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 קרא את הסיפור 

  םחל רככ יצח

ֵני חּוִרים ש ְׁ ִעיִרים ּבַּ אוּ  צְׁ ל ָיצְׁ ד יֹום ּכָ חַּ ר ֶאל יַּ עַּ ּיַּ ֵדי הַּ ט ּכְׁ ּקֵ לַּ ( ֶלֱאסֹף) לְׁ

ים ֲעָנִפים ֵבש ִ ּכֹר יְׁ ִלמְׁ ים אֹוָתם וְׁ ֵדי ָלֲאָנש ִ יק ּכְׁ ּסִ הַּ ם) לְׁ ּמֵ חַּ  ֶאת( לְׁ

ּנּוִרים ּתַּ ם. )הַּ עַּ ל ָהָיה לֹא ּפַּ מַּ ש ְׁ ָלֵכן חַּ ִריִכים ָהיוּ  וְׁ ָהִניחַּ  צְׁ ּנּור ֵעִצים לְׁ ּתַּ  ּבַּ

ֵדי ם ּכְׁ ּמֵ חַּ ִהתְׁ  .(לְׁ

ל ֶאָחד יֹום אַּ ִאם: ֲחֵברוֹ  ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד ש ָ ּיֹום ָקִניתָ  הַּ ר הַּ ּכַּ  ָעָנה? ֶלֶחם ּכִ

ן: ֲחֵברוֹ  לוֹ  אי. ּכֵ ּדַּ וַּ ת!! ּבְׁ רַּ ֶעזְׁ ם ּבְׁ ֵ ש ּ ֲחֵרי הַּ ל  ָהֲעבֹוָדה אַּ ֶבת נּוכַּ ֶ ד ָלש  חַּ  יַּ

ּבֹעַּ  ֶלֱאֹכל ִלש ְׁ ָנה ֵמֲארּוָחה וְׁ ֵ ש  ר ּדְׁ חַּ אַּ ָפֶרֶכת ֲעבֹוָדה לְׁ ה) מְׁ זוֹ ( ָקש ָ . ּכָ

אֹום תְׁ ָקֵרב ּפִ ש   ָזֵקן ִאיש   ֲאֵליֶהם ִהתְׁ ּלָ חַּ קֹול וְׁ ֵקט ּובְׁ ָחלּוש   ש ָ ר וְׁ : ָלֶהם ָאמַּ

חּוִרים ָקִרים ּבַּ חּוִרים. יְׁ ִעיִרים ּבַּ ָבר. צְׁ ה ּכְׁ לֹוש ָ א לֹא ָיִמים ש ְׁ ִפי ֹאֶכל ּבָ . לְׁ

וּ  ִדי ָעש  נוּ  ֶחֶסד ִעּמָ ט ִלי ּותְׁ עַּ חוּ . ֶלֶחם מְׁ חּוִרים ָלקְׁ ּבַּ ר ֶאת הַּ ּכַּ ּלֶֶחם ּכִ  - הַּ

כוּ  ִים אֹותוֹ  ָחתְׁ נַּ ר ֲחִצי. ִלש ְׁ ּכָ נוּ  ּכִ ֵקן ָלִאיש   ָנתְׁ זָּ ִאירוּ  ָוֵחִצי. הַּ   ִהש ְׁ

ָמם צְׁ עַּ  . לְׁ

ָלה יְׁ ּלַּ רוּ  - ּבַּ ֵביָתם ָחזְׁ חוּ  לְׁ ה ָהֲעָנִפים ֲחִבילַּת ֶאת ּוָפתְׁ ִהּנֵ ָעה וְׁ ּתָ פְׁ  הַּ

ֵהָמה דְׁ תַּ ין: וְׁ ִסי ָנָחש   ֵיש   ָהֲעָנִפים ּבֵ רְׁ ִים ָחתּוךְׁ  ֵמת אַּ נַּ  ֵנס ֵאיֶזה. ִלש ְׁ

דֹול כּות ָלנוּ  ָהָיה ּגָ זְׁ ת ּבִ וַּ ָדָקה ִמצְׁ רוּ  צְׁ ָמם ָאמְׁ צְׁ עַּ  .לְׁ
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 םיפנע (ףוסאל) טקלל ידכ רעיה לא דחי םוי לכ ואצי םיריעצ בחורים ינש

 אל םעפ) .םירונתה תא (םמחל) קיסהל ידכ םישנאל םתוא רוכמלו םישבי

 (.םמחתהל ידכ רונתב םיצע חינהל םיכירצ ויה ןכלו למשח היה

 ול הנע ?םחל רככ םויה תינק םאה :ורבח תא םהמ דחא לאש דחא םוי

 לוכאל דחי תבשל לכונ  הדובעה ירחא םשה תרזעב !!יאדווב .ןכ :ורבח

 ברקתה םואתפ .וזכ (השק) תכרפמ הדובע רחאל הנשד החוראמ עובשלו

 .םירקי םירוחב :םהל רמא שולחו טקש לוקבו שלחו ןקז שיא םהילא

 ונתו דסח ידמע ושע .יפל לכוא אב אל םימי השולש רבכ .םיריעצ םירוחב

 יצח .םינשל ותוא וכתח - םחלה רככ תא םירוחבה וחקל .םחל טעמ יל

  .םמצעל ריאשה יצחו .ןקזה שיאל ונתנ רככ

 :המהדתו העתפה הנהו םיפנעה תליבח תא וחתפו םתיבל ורזח - הלילב

 תוכזב ונל היה לודג סנ הזיא .םינשל ךותח תמ יסרא שחנ שי םיפנעה ןיב

  .םמצעל ורמא הקדצ תווצמ
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 סמן נכון או לא נכון 

❏❏   

יִצים ִמְמִכיַרת ִהְתַפְרְנסּו ַהַבחּוִרים  בֵּ

❏❏   

 ַהַתּנּוִרים ְוִחמּום ְלַהָסָקה ֲעָנִפים ִמְמִכיַרת ִהְתַפְרְנסּו ַהַבחּוִרים

❏❏   

ת ִהְסִכימּו ֹלא ַהַבחּוִרים ן ָלתֵּ  ֶלֶחם ְלָזקֵּ

❏❏   

ן ָלִאיׁש ֶלֶחם ִכַכר ֲחִצי ָנְתנּו ַהַבחּוִרים  ַהָזקֵּ

❏❏    
 ַהַבחּוִרים ֶאת ָהַרג ָהַאְרִסי ַהָּנָחׁש

 

 

 


