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18
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29-27
הטקסט: "מלכה"
32-30
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35-33
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40
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63-41
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43-42
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54-52
הטקסט: "מה קרה בים סוף?"
58-55
הטקסט: " המצאת הדפוס"
62-59
הטקסט: "אגרוף - "ספורט" מסוכן"
63
קטע קלוז + מחסן מילים לא מנוקד
64
סיפור אישי
66-65
תוצאות הערכת כישורי השפה
67
דף הנחיות לבניית תוכנית טיפולית
מטרות ההערכה

לתת תמונה לימודית בתחום הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה. 
	לתאר מהם מוקדי הכוח והקושי של התלמידים ולבנות תוכנית אישית העונה על צרכיהם הלימודים. 
להפנות תלמיד לעריכת אבחון לאיתור ליקויי למידה.


חשוב לציין כי קטעי הקריאה נלקחו ממאגרי מידע שנים ועובדו לפי הצרכים החינוכיים של התלמידים.
הטקסטים כתובים בלשון זכר, אך מתייחסים לשני המינים.






הנחיות לשימוש בכלי


א. בחירת הטקסט (לאחר שיחת היכרות עם התלמיד)
אפשרות ראשונה 
-	הבחירה תעשה על-ידי הבודק ותסתמך על היכרות מוקדמת עם התלמיד או על סמך מידע נתון.
-	בחירת הטקסט ע"י הבודק תהיה מותאמת לרמת הקריאות לתלמיד לפי גיל/כיתה.
-	אם הטקסט שנבחר יהיה קל/קשה לקריאה חשוב לעבור לטקסט אחר בהתאם.
-	הבודק יוכל להשתמש בטקסט אחד שבחר לתלמיד לקריאה הקולית והדמומה או לבחור טקסטים שונים.


אפשרות שניה 
-	בחירת הטקסט תעשה על-ידי התלמיד. הבודק יניח על השולחן  שלושה טקסטים שונים:
	טקסט מנוקד ברמת קריאות משוערת התואמת לגיל הקורא.

טקסט לא מנוקד ברמת קריאות משוערת התואמת לגיל הקורא.
טקסט מנוקד ברמת קריאות משוערת הנמוכה יותר מגיל הקורא.
-	הבודק יבקש מן התלמיד לבחור את הטקסט לצורך הקריאה: טקסט לקריאה קולית וטקסט לקריאה דמומה (ניתן לבחור שני טקסטים שונים, או טקסט אחד לקריאה קולית ודמומה).

אפשרות שלישית 
אם התלמיד אינו מסוגל להתמודד עם קריאת טקסט באחת מן הרמות שבכלי ההערכה, הבודק  יערוך בדיקה של אבני היסוד לצורך הערכת הקריאה:
בדיקת השליטה בקריאת אותיות, צירופים, מילים פשוטות ומורכבות.

ב. קריאת הטקסט
  על הבודק להעריך את תפקוד התלמיד בתחום דיוק ושטף הקריאה. 
דיוק בקריאה הינו תהליך בו מצליח התלמיד לקרוא את מילים ללא ביצוע שינויים במבנה הפיזי של המילה לרבות הוספה, השמטה והחלפה של אותיות.  
שטף הקריאה הינו תהליך בו התלמיד נבדק האם הוא קורא טקסט באופן אוטומטי ושוטף. לשם כך, חשוב לבדוק את סוג קריאתו של התלמיד: האם היא קריאה מצרפת אותיות, קריאה הברתית או קריאה גלובלית. כמו כן יש לבדוק האם התלמיד עוצר לקרוא לאחר כל מילה. 

לשם קבלת הערכה אודות תפקודו של התלמיד בתחום דיוק ושטף הקריאה, על הבודק למלא את שאלון "דף איסוף נתונים בעקבות הקריאה הקולית".

ג. לאחר הקריאה
אם התלמיד הצליח לקרוא את הטקסטים, יש לבדוק את תחום הבנת הנקרא. תחום זה נועד לבדוק האם התלמיד מבין את החומר אשר הוא קורא.

מומלץ להסתיר את הטקסט לפני השחזור:
בקריאה קולית - התלמיד ישחזר את קטע הקריאה בע"פ והמנהל/הבודק יכתוב את השחזור. התלמיד יענה על השאלות בע"פ והמנהל/הבודק יכתוב את תשובות התלמיד.
בקריאה דמומה - התלמיד ישחזר את קטע הקריאה בכתב ויענה על השאלות בכתב. בשלב זה יש לאפשר לתלמיד להיעזר בטקסט ולבדוק :
	האם יש צורך בקריאות חוזרות. 

האם קיימת היצמדות לטקסט בשלב השחזור ובמענה לשאלות.
מהי רמת ההתארגנות בכתב: כותב במרווחים בין המילים, כותב בשורות, שגיאות כתיב נפוצות, קריאות הכתב, התשובה קצרה או ארוכה, התשובה מתאימה לנשאל בשאלה. 
מהי מידת יכולת ההתארגנות עם הטקסט: התייחסות לרצף האירועים, התייחסות לעיקר וטפל, התייחסות לפרטים בטקסט, למשפטי מפתח, לרעיון מרכזי וכד'. 

ד. בדיקת אבני היסוד של השפה 
אם מתגלים קשיים משמעותיים בתחום הקריאה, יש לבדוק האם התלמיד רכש את אבני היסוד של השפה: 
	שיום והיגוי אותיות.

קריאת צירופים.
קריאת מילים משמעותיות.
דף לאיסוף הנתונים בעקבות הקריאה הקולית
(הקף בעיגול את המאפיינים המתאימים)
שם התלמיד ___________________
תאריך  ______________
שם הטקסט _________________  רמה ___________.

אופן הקריאה 
קריאה שוטפת.
קריאה אוטומטית.
קריאה מהירה .
קריאה מצרפת.
קריאה הברתית.
קריאה איטית.
קריאה מדויקת.
קריאה מוטעמת / לא מוטעמת.
התייחסות / אי התייחסות לסימני פיסוק.

שיבושים במהלך הקריאה
קושי בפענוח המילים (בשל סעיפים 6, 5, 4).
קריאה מקוטעת לא רצופה.
חוסר יכולת להתמודד עם המשימה (שימוש במילים: 'לא יודע', 'לא יכול' וכו').
שימוש בקריאה חוזרת של מילים / משפטים.
הוספת מילים / השמטת מילים מן הטקסט.
שינוי של המשפטים.
ניחוש.
סיכול אותיות.
	דילוגים בין מילים / משפטים.
התנהגות במהלך הקריאה
צורך בחיזוקים מיידיים לגבי אופן הקריאה.
הימנעות, חוסר יכולת להתמודד עם המשימה.
מצב גוף מאומץ ונוקשה.
תנועתיות יתר בזמן הקריאה.
מוסחות כתוצאה מגירויים שונים.
הפסקות מרובות במהלך הקריאה.
שימוש באצבע לצורך המיקום בדף.
שימוש בקריאה קולית / בקריאה דמומה.
תיפוף באצבעות, משחק עם כלי הכתיבה, שימוש בקולות, שריקות ועוד.
	שתיקה.
דברנות יתר.
מבוכה.
שימוש בהומור.

הפעלת ביקורת במהלך הקריאה
מסתמך על מילות מפתח ו/או מידע חזותי אחר לשם הפקת מידע מהטקסט (כותרת, גרפים, תמונות ועוד).
	קיימת / לא קיימת היכולת להשתמש בביקורת עצמית לצורך תיקון שגיאות. 







דף לאיסוף נתונים בעקבות הקריאה הדמומה
(הקף בעיגול את המאפיינים המתאימים)

שם התלמיד ___________________
תאריך  ______________
שם הטקסט _________________  רמה ___________.


אופן הקריאה
קריאה מהירה.
קריאה איטית.
קריאה חוזרת של הטקסט כולו או חלקים.

התנהגות במהלך הקריאה
מניע שפתיים. 
קורא בלחש.
קורא בקול.
מלווה את הקריאה באצבע לצורך מיקום בטקסט.
מניע את ראשו מצד לצד בכיוון הקריאה.
מניע את ראשו מעלה ומטה.
חוסר שקט.
תנועתיות יתר.
היסחי דעת.
	מנח גוף מאומץ לא רגוע.
הפסקת הקריאה.
בקשת עזרה.
בקשה להשתמש בקריאה קולית.
	   צורך בחיזוקים מיידיים לגבי הקריאה.

דף לאיסוף הנתונים בעקבות בדיקת אבני יסוד


שם התלמיד ___________________
תאריך  ______________
שם הטקסט _________________  רמה ___________.


מצ"ב טבלה, סמן  X בטור המתאים:


אבני היסוד

במידה רבה
במידה בינונית
במידה נמוכה

אותיות
זיהוי


 

שיום




היגוי




צרופים
זיהוי 




שיום 




היגוי




מילים פשוטות/
מוכרות
זיהוי




שיום




היגוי



מילים מורכבות/בלתי מוכרות
זיהוי 




שיום




היגוי





דף לאיסוף נתונים אודות הבנת הנקרא
(הקף בעיגול את המאפיינים המתאימים)

שם התלמיד ___________________
תאריך  ______________
שם הטקסט _________________  רמה ___________.

תהליך הפקת המשמעות מן הקריאה בעל-פה ובכתב בקריאה דמומה וקולית

שחזור 
זכירת פרטים ברמת העיקר.
זכירת פרטים ברמת הטפל: שוליים, משניים, בלתי חשובים.
זכירה משולבת של עיקר וטפל ללא הבחנה.
הוספה אסוציאטיבית  ללא הקשר תוכני.
הוספה אסוציאטיבית בעלת הקשר תוכני.
שימוש בידע קודם.

תהליכי ההבנה 
	הבנת הקטע / הטקסט ברמת הפרטים והתבנית הסיפורית הכוללת.

הבנה חלקית של הקטע.
הבנה ברמת הפרטים בלבד.
חוסר הבנה מוחלט.
חוסר יכולת לשחזר את הסיפור.
הבנה / אי הבנה של רצף האירועים בסיפור.
מבין / מתקשה להבין מהלך של סיבה ותוצאה בקטע.
מבין / מאתר / מתקשה להבין ולאתר את הרעיון המרכזי של הטקסט.
דף לאיסוף נתונים בעקבות הכתיבה
(הקף בעיגול את המאפיינים המתאימים)

שם התלמיד ___________________
תאריך  ______________
שם הטקסט _________________  רמה ___________.

התייחסות גרפומוטורית
מנח הגוף: מאומץ, רפוי, נוקשה, נינוח, נטוי, כפוף, אחר:  ____________.
אחיזת כלי הכתיבה תקינה / לא תקינה.
עיצוב אותיות תקין / לא תקין.
כתב היד קריא / לא קריא.
קיימת /לא קיימת התייחסות לסימני פיסוק.
קצב הכתיבה מהיר / איטי.

התייחסות לסכימת כתיבה 
שמירה / חוסר שמירה  על מרווחים בין המילים.
כתיבה בשורות.
כתיבה בין השורות.
כתיבה על השורה.
כתיבה אחידה / לא אחידה (גודל אותיות, עיצוב אותיות).
גודל אותיות גדול / קטן / תקין.
כתיבה רהוטה.
כתיבה מלווה בשגיאות כתיב מרובות / מעטות.




דף לאיסוף נתונים אודות תהליך העבודה שלאחר קריאה 
(הקף בעיגול את התשובה המתאימה)


שם התלמיד ___________________
תאריך  ______________
שם הטקסט _________________  רמה ___________.


התייחסות  לדרכי ההבעה 
שחזור הטקסט וארגונו במילותיו של התלמיד.
ארגון הטקסט בקצרה.
רמת ארגון נמוכה.
היצמדות לטקסט בזמן השחזור אשר מעידה / אינה מעיד על הבנה.
מבנה תוכן כוללני מדי.
מבנה תוכן מפורט מדי.
רצף / חוסר רצף במבנה התוכן.
בלבול של זמנים / אירועים / פרטים שונים בטקסט.
מבנה תוכן שמתייחס / אינו מתייחס להתחלה, אמצע וסוף.
 מענה לשאלות בתשובות מלאות בשפת הטקסט (העתקה).
 מענה לשאלות בשפה אישית המעידה /שאינה מעידה על הבנה.
מענה חלקי.
מענה קצר מאד.
קיימת יכולת / חוסר יכולת לענות על השאלות בעל-פה.
קיימת יכולת / חוסר יכולת לענות על השאלות בכתב.



תהליכי תיווך במהלך המפגש
התלמיד זקוק לשאלות מכוונות לצורך הבנת הטקסט.
התלמיד זקוק לשימוש בתהליכי הטרמה (טרום קריאה), כמו: התייחסות לכותרת, ציור, איור, מילים קשות ועוד לצורך הבנת הטקסט.
התלמיד זקוק להסבר / הדגמה מוחשית לצורך עבודה עצמית.
התלמיד זקוק להקראה של הטקסט.
התלמיד זקוק לשכתוב בגוף הטקסט (הנמכה מילולית).
התלמיד זקוק להכתבת התשובות לבודק (בשחזור ובמענה לשאלות).

סיכום ומסקנות כלליות
הבדיקה מעידה על פער ברמת ההבנה בין השחזור ובין המענה לשאלות.
הבדיקה מעידה על פער בין יכולת השחזור בע"פ ובכתב.
קיימת עדיפות לשימוש בע"פ / בכתב.
הבדיקה מעידה על פער בין המענה לשאלות בע"פ לבין המענה לשאלות בכתב. 







דף רישום דיווח ביחס להשלמת הקלוז

שם התלמיד ___________________
תאריך  ______________

 מספר מילים שהשלים נכון ___________.
 מספר מילים שהשלים לא נכון ___________.

 השלמת המילה החסרה נעשתה ע"י :
א. התייחסות למשפט בלבד.
ב. התייחסות לקטע.
ג. התייחסות לטקסט הכולל.
ד. עזרה / תיווך / הכוונה.

מאתר טעויות על-פי :
א. כושר לשוני (אוצר מלים).
ב. ידע קודם.
ג. הבנת הטקסט.
 
משתמש / לא משתמש בביקורת ותיקון. 






בדיקת סימנים כתובים (אבני יסוד)

בדיקת השליטה בסימנים הגרפיים המוסכמים המשמשים את הקורא בפיענוח הכתוב.

א. אותיות 
בקשו מן התלמיד להגיד ולכתוב את אותיות הא"ב לפי הסדר.
הגש לתלמיד את דף האותיות ובקש ממנו להצביע ולומר את שם האות / עיצור.

כ    ת    ק    ל    ט   מ   ג

ר   ש    י     ז    ד    כ   פ

צ   ח    ה    נ   ב    ס 



ב. צירופים
הגש לתלמיד את דף הצירופים (עיצור + תנועה) ובקש לקרוא אותם.



הָ    נִ    מוֹ    שַׁ    קְ    סוּ    בּוֹ           
רָ    בַ    פּוּ    אֶ    פְּ     גֵ       זֶ   
יוֹ   גִי   לִי     זָ     טוֹ   תׁ   חָ     
צִ   שֵׂ    סֶ     עוּ    וַ     מִ      כִּ








ג. רשימת מילים
הגש לתלמיד את רשימת המילים הכוללת מילים בתבנית כתיבה פשוטה ובתבנית כתיבה מורכבת ובקש ממנו לקרוא את המילים.


שָׁלוֹם                    מְכוֹנִית
מֶלֶךְ                      זְכוּכִית  
כִּתָּה                      מִשְׁקָפַיִם
חַרְבוֹתֵיהֶם            הִתְרַחֲשׁוּת
שִׂמְחָה                   הִשְׁתַּחֲוָה
עִרְבּוּבִיָּה                עַצְמָאוּת





סוגי הטקסט ורמתם

מתאים ל . . .
רמה
תחום החיים
הז'אנר/סוגה
הטקסט 
רמת קריאות של כיתות ב'-ג'

1
מוסר השכל
טקסט סיפורי קצר מאוד

"החלב שנשפך"
רמת קריאות של 
כיתות ד'-ו'
2
אקטואליה
כתבה מעיתון - טקסט קצר
"מחלקים
כריכים לתלמידים"


מוסר השכל
סיפור עממי
טקסט ארוך
"הגרעין"
רמת קריאות של סוף כיתה ו' וחטיבת ביניים
3
טבע, בעלי חיים
סיפור מעיתון הטבע "פלאי טבע"
"מלכה"
רמת קריאות של 
כיתות ז'-ח'
4
ציור, אומנות
היתולי, בדיחה
"מה קרה בים סוף?"
רמת קריאות של 
כיתות ט'-יב'
5

היסטוריה
תיאור 
(עם נגיעה היסטורית)
"המצאת הדפוס"


ספורט
שכנוע- מדעי עיוני
"אגרוף"









טקסטים מנוקדים




 











הֶחָלָב שֶׁנִשְׁפַּךְ

שְׁלוֹשָׁה חֲתוּלִים רָאוּ קְעָרָה מְלֵאָה חָלָב. הֵם דָחֲפוּ זֶה אֶת זֶה כִּי כָּל חָתוּל רָצָה לִשְׁתּוֹת אֶת כָּל הֶחָלָב. פִּתְאֹם חָתוּל אֶחָד הָפַךְ אֶת הַקְּעָרָה וְכָל הֶחָלָב נִשְׁפַּךְ.

















עֲבוֹדָה
1. סַפְּרוּ אֶת הַסִּפּוּר בְּמִלִּים שֶׁלָּכֶם.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. מָה רָאוּ הַחֲתוּלִים?
א.	מָרָק
ב.	שַׁמֶּנֶת
ג.	חָלָב
ד.	מַיִם


3. מַדּוּעַ הֶחָלָב נִשְׁפַּךְ?
__________________________________________________________________________________




מְחַלְּקִים כְּרִיכִים לְתַלְמִידִים

מִתְנַדְּבִים מֵהָעֲמוּתָה "פִּתְחוֹן לֵב" מְחַלְּקִים כְּרִיכִים לְתַלְמִידִים בְּבָתֵי-סֵפֶר שֶׁבָּהֶם לַתַּלְמִידִים אֵין אוֹכֶל בִּגְלַל הַמַּצָּב הַכַּלְכָּלִי הַקָּשֶׁה בַּבַּיִת.














עֲבוֹדָה
1. סַפְּרוּ בְּעל-פֶּה אוֹ בִּכְתָב מַה מְסֻפָּר בַּקֶּטַע. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. מִי מְחַלֵּק כְּרִיכִים לַתַּלְמִידִים?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. מַדּוּעַ צָרִיךְ לְחַלֵּק כְּרִיכִים לַתַּלְמִידִים? (הַקִּיפוּ בְּעִגּוּל אֶת הַתְּשׁוּבָה הַמַּתְאִימָה).
א.	בִּגְלַל הַמַּצָּב הַכַּלְכָּלִי הַקָּשֶׁה.
ב.	בִּגְלַל שֶׁהַמִּתְנַדְּבִים בָּאִים.
ג.	בִּגְלַל שֶׁלַּיְלָדִים יֵשׁ כָּרִיךְ גְּבִינָה וְהֵם רוֹצִים כָּרִיךְ עִם נַקְנִיק.








הַגַּרְעִין

אִמָּא קָנְתָה שְׁזִיפִים גְּדוֹלִים וַאֲדֻמִּים. הִיא רָצְתָה לְהַגִּישׁ אוֹתָם לַיְּלָדִים לַאֲרוּחַת הַצָּהֳרַיִם. הַשְּׁזִיפִים הָיוּ מוּנָחִים בַּצַּלַחַת. אֵלִי לֹא אָכַל שְׁזִיפִים כָּאֵלֶּה מֵעוֹלָם.
הוּא הִסְתּוֹבֵב עַל יַד הַצַּלַחַת וְהִבִּיט בַּשְּׁזִיפִים. אַחַר-כָּךְ נִגַּש אֶל הַצַּלַחַת וְהֵרִיחַ אוֹתָם. כַּאֲשֶׁר נִשְׁאַר לְבַד בַּחֶדֶר לֹא הִתְאַפֵּק, חָטַף שָׁזִיף וְאָכַל אוֹתוֹ.
לִפְנֵי אֲרוּחַת-הַצָהֳרַיִים סָפְרָה אִמָּא אֶת הַשְׁזִיפִים. הִתְבָּרֵר לָהּ שֶׁחָסֵר אֶחָד.
הִיא סִפְּרָה אֶת הַדָּבָר לְאַבָּא. בִּשְׁעַת הָאֲרוּחָה שָׁאַל אַבָּא:
"יְלָדִים, הַאִם מִישֶׁהוּ מִכֶּם אָכַל שָׁזִיף אֶחָד?" עָנוּ הַיְלָדִים: "לֹא".
גַּם אֵלִי אָמַר: "לֹא, לֹא אָכַלְתִּי!" אֲבָל הַפָּנִים שֶׁלוֹ הָיוּ אֲדֻמִּים.
אָמַר אַבָּא: "זֶה לֹא בְּסֵדֶר שֶׁאֶחָד מִכֶּם לָקַח שָׁזִיף בְּלִי רְשׁוּת. אַך לֹא זֶה הָעִקָּר: הַצָּרָה הִיא כִּי לַשָּׁזִיף יֵשׁ גַּרְעִין. מִי שֶׁאֵינוֹ רָגִיל לֶאֱכֹל שְׁזִיפִים עָלוּל לִבְלוֹעַ אֶת הַגַּרְעִין וְלָמוּת. וְלָכֵן אֲנִי דוֹאֵג!" נִבְהַל אֵלִי וְקָרָא: "אַל תִּדְאַג, אַבָּא! אֶת הַגַרְעִין זָרַקְתִּי מִבַּעַד לַחַלּוֹן!"










עֲבוֹדָה

1. סַפְּרוּ אֶת הַסִפּוּר בְּמִלִּים שֶׁלָּכֶם.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. מֶה עָשָׂה אֵלִי?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






3. אֵיפֹה הֵנִיחָה אִמָּא אֶת הַשְּׁזִיפִים?

하나.	בַּמַּקְרֵר.
둘.	עַל הַמַּדָּף.
셋.	בַּצַּלַחַת.



4. מַדּוּעַ דָּאַג / כָּעַס אַבָּא עַל אֵלִי שֶׁאָכַל שָׁזִיף לְלֹא רְשׁוּת?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________











"מַלְכָּה"

זֶה שְׁמָהּ שֶׁל הַלְּבִיאָה שֶׁהִמְלִיטָה בַּסָּפָארִי חֲמִשָּׁה גּוּרִים. עֶרֶב אֶחָד קָרָה מְאֹרָע לֹא רָגִיל. הַשֶּׁמֶשׁ שָׁקְעָה וַאֲפֵלָה כְּבֵדָה הִשְׂתָּרְרָה בַּסָּפָארִי, נִכְנְסָה "מַלְכָּה" הַלְּבִיאָה לִמְאוּרָתָהּ, וְרַק שְׁנֵי גּורִים הִתְלַוּוּ אֵלֶיהָ. שְׁלֹשֶׁת הַגּוּרִים הָאֲחֵרִים שֶׁלָּהּ לֹא חָזְרוּ. מִשְׁפַּחַת הָאֲרָיוֹת בַּסָּפָארִי, מִתְגּוֹרֶרֶת עַל פְּנֵי שֶׁטַח רְחַב יָדַיִים וְקָשֶׁה לִמְצֹא אֶת גּוּרֵי הָאֲרָיוֹת הַנֶּעְדָּרִים בְּשֶׁטַח כֹּה גָּדוֹל. כְּשֶׁהִגִּיעָה "מַלְכָּה" לְמִרְבַּץ הַלַּיְלָה הִבְחִינָה בְּהֵעַדְרָם שֶׁל שְׁלוֹשֶׁת גּוּרֶיהָ. מְנוּחָתָה נִטְּלָה מִמֶּנָה. עוֹבְדֵי הַסָּפָארִי הִשְׁגִּיחוּ אַף הֵם בְּחֶסְרוֹנָם שֶׁל שְׁלֹשֶׁת גּוּרֵי הָאֲרָיוֹת. הֵם הֵחֵלּוּ מֵיָד בְּחִפּוּשִׂים וְהֵאִירוּ בְּזַרְקוֹרִים אֶת פְּנֵי הַסָּפָארִי. הֵם נָסְעוּ וְהִגִּיעוּ לַפִּנוֹת הַנִּדָּחוֹת – אך לַשָׁוְא! עִקְּבוֹתֵיהֶם שֶׁל הַגּוּרִים נֶעֶלְמוּ. כִּשְׁעָתַיִם נִמְשְׁכוּ הַחִפּוּשִׂים – לְלֹא הוֹעִיל. אָז הֻחְלַט לְצָרֵף אֶת "מַלְכָּה" לַמְּחַפְּשִׂים. הַלְּבִיאָה נִצְּבָה תַּחְתֶּיהָ וְהִקְשִׁיבָה לְלֹא הֶגֶה, וּפִתְאֹם שָׁאֲגָה בְּקוֹלֵי קוֹלוֹת, פָּתְחָה בְּרִיצָה וְנֶעֶלְמָה בָּאֲפֵלָה. הַדַּקּוֹת נִמְשְׁכוּ כְּשָׁעוֹת. הָעוֹבְדִים הָיוּ מְתוּחִים וַאֲחוּזֵי חֲרָדָה. גַּם גּוּרִים קְטַנִּים שֶׁל אֲרָיוֹת עֲלוּלִים לְעוֹרֵר מְהוּמָה בְּקֶרֶב תּוֹשְׁבֵי רָמַת-גַּן, אִם הִצְלִיחוּ לַחְמֹק מִגְּבוּלוֹת הַסָּפָארִי!
לְפֶתַע לָכְדָה קֶרֶן-הַזַּרְקוֹר אֶת צְלָלִיתָהּ שֶׁל "מַלְכָּה". לְפָנֶיהָ נִרְאוּ הָ"עֲרִיקִים" הַמְּבֹהָלִים. אִמָּם הַלְּבִיאָה כִּבְּדָה אוֹתָם בִּסְּטִירוֹת בְּכַפּוֹת רַגְלֶיהָ הַקִּדְמִיּוֹת, וְיֵשׁ לִזְכֹּר, כִּי כַּפּוֹת הַלְּבִיאָה גְּדוֹלוֹת וַחֲזָקוֹת, וְהַסְּטִירוֹת שֶׁלָּהּ כַּנִּרְאֶה מַכְאִיבוֹת
מְאֹד . . .
הַלְּבִיאָה נָהֲמָה וְרָטְנָה, כְּאִלּוּ טָעֲנָה: "מַהֵר הַבַּיְתָה, שׁוֹבָבִים! יוֹתֵר אַל תִּתְרַחֲקוּ מֵאִמָּא!"  


עבודה

1. סַפְּרוּ אֶת הַסִפּוּר בְּמִלִּים שֶׁלָּכֶם. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. מַדּוּעַ שֵׁם הַסִפּוּר הוּא "מַלְכָּה"?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. מַדּוּעַ הָיְתָה הַלְּבִיאָה לֹא שְׁקֵטָה וְעַצְבָּנִית?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. בְּאֵיזֶה חוּש הִשְׁתַּמְּשָׁה מַלְכָּה כְּדֵי לְאַתֵּר אֶת גּוּרֶיהָ?
  
א. שְׁמִיעָה

ב. רְאִיָּה

ג. מִשּׁוּשׁ

ד. רֵיחַ





















מַה קָּרָה בְּיָם סוּף ?

צַיָּר אַנְגְלִי, הֻזְמַן פַּעַם עַל-יְדֵי עָשִׁיר קַמְצָן לְצַיֵּר תְּמוּנָה בנּוֹשֵׂא "טביעת חַיָּלֵי פַּרְעֹה בְּיָם סוּף".
הֶעָשִׁיר הִתְמַקֵּח עַל מְחִיר הַצִּיּוּר בְּעַקְשָׁנוּת עַד שֶׁכָּל הָעִנְיָן נִמְאַס עַל הַצַּיָּר. לְבַסּוֹף הִסְכִּים הַצַיָּר לְצַיֵּר אֶת הַתְּמוּנָה בִּמְחִיר זוֹל מְאוֹד.
כַּעֲבוֹר יוֹם הוֹדִיעַ שֶׁהַתְּמוּנָה מוּכָנָה.
הֶעָשִׁיר הִתְפַּלֵּא וּבָא לִרְאוֹתָהּ.
מַה שֶּׁנִּתְגַּלָּה לְעֵינָיו לֹא הָיָה אֶלָּא בַּד מָרוּחַ כֻּלּוֹ בְּצֶבַע אָדֹם.
"זוֹ שַׁעֲרוּרִיָּה! מֶה עָשִׂיתָ?", קָרָא הֶעָשִׁיר. "הֲרֵי הִזְמַנְתִּי תְּמוּנָה שֶׁל יָם סוּף".
"הֲרֵי לְךָ יָם סוּף" שֶׁנִּקְרָא גַּם הַיָּם הָאָדֹם, עָנָה הַצַּיָּר.
"אֲבָל הֵיכָן בְּנֵי – יִשְׂרָאֵל ?" שָׁאַל הֶעָשִׁיר.
"כְּבָר עָבְרוּ לַצַּד הַשֵּׁנִי ", עָנָה הַצַּיָּר.
"וְהֵיכָן הַמִּצְרִים ?" שָׁאַל הֶעָשִׁיר.   
"כֻּלָּם טָבְעוּ " עָנָה הַצַּיָּר.








עֲבוֹדָה



1. סַפְּרוּ אֶת הַסִּפּוּר בְּמִלִּים שֶׁלָּכֶם.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. מַדּוּעַ הִסְכִּים הַצַּיָּר לְצַיֵּר אֶת הַתְּמוּנָה בִּמְחִיר זוֹל מְאוֹד?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




3. מַדּוּעַ כָּעַס הֶעָשִׁיר עַל הַצַּיָּר, כְּשֶׁרָאָה אֶת הַתְּמוּנָה ? 

א. הַצַּיָּר לֹא יָדַע לְצַיֵּר. 

    ב.הַצַּיָּר רִמָּה אֶת הֶעָשִׁיר בִּגְלַל קַמְצָנוּתוֹ. 

    ג.הַצַּיָּר לֹא הִסְכִּים לְצַיֵּר אֶת הַצִּיּוּר. 

   ד.הצִּיּוּר הָיָה כֻּלוֹ אָדֹם.


4. אֵיזֶה לֶקַח רָצָה הַצַיָּר לְלַמֵּד אֶת הֶעָשִׁיר?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. מַהִי מַטְרַת הַסִּפּוּר ? (הַקִּפוּ בְּעִגּוּל אֶת הַתְּשׁוּבָה הַנְּכוֹנָה).

א. לְסַפֵּר סִפּוּר מַרְגִּיז.   

ב. לְתָאֵר אֶת צִיוּרוֹ שֶׁל הַצַיָּר.

ג. לְסַפֵּר סִפּוּר מַצְחִיק.                

ד. לְהַצִּיג אֶת הֶעָשִׁיר כְּטִפֵּשׁ.
הַמְצָאַת הַדְּפוּס

אִישׁ בְּשֵׁם קוֹסְטֶר מֵהָעִיר הַארְלֶם אֲשֶׁר בְּהוֹלַנְד טִיֵּל בַּיַּעַר וְחָרַט בְּתוֹךְ קְלִפַּת הָעֵץ אוֹתִיּוֹת. קוֹסְטֶר שָׁם לֵב לְכָךְ שֶׁהַקְלִפּוֹת, שֶׁנָּפְלוּ עַל הָאֲדָמָה, הִטְבִּיעוּ סִימָנִים בְּתוֹךְ הַחוֹל. עָלָה בְּמוֹחוֹ הָרַעְיוֹן לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּהַמְצָאָה זוֹ לְצֹרֶךְ הַדְפָּסָה בְּאֶמְצָעוּת אוֹתִיּוֹת בּוֹדְדוֹת. הוּא הִמְצִיא דְּיוֹ דָּבִיק וְהֵקִים בֵּית- דְּפוּס. בֵּית הַדְּפוּס הִתְפַּתֵּחַ בִּמְהִירוּת, וְאַף עָבְדוּ בּוֹ פּוֹעֲלִים אֲחָדִים. 
אֶחָד מִן הַפּוֹעֲלִים שֶׁל קוֹסְטֶר הָיָה אִישׁ גֶּרְמָנִי (יהודי )  בְּשֵׁם גּוּטֶנְבֶּרְג,
אֲשֶׁר בְּעִקְבוֹת עֲבוֹדָתוֹ אֶצֶל קוֹסְטֶר הֵקִים בְּגֶרְמָנִיָה בִּשְׁנַת 1445 בֵּית דְּפוּס מִשֶּׁלוֹ.

















עֲבוֹדָה 

1. סַפְּרוּ אֶת הַקֶּטַע בְּמִלִּים שֶׁלָּכֶם :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. מַהוּ הָאֵרוּעַ הַהִיסְטוֹרִי הַמֻזְכָּר בַסִפּוּר? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






3. הַמְצָאַת הַדְּפוּס הָיְתָה: (הַקִּיפוּ אֶת הַתְּשׁוּבָה הַנְּכוֹנָה בְּעִגּוּל)
   א. פִּתּוּחַ שֶׁל רַעְיוֹן מְקוֹרִי. 
   ב. תּוֹצָאַת נִסָּיוֹן שֶׁל דּוֹרוֹת.
   ג. מִפְגָּשׁ בֵּין קוֹסְטֶר וְגוּטֶנְבֶּרְג.  
   ד. מֶחְקָר וְנִסּוּיִים.

4.  כֵּיצָד עָלָה בְּדַעְתּוֹ שֶׁל קוֹסְטֶר הָרַעְיוֹן לְהַדְפִּיס אוֹתִיּוֹת בּוֹדְדוֹת?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________


5. מִי הוּא הָאִישׁ אֲשֶׁר הִמְצִיא אֶת הַדְּפוּס ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 6. צַיְּנוּ מַהוּ הַהֶבְדֵּל בֵּין הַמְצָאָה לְתַגְלִית: (שְׁאֵלַת אֶתְגָּר)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
אִגְרוּף – "סְפּוֹרְט" מְסֻכָּן

הָאִגְרוּף הוּא אָמְנָם עָנָף סְפּוֹרְט עַתִּיק, אוּלָם רַבִּים עֲדַיִן סְבוּרִים שֶׁהוּא נוֹגֵד אֶת רוּחַ הַסְפּוֹרְט, שֶׁאֵינוֹ מוּסָרִי וְשֶׁהוּא מְסַכֵּן אֶת חַיֵי הַמִּתְאַגְרְפִים.
בִּמְדִינֹות רַבּוֹת, כְּמוֹ: שְׁוֶודְיָה, נוֹרְבְגִיָה, פּוֹלִין וְעוֹד, נֶאֱסַר אִגְרוּף מִקְצוֹעָנִי. אֲגודּוֹת רְפוּאִיּוֹת רַבּוֹת דּוֹרְשׁוֹת לֶאֱסוֹר תַּחֲרֻיּוֹת אִגְרוּף הַגּוֹרְמוֹת לַמִּתְאַגְרֵף פְגִיעוֹת קָשׁוֹת בַּמּוֹחַ וּבָעֵינַיִים. בְּעָבָר הָיָה הָאִגְרוּף אָהוּב (פּוֹפּוֹלַרִי) מְאוֹד בּארצות הברית. אֲבָל כַּיּוֹם חָלָה יְרִידָה נִכֶּרֶת בְּמִסְפַּר הָחֲבֵרִים בְּמוֹעֲדוֹנֵי הָאִגְרוּף, אֲבָל מְאֻחָר יוֹתֵר חָלָה הִתְעוֹרְרוּת מְחֻדֶּשֶׁת לַנּוֹשֵׂא שֶׁל סְפּוֹרְט זֶה. יֵשׁ הַטּוֹעֲנִים שֶׁאִגְרוּף מְשַׁפֵּר אֶת הַבִּטָּחוֹן וְאֶת הַדִּמּוּי הָעַצְמִי, מְפַתֵּחַ מִשְׁמַעַת וְהֶחְלֶטִיּוּת. לְעוּמָתָם, רַבִּים אֲחֵרִים טוֹעֲנִים שֶׁאִגְרוּף מְפַתֵּחַ תּוֹקְפָנוּת וּמַשְׁפִּיעַ לִשְׁלִילָה עַל הַמִּתְאַגְרֵף וְעַל הַצּוֹפֶה. מַטְרַת הָאִגְרוּף לְהוֹצִיא אֶת הַיָּרִיב מִשְׁליטָה עַל-יְדֵי מַכּוֹת, בְּעִיקָר בְּאֵזוֹר הָרֹאש וּלְהָבִיאוֹ לְמַצָּב שֶׁל נוֹק – אַאוּט, שֶׁהוּא בְּעֶצֶם זַעֲזוּעַ מוֹחַ. מַכּוֹת הַנוֹק אַאוּט הֵן מַכּוֹת בַּלֶּסֶת וּבְחֶלְקֵי הָרַקָּה שֶׁל הַגּוּלְגֹּלֶת.
כָּל פְּגִיעָה הַגּוֹרֶמֶת לְאִבּוּד הַהַכָּרָה מוֹסִיפָה נֶזֶק מַשְׁמָעוּתִי לְמַעֲרֶכֶת הָעֲצַבִּים.
מַכּוֹת חוֹזְרוֹת ברֹאש גּוֹרְמוֹת נְזָקִים לְמִבְנֶה הַמּוֹח וּלְתִפְקוּדוֹ.
מִתְאַגְרְפִים רַבִּים לוֹקִים בְּאָבְדַן זִכָּרוֹן, בְּהַפְרָעוֹת בְּדִבּוּר, רְעִידוֹת, הַפְרָעוֹת בָּרְאִיָּה וְלִקוּיֵי רְאִיָּה. בָּאַחֲרוֹנָה נוֹסְפָה לְחוּקַת הָאִגְרוּף הָחוֹבְבָנִי תַּקָּנָה, שֶׁלְפִיהָ לְרוֹפֵא יֵשׁ זְכוּת לְהַפְסִיק אֶת הַקְּרָב. נִקְבַּע גַּם כִּי סְפּוֹרְטַאי שֶׁהֻפַּל בְּנוֹק-אַאוּט לֹא יִשְׁתַּתֵּף בְּתַחֲרֻיּוֹת בְּמֶשֶׁךְ אַרְבָּעָה חֳדָשִׁים. אוּלַי בְּיוֹם מִן הַיָּמִים יֵאָסֵר סְפּוֹרְט הָאִגְרוּף אִסּוּר מֻחְלָט. עַד אָז מִן הָרָאוּי לְצַמְצֵם אֶת הֶקֵּפוֹ וְלִדְאוֹג לְאֶמְצְעֵי בְּטִיחוּת שֶׁיַּפְחִיתוּ אֶת הַנְּזָקִים.



עֲבוֹדָה 

1. סַפְּרוּ אֶת הַקֶּטַע בְּמִלִּים שֶׁלָּכֶם :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. לְמָה רוֹמֶזֶת הַכּוֹתֶרֶת שֶׁל הַסִּפּוּר? (הַקִּיפוּ אֶת הַתְּשׁוּבָה הַנְּכוֹנָה בְּעִגּוּל)

            א. לַרַעְיוֹן שְׁאִגְרוּף הוּא אֵינוֹ סְפּוֹרְט.

      ב. לַמַּסְקָנָה שֶׁאִגְרוּף הוּא סְפּוֹרְט מְסֻכָּן.  

ג. לַמַּסְקָנָה שֶׁאִגְרוּף הוּא סְפּוֹרְט.  

ד. לָרַעְיוֹן שֶׁאִגְרוּף מַשְׁפִּיעַ לִשְׁלִילָה.





                                            
3. מַה הֵם הַסִּכּוּנִים הַכְּרוּכִים בְּאִגְרוּף עַל-פִּי הַקֶּטַע?
____________________________________________________________________________________________________________________________________


4. כֵּיצָד מְנַצְּחִים בְּתַחֲרֻיּוֹת אִגְרוּף?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. מַדּוּעַ מוֹפִיעָה הַמִּלָּה סְפּוֹרְט שֶׁבַּכּוֹתֶרֶת בְּמֵרְכָאוֹת ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

6. מַהִי מַטְרַת הַקֶּטַע? (הַקִּיפוּ בְּעִגּוּל אֶת הַתְּשׁוּבָה הַנְּכוֹנָה).

 א. לְהַזְהִיר מִפְּנֵי הַסַּכָּנוֹת הַכְּרוּכוֹת בְּאִגְרוּף.

 ב. לְעוֹדֵד אֶת הַהִשְׁתַּתְּפוּת בְּתַחֲרֻיּוֹת אִגְרוּף.

 ג. לְהַצִּיג אֶת הָאֶמְצָעִים לְהַפְחָתַת נִזְקֵי הָאִגְרוּף.

 ד. לְהַדְגִּישׁ כִּי אִגְרוּף מַגְבִּיר אֶת הַבִּטָּחוֹן הָעַצְמִי.




7. הַקֶּטַע מִסְתַּיֵּם בְּנִימָה שֶׁל :

    א. סַפְקָנוּת

ב. אַזְהָרָה

ג. תִּקְוָה

ד. בְּקֹּרֶת

   בּוֹנוּס - 8. כְּתוֹב מַהִי דַּעְתְּךָ לְגַבֵּי סְפּוֹרְט הָאִגְרוּף לְאַחַר קְרִיאַת הַקֶּטַע :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________










הַשְלִימוּ אֶת הַקֶּטַע 

אֶמְצְעֵי הַתִּקְשׁוֹרֶת מִשְׁתַּלְּטִים עַל חַיֵינוּ. מִבְּלִי לִהְיוֹת ______ לְכָךְ, מֻשְׁפָּע הַצִּבּוּר מִן הַפִּרְסוֹמוֹת שֶׁהוּא רוֹאֶה בּ________, בְּלוּח הַ_________, בְּשִׁלְטֵי _________ וּבָעִתּוֹנִים.  הַפִּרְסֹמֶת מְנַסָּה ________אֶת הַצִּבּוּר לִקְנוֹת מוּצָרִים, שֶׁלְּעִתִּים קְרוֹבוֹת _____ לוֹ צוֹרֶךְ בָּהֶם, וּלְעִתִּים קְרוֹבוֹת מְחִירָם ______מִדַּי.
לֹא אַחַת חוֹזֵר הַ______ לְבֵיתוֹ וְתוֹהֶה לְשֵׁם מַה ______ מוּצָר זֶה אוֹ אַחֵר.
עַל מְנָת לְהִמָּנַע מִמַּצָּבִים _____ עַל הַצַּרְכָן הַנָּבוֹן לִנְקֹט בְּכַמָּה פְּעוּלוֹת פְּשׁוּטוֹת.
לִשְׁאוֹל אֶת ______ אִם הוּא זָקוּק לַמּוּצָר שֶׁבַּפִּרְסוֹמֶת.
לִבְדּוֹק אֶת תְּכוּנוֹת ה_______ וּלְהַשְווֹת בֵּין הַ_______ שֶׁל אוֹתוֹ מוּצָר בַּחֲנוּיוֹת שוֹנוֹת.
רַק לְאַחַר הַ_________ הוּא יִבְחַר אֶת הַ______בְּיוֹתֵר וְהַמַּתְאִים בְּיוֹתֵר לִצְרָכָיו.
 


מחסן מילים

בְּדִיקָה / הַשְׁוָאָה   ,   קָנָה   ,   חוּצוֹת / רְחוֹב   ,   מוּכָנִים / מוּדָעִים   ,   מוּצָר   ,   טֶלֶוִיזְיָּה   ,   יָקָר / גָּבוֹהַּ   ,   הַמּוּצָר   ,   עַצְמוֹ   ,   מוּדָעוּת  ,   אֵין  ,  אֵלֶה / כָּאֵלֶה  ,  לְשַׁכְנֵעַ  ,  מְחִירוֹ / הַמְּחִיר  ,  אִישׁ / אָדָם / צַרְכָן





טקסטים לא מנוקדים





















החלב שנשפך

שלושה חתולים ראו קערה מלאה חלב. הם דחפו זה את זה כי כל חתול רצה לשתות את כל החלב. פתאום חתול אחד הפך את הקערה וכל החלב נשפך.



















עבודה
1. ספרו את הסיפור במילים שלכם
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. מה ראו החתולים?

א.	מרק
ב.	שמנת
ג.	חלב
ד.	מים

3. מדוע החלב נשפך?
___________________________________________________________________________________________________________________________






מחלקים כריכים לתלמידים

מתנדבים מהעמותה "פתחון לב" מחלקים כריכים לתלמידים בבתי-ספר שבהם לתלמידים אין אוכל בגלל המצב הכלכלי הקשה בבית.












עבודה
1. ספרו בעל-פה או בכתב מה מסופר בקטע. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. מי מחלק כריכים לתלמידים?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. מדוע צריך לחלק כריכים לתלמידים? (הקיפו בעיגול את התשובה המתאימה) 
א. בגלל המצב הכלכלי הקשה.
ב. בגלל שהמתנדבים באים.
ג. בגלל שלילדים יש כריך גבינה והם רוצים כריך עם נקניק.
					






הגרעין

אימא קנתה שזיפים גדולים ואדומים. היא רצתה להגיש אותם לילדים לארוחת הצהריים. השזיפים היו מונחים בצלחת. אלי לא אכל שזיפים כאלה מעולם.
הוא הסתובב על יד הצלחת והביט בשזיפים. אחר כך ניגש אל הצלחת והריח אותם. כאשר נשאר לבדו בחדר לא התאפק, חטף שזיף ואכל אותו.
לפני ארוחת הצהריים ספרה אימא את השזיפים. התברר לה שחסר אחד.
היא סיפרה את הדבר לאבא. בשעת הארוחה שאל אבא:
"ילדים, האם מישהו מכם אכל שזיף אחד?"
ענו הילדים: "לא". גם אלי אמר: "לא, לא אכלתי!" אבל הפנים שלו היו אדומים. אמר אבא: "זה לא בסדר שאחד מכם לקח שזיף בלי רשות, אך לא זה העיקר: הצרה היא כי לשזיף יש גרעין. מי שאינו רגיל לאכול שזיפים עלול לבלוע את הגרעין ולמות, ולכן אני דואג!"
נבהל אלי וקרא: "אל תדאג, אבא! את הגרעין זרקתי מבעד לחלון!"










עבודה

1. ספרו את הסיפור במילים שלכם. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. מה עשה אלי?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. איפה הניחה אימא את השזיפים?

    א. במקרר
    ב.  על המדף
    ג.  בצלחת


4. מדוע דאג / כעס אבא על אלי שאכל שזיף ללא רשות?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



























"מלכה"

זה שמה של הלביאה שהמליטה בספארי חמישה גורים. ערב אחד קרה מאורע לא רגיל. השמש שקעה, ואפלה כבדה השתררה בספארי. נכנסה "מלכה" הלביאה למאורתה, ורק שני גורים התלוו אליה. שלושת הגורים האחרים שלה לא חזרו.  משפחת האריות בספארי מתגוררת על פני שטח רחב ידיים וקשה למצוא את גורי האריות הנעדרים בשטח כה גדול. כשהגיעה "מלכה" למרבץ הלילה הבחינה בהיעדרם של שלושת גוריה. מנוחתה ניטלה ממנה. עובדי הספארי השגיחו אף הם בחסרונם של שלושת גורי האריות. הם החלו מיד בחיפושים והאירו בזרקורים את פני הספארי. הם נסעו והגיעו לפנות הנידחות - אך לשווא! עקבותיהם של הגורים נעלמו.
כשעתיים נמשכו החיפושים – ללא הועיל. אז הוחלט לצרף את "מלכה" למחפשים. הלביאה ניצבה תחתיה והקשיבה ללא הגה, ופתאום שאגה בקולי קולות, פתחה בריצה ונעלמה באפלה. הדקות נמשכו כשעות. העובדים היו מתוחים ואחוזי חרדה. גם גורים קטנים של אריות עלולים לעורר בהלה בקרב תושבי רמת-גן, אם הצליחו לחמוק מגבולות הספארי! לפתע תפסה לכדה קרן הזרקור את צלליתה של "מלכה". לפניה נראו ה"עריקים" המבוהלים. אמם הלביאה כיבדה אותם בסטירות בכפות רגליה הקדמיות, ויש לזכור כי כפות הלביאה גדולות וחזקות, והסטירות שלה כנראה מכאיבות מאוד . . . הלביאה נהמה ורטנה, כאילו קראה: "מהר הביתה, שובבים! יותר 
אל תתרחקו מאימא!" 






עבודה

1. ספרו את הסיפור במילים שלכם __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. מדוע שם הסיפור הוא "מלכה"?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. מדוע הייתה הלביאה לא שקטה ועצבנית?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



4. באיזה חוש השתמשה מלכה כדי לאתר את גוריה?

א. שמיעה 
ב. ראייה
ג. מישוש
ד. ריח





















"מה קרה בים סוף?"

צייר אנגלי הוזמן על ידי עשיר קמצן לצייר תמונה בנושא "טביעת חיל פרעה בים סוף".
העשיר התמקח על מחיר הציור בעקשנות עד שכל העניין נמאס על הצייר, ולבסוף הסכים לצייר את התמונה במחיר זול מאוד.
כעבור יום הודיע הצייר שהתמונה מוכנה. העשיר התפלא ובא לראותה.
מה שנתגלה לעיניו לא היה אלא בד מרוח כולו בצבע אדם.
"זו שערורייה! מה עשית?!", קרא העשיר. "הרי הזמנתי תמונה של ים סוף".
"הרי לך ים סוף", שנקרא גם הים האדם, השיב הצייר.
"אבל היכן בני ישראל ?" שאל העשיר. "כבר עברו לצד השני ", השיב הצייר.
"והיכן המצרים ?" שאל העשיר. "כולם טבעו " השיב הצייר.














עבודה



1. ספרו את הסיפור במילים שלכם.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. מדוע הסכים הצייר לצייר את התמונה במחיר זול מאוד?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________







3. מדוע כעס העשיר על הצייר כשראה את התמונה ?

א.	הצייר לא ידע לצייר. 
ב.	הצייר רימה את העשיר בגלל קמצנותו.
ג.	הצייר לא הסכים לצייר את הציור. 
ד.	הציור היה כולו אדום.


4. איזה לקח רצה הצייר ללמד את העשיר?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. מהי מטרת הסיפור? (הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה)

א. לספר סיפור מרגיז.   

ב. לתאר את ציורו של הצייר.

ג. לספר סיפור מצחיק.       

ד. להציג את העשיר כטיפש.



המצאת הדפוס

איש בשם קוסטר מהעיר הארלם אשר בהולנד טייל ביער וחרט בתוך קליפת עץ אותיות. 
קוסטר שם לב לכך שהקליפות, שנפלו על האדמה, הטביעו סימנים בתוך החול.
עלה במוחו הרעיון להשתמש בהמצאה זו לצורך הדפסה באמצעות אותיות בודדות.
הוא המציא דיו דביק והקים בית דפוס. בית הדפוס התפתח במהירות, ואף עבדו בו פועלים אחדים.
אחד מן הפועלים של קוסטר היה איש גרמני (יהודי) בשם גוטנברג, אשר בעקבות עבודתו אצל קוסטר הקים בגרמניה בשנת 1445 בית דפוס משלו.
















עבודה 

1. ספרו את הסיפור במילים שלכם:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. מהו האירוע ההיסטורי המוזכר בסיפור? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







3. המצאת הדפוס הייתה (הקיפו את התשובה הנכונה בעיגול):

א. פיתוח של רעיון מקורי

    ב. תוצאת ניסיון של דורות

ג. מפגש בין קוסטר לגוטנברג  
   
    ד. מחקר וניסויים

4. כיצד עלה בדעתו של קוסטר הרעיון להדפיס אותיות בודדות?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. מי הוא האיש אשר המציא את הדפוס?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________








6. ציינו מהו ההבדל בין המצאה לתגלית: (שאלת אתגר)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





















אגרוף – "ספורט" מסוכן

האגרוף הוא אמנם ענף ספורט עתיק, אולם רבים עדיין סבורים שהוא נוגד את רוח הספורט, שאינו מוסרי ושהוא מסכן את חיי המתאגרפים.
במדינות רבות, כמו שוודיה, נורבגיה, פולין ועוד, נאסר אגרוף מקצועני. אגודות רפואיות רבות דורשות לאסור תחרויות אגרוף הגורמות למתאגרף פגיעות קשות במוח ובעיניים. בעבר היה האגרוף אהוב (פופולרי) מאוד בארצות הברית. אבל כיום חלה ירידה ניכרת במספר החברים במועדוני האגרוף, אבל מאוחר יותר חלה התעוררות מחודשת לנושא של ספורט זה. יש הטוענים שאגרוף משפר את הביטחון העצמי ואת הדימוי העצמי, מפתח משמעת והחלטיות. לעומתם, רבים אחרים טוענים שאגרוף מפתח תוקפנות ומשפיע לשלילה על המתאגרף ועל הצופה.
מטרת האגרוף להוציא את היריב משליטה על ידי מכות, בעיקר באזור הראש, ולהביאו למצב של נוק  אאוט, שהוא בעצם זעזוע מוח. מכות הנוק אאוט הן מכות בלסת ובחלקי הרקה של הגולגולת. כל פגיעה הגורמת לאיבוד ההכרה מוסיפה נזק משמעותי למערכת העצבים. מכות חוזרות בראש  גורמות נזקים למבנה המוח ולתפקודו. מתאגרפים רבים לוקים באבדן זיכרון, בהפרעות בדיבור, ברעידות, בהפרעות בראייה ובליקויי ראייה. לאחרונה נוספה לחוקת האגרוף החובבני תקנה שלפיה לרופא יש זכות להפסיק את הקרב. נקבע גם כי ספורטאי שהופל בנוק אאוט לא ישתתף בתחרויות במשך ארבעה חודשים. אולי ביום מן הימים ייאסר ספורט האגרוף איסור מוחלט. עד אז מן הראוי לצמצם את היקפו ולדאוג לאמצעי בטיחות שיפחיתו את הנזקים.


עבודה

1. ספרו את הקטע במילים שלכם:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. למה רומזת הכותרת של הסיפור ?(הקיפו את התשובה הנכונה בעיגול)

א. רעיון שאגרוף הוא אינו ספורט

ב. למסקנה שאגרוף הוא ספורט מסוכן 

ג. למסקנה שאגרוף הוא ספורט

ד. לרעיון שאגרוף משפיע לשלילה






3. מה הם הסיכונים הכרוכים באגרוף, על פי הקטע ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________


4. כיצד מנצחים בתחרויות אגרוף ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. מדוע מופיעה המילה ספורט שבכותרת במרכאות ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

6. מהי מטרת הקטע? (הקיפו את התשובה הנכונה בעיגול)

א. להזהיר מפני הסכנות הכרוכות באגרוף

ב. לעודד את ההשתתפות בתחרויות אגרוף

ג. להציג את האמצעים להפחתת נזקי האגרוף

ד. להדגיש כי אגרוף מגביר את הביטחון העצמי




7. הקטע מסתיים בנימה של :

א. ספקנות

ב. אזהרה

ג. תקווה  

ד. ביקורת


בונוס - 8. כתבו מה דעתכם על ספורט האגרוף לאחר קריאת הקטע:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









השלימו את הקטע :

אמצעי התקשורת משתלטים על חיינו. בלי להיות ______ לכך, מושפע הציבור מן הפרסומות שהוא רואה ב________, בלוח ה_________, בשלטי _________ ובעיתונים.  הפרסומת מנסה ________את הציבור לקנות מוצרים שלעתים קרובות _____ לו צורך בהם, ולעתים קרובות מחירם ______מדי.
לא אחת חוזר ה______ לביתו ותוהה לשם מה ______ מוצר זה או אחר.
כדי להימנע ממצבים _____ על הצרכן הנבון לנקוט כמה פעולות פשוטות.
לשאול את ______ אם הוא זקוק למוצר שבפרסומת.
לבדוק את תכונות _______ ולהשוות בין _______ של אותו מוצר בחנויות שונות. רק לאחר ה_________ הוא יבחר את ה______ הטוב ביותר והמתאים ביותר לצרכיו.



מחסן מילים
בדיקה / השואה  ,  קנה  ,   חוצות/ רחוב   ,  מוכנים / מודעים  ,   מוצר   ,
טלויזיה  ,  יקר / גבוה  ,  המוצר  ,  עצמו  ,  מודעות  ,  אין  ,  אלה/ כאלה   , לשכנע  ,  מחירו / המחיר  ,  אדם / צרכן  




סיפור אישי 
בקש מן התלמיד לכתוב  על כל נושא שיבחר בין 5 - 10 שורות.
(אם קשה לו בבחירת הנושא ניתן להציע נושאים, כמו: טיול חוויתי, סרט שאהב,   נושא אקטואלי או להיעזר בתמונה). 

סיפור
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


                                     שם התלמיד _________________

תוצאות הערכת כישורי השפה
שם התלמיד: __________________  גיל: ______________
שם הטקסט: __________________  רמת הטקסט: ___________________ 
סוג הטקסט: __________________

שיבושי קריאה: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

שיחזור: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

תהליכי הבנה אינפורמטיביים: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ביקורת: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הערכה ושיפוט: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

יכולת כתיבה אישית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

יכולת השלמת קלוז: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






בניית תוכנית טיפולית על סמך איסוף המידע


מתוך הנתונים שהתקבלו בסריקות הקריאה נמצא כי התלמיד: קורא קריאה ______ ברמת קריאות ______ ולכן יש צורך לעבוד על מספר גורמי קושי:
א.
ב.
ג.

תוך התמקדות ושימוש במוקדי היכולת שהם:
א. 
ב.
ג.

לבסס את המיומנויות הבאות:
א.
ב.
ג.

מומלץ לבצע בדיקה חוזרת ______ בפרק זמן של  _______


שם הבודק / מורה __________


