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  השאלותכל הקטעי וענו בתשומת לב על כלקראו בעיו את 

 .בדקו את תשובותיכ, לפני מסירת המבח

 .לרשותכ שעה וחצי
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 .ִקראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו

 ?למה שתק הרב

 "המאור הגדול"פי על

נו הגאו רבי שלמה זלמ אויערבא  ֵ להכניס עצמו לידי , ל"זצנוח היה לו לר

, ג לאיש שעשה מעשה אשר לא ייעשה, ובלבד שלא להלבי פני, סכנת חיי

 .וראוי היה להוכיחו על פניו

נו במכונית של צעיר אחד ֵ ולנסיעה הצטר בחור מתלמידי , פע אחת נסע ר

לא . לתדהמת החל הצעיר לנהוג במהירות מופרזת ובפזיזות יתרה. הישיבה

בנס לא ניזוק . והנה נתקעה המכונית על יושביה בתו קיר בטו,  רבעבר זמ

נו ישב חֵרד.  איש ֵ  .הוא לא הוציא  משפתיו ול מילה אחת. א פיו חתו, ר

נו עד שאותו תלמיד שהצטר , משהגיעו סו סו אל מחוז חפצ ֵ המתי ר

נו אל אותו נהג והוכיחו . אליה ירד מ המכונית ֵ על אשר סיכ שלוש אז פנה ר

 .ובקש ממנו שיבטיחנו כי מעתה ינהג בזהירות ובמתינות, נפשות

נו ואמר לו נחרצות ֵ דע ל כי תכ כשנהגת שלא בזהירות הייתי : "המשי ר

לולא היה בחור נוס מצטר אלינו ולא , יורד מיד ממכונית והול לי לדרכי

 ".ָ בעיניולבזותרציתי 

ָ האשנוח לו לאד שיפיל עצ" ברכות " (ואל ילבי פני חברו ברבי, מו לִכְב

 :) ג"מ
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 השאלות

 ?כיצד מתוארת צורת הנהיגה של הצעיר .1
 .העתיקו את המילי המתאימות מהקטע

 

 .הקיפו את התשובה הנכונה .2
 ?לתדהמת מי. "לַתדֵהמת":  כתוב5בשורה  

 הרב )1(

 הרב והנהג )2(

 הרב ותלמיד הישיבה )3(

 תלמיד הישיבה והנהג, הרב )4(

 ?מה קרה לפני מה .3
 7עד ) האירוע הראשו (1סדרו את האירועי הבאי לפי הסדר שבו קרו מ

 ).האירוע האחרו(

 .המכונית נתקעה בתו קיר בטו___  

 .הנוסעי הגיעו אל מחוז חפצ___  

 .בנס לא ניזוק איש___  

 .הצעיר נהג בצורה מסוכנת___  

 .הרב לא הוציא משפתיו ולו מילה אחת___  

 .בחור ישיבה הצטר לנסיעה___  

 .הרב דיבר נחרצות ע הנהג___  

נו עד שהתלמיד ירד מ המכונית  .4 ֵ  ?מדוע המתי ר
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 .  הקיפו את התשובה הנכונה .5

 ?מה פירוש הביטוי. "להלבי פני" מופיע הביטוי 2בשורה  .א

 לצבוע פני בלב )1(

 להאיר פני )2(

 ְלַהְכִלי, לבייש )3(

 לקבל בֵסֶבר פני יפות )4(

 ? מה פירוש הביטוי. "להוכיחו על פניו" מופיע הביטוי  3בשורה  .ב

 להבטיח לו )1(

 להזהיר אותו )2(

 להסביר לו )3(

 לנזו בו )4(

 . הקיפו את התשובה הנכונה .6
 :מטרתו העיקרית של הקטע היא

 לדווח על מקרה שקרה )1(

 לספר סיפור מעניי )2(

 להסביר כללי של נהיגה זהירה )3(

 ללמד מוסר השכל  )4(
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 . וענו על השאלות שאחריוִקראו את הקטע

 יה של ארץ ישראלי מאגר מי השת–הכינרת 

   758גיליו , ד"אדר תשס, "יתד שלנו "פיעל

יש המקשרי את שמה .  אג שצבעו כחול עמוק וצורתו כצורת הכינור–הכינרת 

אחרי אומרי שקול של . ואכ בתצלו אוויר היא נראית ככינור. לצורתה

הכינרת נקראת כ , לפי הסבר אחר. קולו ֶהָעֵרב של הכינורגלי הכינרת נעי כ

ָנָרה, משו שפירותיה של העצי הגדלי בסביבתה ִ  . מתוקי כפרי ע ה

משיטפונות , ֵמיֶמיָה מגיעי מנהר הירד. הכינרת היא ַיָמה של מי מתוקי

 .וממעיינות בסביבה

נרת משהו המוש אליה יש בכי. אנו מכירי את הכינרת כאתר תיירות ונופש

ואולי זו , אולי זה תענוג הרחיצה במי מתוקי ביו קי ח. המוני מטיילי

אפילו הנסיעה לכינרת היא . סת הישיבה על החו כשהמבט אל הרי הגול

מי לא מכיר את התחושה הנעימה בעת הירידה בכביש . חוויה בפני עצמה

 ?ול במלוא הדרוכשלפתע נפרש ממול האג הכח, המוביל לטבריה

. א עיקר חשיבותה של הכינרת הוא בהיותה ַמֲאָגר ֵמי השתייה של המדינה

בי מקורות המי העומדי לרשותנו . ישראל מוגבלת במקורות המי שלה

ר מקו מרכזי לכינרת ֶקת כשליש מצריכת המי באר. ָשמ ֶ היא . הכינרת ְמַס

יש ג מי ( מעל לפני הקרקע הַמֲאָגר היחידי באר למי מתוקי שנמצא

 ).תהומתחת לקרקע הידועי בש ֵמי

ָבִלי המי מ הכינרת , ד נחנ המוביל הארצי"בשנת תשכ שבאמצעותו מ

, במוביל הארצי המי זורמי בתעלות פתוחות. למרכז האר ואל דרומה

 מש ה זורמי. במנהרות ובצינורות גדולי מאוד מהכינרת ועד לראש העי

נושאי עמ , ֵמי הכינרת המוזרמי למוביל הארצי. למצפה רמו שבנגב

החומרי המזהמי את האג ה . חומרי שאינ ראויי לשתייה ולהשקיה

האחראית , "מקורות"לחברת . סח המגיע ע ֵמי הירד ועוד, אשפה, ביובֵמי

של יש מערכת שמטרתה לנקות את המי ולהביא אות למצב , על משק המי

ית ִ ומטהרי אות , את המי מסנני דר רשתות מתכת עדינות. צלילות ְמַר

 . באמצעות חומרי כימיי וביולוגיי
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המי צריכי להגיע עד לגובה , כדי שנוכל לשאוב מהכינרת מי מתוקי

ָצב בתו הכינרת ועליו . מסוָי את גובה המי מודדי באמצעות לוח ע המ

כמות  ".ִמְפָלס"גובה המי נקרא . מטרי ובסנטימטרימסומני מספרי ב

המי הנמצאת בכינרת משתנה לפי כמויות המי הנכנסות אליה וכמויות המי 

לירידה , שאיבה רבה מדי תגרו לחדירת של מי מלוחי. הנשאבות ממנה

במקרי של שאיבה רבה . באיכות המי ולפגיעה בָדָגה ובצמחייה של הכינרת

 . יתי או עוצרי את שאיבת המי מ הכינרתמפח, מדי

 

 השאלות

 ?מדוע הכינרת נקראת בש זה .1
 : כתבו שלושה הסברי לפי הקטע 

 _______________________________________________ .א

 _______________________________________________ .ב

 _______________________________________________ .ג

 :הכינרת משמשת כ, 716 השורות   לפי.א .2

)1( ____________________________________________ 

)2( ____________________________________________ 

? איזה משני השימושי של הכינרת הוא החשוב ביותר לפי הקטע  .ב

 ?מדוע

 

 

 .2025קראו את השורות  .3

 ?איזו בעיה מתוארת בשורות אלה   .א

 

 ? כדי לפתור את הבעיה" מקורות"מה עושה חברת , קטע  לפי ה.ב

 

 

)30(
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 . הקיפו את התשובה הנכונה .4
  מדוע שאיבה רבה מדי מהכינרת עלולה לפגוע בָדָגה, לפי הקטע 

 ?ובצמחייה

 .יחדרו לאג מי מלוחי, משו שא ישאבו יותר מדי מי מתוקי )1(

 .האגלא נית יהיה לנקות את , משו שא ישאבו יותר מדי מי )2(

 .לא יישארו מי לָדָגה ולצמחיה, משו שא ישאבו יותר מדי מי )3(

 .ייפגעו צינורות המוביל הארצי, משו שא ישאבו יותר מדי מי )4(

 .הקיפו את התשובה הנכונה .5

 ?לפי הקטע, "ַמֲאָגר"מה פירוש המילה  .א

 מעג לאוניות ולסירות )1(

 אתר ַדִיג וַקִיט )2(

 חו לשחייה ולרחצה   )3(

 בירהמקו לאיסו ולצ )4(

 ?לפי הקטע, "ִמְפָלס"מה פירוש המילה  .ב

 לוח ע למדידת גובה המי )1(

 כמות המי הנכנסת לכינרת  )2(

 מילה המציינת את גובה המי )3(

 שאיבת יתר של מי )4(

 . הקיפו את התשובה הנכונה .6
 :המטרה העיקרית של הקטע היא 

 למסור מידע על הכינרת )1(

 לתאר את פעילות המטיילי )2(

 נרתלשכנע את הקוראי לבקר בכי )3(

 "מקורות"לדווח על פעולות שמבצעת חברת  )4(
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א לצערנו לא כל המטיילי מקפידי , הכינרת היא אתר תיירות ונופש .7

 .לשמור על ניקיו המי
  ."מקורות" לחברת מכתב כתבו

 . כיצד לטפל בבעיהוהציעו,  את התנהגות המטייליתארובמכתבכ  
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 הטיול שלא התקיי: ת לסיפורלפניכ כותר

 .כתבו סיפור לפי כותרת זו

כיצד התחיל העניי ואי הוא , בסיפורכ תארו דמויות וספרו מה קרה לה

 . הסתיי

miiwzd `ly leihd 
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 .ִקראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו

 בריאותעשרת הכללים לשיניים 

 פי עלו של ההסתדרות לרפואת שיניי בישראלעל

1.  zegtl jip iy z` gvgv
meia mi inrt ,axrae xweaa ,
dp iyd iptl. 

2.  miiniptd odighyn z` gvgv
 ly mbe zepe ilrd jip iy ly

zepezgzd. 

3.  odighyn z` gvgv
 zepe ilrd jip iy ly mi i pevigd

zepezgzd ly mbe. 

4.  ybtnd ew gevgv lr ctwd
iami ik i pgl mi ip iyd o. 

5. jlibl dni`znd zyxana wxe j` ynzyd. 

6.  lk mi i p iyd zyxan z` slgd3miyceg  , xy`k e`
miwegy xak miaiqd. 

7. xkeq liknd oe fn zegex`d oia lk`z l`. 

8. gevgvd znlydl il¦ ḧ pc¤  hega ynzyd , zenewnd iewiple
mdil` dribn dpi` zyxandy mi i p iyd oia. 

9. na sehye gvgv dt i-miwci igd caex z` xiqz jk  ,
dniypd zepprx z`e gevgvd zeliri z` xtyze. 

10. l zg` jly mi i p iyd `tex z` xwa-6miyceg  , zelbl ick
mcwen alya xak dira lk . 
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 השאלות

 . הקיפו את התשובה הנכונה .1
 :יש להחלי את מברשת השיניי כאשר הסיבי, 6לפי כלל  

 משופשפי )1(

 קשי )2(

 מלוכלכי )3(

 גמישי )4(

 ? במה מומל להשתמש כדי לנקות את השיניי .2
 .השלימו לפי הקטע

miipiya miipevige miinipt mighyn zewpl. כדי במומל להשתמש  .א 

כדי  ilhpc heg במומל להשתמש  .ב

כדי  במומל להשתמש  .ג 

 .ח.ט.שהיא מהשורש ִמשָטח המילה  .3
 :ח.ט. הקיפו רק את המילי שה מהשורש ש

 ?מי מה נוהג לפי הכללי שבקטע.  ילדי5ת כה במשפח .4
 .ליד כל משפטכ או לא הקיפו  

 ok /`l  .רבקה מצחצחת שיניי רק בבוקר

 ok /`l  .יוסי מצחצח שיניי לפחות פעמיי ביו

 ok /`l  .שרה מנקה את השיניי בבוקר בחוט ֶדנָטִלי ובערב במברשת שיניי

 ok /`l  . פע בשנתיידוד מבקר אצל רופא השיניי

 ok /`l  .יהודית בת השש מקפידה לאכול בי הארוחות מזו המכיל סוכר

 

 שטח

 תכשיט

 שטוח   תשלי  

 שוחט  

   שטיחי
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 .הקיפו את התשובה הנכונה .5

 .  "חניכיי" כתובה המילה 4בכלל  .א
 ? במילוחניכייהיכ כתובה המילה  

 "ַחייַדקי" המילה לפני )1(

 "ַחייַדקי" המילה אחרי )2(

 ".הסיבי" מופיעה המילה 6בכלל  .ב
 ?הסיבילפי איזו מילה נחפש במילו את הפירוש למילה  

 "הסיב"לפי המילה  )1(

 "סיב"לפי המילה  )2(

 "הסיבי" לפי המילה  )3(

 "סיבי" לפי המילה  )4(

 .  הקיפו את התשובה הנכונה .6

 :מטרת של עשרת הכללי לשיניי בריאות היא .א

 ללמד אותנו כיצד למנוע בעיות שיניי וחניכיי )1(

 חלות שיניי וחניכייללמד אותנו כיצד לרפא מ )2(

 .קראו את המשפטי הבאי .ב
 ?איזה משפט מנוסח כמו כלל או הוראה 

 .כולנו יחד שמרנו על הניקיו )1(

 !שמור על ניקיו הכיתה )2(

 ?מי מוכ לעזור בניקיו )3(

 .ה ישמרו על הניקיו )4(


