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 ב"ה

 02-5802-773: ��. 02-5802-770: � 90500ביתר עילית  2רח' נדבורנא 

ֶֹה ֶשָקָרה בָּאוֹטוֹבּוּס  ַמעֲש

 ְּבַאַחת ַרּבֹות ָׁשִנים ִלְפֵני ֵאַרע ֶזה ִסיּפּור

  . ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ לׁשֶ  ִּבְצפֹוָנּה ַהִּנְמֵצאת ֶהָעִרים

 נֹוְסִעים ָעלּו ַּבַתֲחנֹות ,ָּבאֹוטֹוּבּוס ָיַשב ַנַער

  .ַרִּבים

 5  .ַהְּיִׁשיָבה ְמקֹומֹות ָּכל ֶאת ָּתְפסּו ַהנֹוְסִעים

  . ַלֲעֹמד ֻמְכָרִחים ֶשָהיּו נֹוְסִעים ַּכָמה ַגם ָהיּו

 ְמֻבָּגִרים ֲאָנִשים ַגם ִנְמְצאּו ָהעֹוְמִדים ֵּבין

  .ּוְזֵקִנים

 ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד ְלַאף ִהִציע ְוא, ָקם א ַהַנַער

 10  .ֶשלוֹ  ַהמֹוָשב

  ,ַּבֵעיַנִיים לוֹ  ָרְמזּו ָידוֹ  ַעל ֶשָעְמדּו ָהֲאָנִשים

  :ָאְמרּו ְּכִאילּו

  ?ְּכָבר ָּתקּום ָמַתי

  : ְוָאְמרּו ֵּביֵניֶהם ֶּׁשִּדְּברּו ָּכֵאֶלה ַגם ָהיּו

 15  !"ֻחְצָּפה ֵאיזוֹ "

  !"ִנימּוס חֹוֶסר ֵאיֶזה"

  .ְּכלּום ָאַמר ְוא ָׁשַמע ַהַנַער

  .ָהאֹוטֹוּבּוס ֶנֱעַצר .ַהַתֲחנֹות ְּבַאַחת ְוִהֵנה

  .ַלִּכיֵסא ִמָּתַחת ַקַּבִיים ְוהֹוִציא ַהַנַער ִהְתּכֹוֵפף, זָא 

 20  . ָהאֹוטֹוּבּוס ִמן ְּבֶעְזָרָתם ָיַרד ּוְבקֹוִשי ַהַקַּבִיים ַעל ִנְׁשָען הּוא

    

   

  

  



  ב"ה

ֶֹה ֶשָקָרה בָּאוֹטוֹבּוּס  עֲבוָֹדה - ַמעֲש
  ?)1ׁשּוָרה ( ֵאַרעֵאיזֹו ִמָּלה ְיכֹוָלה ְלַהְחִליף ֶאת ַהִּמָּלה . 1

  .ְוג' ְנכֹונֹותא' ְּתׁשּובֹות  �  ָקָרה �  ָקָרא �  ִהְתַרֵחׁש �

  .ַהְּיִׁשיָבה ְמקֹומֹות ָּכל ֶאת ָּתְפסּוַהּנֹוְסִעים : ָּכתּוב 5ְּבׁשּוָרה . 2

  :ִמִּמְׁשָּפט ֶזה ִניָּתן ְלָהִבין

  .ִּכי ָּבאֹוטֹוּבּוס א ָהיּו ַסְפַסִּלים  .א

 .ָּבאֹוטֹוּבּוס א ָהיּו ְמקֹומֹות ְיִׁשיָבה ְּפנּוִיים ֲעבּור ַהּנֹוְסִעים  .ב

 .ֹוָׁשִבים ָּבאֹוטֹוּבּוס ֲעבּור ַחְבֵריֶהםַהּנֹוְסִעים ָּתְפסּו ֶאת ָּכל ַהּמ  .ג

  .ַהּנֹוְסִעים ָּכֲעסּו ְמאֹוד ַעל ֶחְבַרת ָהאֹוטֹוּבּוִסים  .ד

  . ַלֲעֹמד ֻמְכָרִחים ֶשָהיּו נֹוְסִעים ַּכָמה ַגם : ָהיּוָּכתּוב 6ְּבׁשּוָרה . 3

  ? ַמּדּוַע ַהּנֹוְסִעים ָהיּו ֻמְכָרִחים ַלֲעֹמד

  .ִמְּפֵני ֶׁשא ָהָיה ָלֶהם ָמקֹום, ֻמְכָרִחים ַלֲעֹמדַהּנֹוְסִעים ָהיּו   .א

  .ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָרצּו ְלַפּנֹות ָמקֹום ֲעבּור ַהֶּיֶלד ִעם ַהַקַּבִיים  .ב

  .ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ִהְתּכֹוְננּו ָלֶרֶדת ֵמָהאֹוטֹוּבּוס, ַהּנֹוְסִעים ָעְמדּו  .ג

  .ן ַלֶּיֶלד ַהֵּנֶכה ָמקֹום ָלֶׁשֶבתַהּנֹוְסִעים א ָרצּו ָלֶׁשֶבת ָּכל ְזַמן ֶּׁשֵאי  .ד

  .ַמֲעָמד: ִמִּלים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים 3 ֵמַהֶּקַטעַהֲעִתיקּו . 4

____________         ____________          ____________  

  .ֶשלוֹ  ַהמֹוָשב ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד ְלַאף ִהִציע ְוא, ָקם אַהַּנַער : ָּכתּוב 9-10ְּבׁשּורֹות . 5

 _________________________________________________ ?ֵמֶהםְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה   .א

 ? ַמּדּוַע ַהַּנַער א ִהִּציַע ֶאת ְמקֹומֹו ַלֲאֵחִרים  .ב

______________________________________________________

______________________________________________________   

  . ַמדּוע?ֶׁשַהַּנַער ֻחְצָּפןא. ָהֲאָנִשים ָּבאֹוטֹוּבּוס ֶהֱחִליטּו . 6

______________________________________________________

______________________________________________________   



  ב"ה

  

 ב. ָהֲאָנִשים ָּבאֹוטֹוּבּוס ָטעּו. ַמדּוע?

________________________________________________________

________________________________________________________   

  ְלֵבין ַהֶהְסֵּבר ֶשָלה:ַהִּמָּלה ֵּבין ִמְתחּו ַקו . 7

  

 ְיִׁשיָבהְמקֹום  � �ָרְמזּו      

  ִסיָמִנים ָעׂשּו  � �  ִנימּוס   

  ִהְתַנֲהגּות ָיָפה  � �ַקַּבִיים    

  ַמֶּׁשהּוָׂשם ֶאת גּופֹו ַעל  � �  מֹוָׁשב 

  ַלֲהִליָכהֵעֶזר ַמְכִׁשיר  � �  ִנְשַען

  :ִמִּליםְּכָלִלי ְלָכל ְקבּוַצת ֵׁשם ְּתנּו . 8

  , ְסִליָחה.  _____________ְּבַבָּקָׁשה, ּתֹוָדהא. 

  '.  _____________ִהְסַּתֵּלקב. עּוף ִמֹּפה, זּוז ְּכָבר, '

  ֶאת ִהיּפּוָכה:ִמָּלה ְלָכל  ַּבֶּקַטעִמְצאּו . 9

  _____________ -ָיִחיד    _____________ -ִנימּוס   _____________  -ָזֵקן 

  ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ְּתכּונֹות ֹאִפי: . 10

 ֲעָנָוה ַסְלָחנּות ַוְתָרנּות ָחְכָמה ַעִין ָרָעה  

  
  

  ַהֶּקַטע ְלַאַחת ַהְּדמּויֹות.ַעל ִּפי ַהַּמְתִאיָמה ַאַחת . ָּבָחרּו ִמּתֹו ָהְרִׁשיָמה ְּתכּוָנה א

____________________  

  ַּבִּסּפּור ַהַּמְדִּגים ֶאת ַהְּתכּוָנה ֶׁשְּבַחְרֶּתם. ֶאָחד . ַּתֲארּו ִּבְלׁשֹוְנֶכם ַמֲעֵׂשה ב

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________   

  



  ב"ה

úé Äð Àá Çz Çä úé Äøet Äq Çä  

 
  ________________________________________ ַהִּסּפּור : ֵׁשם

 
 

 

 

 

 

 
  

    

 Àãמּויֹות 

? ַהִּסּפּור ִּגּבֹוֵרי ֵהם ִמי �
 

 

 קֹוםמָ 

  ? ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁש ֵהיָכן

 

  

 

 Àæ Çîï 

 ? ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁשָמַתי 

 

äÈé Èò Àa Çä 

.ַּבִּסּפּור ֶׁשּנֹוְצָרה ַהְּבָעָיה  

 Çä Ät Èz Éåøï 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


