
ל
כ

מ
נ

עס
פ
ק

צ

ר ש

11

ִּכְתבּו ִמָלה ְלָכל ְתמּוָנה.

ַסְדרּו ֶאת ַהִמִלים ָּכְך ֶׁשְתַקְּבלּו ִמְׁשָּפט.

ַמְבִריָׁשה  ֶאת  ִאָמא  ַהֵׂשָער 

חֹור  ֵיׁש  ַּבֵׁשן  ִלי

  

ַאַחת  ַלִתיֹנֶקת  ֵׁשן  ָצְמָחה 

  

ְּבָכל ִמְׁשָּפט ֲחֵסָרה ִמָלה. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים. 

  ַרן     ַּבִמָטה.   

  ָהִאיׁש    ַעל ַהַגג. 

  דֹור ָאַכל    
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ְׁשמֹות ְמקֹומֹות ֶׁשַמְתִחיִלים ַּבִמָלה “ֵּבית“

ֵיׁש ֵּבית ִמְקָדׁש, ֵּבית ִמְׁשָּפט, ֵּבית ַהָנִׂשיא... ּוָמה עֹוד?

 ַהְׁשִלימּו ַּבִמִלים ַהָּבאֹות: 

   ֵּבית ֲחֹרֶׁשת,  ֵּבית ָמלֹון,  ֵּבית ִמְרַקַחת,  ֵּבית חֹוִלים

ִנְמָצאֹות ּבֹו ֲאָחיֹות,

ִנְמָצִאים ּבֹו ַגם רֹוְפִאים,

ְוָהִעָקר – 

ְמַרְּפִאים ּבֹו חֹוִלים.

קֹוְרִאים ַלָמקֹום:

ֵּבית 

עֹוְבִדים ּבֹו רֹוְקִחים,

עֹוְבדֹות ּבֹו רֹוְקחֹות,

הֹוְלִכים ְלָׁשם ְּכֶׁשחֹוִלים,    

ְוַגם קֹוִנים ָׁשם ְמָׁשחֹות ְוַתְחֹּבׁשֹות. 

קֹוְרִאים ַלָמקֹום:

ֵּבית 
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עֹוְבִדים ּבֹו ּפֹוֲעִלים,

ַמְפִעיִלים ּבֹו ְמכֹונֹות,

ְמַיְצִרים ְּבָגִדים,

ַתְכִׁשיִטים אֹו ְמזֹונֹות.

קֹוְרִאים ַלָמקֹום:

ֵּבית 

ִּכְתבּו עֹוד ֵצרּוִפים ַהַמְתִחיִלים ַּבִמָלה ֵּבית.

ְמַבִלים ּבֹו ְונֹוְפִׁשים,

ׂשֹוִחים, ְיֵׁשִנים, אֹוְכִלים

ְוַגם ְמַׁשְלִמים.  

קֹוְרִאים ַלָמקֹום:

ֵּבית 
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ֲהָפִכים 

 ִּכְתבּו ֶאת ַהֲהָפִכים )ָיֵבׁש, ַקר, ָּכֵבד, ָקֶׁשה(.

. ַהנֹוצֹות ַקלֹות ַאְך ָהַאְרָגז 

 . ַהָּכִרית ַרָּכה ַאְך ַהִמְזָרן 

 . ַהֵׂשָער ָרֹטב ַאְך ַהְמִעיל 

 . ַהָמָרק ַחם ַאְך ָהַאְרִטיק 

 ַהִקיפּו ִמִלים ְמָתֲארֹות.

ַאְרִטיק ַקר   ַּבִית  ָגדֹול         

ְּכַלְבַלב ָקָטן     ִמְגָדל ָגבֹוַה   

ִמִלים ְמָתֲארֹות

ְלָבָנה   ְׁשַמְנַמָנה 

ְׂשִעיָרה  ַמְפִחיָדה

ָטִעים   ַקר 

ָמתֹוק   ָאֹדם

 ַצְירּו ַּבַמְחֶּבֶרת ַּבִית ָגדֹול ּוִמְגָדל ָגבֹוַה.
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ֲאחֹוִתי ַהְגדֹוָלה ְמִעיָרה  ִלי ָּכל ַהְזַמן:

״ַׂשִגית, ַאל ָתִריִמי ֶאת ָהַאְרָגז ִעם ַהְסָפִרים. 

ְלֹלא ְסָפִרים הּוא ַקל ֲאָבל ִעם ְסָפִרים הּוא ָּכֵבד ְמאֹוד.״

״ַׂשִגית, ַאל ֹתאְכִלי ֶאת ַהָּכִריְך ִמיֹום ֵׁשִני. 

ָאז הּוא ָהָיה ַרְך ֲאָבל ַעְכָׁשו הּוא  ְמאֹוד.״

״ַׂשִגית, ֲחָבל ֶׁשֹלא ָאַכְלְת ֶאת ַהָמָרק ְּכֶׁשָהָיה ַחם. 

ַעְכָׁשו הּוא  ְוָטִעים ָּפחֹות.״

״ַׂשִגית, ַחִּכי, ַהֵׂשָער ָרֹטב. 

.״ הּוא ָצִריְך ִלְהיֹות 

ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוָצה ְלַהִגיד  ְּבקֹול ָרם: 

״ֲאִני ְּכָבר ַיְלָדה ְגדֹוָלה. 

ֹלא ָצִריְך ְלַהִגיד ִלי ָּכל ָדָבר. 

ֲאִני יֹוַדַעת ְּבַעְצִמי!״

ַּבִסּפּור ֲחֵסרֹות ִמִלים ְמָתֲארֹות: ָקֶׁשה, ּפֹוֵׁשר, ָיֵבׁש. 

ִּכְתבּו אֹוָתן ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים. 


