
עֹונַת ָהָאִביב 
וְַחגֵי ָהָאִביב
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ב 
ִבי

ַת ָהָא
עֹונ

בִיב
גֵי ָהָא

וְַח

מעולם השיח הספרותי: שיר

ֵאיְך יֹודְעִים ֶׁשָּבא ָאִביב? / ּדְַתיָה ֶּבן ּדֹור

ִקְראּו♦ֶאת♦ַהּׁשִיר.♦♦

ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶּבָא ָאבִיב?

ִמְסַּתּכְלִים ָסבִיב ָסבִיב

וְִאם רֹוִאים ׁשֵֶאין עֹוד ּבֹץ ּבַּׁשְבִילִים

וְִאם רֹוִאים ׁשֶּנֶֶעלְמּו ַהְּמִעילִים

וְִאם ּפָָרג וְגַם ַחְרצִית

לִכְבֹוד ַהַחג ִקּׁשְטּו ַאְרצִי

ָאז יֹוְדִעים )ָאז יֹוְדִעים(

ׁשֶּבָא ָאבִיב )ׁשֶּבָא ָאבִיב(

ָאז יֹוְדִעים ׁשֶּבָא ָאבִיב.

ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶּבָא ָאבִיב?

ִמְסַּתּכְלִים ָסבִיב ָסבִיב

וְִאם רֹוִאים ֲהמֹון יַָדיִם ֲחרּוצֹות

נֹוׂשְאֹות ַסּלִים ּכְבִֵדים ִעם יַיִן ּוַמּצֹות

וְִאם ׁשִָרים "ׂשְִמָחה ַרּבָה —

ָאבִיב ִהּגִיַע, ּפֶַסח ּבָא" 

ָאז יֹוְדִעים )ָאז יֹוְדִעים(

ׁשֶּבָא ָאבִיב )ׁשֶּבָא ָאבִיב(

ָאז יֹוְדִעים ׁשֶּבָא ָאבִיב.

ִמּתֹוְך "ׁשִיִרים ׁשֹובָבִים"

ַסְּמנּו ּבַּׁשִיר ֶאת ַהְּמקֹומֹות ׁשֶּכָתּוב ּבֶָהם ֵאיְך ּבֱֶאֶמת יֹוְדִעים ׁשֶּבָא ָהָאבִיב.  .1

ּכְִתבּו ֵאיזֶה ֶמזֶג ֲאוִיר ְמַאפְיֵן ֶאת ָהָאבִיב. ____________________________________________עֹונַת ָהָאבִיב ְמצַיֶנֶת ֶאת ַהַּמֲעבָר ּבֵין ַהחֶֹרף לַַקיִץ.  .2



140

עֹונַת ָהאָבִיב 

וְחַגֵי ָהאָבִיב

מעולם השיח הספרותי: פזמון

מַקְֵהלָה עַּלִיזָה / לֵָאה נָאֹור

ִקְראּו♦ֶאת ַהּׁשִיר. ַהׁשְִמיעּו♦אֹותֹו ּבַּכִָּתה וְׁשִירּו♦אֹותֹו.♦♦

ַעל ֹראׁש ַהּבְרֹוׁש ׁשֶּבֶָחצֵר

ׂשְִמָחה וֲַהֻמּלָה,

ׁשָם ּכָל ַהּצִּפֹוִרים ּבִָעיר

ֵהִקימּו ַמְקֵהלָה.

ָהֶעפְרֹונִית ַהּסֹולָנִית

נְִקָתה ֶאת ַהּגָרֹון,

ׁשִּלְבָה ּכָנָף, זְָקפָה ַמקֹור

וְגַם ּפָצְָחה ּבְֹרן.

צִיף צִיף, ׁשְִריק ׁשְַרק

ּבּול ּבּול ּבּול ּבּול ּבִיל ּבַל

לַה לַה לַה...

וְכָל ִמי ׁשֶּׁשַָמע ָאַמר,

ַאח, ֵאיזֹו ַמְקֵהלָה.

ּפְִתאֹם ִהפְִסיק ֶאת ַהּׁשִיָרה

ּפָׁשֹוׁש ֶאָחד זִָעיר,

ִאם ֵאין ִמּלִים וְֵאין ָּתוִים

הּוא ֹלא מּוכָן לָׁשִיר.

"ֲאנְַחנּו ֹלא רֹוצִים ִמּלִים,"

ָרגְזּו ַהּבֻלְּבּולִים,

"ֲאנְַחנּו, ּגַם לְֹלא ִמּלִים,

נֹוָרא ִמְתּבַלְּבְלִים." 

ַהְּסנּונִיֹות ּכְָתבּו ָּתוִים

ַעל חּוט וְַעל ּגְֵדרֹות,

ֻּתּכִי ֶאָחד לִֵּמד אֹוָתן

ִמּלִים נְֶהָּדרֹות.

ַאלְפֵי ְּדרֹוִרים וְֶעפְרֹונִים

ּפְָרצּו ִמיָד ּבְׁשִיר,

ּוִמקֹולֹות ַהּבֻלְּבּולִים

ִהְתּבַלְּבְלָה ָהִעיר.



141

ב 
ָבִי

 ָהא
עֹונַת

ָבִיב
 ָהא

ְחַגֵי
ו

"אֹוי ַּדי ּכְבָר, ַּדי לָכֶם לָׁשִיר,"

צַָעק ּפְִתאֹם ַהּבְרֹוׁש,

"לְכּו לִיׁשֹן, ּכְבָר ְמֻאָחר

ּכֹוֵאב לִי ּכְבָר ָהֹראׁש."

ָהאֹוּפֵֵרָטה ַהיָפָה

ֹלא ּבָָאה ַעד סֹופָּה —

ָמָחר יְצַפְצְפּו קֹונְצְֶרט

ַעל ֵעץ ַהּצַפְצָפָה.

צִיף צִיף, ׁשְִריק ׁשְַרק...
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עֹונַת ָהאָבִיב 

וְחַגֵי ָהאָבִיב

אוצר מילים

ַמְקֵהלָה עַּלִיזָה

ּכָתּוב ּבַּׁשִיר:

"ׁשָם ּכָל ַהּצִּפֹוִרים ּבִָעיר ֵהִקימּו ַמְקֵהלָה."

ִחׁשְבּו: ַמּדּוַע ַהּצִּפֹוִרים ׁשָרֹות ּבְַמְקֵהלָה?

ַהׁשְלִימּו♦ֶאת ַהִּמׁשְּפִָטים ּבְֶעזְַרת ַמְחַסן ַהּׁשֵמֹות.♦♦

ֶפר    ֵבית ַהסֵּ ּכִָּתה — ְקבּוצָה ׁשֶל   ַּתְלִמיִדים   ַהּלֹוְמִדים ּבְ   בְּ 	0

ִּתזְמֶֹרת — ְקבּוצָה ׁשֶל _______________________ ׁשְֶּמנַּגְנִים ּבְ _______________________ 	0

לֲַהַקת♦זֶֶמר — ְקבּוצָה ׁשֶל _______________________ ׁשֶּׁשִָרים ּבְ _______________________ 	0

ִצי - ְקבּוצָה ׁשֶל _______________________ ׁשֶּׁשָטֹות ּבַ _______________________ 	0

ַטּיֶֶסת — ְקבּוצָה ׁשֶל _______________________ ׁשֶָּטִסים ּבַ _______________________ 	0

ִספְִרּיָה — ֻמְרּכֶבֶת ֵמַהְרּבֵה _______________________ ׁשֶּנֹוֲעדּו לְ_______________________ 	0

ְקבּוצַת♦ּכַּדּוֶרגֶל — ְקבּוצָה ֶׁשל _____________________ ֶׁשְּמַׂשֲחִקים ּבְ _____________________ 	0

ַמְחַסן♦ׁשֵמֹות

ְספִָרים,  ּכְלֵי  נְגִינָה,  ַמְקֵהלָה,  לֲַהָקה,  יָם,  ׁשַָמיִם,  זַָּמִרים,  ֳאנִיֹות,  

ְמטֹוִסים,  ּכַּדּור,  ְקִריָאה,  נַּגָנִים,  ְסּפֹוְרָטִאים

ַמהּו ׁשֵם ִקּבּוצִי?

ַמְקֵהלָה ִהיא ׁשֵם ִקּבּוצִי — ְקבּוצָה ּבֲַעלַת ַמּׁשֶהּו ְמׁשָֻּתף.
ַמְקֵהלָה ִהיא ְקבּוצָה ׁשֶל ֲאנָׁשִים ׁשֶּׁשִָרים.
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ב 
ָבִי

 ָהא
עֹונַת

ָבִיב
 ָהא

ְחַגֵי
ו

מעולם השיח העיוני: טקסט מידע

ְמַבְׂשרֵי ָהָאִביב / מֶֹׁשה ָׁשרְּגַל

ִקְראּו♦ֶאת♦ֶטְקְסט♦ַהֵּמיָדע.♦♦

ּכֵיצַד יֹוְדִעים ָמַתי ּבְִדיּוק ַמְתִחיל ָהָאבִיב ּבֶַּטבַע? 

ַהחֶֹרׁש,♦ ּוכְלִיל♦ ַהּׂשְִעיָרה♦ ַהִּקָּדה♦ הֹופַָעת  הּוא  ַהּבְרּוִרים  ַהִּסיָמנִים  ַאַחד♦  1
ַהּפֹוְרִחים♦יַַחד.  

ּבַיַַער  ַהּגֵָדל  ּבַר  ׂשִיַח♦ ִהיא  ַהּׂשְִעיָרה  ַהִּקָּדה♦

ּובַחֶֹרׁש ּבְֹרב ָהֲאזֹוִרים ַהֲהָרִריִים ּבָָאֶרץ. ַהִקָּדה 

ַהּׂשְִעיָרה ַמְתִחילָה לִפְֹרַח ּבַחֶֹרף ּוְמַסיֶֶמת ֶאת 

ּפְִריָחָתּה ּבָָאבִיב. ּבְתֹוְך ַהחֶֹרׁש ָהָאפֵל נְִרֵאית 

ּוִמּכָאן  יֹוֶקֶדת,  ֵאׁש  ּכְמֹו  ַהּצְֻהּבָה  ַהּפְִריָחה 

ִקּבְלָה ֶאת ׁשְָמּה.

לִפְֹרַח  ַהַּמְתִחיל  נָׁשִיר  ֵעץ  הּוא  ַהחֶֹרׁש  ּכְלִיל 

ַמָּמׁש ּבְֵראׁשִית ָהָאבִיב. ּכֲַאׁשֶר ֲאנְַחנּו ְמַטיְלִים 

יַַחד,  ּפֹוְרִחים  ַהּׂשְִעיָרה  ַהִקָּדה  וְֶאת  ַהחֶֹרׁש  ּכְלִיל♦ ֶאת  וְרֹוִאים  ַהּכְַרֶמל  ּבְיַַער 

ֶאפְׁשָר לְִהיֹות ּבְטּוִחים ׁשֶָהָאבִיב ּכָאן.

ְּתִחּלַת♦ ֶאת♦ ְמבַּׂשֶֶרת♦ ַהּפָָרג♦ ּפְִריַחת♦ ּגַם♦  2
ַהּנֹובֵט  ַחד–ׁשְנִָתי  צֶַמח  הּוא  ַהּפָָרג  ָהָאבִיב. 

ִמּזְָרִעים ּבְַּסָתו, ּגֵָדל ּוִמְתּפֵַּתַח ּבַחֶֹרף, ּופֹוֵרַח 

ַמכְִריזִים  ָהֲאֻדִּמים  ַהּפְָרגִים  ׂשְדֹות  ּבָָאבִיב. 

לֶַּמְרַחִקים: ּבָא ָהָאבִיב! 
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עֹונַת ָהאָבִיב 

וְחַגֵי ָהאָבִיב

ָהָאבִיב.  ַמְתִחיל  ָמַתי  יָכֹול לַָדַעת  ּבֶַּטבַע,  ַאֲחֵרי ָהעֹופֹות  ִמי ׁשֶעֹוֵקב  ּגַם   3
ַעכְׁשָו  חֹוזְִרים  ַהחֶֹרף,  ָחְדׁשֵי  ֶאת  ּבָָאֶרץ  לְבַּלֹות  ׁשֶּבָאּו  ַהּנֹוְדִדים,  ָהעֹופֹות 

ָהעֹופֹות  ִמּבֵין  ּבְיֹוֵתר  ַהיְדּוִעים  לְמֹולְַדָּתם. 

וְַהֲחִסידֹות. ּכֲַאׁשֶר♦ ָהֵאּלֶה ֵהם ַהּנֲַחלִיֵאלִים 

ָאנּו♦רֹוִאים♦ַאלְפֵי♦ֲחִסידֹות♦ּבְגֹבַּה♦ַרב♦ּבַּׁשַָמיִם,♦

ִסיָמן♦ ֵאירֹוּפָה,♦ ָצפֹונָה,♦לְכִּוּון♦ ּדֹואֹות♦ּבָרּוַח♦

ּכָל  ׁשֶֹּלא  לַָדַעת  ְמַענְיֵן  ָהָאבִיב.  ִהּגִיַע♦ ּכִי♦

יֹוֵתר  לְבֵיָתן.  ּבְָאבִיב  חֹוזְרֹות  ַהֲחִסידֹות 

וְיֹוֵתר ֲחִסידֹות "ִמְתַאֲהבֹות" ּבָָאֶרץ ׁשֶּלָנּו וְנִׁשְָארֹות ּכָאן. וְכְָך, ִמּצִּפֹוִרים נֹוְדדֹות 

ֵהן הֹופְכֹות לְתֹוׁשְבֹות ֶקבַע ּבָָאֶרץ. 

4 ִאם ַאֶּתם ְקצָת ֲעצּובִים ּבִגְלַל ַהּצִּפֹוִרים ַהּנֹוְדדֹות ׁשֶעֹוזְבֹות אֹוָתנּו, ִּתׂשְְמחּו 
ַהּתֹור  ּבְִמיָֻחד  ּבֹולֵט  ּבֵינֵיֶהן  ּבָָאבִיב.  לָָאֶרץ  ַהחֹוזְרֹות  ּכֵָאּלֶה  ּגַם  ׁשֶיֵׁש  לִׁשְמַֹע 

ַהָּמצּוי. צִבְעֹו חּום, וְצַּוָארֹו ְמֻעָּטר ּבְפִַסים ׁשְחִֹרים ּולְבָנִים.

יֵׁש♦ִסיָמנִים♦ְמיָֻחִדים♦לָָאבִיב♦ּגַם♦ֵאצֶל♦ָהעֹופֹות♦

ֶׁשּנְִׁשֲארּו♦ּבָָאֶרץ♦ּכָל♦ַהָּׁשנָה.♦ֶאצְלָם♦ַמְתִחילָה♦

ְּתקּופַת♦ַהִחּזּור. ַאֲחֵרי ּכַָּמה יִָמים ׁשֶל צִיּוצֵי 

ַאהֲבָה ַמְתִחילָה ּבְנִיַת ַהֵקן, ַהָּטלַת ַהּבֵיצִים 

וְַהְּדגִיָרה. ִאם נְַחּכֶה ּבְסַבְלָנּות, נִזְּכֶה לְִראֹות 

ַמצְִמיִחים  ָהֶאפְרֹוִחים  ֶאת  ָהָאבִיב  ּבְסֹוף 

לַָּמעֹוף  הֹוֵריֶהם  ֶאל  ּוִמצְָטְרפִים  ּכְנָפַיִם 

ָהִראׁשֹון. 
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ב 
ָבִי

 ָהא
עֹונַת

ָבִיב
 ָהא

ְחַגֵי
ו

ִסימָנֵי הָאָבִיב

ּבֶַּטְקְסט נְִמָסר ֵמיָדע ַעל ַהִּסיָמנִים )ַהּתֹופָעֹות( ַהְּמבַּׂשְִרים ֶאת ּבֹוא ָהָאבִיב. 

ִעְרכּו ְרׁשִיַמת ּפְָרִחים, ֵעצִים וְׂשִיִחים ַהְּמבַּׂשְִרים ֶאת ּבֹוא ָהָאבִיב.  .1

ָּפָרג              ___________________א.  ___________________ב.  ___________________ג.  ___________________ד.  ה. 

ִעְרכּו ׁשְֵּתי ְרׁשִימֹות:  .2

צִּפֹוִרים ָהעֹוזְבֹות ֶאת ָהָאֶרץ לְִקַראת ָהָאבִיב א.   

צִּפֹוִרים ַהַּמּגִיעֹות לָָאֶרץ לְִקַראת ָהָאבִיב )ְמבַּׂשְרֹות אֹותֹו(. ב.   

___________________________________________________________________________________ א. 

___________________________________________________________________________________ ב. 

ּבָָאֶרץ לְִקַראת  ַהּצִּפֹוִרים ׁשֶּנִׁשְָארֹות  ֵאצֶל  ַהְּמיָֻחִדים  ַהִהְתנֲַהגּות  ִסיָמנֵי  ַעל  ּכְִתבּו   .3

ָהָאבִיב.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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עֹונַת ָהאָבִיב 

ּפִּנַת♦ַהִּצּלּום♦ׁשֶּלִיוְחַגֵי ָהאָבִיב

ָהָאבִיב♦ׁשֶּלִי

)צִּפֹוִרים,  ָהָאבִיב  ְּתִחּלַת  ִעם  ֶטבַע  ּתֹופְעֹות  וְַצּלְמּו  ֲעבֹוָדה  לְִקבּוצֹות  ִהְתַחּלְקּו   .1

ּפְָרִחים, ִטיּולִים, ּבְגִָדים(.

ַהכְנִיסּו ֶאת ַהַּתצְלּוִמים לְִתיִקיַת ׂשָפָה.  .2

ַסּפְרּו:   .3

ָמה צִּלְַמֶּתם? 	0

ָמה ְרִאיֶתם? 	0

ָמה ִהְרּגַׁשְֶּתם? 	0

ָמה ֲחׁשַבְֶּתם? 	0

ַמּדּוַע ּבְַחְרֶּתם ּבְַתצְלּוִמים ֵאּלֶה? 	0

ּכְִתבּו ַעל ּכְָך ּבֲָאָתר.   .4

ׁשִלְחּו לֲַחבִֵרים ּבַּכִָּתה.   .5

ִקְראּו ָמה ּכְָתבּו ַחבְֵריכֶם ּוְראּו ָמה צִּלְמּו.   .6
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ב 
ָבִי

 ָהא
עֹונַת

ָבִיב
 ָהא

ְחַגֵי
ו

מעולם השיח הספרותי: סיפור

הָעֲנָק וְגַּנֹו / אֹוְסָקר וַילְד

ָהיֹה הָיָה ֲענָק וְלֹו ּגָן ּגָדֹול וְיָפֶה. ֶּדֶׁשא יָֹרק צַָמח ּבַּגָן, ּופְָרִחים ֲאֻדִּמים, צְהֻּבִים 

ּולְבָנִים צְָמחּו ָׁשם. ֲעצֵי ּפְִרי ָהיּו ּבַּגָן, ּובֵין ָהֵעצִים צִּפֹוִרים ּבָנּו ִקּנָן. ּבָָאבִיב לִבְלְבּו 

הֵָעצִים וְהֹוצִיאּו ָעלִים ֲחָדִׁשים, ּבָָאבִיב ּפְָרחּו ַהּפְָרִחים וְהַּצִּפֹוִרים ּפָצְחּו ּבְִׁשיר.

ּגָן ּגָדֹול וְיָפֶה הָיָה לֲָענָק; וְהּוא ָאהַב אֹותֹו ְמאֹוד.

לְבַּדֹו.  נְִׁשַאר  ַהּגָן  ָרחֹוק–ָרחֹוק.  ָהֲענָק  נַָסע  ֶאָחד  יֹום 

ּבָאּו ַהיְלִָדים וְִׂשֲחקּו ּבַּגָן. ִטּפְסּו ַעל ָהֵעצִים, ִּדּבְרּו ִעם 

צִּפֹוִרים, ֵהִריחּו ֶאת ַהּפְָרִחים; וְָהיּו ְׂשֵמִחים–ְׂשֵמִחים.

וְִהּנֵה ָחזַר ָהֲענָק ַהּבַיְָתה.

ּפַָתח ֶאת ַהַּׁשַער, ָרָאה ֶאת ַהיְלִָדים וְכַָעס ְמאֹוד.

"לְכּו לָכֶם, יְלִָדים, ֵמַהּגָן ֶׁשּלִי," ָׁשַאג ָהֲענָק, וְקֹולֹו 

ּכְַרַעם.

"ַאף ֶאָחד ֹלא יְַׂשֵחק ּבַּגָן ֶׁשּלִי," ָרַעם קֹולֹו. 

"הַחּוצָה, הַחּוצָה, ּכֻּלְכֶם," צַָעק ָהֲענָק וְנֹופֵף ּבְיָָדיו 

ַהּגְדֹולֹות.

ּפֲָחדּו ַהיְלִָדים ּובְָרחּו ֵמַהּגָן.

ִמּסָבִיב  חֹוָמה  ּובָנָה  ּגְדֹולֹות  ֲאבָנִים  לַָקח  וְָהֲענָק 

לַּגָן. ַעכְׁשָו ַהּגָן הָיָה ָסגּור, ַאף ֶאָחד ֹלא יָכֹל לְהִּכָנֵס 

לַּגָן.

ַקְרנַיִם  ׁשָלְָחה  ַהֶּׁשֶמׁש  ָהָאבִיב.  ּבָא  ַהחֶֹרף  וְַאֲחֵרי  חֶֹרף;  ָהיָה 

ֲחִמימֹות וְלְִּטפָה ֶאת ָהֵעצִים, ֶאת ַהֶּדׁשֶא וְֶאת ַהּפְָרִחים. ָעלִים ַרּכִים וִיַרְקַרִקים 

ּכִּסּו ֶאת ּכָל ָהֵעצִים, ּופְָרִחים ֲאֻדִּמים ּוצְהֻּבִים ּכִּסּו ֶאת ַהָּׂשדֹות.
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עֹונַת ָהאָבִיב 

וְחַגֵי ָהאָבִיב

ַהּצִּפֹוִרים  וֲַעצּובִים,  ֲעֻרִּמים  ָעְמדּו  ָהֵעצִים  ַהחֶֹרף.  נִׁשְַאר  ָהֲענָק  ׁשֶל  ּבְגַּנֹו  ֲאבָל 

ֹלא ּבְִקרּו ּבֹו וְַהֶּׁשֶמׁש ֹלא לְִּטפָה ֶאת ַהּגָן ּבְַקְרנֶיָה ָהַרּכֹות. ַרק ָהרּוַח יִּלֵל וְָׁשַרק, 

וְַהּגֶׁשֶם יַָרד, וְַאֲחָריו ַהּבָָרד, וְָהַרַעם ָרַעם, וְַהּבָָרק ִהבְִריק.

יַָׁשב ָהֲענָק ּבְבֵיתֹו, ָרַעד ִמקֹר, ִהּבִיט ּבַַחּלֹון וְֹלא ֵהבִין — "ָמה ָקָרה, לָָּמה ָהָאבִיב 

ֹלא ּבָא לְגַּנִי?"

ּכָל ּבֶֹקר ִהּבִיט ָהֲענָק ּבַַחּלֹון, וְכָל ּבֶֹקר ֹלא ּבָא הָָאבִיב לְגַּנֹו.

ּבֶֹקר ֶאָחד ִהְתעֹוֵרר ָהֲענָק וְָרָאה צִּפֹור ְקַטּנָה ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון.

"זֶה ִסיָמן ׁשֶהָָאבִיב ִהּגִיַע," ָאַמר הֲָענָק וְָקפַץ ִמִּמָּטתֹו ּבְִׂשְמָחה.

ּפַָתח ֶאת ַהַחּלֹון, הִּבִיט ּבַּגָן, ּוָמה ָראּו ֵעינָיו?

ֵעץ ַאַחר ֵעץ הֹוצִיא ַעלְַעלָיו, ּפֶַרח ַאַחר ּפֶַרח נִפְַּתח, ַהּגָן ּכֻּלֹו ּפַָרח.

ּובֵין ָהֵעצִים ּובֵין ַהּפְָרִחים הּוא ָרָאה יְלִָדים ַעּלִיזִים ּוְׂשֵמִחים. וְכָל ֵעץ ֶׁשִהּגִיעּו 

ֵאלָיו - הֹוצִיא ִמיָד ֶאת ְׁשלַל ַעלְַעלָיו, וְֵעץ ׁשֶֹּלא 

ִהְתָקֵרב ֵאלָיו יֶלֶד, ָעַמד רֹוֵעד ּוְמכֶֻּסה ּבְֶׁשלֶג.

ָאז ֵהבִין ָהֲענָק ָמה ָקָרה. הּוא ֵהבִין ֶׁשָהיָה הּוא 

ּבְלִי  ָהָאבִיב.  יָבֹוא  ֹלא  ַהיְלִָדים  ּובְלִי  ַרע,  ֲענָק 

יְלִָדים - צִּפֹוִרים ֹלא יִָׁשירּו. ִאם יֵׁש לֹו ּגָן, וְִאם 

ָעִׁשיר הּוא, צִָריְך לְַהזְִמין ֶאל ַהּגָן אֹוְרִחים, וְָאז יִצְְמחּו ּבֹו ּפְָרִחים.

ּפַָתח הֲָענָק ֶאת ַהֶּדלֶת, יַָרד ֶאל ּגַּנֹו, נִּגַׁש לַיְלִָדים וְהֹוִׁשיט ֶאת יָָדיו.

ָאַסף אֹוָתם ֵאלָיו, ִחּבֵק אֹוָתם ָחזָק–ָחזָק, ּובִֵקׁש ֵמֶהם ְסלִיָחה.

ּוֵמָאז ְמַסּפְִרים ֶׁשהָָאבִיב ְמבֵַקר ּבְגַן ָהֲענָק ּכָל יְמֹות הַָּׁשנָה.

ִמּתֹוְך "100 ִסּפּוִרים ִראׁשֹונִים ׁשֶּלִי"
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ב 
ָבִי

 ָהא
עֹונַת

ָבִיב
 ָהא

ְחַגֵי
ו

פרשנות ומשמעות

רֶֶצף ַהִּסּפּור 

ַסְּדרּו ֶאת ַהִּמׁשְּפִָטים ַעל ּפִי ֵסֶדר ִהְתַרֲחׁשּוָתם.  .1

ָאז ֵהבִין ָהֲענָק ָמה ָקָרה. ּבְלִי ַהיְלִָדים ָהָאבִיב ֹלא ּבָא.  

"ַאף ֶאָחד ֹלא יְׂשֵַחק ּבַּגָן ׁשֶּלִי," ָאַמר ָהֲענָק.  

ּגָן ּגָדֹול וְיָפֶה ָהיָה לֲָענָק; וְהּוא ָאַהב אֹותֹו ְמאֹוד.  
יָׁשַב ָהֲענָק ּבְבֵיתֹו, ָרַעד ִמקֹר, ִהּבִיט ּבַַחּלֹון וְֹלא ֵהבִין — "ָמה ָקָרה, לָָּמה   

ָהָאבִיב ֹלא ּבָא לְגַּנִי?"

ּכָל ֵעץ ׁשֶַהיְלִָדים ִהּגִיעּו ֵאלָיו - ּפַָרח.  
וְָהֲענָק לַָקח ֲאבָנִים ּגְדֹולֹות ּובָנָה חֹוָמה ִמָּסבִיב לַּגָן. ַעכְׁשָו ַהּגָן ָהיָה ָסגּור.   

ַמְחָׁשבֹות–ַמְחָׁשבֹות

ּכְִתבּו ַמְחׁשָבֹות ׁשֶל ָהֲענָק.  .1

1

ֵאינִי רֹוצֶה יְלִָדים ּבְגַּנִי!

ֲאנִי ַאְרֶאה לֶָהם ָמה 
ַעכְׁשָו ֲאנִי ֵמבִין... זֶה... ׁשֶיָעּופּו ִמּכָאן!

ַהיְלִָדים

____________________________________________________________________________________________________
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עֹונַת ָהאָבִיב 

וְחַגֵי ָהאָבִיב

מה שבמבנה

ּכְִתבּו ִמַּתַחת לְכָל ְּתמּונָה ָמה ִמְתַרֵחׁש ּבָּה.  .1

ּכֵיצַד נְִרָאה ַהּגָן לִפְנֵי ַהּגֵרּוׁש? _______________________________________________________ ּכֵיצַד נְִרָאה ַהּגָן ַאֲחֵרי ַהּגֵרּוׁש? ______________________________________________________2.  ַמּדּוַע לְַדְעְּתכֶם ּפַָרח ַהּגָן? ___________________________________________________________3.   .4________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ַחג ַהֶּפַסח
ַחג ַהֵחרּות
ַחג ָהָאִביב
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עֹונַת ָהָאִביב 

ַחג ַהּפֶַסח — ַחג הֵַחרּות — ַחג ָהָאבִיבוְַחגֵי ָהָאבִיב

ִמן♦ַהְּמקֹורֹות

ּכָתּוב ּבְֵספֶר וַיְִקָרא ּפֶֶרק כג, ּפְסּוִקים ה-ו:

"ּבַחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבְַאְרּבָָעה ָעׂשָר לַחֶֹדׁש ּבֵין ָהַעְרּבָיִם ּפֶַסח לַה'. ּובֲַחִמּׁשָה ָעׂשָר יֹום 

לַחֶֹדׁש ַהּזֶה ַחג ַהַּמּצֹות לַה', ׁשִבְַעת יִָמים ַמּצֹות ּתֹאכֵלּו."

ּכָתּוב ּבְֵספֶר ׁשְמֹות ּפֶֶרק יג, ּפָסּוק ח:

"וְִהּגְַדָּת לְבִנְָך ּבַיֹום ַההּוא..."

ּבַַהּגָָדה ׁשֶל ּפֶַסח ְמֻסּפָר ִסּפּור יְצִיַאת ִמצְַריִם.

ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ֹלא ִהְסּפִיקּו לֱֶאפֹות לֶֶחם ּבִַּמְדּבָר, וְלָכֵן ָאנּו קֹוְרִאים לְפֶַסח ַחג ַה __________ 

וְאֹוכְלִים __________ ׁשִבְָעה יִָמים.
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נִׁשְּתַּנָה הַּלַיְלָה הַּזֶה? מָה 

ׁשִירּו♦ֶאת♦ַהּׁשִיר.♦♦

ָמה נִׁשְַּתּנָה ַהּלַיְלָה ַהּזֶה ִמּכָל ַהּלֵילֹות?  

ׁשֶּבְכָל ַהּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ָחֵמץ ּוַמּצָה — ַהּלַיְלָה ַהּזֶה ּכֻּלֹו ַמּצָה.

ׁשֶּבְכָל ַהּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ׁשְַאר יְָרקֹות — ַהּלַיְלָה ַהּזֶה ּכֻּלֹו ָמרֹור. 

ׁשֶּבְכָל ַהּלֵילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִילִין ֲאפִּלּו ּפַַעם ַאַחת — ַהּלַיְלָה ַהּזֶה ׁשְֵּתי ּפְָעִמים. 

ׁשֶּבְכָל ַהּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ּבֵין יֹוׁשְבִין ּובֵין ְמֻסּבִין — ַהּלַיְלָה ַהּזֶה ּכֻּלָנּו ְמֻסּבִין.

ָאנּו ׁשִָרים "ָמה נִׁשְַּתּנָה" ּבְ ____________   ____________ .
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עֹונַת ָהאָבִיב 

יְִציַאת ִמְצרַיִםוְחַגֵי ָהאָבִיב

לִפְנֵיכֶם ֶרצֶף ַהִּסּפּור ַהִהיְסטֹוִרי.

ִקְראּו♦ֶאת ַהִּסּפּור.  .1

א
מֹׁשֶה נֹולַד לְיֹוכֶבֶד ּולְַעְמָרם ִמּׁשֵבֶט לֵוִי. 

ׁשֶל  ַהּגְזֵרֹות  ּבִיֵמי  ּבְִמצְַריִם  נֹולַד  הּוא 

ּפְַרעֹה. ּפְַרעֹה צִּוָה ַעל ָהִעבְִרים לְַהׁשְלִיך 

ָּדֲאגָה  יֹוכֶבֶד  ּבֵן ׁשֶיִּוָלֵד לֶָהם.  לַיְאֹור ּכָל 

לִבְנָּה מֹׁשֶה, ִהכְנִיָסה אֹותֹו לְֵתבָה ְקַטּנָה 

וְֶהְחּבִיָאה אֹוָתּה ּבֵין ְקנֵי ַהּסּוף ׁשֶּצְָמחּו ַעל ׂשְפַת ַהיְאֹור. ּכֲַאׁשֶר יְָרָדה ּבַת ּפְַרעֹה 

לְַטיֵל ִעם נֲַערֹוֶתיָה לְיַד ַהיְאֹור, ָמצְָאה ֶאת ַהִּתינֹוק ּבֵַּתבָה וְלְָקָחה אֹותֹו לְַאְרמֹון 

ַהֶּמלְֶך.

ב
ּכְָך ּגַָדל מֹׁשֶה ּבְַאְרמֹון ַהֶּמלְֶך. ּבְֵסֶתר לִּבֹו 

וְָרצָה לֲַעזֹר לִבְנֵי ַעּמֹו.  יַָדע ׁשֶהּוא ִעבְִרי 

ַהֶּמלְֶך  לְפְַרעֹה  ֲעבִָדים  ָהיּו  יִׂשְָרֵאל  ּבְנֵי 

ּפַַעם  ׁשֶּלֹו.  ַהּפִיָרִמידֹות  ּבִבְנִיַת  וְָעבְדּו 

ַאַחת, ּכֲַאׁשֶר ִטיֵל מֹׁשֶה, ָרָאה ִמצְִרי ַמּכֶה 

ֶעבֶד ִעבְִרי. מֹׁשֶה נְֶחלַץ לְֶעזְַרת ּבֶן ַעּמֹו, ִהּכָה ֶאת ַהִּמצְִרי וְָהַרג אֹותֹו. ּכֲַאׁשֶר 

נֹוַדע ְּדבַר ַהַּמֲעׂשֶה, נֱֶאלַץ מֹׁשֶה לִבְֹרַח ִמן ָהַאְרמֹון. 

מֹׁשֶה ּבַָרח לִַּמְדּבָר ּוָמצָא ִמְקלָט ּבְׁשֵבֶט ִמְדיָן. ׁשָם הּוא נָׂשָא לְִאּׁשָה ֶאת צִּפֹוָרה, 

ּבִּתֹו ׁשֶל יְִתרֹו ַהּכֵֹהן.
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ב 
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ָבִיב
 ָהא

ְחַגֵי
ו

ג
ּבְַאַחד ַהיִָמים ִהּגִיַע מֹׁשֶה ִעם צֹאנֹו ֶאל ַהר 

ִסינַי. הּוא ָרָאה ׁשָם ֶאת ׂשִיַח ַהְּסנֶה ּבֹוֵער 

וְֵאינֹו נִׂשְָרף. ֱאֹלִהים ִּדּבֵר ֵאלָיו ִמּתֹוְך ַהּׂשִיַח 

ַהּבֹוֵער וְׁשָלַח אֹותֹו ֶאל ּפְַרעֹה, לְבֵַקׁש ִמֶּמּנּו 

לְהֹוצִיא ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ִמִּמצְַריִם. ֱאֹלִהים 

ּפְלִָאים,  לְַמֵּטה  מֹׁשֶה  ׁשֶל  ַמְקלֹו  ֶאת  ָהפְַך 

ּכְֵדי ׁשֶיּוכַל לְַהְראֹות ּבֹו אֹותֹות ּומֹופְִתים. 

מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן ָהלְכּו ֶאל ּפְַרעֹה ּובְִקׁשּו ִמֶּמּנּו לִׁשְֹלַח ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל לָָחפְׁשִי.

ד
ּפְַרעֹה ֵסֵרב לְבַָקׁשָָתם, וְלָכֵן ִהִּטיל ֱאֹלִהים ֶעׂשֶר ַמּכֹות ַעל ִמצְַריִם: ָּדם, צְפְַרֵּדַע, 

ּכִנִים, ָעֹרב, ֶּדבֶר, ׁשְִחין, ּבָָרד, ַאְרּבֶה, חֹׁשְֶך ּוַמּכַת ּבְכֹורֹות. ַאֲחֵרי ַהַּמּכֹות ַהּנֹוָראֹות 

נִכְנַע ּפְַרעֹה וְִהְרׁשָה לֲַעבָָדיו, ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, לָצֵאת ִמִּמצְַריִם.

ּכֲַאׁשֶר ִהּגִיעּו ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל לִׂשְפַת יַם סּוף, ִהְתּבֵָרר לֶָהם ׁשֶּפְַרעֹה ׁשָלַח ֶאת צְבָאֹו 

סּוף  יַם   — נֵס  ָקָרה  ָאז  ַאֲחֵריֶהם.  לְִרּדֹף 

ּבַיַּבָׁשָה.  ָעבְרּו  יִׂשְָרֵאל  ּובְנֵי  לִׁשְנַיִם,  נְֶחצָה 

ּכֲַאׁשֶר ָעבְרּו ַחיָלָיו ׁשֶל ּפְַרעֹה, נְִסּגַר ֲעלֵיֶהם 

ַהיָם וְֵהם ָטבְעּו.
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עֹונַת ָהאָבִיב 

וְחַגֵי ָהאָבִיב

מה שבמבנה ובתוכן

ּכְִתבּו ֶאת ֵסֶדר ָהֵארּוִעים ּבֶָרצֶף ַהּנָכֹון.  .2
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בִיב
גֵי ָהָא

וְַח

ְקרִיעַת יַם סּוף

ִקְראּו♦ֶאת ַהּׁשִיר־ֲעלִילֹון ׁשֶּכַָתב ּפּוצ'ֹו.♦♦

ָאִריק וְַאּיֶלֶת 
ֶאְתמֹול ּבַּצֳָהַריִם
ֶהְחלִיטּו לְַׂשחֵק 

ּבִ"יצִיַאת ִמצְַריִם".

ִמּתֹוְך "ַאיֶלֶת ַהְּמבֻלְּבֶלֶת וְָאִריק ְמפּוזִָריק"

"ֲאנִי מֹׁשֶה ַרּבֵנּו וְַאְּת 
— ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל.

ַמּצֹות עֹוד יֵׁש ִמּפֶַסח 
וְִהּנֵה ּגַם ַמֵּקל."

ִמצְַריִם — ַהָּסלֹון; 
ִסינַי — ַהִּמְסְּדרֹון 

וְֶאת יַם סּוף — ַהּׁשְנַ יִם 
עֹוׂשִים ִמן ַהּוִילֹון.

"מֹׁשֶה" ּבְֹראׁש ָהעָם 
צֹועֵד ּבְקֹול ׁשִיָרה, 

"ַהּיָם",  ֶאל  ַמּגִיעַ 
ַאְך זֶה ֵאינֹו נְִקָרע.

ַהּבַת עִם ִמְסּפַָריִם 
לְֹלא ּכָל ִהּסּוִסים

"ַהּיָם"  ֶאת  ּגֹוזֶֶרת 
ּכְַמעֲׂשֵה נִִּסים.

ׁשֹובָבִים:  ֶׁשל  סֹופָם 
ּכְֵאב ּבֲַאחֹוַרִים

ּכְָך ַאּבָא ְמלַּמְָדם ּגַם 
ֶאת "ַמּכֹות ִמצְַרִים".

ּכְִתבּו ּבְַמְחּבֶֶרת ׂשָפָה ַרְעיֹון לְַהּצָגָה ַעל יְצִיַאת ִמצְַריִם.  .2
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עֹונַת ָהָאִביב 

וְַחגֵי ָהָאבִיב

ִמְתחּו♦ַקו ּבֵין ַהַּמּכָה לִָאיּור ַהַּמְתִאים.♦♦

ֵאּלּו ֶעׂשֶר ַהַּמּכֹות ׁשֵֶהבִיא ַהָקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ַעל ַהִּמצְִרים ּבְִמצְַריִם: 

0	ׁשְִחין — ַמֲחלַת עֹור ְמגֶָרֶדת    0	ָעֹרב — ִעְרּבּובְיָה ׁשֶל ַחיֹות ֶטֶרף ׁשֹונֹות

0	ַאְרּבֶה — ֲחגָבִים ַהַּמׁשְִמיִדים יְבּולִים    0	ֶּדבֶר — ַמֲחלָה ִמַּדּבֶֶקת ָקׁשָה

ָּדם

ְצפְַרֵּדַע

ּכִנִים

ָעֹרב

ֶּדבֶר

ׁשְִחין

ּבָָרד

ַאְרּבֶה

חֹׁשְֶך

ַמּכַת♦ּבְכֹורֹות

ּכֹות ֶעֶׂשר ַהַמּ
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מעולם השיח העיוני: טקסט מידע

ִמבְָחר ִמַּמּכֹות ִמְצרַיִם / מֶֹׁשה ָׂשרְּגַל

ִקְראּו♦ֶאת♦ִקְטֵעי♦ַהֵּמיָדע.♦♦

ֶּדֶבר

ֶּדבֶר ִהיא ַמֲחלָה נֹוָרָאה. ּבֶָעבָר ַהּפִילָה ֲחלָלִים, ּובְיֵָמינּו ּכְִמַעט ִהְדּבְַרנּו אֹוָתּה. 

וְַעל ַעכְּבְרֹוׁשִים. ַהּפְַרעֹוׁשִים ַהּנְִטּפָלִים ֲאלֵיֶהם  ַהֶּדבֶר ַחיִים ַעל ֻחלְּדֹות  נְגִיפֵי 

קֹופְצִים ֵמֶהם ֶאל ָהָאָדם וְֶאל ַהִּמְקנֶה ּוַמְדּבִיִקים אֹוָתם ּבַַּמֲחלָה.

ִּכנִים

ּבֱֶאֶמת  וְַהֲחפִיפֹות  ַהּגֵרּוִדים  ּכְִמַעט.  יֶלֶד  לְכָל  ַהיֹום  ַהֻּמּכֶֶרת  ַמּכָה  ֵהן  ּכִנִים 

ּגְדֹולֹות ּכִזְבּובִים  ָהיּו  ַהַקְדמֹונִים  ַהִּמצְִרים  ֶאל  ַהּכִנִים ׁשֶּנְִטּפְלּו  ֲאבָל  ְמצִיִקים. 

וְעֹוְקצֹות נֹוָרא — ֹלא ַרק ּבָֹראׁש, ֶאּלָא ּבְכָל ַהּגּוף. ֹלא ַרק ֶאת ָהָאָדם ָעְקצּו, ֶאּלָא 

ּגַם ֶאת ַהּבָָקר וְֶאת ַהּצֹאן. 

ַאְרֶּבה

לְכַָּמה  ַאַחת  ַאפְִריָקה.  ּבְֶמְרּכַז  ַהַחי  ֶחֶרק  הּוא  ַהַחְרּגֹול,  ׁשֶל  ְקרֹובֹו  ָהַאְרּבֶה, 

ׁשָנִים הּוא ִמְתַרּבֶה ּבְכַֻּמיֹות ֲעצּומֹות, ּוִמּכָאן ׁשְמֹו. ּכֲַאׁשֶר צָפּוף לַָאְרּבֶה ּבְֵאזֹור 

ַהַּמָּסע  ֲחָדׁשִים. לְַאַחר  וְָעף לְִמקֹומֹות  ַהִּמזְָרח  נִּׂשָא ַעל רּוחֹות  ַהִּמְחיָה, הּוא 

ַהּזֶה ָהַאְרּבֶה ָרֵעב ְמאֹוד, וְכָל ָהָעם ֶהָעצּום ַהּזֶה נֹוֵחת ַעל ַהּצְִמִחיָה ַהְּמקֹוִמית 

ּוְמַחֵּסל אֹוָתּה לֲַחלּוִטין. ָהַאְרּבֶה ַמׁשְִאיר ַאֲחָריו ׁשֶַטח ֵקֵרַח לֲַחלּוִטין!

ִאם ֵאין יְָרקֹות — יֵׁש ּבָׂשָר. ֵעדֹות ֲאָחדֹות צָדֹות ּגַם ֶאת ַהַּמּזִיק ַהּזֶה וְאֹוכְלֹות 

אֹותֹו לְֵתָאבֹון.

ִמּתֹוְך "ּפִילֹון"
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עֹונַת ָהָאִביב 

וְַחגֵי ָהָאבִיב

מה שבמבנה

ִהּכָנְסּו לֲַאַתר "ְסנּונִית", ַהְקלִידּו "ַמִהי ּכִּנָה", ִקְראּו ֶאת ַהֵּמיָדע וֲַענּו ַעל ַהּׁשְֵאלֹות.  .1

לִפְנֵיכֶם ֶּדגֶם )מֹוֶדל( לְֵחֶקר ּבֲַעלֵי ַחיִים.    

ִמָּמה נִּזֹונָה ַהַחיָה? ב.   ֵהיכָן ָחיָה ַהַחיָה?         א.   

_________________________________      _________________________________   _________________________________      _________________________________   _________________________________      _________________________________   

ּכֵיצַד ִמְתַרּבָה ַהַחיָה? ד.   ַמהּו ִמבְנֵה ּגּופָה?         ג.  

_________________________________      _________________________________  _________________________________      _________________________________  _________________________________      _________________________________  

ּכְִתבּו ֶּדגֶם ֵחֶקר )מֹוֶדל( לַָאְרּבֶה ּבְַמְחּבֶֶרת ׂשָפָה.  .2
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ב 
ִבי

ַת ָהָא
עֹונ

בִיב
גֵי ָהָא

וְַח

ַהַּמּכֹות / עֲלִילֹון )קֹוִמיְקס( 

ִקְראּו♦ֶאת ַהֲעלִילֹון.  .1

ָּדם

ַאי, ִאָּמא, יֹוֵרד לִי ָּדם.

ִאָּמא, ִּתְרִאי, יֵׁש לִי ָּדם!!!

ְצַפְרֵּדַע

ָמה ַאְּת עֹוׂשָה ּפֹה?

ֶּדֶבר

ּדֹוְקטֹור, ָמה עֹוׂשִים? זֶה ְמַדּבֵק?

ׁשְִחין

ִאָּמא ׁשֶּלִי ָאְמָרה ׁשֶעַד ַהֲחֻתּנָה זֶה יַעֲבֹר לִי.

ַאְרֶּבה

ֲאנִי ֹלא ֵמבִין: לָָּמה ּכֻּלָם רֹוְדפִים ַּדוְָקא ַאֲחַרי?
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עֹונַת ָהָאִביב 

הֹוִסיפּו לֲַעלִילֹון ְּדבִָרים ׁשֶּנֱֶאָמִרים ַעל ַהַּמּכֹות.וְַחגֵי ָהָאבִיב  .2

חֹׁשְֶך

ּכְִתבּו.

________________________________________________________

________________________________________________________

 

ִּכנִים

_______________________________________________________

ָעֹרב

________________________________________________________

ָּבָרד

_______________________________________________________

ַמַּכת♦ְּבכֹורֹות

ָּתִמיד ַאְּת ַמֲאׁשִיָמה אֹותִי... ּכִי ֲאנִי ֲהכִי ּגָדֹול?

נּו–נּו–נּו... ּפֶֶרא! 

לְִהיֹות ּבֵן ּבְכֹור - ֵאיזֹו ַמּכָה!
ֶעׂשֶר ַהַּמּכֹות ׁשֶּלָנּו
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ב 
ָבִי

 ָהא
עֹונַת

ָבִיב
 ָהא

ְחַגֵי
ו

מעולם השיח הספרותי: סיפור

ּכֹוסֹו ֶׁשל ֵאלִּיָהּו / ִסּפּור עַם 
עִּבּוד: מ' ֶּבן–ֱאלִיעֶזֶר 

ִקְראּו♦ֶאת♦ַהִּסּפּור.♦♦

ּבִכְפָר ֶאָחד ּגָר ִאיׁש יְהּוִדי. ָהיָה ָהִאיׁש ָעׁשִיר וְנִָדיב, וְׁשֵם טֹוב יָצָא לֹו ּבֵין ּכָל 

ׁשְכֵנָיו.

וְִהּנֵה ּבָא ָאסֹון ַעל ּבֵית ַהיְהּוִדי, וְכָל ָעׁשְרֹו 

ּבֹו  ֲאׁשֶר  וְכָל  ּבְבֵיתֹו,  ּפְָרצָה  ְּדלֵָקה  ָאבַד: 

נִׂשְַרף. ֹלא נִׁשְַאר לֹו ּכִי ִאם ּבַיִת ֶאָחד ָקָטן, 

ֲאׁשֶר ּבֹו ּגָר. ַאְך לִּבֹו ֹלא נָפַל ָעלָיו, ּכִי ָאַמר: 

"ה' נַָתן וְה' לַָקח!"

ֶאל  ָאְמָרה  וְָהִאּׁשָה  ַהּפֶַסח,  ַחג  יְֵמי  ָקְרבּו 

ּבֲַעלָּה:

"ָמה נֲַעׂשֶה, וְֵאין ּבְיֵָדינּו לְִקנֹות ַמּצֹות וְיַיִן?

ָענָה ָהִאיׁש ּוְדָמעֹות ּבְֵעינָיו:

"עֹוד נִׁשְֲאָרה לָנּו ּכֹוס זָָהב — ּכֹוסֹו ׁשֶל ֵאלִיָהּו ַהּנָבִיא, וְִהיא יְָקָרה לָנּו ְמאֹוד; 

ַאְך ַעָּתה, ּבְֵעת צָָרה, ָהבָה נְִמּכֹר אֹוָתּה וְנְִקנֶה ַמּצֹות וְיַיִן, ּובְִמקֹוָמּה נְִקנֶה ּכֹוס 

זְכּוכִית."

ׁשְָמָעה ָהִאּׁשָה ֶאת ִּדבְֵרי ּבֲַעלָּה ּובָכְָתה ּגַם ִהיא.

ּבְֶעֶרב ּפֶַסח לְָקָחה ָהִאּׁשָה ֶאת ַהּכֹוס וְָהלְכָה ָהִעיָרה. ׁשָם ָמכְָרה אֹוָתּה וְָקנְָתה 

צְָרכֵי ּפֶַסח וְגַם ּכֹוס זְכּוכִית ֲחָדׁשָה לְֵאלִיָהּו ַהּנָבִיא.

ּבָא ָהָאב. ּבְנֵי ַהּבַיִת יָׁשְבּו לֲַעֹרְך ֶאת ַהֵּסֶדר, ַאְך ּבְזָכְָרם ֶאת ָעׁשְָרם לְפָנִים ּכַָאב 

לִּבָם. ּפְִתאֹם נִפְְּתָחה ַהֶּדלֶת. ָאָדם לָבּוׁש ְקָרִעים, וְַעל ׁשִכְמֹו ַּתְרִמיל, נִכְנַס וְָאַמר:

"ֲענִי נֹוֵדד ֲאנִי ּובָאִתי לְכָאן ּבְֶעֶרב ּפֶַסח. ַהְרׁשּו לִי לֲַעֹרְך ִאְתכֶם ֶאת ַהֵּסֶדר."
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עֹונַת ָהאָבִיב 

וְחַגֵי ָהאָבִיב

ָרָאה ּכִי ַאנְׁשֵי ַהּבַיִת ֲעצּובִים וְׁשַָאל:

"ָמה לָכֶם? ֲהֹלא ַחג ַהיֹום, יֹום ׂשְִמָחה, יֹום טֹוב!"

ִסּפֵר לֹו ָהִאיׁש, ּכִי לְפָנִים ָהיָה ָעׁשִיר ּובֵיתֹו ָהיָה ָמלֵא ּכָל טּוב, וְַעָּתה ֵאין לֹו 

ְמאּוָמה.

יֹום טֹוב  ֵּתָעצְבּו, ֲהֹלא  ַאל  ֶעזְָרתֹו.  יִׁשְלַח לָכֶם ֶאת  ּכִי  "ַקּוּו לַה'  ֶהָענִי:  ָאַמר 

ַהיֹום!"

וְֶהָענִי ַהּנֹוֵדד לָן ּבַּלַיְלָה ַההּוא ּבְבֵיָתם.

לְָמֳחָרת, ּכֲַאׁשֶר ָקמּו ּבְנֵי ַהּבַיִת ִמּׁשְנָָתם, ָראּו ּכִי 

ָהאֹוֵרַח ֵאינֶּנּו, וְַרק ַּתְרִמילֹו נִׁשְַאר.

ּפְָתחּו ֶאת ַהַּתְרִמיל ּוָמצְאּו ׁשָם ּכֹוס זָָהב, וְָעלֶיָה 

ָחרּות ּבְאֹוִתיֹות ּגְדֹולֹות: "ּכֹוסֹו ׁשֶל ֵאלִיָהּו ַהּנָבִיא".

יְָדעּו ַאנְׁשֵי ַהּבַיִת, ּכִי ַהּנֹוֵדד ֶהָענִי ָהיָה ֵאלִיָהּו 

ַהּנָבִיא; ּוִמן ַהיֹום ַההּוא ֹלא ָראּו עֹוד עֹנִי, 

ּובֵיָתם ָהיָה ָמלֵא ּכָל טּוב ּכָל 

יְֵמי ַחיֵיֶהם.
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ב 
ָבִי

 ָהא
עֹונַת

ָבִיב
 ָהא

ְחַגֵי
ו

לְִסּפּור יֵׁש ּפְִתיָחה, ֶאְמצַע וְסֹוף.

לִפְנֵיכֶם ִאְרּגּון ַהִּסּפּור.

ּגִּבֹור ַהִּסּפּור עֹובֵר ֲעלִיֹות ּומֹוָרדֹות, ּכְלֹוַמר ָחלִים ּבְַחיָיו ׁשִּנּויִים ּגְדֹולִים.  .1

ַהׁשְלִימּו:  

ּכֹוסֹו♦ׁשֶל♦ֵאלִּיָהּוּגִּבֹור♦ַהִּסּפּור

ָהיְָתה לֹו ּכֹוס ___________________ָהִאיׁש ָהיָה ָעׁשִירּבִפְִתיַחת♦ַהִּסּפּור:

ָהיְָתה לֹו ּכֹוס ___________________ֶהָעׁשִיר ָהפְַך לְִאיׁש ָענִיּבְֶאְמַצע♦ַהִּסּפּור:

ָהיְָתה לֹו ׁשּוב ּכֹוס ___________________ָהִאיׁש ָהפְַך ׁשּוב ָעׁשִירּבְסֹוף♦ַהִּסּפּור:

       

ּבְֶדֶרְך ּכְלָל ּכֹוס זָָהב יְָקָרה יֹוֵתר ִמּכֹוס זְכּוכִית.   .2

ּבִַּסּפּור - ּכֹוס ַהּזְכּוכִית יְָקָרה ַמָּמׁש ּכְמֹו ּכֹוס ַהּזָָהב. ַמּדּוַע?  _______________________________________________________________________________________  

ָמה לְַמְדֶּתם ַעל ְּתכּונֹוָתיו וְַעל ִהְתנֲַהגּותֹו ׁשֶל ָהִאיׁש?  .3_______________________________________________________________________________________  

ִמי ָהיָה ָהאֹוֵרַח ׁשֶּבָא לְבֵַקר ֶאת ַהִּמׁשְּפָָחה?  .4_______________________________________________________________________________________  

ַמּדּוַע נְִקָרא ַהִּסּפּור "ּכֹוסֹו ׁשֶל ֵאלִיָהּו"?  .5_______________________________________________________________________________________  
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עֹונַת ָהָאִביב 

וְַחגֵי ָהָאבִיב

מעולם השיח הספרותי: שיר

ֵאיפֹה ָהֲאפִיקֹוָמן / ּפּוצ'ֹו

ִקְראּו♦ֶאת♦ַהּׁשִיר.♦♦

ַאיֶלֶת ָאז ּכְֵחץ ִמֶקׁשֶת,

ֶאל ַהַּמָּדף ׁשֹולַַחת יָד

וְׁשֹולָה ּכְמֹו ָּדג ֵמֶרׁשֶת

ֲאפִיקֹוָמן ָעטּוף ּבְבַד.

ׁשִָרים ֶאת ּכָל ׁשִיֵרי ַהֵּסֶדר,

קֹוְרִאים ֶאת ּכָל ַהַהּגָָדה,

ָמַתי ּכְבָר ַסּבָא יְִתרֹוֵמם

וִיבֵַקׁש ֶאת ָהֲאבֵָדה?

אֹוְמִרים ׁשֵֶּמָאז צֵאת יִׂשְָרֵאל

ֵסֶדר ּכָזֶה ֹלא ָהיָה ִמּזְַמן,

ּכִי ַאיֶלֶת ֹלא זָכְָרה

ֵאיפֹה ִהְסִּתיָרה ֶאת ָהֲאפִיקֹוָמן.

ֶאצְלֵנּו ּבְִמׁשְּפָָחה ַמְחּבִיִאים יֹוֵתר 
ֵמֲאפִיקֹוָמן ֶאָחד, ּכְֵדי ׁשֶּכַָּמה יְלִָדים 
יּוכְלּו לְִמצֹא ֲאפִיקֹוָמן ּולְַקּבֵל ַמָּתנָה.

ֲאפִיקֹוָמן — ֹלא ְסָתם ַמּצָה,

ּכִי ִמי ֲאׁשֶר אֹותֹו מֹוצֵא,

מּוָתר לֹו לְבֵַקׁש ּבְפֶַסח,

ּכָל ָּדבָר ׁשֶהּוא רֹוצֶה.

ַהּבִיטּו ֵאיְך ּבְלֵיל ַהֵּסֶדר

ַאיֶלֶת ֹלא עֹוצֶֶמת ַעיִן

ּוִמְסַּתּכֶלֶת ַרק ַעל סַּבָא

ּבְלִי לִלְּגֹם ִטּפָה ֶׁשל יַיִן.

ַסּבָא ָקם לְִרחֹץ יַָדיִם,

וְחֹוׁשֵב ׁשֵֶאין רֹוִאים,

ֵאיְך ַמְחּבִיא לֹו ּבֵינְַתיִם

ֶאת ַהַּמּצָה ּבֵין ַהְּספִָרים.
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ב 
ִבי

ַת ָהָא
עֹונ

בִיב
גֵי ָהָא

וְַח

ֵאיפֹה ָהֲאפִיקֹוָמן?

ַסּפְרּו ּכֵיצַד ַאֶּתם עֹוְקבִים ַאֲחֵרי ִמי ׁשֶַּמְסִּתיר ֶאת ָהֲאפִיקֹוָמן.  .1

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

ָמה ַאֶּתם ְמַתכְנְנִים לְבֵַקׁש ַהּׁשָנָה?  .2

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

ַסּבָא ׁשֶל ַאיֶלֶת ִמׁשְַּתֵּמׁש ּבְַתכְִסיס ּכְֵדי ׁשֶֹּלא ַּתְרּגִיׁש ׁשֶָהלְַך לְַהְחּבִיא ֶאת ָהֲאפִיקֹוָמן.   .3

ִמי ַמְחּבִיא ֶאת ָהֲאפִיקֹוָמן ֶאצְלְכֶם ּבֵַּסֶדר וְֵאיְך?   ♦

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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עֹונַת ָהָאִביב 

וְַחגֵי ָהָאבִיב
יֹום ַהּזִּכָרֹון לַּׁשֹוָאה וְלַּגְבּורָה

ֶמְמׁשֶלֶת יִׂשְָרֵאל ָקבְָעה ֶאת יֹום ּכְ"ז ּבְנִיָסן ּכְיֹום זִּכָרֹון לַּׁשֹוָאה וְלַּגְבּוָרה.

ּבִיֵדי  ׁשֶּנְִרּצְחּו  יְלִָדים  ִמילְיֹון  ּבֵינֵיֶהם  יְהּוִדים,  ִמילְיֹון  ׁשִּׁשָה  ׁשֶל  זִכְָרם  ֶאת  ַמֲעלִים  זֶה  ּבְיֹום 

ַהּנָאצִים ַהּגְֶרָמנִים ּובִיֵדי עֹוזְֵריֶהם ּבְִמלְֶחֶמת ָהעֹולָם ַהּׁשְנִיָה.

ּבְכָל ָהָאֶרץ ּובְבֵָּתי ַהֵּספֶר נֱֶעָרכֹות ַעצְרֹות זִּכָרֹון לַיְהּוִדים ׁשֶּנְִרּצְחּו ּבַּׁשֹוָאה.

ּבִירּוׁשָלַיִם הּוַקם מּוזֵאֹון ַהּׁשֹוָאה "יָד וָׁשֵם" ּכְֵדי ׁשֶּנִזְּכֹר ֶאת ַהּׁשֹוָאה.

ּבַּׁשָנִים  ַעל ָמה ׁשֶָקָרה ּבְֵאירֹוּפָה  ַהְּמַסּפְִרים  וֲַחפָצִים  ִמְסָמכִים  ַּתצְלּוִמים,  ֻמּצָגִים  ּבַּמּוזֵאֹון 

.1945-1939

יִָמים ֶׁשּנִזְּכֹר
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ב 
ִבי

ַת ָהָא
עֹונ

בִיב
גֵי ָהָא

וְַח

ְּביֹום ַהּׁשֹוָאה וְַהּגְבּורָה / ֶאלָה ּדֹור–אֹון 

ִקְראּו♦ֶאת♦ַהּׁשִיר.♦♦

וְִאָּמא ִהְרּגִיָעה ּבְָאְמָרה:

ַעכְׁשָו יֵׁש לָנּו ְמִדינָה וְצָבָא.

ַעכְׁשָו ֹלא יְֻאּנֶה לָנּו ּכָל ַרע...

ַהיֹום ִאָּמא ִהְדלִיָקה

נֵר נְׁשָָמה.

זֶהּו יֹום ׁשֶל ֶעצֶב — ִהְסּבִיָרה - 

ַאְך ּגַם יֹום ׁשֶל ׂשְִמָחה.

לְַמרֹות ַהֵּסבֶל ָהַרב

ַהּכְֵאב ַעד ּבְלִי ַּדי,

ַעם יִׂשְָרֵאל ַחי!

וֲַאנִי ָחׁשַבְִּתי: 

ּכַָּמה טֹוב ׁשֶיֵׁש לִי

ַסּבָא וְָסבְָּתא,

ּדֹוִדים ּובְנֵי ּדֹוִדים

וְעֹוד ְקרֹובִים ְרחֹוִקים — 

וְָהלַכְִּתי לְׂשֵַחק ּבֶָחצֵר...

ִמּתֹוְך "ִמְסּפָר ַעל ַהיָד"

ּבְיֹום ַהּׁשֹוָאה וְַהּגְבּוָרה

ִאָּמא ִהְדלִיָקה נֵר נְׁשָָמה.

יְלִָדים — ִהיא ָאְמָרה — 

ֶאת ַהּנֵר ַהּזֶה

ֲאנִי ַמְדלִיָקה

לְזֵכֶר ָסבִָתי וְָסבִי,

ּדֹוַדי וְדֹודֹוַתי,

ּבְנֵי ּדֹוִדים ּוְקרֹובִים ְרחֹוִקים,

ׁשֶּנְִסּפּו ּבַּגֹולָה ּבִיֵדי ּגְֶרָמנִים.

לְזֵכֶר ׁשִּׁשָה ִמילְיֹון יְהּוִדים,

ׁשֶאֹוָתם ֲאנְַחנּו ֹלא ַמּכִיִרים.

יְהּוִדים טֹובִים וְיָפִים,

לָנּו  צִּוּו  ׁשֶּבְמֹוָתם 

ֶאת ַהַחיִים.

ָהיִיִתי ָעצּוב

וְִהּזַלְִּתי ִּדְמָעה.

ּפַָחְדִּתי

ׁשֶּפְִתאֹם יָבֹוא ּגְֶרָמנִי

וְיֲַהֹרג ֶאת ּכָל ַהִּמׁשְּפָָחה ׁשֶּלִי.
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עֹונַת ָהָאִביב 

ֲענּו.וְַחגֵי ָהָאבִיב

ַמּדּוַע יֹום ַהּׁשֹוָאה הּוא יֹום ָעצּוב?  .1_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ָמה ַמבְִטיָחה ָהֵאם לִבְנָּה?  .2_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

נַפְָּתלִי / ַאּלֹונָה פְרֶנְֶקל לָָּמה לְנַפְָּתלִי קֹורְִאים 

ָהבִיאּו♦לַּכִָּתה ֶאת ַהֵּספֶר♦"לָָּמה לְנַפְָּתלִי קֹוְרִאים נַפְָּתלִי" 

ֵמֵאת ַאּלֹונָה פְֶרנְֶקל.

ִקְראּו♦ֶאת ַהִּסּפּור. ♦.1

ַאּלֹונָה  ׁשֶל  ַחיֶיָה  ּתֹולְדֹות  ֶאת  ּבִָאינְֶטְרנֶט  ִקְראּו   .2

וְאּולַי ָּתבִינּו לָָּמה ּכְָתבָה ֶאת ַהִּסּפּור.

ָהיָה  ִמְקרֹובֵיֶהם  ִמיׁשֶהּו  ִאם  ַההֹוִרים  ֶאת  ׁשֲַאלּו   .3

ָמה ָקָרה לֹו? _________________________________________________________________________ּבְִתקּופַת ַהּׁשֹוָאה.  

ַהִאם ׁשְִמכֶם ָקרּוי ַעל ׁשֵם ִמיׁשֶהּו? ִאם ּכֵן, ַסּפְרּו ַעל ּכְָך. __________________________  .4_______________________________________________________________________________________  

ׁשֲַאלּו ֶאת הֹוֵריכֶם ִאם ׁשְָמם ָקרּוי ַעל ׁשֵם ִמיׁשֶהּו. ִאם ּכֵן, ַסּפְרּו ַעל ּכְָך.  .5_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ֻמְמלָץ לְִקֹרא ֶאת ַהִּסּפּור ּבֲַחרּוזִים "ּכֹוכָב ֵמִאיר" ֵמֵאת ָאְסנַת ָאָדם.  *      


