.

ִנ ְפ ָג ִשים ְבּ ִת ְשׁ ֵרי
יוֹתר
חוֹדש ִתּ ְש ֵריֶ ,מ ֶזג ָה ֲאוויר ִמ ְש ַתּ ֶנהָ .פּחוֹת ַחם וְ ֵ
ֶ
ְּכֶשִנְכָנס
ימים.
וּנ ִע ִ
ָק ִריר .אני ִנְזָּכר ִבּ ְד ָב ִרים טובים ְ
ְבּרֹאש השנה ִנְג ֶ
לוֹב ִשים
ילה ָש ָנה ֲח ָד ָשהַ .בּ ַחג ְ
וּמ ְת ִח ָ
מֶרת ָש ָנה ַ

וּמ ַק ְבּ ִלים מתנות יפוֹת.
וּח ִבּ ְד ַבש ְ
וֹכ ִלים ַתּפ ַ
ְבּ ָג ִדים ֲח ָד ִשים ,א ְ
הכּ ֶנ ֶסתָ .שם אני
הוֹל ְך עם אבּא ואמא ְל ֵבית ְ
ְבּרֹאש השנה אני ֵ
ִנְפָגש עם החברים שלי מבּית הספר .בּית הכּנסת ִנְמָצא ִבּ ְרחוֹב
לשׁם
רסי .אנחנו הולכים ָ
קטן לא ָרחוק מן הבּית שלנו ִבּ ְניוֶּ -ג' ִ
וּב ַח ִגים.
תמיד ְבּ ַשבּתוֹת ְ
קוֹדשְ .כּשהוא ִנְפ ָתח ,אנחנו ָקמים
ספר התורה ִנְמָצא ָבּ ֲארוֹן ה ֶ
והרב שלנוַ .ה ַח ָזּן ָשר
הח ָזּן ַ
וּמ ְת ַפּ ְל ִליםְ .בּ ֵבית ַה ְכּ ֶנ ֶסת ִנְמָצאים גם ַ
ִ
וּלם ָשׁרים ִאיתו.
ְבּקוֹל ָי ֶפה ,וְ כ ָ
יצחקֶ ,בּן הדוד שליָ ,בּא ֵא ֵלינוּ ִמישֹראל עם ההורים שלוֹ .השנה
הם ִנְשאָ ִרים ֶא ְצלנוּ עד סוַ Jה ַח ִגים.
ְכּ ֶש ַהחופשה ִנְג ֶ
עולה
מֶרת ,יצחק חוֹ ֵזר ְל ֵבית הספרַ .ע ְכ ָשיו הוא ֶ

וּפ ַעם ִנְכָשלְ .כּשהוּא
יח ַבּ ִמ ְב ָח ִנים ַ
יתה ג'ַ .פּ ַעם הוא ַמ ְצ ִל ַ
ְל ִכ ָ
יש ָֹראלַ ,ה ֶק ֶשר שלנו ִנְש ָ
מר ָכּל הזמןִ ,כּי יש לנו ִא ְינטרנט.
ְבּ ְ

ְכּ ֶשאנחנו ִנְפָגִשים סוֹ Jסוֹ ,Jאנחנו ְמ ַד ְבּ ִרים ַה ְר ֵבּה.
כשיו .אנחנו ִנְכָנִסים ַל ֶח ֶדר הגדול ְכּ ֵדי ֶל ֶאכוֹל את
ֶע ֶרב ַחג ַע ָ
וּחת ַה ַחג.
ֲאר ַ
וּקה" ,והוא עוֹ ֶנה ליָ " :ש ָנה
וּמת ָ
טוֹבה ְ
ֲא ִני ְמ ָב ֵרך את יצחק ְבּ" ָש ָנה ָ
וּש ַלים ַה ְבּנוּ ָיה".
טוֹבה גם ְל ָךַ .ל ָש ָנה ַה ָבּאָה – ִבּיר ָ
ָ
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ענו על השאלות.

Answer the questions.

 .1מתי ֶמזג ָה ֲאוויר ִמ ְש ַתּ ֶנה?
עוֹשֹים ַבּ ַחג?
 .2מה ִ

 .3איפה ִנ ְמ ָצא ֵבּית ַה ְכּ ֶנ ֶסת?
וֹרה?
 .4איפה ִנ ְמ ָצא ספר ַהתּ ָ

הח ָזּן?
עוֹשׂה ַ
 .5מה ֶ

 .6מתי יצחק חוֹ ֵזר ְל ֵבית הספר?
 .7למה ִנ ְש ָמר ַה ֶק ֶשר ֵבּין שני הילדים?
עוֹשׂים ְבּ ֶע ֶרב ַה ַחג?
 .8מה הם ִ
ַ .9מה ְמ ָב ְר ִכים ְבּרֹאש ַה ָש ָנה?
 .10מה עוֹ ֶנה יצחק ְכּ ֶש ְמ ָב ְר ִכים אוֹתוֹ?
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השלימו את המשפּטים מתוך הקטע בעמוד .72
Complete the sentences using the passage on page 72.

חוֹדש ִת ְשׁ ֵריֶ ,מ ֶזג ָה ֲאוִ ויר ִמ ְש ַתּ ֶנה.
ְ .1כּ ֶש ______________ ֶ
ימים.
וּנ ִע ִ
 .2אני ______________ ִבּ ְד ָב ִרים טובים ְ
ילה שנה חדשה.
וּמ ְת ִח ָ
ְ .3בּראש השנה ______________ שנה ַ
 .4בּבּית הכּנסת אני ______________ עם ַה ֲח ֵב ִרים שלי ִמ ֵבּית הספר.
 .5ספר התורה ______________ בּארון הקודש.
 .6יצחק וההורים שלו ______________ ֶא ְצ ֵלנוּ עד סוַֹ Jה ַח ִגים.
וּפ ַעם
יח ַבּ ִמ ְב ָח ִנים ַ
 .7יצחק ַפּ ַעם ַמ ְצ ִל ַ

______________.

הק ֶשר שלנו ______________ כּל הזמןִ ,כּי יש לנו אינטרנט.
ֶ
.8
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ִכּתבו :נכון/לא נכון.

Write “true” or “false”.

חוֹדש ִתּ ְש ֵריֶ ,מ ֶזג ָה ֲאוויר ַחם.
ְ .1כּ ֶש ִנ ְכ ָנס ֶ

__________

ימים.
וּנ ִע ִ
ָ .2ש ַכ ְח ִתי ְד ָב ִרים טובים ְ

__________

וּמ ְתפּ ְל ִלים.
ְ .3כּ ֶש ֵס ֶפר התורה ִנ ְפ ָתח ,אנחנו ָק ִמים ִ

__________

 .4יצחק ִנ ְשאָר ְבּאמריקה עם ההורים שלו.

__________

כשל ַבּ ִמ ְב ָח ִנים.
 .5יצחק ָתּמיד ִנ ָ

__________

ְ .6בּ ֶע ֶרב ַה ַחג אנחנו ִנ ְכ ָנ ִסים ַל ֶח ֶדר ַה ָגדוֹל.

__________

ִכּתבו את המילה ההפוכה.

Write the opposite word.

)מתוך מאגר המילים(

יוֹצא
ֵ
.1

______________

 .2עוֹזְ ִבים

______________

שוֹכ ַח
ֵ
.3

______________

ילה
ַ .4מ ְת ִח ָ

______________

ִ .5נ ְס ָגר

______________

יח
ַ .6מ ְצ ִל ַ

______________

ִ
מי ַ
ִ
וּמי ִנְכָשל?
מְצִליחַ




מאגר מילים

ִנ ְשאָ ִריםִ ,נ ְג ֶמ ֶרתִ ,נ ְכ ָשלִ ,נ ְכ ָנס,
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ִנזְ ָכּר,

ִנ ְפ ָתח
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השלימו את הפּעלים בּטבלה בּזמן הווה.
Complete the table by filling in the verbs in the present tense.

m/s

f/s

אני אתה הוא

את היא
אני ְ

m/pl
אנחנו אתם הם

f/pl

infinitive

אנחנו אתן הן

שם הפּועל

כּוֹתב
ֵ
ְמ ַד ֶבּ ֶרת
ישים
ַמ ְר ִג ִ
ִמ ְת ַל ְבּשוֹת
יכּנֵס
ְל ִה ָ




מ ְר ִגיש
ַ

ִנ ְמ ָצא
ִמ ְת ַל ֵבּש

ִ
תַקדֵ ם
מ ְ

ְמ ַד ֵבּר

נִ ְפגָש
ִמ ְת ַר ֵחץ

מ ַטייל 
ְ
כנס
ִנ ְ ָ

ִיל
ְח
מת
ַ

מַ
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זמִ ין
ְ
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מְ

בַ ֵקר

ִכּתבו את המילה ההפוכה.

Write the opposite word.

)מתוך מאגר המילים(
מאגר מילים

ַ .1מ ְת ִחיל

______________

ְמ ַד ֵבּר

יוֹצ ִאים
ְ
.2

______________

ִנ ְכ ָנ ִסים

ִ .3נ ְכ ָשל

______________

וֹמר
ג ֵ

שוֹכ ַח
ֵ
.4

______________

יח
ַמ ְצ ִל ַ

שוֹתק
ֵ
.5

______________

זוֹכר
ֵ

עוֹלה
ֶ
.6

______________

וֹרד
י ֵ

יוֹשב
ֵ
.7

______________

עוֹמד
ֵ

וֹת ַחת
 .8פּ ַ

______________

סוֹ ֶג ֶרת

שוֹא ִלים
ֲ
.9

______________

ַמ ְפ ִסיקוֹת

ַ .10מ ְמ ִשיכוֹת

______________

עוֹנים
ִ










מי ָצִריך ל ַ
ִ
וֹלה או זה ֶש ֵ
וֹמר 'שלוֹם' ראשון ,זה ֶשע ֶ
יוֹרד?
77
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ַבּר ִמ ְצווה ְל ָדוִ ד
יל ֶד ְל ִפ ָיה .יש לו אָח וְ אָחוֹת גדולים יותר,
ָדוִ ד הוא ֶבּן ְ 13וָגר ְבּ ִפ ָ
ֲא ָבל הוא ַ
מ ְת ִחיל ְל ָה ִבין שהוא ְכּבר לא ֶי ֶלד.
ֵ
ֶ
לוֹמד
וֹרה ְבּ ֵבית ַה ְכּ ֶנ ֶסתָ .דוִ ד
עוֹלה ַלתּ ָ
וֹבה הוא
ַבּ ַש ָבּת ַה ְקר ָ

וּע
ַע ְכ ָשיו ֵא ֶצל ָה ַרב וִּמ ְתַקדֵ ם ָי ֶפה .הוא ִנְפָגש איתוֹ ַפּ ֲע ַמייִ ם ְבּ ָשׁב ַ
ַ
וּמְרִגיש ְכּמוֹ ְמבוּ ָגר.
ָדוִ ד תלמיד טובְ ,
מדַ ֵּבר ְמ ַעט ְוע ֶ
וֹשה ַה ְר ֵבּה.
תוֹרה הוא ִ
מ ְתַרחֵ ץ ְול ֵ
וֹבש ְבּ ָג ִדים ֲח ָד ִשים.
לפני ָה ֲע ִלייה ַל ָ
מְז ִ
וֹרים ַ
ינים את ַה ִמ ְש ָפּ ָחה
תוֹרה ָדוִ ד וְ הה ִ
אַ ֲח ֵרי ָה ֲע ִלייה ַל ָ
מ ִ

יבּת ַבּר ַה ִמ ְצווה.
וְ החברים ִל ְמ ִס ַ
וֹר ִחים ִנְכָנִסים עם
וֹלה של הבּיתָ .הא ְ
יבּה היא ַבּ ִגי ָנה ַה ְגד ָ
ַה ְמ ִס ָ
ַה ַמ ָתּנוֹת ,וְ ָדוִ ד ַ
וֹשר .כּוּלם ְמָבְרִכים אותו.
מְרִגיש ִשֹ ְמ ָחה גדולה וְ א ֶ
ַבּלילה ,אַ ֲח ֵרי ֶשהמסיבּה ִנְג ֶ
וֹמן ֶשלוֹ:
וֹתב בּי ָ
מֶרתָ ,דוִ ד ּכ ֵ

לּת ָ
עוֹלה ַ
ֶ
וֹרה.
דָ ִוד
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ָ
יוֹמִני הַ ָיָקר,
עְכָשיו אני ִנ ְ
הַ יוֹם אני סוֹף סוֹף ּ ֶבן ַ .13
מָצא ְלַבד
ַּבחֶ דֶ ר שלי .אַ ּבא ואמא ְ
מטַ ִ
יילים ְקָצת ּ ַבחוּץ .אני
טוֹבה ּ ֶבא ֶ
וּמ ְתַרֵגש .יש לי ִ
ִ
ָשֹ ֵ
ָ
מְש ּ ָ
ֱמת וגם
פחָ ה
מחַ
כוּנה .אני ַ
חֵבִרים ּ ְבֵבית הספר ַ
מְצִליחַ
הַ ְרֵּבה ֲ
וּבְש ָ
ימוּדים ,ויש לי ְתעוּדָ ה ְ
אָבל אני
ֲ
ינת.
ִ
ַּבִל
מצוּיֶ ֶ
א ִ
רוצה ְלהַ ִגיד ְלך ָ ַ
יתי.
מ ִ
מֶשהוּ ּ ְבסוֹד :אתה חָ ֵבר ֲ
זוֹכר את הסיפור שלי ֵ
ֵ
מאתמול עם הֶ חָ ֵבר
אתה
ת ִ
שלי דני? אתה לא ְ
מַשֵקר אַ ף ּ ַפ ַ
מיד
עם .אתה ּ ָ
וּמְרִגיש ולא ְ
ַ
ֵ
שוֹמ ַ
מדַ ֵּבר .רק ְלך ָ אני יכול
ע
ס ֵּ
ְל ַ
וֹתר שלי.
פר שאתה הֶ חָ ֵבר הַ טוֹב ּ ְבי ֵ

קוֹרא ּ ַבּת ָ
ֵ
וֹרה ּ ְבֵבית הַ ְּכֶנ ֶ
סת.
דָ ִוד
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ענו על השאלות.

Answer the questions.

ֶ .1בּן ַכּמה ָדוִ ד ,ואיפה הוא גר?
קוֹרה ַבּ ַש ָבּת הקרובה?
 .2מה ֶ
לוֹמד ָדוִ ד? מה הוא ַמ ְר ִגיש?
ֵ .3א ֶצל מי ֵ
תוֹרה?
עוֹשֹה ָדוִ ד לפני ָה ֲע ִל ָיה ַל ָ
 .4מה ֶ

וֹרה?
עוֹשֹים ָדוִ ד וההורים אַ ֲח ֵרי ָה ֲע ִל ָיה ַלת ָ
 .5מה ִ

וּע?
וֹתר של ָדוִ ד? ַמד ַ
 .6מי ֶה ָח ֵבר ַהטוב ְבּי ֵ

 .7מה ְמ ַס ֵפּר ָדוִ ד ַליוֹ ָמן שלו על ַה ִמ ְש ָפּ ָחה וְ על ַהחברים?

להצליח בעברית קלה ב'
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ִכּתבו :נכון  /לא נכון.

Write “true” or “false”.

ימוּדים ֵא ֶצל ָה ַרב ָק ִשים ִבּ ְש ִביל ָדוִ ד ,והוא לא ִמ ְת ַק ֵדם
ַ .1ה ִל ִ
ַה ְר ֵבּה.
וֹקר.
רוּחת בּ ֶ
תוֹרה ָדוִ ד אוֹ ֵכל ֲא ַ
ִ .2ל ְפ ֵני ָה ֲע ִלי ָיה ַל ָ

________________
________________

יבּת
ָ .3דוִ ד וההורים ַמזְ ִמ ִינים את ַה ִמ ְש ָפּ ָחה והחברים ִל ְמ ִס ַ
________________
ַבּר ַה ִמ ְצווה.
וּשר.
וֹמן שלו שהוא ְמא ָ
ָ .4דוִ ד ְמ ַס ֵפּר ַלי ָ
וֹמן שלו על חבר שלו ,דני.
יפּר ַלי ָ
ָ .5דוִ ד ִס ֵ

________________

יתי.
וֹמן הוא ָח ֵבר ֲא ִמ ִ
ַ .6הי ָ

________________

________________

השלימו את הפּעלים בּטבלה בּזמן הווה.
Complete the table by filling in the verbs in the present tense.

הוא

היא

הם

הן

ְמ ַד ֵבּר

ְמ ַד ֶבּ ֶרת

ְמ ַד ְבּ ִרים

ְמ ַד ְבּרוֹת

ִמ ְת ַר ֵחץ
ַמזְ ִמ ִינים
ִנ ְג ֶמ ֶרת
ַמ ְר ִגיש
ִנ ְכ ָנסוֹת
יילים
ְמ ַט ִ
וֹתב
כּ ֵ
ִנ ְפ ָגשוֹת
יחה
ַמ ְצ ִל ָ
ַמ ְת ִחיל
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