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 קרא את הסיפור 

 ץירפהו הקשומ

ִנים ִלְפֵני ָׁ ה ַרּבֹות ש  יָׁ ִריץ הָׁ יר ּפָׁ ש ִ דֹול עָׁ ה. ּגָׁ יָׁ ית" לוֹ  הָׁ קֹום". ) ַמְרֵזחַ  ּבֵ  מָׁ

ם ָׁ ש ּ ֶׁ ֹוִתים ַהּגֹוִיים ש  ה ש  ף ְוַיִין וֹוְדקָׁ רָׁ ִרים ש ָׁ ּכְ ּתַ ת.( ּוִמש ְ ית" אֶׁ ְרֵזחַ  ּבֵ " ַהּמַ

יר הּוא ְחּכִ יר) הֶׁ ּכִ הּוִדי( ִהש ְ ְראוּ  ַלּיְ ּקָׁ ֶׁ ה" לוֹ  ש  קֶׁ ר ּוְתמּוַרת". ֻמש ְ כָׁ ָׁ  ַהש ּ

הּוִדי ַהּיְ ֶׁ ִכיַרת ִהְרִויחַ  ש  אֹות ִמּמְ קָׁ ש ְ ּלֵם הּוא ַהּמַ ף ש ִ סֶׁ ִריץ ּכֶׁ  . ַלּפָׁ

ה רָׁ ה קָׁ נָׁ ּלֹא ַאַחת ש ָׁ ֶׁ יוּ  ש  ה הָׁ קֶׁ ִחים ְלֻמש ְ ֵכן. ְרוָׁ ֹכל לֹא הּוא ְולָׁ ּלֵם יָׁ ַ  ְלש 

ֵמי ִכירּות ּדְ ִריץ ש ְ ִריץ. ַלּפָׁ א ַהּפָׁ רָׁ ְרִתים קָׁ ש ָׁ ּלוֹ  ַלּמְ ֶׁ ת ִהְכִניסוּ  ְוֵהם ש   אֶׁ

ה קֶׁ תֹוךְ  ַלּבֹור ֻמש ְ ית ּבְ  .   ַהּסַֹהר ּבֵ

ּתוֹ  ל ִאש ְ ֶׁ ה ש  קֶׁ ה ֻמש ְ צָׁ ה ְלַרב ַמֵהר רָׁ רָׁ ֲעיָׁ ה הָׁ רָׁ ְבִכי לוֹ  ְוִסּפְ ְמרּוִרים ּבִ  ּתַ

ה ַמה רָׁ ּקָׁ ֶׁ ַרב. ש ּ ד ִנְכַנס הָׁ ת ְלֵבית ִמּיָׁ סֶׁ נֶׁ ַפק. ַהּכְ ן ַעל ּדָׁ ְלחָׁ ֻ  ְוִהְפִציר ַהש ּ

הּוִדים ּיְ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ית ְלִהש ְ ַמְגּבִ ה ּבְ קָׁ ת ְצדָׁ דֶׁ אי. ְמֻיחֶׁ ּבַ ַסף ַהּגַ ל אָׁ הּוִדים ִמּכָׁ  ַהּיְ

ת רּומֹות אֶׁ ם ַהּתְ הֶׁ ּלָׁ ֶׁ ז. ש  ְלכוּ  ְואָׁ אי הָׁ ּבַ ַרב ַהּגַ ִית ְוהָׁ ל ַלּבַ ֶׁ ִריץ ש  . ַהּפָׁ

מוּ  ּלְ ת לוּ  ש ִ ְחְררוּ וְ  ַהחֹוב אֶׁ ת ש ִ ה אֶׁ קֶׁ ית ֻמש ְ לֶׁא ִמּבֵ  .ַהּכֶׁ
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 םשש םוקמ) ."חזרמ תיב" ול היה .לודג רישע ץירפ היה תובר םינש ינפל

 אוה "חזרמה תיב" תא (.םירכתשמו ףרש ןייו הקדוו םיתוש םייוגה

 ידוהיהש רכשה תרומתו ."הקשומ" ול וארקש ידוהיל (ריכשה) ריכחה

  .ץירפל ףסכ םליש אוה תואקשמה תריכממ חיוורה

 ימד םלשל לוכי אל אוה ןכלו .םיחוור הקשומל ויה אלש תחא הנש הרק

 רובל הקשומ תא וסינכה םהו ולש למשרתים ארק ץירפה .ץירפל תוריכש

    .רהוסה תיב ךותב

 המ םירורמת יכבב ול הרפיסו הרייעה ברל רהמ הצר הקשומ לש ותשא

 םידוהיב ריצפהו ןחלושה לע קפד .תסנכה תיבל דימ סנכנ ברה .הרקש

 תומורתה תא םידוהיה לכמ ףסא יאבגה .תדחוימ הקדצ תיבגמב ףתתשהל

 בוחה תא ול ומליש .ץירפה לש תיבל ברהו יאבגה וכלה זאו .םהלש

     .אלכה תיבמ הקשומ תא וררחשו
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 סמן נכון או לא נכון 

❏❏   

ִריץ ִכיר ַהפָּ ֶקה ִהשְׂ ֻמשְׂ קֹות ֲחנּות לְׂ רָּ  יְׂ

❏❏   

ֵבית ֵזחַ  בְׂ ִרים ַמרְׂ רּופֹות מֹוכְׂ בֹושֹות תְׂ ַתחְׂ  וְׂ

❏❏   

ֶקה ֻמשְׂ יָּה ֹלא לְׂ ַשֵלם ֶכֶסף הָּ ִריץ לְׂ  ַלפָּ

❏❏   

ִריץ ַרג ַהפָּ ֶקה ֶאת הָּ ֶות ֻמשְׂ  ַלמָּ

❏❏    
ַרב ִבית ֶכֶסף ָאַסף הָּ ַמגְׂ ה בְׂ קָּ דָּ ֵדי צְׂ ֵרר כְׂ ַשחְׂ ֶקה ֶאת לְׂ  ֻמשְׂ

 

 

 


