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לֹוִמית ּכֵֹהן־ָאִסיף א / ׁשְ ל ַסּבָ ִעְבִרית ׁשֶ

ה ּנָ ר ִעְבִרית ְמׁשֻ י ְמַדּבֵ ּלִ א ׁשֶ ַסּבָ

ָנה. ה, אּוַלי ְיׁשָ אּוַלי ֲחָדׁשָ

ִעְבִרית ֹלא ֲחֵבִרית

ִעְבִרית מּוָזָרה

ל ַהֲחמֹור ֵאיָנּה ֲחמֹוָרה ּתוֹֹ ׁשֶ ִאׁשְ

ל ַהֲחמֹור ִהיא ָאתֹון, ּתוֹֹ ׁשֶ ִאׁשְ

ֵאיָנּה יֹוַדַעת ִלְכֹעס

ַרק ִלְרֹטן.

ִלי א ׁשֶ ַסּבָ

ר ְלָכל ְסִביבֹון. ְרּכָ קֹוֵרא ּכִ

ְלּגֹון ֶאְצלֹו ָהַאְרִטיק - ׁשַ

ּלו ֶקַרח.   ּכֻ

ָעִכים יַגאֶלעְך ֵהם ּכְ ַהּבֵ

ְמׂשּום אֹו ֶמַלח. ׂשֻ ּבְ

ר: ְוָצִריך ְלַסּפֵ

ִלי א ׁשֶ ֵאֶצל ַסּבָ

ִריְך. ִויץ׳ - ּכָ ְנּדְ ַהּסֶ

ְוֵיׁש לֹו ַהְמָצָאה ַאֶחֶרת:

יָג׳ָמה קֹוֵרא ַנְמֶנֶמת ַלּפִ

ַלַנְדֵנָדה קֹוֵרא ְסַחְרֶחֶרת.

ל יֹום נֹוֶלֶדת ּכָ

ה ַאֶחֶרת. ִמּלָ

ים" ֻחּלִ א ֵמְרחֹוב ָהֲעִפיפֹוִנים ַהּכְ ִמּתֹוְך "ַסּבָ

ְלָמה ִמְתַּכְוִנים ְּכֶׁשאֹוְמִרים "ִעְבִרית ֶׁשל ַסָּבא"? 

ַהִקיפּו ַּבִׁשיר ִמִלים ֶׁשַסָּבא אֹוֵמר.

ִקְראּו.
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1. ַהְׁשִלימּו ִמתֹוְך ַהִׁשיר: ֵאיְך ַסָּבא קֹוֵרא ְל -

ִאְׁשתֹו ֶׁשל ַהֲחמֹור 

ְסִביבֹון    ַאְרִטיק 

ֵּביַגאֶלעְך     ֶסְנְדִויץ׳ 

2. ִמְתחּו ַקו. ְלִפי ַסָּבא -

ַמִהי ַנְמֶנֶמת? 

ַמִהי ְסַחְרֶחֶרת?

3. ַהִקיפּו.

יָג׳ָמה ַנְמֶנֶמת? ָלָמה ַסָּבא קֹוֵרא ְלִפּ

 ִּכי ַנְמֶנֶמת ַמְזִּכיָרה ֶאת ַהִמָלה: 

ָנם      ָמָנה       ָים         

4. ָלָמה ַסָּבא קֹוֵרא ְלַנְדֵנָדה ְסַחְרֶחֶרת? 

5. ִהְתּבֹוְננּו ַּבִמִלים ֶׁשַסָּבא אֹוֵמר. 

ַהִמִלים ֶׁשַסָּבא ִמְׁשַתֵמׁש ָּבֶהן ַמְתִאימֹות יֹוֵתר ַל -

  ָׂשָפה ֶׁשְמַדְּבִרים ָּבה יֹום יֹום.

  ָׂשָפה ֶׁשל ַהְסָפִרים.
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ָלָמה ַהְמַסֵּפר קֹוֵרא ָלִעְבִרית ֶׁשל ַסָּבא

– ִעְבִרית ׳ֹלא ֲחֵבִרית׳? 

ַסְמנּו ֶאת ַהְתׁשּוָבה ַהַמְתִאיָמה.

  ִּכי ִהיא ַמֲעִליָבה ּופֹוַגַעת

  ִּכי ְיָלִדים ֵאיָנם ְמַדְּבִרים ְּבָׂשָפה ָּכזֹו

ַּבִׁשיר מֹוִפיעֹות ִמִלים ֶׁשְמַדְּבִרים ָּבֶהן ִּבְׂשַפת  יֹוְמיֹום, 

ּוִמִלים ִּבְׂשָפתֹו ֶׁשל ַסָּבא ַהַמְתִאיָמה ִלְסָפִרים. 

ַמְינּו ֶאת זּוגֹות ַהִמִלים ֶׁשָּבְרִׁשיָמה.

ְׂשָפתֹו ֶׁשל ַסָּבא – ְׂשַפת ַהְסָפִרים ָׂשָפה ֶׁשל יֹוְמיֹום

ִּכְרָּכר ְסִביבֹון

ַׁשְלּגֹון ַאְרִטיק

ְּכָעִכים ֵּביַגאֶלעְך

ְרִׁשיַמת ִמִלים:  

ָיֵרַח – ְלָבָנה  

ַחָמה – ֶׁשֶמׁש
ֶגֶׁשם – ָמָטר

ָעב – ָעָנן


