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  חושד בכשרים 

נוֻ  ֻדֹוד ֻלָ ֶ ים ש  ר ַחֻיִ ָאֶמִריָקה ֻגָ יעַ  הֻוא. ֻבְּ ִבֻקֻור ֵאֵלינוֻ  ִהֻגִ ה לְּ ַכֻמָ אֹוד. ָיִמים לְּ ינוֻ  מְּ  ִחֻכִ

ִבֻקֻור ֻלוֹ  לְּ ֶ ֵין ָאָדם הֻוא. ש  ַענְּ ָמד מְּ ֶנחְּ ר. וְּ ָהִעֻקָ נֹות ֵמִביא הֻוא וְּ ָללֹות ַמֻתָ כְּ ֺ ש   .מְּ

ים  ֻדֹוד חֹת ָאמֻור ָהָיה ַחֻיִ יֹום ִלנְּ י ֻבְּ ִ ש ֻ ֻבֶֹקר ש ִ ֵדה ֻבַ ש ְּ עֻוָפה ֻבִ לֹד ַהֻתְּ ַלל ַאךְּ . ֻבְּ גְּ  ֻבִ

ַסר ִעֻכֻוב הֻוא ָלנוֻ  ִנמְּ ֶ ַחת ש  יֹום ַרק ִינְּ י ֻבְּ ִ ש ֻ ֳהַרִים ש ִ ֻצָ ָעה. ֻבַ ֵני ש ָ ִניַסת ִלפְּ  ֻכְּ

תהַ  ֻבָ ַ ַנס, ש ֻ אֹום ִנכְּ תְּ ים ֻדֹוד ֻפִ ָתה ַחֻיִ יְּ ד ֻוָפָנה. ַהֻבַ ָוָדה ִמֻיָ זְּ ֵדי ַלֻמִ הֹוִציא ֻכְּ ם לְּ ָ  ִמש ֻ

נֹות ֶאת ֻתָ  . ַהֻמַ

א ָרה ִאֻמָ ים ֻדֹוד: לוֹ  ָאמְּ ַדאי לֹא, ַחֻיִ ֵעת ֻכְּ ֵלךְּ . ֻכָ ן ֻתֵ ֻגֵ ַארְּ ִהתְּ ת לְּ ֻבָ ַ ש  מֹוָצֵאי. לְּ  ֻובְּ

ת ֻבָ ַ ן ש  ֻתֵ ָלִדים ֻתִ ָנה ֶאת ַלֻיְּ ֻתָ ים ֻדֹוד ֲאָבל. ַהֻמַ ים לֹא ַחֻיִ ֻכִ  ֶאת הֹוִציא הֻוא, ִהסְּ

נֹות ֻתָ יט ַהֻמַ הֹוש ִ ֵלָמה ִלי וְּ ֶלֶלת ַמצְּ כְּ ֺ ש  ָלָאח. מְּ י וְּ ֻלִ ֶ ן יֹוִסי ש   ָנַתן הֻוא ֶהָחֵמש   ֻבֶ

רֹוִני ֵסֶפר טְּ ר, ֶאֶלקְּ ֶ ֲאש  ֻכַ ֶ ֻתֹוִרים ַעל לֹוֲחִצים ש  פְּ ֻלוֹ  ַהֻכַ ֶ ִחיל הֻוא, ש  ִמיעַ  ַמתְּ ַהש ְּ  לְּ

ל קֹולֹות ֶ  . ַחֻיֹות ש 

ֵני ָלַקת ִלפְּ רֹות ַהדְּ א, ַהֻנֵ ֶפר ֶאת ֵהִניָחה ִאֻמָ רֹוִני ַהֻסֵ טְּ ל ָהֶאֶלקְּ ֶ ָקֵרר ַעל יֹוִסי ש  . ַהֻמְּ

יָון הֻוא ֻכֵ ֶ ֶצה ש   .ֺמקְּ

ת ֻבָ ַ ש  ֻבֶֹקר ֻבְּ י ֻבַ ֻתִ ָרִאיִתי ַקמְּ הֻוא וְּ ֶ ם לֹא ש  י. ש ָ ֻתִ ַאלְּ ָ יֹוִסי, הֻוא ֵהיָכן יֹוִסי ֶאת ש   וְּ

ךְּ  ַ ֵתָפיו ָמש  כְּ י ִהיא ָהֱאֶמת, ֻבִ ֻתִ דְּ ַ הֻוא  ֻבוֹ  ָחש  ֶ ש   ש  ֻמֵ ֻתַ ת ָחִליָלה ֻבוֹ  ִהש ְּ ֻבָ ַ ש  הֻוא, ֻבְּ  וְּ

יא ֻבִ ֵאיֶזה זֹאת ַמחְּ  .ָמקֹום ֻבְּ

מֹוָצֵאי ת ֻבְּ ֻבָ ַ ד. ש  ַאַחר ִמֻיָ ָלה לְּ ֻדָ י. ַהבְּ ֻתִ ַנטְּ ֶפר ֶאת ֻתֹוִציא נוֻ : יֹוִסי ֶאת ִהקְּ  ַהֻסֵ

רֹוִני טְּ ֻבֹוא ָהֶאֶלקְּ חְּ ַרץ יֹוִסי. ֵמַהֻמַ ֶבִכי ֻפָ ָאַמר ֻבְּ יק לֹא: וְּ ֻפִ הֻוא ַמסְּ ֶ ם. ִלי ֶנֱעַלם ש   ֻגַ

ִדים י חֹוש ְּ ד. ֻבִ ָקֵרב ִמֻיָ ים ֻדֹוד ִהתְּ ָאַמר ַחֻיִ ֲאגוֻ  ַאל: וְּ דְּ י ֲאִני, ֻתִ ֻתִ ֶפר ֶאת ָלַקחְּ  ַהֻסֵ

ֶעֶרב ת ֻבְּ ֻבָ ַ ָקֵרר ֵמַעל ש  י ַהֻמְּ ַחֻתִ ִהנְּ חַ  ֹותוֹ א וְּ ִריֻבְּ  .דְּ
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 לכמה לביקור אלינו הגיע הוא. באמריקה גר חיים שלנו דוד

 והעיקר. ונחמד מעניין אדם הוא. שלו לביקור חיכינו מאוד. ימים

 .משוכללות מתנות מביא הוא

 התעופה בשדה בבוקר שישי ביום לנחות אמור היה חיים דוד

 שישי ביום רק ינחת שהוא לנו נמסר עיכוב בגלל אך. בלוד

. הביתה חיים דוד פתאום נכנס, השבת כניסת לפני שעה. בצהרים

 . המתנות את משם להוציא כדי למזוודה מיד ופנה

. לשבת להתארגן תלך. כעת כדאי לא, חיים דוד: לו אמרה אמא

 לא חיים דוד אבל. המתנה את לילדים תיתן שבת ובמוצאי

. משוכללת מצלמה לי והושיט המתנות את הוציא הוא, הסכים

 שכאשר, אלקטרוני ספר נתן הוא החמש בן יוסי שלי ולאח

 . חיות של קולות להשמיע מתחיל הוא, שלו הכפתורים על לוחצים

 יוסי של האלקטרוני הספר את הניחה אמא, הנרות הדלקת לפני

 .מוקצה שהוא כיוון. המקרר על

 היכן יוסי את שאלתי. שם לא שהוא וראיתי קמתי בבוקר בשבת

 השתמש שהוא  בו חשדתי היא האמת, בכתפיו משך ויוסי, הוא

 .מקום באיזה זאת מחביא והוא, בשבת חלילה בו

 את תוציא נו: יוסי את הקנטתי. הבדלה לאחר מיד. שבת במוצאי

 מספיק לא: ואמר בבכי פרץ יוסי. מהמחבוא האלקטרוני הספר

 אל: ואמר חיים דוד התקרב מיד. בי חושדים גם. לי נעלם שהוא

 והנחתי המקרר מעל שבת בערב הספר את לקחתי אני, תדאגו

   .בחדרי אותו
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  ראשי תיבות

 חוץ לארץ  הדה"נ

 ערב שבת  ע"ש

 הדלקת הנרות  מוצ"ש

 מחמת מוקצה  ש"ק

 מוצאי שבת   חו"ל

 שבת קודש  מ"מ

 

 

 מילים נרדפות

 תחקר, בירר  נמסר

 הגיע  נכנס

 נוח, נעים, סימפתי   שאל

 מסתור   התארגן 

 התכונן, נערך  נחמד

 הוגש, ניתן  מחבוא 
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 שורש

 חושדים   מ.ס.ר.

 לוחצים  כ.נ.ס.

 שאלתי  ל.ח.צ.

 התקרב   ש.א.ל.

 נמסר  ק.ר.ב.

 נכנס   ח.ש.ד.

 

 

 

 זכר ונקבה

   נכנס

   מתארגן

   לוחץ

   שומע

   קם

   חושד

   התקרב 
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 גופים

 גוף  המשפט

 הביא לי מתנה חיים
____________________________ 

 תגיד תודה רבה לדוד חיים 
____________________________ 

 הנחתי את המתנה במקום סתר 
____________________________ 

 

 ( Xאו   V)סמן נכון או לא נכון 

 ציון גוף המשפט

  ראשון

  לישיש

  ניש

  ראשון

  ללא שינוי  –זכר ונקבה אחידים 

  תגיד תודה רבה לדוד חיים

  תקני מצלמה בחנות 

  הנחתי את המתנה במקום סתר

  חיפשתי מתנה מתאימה לאחיינים שלי 

 

 


