
ד
ג

ב
א

ה ו
ז
ט
ח
90י

ְסָפִרים ֶׁשְּכַדאי ִלְקֹרא

ָּכתּוב ַּבִׁשיר:

״ָהעֹוָלם ְּכמֹו ֵסֶפר ָּגדֹול ִנְפָּתח: 

ל ַהֹּכל ּבֹו ָּכתּוב, ְוִנְפָלא ָּכל־ָּכְך! "   ִלְקֹרא ְוִלְכּתֹב / ע׳ ִהּלֵ

ִלְפֵניֶכם ַהְמָלָצה ַעל ְסָפִרים ֶׁשתּוְכלּו ִלְקֹרא ָּבֶהם. 
 

ַאְרֵיה ַהִּסְפִרָּיה / ִמיֶׁשל קּוְנְּדֶסן 
״ָמה ֲהִייֶתם עֹוִׂשים ִאם ַלִסְפִרָיה ֶׁשָלֶכם ָהָיה ִנְכָנס ְלֶפַתע  

ַאְרֵיה? ִמְסַתְתִרים ֵּבין ַהַמָדִפים? קֹוְרִאים ְלֶעְזָרה? אֹו אּוַלי 

ְמַחִּכים ִלְראֹות ָמה ַיֲעֶׂשה ָהַאְרֵיה, ְוַהִאם ָיֵפר ֶאת ַהְּכָלִלים 

ֶׁשַהַסְפָרִנית ַהַקְפָדִנית ׁשֹוֶמֶרת ֲעֵליֶהם?״ ּבֹואֹו ְלַגלֹות ִסּפּור 

ַמְפִתיַע ַעל ַאְרֵיה ֶׁשֶהְחִליט ְלַהִגיַע ְלִבקּור ַּב...ִסְפִרָיה ְוַעל 

ָמה ֶׁשָקָרה ַלֻחִקים ְוַלְּכָלִלים ַהְנהּוִגים ָּבה. ִׁשלּוב ֶנְהָדר ֶׁשל 

ִסּפּור ְוִאיּוִרים ַמְקִסיִמים.

 

ַעל ָעֶלה ְוַעל ַאּלֹוָנה / ִׁשיָרה ֶּגֶפן
ֵסֶפר ַעל ַאלֹוָנה ַהְקַטָנה ְוַעל ָמה ֶׁשקֹוֶרה ַּבְזַמן ֶׁשּבֹו ִהיא 

ַמְמִתיָנה ַעד ֶׁשְמַרק ָהֲעָדִׁשים ֶׁשַאָּבא ָמַזג ָלה ִיְתָקֵרר. ֵסֶפר 

ֶׁשֵיׁש ּבֹו ִׁשלּוב ַמְפִתיַע ֶׁשל ִסּפּור ָחִביב ְוִאיּוִרים ְמַרְתִקים 

ֶׁשִאֵיר ָדִוד ּפֹולֹוְנְסִקי.

אּוַלי ְּבַׁשָּבת ִיְזְרקּו ֻסָּכִרּיֹות / אּוִרי אֹוְרָּבְך
ָמה קֹוֶרה ָׁשָעה ִלְפֵני ַׁשָּבת? ֵאילּו ִקּׁשּוִטים ּגֹוְנִבים ֵמַהֻּסָּכה? 

ָמה אּוַלי ַנֲעֶׂשה ַּבַּׁשָּבת? ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ִלְקֹרא ֶאת ִסְפרֹו ֶׁשל 

אּוִרי אֹוְרָּבְך ּוְלַגּלֹות ָמה חֹוֵׁשב ֶיֶלד ָּדִתי ַעל ַהַּׁשָּבת ְוַעל 

נֹוְׂשִאים ַרִּבים ֲאֵחִרים. ַּבֵּסֶפר ֶטְקְסִטים ְקָצִרים ּוְמַׁשְעְׁשִעים 

ֶׁשִּיְגְרמּו ָלֶכם ּוְלהֹוֵריֶכם ַהָּנָאה ַרָּבה.
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ִלְפֵניֶכם ְתמּונֹות ַהְמַסְּפרֹות ִסּפּור. 

ָהִכינּו ֵמֶהן ִסְפרֹון: 

ִּכְתבּו ֶאת ַהִסּפּור ָּבֶרֶצף ַהַמְתִאים 

ְוהֹוִסיפּו ֵׁשם ַלִסּפּור.
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לֹום ַעל ָהעֹוָלם ׁשָ

זֹוֵכר ֵאיְך ַּבַהְתָחָלה ֹלא 

ֵּכן, ּוְבָכל ְׁשָלב ָלַמְדנּו ְתנּוָעה ִהְצַלְחנּו ִלְקֹרא ְּכלּום? 

ֲחָדָׁשה ְוָצַבְרנּו ַהְרֵּבה ִמִלים 

ֲחָדׁשֹות ֶׁשִהְצַלְחנּו ִלְקֹרא.

 ָלַמְדנּו ַעל עֹונֹות ַהָׁשָנה, 

ַעל ַחֵגי ִיְׂשָרֵאל, ַעל ַהְתָחלֹות, 

ַעל ֲחֵבִרים ְוַעל ִמְׁשָּפָחה.

ְוָקָראנּו ַעל ָּכל ִמיֵני ְדָבִרים 

ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַדְמְיִנים 

ְוַגם אֹוֲהִבים. 

ָמה ֶׁשֲהִכי ָחׁשּוב הּוא 

ֶׁשַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים 

ִלְקֹרא ַהֹּכל. 

ֵהיָדד!
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ְרַמן עּוָדה / ָנָתן ַאְלּתֶ יר ַהּתְ ׁשִ

יטּו, ִהְתּבֹוְננּו  הֹו ַהּבִ
ָנה ָ ֵאיְך ָעְבָרה ָלּה ַהּשׁ

ּוְבָיֵדנּו, ּוְבָיֵדנּו
עּוָדה ָהִראׁשֹוָנה. ַהּתְ

ל ָנא ְוֵתַדע ּכֵ ִהְסּתַ
עּוָדה. ּתְ תּוב ּבַ ָמה ּכָ

ָמה ֶזה א׳ ֹלא ָיַדְענּו
ֹלא ָיַדְענּו ָמה ֶזה ב׳

נּו ּלָ ו קֹוְרִאים ּכֻ ְוַעְכׁשָ
ְדיֹו ְוֵעט. ְוכֹוְתִבים ּבִ

ל ָנא ְוֵתַדע ּכֵ ִהְסּתַ
עּוָדה. ּתְ תּוב ּבַ ֶזה ּכָ

ִקְראּו.



ִסַיְמִתי ֶאת ֵסֶפר ַהִלמּוד! 
ַעְכָׁשו ֶאְכֹתב

ְתעּוָדה ְלַעְצִמי.

 

ֲאִני ָיכֹול/ְיכֹוָלה  ִלְקֹרא _______________  

ֲאִני אֹוֵהב/אֹוֶהֶבת ִלְקֹרא _______________  

ָהָיה ִלי ֵּכיף ִלְלֹמד _______________  

ָׂשַמְחִתי ִלְלֹמד _______________  

ֶׁשה _______________ ָהָיה ִלי קָָ  

ַעְכָׁשו ֶאְׂשַמח ָלַדַעת _______________  

נּו ְוִהִגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה. ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּימַָ

ה.
נּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּז ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיַמָ


