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דברי פתיחה וברכה 
המשק  רווחת  על  מכרעת  השפעה  הערבית  החברה  של  התעסוקתי  למצבה  כי  הבנה  מתוך 

היום  לסדר  הערבית  בחברה  התעסוקה  תחום  והעלאת  הממשלה  החלטות  ובעקבות  כולו, 

הציבורי, נעשים כיום צעדים משמעותיים לטובת טיפול רב־מערכתי לשילוב מוגבר והתמודדות 

השקיעה  האחרון  בעשור  זה,  ממאמץ  כחלק  העבודה.  בשוק  זו  אוכלוסייה  של  החסמים  עם 

זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משאבים רבים לטובת העלאת 

שיעור התעסוקה וקידום תעסוקה איכותית בקרב האוכלוסייה הערבית, בין שאר אוכלוסיות 

היעד של הזרוע.

שליטה בשפה העברית, המהווה את השפה הרשמית בישראל, ואת שפת העבודה העיקרית 

במשק, עודנה חסם משמעותי להשתלבות בשוק העבודה. לכן, ישנו הכרח בחיזוק ידיעת השפה 

מיטבי  ולשילוב  וכלכליים  תרבותיים  חברתיים,  בהיבטים  הערבית  החברה  לקידום  התורמת 

בעולם התעסוקה הן במשרות פתיחה והן בתעסוקה איכותית בעלת שכר ופריון גבוהים. 

ספר זה הוא תוצר של למידה ושיתוף פעולה בין גורמים שונים, בראשם משרד העבודה והרווחה 

יחד עם ג'וינט ישראל–תב"ת. הספר נלמד במסגרת פיילוט של מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי, 

אשר מטרתם העיקרית היא לספק את סל הכלים הנחוץ, על מנת להגדיל את אחוז המועסקים 

והמועסקות בחברה הערבית.

אני מברך על פרסום ספר זה והפצתו לקהל הרחב. אנו בעיקר שמחים להציע את הספר בגרסתו 

המקוונת בחינם להורדה ולשימוש ומעודדים תלמידים, מורים ומכללות להשתמש בספר על 

מנת לשפר את איכות הלימוד וההוראה של השפה העברית בקרב דוברי הערבית. הנני סמוך 

ובטוח כי כתיבת הספר והנגשתו מהווים אבן דרך משמעותית בקידום האוכלוסייה הערבית 

ושילובה המהיר והמוצלח בשוק העבודה בישראל. 

בברכת פרנסה טובה ושפה משותפת

מרדכי אלישע

הממונה על זרוע העבודה
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לימודי עברית ככלי לשילוב וקידום האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה

חיפוש עבודה איכותית בישראל הוא משימה לא פשוטה. המשימה קשה שבעתיים, כשמחפש 

העבודה אינו דובר את השפה העברית ובאופן מיוחד, כשלא קיימת היכרות עם השפה התעסוקתית 

הרלוונטית. שליטה בשפה העברית היא אחד מתנאי הבסיס להשתלבות מיטבית בתעסוקה. זאת 

לצד מיומנויות אישיות בהתאמה והכשרה מקצועית לתפקידים השונים. יחד - שליטה בשפה, 

הכשרה מקצועית וסט מיומנויות תעסוקתיות - עולה המסוגלות התעסוקתית של האדם.

תוכנית "עברית+", מיסודם של ג'וינט ישראל - תבת וזרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, 

אשר  הערבית  בחברה  מבוגרים  בקרב  העברית  בשפה  השליטה  רמת  את  להעלות  מיועדת 

להזדמנויות  פתח  הוא  העברית,  בשפה  שיפור  עבורם,  העבודה.  בשוק  להשתלב  מעוניינים 

חדשות ונוספות בשוק העבודה.

התוכנית שלפניכם מדגישה את לימוד השפה העברית באמצעות אוריינטציה תעסוקתית – 

מהם ההיבטים המקצועיים והתעסוקתיים בשפה; וכן מהי העברית המדוברת בשוק העבודה 

הישראלי ובשלבי המיון השונים בדרך לתעסוקה מיטבית.

דובר  גם לצמצם, במידת האפשר, את הפער התרבותי של מחפש העבודה  התוכנית אמורה 

הערבית במפגש עם המנטליות הישראלית ועם התרבות הארגונית במקומות העבודה בישראל.

פי התוכנית המוצעת, שליטה מספקת בעברית תעסוקתית, תחזק את הביטחון העצמי  על 

של מחפשי העבודה מהמגזר הערבי, תעודד אותם להגיש מועמדות למשרות המוצעות בשוק 

ותבנה את היכולת ל"שיווק עצמי". 

הערבית,  לחברה  תרבותית  מותאמים  לימוד  ספרי  רכיבים:  מספר  כוללת  "עברית+"  תוכנית 

שנייה.  כשפה  עברית  בהוראת  המתמחים  למורים  הכשרה  וכן  העברית"  "אל  ספרי  מסדרת 

התעסוקה,  שוק  בנושאי  תכנים  ומקבלים  השנה  לאורך  בהשתלמויות  משתתפים  האחרונים 

והחברה הערבית והישראלית כמו גם בתוכני העשרה מקצועיים. התוכנית גם שואפת לייצר 

סטנדרט אחיד בתחום הוראת העברית כשפה שנייה עבור החברה הערבית, באמצעות הגדרה 

של מבדקי מיון ורמות שליטה אחידות, אשר יהיו בשימוש כל הגורמים והמוסדות המעוניינים 

לשפר את לימודי העברית המועברים אצלם.

כל זה ועוד קורה באמצעות קורסי עברית במרכזי התעסוקה "ריאן", שירות התעסוקה וגופים 

נוספים, שבהם נהנים הלומדים ממפגשי למידה חווייתיים והתנסותיים, שמשלבים הפעלות, 

תרגול עצמי, מטלות ואף פרזנטציות פרי יצירת התלמידים.

לצד הלמידה הקבוצתית, התוכנית שמה לה למטרה להוביל שינוי משמעותי בתחום ההוראה 

הטכנולוגית תוך יישום אמצעי הוראה חדשניים.

חברת  התוכנית:  בפיתוח  המעורבים  השותפים  לכל  העמוקה  תודתנו  את  להביע  רוצה  אני 

"אלפנאר", שירות התעסוקה, ארגון ״בעצמי״ ובאופן מיוחד למשרד העבודה הרווחה והשירותים 

החברתיים- השותף המרכזי שלנו בתהליך פיתוח התוכנית.

עינב אהרוני־יונס, מנכ"לית תבת – ג'וינט ישראל
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למורה,

הספר "אל העברית – בעבודה" הוא חלקו השני של הספר "אל העברית" והמשכו הישיר של 

חלק א': "אל העברית – בכיתה". עם זאת חלק ב' אינו מיועד רק לתלמידים שלמדו עם חלק א', 

אלא לכל התלמידים שסיימו ללמוד רמה א'. ביחידה הראשונה של חלק ב' תמצאו חזרה מקיפה 

ובמידת  תלמידיו,  של  רמתם  את  לבדוק  המורה  יוכל  שבאמצעותה  א',  בחלק  הנלמד  כל  של 

הצורך להשלים פערים. 

ללמד  היא  ומטרתו  להם,  ומותאם  ערבים  לתלמידים  מיועד  בעבודה"   – העברית  "אל  הספר 

כמובן  הוא  התקשורתי  ההיבט  ערבים.  תלמידים  של  צרכיהם  הבנת  מתוך  ב',  ברמה  עברית 

החברתי־ ולקידומם  בחברה  המיטבית  השתלבותם  לצורך  נחוץ  והוא  עבורם,  ביותר  החשוב 

כלכלי. לצורך כך נבחרו נושאים הקשורים לעולם המקצועי, בכל הנוגע לחיפוש עבודה, לכתיבת 

קורות חיים, להכנה לראיון עבודה וכו'. מעבר לכך נבחרו גם נושאים שונים, המעסיקים כל אדם 

באשר הוא אדם בחברה המודרנית. 

השליטה בעברית דרושה לתלמידים ערבים גם לצורך לימודים אקדמיים. לשם השגת שליטה 

מיטבית בשפה ובמיומנויות למידה מגוונות, מופיעים בספר תרגולים רבים, בעיקר בהקשר של 

הבנת הנקרא וכתיבה, שיקדמו את התלמידים לא רק מבחינת העברית. 

אלה  וכתיבה.  קריאה  ודיבור,  האזנה   – השפה  אופנויות  בארבע  עיסוק  דורשת  שפה  הוראת 

כרוכות זו בזו ונחוצות כולן במידה שווה. הספר מספק בסיס נרחב לפעילויות שונות בתחומים 

אלה, אך על המורה לעשות את מלאכת התיווך הכל-כך חשובה בהוראת שפה. 

על המורה לעשות התאמות גם בנקודת המבט בה עוסקים בספר, זאת מכיוון שניתן לעסוק 

בתכנים השונים מנקודות מבט שונות, בהתאם לאופי הכיתה. מצדם של המחפשים עבודה או 

מצדם של המנהלים / העובדים הוותיקים; מצדם של הלקוחות או מצדם של העובדים. נקודה 

זו מתייחסת בעיקר לחטיבה השלישית )יחידות 10-6(. החטיבות האחרות עוסקות בנושאים 

שונים, כפי שמפורט להלן:

יחידת חזרה על חלק א'	 

יחידות 5-1 – החיים בעתיד	 

יחידות 10-6 – במקומות עבודה 	 

יחידות 15-11 – שפה ותקשורת	 

יחידה 16 ויחידת הסיום – מהי הצלחה ומהו אושר	 

טבלאות סיכום )מילות קישור, מילות יחס בנטייה, שמות עצם יוצאי דופן( ומילון	 
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גם בחלק ב' של הספר התייחסנו אל הלומד הערבי ואל צרכיו, גם אם יש לכך פחות נראות. 

התייחסות זו מתבטאת בעיקר באופי התרגילים ובסידור הנושאים הלשוניים )כך למשל נמצא 

כינוי הקניין החבור בסוף הספר, מכיוון שנטייתו הטבעית של הדובר הערבי היא להשתמש בו 

יותר ממה שמקובל בעברית(. 

תודה לכל המורים שהעירו והאירו, ובעיקר לדן קדם, לאבישג עמית-שפירא ולוורה אגרנובסקי. 

תודה לוועדה המלווה, הד"ר עירית השכל־שחם והד"ר רוני קלאוס. 

 נשמח לשמוע הערות ולתת מענה על שאלות 

judithgolan12@gmail.com במייל

יהודית

מורים ותלמידים יקרים,

לאור הצלחתו של החלק הראשון של הספר "אל העברית" )"אל העברית – בכיתה"(, ראינו לנכון 

להמשיך בדרך אשר לקחנו על עצמנו – קידום הוראת העברית בקרב התלמיד הערבי ולכתוב 

חלק נוסף. אנו תקווה שבכך נצליח להוריד עוד חסם בדרך לרכישת השפה העברית.

החלק השני של הספר, "אל העברית – בעבודה", שם דגש על רכישת מיומנויות מתקדמות של 

השפה בשילוב כל הקשור לעולם העבודה ולקידום התעסוקה, החל מכתיבת קורות חיים ועד 

ראיון העבודה. החלק הזה מרחיב הן את הידע הדקדוקי והתחבירי הן את אוצר המילים של 

התלמיד, תוך כדי שהוא מפגיש אותו עם עולם שלם של תכנים חדשים, שיעזור לו להתקדם 

ולהצליח. 

אמין ח'לף - יו"ר מזאר

amink1965@gmail.com
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דחיינות

58-41
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מאחל / מבטיח ל- + ש- 

+ משפט בעתיד

תארי הפועל ״יותר מדי״ 

ו״פחות מדי״

לפני הטיול

סמואל באטלר

76-59

תוכן העניינים



8  |  תונן העכייכית

נושא מס׳
היחידה

עמודיםקטעיםעניינים לשוניים
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גם וגם 

פרופ׳ עתיד

116-97

6
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הפועל – הפועל ״נתן״ 

בעבר ובעתיד

מילת היחס ״אצל״ 

בנטייה

בבנק – 2018

הבנק

בנק הזמן – מיזם )פרויקט( 

חברתי מוצלח

הביטקוין

136-117

הפועל – הפעיל שלמים בחנויות7

עתיד

מילת היחס ״על״ בנטייה

כזה, כזאת, כאלה

בחנויות

שיחות על קניות

בגדים

מה אומרים הבגדים?

יהיו או לא יהיו חנויות בעתיד?

158-137
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נושא מס׳
היחידה

עמודיםקטעיםעניינים לשוניים

יום עם 8

מדריך 

טיולים

הפועל – נפעל עבר + 

עתיד

שלילת ציווי

ואילו 

מילות היחס ״לפני״ 

ו״אחרי״ בנטייה

בשיעור לפני הטיול

בבוקר, בתחנה המרכזית

בשער יפו

חומת העיר העתיקה

כנסיית הדורמיציון

נקבת השילוח

מפת מידבא

176-159

194-177מילון
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מתחילים!
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חזרה
בדקו את עצמכם

זמן
קראו את הטקסט וענו על השאלות.א. 

האם אתם יכולים לחשוב על עולם בלי זמן ובלי שעון? האם יכולים להיות חיים בעולם 

המודרני בלי שעון ובלי זמן? היום לכל ילד יש טלפון נייד עם שעון, וכל החיים המודרניים 

עובדים לפי זמן: אנשים הולכים לעבודה וחוזרים הביתה; מורים בבית הספר, במכללה 

ובאוניברסיטה מתחילים שיעור ומסיימים אותו; רכבות ומטוסים יוצאים ממקום אחד 

ומגיעים למקום אחר; במשחק כדורגל השופט אומר מתי המשחק מתחיל, ומתי הוא 

נגמר; באולימפיאדה מודדים זמן; כשאנחנו מבשלים אנחנו שמים את האוכל ו"שוכחים" 

אותו, כי יש שעון.

אבל לא תמיד זה היה ככה. לפני עשרת אלפים שנה לא היו שעונים ולא היה זמן. היה 

רק הזמן הטבעי. הייתה שנה, היו עונות השנה, היה חודש, והיו גם יום ולילה. כשאנשים 

זמן  היום,  כמו  לקבוע,  יכלו  לא  הם  למסיבה,  או  לעבודה  לתפילה,  חברים  להזמין  רצו 

לפגישות. הם מצאו דרכים אחרות. 

המצרים במצרים העתיקה חילקו את היום ל-12 שעות ואת הלילה גם כן ל-12 שעות, 

וכך המציאו את השעה. אבל, רק בשני ימים בשנה היום והלילה שווים, ורק בימים האלה 

כל שעה הייתה 60 דקות )הם לא ידעו עדיין מה זה דקות...(, ובימים האחרים היו שעות 

קצרות ושעות ארוכות. גם לא היו להם שעונים, ולכן הם לא ידעו באמת מה השעה. 

כשהתחילה המהפכה התעשייתית )الثورة الصناعيةالثورة الصناعية( לפני 250 שנה, באו הרבה אנשים 
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לגור בעיר. הם התחילו לעבוד במפעלים. המפעלים החליטו שכולם צריכים לבוא יחד. 

השאלה הייתה איך אנשים יכלו לדעת מתי לבוא? הם החליטו לחלק את היממה ל-24 

חלקים שווים, וכל שעה הייתה 60 דקות )וכך המציאו את הדקות(. אבל, בכל עיר ובכל 

כפר החליטו מתי מתחיל היום שלהם, כך שבכפר אחד הייתה השעה 7:00, ובכפר אחר 

היא הייתה 8:00. זאת הייתה דרך טובה בשביל כל עיר וכל כפר, אבל איך הרכבות יכולות 

לעבוד כך? איך הן יכולות לחבר בין הערים ובין הכפרים, כשבכל מקום יש שעה אחרת? 

לכן החליטו בשנת 1884 לעשות משהו. בוושינגטון שבארצות הברית נפגשו אנשים מכל 

העולם והחליטו על זמן אחד בכל העולם! 

והיום? היום אפילו לא חושבים שפעם לא היה זמן ולא היה שעון. 

שאלות

 בפסקה השנייה כתוב "אבל לא תמיד זה היה ככה". מה לא תמיד היה ככה?. 1

________________________________________________________

האם לפני עשרת אלפים שנה אנשים ידעו מה השעה? ______ . 2

 מה הייתה הבעיה עם הזמן במצרים העתיקה?. 3

________________________________________________________

 למה אחרי המהפכה התעשייתית היה צריך זמן אחד לכולם בערים הגדולות? . 4

________________________________________________________

 למה היה צריך זמן אחד של כל הערים והכפרים? _______________________. 5

________________________________________________________

השלימו את הטבלה לפי הטקסט.. 6

מה הבעיה?מה המציאו?מתי?

לפני עשרת אלפים 
שנה
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כתבו את המספרים במילים:. 7

12 שעות – _________________________

60 דקות – __________________________

השעה 7:00 – __________________________

שנת 1884 – ________________________________________________

24 חלקים – __________________________

250 שנה – ___________________________

קראו את השיחה והשלימו מילות קישור )כל מילה פעם אחת(.ב. 

בשיעור 

כי, בגלל ה-, בזכות ה-, גם, ו-, אבל, אם, רק, ולכן

בסוף השיעור המורה אומר: יש שיעורי בית היום. צריך לקרוא שלושה טקסטים 

חשובים. 

באסל: אבל... המורה... אין לי זמן. 

דניאל: מה זאת אומרת "אין לך זמן"? לכולם יש זמן!

המורה: דניאל, אתה יכול להסביר?

דניאל: אולי יש אנשים שאין להם כסף, או שאין להם עבודה או בית או מכונית, אבל 

זמן? לכולם יש זמן!

באסל: לא נכון. לי אין זמן, _____ אני צריך לעשות הרבה דברים.

דניאל: באסל, _____ אתה עושה הרבה דברים – יש לך הרבה זמן!

באסל: לא נכון. עכשיו אני _____ לומד. אני כותב עבודות, קורא טקסטים, לומד 

למבחנים... אני לא עושה שום דבר אחר _____ לימודים.

דניאל: אתה רואה שיש לך זמן! לכל האנשים יש זמן. לכולם יש 24 שעות ביממה. אתה 

לומד, כותב, קורא, לומד למבחנים, _____ אין לך זמן לדברים אחרים. 

באסל: אבל אני רוצה לעשות _____ דברים אחרים. אני רוצה ללכת לים, לראות סרט...

דניאל: באסל, עכשיו אתה רק לומד, _____ יום אחד... 

באסל: כן... מה?

דניאל: יום אחד, _____לימודים... 

באסל: אני יודע... אני אהיה רופא עם עבודה טובה, בית יפה, מכונית חדשה, אישה 

נחמדה _____ילדים טובים.
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כתבו שאלות. ג. 

מוזיאון האסלאם בירושלים

בירושלים יש מוזיאון מיוחד. מוזיאון האסלאם. בכל יום מבקרות במוזיאון קבוצות של 

מאמריקה.  תיירים  של  קבוצה  למוזיאון  באה  היום  לשם.  באים  תיירים  וגם  תלמידים, 

התיירים מטיילים במוזיאון, ונעים, המדריך שלהם, מסביר להם מה הם רואים. עכשיו 

הם ליד אוסף השעונים. 

תייר: _______________________________________?

נעים: אלה שעונים עתיקים.

תייר: _______________________________________?

נעים: יש כאן 200 שעונים. 

תייר: _______________________________________?

נעים: הם מאירופה. 

תייר: _______________________________________?

נעים: כי מי שבנה את המוזיאון אהב גם שעונים ולא רק אסלאם.

התיירים גם שואלים על המוזיאון:

תיירת: ______________________________________?

נעים: בנתה אותו ורה ברייס סלומונס.

תיירת: ______________________________________?

נעים: היא בנתה אותו בשנת 1974. 

תיירת: ______________________________________?

נעים: כדי ללמד אנשים על האסלאם. 

תיירת: ______________________________________?

נעים: הוא פתוח בימים שני-שבת.

תיירת: ______________________________________?

נעים: הרבה אנשים באים לפה: תלמידים, תיירים, ילדים חוגגים כאן יום הולדת. 
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באתר האינטרנט של המוזיאון חפשו:ד. 

באיזה רחוב נמצא המוזיאון? ______________

כמה עולה כרטיס למבוגר? _______

כמה עולה כרטיס לילד? _______

מה מספר הטלפון של המוזיאון? ________________

היום הוא יום מיוחד. היום הוא יום בלי שעונים ובלי זמן. כתבו סיפור על היום הזה.ה. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

כתבו ברבים.ו. 

חיסרון – ____________ציפור – ____________אור – _____________

בית – ______________אב – ______________תינוק – ____________

דרך – ______________ביצה – ____________מלון – _____________

חשבון – ____________ חלון – _____________חלום – ____________

אצבע – _____________ אישה – ____________איש – _____________

לילה – _____________ארץ – _____________ארמון – ____________
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השלימו את הפעלים בצורה הנכונה. ז. 

מהו זמן?

המורים בשיעור עברית __________ )ללמד( שיש שלושה זמנים: עבר, הווה ועתיד. 

הם __________ )לומר(: 

העבר הוא מה ש__________ )להיות(, העתיד הוא מה שעוד לא היה, וההווה הוא 

מה שקורה עכשיו. 

אבל, יש כאן בעיה, ואולי כמה בעיות.

אם אני אומר מה __________ )לקרות( עכשיו – ברגע שאני אומר את הדברים – הם 

כבר לא הווה. הם כבר עבר. 

העתיד עוד לא היה, אז איך אנחנו יכולים __________ )לדעת( מה יהיה בעתיד? 

אנחנו יכולים רק לחשוב מה יהיה. ואיך אנחנו יכולים לחשוב על העתיד? רק לפי מה 

שקרה לנו בעבר. אם, למשל, __________ )לקנות( משהו באינטרנט ו__________ 

)לקבל( אותו מהר, אנחנו __________ )לדעת( שכדאי לקנות דרך האינטרנט, 

וכשאנחנו חושבים לקנות משהו בעתיד אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך זה יהיה; 

ואם __________ )להיות( חולים ו__________ )ללכת( לרופא והוא לא היה נחמד, 

אנחנו יודעים איך זה יהיה בפעם הבאה...

צעירים ומבוגרים

חוקרים באירלנד חקרו איך אנשים צעירים ואנשים זקנים __________ )להבין( את 

הזמן. הם __________ )לבדוק( איך אנשים __________ )להתנהג( כשיש אור חזק 

וקצר. 

החוקרים האלה __________ )למצוא( שאנשים מבוגרים __________ )להרגיש( 

שהזמן "הולך" מהר, וילדים קטנים מרגישים שהוא "הולך" לאט. 

בעלי חיים

ומה אצל בעלי חיים? האם גם לבעלי חיים יש הרגשה של זמן?

החוקרים מאירלנד __________ )לרצות( לבדוק אם גם לבעלי חיים יש הרגשה של 

זמן, ולכן הם __________ )להמשיך( את המחקר עם האור החזק והקצר גם עם 

בעלי חיים. הם __________ )להצליח( למצוא תשובה לשאלה. גם לבעלי החיים יש 

הרגשה של זמן!   
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הדמויות בספר
אחמד

כתבו את הפעלים בצורה הנכונה. 

שלום, אני אחמד. אני מוסלמי ואני __________ )לגור( בצור-באהר, אבל אני לא 

אוהב לגור שם. אני רוצה __________ )לגור( בדובאי.

אני גם רוצה __________ )לעבוד( באוניברסיטה, כי אני אוהב __________ 

)ללמד(. יש לי בעיה, כי אני עוד לא __________ )לדעת( מה אני רוצה ללמד. אני 

__________ )לדבר( ערבית, אנגלית ועברית, ואני רוצה ללמוד גם צרפתית, אבל 

עכשיו אני צריך __________ )ללמוד( עברית. 

אני אוהב לטייל. בכל יום שישי אני __________ )לנסוע( עם המשפחה שלי לים 

המלח. 

בשנה שעברה __________ )לנסוע( לטוקיו. __________ )לאכול( שם דברים 

חדשים, __________ )לפגוש( אנשים מעניינים ו__________ )לראות( דברים לא 

רגילים. היה כיף!

אני גם אוהב __________ )לבשל(. לפני שנה __________ )ללמד( את הכיתה 

לבשל מרק עם ירקות ובשר. 

אני אוהב את המשפחה שלי. אני אוהב את אבא ואימא, את הסבים והסבתות, את 

האחים והאחיות שלי. המשפחה שלי גדולה ומעניינת. 

החלום שלי – __________ )לעשות( שלום בעולם. אני יודע שזה חלום גדול, אבל... זה 

החלום שלי!

יסמין

השלימו ל-, של, עם, את בנפרד או בנטייה.

שלום, אני יסמין ואני גרה בסילוואן. אני לא אוהבת ללמוד, אבל אני תלמידה טובה. אני 

מקשיבה למורים, תמיד עושה שיעורי בית, ותמיד לומדת לפני מבחנים. 

אני אוהבת ללכת לחנויות ולקנות דברים חדשים. אבא שלי כל הזמן אומר: "את לא 

יכולה כל יום ללכת לקניון", אבל אני לא מקשיבה _____ והולכת. 

אני גם אוהבת מסיבות. בשנה שעברה היה לי יום הולדת והמשפחה _____ עשתה 
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_____ מסיבה גדולה. קיבלתי טבעת, אבל החלפתי _____. רימא, את באת _____ 

לקניון! 

אה... אני גם אוהבת לצייר. בשנה שעברה ביום האומנות באתי לכיתה _____ דפים 

וצבעי גואש, ולימדתי את הכיתה לצייר. זה היה יום מיוחד! אני לא שוכחת _____ עד 

היום.

אורית

השלימו ל-, ב-, עם, את, על, של, מ-, מ- עד, ליד.

שלום, אני אורית. אני עולה חדשה )قادمة جديدةقادمة جديدة( ___אוסטרליה. עכשיו אני גרה ___

ירושלים, ___פסגת זאב. אני גרה ___בית קטן ___ כל המשפחה. 

אני לא אוהבת ___ החיים ___ישראל, ואני רוצה לחזור ___אוסטרליה. אני מתגעגעת 

___חיים שם, כי החיים שם טובים ונוחים. 

אני לא אוהבת ללמוד, ולכן אני לא לומדת. אני אוהבת לקרוא, ולכן גם ___חופשה 

הלכתי ___ספרייה כדי לקחת ספרים. 

כל יום אני עובדת. אני עובדת ___8:00 ___ 10:00 בקפיטריה. זאת הקפיטריה ___ 

המכללה, ולכן באים לשם הרבה סטודנטים. 

כשהדודים שלי באו לבקר ___ישראל, נסענו איתם ___ים המלח. ישבנו ___ הים, 

אכלנו ארוחת צוהריים וקנינו קפה ___בית קפה. הדודים סיפרו ___ אוסטרליה, 

וההורים שלי סיפרו ___ ירושלים.

ג'ניפר

השלימו את המילים הבאות ביחיד או ברבים )כל מילה פעם אחת(.

מקום / כפר /  בית כנסת / כנסייה / מסגד / חדר כושר / בית / שמורת טבע / 

שוק / קניון / חנות / קופת חולים / מלון / דירה / עיר

היי, אני ג'ניפר. אני מסין, אבל עכשיו אני גרה בישראל. אני גרה ב__________ 

ישן ליד הפארק בקיבוץ רמת רחל, אבל אני רוצה לגור ב__________ גדולה 

ב__________ גדולה כמו תל אביב. 

אני לא מוסלמית, אבל אני אוהבת לבקר ב__________; אני לא יהודייה, אבל אני 

הולכת לפעמים ל__________; אני לא נוצרייה, אבל אני אוהבת __________.
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אני אוהבת לראות __________ חדשים. לפני שנה נסעתי ל__________ קטן בגליל 

כדי להתנדב. לפני שבאתי לישראל ביקרתי ב__________ גדולה בסין. כשאני נוסעת 

לארצות אחרות אני לא ישנה ב__________, אני תמיד ישנה אצל חברים, ישנים או 

חדשים.

אני אוהבת לקנות דברים לבית. ירקות אני קונה ב__________, ודברים יפים לבית 

אני קונה ב__________ מיוחדות ב__________.

כל יום אני מתאמנת ב__________, ולכן אני לא חולה ולא צריכה ללכת 

ל__________.

יצחק

בחרו את האפשרות הנכונה. 

שלום, אני יצחק. 

אני מקנדה, אבל עכשיו אני חי בישראל. אין לי מה לספר, כי החיים שלי לא 

__________ )מעניין / מעניינת / מעניינים / מעניינות(. אני גר בבית __________ 

)קטן / קטנה / קטנים / קטנות( ליד בית ספר __________ )חדש / חדשה / חדשים / 

חדשות(. 

היה לי חלום: לנסוע לאיטליה, ואחרי שהתחתנתי עם שרה – נסענו לשם. טיילנו 

ברחובות ה__________ )גדול / גדולה / גדולים / גדולות(, ראינו מוזיאונים 

__________ )יפה / יפה / יפים / יפות(, ישבנו בבית קפה __________ )קטן / 

קטנה / קטנים / קטנות(, ושם פגשנו את רוברטו. עכשיו הוא חבר שלנו!

בכל ערב אמרנו "לילה __________" )טוב / טובה / טובים / טובות( לעיר, והלכנו 

לישון במלון __________ )אחר / אחרת / אחרים / אחרות(. 

רימא

השלימו את הפעלים בצורה הנכונה: 

להתאמן / לשחות / לרכוב / לרוץ / לגור / לישון

אני רימא, ואני __________ באבו גוש. 

אין לי כוח עכשיו, כי אתמול __________ כל היום בחדר כושר, והיום לפני השיעור 

__________ על האופניים, __________ בבריכה ו__________ בפארק. עכשיו 

אני רק רוצה __________. 
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להסביר, לקנות, לקום, לדבר, להתקלח, לכתוב

ביום ראשון למדתי הרבה. __________ בשעה 6:00 בבוקר, __________ במים 

קרים, __________ מחברת חדשה בחנות ליד המכללה, ובשיעורים __________ 

הכול.

בהפסקה __________ עם המורה, והיא __________ לי איך ללמוד למבחן.

באסל

השלימו את המילים:

בשקט / הרבה / מהר / לאט

שלום, אני באסל ואני גר בשועפאט. 

אני מדבר __________, כי אני אוהב שקט.

אני רץ __________, כי יש לי זמן.

אבל,

אני לומד __________, כל היום וכל הלילה, בבית ובכיתה,

מזל שאני מבין __________!

דניאל

השלימו צירופי סמיכות או שם עצם + שם תואר ביחיד או ברבים בצורה הנכונה. 

שלום לכם, אני דניאל ואני מאמריקה, ממקסיקו. אני נוצרי. 

יש לי _______________ )משפחה, קטן( וגם _______________ )חלום, גדול(:

אני רוצה לעבוד ב_______________ )בית, חולים(

ולכתוב הרבה _______________ )ספר, פסיכולוגיה(;

אני רוצה לאכול כל בוקר _______________ )ארוחה, בוקר( בבית

עם _______________ )קפה, שחור( ו_______________ )עוגה, גבינה( טעימה;

אני גם רוצה לאכול כל יום _______________ )ארוחה, ערב( במסעדה

עם _______________ )מרק, עגבניות( או _______________ )סלט, ירקות(;

לנסוע בכל שנה ל_______________ )חופשה, קיץ( במקום אחר

ולעשות שם הרבה _______________ )טיול, ג'יפים(.
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קורס לבחירת מקצוע1
כל המילים החדשות

שמות תואר שמות עצם أسماء
صفات

שונות متفّرقاتפעלים أفعال

אי־ודאות عدم يقينعدم يقين

אפשרות, אפשרויות إمكانّية،إمكانّية، 

إمكانّياتإمكانّيات

בחירה, בחירות اختيار،اختيار، اختياراتاختيارات

בני אדם بشربشر 

היסטוריון, היסטוריונית مؤّرخ،مؤّرخ، مؤّرخةمؤّرخة

זכוכית زجاجزجاج

כדור, כדורים كرة،كرة، كراتكرات

כוכב, כוכבים كوكب،كوكب، كواكبكواكب 

כף יד راحة اليدراحة اليد

כתב יד خّط اليدخّط اليد

מדריך, מדריכה مرشد، مرشدةمرشد، مرشدة

מודעה, מודעות إعالن،إعالن، إعالناتإعالنات

מזגן, מזגנים مكّيف هواء،مكّيف هواء، مكّيفاتمكّيفات 

هواءهواء 

מחיר, מחירים سعر،سعر، أسعارأسعار

מקצוע, מקצועות مهنة، مهنمهنة، مهن

סוף نهايةنهاية

ענן, עננים غيمة،غيمة، غيومغيوم

פילוסופיה فلسفةفلسفة

רוח, רוחות ريح،ريح، رياحرياح

רצון, רצונות رغبة،رغبة، رغباترغبات

חילוני, חילונית 

علمانّي، علمانّيةعلمانّي، علمانّية

סינתטי, סינתטית 

اصطناعّي،اصطناعّي، 

اصطناعّيةاصطناعّية

קרוב, קרובה ל- 

قريب،قريب، قريبة منقريبة من...

רזה, רזה نحيف،نحيف، 

نحيفةنحيفة

שמן, שמנה 

سمين،سمين، سمينةسمينة

חולם, לחלום על

يحلم،يحلم، أن يحلمأن يحلم

מאמין, להאמין 

ב- يؤمن،يؤمن، أن أن 

يؤمن ب...يؤمن ب...

מנחש, לנחש  

ن ن، أن يخمِّ نيخمِّ ن، أن يخمِّ يخمِّ

משפיע, להשפיע 

על يؤّثر، أن يؤّثر يؤّثر، أن يؤّثر 

علىعلى

נרדם, להירדם 

يغفو،يغفو، أن يغفوأن يغفو

אחרי ה- بعد ال...بعد ال...

אחרי ש- بعد أنبعد أن

אך لكنلكن

בזמן ה- في وقت في وقت 

ال...ال...

בעוד بعدبعد

הבא القادمالقادم

ואז وحينئٍذ،وحينئٍذ، 

وعندهاوعندها 

למוחרת في اليوم في اليوم 

التاليالتالي

למי? لمن؟لمن؟

לפני ה- قبل ال...قبل ال...

מה נשמע?

كيف الحال؟كيف الحال؟

מהו? ما هو؟ما هو؟

קודם قبلقبل

קיים, קיימת 

موجود، موجودةموجود، موجودة
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 מילים לעבודה בכיתה
עבר الماضيالماضي הווה الحاضرالحاضر עתיד المستقبلالمستقبل פסקה فقرةفقرة

 שאלות למחשבה 
למה אנשים רוצים לדעת מה יהיה בעתיד? איך אנשים יודעים מה יהיה? למה אנשים 

רוצים לשכוח את העבר? למה אנשים חושבים שהעבר לא חשוב? למה אנשים אומרים 

״יהיה בסדר״? איך הם יודעים?

הסיפור שלנו: קורס לבחירת מקצוע
בכיתה של מוטי

מודעה על קורס לבחירת מקצוע

קורס חדש במכללה – 
קורס לבחירת מקצוע
מה עושים? מה לומדים? הינה כל התשובות:
לומדים על החיים בעתיד ועל מקצועות העתיד.

לומדים להחליט.
מקבלים מידע על לימודים ועל מקצועות.

מבקרים במקומות עבודה ומדברים עם אנשים.
חושבים יחד עם המורים 

מה רוצים ללמוד ואיפה רוצים לעבוד.

כל יום שני 21:30-20:00
המורה: מוטי רפאלי
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אחמד, יסמין, אורית, ג'ניפר ויצחק לא יודעים מה הם רוצים ללמוד, ובאיזו עבודה 

הם רוצים לעבוד, ולכן הם באים לקורס הזה. רימא, באסל ודניאל יודעים מה 

הם רוצים לעשות בחיים, אבל גם הם באים לקורס, כי הם רוצים לשמוע על כל 

האפשרויות. 

בשיעור הראשון המורה, מוטי, מדבר על העתיד. 

כיום בני אדם רוצים לדעת מה יהיה בעתיד, וגם בעבר הם רצו לדעת מה יהיה. 

אנשים דתיים ואנשים חילוניים, כולם רוצים לדעת מה יהיה. 

 כשהחורף מתחיל, אנשים רוצים לדעת בכל יום מה יהיה מזג האוויר למוחרת. 

הם שואלים: יהיה חם או קר? יהיו עננים? תהיה רוח? 

כשמתחילה מלחמה אנשים שואלים: יהיה סוף למלחמה הזאת? יהיה שלום אחרי 

המלחמה? ובזמן המלחמה – יהיה אוכל? ואחרי שהמלחמה נגמרת, הם אומרים: 

יהיה שקט?

לפני הלימודים במכללה או באוניברסיטה, הסטודנטים שואלים: יהיו מורים 

נחמדים? יהיו שיעורים טובים? תהיה קפטריה קרובה לכיתה? יהיה אוכל טוב 

בקפטריה? יהיה אינטרנט בכיתות? יהיו סטודנטים נחמדים וסטודנטיות נחמדות?

אנשים רוצים לדעת מה יהיה, כי הם לא אוהבים אי־ודאות. יש גם אנשים שרוצים 

להשפיע על העתיד שלהם, ויש אנשים שלא אוהבים את ההווה. 

לומדים מילות זמן
לפני שם עצםלפני משפט

לפני ש-

אחרי ש-

כש-

לפני ה-

אחרי ה-

בזמן ה-
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לומדים את הפועל ״להיות״ בעתיד 
בעתידבעבר )חזרה(

יהיה / לא יהיההיה / לא היה

תהיה / לא תהיה הייתה / לא הייתה

יהיו / לא יהיו היו / לא היו

מחר יהיה טיול, ולכן לא יהיו שיעורים. 

 תרגיל 
לפני הקורס

לפני השיעור הראשון המורה שואל את המנהל שאלות.

1.   השלימו יהיה / תהיה / יהיו.א. 

 __________ תלמידים נחמדים בכיתה? __________ חופשה?

__________ אינטרנט בכיתה? __________ מזגן בכיתה? 

 אחרי השיעור המורה לא שמח. הוא מספר לחבר מה יש ומה אין בכיתה: . 2

__________ אינטרנט בכיתה. __________ מזגן בכיתה. __________ 

בעיות! 

בשיעור הראשון התלמידים שואלים את המורה:ב. 

__________ מבחן בסוף הקורס? __________ שיעורי בית? __________ 

טיולים?

 __________ טקסטים מעניינים בספר? __________ תרגילים? 

__________ סוף לקורס?

והמורה עונה:

 מבחן     סוף לקורס     תרגילים     טקסטים מעניינים     טיולים

 שיעורי בית. אמרו את תשובותיו.

 אחרי הקורס התלמידים אומרים מה היה בקורס. אמרו מה הם אומרים.



1ר דור  לבהירת הדיוע  |  25 יהידה 

נעים הוא סטודנט חדש במכללה. לפני היום הראשון במכללה נעים לא נרדם. הוא ג. 

חושב מה יהיה: 

__________ קפטריה טובה במכללה? __________ אוכל טעים בקפטריה?

__________ שיעורים מעניינים? __________ אינטרנט בכיתות?

__________ מורים טובים? __________ תלמידים נחמדים?

אחרי היום הראשון הוא עצוב, כי הכול לא טוב. 

אמרו מה אין במכללה.

 משימה
לפני טיול בטבע

המורים שואלים את המדריך מה יהיה )קפטריה, אוכל, רוח, עננים(, והמדריך עונה.. 1

התלמידים שואלים את המורים מה יהיה )טלוויזיה באוטובוס, אינטרנט בחדרים, . 2

 אוכל, מים, שירותים(, והמורים עונים.

ערכו את השיחות בזוגות.

הידעתם? מה יהיה?
יודעים  כל בני האדם כמעט רוצים לדעת מה יהיה בעתיד. יש אנשים שחושבים שהם 

מה יהיה, ויש גם אנשים שמאמינים להם. כולם מכירים כדור בדולח )كرة بلورّيةكرة بلورّية(. הכדור 

הזה הוא כדור זכוכית. יש אנשים שמסתכלים על הכדור ואומרים מה יהיה בעתיד. ויש 

אנשים  שלו.  השם  לפי  או  האדם,  של  היד  כף  לפי  העתיד  את  ש״קוראים״  אנשים  גם 

אחרים הולכים לגרפולוגים. הגרפולוגים מבקשים מהאדם לכתוב משהו, ולפי כתב היד 

הם אומרים איזה אדם הוא ומה יהיה בעתיד שלו. יש אנשים שהולכים ל״קוראת בקפה״ 

)قارئة الفنجانقارئة الفنجان(. אחרי שהאנשים שותים את הקפה, ה״קוראת בקפה״ אומרת להם מה 

יהיה בעתיד שלהם לפי הקפה שנשאר בכוס )كأسكأس(.

לפני  כבר  המודרני.  בעולם  האנשים  של  רק  לא  הוא  בעתיד  יהיה  מה  לדעת  הרצון  אך 

הרבה שנים אנשים רצו לדעת מה יהיה בעתיד, ולכן המציאו דרכים שונות לדעת זאת. 

ביוון העתיקה האנשים והמנהיגים רצו לדעת מהו רצון האלים )اصناماصنام(, כדי לדעת מה 
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לעשות ומה לא לעשות. הם שאלו את האורקל )أوراكلأوراكل(, שנתן להם את תשובות האלים. 

על  מסתכלים  האסטרולוגים  שנה(.   3500( זמן  הרבה  כבר  קיימת  האסטרולוגיה  גם 

השמש, על הירח ועל הכוכבים כדי לראות את העתיד. בעבר האסטרולוגים לא רצו לדעת 

מה יהיה העתיד של אנשים. הם רצו לדעת רק את העתיד של עם או של קבוצה. כיום 

האסטרולוגים מסתכלים גם על העתיד של אנשים, ובכל עיתון )جريدةجريدة( הם כותבים מה 

יהיה היום או בשבוע הקרוב. 

 שאלות
לפי מה אנשים מספרים כיום את העתיד?. 1

 ____________________ ____________________

____________________

____________________ ____________________

לפי מה אנשים בעבר רצו ללמוד מה יהיה?. 2

 ____________________ ____________________

כתבו נכון / לא נכון.. 3

בעבר אנשים רצו לדעת מה יהיה בעתיד.    נכון / לא נכוןא. 

כיום אנשים לא רוצים לדעת מה יהיה בעתיד.    נכון / לא נכון ב. 

בעבר האסטרולוגים בדקו רק את העתיד של עם.    נכון / לא נכון ג. 

 בשורה 3 כתוב: "הכדור הזה הוא כדור זכוכית". איזה כדור?. 4

____________________

 באילו פסקות מדברים על ההווה? _______________________________. 5

 באילו פסקות מדברים על העבר? ________________________________

באילו פסקות מדברים על העתיד? _______________________________

מה אתם חושבים: למה אנשים רוצים לדעת מה יהיה בעתיד?. 6

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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מה אתם חושבים: אילו שאלות אנשים שואלים על העתיד?. 7

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

מה אתם חושבים: באמת אפשר לדעת מה יהיה בעתיד? . 8

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

מה יהיה במכללה?

משימות – נעים הוא סטודנט חדש. הוא בא למכללה בחופשה כדי לשמוע על המכללה 

ועל הלימודים, ויסמין מספרת לו מה יהיה. 

השלימו: יהיה / תהיה / יהיו א. 

          לא יהיה / לא תהיה / לא יהיו

לוח השנה

 זה לוח השנה של המכללה. במכללה שלנו __________ שלושה סמסטרים. 

אחרי כל סמסטר __________ מבחנים ואחר כך __________ חופשה קצרה. 

הלימודים

במכללה __________ טיולים, כי צריך ללמוד. __________ מסיבה בשיעור 

האחרון, כי אין זמן למסיבות. אבל __________ קורסים מעניינים ואולי 

__________ מורים נחמדים.

ההפסקות

אחרי כל שיעור __________ הפסקה, אבל בהפסקות __________ זמן ללכת 

לקפטריה )כי כל הפסקה היא רק 5 דקות(. 

הסטודנטים

הסטודנטים __________ נחמדים, אבל הם __________ החברים שלך, כי כולם 

רוצים להצליח. 
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האוכל בקפטריה

בכל יום ראשון האוכל בקפטריה __________ טוב, כי זה __________ אוכל 

חדש. 

גם בכל יום שני האוכל __________ טוב, אבל בכל יום שלישי הוא __________ 

טוב, כי הוא __________ ישן. ביום שלישי לא כדאי לאכול שם! 

הוסיפו משפטים נוספים, על המנהל, על הכיתה ועל המורים.ב. 

קוראת בקפה או גרפולוג?

אורית חושבת שיש לה הרבה בעיות בחיים. היא לא אוהבת את העבודה שלה, היא לא 

יודעת מה ללמוד באוניברסיטה והיא לא יודעת איפה לגור. היא רוצה לדעת מה יהיה. 

היא חושבת למי ללכת. לקוראת בקפה? לגרפולוג? לקוראת בכף היד? 

אורית אף פעם לא הלכה לקוראת בקפה או לגרפולוג, ולכן היא מחפשת מידע 

באינטרנט. היא מוצאת הרבה מודעות. באחת המודעות היא קוראת: 

רותה 
קוראת בקפה 

הכי טובה בישראל!

בעברית, בערבית, באנגלית

טלפון - לחצו כאן
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 המשימות שלכם
האם יש תשובות לשאלות הבאות?א. 

מה השם של ״הקוראת בקפה״?. 1

איפה היא עובדת?. 2

אילו שפות היא מדברת? . 3

כמה עולה פגישה?. 4

איפה תהיה הפגישה? . 5

מה מספר הטלפון שלה?. 6

 אמרו מה אורית יודעת ומה היא לא יודעת על רותה. ב. 

למשל: היא יודעת מה השם שלה. היא לא יודעת איפה היא עובדת. 

 לומדים משפט עם פסוקית מושא )מילת שאלה( 
جملة فيها مفعول به )اسم استفهام(

שם / כינוי גוף )אני, אתה, את...( + )לא( יודע / מבין / רואה... + מה / מתי / איפה / מי... 

+ משפט 

אני רוצה לדעת 
כמה עולה הפגישה. 

אורית יודעת מה 
השם של האישה.

יוסי לא רואה מה 
היא עושה. 

אנחנו מבינים 
מה קורה.



1ר דור  לבהירת הדיוע 30  |  יהידה 

אורית מוצאת גם מודעה של גרפולוג: 

מודעה של גרפולוג

בועז בועזסון 
גרפולוג 

בבית שלכם!
100 שקלים 

לפגישה הראשונה

טלפון
לחצו כאן

 המשימות שלכם
האם יש תשובות לשאלות הבאות?א. 

מה השם של הגרפולוג?. 1

איפה הוא עובד?. 2

מתי הוא עובד?. 3

מה המחיר של פגישה אחת? . 4

כתבו מה אורית יודעת על בועז הגרפולוג ומה היא לא יודעת.ב. 

היא יודעת _________________________________________________  

היא לא יודעת _______________________________________________

 כתבו מה עוד אורית, אולי, רוצה לדעת על בועז הגרפולוג.ג. 

היא רוצה לדעת ______________________  ______________________
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אורית מתכתבת עם יעל, החברה הטובה שלה, בוואטסאפ ומספרת לה על הרצון ד. 

 שלה ללכת לגרפולוג.

השלימו את, עם, של, ל- בנפרד או בנטייה. 

אורית: היי, מה נשמע?

יעל: בסדר. מה חדש?

אורית: יש חדש. אני רוצה ללכת _____גרפולוג.

יעל: למה??? 

אורית: כי אני רוצה לדעת מה יהיה. מצאתי מישהו!

יעל: גרפולוג? 

אורית: כן! 

יעל: את מכירה _____?

אורית: לא, אבל קראתי באינטרנט שהוא מצוין. 

יעל: את לא יכולה ללכת _____ גרפולוג בלי לבדוק מי הוא. 

אורית: איך בודקים? 

יעל: את צריכה לדבר _____ אנשים שדיברו איתו ולשאול _____ איך היה.

את צריכה לדבר גם _____ לפני הפגישה ולשמוע _____.

את צריכה ללכת לשם _____ מישהו, את צריכה ללכת _____, כי אני חברה 

 !_____

 הצגה
בזוגות חפשו באינטרנט מודעה של אסטרולוג. כתבו מה אתם יודעים על האסטרולוג 

הזה ומה עוד אתם רוצים לדעת.

אנחנו יודעים כמה... / איפה... / מה... 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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אנחנו רוצים לדעת כמה... / איפה... / מה...

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 __________________________________________________________

ספרו לכיתה.

 כתיבה
קיבלתם מחבר מתנה ליום ההולדת: פגישה עם קוראת בכף היד. אתם מאוד שמחים 

על המתנה, אבל אף פעם לא הלכתם לקוראת בכף היד ויש לכם הרבה שאלות. כתבו 

פתק לחבר הזה, ושאלו אותו מה עוד אתם רוצים לדעת על קוראת בכף יד. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

קהלת )פרק א׳(

ָהֶבל.  ַהּכֹל  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  קֶֹהֶלת  ָאַמר  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ב  ם.  ִּבירּוָׁשלִָ ֶמֶלְך  ֶּבן-ָּדִוד  קֶֹהֶלת  ִּדְבֵרי   א 
ג ַמה-ִּיְתרֹון ָלָאָדם: ְּבָכל-ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעמֹל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש. ד ּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ָּבא ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עָֹמֶדת. 
ה ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש ְוֶאל-ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ָׁשם. ו הֹוֵלְך ֶאל-ָּדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל-ָצפֹון 
סֹוֵבב סֵֹבב הֹוֵלְך ָהרּוַח ְוַעל-ְסִביבָֹתיו ָׁשב ָהרּוַח. ז ָּכל-ַהְּנָחִלים הְֹלִכים ֶאל-ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא 
ְיֵגִעים ֹלא-יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר  ֶאל-ְמקֹום ֶׁשַהְּנָחִלים הְֹלִכים ָׁשם ֵהם ָׁשִבים ָלָלֶכת. ח ָּכל-ַהְּדָבִרים 
ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה-ֶּׁשַּנֲעָׂשה הּוא  ט ַמה-ֶּׁשָהָיה הּוא  ִלְראֹות ְוֹלא-ִתָּמֵלא אֶֹזן ִמְּׁשמַֹע.  ַעִין  ֹלא-ִתְׂשַּבע 

ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְוֵאין ָּכל-ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.

במגילת ״קהלת״ מסביר קהלת לאנשים מה כדאי ומה לא כדאי לעשות. כאן הוא אומר 

״מה שהיה הוא שיהיה״. 

מה היה וגם יהיה? . 5

מה קהלת רוצה ללמד את האנשים? . 6
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יוסף והחלומות

בספר ״בראשית״ מספרים על החיים של יוסף במצרים. יוסף ידע לספר לאנשים מה 

יהיה בעתיד לפי החלומות שלהם. לילה אחד גם המלך פרעה חלם חלום, אבל אף אחד 

לא ידע להסביר לו את משמעות החלום, ולכן הוא קרא ליוסף. פרעה סיפר לו את 

החלום שלו, ויוסף הסביר לו אותו. 

בראשית )פרק מ״א(

י"ז ...ַּבֲחֹלִמי ִהְנִני עֵֹמד ַעל-ְׂשַפת ַהְיאֹר. י"ח ְוִהֵּנה ִמן-ַהְיאֹר עֹֹלת ֶׁשַבע ָּפרֹות* ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויפֹת 
ּתָֹאר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו. י"ט ְוִהֵּנה ֶׁשַבע-ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ָאֲחֵריֶהן ַּדּלֹות ְוָרעֹות ּתָֹאר ְמאֹד ְוַרּקֹות 
ָּבָׂשר: ֹלא-ָרִאיִתי ָכֵהָּנה ְּבָכל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלרַֹע. כ ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות ֵאת ֶׁשַבע 
ַהָּפרֹות ָהִראׁשֹנֹות ַהְּבִריאֹת. כ"א ַוָּתבֹאָנה ֶאל-ִקְרֶּבָנה ְוֹלא נֹוַדע ִּכי-ָבאּו ֶאל-ִקְרֶּבָנה ּוַמְרֵאיֶהן 
ַרע ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה ָוִאיָקץ. כ"ב ָוֵאֶרא ַּבֲחֹלִמי ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים** עֹֹלת ְּבָקֶנה ֶאָחד ְמֵלאֹת ְוטֹבֹות. 
כ"ג ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ְצֻנמֹות ַּדּקֹות ְׁשֻדפֹות ָקִדים צְֹמחֹות ָאֲחֵריֶהם. כ"ד ַוִּתְבַלְעָן ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹת 

ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהּטֹבֹות...
*פרות - بقرات **שיבולים - سنابل

 תרגיל
מה היה בחלומות האלה? 

השלימו:

בחלום הראשון שבע __________________ אכלו שבע __________________. 

)פרות, שמן, רזה(

בחלום השני __________________________________________________. 

)שיבולים, שמן, רזה(

יוסף הבין את החלומות האלה והסביר אותם לפרעה.

כ"ו ֶׁשַבע ָּפרֹת ַהּטֹבֹת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהּטֹבֹת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה: ֲחלֹום ֶאָחד הּוא. 
כ"ז ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹת ָהעֹֹלת ָאֲחֵריֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ָהֵרקֹות ְׁשֻדפֹות 
ַהָּקִדים ִיְהיּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב... כ"ט ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ל ְוָקמּו 
ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ָאֲחֵריֶהן ְוִנְׁשַּכח ָּכל-ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת-ָהָאֶרץ. ל"א ְוֹלא-ִיָּוַדע 

ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ָאֲחֵרי-ֵכן: ִּכי-ָכֵבד הּוא ְמאֹד.
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 תרגיל
 מה יוסף הבין מהחלומות האלה?. 1

 השלימו את המשפטים עם יהיה / לא יהיה / תהיה / לא תהיה / יהיו / לא יהיו.

 קודם __________ שנים טובות ו__________ אוכל,

אחר כך __________ שנים לא טובות ו__________ אוכל.

למה יוסף הבין את החלומות של פרעה? ____________________________. 2

________________________________________________________

מה פרעה הבין על יוסף? _______________________________________. 3

הפילוסופיה של ההיסטוריה

ילדים בבית הספר שואלים לשם מה לומדים היסטוריה, וגם אנשים מבוגרים שואלים את 

השאלה הזאת. הם אומרים: ״מה שהיה – היה. אי־אפשר לשנות את העבר, אז לשם מה 

ללמוד על העבר? כדאי לחשוב על ההווה, כי ההווה הוא החיים שלנו כאן ועכשיו. כדאי 

גם לחשוב על העתיד, כי אנחנו רוצים חיים טובים בשביל הילדים שלנו״. 

הם  חושבים.  הם  מה  לנחש  יכולים  ואנחנו  הזאת,  השאלה  את  אוהבים  ההיסטוריונים 

מסבירים שכדאי ללמוד היסטוריה, כי מי שלומד היסטוריה, מבין מה אנשים בעבר עשו 

ולמה אנחנו פה היום. אם לומדים היסטוריה, מבינים איך אנשים חשבו בעבר, ומה הם 

עשו ולמה, ואז אפשר לחשוב על אפשרויות חדשות ולעשות דברים חדשים, כך שהעתיד 

יהיה עתיד אחר. 

זאת הפילוסופיה של ההיסטוריה. 

 שאלות
 בשורות 2-1 כתוב: ״וגם אנשים מבוגרים שואלים את השאלה הזאת״. איזו שאלה? . 1

________________________________________________________

 למה אנשים חושבים שלא צריך ללמוד היסטוריה?. 2

________________________________________________________
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 לפי ההיסטוריונים, אנשים יכולים להשפיע על העתיד. איך?. 3

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 מה אתם חושבים, צריך או לא צריך ללמוד היסטוריה? למה?. 4

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 מה אתם חושבים, אפשר או אי-אפשר להשפיע על העתיד? . 5

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 בשורה 4 כתוב: ״בשביל הילדים שלנו״. הילדים של מי?. 6

___________________

  בשורה 5 כתוב: ״אנחנו יכולים לנחש...״. מי זה ״אנחנו״? . 7

___________________

תרגול 
 החוקרים אומרים מה יהיה בשנת 2050.א. 

השלימו יהיה / תהיה / יהיו.

 __________ הרבה אנשים בעולם, ו__________ אנשים גם על מאדים )مريخمريخ(.. 1

__________ אנשים סינתטיים. . 2

__________ חם מאוד, אבל בכל בית __________ מזגן. . 3

__________ בגדים מיוחדים, שאם לובשים אותם – לא רואים את האנשים.. 4

__________ מכוניות שהן גם בתים. . 5

__________ דרך מיוחדת לעשות מים.. 6

אולי לא __________ אוכל לכל האנשים. . 7



1ר דור  לבהירת הדיוע 36  |  יהידה 

יש אנשים שחושבים שהדברים האלה לא יהיו. מה הם אומרים? כתבו מה הם ב. 

אומרים.

1 . ______________________________________________________

2 .______________________________________________________

3 .______________________________________________________

4 .______________________________________________________

5 .______________________________________________________

6 .______________________________________________________

7 .______________________________________________________

באו"ם )األمم المتحدةاألمم المتحدة( כתבו מה יהיה בשנת 2050.ג. 

השלימו את המספרים בצורה הנכונה.

בתאריך _____________________________ )13.3.2007( כתב האו״ם מה 

יש בעולם בשנת ____________________ )2007( ומה יהיה בעולם בעוד 

_________________ )43( שנה. 

בשנת __________________ )2006( היו בעולם __________ )7( מיליארד 

אנשים, ולא כל האנשים חיו חיים טובים. בזימבבואה שבאפריקה גברים הגיעו רק 

לגיל __________ )40( ונשים רק לגיל _______________ )34(.

לפי האו״ם, בשנת __________________ )2050( יהיו __________ )9( 

מיליארד אנשים בעולם, ואולי לא יהיה אוכל לכולם. 

 השנה עכשיו 1914. כתבו מה אומרים אנשים: מה יהיה ומה לא יהיה בשנת 2020.ד. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

לא יהיו הרבה אנשים בעולם, ולא יהיו הרבה אנשים על מאדים.

בשנת 2020 יהיו הרבה אנשים בעולם. יהיו גם הרבה
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השלימו את המשפטים עם:ה. 

)לא( היה / הייתה / היו

)לא( יהיה / תהיה / יהיו

ארוחת בוקר, מחר

 _______________ קפה שחור.

 _______________ סחלב חם.

_______________ מים קרים.

 _______________ קולה קרה.

 _______________ לחם.

 _______________ עוגת שוקולד.

 _______________ סלט ירקות.

 _______________ מרק עגבניות.

 _______________ ביצים.

יום הולדת, אתמול

 _______________ אוכל.

 _______________ מסיבה גדולה.

 _______________ הפתעה.

 _______________ עוגת שוקולד.

 _______________ אורחים.

מזג האוויר, מחר

 _______________ גשם.

 _______________ שלג.

 _______________ חם.

 _______________ שמש.

 _______________ עננים.

 _______________ רוח.

איזו עונה זאת? _______________
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מזג האוויר, אתמול

 _______________ קר.

 _______________ שמש.

 _______________ עננים.

 _______________ רוח.

 _______________ גשם.

 _______________ שלג.

איזו עונה זאת? _______________

השלימו את המשפטים.ו. 

אחרי ה-   אחרי ש-   לפני ה-   לפני ש- 

יש ארבע עונות בשנה. 

__________ __חורף יש סתיו.. 1

__________ __החורף מתחיל יש סתיו. . 2

__________ __אביב בא קיץ.. 3

__________ __האביב נגמר מתחיל הקיץ. . 4

השלימו את המילים החסרות בצורה הנכונה.ז. 

בני האדם בעבר, בעתיד ובהווה 

רזה / מחיר / מקצוע / בעוד / חילוני / אפשרות / מדריך 

פעם כל בני האדם היו דתיים, אבל כיום יש גם אנשים דתיים וגם אנשים 

 ._______________

יש אנשים שמנים ויש אנשים _______________.

פעם אנשים בחרו את ה_______________ שלהם לפי העבודה של אבא שלהם, 

אבל היום יש לכל אדם הרבה _______________.

בחיים של היום יש לבני האדם הרבה חופש, אבל מה ה_______________ שלו?

ואם מישהו לא יודע מה הוא רוצה להיות? האם יש _______________ שיכול 

לעזור לו?

ואיך יהיו החיים _______________ מאה שנה? 
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שאלות על דת ופילוסופיה

קרוב / משפיע / מאמין 

האם יש קשר בין דת ופילוסופיה? האם הדת __________ על הפילוסופיה? 

האם הדת __________ לפילוסופיה? 

האם הפילוסופים __________ בדת?

כתבו משפטים נכונים בעזרת ״קודם״ ו״אחר כך״. שימו לב לסדר. ח. 

לומדים במכללה - הולכים לבית הספר

________________________________________________________

נרדמים - ישנים

________________________________________________________

חולמים - נרדמים

________________________________________________________

חושבים - מדברים

________________________________________________________
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1

התחלה
מצוינת!



41  |  

מחר או מוחרתיים 2
כל המילים החדשות

שמות תואר שמות עצם أسماء
صفات

שונות متفّرقاتפעלים أفعال

דחיין, דחיינית كثير التأجيل،كثير التأجيل، كثيرة كثيرة 

التأجيلالتأجيل

דחיינות مماطلةمماطلة / تأجيل/ تأجيل

הומור حّس الفكاهةحّس الفكاهة

חינוך تربيةتربية 

יין, יינות نبيذ،نبيذ، نبائذنبائذ

 מאמן אישי, מאמנת אישית 

مدّرب شخصي، مدّربة شخصيةمدّرب شخصي، مدّربة شخصية

מזכירה سكرتيرةسكرتيرة

מחקר, מחקרים بحثبحث / دراسة، دراسة، 

بحوثبحوث / دراسات دراسات

נושא, נושאים موضوع،موضوع، مواضيعمواضيع

פסיכולוג, פסיכולוגית طبيب نفسّي، طبيب نفسّي، 

طبيبة نفسّيةطبيبة نفسّية

פתק, פתקים بطاقة،بطاقة، بطاقاتبطاقات

רשימה, רשימות قائمة،قائمة، قوائمقوائم

שאלון, שאלונים استبيان،استبيان، استبياناتاستبيانات

תופעה, תופעות ظاهرة،ظاهرة، ظواهرظواهر

תעודה, תעודות شهادة،شهادة، شهاداتشهادات

מהיר, מהירה 

سريع، سريعةسريع، سريعة

מפחיד, מפחידה 

مخيف،مخيف، مخيفةمخيفة

דוחה, לדחות ל- 

يؤجل، أن يؤجل يؤجل، أن يؤجل 

إلى...إلى...

זוכר, לזכור يتذّكر،يتذّكر، 

أن يتذّكرأن يتذّكر

מסיים, לסיים 

ينهي، أن ينهيينهي، أن ينهي

סוגר, לסגור 

يغلق،يغلق، أن يغلقأن يغلق

שומר, לשמור 

על يحرس،يحرس، أن أن 

يحرسيحرس

ֶאל إلىإلى )حرف جر(حرف جر(

במשך خاللخالل

לא... אלא... 

ال... بل...ال... بل...

מדוע? لماذا؟لماذا؟

מוחרתיים بعد غدبعد غد

משום ש- ألّنألّن 

עוד לא ليس بعدليس بعد 

פחות أقلأقل
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 מילים לעבודה בכיתה
הנ״ל – הנזכר לעיל / למעלה المذكور أعالهالمذكور أعاله 

 שאלה למחשבה
למה אנשים דוחים למחר את מה שהם יכולים לעשות היום?

הסיפור שלנו: שיחות בהפסקה
בכיתה של מוטי

באסל: היי יצחק, מה שלומך? כתבת כבר את העבודה בקורס ״ההיסטוריה של 

העבר״?

יצחק: לא, אני אכתוב אותה מחר.

באסל: גמרת כבר את העבודה בקורס ״ההיסטוריה של העתיד״?

יצחק: לא, אגמור אותה ביום שלישי. יש זמן...

באסל: פגשת את המורה ניסים כדי לדבר איתו על הנושא של העבודה?

יצחק: לא, אפגוש אותו... אני עוד לא יודע מתי, אני צריך לדבר עם המזכירה שלו כדי 

לשאול מתי אני יכול לפגוש אותו...

באסל: אני לא מבין, הכול מחר, מוחרתיים... איך אתה לומד?! איך אתה חי?!

יצחק: טוב מאוד... אתה רואה, אני יושב בספרייה, קורא מה שאנשים כותבים 

בפייסבוק, ואני לא חושב על עבודות, מבחנים, ציונים, מורים...

בחדר מורים

מוטי: חנה, בדקת את המבחנים? 

חנה: לא, אבדוק אותם מחר. 

מוטי: חשבת מה יהיה במבחן של סוף השנה? 

חנה: לא, עוד לא, יש זמן... אחשוב על המבחן אחרי החופשה...
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 שאלה
מה יצחק, חנה ואחמד עושים )או לא עושים(? למה?

בכיתה של מוטי

המורה מוטי: אחמד, אתה כבר יודע איזו עבודה אתה רוצה?

אחמד: לא, אני אחשוב על זה...

המורה מוטי: אתה כבר יודע מה אתה רוצה ללמוד?

אחמד: לא, אני אחשוב על זה...

המורה מוטי: תלמידים, שמעתי היום הרבה שיחות של אנשים. אני יודע שלפעמים 

קשה לעשות דברים ולפעמים קשה להחליט מה לעשות, אבל... אין ברירה. אתם 

צריכים לחשוב על העתיד שלכם. אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים לעשות, 

ואתם צריכים להחליט עכשיו! אי אפשר לדחות את זה! 

כי מי שלא מחליט הוא דחיין, ומי שדוחה לא ילמד ולא יעבוד!

יסמין: אולי אתה תעזור לנו להחליט ולבחור? וללמוד לא לדחות דברים?

המורה מוטי: בוודאי. זאת המטרה של הקורס הזה!

לומדים את הפועל – פעל שלמים עתיד – ״אפעול״ 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ב ֶאְכתֹּ

אכתוב

ב ִּתְכתֹּ

תכתוב

בִּתְכְּתִבי ִיְכתֹּ

יכתוב

ִּתְכּתֹב

תכתוב

ִנְכּתֹב

נכתוב

ִּתְכּתְֹבָנהִּתְכְּתבּו

תכתובנה

ְכּתְֹבָנהִיְכְּתבּו תִּ

תכתובנה

ֶאֱעבֹד

אעבוד

ַּתֲעבֹד

תעבוד

ַיֲעבֹד ַּתַעְבִדי

יעבוד

ַּתֲעבֹד

תעבוד

ַנֲעבֹד

נעבוד

ַּתֲעבְֹדָנהַּתַעְבדּו

תעבודנה

ַּתֲעבְֹדָנהַיַעְבדּו

תעבודנה

לחקור, לחשוב, לבדוק, לפגוש, להרוג, למדוד, לשקול, למכור, לחגוג, לחלום

א – אני אכתוב

י – הוא יכתוב, הם יכתבו

ת – אתה תכתוב, את תכתבי, היא תכתוב, אתם תכתבו, אתן תכתובנה, הן תכתובנה

נ – אנחנו נכתוב
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ככה זה 
בעברית!

הדרך הנכונה בעברית היא: 
"אתן תכתובנה" ו"הן תכתובנה",

אבל כאשר אנשים מדברים הם אומרים: 
"אתן תכתבו" ו"הן יכתבו".

 עבודה בזוגות
שאלו את חברכם את השאלות הבאות:

מתי הוא יחגוג יום הולדת?. 1

מתי הוא יפגוש חברים? . 2

איפה הוא יעבוד מחר?. 3

מתי הוא יחזור הביתה היום?. 4

מתי הוא יחשוב?. 5

מתי הוא יכתוב מכתב?. 6

 תרגילים
כתבו בעתיד.א. 

התלמידים __________ )לכתוב( את המבחן מחר, והמוָרה __________ . 1

)לבדוק( אותו מוחרתיים. 

הרופא אמר לחולה: ״אני צריך ללכת, אבל __________ )לחזור( אליך בעוד . 2

רגע, ואז __________ )לבדוק( אותך״.

מחר משה __________ )לחגוג( יום הולדת, ולכן הוא לא __________ . 3

)לעבוד(.

אני עייף עכשיו, ולכן __________ )לחשוב( על הבעיה מחר. . 4
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מחר יהיה לי מבחן גדול מאוד, איך __________ )לזכור( את כל מה שלמדנו?!. 5

״דנה, __________ )למכור( את המכונית הישנה הזאת! היא לא טובה״.. 6

 ״אנחנו בסוף הקורס, ומחר __________ )לכתוב( את המבחן האחרון! . 7

ומה איתכם? מתי אתם __________ )לכתוב( את המבחן האחרון שלכם?״

האסטרונאוטים יהיו על מאדים ו__________ )לחקור( אותו. . 8

מי __________ )לשמור( על הילדים מחר?. 9

על מה הילדים __________ )לחלום( אחרי הטיול? . 10

כתבו בעתיד.ב. 

המורה: יוסי, כבר גמרת את המבחן?! בדקת אותו? עוד לא? אז, __________ . 1

אותו ו__________ אותו!

שרה: חנה, כתבת מייל למנהל? לא? למה לא?? מתי __________ אותו? . 2

המדריך: תלמידים, עוד לא פגשתם את המנהל, אבל אתם __________ אותו . 3

בשבוע הבא.

מחר תהיה מסיבה גדולה וכולם ירקדו, וגם אני __________!. 4

חם פה, אפשר לסגור את הדלת? יוסף, __________ בבקשה את הדלת!. 5

כתבו בעבר או בעתיד. ג. 

המורה: רינה, לא __________ את השם שלך על המבחן. בבקשה, . 1

__________ אותו. )לכתוב(

המדריך: תלמידים, כבר __________ על השאלה הזאת? לא? אז . 2

__________! )לחשוב(

חנה: __________ כבר את כל העבודות, ולכן בחופשה לא __________ . 3

שום דבר! )לכתוב(

הסטודנטים __________ )לפגוש( את המורה, והוא הסביר להם מה לעשות . 4

בעבודה, ולכן מחר הם לא __________ אותו. )לפגוש(
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השלימו את הפעלים בצורה הנכונה.ד. 

ליוסף יש היום יום הולדת. לפני שבוע הוא __________ )להזמין( את החברים 

שלו. הוא __________ )לקנות( עוגת שוקולד טעימה ו__________ )לסדר( את 

הבית.

עכשיו הוא __________ )לבדוק( ברשימה מה עוד __________ )להישאר( 

לעשות.

יוסף __________ )לחייך( ו__________ )לחשוב(: זאת __________ )להיות( 

מסיבה מצוינת! אנחנו __________ )לחגוג( כל הערב וכל הלילה!

השלימו את הפעלים בצורה הנכונה.ה. 

עכשיו אני __________, אתמול __________ וגם מחר __________, אבל . 1

אני לא אוהב לחשוב!

רינה ליצחק: אתמול __________ את החברים שלך, וגם מחר __________ . 2

אותם?! כל הזמן אנחנו פוגשים רק את החברים שלך!

אחמד, כבר __________ את המודעה? אולי __________ אותה עכשיו? . 3

כדאי לבדוק אותה מהר!

פעם בני האדם לא חגגו יום הולדת, אבל היום הם כן __________. מה אתם . 4

חושבים, בעתיד הם __________? 

הידעתם? דחיינות
הרבה אנשים בעולם, ואולי כל האנשים בעולם, אוהבים דוחים דברים שהם צריכים לעשות: 

לסדר את הבית, לכתוב עבודה, ללמוד למבחן, להתחיל לעשות ספורט, לעשות דיאטה, 

להחליט מה הם רוצים ללמוד, להתקשר לסבתא... זה לא דבר חדש. מנהיגים, פילוסופים, 

פסיכולוגים ואנשי דת דיברו על התופעה הזאת, וחוקרים רוצים להבין אותה. 

בודהה אמר שאנחנו צריכים לעבוד קשה היום, משום שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. 

מארק טווין אמר בהומור: מה שאתה יכול לדחות למחר – אתה יכול לדחות גם למוחרתיים. 

 ,Mañana בשפות שונות יש מילה מיוחדת למחר, שהוא לא באמת מחר. בספרדית אומרים

בעברית אומרים ״אחרי החגים״ )גם אם אין חג קרוב( ובערבית אומרים بكرة في المشمشبكرة في المشمش.
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אך אם הדחיינות היא בעיה של כולם, ואם כולם מכירים אותה – מדוע חוקרים אותה? 

למה כותבים על התופעה הזאת הרבה מחקרים? ולמה אנשים חושבים שזאת בעיה? 

זאת בעיה כי יש סטודנטים שלא מסיימים את כל העבודות, ולכן לא מקבלים את התואר.

יש ציירים שלא מסיימים את הציורים שלהם, ולכן לא מתחילים ציורים חדשים. לאונרדו 

דה וינצ׳י, למשל, צייר את המונה ליזה במשך 20 שנה! יש אנשים חולים, שלא הולכים 

לרופא, ולכן הם ממשיכים להיות חולים. אנשים אחרים לא משלמים חשבונות בזמן, ולכן 

הם צריכים לשלם יותר. 

כולם יודעים איך זה קורה. אנחנו רוצים לעשות משהו, באמת רוצים לעשות אותו, אבל 

לא עושים. אנחנו יודעים שכדאי להתחיל לעשות ספורט, אבל ממשיכים לשבת. אנחנו 

יודעים שצריך ללמוד למבחן הרבה ימים, משום שאי-אפשר ללמוד הכול ביום אחד, אבל 

אנחנו ממשיכים לחפש דברים מעניינים בפייסבוק.

לעשות  רוצים  הם  למה  לעשות?  רוצים  או  צריכים  שהם  מה  את  דוחים  אנשים  מדוע 

פחות? האם זה בגלל הטבע של האדם או בגלל החינוך? יש חוקרים שבודקים את השאלה 

הזאת, ויש להם תשובה מעניינת. 

החוקרים חושבים שהטבע של האדם אומר שצריך לדאוג למחר, אבל הוא לומד לדחות 

דברים. אם הורים כל הזמן אומרים לילדים לסדר את החדר, אבל הילדים לא רוצים לעשות 

מה שההורים מבקשים )גם אם הם אוהבים שיש סדר בחדר( – הילדים אומרים ״אחר 

כך, אחר כך״, כי הם יודעים שההורים לא אוהבים את זה. אחרי הרבה פעמים שהילדים 

אומרים ״אחר כך, אחר כך״, הם באמת חושבים שיותר טוב לעשות הכול אחר כך. 

החוקרים האלה חושבים שאנשים דוחים גם דברים טובים. אנשים שומרים שוקולד מיוחד 

או בקבוק יין למסיבה מיוחדת. אנשים אחרים לא משתמשים בתלושי שי )قسائم هديةقسائم هدية( 

שהם מקבלים מהעבודה, משום שהם שומרים אותם למשהו מיוחד )ואז שוכחים אותם...(. 

החוקרים חושבים שזאת בעיה 

של העולם המודרני, אך הם גם 

חושבים שיש מה לעשות.
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 שאלות
על איזו תופעה ״מדברים״ בטקסט? ________________________________. 1

בשורה 7 כתוב ״בשפות שונות יש מילה מיוחדת למחר, שהוא לא באמת מחר״. מה . 2

 זה אומר על תופעת הדחיינות? ___________________________________

 ________________________________________________________

 למה מדברים על סטודנטים ועל לאונרדו דה וינצ׳י בטקסט? . 3

________________________________________________________ 

 מה הן התוצאות )نتائجنتائج( של הדחיינות?. 4

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

 למה אנשים דוחים דברים, לפי הטקסט? _____________________________. 5

 האם אתם מסכימים? הסבירו. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

 דחיינות היא ________________________________________________. 6

________________________________________________________

המשפט האחרון של הטקסט הוא: ״החוקרים חושבים שזאת בעיה של העולם . 7

המודרני, אך הם גם חושבים שיש מה לעשות״. מה אתם חושבים, מה אפשר 

 לעשות נגד דחיינות?

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________
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 שאלון 
מה אנשים לא אוהבים לעשות?

כתבו שאלון ושאלו חמישה אנשים – לא מהכיתה – מה הדבר שהם דוחים הכי הרבה.

מה הם אמרו?

מה עושים נגד הדחיינות? 

פסיכולוגים אומרים מה כדאי לעשות כדי לא לדחות את הדברים החשובים בחיים:

לכתוב מה המטרה שלכם.. 1

לזכור מה החלום שלכם. . 2

לחשוב למה זה חשוב לכם.. 3

לכתוב מה אתם רוצים לעשות מחר.. 4

לחשוב מה הבעיה עם מה שצריך לעשות.. 5

לכתוב על פתק את הדברים החשובים ולשמור אותו. . 6

לפגוש את הפסיכולוג שלכם כל שבוע. . 7

 עבודה בזוגות
יסמין הולכת לפסיכולוג ומספרת לו על הדחיינות שלה. הפסיכולוג אומר לה מה 

לעשות. )דוגמה: אני מבקש שתכתבי מה המטרה שלך(

ערכו את השיחה, לפי הרשימה הנ״ל.
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 המשימות שלכם
יצחק לא אוהב ללמוד, וכל הזמן דוחה את הלימודים. גם הוא הולך לפסיכולוג. . 1

 הפסיכולוג כותב לו על פתק מה לעשות. כתבו את הפתק, לפי המידע הבא: 

 לגמור את העבודות בזמן, לעבוד יותר קשה בכיתה, 

 לחשוב על הלימודים גם בעבודה, לכתוב מה החלום שלך,

 לחזור אליי בעוד שבוע, לחשוב דברים טובים על הלימודים ועל החיים 

יצחק מספר מה הפסיכולוג רוצה. הוא אומר: הוא רוצה שאגמור את כל העבודות בזמן.

תגמור את כל העבודות בזמן. 
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רימא עושה רק ספורט. היא חושבת שאין לה זמן, ולכן היא לא עושה עוד דברים. . 2

הפסיכולוג מסביר לה מה היא צריכה לעשות. כשרימא באה הביתה, היא כותבת 

 את הדברים על פתק. כתבו את הפתק.

 לפגוש את החברים שלי מחר, לחשוב מה אני רוצה לעשות בחיים,

 לעבוד יותר קשה, לחזור לפסיכולוג בעוד שבוע, 

לחשוב דברים טובים על החברים שלי, לשמור את הפתק שאני כותבת

מחר אפגוש... 

 כתיבה 
כתבו על הדחיינות שלכם. כתבו מה אתם דוחים, מה אתם אומרים ואיך אתם מרגישים.
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לומדים רוצה / מבקש ש- + משפט בעתיד

המאמן רוצה שהאנשים 

יעבדו קשה.

המורה מבקש שהתלמידים 

יכתבו את שיעורי הבית. 

 משימה
בבית הספר החליטו להזמין מאמן אישי. הוא שואל את כולם מה הם רוצים. 

אמרו מה הם רוצים. 

מורה

התלמידים – לכתוב במחברת, לזכור את כל המילים, לעבוד בכיתה, לחשוב הרבה

המנהל – לפגוש את התלמידים, לבדוק כל יום מי בא ומי לא

אני רוצה שהתלמידים יכתבו במחברת,

אני רוצה שהמנהל יפגוש את התלמידים,

תלמיד 

המורים – לזכור את השמות של התלמידים, לגמור את השיעורים מוקדם, לא לכתוב 

הרבה על הלוח

המנהל – לפגוש את התלמידים, לזכור את הבעיות של כולם

המנהל

המורים – לעבוד קשה, לזכור את כל התלמידים, לפגוש את המנהל כל יום, לחשוב 

הרבה, לכתוב הרבה דפי עבודה, לבדוק את כל המבחנים ביום אחד, לפגוש את ההורים

התלמידים – ללמוד, לא לחגוג, לא לפגוש חברים, לחזור הביתה אחרי הלימודים

ההורים – לא לכתוב את שיעורי הבית של התלמידים, לא לבדוק את העבודות של 

התלמידים
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אחרי שיחות עם כל התלמידים והמורים, המאמן האישי אומר מה הוא מבקש:

מורים

לזכור שגם הם היו תלמידים, לפגוש את התלמידים בהפסקות, לעבוד פחות, לחגוג 

לפעמים

אני מבקש שאתם... 

מנהל

לפגוש את המורים ולחגוג איתם, לגמור את העבודה בערב ולא בלילה

מאמן אישי

השלימו את הפעלים בצורה הנכונה.

החיים בעולם המודרני לא פשוטים, כי הם מהירים מאוד, וגם מפחידים. אנשים 

__________ )לסיים( לעבוד אחרי הצוהריים או בערב. כאשר הם __________ 

)לחזור( הביתה, הם צריכים לקחת את הילדים לשיעורים פרטיים, הם צריכים ללכת 

לסופר לקנות אוכל, הם צריכים __________ )לבקר( את המשפחה. אנשים כל הזמן 

צריכים לעשות משהו. 

לפעמים אנשים __________ )לעצור( ואומרים: רגע, איפה אני? מה קרה לי? פעם 

__________ )לרצות( לנגן בעּוד ולשחק כדורגל, והיום אני רק עובד. כל היום אני רק 

__________ )לעשות( בשביל המשפחה, בשביל העבודה, ואיפה אני? אין לי זמן. 

פעם היה לי חלום, אבל איפה הוא עכשיו?

היום יש מקצוע חדש: מאמן אישי. מאמן אישי __________ )לעזור( לאנשים למצוא 

מה הם רוצים בחיים, להבין מה החלום שלהם, והוא גם עוזר להם לעשות. המאמן 

לא __________ )לשאול( אותם למה יש להם בעיה, מתי היא התחילה ומה הם 

__________ )לעשות( איתה עד היום, אלא חושב יחד עם האנשים מה הם יכולים 

לעשות, ולא אומר להם מה לעשות.

אפרת היא מאמנת אישית. פעם היא __________ )להיות( מזכירה. ערב אחד היא 

__________ )לשמוע( על המקצוע החדש הזה בטלוויזיה וחשבה: ״מחר בבוקר אני 

__________ )לבדוק( מה זה״. למוחרת בבוקר היא __________ )לחפש( באינטרנט 

וקראה הרבה. היא __________ )להתרגש( מאוד, כי היא חשבה שזה מקצוע מצוין. 

אפרת למדה ו__________ )לקבל( תעודה, ועכשיו היא מאמנת אישית.
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הרבה אנשים באים אליה, ולכל אחד בעיה אחרת. אישה אחת רצתה להכיר חבר או 

בעל, אבל היא לא __________ )לדעת( מה לעשות; בחורה אחת מאוד התרגשה 

לפני מבחנים, והיא __________ )לרצות( ללמוד לא להתרגש; ואיש אחד רצה 

לטוס לאמריקה, אבל הוא __________ )לפחוד( ממטוסים. ואיפה הם היום? 

האישה ש__________ )לחפש( בעל – התחתנה ויש לה כבר שלושה ילדים; 

הבחורה ש__________ )לפחוד( – כבר לא מפחדת ממבחנים, ועכשיו היא כבר 

לומדת באוניברסיטה; והאיש שרצה לטוס לאמריקה – אוהב לטוס, ובכל שנה הוא 

__________ )לטוס( למקום אחר בעולם.

 שאלות
בפסקה האחרונה כתוב: ״הרבה אנשים באים אליה״. אל מי? _______________. 1

 מה עושה מאמן אישי? _________________________________________. 2

_________________________________________________________

מה אתם חושבים, זה מקצוע טוב? הסבירו.. 3

לומדים את מילת היחס ״אל״ בנטייה 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ֵאַלי

)אליי(

ֵאַלִיְךֵאֶליָך

)אלייך(

ֲאֵליֶהןֲאֵליֶהםֲאֵליֶכןֲאֵליֶכםֵאֵלינּוֵאֶליָהֵאָליו

ההורים נסעו לשבוע בלי הילדים, 

והילדים מתגעגעים אליהם. 

יוסף מתקשר אל איברהים. 

הוא מתקשר אליו כדי לשאול איך הוא מרגיש.
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 תרגילים
השלימו ״אל״ בנטייה.א. 

התקשרתי לחברים שלי. התקשרתי __________ כדי להזמין אותם למסיבה.. 1

אימא מתקשרת לילד שלה, כי היא מתגעגעת __________.. 2

המורה מחייכת אל התלמידים שלה, והם מחייכים __________.. 3

הבנות מזמינות את התלמידה החדשה ללמוד למבחן: ״את יכולה לבוא . 4

__________ וללמוד איתנו״. 

המזכירה מתקשרת אל המנהל. היא מתקשרת __________ כל הזמן.. 5

אחמד, איפה אתה? התקשרתי __________, אבל לא ענית!. 6

השלימו ״אל״ בנפרד או בנטייה. ב. 

מתגעגעת או לא מתגעגעת?

יעל: אורית, מה קרה? התקשרתי _____, אבל לא ענית!

 באתי _____ הביתה, אבל אף אחד לא היה שם.

אורית: נכון. לא הייתי בבית, ולא עניתי לטלפון. רציתי קצת חופש והדודים שלי 

הזמינו אותי, אז נסעתי _____. הייתה חופשה טובה!

 מה, התגעגעת _____?

יעל: לא, לא התגעגעתי _____. רק דאגתי לך... 

השלימו ״אל״ בנפרד או בנטייה. ג. 

מתינוק למבוגר

תינוק קטן לא יודע הרבה, ולכן הוא צריך ללמוד. אימא שלו מחייכת ____, והוא 

מחייך ____, ואז היא מחייכת. ככה הוא לומד שכדאי לחייך, והוא מחייך ____ כל 

האנשים שהוא רואה. 

כשהילד לומד ללכת, הוא הולך לאט לאט. אחר כך הוא מתחיל לרוץ. בהתחלה הוא 

רץ ____ אבא שלו, אבל אחר כך הוא כבר לא רץ ____, כי הוא כבר פחות פוחד. 

כשהילדים גדולים הם נוסעים לטיולים ארוכים למקומות מפחידים, והם לא 
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מדברים עם ההורים שלהם הרבה זמן. רק לפעמים הם שולחים להם הודעות 

וואטסאפ או מתקשרים ____. 

ההורים חושבים הרבה על הילדים שלהם ומתגעגעים ____. 

ואז, אחרי הרבה זמן, הילדים רוצים לחזור הביתה, כי הם אוהבים את המשפחה 

שלהם ומתגעגעים ____. הילדים חוזרים הביתה וכולם שמחים. 

אחרי שנים, הילדים מתחתנים ונולדים להם ילדים, ואז הם חוזרים ___ אבא ואימא 

ואומרים: ״אימא, אבא, בבקשה תשמרו על הילדים שלנו, אנחנו צריכים ללכת 

לעבודה...״

השלימו ל-, של, עם, את, אל, ב- )בנפרד או בנטייה(.ד. 

רנה בחורה טובה. היא אוהבת לעזור ____כולם. בבוקר, כשהיא לומדת, היא עוזרת 

____תלמידים אחרים. היא מסבירה ____ הכול לאט לאט. 

בערב היא הולכת לבקר קשישים ____בית שלהם. היא מדברת ____ ומספרת 

____ על הלימודים ____. הם אוהבים להקשיב ____, אבל הם לא שואלים ____ 

שאלות. היא תמיד מחייכת ____, והם תמיד מחייכים ____.

כשהיא מגיעה הביתה, היא עוזרת ____אימא. היא נותנת ____אחים הקטנים 

ארוחת ערב ועוזרת ____ לעשות שיעורי בית. האחים הקטנים אוהבים ____ כי 

היא האחות הגדולה הכי טובה!

לומדים ״לא... אלא...״

הוא לא קורא ספרים, 

אלא בלוגים. 

התלמידים לא משתמשים בספרים, 

אלא במחשבים. 



2ר ההר או ההרתיית  |  57 יהידה 

 המשימות שלכם
השלימו את המשפטים.א. 

אנחנו לא מורים, אלא __________.. 1

התלמידים לא משחקים בבית הספר, אלא __________.. 2

המנהל לא לומד בבית הספר, אלא __________. . 3

התלמידים לא שוכחים את המילים אחרי המבחן, אלא ________________.. 4

המורים לא יוצאים מהכיתה בהפסקה, אלא _______________________.. 5

ההורים ______________, אלא עובדים.. 6

מצאו תשובות לחידות, והוסיפו חידה נוספת. ב. 

אני בא לבית חולים כל יום. אני לא חולה, אלא עובד שם. ________________. 1

אני באה לבית הספר כל יום. אני לא לומדת, אלא מלמדת. _______________. 2

אני לא אומר לאנשים מה לעשות, אלא חושב יחד אתם. _______________. 3

כל יום אני פוגש הרבה אנשים, אבל אני לא מדבר איתם אלא רק מקשיב להם. . 4

_________________

5 .______________________________________________________ 

_________________

השלימו את המשפטים.ג. 

הוא לא שמן, אלא ____________.. 1

היא לא מתחילה את הלימודים, אלא ____________ אותם.. 2

זה לא בעל חיים, אלא ____________.. 3

הם לא ____________, אלא רחוקים.. 4

זאת לא ההתחלה, אלא ה ____________.. 5

הוא לא ____________, אלא פותח. . 6
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2

המשיכו 
כך!
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הבטחות ואיחולים3
כל המילים החדשות

שמות תואר שמות עצם أسماء

صفات

שונות متفّرقاتפעלים أفعال

איחולים تمّنياتتمّنيات

בריאות صّحةصّحة

הבטחה, הבטחות وعد، وعودوعد، وعود

הרגשה إحساسإحساس

כיף متعةمتعة

מדע, מדעים علم، علومعلم، علوم 

מחשבה, מחשבות فكر، أفكارفكر، أفكار

מלח ملحملح

מסורת, מסורות تقليد / عرف،تقليد / عرف، 

تقاليد / أعراف تقاليد / أعراف 

מתמטיקה رياضّياترياضّيات

סופר, סופרת كاتب، كاتبةكاتب، كاتبة

ספסל, ספסלים مقعد، مقاعدمقعد، مقاعد

עיתון, עיתונים جريدة، جرائدجريدة، جرائد

פרסומת, פרסומות إعالن، إعالن، 

إعالنات إعالنات 

קונצרט, קונצרטים حفلة حفلة 

موسيقّية، حفالت موسيقيةموسيقّية، حفالت موسيقية

תקופה, תקופות فترة / عهد، فترة / عهد، 

فترات / عهودفترات / عهود

אחורי, אחורית 

خلفّي، خلفّيةخلفّي، خلفّية

אמיתי, אמיתית 

حقيقّي، حقيقّيةحقيقّي، حقيقّية

חיובי, חיובית 

إيجابّي، إيجابّيةإيجابّي، إيجابّية

חכם, חכמה 

ذكّي، ذكّيةذكّي، ذكّية

מלוכלך, מלוכלכת 

قذر، قذرةقذر، قذرة

משוגע, משוגעת 

مجنون، مجنونةمجنون، مجنونة

רחוק, רחוקה מ- 

بعيد، بعيدةبعيد، بعيدة

גדל, לגדול يكبر، أن يكبر، أن 

يكبريكبر

מאחל, לאחל ל- 

يتمّنى، أن يتمّنى

מבטיח, להבטיח ש- 

يِعد / يضمن، أن يِعد يِعد / يضمن، أن يِعد 

/ يضمن/ يضمن

מקיים, לקיים 

)הבטחה( يفي، أن يفي، أن 

يفي )بالوعد(يفي )بالوعد(

נוהג, לנהוג يسوق، يسوق، 

أن يسوقأن يسوق

נפטר توّفي توّفي

פותר, לפתור يحّل، أن يحّل، أن 

يحّليحّل

צוחק, לצחוק يضحك، يضحك، 

أن يضحكأن يضحك

צועק, לצעוק על 

يصرخ، أن يصرخيصرخ، أن يصرخ

בכל זאת برغم برغم 

ذلك ذلك 

יותר מדי أكثر من أكثر من 

الالزمالالزم

להגיד أن يقولأن يقول

לפני כן قبل ذلكقبل ذلك

פחות מדי أقل من أقل من 

الالزمالالزم
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 שאלות למחשבה
מה אנשים מבטיחים? מה אנשים מאחלים? 

"ההבחהה – עכן, והפעולה – גשת" 
)פתגם ערבי(

"הדרך החובה ביותר לדיית הבחהה 
היא לא להבחיה אותה"

)נפוליאון(

הסיפור שלנו: לפני הטיול
בכיתה של מוטי

בעוד שלושה ימים יהיה הטיול הראשון של הקורס. מוטי מספר לתלמידים מה יהיה 

בטיול. בסוף השיעור הוא אומר: אני מבטיח שיהיה כיף! 

בהפסקה אחמד שואל את התלמידים האחרים מה הם רוצים לעשות באוטובוס, 

והם עונים לו.

דניאל: אני אלמד!

אחמד: אתה תלמד באוטובוס? בטיול?! למה??

יסמין: אני אקרא את הספר החדש של נוח הררי.

אחמד: איך תקראי באוטובוס? אי־אפשר לקרוא באוטובוס!

אורית: אני אשכב על הספסל האחורי ואשמע מוסיקה. 

אחמד: כל הדרך רק תשכבי על הספסל האחורי ותשמעי מוסיקה?

רימא: ואני... אני לא אהיה באוטובוס. אני ארכב על האופניים!

אחמד: מה??? את תרכבי את כל הדרך באופניים?

חברים, זה לא כיף. אתם רק תלמדו, תקראו ספרים, תשמעו מוסיקה כל הטיול? 

אולי בכל זאת תחשבו על דרך לא לעשות את כל הדברים האלה?
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לומדים את הפועל – פעל שלמים עתיד – ״אפעל״ 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ִּתְקֶראָנהִיְקְראּוִּתְקֶראָנהִּתְקְראּוִנְקָראִּתְקָראִיְקָראִּתְקְרִאיִּתְקָראֶאְקָרא

תלמדנהילמדותלמדנהתלמדונלמדתלמדילמדתלמדיתלמדאלמד

איך יודעים מה ״אפעל״?

פעלים בבניין פעל ש-ע׳ הפועל או ל׳ הפועל שלהם גרוניות 
)א׳, ה׳, ח׳, ע׳(:

וגם...

XאX – שאל )לשאול(, דאג )לדאוג(, כאב )לכאוב( 

XהX – נהג )לנהוג(

XחX – פחד )לפחוד(, צחק )לצחוק(

XעX – כעס )לכעוס(

XXא – קרא )לקרוא(, מצא )למצוא(

XXח – שכח )לשכוח(, שלח )לשלוח(

XXע – שמע )לשמוע(

XXה – גבה )לגבוה( 

ללבוש 

ללמוד

לגדול

לרכוב

לשכב

 עבודה בזוגות
שאלו את החברים שלכם את השאלות הבאות. בכל פעם חבר אחד. 

מתי הם ילמדו?. 1

מתי הם יצחקו?. 2

מתי הם יעבדו?. 3

מתי הם יקראו ספר?. 4
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 תרגילים
השלימו בעתיד.א. 

אתמול קראתי עיתון, אבל מחר לא __________.. 1

בשנה שעברה למדתי עברית, וגם בשנה הזאת __________.. 2

כל שנה ילדים גדלים, וגם בשנה הזאת הם __________.. 3

אתמול הוא נהג אתמול 8 שעות, מחר הוא לא __________, כי מחר יהיה חג.. 4

אתמול יוסי שאל אותי אם אני רוצה ללכת איתו לסרט, ואולי גם היום הוא . 5

.__________

אתמול רכבנו 100 ק״מ, והיום __________ עוד 100 ק״מ.. 6

הבנות למדו אתמול עם המורה חנה, והיום הן __________ עם המורה החדשה. . 7

הילדה צחקה הרבה אתמול, וגם היום היא __________.. 8

כתבו את הפעלים בצורה הנכונה. ב. 

אתמול הוא __________, וגם מחר הוא __________, כי ביום ראשון יהיה . 1

מבחן. )ללמוד(

אתמול המנהל __________ את העובדים, וגם מחר הוא __________ . 2

אותם. )לפגוש(

אתמול, בטיול, שרה לא __________, ומחר בטיול – היא __________? . 3

)לצחוק(

אתמול אני לא __________, וגם מחר אני לא __________. )לקרוא( . 4

בעבר אנשים __________ על המסורת וגם בעתיד הם __________. . 5

)לשמור(

כתבו את הפעלים בצורה הנכונה. ג. 

היום היא לא __________ וגם מחר היא לא __________. היא לא אוהבת . 1

לדאוג.

כל יום אני בודק מה מזג האוויר. __________ אתמול וגם מחר __________. . 2

אתמול הוא לא __________ עיתון, וגם מחר הוא לא __________, כי הוא . 3

לא אוהב לקרוא.

אתמול הוא למד מתמטיקה, וגם מחר הוא __________.. 4
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לומדים מאחל / מבטיח ל- + ש- + משפט בעתיד

המורה: אני מאחל לכם 

שתצחקו כל החיים. 

אני מבטיח לכם 

שתהיה שנה טובה.

הבטחות ואיחולים

קראו את ההבטחות והאיחולים הבאים. השלימו את הפעלים, וענו על השאלות.

מוסא, בן שלי,
אני מאחלת לך ש__________ )ללמוד( כל החיים, 

ש__________ )לקרוא( הרבה ספרים,
ש__________ )לשמור( על המסורת, שלא 

__________ )לחשוב( על דברים לא חשובים,
שלא __________ )לשכוח( את האחים שלך 

ושאף פעם לא __________ )לדאוג(!
 אימא

מה אימא איחלה למוסא? . 1

מוסא חי כמו שאימא רצתה. מה הוא עושה?. 2
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שרה,
מה שלומך? אני יודע שאת כועסת. 

אני מבקש סליחה. אני יודע שלא הייתי בסדר. 
את לא צריכה לדאוג. 

אני מבטיח לך שהכול ______________________ )להיות( בסדר עכשיו. 
אני מבטיח לך ש______________________ )למצוא( עבודה טובה ולא 

______________________ )לשכב( כל היום במיטה...
אני לא ______________________ )לכעוס( ולא ______________________ 

)לשאול( אותך הרבה שאלות.

מה את אומרת?

אוהב אותך, מקסים

מה מקסים הבטיח לשרה? למה? . 1

עכשיו הכול בסדר. מה מקסים עושה?. 2

מה דני מבטיח? מה הוא לא מבטיח?. 1

אתמול הוא לא עשה מה שהבטיח. מה הוא עשה ולא עשה?. 2

אימא,
לא הייתי בסדר. אני מצטער.

אני מבטיח לך:
שכל יום ______________________ )ללמוד( מתמטיקה, 

שכל יום ______________________ )לקרוא( ספר,
שלא ______________________ )ללבוש( בגדים מלוכלכים, 

ש______________________ )לזכור( לא לעשות רעש כשאת ישנה. 

 דני

נ.ב.
אני מבטיח, אבל לא מבטיח לקיים. 
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באסל, ילד שלי,

היום יש לך יום הולדת. 

אתה כבר ילד גדול, 

ולכן אני רוצה לאחל לך כמה דברים:

שתמיד ______________________ )לזכור( שאתה אדם חכם, 

שתמיד ______________________ )לחשוב( מחשבות חיוביות,

ושתמיד ______________________ )לשמור( על הבריאות שלך,

והכי חשוב: שתמיד ______________________ )לצחוק( הרבה! 

 אבא

מה אבא מאחל לבאסל? . 1

באסל חי כמו שאבא רצה. מה הוא עושה?. 2
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 המשימות שלכם
מה המורה מבקש מהתלמידים? 

כשמתחילה שנה, גם המורים מבקשים בקשות מהתלמידים. אמרו מה הם מבקשים.

בשיעור: לכתוב במחברות, לא לצעוק, לשאול הרבה שאלות, לא לצחוק, 

אחרי השיעור: לקרוא בבית, לעזור לחברים, לחשוב, לזכור הכול

וגם: לא לדאוג, לא לשכוח את הספר בבית, לא לשלוח לי וואטסאפ

אתם יכולים להתחיל כך:

שלום תלמידים. אני רוצה להגיד לכם מה אני מבקש. בשיעור אני מבקש שתכתבו במחברות...

פרסומות

השלימו את הפעלים בצורה הנכונה.

בפייסבוק,  ברחוב,  בסופרמרקט,  מקום:  בכל  פרסומות  רואים  אנחנו  המודרני  בעולם 

יש   – אנשים  שיש  מקום  בכל  שלנו...  ה״חכם״  בטלפון  בטלוויזיה,  באינטרנט,  בעיתון, 

פרסומות. הפרסומות __________ )להבטיח( לנו שהחיים שלנו __________ )להיות( 

יותר יפים, ש__________ )לשמוע( יותר טוב בטלוויזיה החדשה, שלא __________ 

)לדאוג(, שהכול __________ )להיות( טוב.

אבל... מי שכותב את הפרסומות לא באמת __________ )לרצות( שיהיה לנו, האנשים, 

יותר טוב. הוא רוצה שלחברה יהיה יותר טוב ושהיא תמכור יותר. מדוע החברה חושבת 

שבני האדם צריכים __________ )לקנות( כל מה שהם רואים בפרסומות?

כדי להבין את התופעה הזאת, אנחנו צריכים להבין איך פרסומת ״עובדת״. לפני כן, צריך 

לדעת שהחברה __________ )לשלם( הרבה כסף לאנשים ש__________ )לעשות( 

צריכים את  הרגשה שאנחנו  לנו  דרכים שונות לתת  יש  את הפרסומת. לאנשים האלה 

הדבר שהם רוצים __________ )למכור(.

אבל, פרסומת היא לא רק כשאומרים לנו ״עכשיו זאת פרסומת״, אלא גם דברים אחרים:

גם  ״טוב״ בסופרמרקט. שמים אותו  )לשים( את הדבר במקום  החברה __________ 

בסרט, וכשאנחנו רואים את הסרט אנחנו רואים שגם האנשים בסרט משתמשים בדבר 

הזה. 

החברה __________ )להשתמש( בשמות של אנשים מפורסמים, שגם הם משתמשים 

בדבר הזה. 
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ונחשוב  הם אומרים שהם מוכרים לא הרבה מהדבר הזה, כי הם רוצים שאנחנו נפחד, 

שהם __________ )למכור( הכול אם לא נבוא מהר.

 שאלה
האם אתם מכירים עוד דרכים?

 משימה
מה מבטיחות הפרסומות?

קראו את הפרסומות ואמרו מה מבטיחה כל פרסומת. 

1

1

טלפון ״חכם״
לשמוע מוסיקה מצוין

למצוא מהר כל אינפורמציה

הפרסומת הזאת 

מבטיחה לנו שנשמע 

מוסיקה מצוין ו-

קורס עברית
ללמוד מהר

לצחוק בשיעורים
לקרוא טקסטים מעניינים
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חופשה 
ברמאללה

לשכוח מהכול
לצחוק כל הזמן

לא לדאוג

 הצגה
פרסומת

כתבו פרסומת. הציגו בכיתה. אמרו מה הפרסומת מבטיחה. 

הידעתם? סמואל באטלר
סופר אנגלי. אנשי המדע שחיו בתקופה שלו חשבו שהוא משוגע,  סמואל באטלר היה 

משום שהיו לו רעיונות לא רגילים. כך, למשל, הוא אמר שמי שכתב את ה"אודיסיאה" 

לא היה הומרוס, אלא אישה. 

אך אולי הוא ידע משהו? הוא הראשון שחשב על האינטרנט. בשנת 1863 באטלר כתב 

בעיתון בניו זילנד: בעתיד לא יהיה זמן ולא יהיה מקום. אנשים יהיו בניו זילנד, אבל ישמעו 

מוסיקה מקונצרט בלונדון, אנשים אחרים ישלחו מידע ותמונות לאנשים בכל העולם. 

כשבאטלר כתב את הדברים האלה בעיתון, הוא לא כתב את השם האמיתי שלו. 

באטלר אמר שבעתיד יהיו למחשבים חיים. הם יהיו חכמים ויחשבו. הוא לא ידע מה כדאי 

לאנשים לעשות: לעשות מלחמה נגד המחשבים או לקבל אותם? 

סמואל באטלר – 
נולד בשנת 1835, נפטר בשנת 1902,

חי באנגליה וגם בניו זילנד,
היה סופר.
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 שאלות
 למה אנשים חשבו שסמואל באטלר משוגע? . 1

________________________________________________________ 

________________________________________________________

 כתבו מה אנחנו יודעים על סמואל באטלר.. 2

 אנחנו יודעים מתי ____________________________________________.

.________________________________________________________ 

.________________________________________________________ 

.________________________________________________________ 

.________________________________________________________

 מה אתם חושבים, למה הוא לא כתב את השם האמיתי שלו בעיתון? . 3

________________________________________________________ 

________________________________________________________

 

 כתיבה
החיים בעתיד

השנה היא 2050, למחשבים יש חיים. הם מרגישים וחושבים. כתבו על החיים של 

האנשים. כתבו מה הם עושים ומה הם לא עושים. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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לומדים תארי הפועל ״יותר מדי״ ו״פחות מדי״ 

הוא שם פחות מדי מלח באוכל, 

ולכן האוכל לא טעים. 

הוא אכל יותר מדי 

ועכשיו הוא לא יכול לזוז.

 תרגילים
השלימו פחות מדי / יותר מדי.א. 

משפטים שהורים אומרים לילדים

חנה, את ילדה לא טובה. הציונים שלך לא טובים, כי את לומדת __________!. 1

את יושבת __________ ליד המחשב, ומשחקת __________ עם האחים 

שלך.

את כותבת __________ הודעות בוואטסאפ, ומדברת __________ עם 

המשפחה שלך!

את אוכלת __________, ועושה __________ ספורט! 

יוסף, אתה ילד לא טוב. כל היום אתה לומד, אבל... אתה לומד __________!. 2

אתה נפגש __________ עם חברים, כי אתה כל היום בבית. 

אתה קורא __________ ספרים, אתה כבר מכיר את כולם.

אתה רואה __________ סרטים, ולא יודע על מה כל הילדים מדברים. 
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השלימו את הפעלים )בעבר, בעתיד או בשם הפועל(.ב. 

שנה חדשה

מה התלמידים אומרים כשמתחילה שנה חדשה?

באסל: בשנה הקודמת __________ )ללמוד( פחות מדי, ולכן בשנה הזאת אני 

__________ )לקרוא( הרבה ספרים ועיתונים ו__________ )לשאול( את 

המורה הרבה שאלות. ואולי גם __________ )למצוא( זמן להיפגש עם החברים 

שלי. 

רימא: אני למדתי יותר מדי בשנה הקודמת, ולכן בשנה הזאת אני __________ 

)לרכוב( על האופניים שלי למקומות רחוקים, אולי עד לסין. המשפחה שלי אולי 

__________ )לדאוג( לי, אבל אני __________ )לשלוח( משם מכתבים. 

אורית: בשנה הקודמת אני לא __________ )לעשות( שום דבר פחות מדי או 

יותר מדי. אני גם לא יודעת מה יהיה בשנה הזאת, ואני לא יודעת מה אני רוצה. אני 

יודעת רק דבר אחד: בשנה הזאת __________ )לגדול( בשנה.

יוסף: גם אני לא יודע מה יהיה בשנה הזאת, אבל יש לי חלום. בכל יום אני 

__________ )לשכב( על המיטה שלי ו__________ )לשכוח( מכל העולם, ובכל 

ערב אני __________ )ללבוש( בגדים יפים ו__________ )לשלוח( וואטסאפ 

לחברים כדי __________ )לראות( מי רוצה לעשות מסיבה. אין פחות מדי 

מסיבות! 

בזוגות – ערכו שיחות לפי המידע הבא. ג. 

ילדים מדברים עם אימא, שעובדת כל היום.. 1

ילדים מדברים עם אבא, שנמצא כל היום בבית.. 2

אח גדול מדבר עם אח קטן, שלא רוצה להישאר לבד בבית.. 3

אחות גדולה מדברת עם אחות קטנה, שלוקחת לה את הבגדים.. 4
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חזרה - ״את״ או ״את ה-״?
 מיודע לא מיודע 

פועל + את + שםפועל + את ה + שם עצםפועל + שם עצם 

הילד קורא ספר.

הילד קרא ספר מפחיד. 

אימא מזמינה אורחים.

 הילד קרא את הספר.

הילד קורא את הספר המפחיד.

אימא מזמינה את הדודים שלנו.

אני אוהב את אבא.

אימא הזמינה את יוסף.

השלימו ״את״ או ״את ה-״ או עשו x.א. 

אבא ואימא בונים ____ בית גדול. . 1

המורה מלמד ____ מילים החדשות. . 2

האיש צייר ____ ציור יפה.. 3

הוא צייר ____חנה.. 4

אני אוהב ____ ירושלים. . 5

בבית הקפה הוא שתה ____קפה ואכל ____עוגה.. 6

אני לא מוצא ____משקפיים שלי. . 7

הוא תמיד מקיים ____ הבטחות שלו.. 8

הם לא מכירים ____ הרגשה הזאת. . 9

הוא דוחה ____ כל העבודות.. 10

הוסיפו ״את״ או ״את ה-״. ב. 

רנה אוהבת סבתא. כל יום היא פוגשת אותה, והן הולכות לפארק, עם ספר.

שם רנה קוראת לסבתא ספר, כי לסבתא כבר קשה לראות.

אחר כך הן הולכות הביתה ורנה עושה ארוחת הערב. הן אוכלות ארוחה, ואחר 

כך רנה מדליקה מחשב של סבתא וכותבת בשביל סבתא מיילים. סבתא כותבת 

מיילים לנכדים שלה שגרים באמריקה. 

בשבוע הבא יהיה עיד אל פיטר וסבתא תחגוג חג עם כל המשפחה. 
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חזרה
כתבו את הפועל בצורה הנכונה.א. 

מה הם יעשו מחר?

יוסף אוהב __________ )ללמוד(, ולכן מחר הוא __________ )ללמוד( בפארק. 

הוא __________ )לשכב( על ספסל, ו__________ )לקרוא( את הספר 

״מחשבות ומסורת״. 

רינה צריכה __________ )לקנות( בגדים לחתונה, ולכן מחר היא __________ 

)למדוד( הרבה שמלות, עד ש__________ )למצוא( את מה שהיא אוהבת.

אחמד __________ )לרכוב( על אופניים, ולא __________ )לפחוד(. 

מרים רוצה __________ )לטייל( בעיר, ולכן היא __________ )ללבוש( בגדים 

יפים, ו__________ )לפגוש( את החברות שלה. 

מוסא __________ )לחגוג( מחר יום הולדת. הוא והחברים שלו __________ 

)לשמוע( מוסיקה, ו__________ )לצחוק( כל היום. 

ענת __________ )לעבוד( בחנות שלה בשוק, ו__________ )למכור( הרבה 

מיץ. 

המורה שרה __________ )לבדוק( מבחנים, ואחר כך __________ )לחשוב( על 

השיעורים של מוחרתיים.

עלי __________ )לדאוג( לחברים שלו, שנסעו לטיול ארוך. 

ואני? מחר אני __________ )לשכוח( מה אני רוצה __________ )לעשות(...

כתבו את המשפט ביחיד.ב. 

הם יחשבו על המבחן. _______________________________________. 1

הם יבדקו את הבעיה מחר. ___________________________________. 2

אתם תמכרו את הבית? _____________________________________. 3

אתם תחלמו חלום אמיתי. ____________________________________. 4

הם ימצאו עיתון מלוכלך. _____________________________________. 5

הם ישמעו מוסיקה משוגעת. __________________________________. 6

אנחנו ננהג למקום רחוק במכונית מהירה. _________________________. 7
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אתם תחגגו את החג בבית? ___________________________________. 8

הם יסגרו את החנות בשעה 8:00. _______________________________. 9

אנחנו לא נכעס. ___________________________________________. 10

השלימו את המשפטים.ג. 

מבטיח     מבקש     רוצה     מאחל 

אימא לפני יום ההולדת של הבת שלה, סוריה:

אני מבטיחה לך שהמסיבה שלך תהיה יפה. . 1

אני __________ שאת והחברות שלך תצחקו הרבה. . 2

אני __________ לך שתגדלי לאישה חכמה ויפה. . 3

אני __________ שהחברות שלך יעזרו לך לסדר את הבית אחרי המסיבה. . 4

 

השלימו את המשפטים.ד. 

מורה בשיעור הראשון 

אני מבטיח לכם ש______________________________. 1

אני מאחל לכם ש______________________________. 2

אני רוצה ש______________________________. 3

אני מבקש ש______________________________. 4

השלימו את המילים הבאות במשפטים הבאים.ה. 

חורף     שמן     לקיים     מלוכלך     משוגע 

אם אתה מבטיח, אתה צריך ________________.. 1

אם אתם לא נקיים, אתם ________________.. 2

אם אתה צועק כל היום, אתה ________________.. 3

אם יש פה גשם ושלג, אז עכשיו ________________.. 4

אם אתה רזה מאוד, אתה לא ________________.. 5
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3

התקדמות 
מצויינת!
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חיים "חכמים"4
כל המילים החדשות

שונות פעלים أفعالשמות תואר صفاتשמות עצם أسماء
متفّرقات

אשפה نفاياتنفايات
דרישת שלום تحّيةتحّية

הוראה, הוראות أمر،أمر، أوامرأوامر
וילון, וילונות ستار، ستائرستار، ستائر

זבל زبالةزبالة
חגיגה, חגיגות احتفال،احتفال، احتفاالتاحتفاالت

חיישן, חיישנים مجّس،مجّس، مجّساتمجّسات
חלב حليبحليب

טיסה, טיסות رحلة جّوّية،رحلة جّوّية، رحالت رحالت 
جّوّيةجّوّية

כלים )כלי אוכל( أدوات )أدوات أدوات )أدوات 
طعام(طعام(

מדיח جّلايةجّلاية
מונית, מוניות سّيارة أجرة،سّيارة أجرة، 

سّيارات أجرةسّيارات أجرة
מנוחה راحةراحة

נהיגה سياقةسياقة 
סגירה إغالقإغالق

עירייה, עיריות بلدّية،بلدّية، بلدّياتبلدّيات
פח אשפה, פחי אשפה حاوة حاوة 

نفايات، حاويات نفاياتنفايات، حاويات نفايات
פתיחה فتحفتح

רחפן, רחפנים طائرة مسّيرة، طائرة مسّيرة، 
طائرات مسّيرةطائرات مسّيرة

שופט, שופטת قاٍض،قاٍض، قاضيةقاضية
שירה غناء / ِشعرغناء / ِشعر

אוטונומי, אוטונומית 
ذاتّي الحكم، ذاتّية الحكمذاتّي الحكم، ذاتّية الحكم

זקן, זקנה 
عجوز،عجوز، عجوزةعجوزة

מלא, מלאה مليء،مليء، مليئةمليئة
מסוכן, מסוכנת خِطر،خِطر، 

خِطرةخِطرة
נוח, נוחה مريح،مريح، مريحةمريحة

ריק, ריקה خاٍل،خاٍل، خاليةخالية

זורק, לזרוק يرمي، أن يرمي، أن 
يرمييرمي

מוסר, למסור ל- 
يسّلم، أن يسّلميسّلم، أن يسّلم

נוגע, לגעת ב- 
يلمس، أن يلمسيلمس، أن يلمس

פותח, לפתוח يفتح،يفتح، 
أن يفتحأن يفتح

רוחץ, לרחוץ يغسل، يغسل، 
أن يغسلأن يغسل 

רוקד, לרקוד يرقص،يرقص، 
أن يرقصأن يرقص

שולט, לשלוט ב- 
يسيطر، أن يسيطر يسيطر، أن يسيطر 

علىعلى

את מי? من؟من؟
בקלות بسهولةبسهولة

כל כך إلى هذا إلى هذا 
الحدالحد

כמו ש..., כך גם...
مثلما أن..مثلما أن...,  

هكذاهكذا...
מאוחר متأّخرمتأّخر

עד ש- حتىحتى
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 שאלה למחשבה
איך יהיו החיים בשנת 2050? 

הסיפור שלנו: ערב איידול 
בכיתה של מוטי

באסל: היי חברים, באתי להגיד שלום. מחר אטוס למצרים.

יצחק: באמת? מתי הטיסה שלך?

באסל: הטיסה מחר בערב, אבל אני צריך לעשות עוד כמה דברים.

יצחק: באמת? לא סיפרת לנו!

באסל: נכון. גם אני לא ידעתי. התקשרו אליי אתמול מ״ערב איידול״. אני כל כך 

שמח!

יצחק: אתה תשיר ב״ערב איידול״? באמת?!

באסל: כן!

יצחק: זאת לא הפתעה. אנחנו יודעים שהשירה שלך טובה!

באסל: תודה...

יצחק: אבל... איפה תגור?

באסל: אני אגור ב״מלון המלכים והמלכות״ בקהיר! זה המלון הכי מודרני במצרים, 

ויש בו הכול!

יצחק: איזה כיף!

באסל: אולי תבוא איתי?

יצחק: לא, אני לא יכול. אבל... תשלח לי תמונות מהמלון?

באסל: בטח! 

יצחק: וגם תמצא לי את השוקולד שאני אוהב?

באסל: בטח. 

יצחק: וגם תמסור דרישת שלום לשופטים?

באסל: בטח, ומה עוד?

יצחק: זה הכול. רק תחזור בשלום! נסיעה טובה!
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לומדים את הפועל – פעל עי״ו עתיד 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ָּתגְֹרָנהָיגּורּוָּתגְֹרָנהָּתגּורּוָנגּורָּתגּורָיגּורָּתגּוִריָּתגּורָאגּור

ָּתֵׁשְרָנהָיִׁשירּוָּתֵׁשְרָנהָּתִׁשירּוָנִׁשירָּתִׁשירָיִׁשירָּתִׁשיִריָּתִׁשירָאִׁשיר

ָּתבֹאָנהָיבֹואּוָּתבֹאָנהָּתבֹואּוָנבֹואָּתבֹואָיבֹואָּתבֹוִאיָּתבֹואָאבֹוא

שם הפועל: לגור, לשיר, לבוא 

שם הפעולה: שירה, טיסה

באסל יטוס לארצות הברית. 

הוא לא אוהב לטוס. הטיסה שלו מחר.

הוא ישיר, כי הוא אוהב לשיר, 

והשירה שלו טובה.

 עבודה בזוגות
שאלו את החברים שלכם:

לאן הם יטוסו בקיץ? . 1

מתי הם ישירו?. 2

איפה הם יגורו בשנה הבאה? . 3

מתי הם ירוצו?. 4

 תרגיל
כתבו את הפעלים בעתיד.

התלמידה תבוא מחר לשיעור, וגם התלמיד __________.. 1

בשנה שעברה גרתי בבית הישן, וגם בשנה הבאה __________ בו. . 2

כל שנה בחופשה אתם טסים לדודים שלכם. גם בחופשה הבאה __________ . 3

אליהם?
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כל התקופה קמתן מוקדם כדי ללמוד, אבל מחר __________ מאוחר.. 4

רצְת במרתון של עמאן בשנה שעברה. __________ שם גם בשנה הבאה?. 5

היא אוהבת לשיר. היא לא __________ בקונצרט היום בערב?. 6

שמתי את הכסף על השולחן, אחר כך __________ אותו במקום.. 7

כל שנה אתה צם ברמדאן. גם השנה __________, נכון?. 8

לא נחנו כל השבוע בגלל החגיגות, לכן __________ בסוף השבוע.. 9

אני אשיר במסיבה. גם אתם __________? . 10

כולם ימותו, אבל אנחנו לא יודעים מתי __________.. 11

לא לזוז! אם __________ – יכאב לכם.. 12

מודעה בפייסבוק

מלון המלכים והמלכות
30 דקות

"מלון המלכים והמלכות"                                               
במלון שלנו יש חדרים נוחים ומודרניים!

אפשר לנוח ולחלום כל היום! 
אפשר לקום מאוחר בבוקר או בצוהריים.

אפשר גם לא לקום - האוכל יבוא לחדר שלכם! וגם עיתון...
אפשר לרוץ ליד הים או לרכוב על אופניים.

אם אתם רוצים לטייל בעיר - אתם יכולים להזמין מונית-רחפן 
ולטוס בקלות בכל העיר. 

אפשר לרקוד ואפשר לשמוע מוסיקה!
עשו לנו לייק اضغط على إعجاب 

אתה ועוד 35 אחרים אוהבים את זה

שתףהגבלייק
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 תרגילים
אתם נוסעים למצרים. מה תעשו שם?א. 

השלימו את הפעלים בעתיד.ב. 

את מי אני יכול  באסל שר ב״ערב איידול״ והגיע למקום הראשון. בערב הוא חשב: 

להם  קנה  הוא  שלו.  החברים  את  להזמין  והחליט  חשב,  הוא  איתי?  לחגוג  להזמין 

כרטיסי טיסה, וכתב להם וואטסאפ.

“היי חברים. הטיסה שלכם יוצאת מוקדם בבוקר. אתם __________ במטוס בואינג 

גדול. פה, במצרים, כל אחד ימצא מה לעשות. אפשר לרוץ ולרכוב פה, אפשר לפגוש 

אנשים חדשים, ואפשר לא לעשות שום דבר״.

רימא ואחמד מחליטים לטוס למצרים. בדרך הם חושבים מה יעשו שם. 

ולכן __________ ליד הים! אני גם אוהבת רכיבה על  ריצה,  רימא: “אני אוהבת 

אופניים ולכן __________ על אופניים בכל מצרים!״

אחמד: “אני אוהב פגישות עם אנשים חדשים, ולכן __________ אנשים חדשים!״

לומדים שמות פעולה 
בניין פעל שלמים

 לכתוב – כתיבה    לקרוא – קריאה    לסגור – סגירה 

לפגוש – פגישה    לפתוח – פתיחה    לרכוב – רכיבה )ركوبركوب(

בניין פעל עי״ו

לטוס – טיסה    לרוץ – ריצה )ركضركض(

 תרגילים
השלימו את שמות הפעולה לפי הפועל במשפט.א. 

החברים של באסל חוזרים הביתה ומספרים איך היה. 

חגגנו כל הלילה. ה__________ נגמרה רק בבוקר!. 1
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ה__________ הייתה מצוינת. טסנו במטוס מודרני! אולי נטוס לשם גם בשנה . 2

הבאה?

בתוך העיר טסנו במונית-רחפן ולא נהגנו במכונית, כי ה__________ . 3

במצרים מסוכנת. 

נכנסנו לבריכה כשפתחו אותה, ונשארנו בה עד שסגרו אותה. . 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

שעות __________:
9:00-19:00

אחרי ה__________ 
אסור להיות בבריכה!

השלימו פעלים, שמות פועל ושמות פעולה.ב. 

דוגמה: בישראל אחמד נוהג מהר, כי הוא אוהב לנהוג. הנהיגה שלו טובה. 

באסל שר בערב איידול כי הוא אוהב __________, ואנשים אוהבים את . 1

ה__________ שלו.

רימא רוכבת כל הזמן על אופניים, ולכן היא רוצה __________ גם במצרים. . 2

ה__________ חשובה לה. 

החגיגה במלון הייתה ארוכה. הרבה אנשים __________ עם באסל ועם . 3

החברים שלו. גם האנשים במצרים אוהבים __________ וללכת למסיבות.

הייתה בעיה במטוס, ולכן אחמד, רימא ובאסל ישבו הרבה שעות במטוס. הם . 4

לא אהבו את ה__________ הזאת. מי כן אוהב __________ במטוס?

החברים רצו לשמוע מוסיקה במטוס, ולכן הם __________ מוסיקה כל . 5

הדרך. “__________ מוסיקה במטוס היא רעיון מצוין״ הם אומרים. 

לפני הטיסה באסל קנה ספרי __________, כי הוא אוהב __________ . 6

במטוס. בכל טיסה הוא קורא ספר.
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בית חולים מודרני

בעתיד החיים של האנשים יהיו קלים ונוחים, גם כשהם יהיו חולים. בית החולים יהיה 

מודרני ו"חכם". מה יהיה בו? יהיו בו חדרים נוחים וגדולים, ולכל חולה יהיה חדר. בבית 

החולים יהיו הרבה מחשבים קטנים, וכל המחשבים ימסרו את המידע למחשב גדול. איך 

יעבוד בית החולים הזה?

תחשבו שאנחנו בעתיד...

בבוקר מחשב-"רופא" בא לחדרים של החולים כדי לבדוק את החולים. הוא כותב מה יש 

להם ומה הם צריכים. אם לחולים יש שאלות – הם יכולים לשאול אותו. רק אם יש בעיה 

"אמיתית" באים לחדר של החולה רופאים אמיתיים. 

גם מחשב-"מלצר" בא לחדרים של החולים. הוא שואל את החולים מה הם רוצים לארוחת 

הצוהריים. המחשב כותב מה שהחולים מזמינים ושולח את ההזמנה למטבח. בצוהריים 

האוכל בא לחדרים של החולים.

והחולים  הווילונות  את  סוגרים  מחשב-"מנוחה"  של  החיישנים  הצוהריים  ארוחת  אחרי 

הולכים לישון, ואחרי שעה הם פותחים אותם והחולים קמים. 

אתם חושבים שזה מפחיד או מסוכן? אולי... אבל ככה יהיו בתי חולים בעתיד, והעתיד 

הזה לא רחוק...

 שאלות
אנחנו עוד לא בעתיד. מה המחשבים יעשו בעתיד? . 1

מחשב-"רופא" ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

מחשב-"מלצר" ______________________________________________

________________________________________________________

מחשב-"מנוחה" _____________________________________________

________________________________________________________

בית חולים "חכם" הוא לא בית חולים רגיל. מה אין בו?. 2

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________
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 עבודה בקבוצות – לקראת דיון בכיתה
חשבו מה טוב בבית חולים “חכם״ ומה לא טוב בו.

לומדים את מילת היחס ב- בנטייה 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ָּבֶהןָּבֶהםָּבֶכןָּבֶכםָּבנּוָּבּהּבֹוָּבְךְּבָךִּבי

 
בבתי החולים יהיו הרבה חולים, 

אבל יהיו בהם גם רופאים.

יוסף גר בבית הזה הרבה שנים, 

והוא רוצה לגור בו גם בעתיד.

 תרגילים
בית חולים מיוחד 

השלימו את מילה היחס ב- בנפרד או בנטייה. . 1

בית החולים ה״חכם״ בטוקיו הוא מקום מיוחד. בבית החולים הזה לא רופאים מטפלים 

בחולים, אלא מחשבים. המחשבים בודקים את החולים אבל לא נוגעים _____. הם 

כל המידע  על  מיוחדים. המחשבים שומרים  חיישנים  דרך  כל המידע  מקבלים את 

ושולטים _____. אם רופאים רוצים לקבל מידע על חולה – הם צריכים לבקש אותו 

מהמחשב. 

הרופאים אוהבים לעבוד עם המחשבים ולהשתמש _____. כאשר שואלים אותם: 

“אתם לא פוחדים? אתם לא חושבים שבעתיד לא יהיו רופאים?״ הם צוחקים ואומרים: 

“אנחנו מאמינים _____אנשים, אנחנו מבטיחים לכם שתמיד יהיו רופאים!״

יוסף חולה והוא נמצא בבית החולים ה״חכם״ בטוקיו. הוא נמצא _____ כבר חמישה 

ימים, והוא צריך להישאר _____ עוד שבוע. הוא שוכב _____מיטה ואסור לו לקום. 

הוא מקבל שלוש ארוחות ביום, ויש לו טלוויזיה טובה בחדר. אחרי שבוע יוסף אומר: 

“אני אוהב לחיות בבית החולים. התאהבתי _____. אני כל כך אוהב לחיות פה! אני 

יכול להישאר?״ 

מה אתם חושבים – יהיו או לא יהיו רופאים בעתיד?

יוסף מדבר עם אבא שלו. הוא מספר לו על בית החולים, ואבא שואל שאלות. ערכו . 2

את השיחה.
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בית “חכם״

יש בתים גדולים ויש בתים קטנים, יש בתים עתיקים ויש בתים מודרניים, יש בתים 

נקיים ויש בתים מלוכלכים, ויש... בתים “חכמים״. מה זה בית “חכם״? מה יש בו? 

בית “חכם״ “יודע״ הרבה דברים. הוא יודע מתי החלב נגמר, הוא יודע מתי אתם 

חולים וצריכים תרופה. הוא יודע מה יהיה מזג האוויר למוחרת. הבית הזה לא רק 

יודע, אלא גם עושה!

כשנגמר החלב – הוא “מדבר״ עם הסופרמרקט, והסופרמרקט שולח חלב, ישר 

למקרר שלכם. 

כשהוא מבין שאתם לא מרגישים טוב – הוא מזמין לכם תור אצל הרופא. 

הוא יודע מה יהיה מזג האוויר, ולכן אומר לכם מה ללבוש.

אם אתם רוצים לנסוע במונית – הוא מזמין לכם מונית.

אם אתם רוצים לנסוע במכונית האוטונומית שלכם – הוא קורא לה. 

אם אתם רוצים לאכול משהו – הוא מבשל בדיוק את מה שאתם רוצים. 

בבוקר, כשאתם קמים מהמיטה, הוא מבשל לכם קפה. 

איך זה יעבוד? בכל הבית יהיו חיישנים קטנים. החיישנים האלה ישלחו את המידע 

למחשב גדול, והמחשב הגדול ימסור הוראות למטבח / לסופרמרקט / למכונית, והם 

יעשו מה שצריך לעשות. 

 המשימות שלכם
מוסא גר בבית “חכם״, והוא אומר לרמי שכדאי גם לו לגור בבית “חכם״, כי המחשב . 1

יעשה הרבה דברים. ערכו את השיחה. אמרו מה מוסא אומר, מה הבית ה״חכם״ יעשה. 

 לבדוק מה מזג האוויר  /  לשלוח מונית  /  לשים את הדברים במקום  

 לזרוק את הזבל  /  לרחוץ את המכונית  /  לרחוץ את הכלב  

לשים את הכלים במדיח  /  לקרוא לילדים סיפור

מוסא גם אומר לרמי מה הוא )רמי( יעשה ומה הוא לא יעשה, כשהוא יגור בבית “חכם״.. 2

לבוא הביתה  /  לשים את הדברים על השולחן   

לנוח  /  לרקוד  /  לצחוק  /  לשיר

לא לפתור תרגילים בשיעורי הבית במתמטיקה של הילדים 

לא לקרוא לילדים ספר 
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לומדים משפטי השוואה עם כמו ש... כך גם...
עיר “חכמה״

כשלאונרדו דה וינצ’י כתב שבעתיד יהיו שירותים בכל בית, הוא לא חשב על עיר “חכמה״. 

בעיר “חכמה״ לא רק הבתים יהיו “חכמים״, אלא גם העיר תהיה “חכמה״. 

אתם שואלים מה זאת עיר “חכמה״? איך עיר יכולה להיות “חכמה״? התשובה פשוטה. 

להיות  שיכולים  כמו  “חכמה״.  להיות  יכולה  עיר  גם  כך  “חכם״,  להיות  יכול  שבית  כמו 

חיישנים בבית, כך גם יכולים להיות חיישנים בעיר.

כמו שהחיישן בבית מוסר למחשב מתי פח האשפה מלא, כך גם החיישנים בפחי האשפה 

ברחובות מוסרים למחשב העירייה מתי פחי האשפה מלאים. 

הם  העירייה.  של  החיישנים  גם  כך  רגע,  בכל  אנחנו  איפה  בודק  בבית  שהחיישן  כמו 

בודקים איפה יש הרבה אנשים ואיפה אין הרבה אנשים, והם שולחים אנשים מהמקומות 

המלאים למקומות הריקים. 

כמו שהחיישן של הבית עוזר לבריאות של האנשים בבית, כך גם החיישנים של העיר 

עוזרים לבריאות של כל האנשים בעיר.

כמו שהמחשב של הבית שומר את כל המידע על האנשים בבית )למשל מי אוהב לאכול 

מה(, כך גם המחשב של העיר שומר את כל המידע על העיר )למשל באילו רחובות יש 

הרבה אשפה(.

המחשבים בבית ובעיר יודעים הרבה דברים, אבל המחשב של הבית חושב על האנשים 

בבית, והמחשב של העיר חושב על העיר )ולא על האנשים(. 
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 שאלות
מה זאת עיר "חכמה"?. 1

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

מה יעשו החיישנים בערים החכמות בעתיד?. 2

______________________________________________________א. 

______________________________________________________ב. 

______________________________________________________ג. 

______________________________________________________ד. 

למי דואג המחשב בבית? _______________________________________. 3

למי דואג המחשב של העירייה? ___________________________________ 

  למה? ____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

מה כתוב עיר "חכמה" )ולא חכמה(?. 4

________________________________________________________

בשורה 3 כתוב: "אתם שואלים". מי זה "אתם"? ________________________. 5

למה הכותב "מדבר" עם הקוראים? ________________________________

________________________________________________________
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 כתיבה 
החיים בעולם “חכם״

כתבו איך יהיו החיים בעתיד. כתבו על הבית, על המכוניות ועל העיר. 

כתבו 15-12 שורות. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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לומדים תנאי קיים – בעתיד 

אם תחשבו, תמצאו את התשובה.

אם המחשב ישמור את המידע, העיר תעזור לבריאות של האנשים. 

אם המחשב לא יעבוד, יהיו בעיות. 

 תרגילים
השלימו את המשפטים.א. 

אם החיישנים בבית לא יעבדו.... 1

מי __________ את הזבל? )לזרוק(

מי __________ את הבריאות של האנשים? )לבדוק(

מי __________ את הכלב? )לרחוץ(

מה אומרים המורים לתלמידים?. 2

אם תלמדו כל השנה, __________ )לשלוט( בחומר. 

אם תקראו את הספר, __________ )למצוא( תשובות.

אם תגמרו את המבחן מוקדם, __________ )לשמוע( מוסיקה.

מה אומרת אימא לבת שלה?. 3

אם לא תפחדי, ______________________________________________. 

אם תחשבי רק דברים טובים, ____________________________________.

אם לא תמצאי עבודה, האחים שלך ________________________________.
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מה אומר אבא לבן שלו?. 4

אם בכל לילה תחזור מאוחר הביתה, אני _____________________________.

אם תחשוב כל הזמן על מסיבות, הציונים שלך _________________________.

מה שואלים תלמידים את המורים שלהם? . 5

אם אנחנו ___________ )לעבוד( מהר, אנחנו ___________ )לגמור( את 

השיעור מוקדם?

אם אנחנו ___________ )לשכוח( הכול במבחן – אתה ___________ )לכעוס(?

כתבו מה אמרו המורים לתלמידים שלהם. ב. 

 התלמידים כתבו את המבחן מהר, כי הם למדו לפני המבחן.. 1

_____________________________________________________

הם זכרו את הכול, כי הם חשבו.. 2

._____________________________________________________

 הם מצאו את התשובה, כי הם חשבו הרבה.. 3

._____________________________________________________

 הם כתבו את כל התשובות, כי הם קראו את כל השאלות. . 4

._____________________________________________________

 הם לא פחדו, כי הם שכחו את הפחד.. 5

._____________________________________________________

 הם לא שכחו, כי הם לא דאגו.. 6

._____________________________________________________

הפכו את המשפטים לשיחה בין מורה לתלמיד, ובין מורה לתלמידה. 

השלימו את השיחה בין באסל ליצחק, החבר שלו, לפני הנסיעה.ג. 

יצחק: תשלח לי תמונות ממצרים?

באסל: אם לא __________ )לשכוח( – __________ )לשלוח( לך.

יצחק: __________ )לשלוח( לי גם את השוקולד שאני אוהב?

באסל: אם __________ )למצוא( אותו בשוק של קהיר...

יצחק: __________ )למסור( דרישת שלום לשופטים?

באסל: אם __________ )לפגוש( אותם – __________ )למסור( להם. 

אם תלמדו לפני המבחן, תכתבו אותו מהר.
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יצחק: __________ )לחגוג( איתי?

באסל: אם __________ )לחזור( הביתה בשלום. 

חברו בין שני חלקי המשפט.ד. 

א. תקראו לי.1. אם לא תזרקו זבל...

ב. תשלחו לי מכתב. 2. אם תלמדו...

ג. תשאלו של מי הוא.3. אם תטוסו לאמריקה...

ד. יהיה פה מלוכלך. 4. אם תמצאו ספר...

השלימו את המשפטים.ה. 

משפטים של מורים

אם לא _____________________, את לא תלמדי פה.. 1

אם לא _____________________, לא תלמדי. . 2

אם לא תפתח את המחברת, לא _____________________.. 3

אם לא תסגרו את הדלת, _____________________.. 4

אם לא תבוא לשיעור, _____________________.. 5

אם לא תקומו בבוקר, _____________________.. 6

אם תצחקו כל השיעור, _____________________.. 7

אם לא אשכח, _____________________.. 8

משפטים של הורים

אם לא תרחצו את הכלים, לא _____________________.. 1

אם לא _____________________ בבית הספר, לא תלמדו במכללה. . 2

אם _____________________, אנחנו לא נדאג.. 3

אם תשימו את הדברים שלכם פה, אנחנו _____________________.. 4

אם לא תנוחו, _____________________.. 5

אם _____________________, גם אנחנו נכעס. . 6

אם לא נדאג, _____________________.. 7

אם תקומו מוקדם בבוקר, _____________________.. 8
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חזרה
ביום ההולדת

השלימו את הפעלים בצורה הנכונה. 

יום הולדת הוא יום מיוחד. ביום הזה אנשים __________ )לחשוב( מה __________ 

אנשים  יש  הבאה.  בשנה  )להיות(   __________ ומה  הקודמת,  בשנה  )להיות( 

ש__________ )מבטיח( הבטחות לשנה החדשה.

רינה, שופטת, בת 50, אומרת: “כל החיים __________ )לעבוד( בשביל אנשים אחרים. 

עכשיו אני צריכה __________ )לעשות( גם בשבילי. אני רוצה __________ )להפסיק( 

לעבוד. אני רוצה __________ )להתחיל( חיים חדשים. בשנה הבאה לא __________ 

)לעבוד(, לא __________ )לבוא( לעבודה כל בוקר, לא __________ )לקרוא( פסקי 

דין ולא __________ )לכתוב( פסקי דין. החיים שלי __________ )להיות( טובים!״

דני, מורה, בן 60, אומר: “בשנה שעברה רק __________ )לטפל( בבעיות של אנשים 

אחרים, תמיד __________ )להקשיב( לבעיות של התלמידים ו__________ )לחשוב( 

מה יכול __________ )לעזור( להם. עכשיו אני __________ )לחלום( על חיים חדשים 

ונוחים״.

בשנה הבאה __________ )לקרוא( ספר כל יום, __________ )לשמוע( מוסיקה כל 

היום וגם __________ )לנוח( הרבה. הילדים שלי __________ )לבוא( כל יום, וכל 

שנה אנחנו __________ )לטוס( למקום אחר בעולם. 

נולדו באותו היום לפני 16 שנה(, אומרות: “בשנה  )הן  וריקי, אחיות תאומות  שושנה 

שעברה רק __________ )ללכת( לבית הספר. בשנה הבאה לא __________ )לשאול( 

)להרוויח( כסף,  כדי __________  )למצוא( עבודה  את ההורים שלנו. __________ 

ואז __________ )לגור( במקום רחוק״.
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טיול בסין

השלימו מילת יחס מתאימה )ל-, ב-, מ-, אל, על(.

ויצחק גרים בישראל. הם אוהבים לטייל במקומות רחוקים. לפני שבוע הם חזרו  שרה 

__ארצות הברית.

אתמול הם טסו __סין. 

לפני הנסיעה הם אמרו: “אנחנו נקנה לכם מתנות יפות __חנויות הקטנות בשווקים של 

סין״. 

הם הגיעו לסין לפני חודש ועכשיו הם כבר מתגעגעים __ המשפחה שלהם.

הם כותבים למשפחה וואטסאפים, ובהם הם מספרים __ המקומות שבהם הם מבקרים.

בטיול בהודו

השלימו: כי, בגלל, לכן, כדי, אבל.

התעופה  בשדה  אותם  פגשנו  טובה.  שאלה  זאת  למה?  להודו.  נוסעים  אנשים  הרבה 

ושאלנו. זה מה שהם אמרו:

ללמוד  מתחילה  שהיא  לפני  מסוכן  טיול  לעשות  רוצה  היא   _____ לשם  טסה  מרבת 

במכללה. 

רינה נוסעת לשם _____ לבקר במקומות הקדושים.

לילה טסה לשם _____ המשפחה שלה, שגרה שם. 

מרים לומדת באוניברסיטה על הודו, ו_____ היא נוסעת.

ומוסא נמצא בשדה התעופה, _____ הוא לא טס. הוא בא עם חבר שנוסע. 
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סיפור מהתנ״ך

השלימו את המילים בצורה הנכונה:

מסורת / הבטחה / בריאות / אמיתי / חיובי / סוף / לקיים / לחזור / מדוע / שכן

בתורה מספרים על הרבה אנשים. איש אחד הוא אברהם. 

לפי ה__________ היהודית הוא האבא של כל היהודים.

בהתחלה לא היו לאברהם ולשרה )האישה שלו( ילדים, והם היו עצובים מאוד. 

הם חיו במדבר, בלי __________. יום אחד באו אליהם שלושה אנשים, ואמרו לאברהם:

בשנה הבאה יהיה לכם ילד. ילד __________!

ואנחנו _________ לפה כדי לראות. אנחנו יודעים שאתה זקן, 

אבל אתה לא צריך לדאוג, אנחנו תמיד __________ את ה__________ שלנו. 

ועד אז, אתה צריך לחשוב רק מחשבות __________, לא לחשוב על דברים רעים, 

ולשמור על ה__________ שלך, לאכול טוב, לעשות ספורט. 

שרה הייתה במטבח וצחקה. __________ היא צחקה?

ומה היה ב__________? אחרי שנה נולד יצחק.

עיר עצובה

השלימו את המילים בצורה הנכונה. 

לצחוק / רחפן / הבטחה / עצוב / מלוכלך / פסיכולוג / זקן / עיתון 

בעיר קטנה ורחוקה גרים אנשים __________ מאוד – הם לא שמחים ולא __________ 

אף פעם.

העיר שלהם __________, ויש אשפה בכל מקום. 

בעיר הזאת אין עירייה, אין שופטים ואין __________ שידאגו לאנשים. 

בעיר גרים רק אנשים__________, כי הבחורים והבחורות לא רוצים לגור בה. 

ב__________ יש פרסומות שמבטיחות: בעיר שלנו – החיים טובים. בואו אלינו!

אבל מי מקשיב ל__________ האלה ובא? 

ולכן הם באים. הם טסים אליה ב__________  יש תיירים שרוצים לראות את העיר, 

מודרניים.   
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עיר מסוכנת

כתבו טקסט דומה עם המילים הבאות:

ריק / מנוחה / נהיגה / עירייה / מבטיח

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

הפכים

כתבו את ההפך. 

קרוב ≠ _____________

מלוכלך ≠ _____________

חילוני ≠ _____________
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4

עברתם עוד שלב, 
כל הכבוד!
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כשנהיה גדולים5
כל המילים החדשות

שמות תואר שמות עצם أسماء
صفات

שונות متفّرقاتפעלים أفعال

אדריכל, אדריכלית مهندس مهندس 
معمارّي، مهندسة معمارّيةمعمارّي، مهندسة معمارّية

אולימפיאדה األلعاب األولمبّيةاأللعاب األولمبّية
איש עסקים, אשת עסקים رجل رجل 

أعمال،  امرأة اعمالأعمال،  امرأة اعمال
בנק, בנקים بنك،بنك، بنوكبنوك

הרצאה, הרצאות محاَضرة،محاَضرة، 
محاَضراتمحاَضرات

، مغّنيةمغّنية ،مغنٍّ זמר, זמרת مغنٍّ
חשמלאי, חשמלאית كهربائي،  كهربائي،  

كهربائيةكهربائية
מצב, מצבים وضعوضع / حالة، أوضاعحالة، أوضاع 

// حاالتحاالت
מרכז مركزمركز

נפש, נפשות 
نفسنفس / روح، أنفس / أرواحروح، أنفس / أرواح
סיבה, סיבות سبب،سبب، أسبابأسباب

ספורטאי, ספורטאית 
رياضّي،رياضّي، رياضّيةرياضّية

עובד, עובדת عامل،عامل، عاملةعاملة
פתרון, פתרונות حّل،حّل، حلولحلول

קבלן مقاولمقاول
ראש ממשלה, ראשת ממשלה 
رئيس حكومة،  رئيسة حكومةرئيس حكومة،  رئيسة حكومة

שחקן, שחקנית العب،العب، العبةالعبة
שטות, שטויות تفاهة، تفاهاتتفاهة، تفاهات

שר, שרה وزير،وزير، وزيرةوزيرة
תפקיד, תפקידים وظيفة،وظيفة، وظائفوظائف

יקר, יקרה غاٍل،غاٍل، 
غاليةغالية

משעמם, 
משעממת ممّل،ممّل، 

ممّلةممّلة
ציבורי, ציבורית 

عمومّي،عمومّي، عمومّيةعمومّية
רציני, רצינית جّدّي،جّدّي، 

جّدّيةجّدّية

בוחר, לבחור يختار،يختار، 
أن يختارأن يختار

בוכה, לבכות يبكي،يبكي، 
أن يبكيأن يبكي

טועה, לטעות 
يخطئ،يخطئ، أن يخطئأن يخطئ
מרוויח, להרוויח 

يربح،يربح، أن يربحأن يربح
משתנה, להשתנות 

يتغّير، أن يتغّيريتغّير، أن يتغّير
משתתף, 

להשתתף ב- 
يشارك،يشارك، أن يشارك أن يشارك 

بب...
מתאים, להתאים 

يالئم،يالئم، أن يالئم لأن يالئم ل...  
מתכנן, לתכנן 

يخّطط، أن يخّططيخّطط، أن يخّطط
עולה, לעלות 

يكّلف،يكّلف، أن يكّلفأن يكّلف

ִּבמקום بداًل منبداًل من
גם וגם علىعلى حّد سواءحّد سواء

דווקא بالذاتبالذات
דומה, דומה ל- مشابه، مشابه، 

مشابهةمشابهة
כיצד? كيف؟كيف؟

מספיק يكفييكفي
מפני ש- ألّن...ألّن...

נוסף על כך باإلضافة  باإلضافة 
إلىإلى

עדיין ما زالما زال

בוא, בואי, בואו تعال،تعال، 
تعاَلي،تعاَلي، تعاَلواتعاَلوا
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 שאלות למחשבה
כמו מי אתם רוצים להיות? למה?

הסיפור שלנו: מה תרצו להיות כשתהיו גדולים?
בכיתה של מוטי

מוטי שואל את התלמידים כמו מי הם רוצים להיות כשיהיו גדולים. 

יסמין: אני אהיה כמו אבא שלי. אבא שלי תמיד יודע מה נכון ומה לא נכון. הוא אף 

פעם לא טועה. ואם הוא טועה – הוא לא בוכה. כשאהיה גדולה גם אני לא אטעה, וגם 

לא אבכה, לא בגלל דברים חשובים ולא בגלל שטויות. 

יצחק: אני לא רוצה להיות דומה לאבא שלי, כי אבא שלי עבד כל הזמן. אבא שלי 

היה חשמלאי, ואף פעם לא היה לו זמן. אני רוצה מקצוע מצוין ולהרוויח הרבה כסף. 

באסל: אבא שלי רוצה שאני אהיה קבלן ושאבנה בתים, אבל אני לא רוצה להיות 

קבלן. אני רוצה להיות פסיכולוג ולטפל באנשים, או להיות אדריכל שמתכנן בתים. 

רימא: אני אהיה ספורטאית אמיתית, כמו מייקל פלפס. אני אוהבת לשחות. השחייה 

חשובה לי מאוד. אני רוצה להשתתף באולימפיאדה הבאה. אני יודעת שזאת מטרה 

גדולה, אבל אני אעבוד קשה. אני אשחה הרבה ואעשה כל מה שאני צריכה לעשות 

כדי להשתתף בה. 

מנאל: אני רוצה להיות ראשת ממשלה, או שרה בממשלה. לא כל כך חשוב מה, אבל 

שיהיה תפקיד ציבורי. אני רוצה לעשות הרבה דברים בשביל העם שלי, ואני לא רוצה 

לחיות חיים משעממים. 

אחמד: אני לא יודע כמו מי אני רוצה להיות. אולי אהיה אני. אני לא אהיה ראש 

ממשלה וגם לא שר. אני גם לא אהיה ספורטאי או זמר. אני לא אוהב לעבוד, ולכן לא 

אעבוד. אני לא אוהב ללמוד ולכן לא אלמד. אולי אהיה איש עסקים. ואם לא – אחיה 

מהכסף של ההורים שלי. יהיה לי בית גדול ותהיה לי מכונית מהירה ואולי תהיה לי 

אישה ואולי יהיו לי ילדים. אני לא יודע. 
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לומדים את הפועל – פעל ל״י עתיד 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ִּתְקֶניָנהִיְקנּוִּתְקֶניָנהִּתְקנּוִנְקֶנהִּתְקֶנהִיְקֶנהִּתְקִניִּתְקֶנהֶאְקֶנה

יָנהַּתֲעׂשּוַנֲעֶׂשהַּתֲעֶׂשהַיֲעֶׂשהַּתֲעִׂשיַּתֲעֶׂשהֶאֱעֶׂשה יָנהַיֲעׂשּוַּתֲעֶשׂ ַּתֲעֶשׂ

כמו לקנות: לרצות, לשתות, לבנות, לשחות, לראות, לבכות, לדחות, לטעות, לפנות, להיות

כמו לעשות: לעלות, לענות

שם הפועל: לקנות, לעשות, לשתות, לשחות 

שם הפעולה: קנייה, עשייה, שתייה, שחייה

 עבודה בזוגות 
שאלו חבר על היום בערב:

1. איפה הוא יהיה?   2. מה הוא יעשה?   3. מה הוא ישתה?   4. מה הוא יקנה?

 

 תרגיל
השלימו את הפעלים בצורה הנכונה.א. 

באסל לא __________ )להיות( קבלן, ולכן לא __________ )לבנות( בתים.. 1

רימא __________ )להיות( ספורטאית, ולכן היא __________ )לשחות( . 2

הרבה.

יסמין לא __________ )לטעות( ולא __________ )לבכות(.. 3

רינה לא יודעת מה היא __________ )להיות( ומה היא __________ . 4

)לעשות(.

מנאל __________ )להיות( ראש ממשלה ו__________ )לעשות( הרבה . 5

דברים בשביל העם שלה. היא __________ )לראות( מה לא בסדר בעולם, 

והיא לא __________ )לדחות( שום דבר למחר. 

יוסף __________ )להיות( מורה ו__________ )לענות( לכל התלמידים . 6

שלו. 
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 את מי לא שאלו מה הוא רוצה להיות כש__________ )להיות( גדול?. 7

ומה אתם __________ )לרצות( להיות?

השלימו פועל, שם פועל או שם פעולה.ב. 

רימא אוהבת לשחות. ה__________ חשובה לה, ולכן היא צריכה . 1

__________ כל יום.

רימא שותה הרבה מים כי __________ מים חשובה. כל ספורטאי צריך . 2

__________ מים. 

אורית עלתה לישראל. היא לא רצתה __________, אבל אחרי . 3

ה__________ החיים שלה הפכו להיות טובים.

מנאל תעשה הכול בשביל העם שלה, כי __________ ציבורית חשובה לה, . 4

והיא אוהבת __________ דברים חשובים. 

באסל יודע שבניית בתים ומלונות חשובה, אבל הוא לא רוצה __________.  . 5

המנהל פנה אל המורים וביקש שיבואו לפגישה. הוא שלח את ה__________ . 6

במייל. הוא אוהב __________ למורים במייל, כי כך הם יודעים הכול. 

איש העסקים קנה הרבה טלפונים ורצה למכור אותם, אבל אף אחד לא רצה . 7

__________ אותם. זאת הייתה __________ לא טובה. 

כשנהיה גדולים...

לכל אחד היה חלום כשהיה ילד. כל אחד חשב שהוא יודע מה הוא רוצה להיות כשיהיה 

״גדול״, אבל לא כל האנשים יכולים להיות מה שהם רצו להיות, ויש לכך כמה סיבות.

הרבה ילדים רוצים להיות שחקני כדורגל כשיהיו גדולים, כמו למשל ליונל מסי, אבל לא 

כולם יכולים להיות ליונל מסי, מפני שליונל מסי יש רק אחד. ילדים אחרים רוצים להיות 

אלטון ג׳ון, אבל לא כולם יכולים לשיר כמו אלטון ג׳ון. ומי שרוצה להיות סופרמן, לא יהיה 

סופרמן משום שסופרמן קיים רק בסרט. 

נוסף על כן, יש גם סיבות רציניות. לפעמים למשפחה אין כסף והילד לא יכול ללמוד את 

מה שהוא רוצה ללמוד, גם אם הוא מאוד רוצה. לפעמים יש למשפחה כסף, אבל לילד 

אין רצון ללמוד. במקום ללמוד מקצוע או ללמוד באוניברסיטה או במכללה – הילד רוצה 

לעבוד. הוא רוצה לעבוד ולהרוויח כסף. ההורים רוצים שהילד ילמד, אבל הם לא יכולים 

ללמוד במקום הילד.
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 שאלות
מה ילדים רוצים להיות ולמה הם לא יכולים?. 1

למה לא יכוליםמה רוצים להיות

 מה אתם חושבים, מה עוד ילדים רוצים להיות, אבל לא יכולים? למה?. 2

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

 אילו מצבים יש בפסקה 3?. 3

________________________________________________________ 

________________________________________________________

 ערכו שיחות בין אבא / אימא לילד.. 4

בשיחה א׳ אבא / אימא רוצה שהילד ילמד מקצוע רציני במכללה, אבל הילד רוצה 

 לעבוד.

בשיחה ב׳ הילד רוצה ללמוד במקום יקר, אבל למשפחה אין כסף. 

ֵיְט כיתתי   ּדִיּב
לימודים או עבודה?

חצי כיתה מציגה טיעונים בעד לימודים וחצי בעד עבודה. 

רשמו את הטיעונים על הלוח. 

ערכו הצבעה כדי לקבוע מי היה יותר משכנע. 

 הילד רוצה...                   אבל...
ההורים...                           
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לומדים משפט שמני עם שייכות בעתיד 
יהיה / תהיה / יהיו + לי / לך / לך / לו... + שם עצם

לא יהיה / תהיה / יהיו + לי / לך / לך / לו... + שם עצם

בשנה הבאה תהיה לי אפשרות בחירה. בחודש הבא יהיה לך יום הולדת. 

 תרגילים
.א.  אחרי שילד נולד אימא מספרת לו מה יהיה לו בחיים    ומה לא יהיה לו  

  

חברים טובים, הרבה משחקים, כדורים, בגן הילדים

אימא שדואגת

בעיות

ציונים טובים, חברים אמיתיים, מורה בבית הספר

טובה, אימא שדואגת

בעיות

תעודה טובה, חברים טובים, מחקר באוניברסיטה

מעניין, אימא שדואגת

בעיות

אישה נחמדה, ילדים נחמדים, בית יפה, בחיים

הרבה כסף, מקצוע טוב, אימא שדואגת

זמן

בבית אבות )بيت بيت 

مسنينمسنين(:

נכדים נחמדים, בעיות בריאות, משפחה 

גדולה, הרבה זמן

אימא שדואגת

בזוגותב. 

ערכו שיחה דומה בין אימא לבן. בשיחה הזאת הבן שואל מה יהיה / לא יהיה לו, 

והאימא עונה.
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כיצד בוחרים מקצוע?

ילדים בוחרים כל יום מה הם יהיו כשיהיו גדולים. יום אחד הם רוצים להיות שחקני כדורגל 

ולהיות מפורסמים כמו מסי, וביום אחר הם רוצים להיות קבלנים ולבנות הרבה בתים. 

ואז, פתאום, הם גדולים, והם צריכים להחליט באמת מה הם רוצים להיות ואיזה מקצוע 

הם רוצים ללמוד. פעם זה היה קל. אם אבא היה קבלן, גם הבן שלו היה קבלן. אם אבא 

היה מורה, גם הבן שלו היה מורה. אבל היום זה לא כך. היום קשה מאוד לבחור מקצוע, 

מפני שיש הרבה מקצועות, וגם משום שהילדים כבר לא לומדים את המקצוע מאבא, 

אלא בבית הספר, במכללה או באוניברסיטה. 

כיצד בוחרים היום מקצוע? יש כמה דרכים לבחירת מקצוע. דרך אחת היא לבדוק באיזה 

מקצוע יש עבודה. הדרך הזאת מסוכנת, כי מי שהולך ללמוד – רוצה גם לעבוד. אולי היום 

יש עבודה במקצוע הזה – אבל אולי לא תהיה בו עבודה בעוד כמה שנים. 

דרך אחרת היא לבדוק כמה כסף מרוויחים אם עובדים במקצוע הזה. חשוב מאוד לבדוק 

עובדים במקצוע  אנחנו  צריכים כסף. הבעיה היא שאם  אנחנו  כי  כמה כסף מרוויחים, 

רק בגלל הכסף ולא מפני שאנחנו אוהבים את העבודה שלנו – אנחנו לא נהיה עובדים 

חיוביים. 

יש אנשים שבוחרים את המקצוע שלהם לפי מה שהם אוהבים. הבעיה היא שאם אנחנו 

בוחרים מקצוע רק לפי מה שאנחנו אוהבים, ולא בודקים אם גם מרוויחים בו כסף – זאת 

בחירה נוחה ואולי אפילו נמצא עבודה, אבל נחיה עם ההורים כל החיים...

ויש אנשים שלא בוחרים ולא מתכננים. הם עושים מבחן פסיכומטרי )امتحان بسيخومتريامتحان بسيخومتري(, 

ולפי הציון הם חושבים איפה הם יכולים ללמוד. הם ילמדו את המקצוע גם אם הוא יהיה 

משעמם. 

כיום יש הרבה אי־ודאות בבחירת מקצוע, משום שיש הרבה אפשרויות, אבל אולי אפשר 

לבחור מקצוע שגם אוהבים וגם מרוויחים בו כסף?
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 שאלות
מה הבעיה? ________________________________________________. 1

למה זאת בעיה מודרנית? __________________ - ___________________ . 2

מלאו את הטבלה.. 3

דרכים לבחירת מקצוע

החיסרוןהיתרוןהדרך

השלימו.. 4

בשורה 4 כתוב ״פעם זה היה קל״. מה היה קל? ________________________

בשורה 5 כתוב ״אבל היום זה לא כך״. איך? ___________________________

בשורה 16 כתוב: ״אם גם מרוויחים בו כסף״. במה? ______________________

מה אתם חושבים, מה הדרך הכי טובה לבחירת מקצוע? . 5

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

 משימה
ערכו שיחות.

בחור צעיר לא יודע מה ללמוד. הוא הולך לפסיכולוג וחושב איתו על הדרך לבחור . 1

מקצוע. 

 בחורה צעירה הולכת למאמן אישי וחושבת איתו על אפשרויות הבחירה.. 2
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 דיון
ערכו דיון בשלישייה. כל אחד יציג טיעונים בעד אחת הדרכים למציאת מקצוע. 

גם וגם

קראו את השיחה של הצעירים. הם באו לאוניברסיטת תל אביב ליום הפתוח. 

תומר: היי דור, מה נשמע? הרבה זמן לא נפגשנו. מה אתה עושה פה?

דור: באתי לראות אם אני רוצה ללמוד פה.

תומר: נו, ומה אתה אומר? אתה רוצה ללמוד פה? מה אתה רוצה ללמוד?

דור: אני רוצה ללמוד גם מחשבים וגם פסיכולוגיה.

תומר: גם וגם? זה לא יותר מדי?

דור: לא. רציתי גם מוסיקה...

תומר: איך תעשה את זה? איך יהיה לך זמן? איך יהיה לך כוח?

דור: בבוקר אלמד פסיכולוגיה ובערב אלמד מחשבים. 

תומר: אתה משוגע!

דור: אני יודע. ומה אתה מתכנן ללמוד?

תומר: אני לא יודע עדיין. אני רוצה לעשות הרבה דברים, אבל אני לא יודע מה אני רוצה 

ללמוד. 

אני רוצה ללמוד מקצוע שבו מרוויחים כסף, אבל אני רוצה ללמוד גם משהו ״אמיתי״, 

משהו לנפש. 

דור: אז תלמד גם וגם: גם משהו בשביל הכסף, וגם משהו בשביל הנפש.

תומר: אני לא רוצה ללמוד שני דברים! אני רוצה משהו אחד, שהוא גם וגם!

דור: אז בוא נשמע את ההרצאה של הפרופ׳ עתיד, אולי אחר כך נהיה יותר חכמים. 

תומר: בסדר, בוא...
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 שאלות
 מה דור רוצה ללמוד? __________________________________________. 1

________________________________________________________

 מה תומר חושב על זה? ________________________________________. 2

________________________________________________________

 מה תומר רוצה ללמוד? ________________________________________. 3

________________________________________________________

 למי, אולי, יהיה פתרון? _________________________________________. 4

________________________________________________________

 מה אתם חושבים, מה דור צריך לעשות? למה? _________________________. 5

________________________________________________________

________________________________________________________

 מה אתם חושבים, מה הפתרון בשביל תומר? __________________________. 6

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________

מי אמר שצריך לבחור? 

השלימו: אבל, אם, משום ש..., כמו ש... כך גם..., גם וגם, בגלל. 

יש אנשים עם בעיה מיוחדת. הם יודעים מה הם רוצים, __________ הם רוצים יותר 

מדי.

עידן, למשל, רוצה להיות גם פרופסור באוניברסיטה ולחקור היסטוריה וגם להיות רופא. 

האם הוא יכול להיות __________?

אימא שלו אומרת לו: __________ תהיה גם פרופסור וגם רופא – איך יהיו לי נכדים?

אבא שלו אומר לו: אני מבין אותך. אתה רוצה להיות פרופסור __________ סבא שלך, 

שהיה גם הוא פרופסור. ואתה רוצה להיות גם רופא, __________ אתה אוהב לעזור 

לאנשים.

זה בסדר. אני חושב שזה דווקא רעיון טוב! __________ סבא שלך היה גם פרופסור וגם 

צייר, __________ אתה תהיה גם פרופסור וגם רופא! בהצלחה!
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הסיפור שלנו: פרופ׳ עתיד
בכיתה של מוטי 

תלמידי הקורס לבחירת מקצוע פוגשים היום אדם עם מקצוע מעניין. פרופ׳ עתיד 

הוא חבר טוב של המורה מוטי, ויש לו מקצוע מעניין. הוא עתידן. הוא חוקר מה 

יהיה בעתיד. 

פרופ׳ עתיד עובד באוניברסיטה. הוא מלמד סטודנטים. בהרצאות הוא מסביר 

לסטודנטים שלו מה יהיה ומה לא בעתיד. 

פרופ׳ עתיד מסביר:

״בעתיד לא יהיו מקצועות שקיימים היום, ומקצועות שקיימים היום – לא יהיו כמו 

שהם היום. למשל: אנשים לא ינהגו במכוניות, כי יהיו מכוניות אוטונומיות, ואנשים 

לא יעבדו בבנקים, כי מחשבים יעשו את הכול. אבל, מה אתם חושבים: מי יאמר 

למחשבים מה לעשות? מקצועות כמו מורים, מוכרים, מדריכי טיולים עדיין יהיו, 

אבל הם יהיו אחרים. מדריכי טיולים ומורים, למשל, לא יהיו בטיול עם האנשים או 

בכיתה. הם יהיו בבית... 

הבעיה היא שהיום אנחנו לא יודעים איך יהיה העתיד. אנחנו לא יודעים איך יעבדו 

רופאים, מורים, עובדים בבנקים, מנהלים... למה זאת בעיה? פרופ׳ עתיד מסביר: 

״אנחנו יודעים שהעולם משתנה. אנחנו יודעים שהעולם יהיה אחר, אבל אנחנו 

לא יודעים בדיוק מה יהיה. אנחנו יכולים רק לחשוב מה יהיה, ולפי זה ללמד את 

התלמידים״.
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 שאלות
מהו עתידן? ________________________________________________. 1

 אילו מקצועות לא יהיו בעתיד, לפי הטקסט? __________________________. 2

________________________________________________________

 אילו עוד מקצועות לא יהיו בעתיד, לפי דעתכם? _______________________. 3

________________________________________________________

 אילו מקצועות יהיו, אבל לא כמו שהם היום? __________________________. 4

________________________________________________________

 אילו עוד מקצועות לא יהיו בעתיד כמו שהם היום, לפי דעתכם? _____________. 5

________________________________________________________

 מה הבעיה? ________________________________________________. 6

________________________________________________________

 יש פתרון? _________________________________________________. 7

________________________________________________________

 כתיבה
בן דוד שלכם סיים את בית הספר והוא חושב מה לעשות עכשיו. ללמוד? לעבוד? לנסוע 

לטיול? הוא כותב לכם מייל עם השאלה הזאת, ואתם כותבים לו תשובה. כתבו את המייל. 

שאלון לבחירת מקצוע

לפניכם שאלון שבודק איזה מקצוע מתאים לכם. כתבו את הפעלים בצורה הנכונה.

סמנו את המשפט שמתאים לכם. 

מזכירה או חוקרת?

אם יהיו הרבה דפים על השולחן, את – 

__________ )לחשוב( של מי הם – מתאים לך להיות מזכירה. . 1

__________ )לבדוק( מה כתוב בהם – מתאים לך להיות חוקרת. . 2
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מדריך ספורט או מורה?

אם יהיו איתך ילדים, אתה – 

__________ )לקרוא( להם סיפור – מתאים לך להיות מורה. . 1

__________ )לשלוח( אותם לרוץ – מתאים לך להיות מדריך ספורט. . 2

איש עסקים או שר?

אם תהיה בחופשה, אתה – 

__________ )לעבוד( כל היום – מתאים לך להיות איש עסקים.. 1

__________ )לנוח( כל היום – מתאים לך להיות שר.. 2

רופא או חשמלאי?

אם תהיה הפסקת חשמל, אתה – 

__________ )לשאול( אם כולם בריאים – מתאים לך להיות רופא. . 1

__________ )לבדוק( מה קרה לחשמל – מתאים לך להיות חשמלאי. . 2

זמר או ספורטאי?

אם תהיה במסיבה, אתה – 

__________ )לשיר( כל הערב – מתאים לך להיות זמר. . 1

__________ )לרקוד( כל הערב – מתאים לך להיות ספורטאי. . 2
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פוסט בפייסבוק

אחמד לא יודע מה הוא רוצה ללמוד, ולכן הוא כותב פוסט בפייסבוק. 

קראו את מה שהוא כתב והשלימו את הפעלים בצורה הנכונה. א. 

אחמד
30 דקות

סמיר
אם תהיה ספורטאי - אתה __________ 

(לרוץ) כל היום, 
וכל יום המאמן שלך __________ 

(למסור) לך רשימה עם הוראות.

מרים
אם תהיה מדריך ספורט - __________ 

(לעבוד) בחדר כושר,
ו__________ (לפגוש) הרבה אנשים.

היבא
אם תהיה סופר - כל היום __________ 

(לקרוא) עיתון וספרים,
ואולי גם __________ (לכתוב) משהו.

מונא
אם תהיה רופא - הרבה אנשים 

__________ (לבוא) אליך, 
ואתה __________ (לשמוע) 

הרבה סיפורים מפחידים.

יצחק
אם תהיה שר - __________ (להיות) 

לך תפקיד חשוב,
וכל האנשים __________ (לבוא) אליך 

עם בקשות.

43 תגובות

שלום חברים,
אני צריך לבחור מקצוע, 

אבל אני לא יודע מה אני רוצה.
אולי אתם יכולים לכתוב לי 

מה כדאי לי להיות?
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 אמרו מה הוא יעשה, אם הוא יבחר בכל אחד מהמקצועות.ב. 

אם אחמד יהיה ספורטאי, הוא ירוץ כל יום...

 אמרו מה הוא עושה, אחרי שבחר בכל אחד מהמקצועות.ג. 

אחמד ספורטאי עכשיו, ולכן הוא רץ כל יום...

לומדים את מילת היחס ״בגלל״ בנטייה 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ִּבְגָלָלןִּבְגָלָלםִּבְגַלְלֶכןִּבְגַלְלֶכםִּבְגָלֵלנּוִּבְגָלָלּהִּבְגָללֹוִּבְגָלֵלְךִּבְגָלְלָךִּבְגָלִלי

יוסף אוהב את ליונל מסי. 

בגללו הוא משחק כדורגל.

רינה כועסת על אימא שלה. 

היא אומרת: אימא, בגללך לא הלכתי למסיבה. 

 

 תרגיל
כתבו ״בגלל״ בנפרד או בנטייה.

אבא ובן

 - אבא, אני רוצה ללמוד רפואה באוניברסיטה בארה״ב. 

   אתה יכול לשלם על הלימודים שם?

- לא, בן, הלימודים שם יקרים מדי.

- אבא, ________ אני לא אהיה רופא!

- לא, זה לא ________, וגם לא ________ הכסף. 

   אולי לא למדת מספיק? אולי הכול ________?
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הורים ובת

- אבא ואימא, אתם לא עוזרים לי. ________ אני לא אהיה מורה טובה. 

- למה ________? אנחנו כל הזמן רוצים לעזור, אבל את לא רוצה.

בחור במרכז ספורט

- שלום, אני רוצה להתאמן פה. שמעתי שיש כאן מאמנים רציניים. ________ אני 

רוצה להתאמן פה.

- שמעת שיש פה בריכה מצוינת?

- כן, גם ________ אני רוצה להתאמן פה.

המשיכו את השיחה: בחורים נחמדים, בחורות נחמדות, חדר כושר חדש, קפטריה 

מצוינת עם קפה טעים וסלטים בריאים. 

חזרה
כתבו שאלות.. 1

כיצד / למי / מדוע / מהו

פסיכולוג: שלום אחמד.

אחמד: שלום. אני רוצה לדבר איתך על עבודה. 

פסיכולוג: בבקשה. 

אחמד: ______________________________?

פסיכולוג: כי אנחנו צריכים להרוויח כסף. 

אחמד: מה אתה חושב, ______________________________?

פסיכולוג: מקום עבודה טוב הוא מקום שבו אתה גם מרוויח כסף וגם מרגיש טוב. 

אחמד: ______________________________?

פסיכולוג: לי יש עבודה טובה. 

אחמד: ______________________________?

פסיכולוג: מסתכלים בעיתון, שואלים חברים – כך מוצאים עבודה טובה כיום. 
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השלימו את מילות היחס בנפרד או בנטייה. . 2

ב- / ל- / של / עם / את / אל / על

המנהל: בוקר טוב, אנחנו נעבוד היום על פרסומת לעיתון חדש. אני מאמין _____, 

ולכן אני מבקש שתעבדו יפה. 

אתם תעבדו פה, במשרד, ואני אפגוש _____ המנהל של העיתון במשרד שלו. 

עובד: למה אתה נוסע _____? למה הוא לא בא לדבר _____ פה?

המנהל: כי הוא באמצע הכתיבה, והוא צריך לסיים _____ היום. 

עובד: למה אתה כל כך דואג _____? הוא חבר _____? 

המנהל: לא, הוא לא, אבל אני מרגיש שאני צריך לעזור _____. אבל אתה צודק, זה 

מסוכן שעבודה על פרסומת לעיתון משפיעה _____ המנהל. 

עובד: אז אולי אתה רוצה שאבוא _____?

השלימו וכתבו.. 3

השלימו את המילים הבאות במקום הנכון.א. 

כמו ש...   כך גם...   בעוד   במקום   אך   משום ש...   לא...   אלא...   כמו 

בית הספר בעתיד

כיצד ילמדו תלמידים בעתיד? איך ילמדו ילדים _____ חמישים שנה? האם הם 

ילמדו _____ היום?

_____מקומות העבודה לא יהיו כמו היום, _____ בתי הספר לא יהיו כמו 

היום.

לאנשי החינוך של היום יש הרבה שאלות, _____העולם משתנה במהירות, ואף 

אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. 

_____ לוח, ספרים ומחברות, יהיו לתלמידים מחשבים, זה בטוח.

_____ השאלה הכי חשובה היא _____ איך תלמידים ילמדו, _____ איך 

המורים ילמדו את התלמידים.
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כתבו איך תלמידים ילמדו בעוד חמישים שנה / מאה שנה / מאתיים שנה.ב. 

 בעוד חמישים שנה ______________________________________. 1

___________________________________________________

2 .___________________________________________________ 

___________________________________________________

3 .___________________________________________________ 

___________________________________________________

השלימו את הפעלים בצורה הנכונה. . 4

אחמד הוא איש עסקים. כל יום הוא ____________ )לקום( בשעה 5:00 בבוקר, 

זה הוא  )לקרוא( עיתון. אחרי  ו____________  )לשתות( קפה   ____________

 ____________ שהוא  ואחרי  בפארק,  ק"מ  עשרה  )לרוץ(   ____________

)להתקלח( הוא ____________ )ללכת( לעבודה.

ועל האנשים בעתיד: מה אנשים ____________  בעבודה הוא חושב על העתיד 

)לטוס(   ____________ הם  לאן  )לקנות(?   ____________ הם  מה  )לרצות(? 

הם  מוסיקה  איזו  )לנהוג(?   ____________ הם  מכוניות  באילו  בחופשה? 

____________ )לשמוע(?

למה אחמד צריך ____________ )לחשוב( על כל הנושאים האלה? יש לו תפקיד 

חשוב בחברה: הוא צריך ____________ )לקנות( דברים זולים וטובים. הוא קצת 

____________ )לפחוד(. 

יום אחמד ____________ )לומר(: אם אני ____________ )לקנות( דברים  כל 

יקרים ולא טובים, המנהל ____________ )לכעוס(. אם ____________ )לעשות( 

טעות, הוא ____________ )לשלוח( אותי הביתה.

אני  בך,  )להאמין(   ____________ אני  אחמד,  לאחמד:  אומר  המנהל  יום  וכל 

דברים  )למצוא(   ____________ היום  שגם  לך  )לאחל(   ____________

ושכל הקניות שלך  יפים,  דברים  רק  )לקנות(  היום ____________  ושגם  טובים, 

____________ )להיות( טובות. 
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5

רבע 
מאחוריכם!
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בבנק6
כל המילים החדשות

שונות متفّرقاتפעלים أفعالשמות תואר صفاتשמות עצם أسماء

אחריות مسؤولّيةمسؤولّية

אינפלציה تضّخم ماليتضّخم مالي

אישור, אישורים مواَفقة،مواَفقة، مواَفقاتمواَفقات

אשראי بطاقة اعتمادبطاقة اعتماد

הלוואה, הלוואות قرض،قرض، قروضقروض

המחאה, המחאות )צ'ק( شيك،شيك، شيكاتشيكات

חיסכון, חסכונות توفير،توفير، توفيراتتوفيرات

חשבון בנק, חשבונות בנק حسابحساب بنك،بنك، 

حسابات بنكّيةحسابات بنكّية

חתימה, חתימות توقيع،توقيع، تواقيعتواقيع

טופס, טפסים نموذج،نموذج، نماذجنماذج

יישומון )אפליקציה( تطبيقتطبيق

כלכלה اقتصاداقتصاد 

כסף מזומן أموال نقدّيةأموال نقدّية

כספומט, כספומטים صّرافصّراف آلي،آلي، صّرافات آلّيةصّرافات آلّية

כתובת, כתובות عنوان،عنوان، عناوينعناوين

מטבע, מטבעות عملة،عملة، عمالتعمالت

מכשיר, מכשירים آلةآلة / أداة، آالتأداة، آالت // أدواتأدوات

מעטפה, מעטפות ظرف،ظرف، ظروفظروف

עמלה, עמלות عمولة،عمولة، عموالت عموالت 

פנקס, פנקסים دفتر صغير،دفتر صغير، دفاتر صغيرةدفاتر صغيرة

ריבית, ריביות فائدة،فائدة، فوائدفوائد

שטר, שטרות ورقة نقدّية، أوراق نقدّيةورقة نقدّية، أوراق نقدّية

תוכנית חיסכון, תוכניות חיסכון برنامج توفير،برنامج توفير، 

برامج توفيربرامج توفير

חברתי, חברתית

اجتماعّي،اجتماعّي، اجتماعّيةاجتماعّية

מוצלח, מוצלחת 

ناجح،ناجح، ناجحةناجحة

מנומס, מנומסת

مؤّدب،مؤّدب، مؤّدبةمؤّدبة

סגור, סגורה مغلق،مغلق، 

مغلقةمغلقة

חוסך, לחסוך 

يوّفر،يوّفر، أن يوّفرأن يوّفر

חותם, לחתום 

על يوّقع،يوّقع، أن أن 

يوّقعيوّقع

מחכה, לחכות 

ל- ينتظر،ينتظر، أن أن 

ينتظرينتظر

מטלפן, לטלפן 

ל-/אל  يهاتف،يهاتف، 

أن يهاتفأن يهاتف

מעשן, לעשן 

يدّخن،يدّخن، أن يدّخنأن يدّخن

מפקסס, 

לפקסס ל- 

يرسليرسل فاكس، فاكس، 

أن يرسل أن يرسل 

فاكسفاكس

מצלצל, לצלצל 

ל-/אל  يرّن،يرّن، أن أن 

يرّنيرّن

אין בעד מה عفوا،عفوا، 

ال شكر على واجبال شكر على واجب

בחוץ بالخارجبالخارج

בטוח ש- متأّكد متأّكد 

من أّن...من أّن...

ברגע ש- في في 

اللحظةاللحظة التيالتي 

היכן? أين؟أين؟

זהו هذاهذا هوهو

לא רק... אלא גם... 

ليس فقطليس فقط... إنما إنما 

أيًضاأيًضا...

מאז منذمنذ

מהי? ما هي؟ما هي؟

מזמן منذمنذ زمنزمن

חכה, חכי, חכו 

انتظر، انتظري، انتظر، انتظري، 

انتظرواانتظروا

+ ועוד زائد 

- פחות ناقص 

x כפול ضرب

: לחלק ל- قسمة 

= שווה يساوي
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 מילה לעבודה בכיתה
להלן فيما يليفيما يلي 

הסיפור שלנו: בבנק
בכיתה של מוטי 

תלמידי הקורס מבקרים היום בבנק, כדי לראות איך עובדים פקידי בנק. הם 

שומעים שיחות של פקידים עם אנשים שבאים לבנק, ורואים איך הפקידים עובדים.

 רינה: שלום, אני רוצה לקבל הלוואה. שמעתי שאפשר לקבל הלוואה בקלות.. 1

 פקיד: כמה כסף את רוצה?

 רינה: 50,000 ₪.

 פקיד: אוהו, זה הרבה כסף. בשביל מה הכסף?

 רינה: לטיול בעולם.

 פקיד: ולא תעבדי בזמן הטיול?

 רינה: לא.

 פקיד: אני מצטער. 

 רינה: מה? לא אקבל הלוואה?

פקיד: לא. אני מצטער.

 יוסף: שלום, אני רוצה לפתוח חשבון בנק.. 2

 פקיד: בבקשה, בן כמה אתה?

 יוסף: בן 18. 

 פקיד: בסדר. אתה עובד? 

 יוסף: לא, אני לומד. 

 פקיד: יש לך תעודת זהות?

 יוסף: כן, הינה. 

 פקיד: מה הכתובת שלך?
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 יוסף: רח׳ הארבעה 3, פסגת זאב, ירושלים.

 פקיד: בבקשה, חתימה. 

 תודה רבה. רק אצלם הכול... זהו. 

 יוסף: זהו? 

 פקיד: זה הכול. עוד משהו?

יוסף: לא. תודה רבה.

חנה: שלום, באתי לקבל את הצ׳קים שלי. הם אצלך?. 3

פקידה: בבקשה, הינה ההמחאות שלך. שני פנקסים. וגם כרטיס האשראי שלך. 

חנה: תודה רבה!

פקידה: על לא דבר.

 נעים: שלום.. 4

 פקידה: שלום, נעים. מה שלומך? מזמן לא באת.

נעים: נכון. הכול אני עושה דרך האינטרנט, או בטלפון או ביישומון )אפליקציה(. 

 אבל היום יש לי משהו חשוב.

 פקידה: איך אני יכולה לעזור?

 נעים: אני צריך כסף. הבת שלי מתחתנת.

 פקידה: מזל טוב!

 נעים: תודה רבה.

 פקידה: אז איך נעזור לך?

 נעים: יש לי חיסכון קטן בתוכנית חיסכון ישנה, ואני רוצה לפתוח אותה.

 פקידה: בוא נבדוק. רק רגע... אי־אפשר לפתוח אותה. רק בעוד שלוש שנים.

 נעים: טוב... אז... אפשר לקבל הלוואה?

 פקידה: כמה כסף אתה רוצה?

 נעים: 50,000 ₪.

 פקידה: בסדר. תשלם 1000 ₪ כל חודש במשך 52 חודשים.

 נעים: אבל, 1,000x52=52,000. 2000 ₪ עמלה? 

 פקידה: לא, זאת לא עמלה. זאת ריבית... גם הבנק צריך להרוויח...
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נעים: מה?? אני אשלם 2000 ₪ ריבית? זה הרבה כסף! בסדר, יש לי רק בת 

 אחת...

 פקידה: יש פה טפסים שצריך למלא. בבקשה, תמלא פה, פה ופה... ותחתום פה, 

 פה ופה...

 נעים: מתי אקבל את הכסף?

 פקידה: ברגע שנקבל אישור. 

נעים: תודה רבה. 

פקידה: אין בעד מה. שיהיה במזל טוב!

 חנה: שלום, אפשר לדבר עם רותי?. 5

פקידה: לא. תצלצלי בעוד חמש דקות.

חנה: אפשר לדבר עם רותי?

פקידה: לא. היא לא יכולה לדבר עכשיו. אולי תשלחי פקס?

חנה: לא, אבל אני אדבר עם המנהל! 

חנה מתקשרת למנהל, אבל הבנק כבר סגור. 

חנה: שלום, אפשר לדבר עם רותי?

פקידה: חכי רגע... אני אבדוק...

רותי לא יכולה לדבר עכשיו. תטלפני בעוד חמש דקות.

חנה: אני יכולה לחכות.

פקידה: לא, את לא יכולה. תתקשרי בעוד חמש דקות. 

שלום: שלום, אני רוצה שתשנו את הכתובת שלי. אפשר אצלך? . 6

פקיד: כן, אפשר אצלי, אבל... תשלח לנו פקס )فاكسفاكس( בבקשה, ונטפל בבקשה.

שלום: מה המספר?

פקיד: המספר הוא... תפקסס את הטופס עכשיו, בסדר? 

שלום: בסדר. תודה רבה. אפקסס אותו עכשיו.



6ר בבכד  |  121 יהידה 

דינה: שלום, סליחה, הכספומט בחוץ לא עובד. . 7

פקידה: כן, אנחנו יודעים. יש בעיה.

דינה: ו...? אני צריכה כסף מזומן!

פקידה: הנושא בטיפול. אני מצטערת.

אישה: סליחה, אפשר לקבל מעטפה?. 8

פקיד: לא, כבר אין מעטפות. יש מכשיר בחוץ.

ו... סליחה, אסור לעשן פה!

לומדים את הפועל – פיעל )שלמים, ל״י ומרובעים( עתיד 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ְּתַדֵּבְרָנהְיַדְּברּוְּתַדֵּבְרָנהְּתַדְּברּוְנַדֵּברְּתַדֵּברְיַדֵּברְּתַדְּבִריְּתַדֵּברֲאַדֵּבר

ַׁשּנּוְנַׁשֶּנהְּתַׁשֶּנהְיַׁשֶּנהְּתַׁשִּניְּתַׁשֶּנהֲאַׁשֶּנה ַׁשֶּניָנהתְּ ּנּותְּ ֶּניָנהְיַשׁ ְּתַשׁ

ְּתַצְלֵצְלָנהְיַצְלְצלּוְּתַצְלֵצְלָנהְּתַצְלְצלּוְנַצְלֵצלְּתַצְלֵצלְיַצְלֵצלְּתַצְלְצִליְּתַצְלֵצלֲאַצְלֵצל

וגם: לעשן, לאבד, לסיים, לחבר, לצלם, לחייך

לחכות

לפקסס, לטלפן 

שם הפעולהשם הפועל הפועל

דיבורלדברמדבר

בקשהלבקשמבקש

צלצוללצלצלמצלצל

שינוילשנותמשנה

וגם: טיול, טיפול, צילום, ציור, עישון
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 תרגיל
השלימו את הפעלים בעתיד. ט. 

אורית מדברת עברית ואחרי הקורס היא __________ גם ערבית.. 1

מוטי __________ גם בקורס הבא, כי הוא אוהב ללמד.. 2

אבא מספר לילדים סיפור כל יום, וגם היום בערב הוא __________ סיפור.. 3

הבחורים מטיילים עכשיו בארצות קרובות, ובשנה הבאה הם __________ . 4

גם בארצות רחוקות.

״חברים, מתי __________ לעבוד? אנחנו כבר סיימנו!״ . 5

אברהם, ביקרת אצל דודה חנה? אם לא, כדאי ש__________ אצלה היום.. 6

לא שיניתן את התאריך על ההמחאה? אז __________! . 7

אימא צלצלה לקופת חולים, אבל אף אחד לא ענה, ולכן היא __________ . 8

שוב בצוהריים. 

רבקה, __________ בבקשה את הבית, כי אני סידרתי אותו אתמול.. 9

בחודש הבא תהיה תערוכת ציורים גדולה, ולכן )אנחנו( __________ הרבה . 10

בחודש הבא.

ביקשתי הרבה פעמים, אני לא __________ שוב!. 11

פקססתי את הטפסים אתמול, אבל הייתה בעיה בפקס, ולכן __________ . 12

אותם שוב. 

השלימו את שמות הפעולה.ב. 

הפקידה מטפלת בעניין. העניין ב__________.. 1

אנשים לא מעשנים בבנק, כי ה__________ אסור. . 2

האיש ביקש הלוואה, ולכן הפקידה בודקת את ה__________ שלו. . 3

הפקידה מצלמת את הטפסים במכונת ה__________.. 4

הבחורה מציירת את כל ה__________ החדשים בסגנון מיוחד.. 5

מי שמתכנן ערים חכמות, עובד ב__________ ערים. . 6

כשמסיימים ללמוד, עושים מסיבת __________.. 7

המורים אומרים: ״לא לנחש. __________ לא עוזרים. צריך לחשוב!״. 8
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השלימו לפי הצורך )פועל, שם פועל, שם פעולה(.ג. 

כל יום אבא מספר לילד __________.. 1

ילדים, אתמול ביקשתי שתסדרו את החדר, אני לא רוצה __________ גם . 2

היום. זאת לא __________ גדולה, ואין לכם אפשרות לא לסדר!

הסיפור שלנו: יום בבנק
בכיתה של מוטי 

מוטי שואל מי רוצה לעבוד מחר בבנק. רימא ויצחק רוצים. הפקידה בבנק מסבירה 

להם מה עושים פקידים בבנק:

העבודה בבנק קשה מאוד. יש לנו אחריות גדולה.

אנחנו עובדים קשה. אנחנו באים לבנק בשעה 8:00. 

כל היום אנחנו מדברים עם אנשים, מחייכים אליהם, שולחים פקסים ומקבלים 

פקסים, נותנים לאנשים כסף ומקבלים כסף מאנשים. 

בערב אנחנו סופרים את הכסף, מחברים את השטרות, מצלמים את כל הטפסים ו... 

מסיימים לעבוד בשעה 18:00 או 19:00.

 המשימות שלכם
לפי מה שהפקידה אומרת, רימא מספרת למוטי מה היא תעשה מחר, ויצחק מספר . 1

לחברים מה הוא ורימא יעשו מחר. אמרו את דבריהם. 

רימא ויצחק נמצאים בבנק. הם מספרים לחברים )בטלפון( מה הם עושים. ערכו את . 2

השיחות. 

למוחרת הם מספרים מה הם עשו. אמרו את דבריהם. . 3
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לומדים את הפעלים ״נתן״ ו״לקח״
לומדים את הפועל ״נתן״ בעבר 

הם / הןאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ָנְתנּוְנַתֶּתןְנַתֶּתםָנַתּנּוָנְתָנהָנַתןָנַתְּתָנַתָּתָנַתִּתי

לומדים את הפעלים ״נתן״ ו״לקח״ בעתיד

הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ן ןֶאתֵּ ִּתתֵּ

)תיתן(

ִּתְּתִני

)תיתני(

ִיֵּתן

)ייתן(

ִּתֵּתן

)תיתן(

ִנֵּתן

)ניתן(

ִּתְּתנּו

)תיתנו(

ִּתֵּתָּנה

)תיתנה(

נּו ִיתְּ

)ייתנו(

ִּתֵּתָּנה

)תיתנה(

חֶאַּקח ִּתקַּ

)תיקח(

ִחי ִּתקְּ

)תיקחי(

ִיַּקח

)ייקח(

ח ִּתקַּ

)תיקח(

ִנַּקח

)ניקח(

ִּתְּקחּו

)תיקחו(

ְחָנה ִּתקַּ

)תיקחנה(

חּו ִיקְּ

)ייקחו(

ִּתַּקְחָנה

)תיקחנה(

שמות הפועל: לתת לקחת שם הפעולה: נתינה לקיחה 

 תרגיל
השלימו את הפעלים בצורה הנכונה. 

אם )אני( __________ )לתת( לך מתנה, אתה __________ )לקחת( אותה?. 1

אם __________ )לתת( לי סיבה טובה, )אני( __________ )לתת( לכם מנוחה. . 2

ילדים, אם __________ )לקחת( את האשפה, אני אשמח מאוד. . 3

בנות, אם __________ )לתת( לי את המחשבים, אני __________ )לתת( לכם . 4

את הספרים. 

אתמול רינה __________ )לתת( לך מתנה, ומחר אתה לא __________ )לתת( . 5

לה גם?

אחי רוצה __________ )לקחת( לי את הרחפן, אבל אני לו __________ )לתת( . 6

לו אותו. 

אתמול בהרצאה הם __________ )לתת( לנו את כל הסיבות למה לא לנסוע. . 7

מה לוקחים 
ומה לא לוקחים?
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המוכרת בחנות הווילונות __________ )לתת( לי פתרון מצוין, ועכשיו החדר יפה. . 8

אם ראש הממשלה לא __________ )לתת( לספורטאים כסף, הם לא ישחקו.. 9

אם השרים לא __________ )לקבל( תפקידים רציניים, הם לא יעשו עבודה . 10

ציבורית. 

הידעתם? הבנק 
הבנק הוא מוסד חשוב מאוד לכלכלה. 

הוא ״מוכר״ ו״קונה״ כסף. הוא קונה

אותו במחיר נמוך ומוכר אותו במחיר גבוה.

הכסף שהוא נותן והכסף שהוא מקבל – זאת הריבית. 

הבנקים הראשונים היו באירופה לפני מאות שנים. הם היו פשוטים מאוד ושונים מהבנקים 

של היום. הם היו על ספסלים )مقعدمقعد( בשוק, והכסף היה כסף אמיתי – שטרות ומטבעות. 

הבנק לא העביר כסף מאדם לאדם. הוא רק החליף כסף בכסף. 

שטרות  ובמקום  מחשבים,  יש  ספסלים  במקום  היום  שינוי.  עברו  הבנקים  מאז  אבל 

דרך  )כמעט(,  בעולם  מקום  לכל  כסף  לשלוח  אפשר  היום  מספרים.  רק  יש  ומטבעות 

האינטרנט.

ייתנו לאנשים הלוואות,  יעשו הכול דרך האפליקציות. הם  יהיה בעתיד? הבנקים  ומה 

וייקחו מהם ריבית ועמלות, והאנשים לא ידברו עם הפקידים.

 שאלות
 מהי ריבית? ________________________________________________א. 

________________________________________________________

השוו בין הבנקים של פעם והבנקים של היום.ב. 

היוםפעם 

מהו בנק?
הבנק הוא מוסד פיננסי )مؤّسسة مؤّسسة 
مالّيةمالّية(, שמקבל כסף מאנשים שיש 

להם כסף ולא צריכים אותו ברגע זה, ונותן אותו 
לאנשים שכן צריכים כסף )כך הוא מרוויח(.
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השוו בין כסף של פעם וכסף של היום.ג. 

היוםפעם 

כתבו שאלות על הטקסט עם מילות השאלה הבאות:ד. 

איך __________________________________________________?. 1

היכן __________________________________________________?. 2

מתי __________________________________________________?. 3

מה עוד אתם רוצים לדעת על הבנקים? כתבו שתי שאלות.ה. 

1 .?_____________________________________________________

2 .?_____________________________________________________

בנק הזמן – מיזם )פרויקט( חברתי מוצלח

בנק ״מוכר״ ו״קונה״ כסף, אבל אפשר למכור ולקנות לא רק כסף, אלא גם זמן. 

כל  שלו  הרעיון  לפי  חכם.  רעיון  הברית  מארצות  כאהן  לאדגר  היה  שנה  שלושים  לפני 

לשעת  ששווה  רופא,  של  עבודה  לשעת  שווה  מורה  של  עבודה  שעת  שווים.  האנשים 

עבודה של מאמן ספורט, ששווה לשעה של פקיד בבנק. 

בבנק הזמן אדם נותן שעה של עבודה ומקבל שעה אחרת של עבודה. אף אחד לא יכול 

לומר שהשעה שלו שווה יותר. כך למשל, רופא שייתן שעה של טיפול, יקבל שעה של 

אימון ספורט, ומאמן ספורט ייתן את השעה שלו ויקבל שעה של מורה לאנגלית. 

מה אתם אומרים על המיזם החברתי הזה? הוא מוצלח או לא?
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 המשימות שלכם 
השלימו: לא רק... אלא גם..., כי, ולכן, כמו ש- כך גםא. 

רופא לא יכול לומר שהוא רוצה לקבל יותר כסף, __________ כל השעות . 1

שוות.

__________ הבנק ״מוכר״ ו״קונה״ כסף, __________ בנק הזמן ״מוכר״ . 2

ו״קונה״ זמן.

בעולם המודרני אפשר __________ למכור ולקנות כסף, __________ זמן. . 3

כל האנשים בעולם שווים, __________ אם אדם נותן רק שעה, הוא יכול . 4

לקבל בשבילה רק שעה. 

כתבו מה אתם חושבים על הרעיון של בנק הזמן.ב. 

בנק הדם 

קראו באינטרנט על בנק הדם. מה אתם חושבים על הרעיון?

לומדים את מילת היחס ״אצל״ בנטייה 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ֶאְצָלןֶאְצָלםֶאְצְלֶכןֶאְצְלֶכםֶאְצֵלנּוֶאְצָלּהֶאְצלֹוֶאְצֵלְךֶאְצְלָךֶאְצִלי

הדודים שלנו ביקרו אצלנו אתמול. הספרים שלך אצלי, כי נתת לי אותם אתמול. 
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 תרגיל
 כתבו ״אצל״ בנפרד או בנטייה.א. 

דני, אתה יודע איפה הטפסים שלי? אולי הם ________?

לא, הם לא ________, אבל אולי הם נשארו ________ יוסי?

רימא, מה נשמע ________?

________ הכול בסדר, אבל סבא וסבתא שלי חולים. הייתי ________ אתמול.

המורה: איפה שרה?

תלמידים: ________ הרופא.

המורה: שוב? גם אתמול היא הייתה ________!

איפה הפתק שלי?

________ יוסף.

ואיפה יוסף?

________ נעים.

אז הפתק שלי ________ נעים?!

שלום, אני רוצה לשלם חשבון חשמל. אפשר לשלם אצלכם?

אי־אפשר לשלם ________. אתה צריך ללכת לפקידה שם. רק ________ אפשר 

לשלם.

השלימו את מילות היחס המתאימות בצורה הנכונה. אם לא צריך להשלים מילת ב. 

.x יחס סמנו

רינה: אני לא מרגישה טוב. . 1

שרה: הלכת _____ רופא?

רינה: כן, הלכתי _____ וישבתי _____ חצי שעה. הוא דיבר _____ והסביר 

_____, אבל לא הצלחתי להבין שום דבר. 

שרה: את רוצה ללכת עוד פעם ושאבוא _____?
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רינה: אני אשמח אם תבואי _____. ואת תדברי _____?

אחמד: היי מוסא, אולי אתה יכול לעזור _____?. 2

מוסא: בטח. מה אתה רוצה? 

אחמד: אני מחפש _____ מכונית. איפה קונים מכוניות חדשות? 

מוסא: מכוניות חדשות קונים _____חנות של מכוניות חדשות. 

אחמד: אה... אתה יכול ללכת _____ לשם? 

מוסא: בטח. אני יכול להיות _____ במשרד בשעה 11:00, או לפגוש _____ 

בשעה 12:00 בחנות. אני אוהב לבקר _____משרד שלך. 

אחמד: אני צריך להביא _____ כסף מזומן? 

מוסא: לא, אחמד. אתה לא צריך להביא _____ כסף מזומן. מכונית חדשה לא 

קונים בכסף מזומן, אלא בכרטיס אשראי. 

 האזנה
האזינו לשיר ״אצלי הכול בסדר״ של בועז שרעבי ואמרו: מה אומר בועז שרעבי? למה?

 משחקי תפקידים 
שיחות בבנק

להלן מצבים בבנק. ערכו שיחות בין האנשים והפקידים החדשים )הם מאוד מנומסים(.

מונא רוצה לפתוח חשבון בנק, אבל היא שכחה להביא את תעודת הזהות שלה. . 1

הפקידה אומרת לה שאי-אפשר לפתוח חשבון בלי תעודת זהות. 

יוסף רוצה לקבל הלוואה כדי לקנות רחפן, אבל אין לו עבודה, ולכן הבנק לא רוצה . 2

לתת לו הלוואה. ערכו את השיחה בין יוסף והפקידה. 

רולא רוצה לפתוח את תוכנית החיסכון שלה כדי לקנות בית. הפקיד מציע לה . 3

לקחת הלוואה במקום לפתוח את תוכנית החיסכון. 

מרים רוצה להתחיל לחסוך כל חודש 100 שקל. הפקיד מציע לה לחסוך 1000 שקל . 4

כל חודש ובודק איתה מאיפה היא יכולה לקחת את הכסף. 

מחמד בא לקבל את הצ׳קים שהזמין. הפקיד מחפש, אבל לא מוצא את הצ׳קים. . 5

הוא אומר למחמד שאולי הוא לא הזמין צ׳קים. 
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הסיפור שלנו: לאחר הביקור בבנק
בכיתה של מוטי

השלימו את המילים הבאות בשיחה. 

פתוח / סגור / שטרות / מטבעות / טפסים / מכשירים

אחמד: אני לא מבין... אם אפשר לעשות הכול דרך האינטרנט, למה צריך פקידים?

באסל: כי יש דברים שאי־אפשר לעשות דרך האינטרנט. 

אחמד: ואם יש פקידים – למה צריך __________? 

באסל: כי לפעמים הפקידים לא עובדים, ולא את הכול אפשר לעשות דרך 

האינטרנט. 

אחמד: אם הבנק __________ מ-8:30 עד 13:30 – למה הפקידים עובדים גם 

כשהבנק __________?

באסל: כי צריך לצלם את כל ה__________ ולספור את כל ה__________ ואת 

כל ה__________. 

 כתיבה
האם יהיו בנקים בעתיד? איך הם יהיו? מה יעשו הפקידים? מה יעשו האנשים? כתבו 

קפסולת זמן )كبسولة الزمنكبسولة الزمن(. בעוד עשר שנים אולי תרצו לקרוא מה כתבתם. 
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הידעתם? הביטקוין  
לפני שהיו בנקים – אנשים שילמו בכסף אמיתי. אם הם רצו לקנות משהו ממישהו – הם 

הלכו אל האדם, נתנו לו מטבעות או שטרות של כסף, וקיבלו את מה שהם רצו. אם הם 

רצו לתת למישהו מתנה – הם נתנו לו מטבעות או שטרות.  

אבל היום יש בנקים, ולא צריך ללכת אל האדם או אל החנות. אתם יכולים לקנות דברים 

במקומות רחוקים, לשלם בכרטיס אשראי או דרך אפליקציה, ולקבל את הדברים בדואר 

או עם רחפן. אם אתם רוצים לתת מתנה למישהו – אפשר לתת לו המחאה, או פשוט 

להעביר לו כסף לחשבון. כסף הוא כבר לא מטבעות או שטרות. הוא רק מספרים במחשב.

אבל לבנקים יש גם חסרונות, ולא תמיד כל אחד יכול להעביר כסף לכל אדם אחר שהוא 

רוצה להעביר לו כסף, או לקנות משהו במדינה אחרת. לבנקים ולמדינות יש הרבה כוח, 

ולפעמים הם לא רוצים שהכסף שלנו יעבור למקומות או לאנשים אחרים. 

לכן חשבו על משהו חדש. בשנת 2008 סאטושי נקאמוטו )לא בטוח שזה השם האמיתי 

שלו( המציא את הביטקוין. הביטקוין הוא כסף חדש, שכל אחד יכול להשתמש בו. כל 

אדם יכול להשתמש בכסף הזה. אפשר להעביר אותו מכל מקום לכל מקום בעולם, צריך 

רק מחשב או טלפון נייד. אף פעם לא תהיה אינפלציה, כי אי־אפשר לעשות ״מטבעות״ 

חדשים. אבל, עוד לא כולם יודעים להשתמש בכסף הזה, ואם יש לך בעיה – אתה לבד. 

ועוד בעיה: אף אחד לא יודע מה יהיה עם הכסף הזה. 

כמה שווה ביטקוין אחד? 

40 $מרץ 2013

1200 $דצמבר 2013

650 $ינואר 2014

1000 $פברואר 2014

14156 $דצמבר 2017

3740 $דצמבר 2018

7360 $דצמבר 2019

10,268 $יוני 2020

הפשו נהה שווה ביחדוין אהד היות. 
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  שאלות

 מהו הביטקוין? ______________________________________________. 1

_________________________________________________________

 למה המציאו אותו? ___________________________________________. 2

_________________________________________________________

 מה היתרונות של הביטקוין? _____________________________________. 3

_________________________________________________________

 מה החסרונות של הביטקוין? ____________________________________. 4

_________________________________________________________

 דיון 
יש מדינות שרוצות להפסיק את השימוש בכסף מזומן. זה רעיון טוב או לא?

חשבו מה כל אחד רוצה: הממשלה, הבנקים, האנשים, החברות... 
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חזרה
בחרו שם תואר מתאים וכתבו אותו בצורה המתאימה. א. 

מסוכן מנומס ריק משעמם יקר מוצלח חברתי סגור 

הטפסים האלה __________ – לא כתבת שום דבר!. 1

התפקיד הזה __________ – אני כל הזמן נרדם.. 2

זאת הייתה הרצאה מאוד __________ – כולם הקשיבו ושאלו הרבה שאלות.. 3

הפקידה הזאת מאוד __________ – היא מדברת בשקט, מקשיבה לכולם . 4

ומסיימת כל שיחה במילים טובות.

הבנק __________ עכשיו. תבוא אחר כך.. 5

המדיח הזה __________ מאוד – יותר מאלפיים שקל. . 6

המצב הזה __________ מאוד – אתה לא יודע מה יכול לקרות.. 7

המרכז הזה הוא מרכז __________, שאליו באים אנשים כדי לפגוש אנשים . 8

אחרים. 

השלימו את הפעלים בצורה הנכונה. ב. 

טיול של המשרד

מבקש  אני  טיול.  )להיות(   ____________ מחר  העובדים!  לכל  שלום 

ש____________ )לבוא( למשרד בשעה 6:00 בבוקר. 

 ____________ אלא  בוקר,  ארוחת  איתנו  )לקחת(   ____________ לא  אנחנו 

)לעצור( בדרך ו____________ )לקנות( משהו. 

בחיפה ____________ )לפגוש( את איציק המדריך. 

הים,  ליד  )לטייל(   ____________ קודם  בטיול?  )לעשות(   ____________ מה 

ואחר כך ____________ )לעלות( לסטלה מאריס. שם ____________ )לצלם( 

)לספר(  איציק ____________  )לשמוע( מה  ו____________  חיפה  את העיר 

מתנות  )לקנות(   ____________ ואולי  הנוף,  מול  )לנוח(   ____________ לנו. 

לילדים. 

אנחנו ____________ )לסיים( את הטיול בשעה 20:00, ו____________ )לחזור( 

לפה, למשרד.

יש שאלות?
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השלימו לפי הצורך – פועל, שם פועל, שם פעולה.ג. 

שלושה חברים טובים, אחד קבלן, אחד שחקן ואחד אדריכל, רוצים לנסוע יחד לטיול, 

אבל הם לא יודעים לאן.

)לעשות(.   __________ מה  )לחשוב(   __________ ואז  ניפגש,  אנחנו  השחקן: 

__________ )למצוא( פתרון. יש הרבה אפשרויות. 

האדריכל: ואיפה הישיבה __________ )להיות(?

לכולם.  מקום  יש  תמיד  אצלי  אליי.  )לבוא(   __________ יכולים  אתם  הקבלן: 

יכולים  אנחנו  לאן  )לחשוב(  ו__________  קפה  )לשתות(   __________

__________ )לנסוע(. 

השחקן: בסדר, אנחנו __________ )לבוא(.

השחקן: אולי __________ )לטוס( לארצות הברית?

האדריכל: לא, אני לא אוהב __________ )לטוס( ארוכות.

דברים  )לקנות(  ו__________  בקניון  )לטייל(   __________ אולי  אז  הקבלן: 

חדשים?

האדריכל: לא, אני לא אוהב __________ )לקנות(. אבל אפשר לעשות _________ 

)לטייל( ג׳יפים?

אני  החיים  כל  בחופשה,  גם  )לנהוג(   __________ רוצה  לא  אני  לא,  הקבלן: 

ב__________ )לנהוג(. אני גם לא אוהב __________ )לטייל( מסוכנים. 

 __________ אחד  כל  כי  בעיה,  לנו  שיש  )לחשוב(   __________ אני  השחקן: 

)לרצות( משהו אחר.

האדריכל: אני חושב שיש לי פתרון. כל אחד __________ )לעשות( את מה שהוא 

רוצה לעשות.
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ספרו מה כל אחד יעשה ומה כל אחד עשה.ד. 

כתבו את ההפך.ה. 

רזה ≠ __________ מלחמה ≠ __________ ריק ≠ __________

דתי ≠ __________ קרוב ≠ __________ נקי ≠ __________ 

דומה ≠ __________ מעניין ≠ __________ פחות מדי ≠ __________ 

לפני ≠ __________ פתוח ≠ __________
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6

סיימתם את יחידה 6, 
כל הכבוד!
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בחנויות7
כל המילים החדשות

שמות תואר שמות עצם أسماء

صفات

שונות متفّرقاتפעלים أفعال

הנחה تخفيضتخفيض

הסבר, הסברים توضيحتوضيح / شرح، شرح، 

توضيحاتتوضيحات / شروحشروح

הפך, הפכים عكس،عكس، أضدادأضداد

זוג, זוגות زوج،زوج، أزواجأزواج

חולצה, חולצות قميص،قميص، قمصانقمصان

חיוך, חיוכים ابتسامة، ابتساماتابتسامة، ابتسامات

חליפה, חליפות بدلةبدلة

חצאית, חצאיות تّنورة،تّنورة، تنانيرتنانير

כנס, כנסים مؤتمر،مؤتمر، مؤتمراتمؤتمرات

לקוח, לקוחה, לקוחות زبون، زبونة، زبائنزبون، زبونة، زبائن

מדים زّي رسميزّي رسمي

מוכר, מוכרת بائع،بائع، بائعةبائعة

מותג, מותגים عالمة تجارّية،عالمة تجارّية، عالمات عالمات 

تجارّيةتجارّية

מידה, מידות قياس،قياس، قياساتقياسات

מכירה بيعبيع

מכנסיים بنطلونبنطلون

נעל, נעליים حذاء،حذاء، أحذيةأحذية 

סנדל, סנדלים صندل،صندل، صنادلصنادل

עונש, עונשים عقاب،عقاب، عقوباتعقوبات

עץ, עצים شجرة، أشجارشجرة، أشجار

שוטר, שוטרת شرطّي،شرطّي، شرطّيةشرطّية

תלבושת אחידה لباس موّحدلباس موّحد

 בין-לאומי, 

בין-לאומית دولي، دولي، 

دولّيةدولّية

לבוש, לבושה مرتٍد مرتٍد 

مالبسه، مرتدية مالبسه، مرتدية 

مالبسهامالبسها

עירום, עירומה 

عاري، عاريـةعاري، عاريـة

צנוע, צנועה 

محتشم، محتشمةمحتشم، محتشمة

פופולרי, פופולרית 

شعبّي، شعبّيةشعبّي، شعبّية

ממליץ, להמליץ על 

يوصي،يوصي، أن يوصي بأن يوصي ب

מסכים, להסכים עם 

يوافق،يوافق، أن يوافقأن يوافق

מעדיף, להעדיף 

يفّضل،يفّضل، أن يفّضلأن يفّضل

משאיר, להשאיר 

يبقي،يبقي، أن يبقيأن يبقي

במהירות بسرعةبسرعة

בעל- صاحبصاحب

העירה إلى المدينةإلى المدينة

חוץ מ- ماما عداعدا

חינם مّجاًنامّجاًنا

יד שנייה مستعَملمستعَمل

לא... אלא רק... 

ال... إّنما فقطال... إّنما فقط...

לאחר מכן بعد ذلكبعد ذلك 

למכירה للبيعللبيع

מול مقابلمقابل

מכיוון ש- ألن...ألن...

ממש حًقا،حًقا، فعًلافعًلا

קנה, קני, קנו 

اشترِ، اشتري،اشترِ، اشتري، 

اشتروااشتروا
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 שאלה למחשבה: 
מה ״אומרים״ הבגדים על האדם?

הסיפור שלנו: בחנויות 
בכיתה של מוטי 

מוטי בא לשיעור ואומר: מחר אנחנו הולכים העירה. שם נראה איך עובדים מוכרים 

ומוכרות. זאת עבודה פופולרית לאנשים צעירים. מישהו רוצה לעבוד בחנות?

באסל אומר: אני לא רוצה להיות מוכר, כי עוד מעט לא יהיו חנויות ולא יהיו מוכרים. 

ג׳ניפר אומרת: גם אני לא רוצה לעבוד בחנות. כל היום לשמוע מה אנשים רוצים 

ומה הם לא רוצים, לסדר דברים, להסביר דברים, להמליץ על דברים... 

מוטי אומר: זה בסדר, אולי מחר תחשבו אחרת.

למוחרת הם נוסעים העירה. הם רואים חנות נעליים, ועל החלון שלה כתוב:

מבצע حملة 
تنزيالت
קנו שניים, 

השלישי בחינם

הם ממשיכים ללכת, נכנסים לחנויות ושומעים שיחות בין המוכרים ללקוחות.

מוכרת: שלום, אפשר לעזור?

לקוחה: לא, אני רק מסתכלת. 

סליחה, יש מכנסיים כאלה באדום? 

מוכרת: רגע, אני אבדוק.

לא, אבל יש בירוק. 

לקוחה: יש לי בירוק. אני רוצה באדום. תודה. להתראות. 
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מוכר: שלום, אפשר לעזור? מה אתה מחפש?

לקוח: אני מחפש סנדלים. יש לכם משהו טוב להליכה במים?

מוכר: כן, יש לנו משהו מצוין. אני יכול להמליץ על הסנדלים האלה.

לקוח: כמה הם עולים?

מוכר: 1000 שקל, במבצע.

לקוח: אז כמה הם עולים בלי מבצע??? יש לך הסבר?

לקוחה: שלום, אני רוצה נעליים. 

מוכר: בבקשה, באת למקום הנכון!

לקוחה: על מה אתה ממליץ?

מוכר: מה את אוהבת?

לקוחה: זה לא צריך להיות ההפך?

מוטי שואל את המוכרת מה כדאי לעשות כדי להיות מוכר טוב. היא מסבירה:

תסביר ללקוח מה טוב. תסביר לו רק דברים חשובים.

תתאים את הצבע של הנעליים לצבע של הבגדים או לצבע של התיק.

תמליץ לו רק על דברים טובים.

אחמד רוצה להיות מוכר ליום אחד. המוכרת מסכימה. היא אומרת: ״אם תצליח 

למכור זוג אחד של נעליים – תקבל הפסקה של עשר דקות״. 

לומדים את הפועל – הפעיל שלמים עתיד 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ַּתְמֵלְצָנהַיְמִליצּוַּתְמֵלְצָנהַּתְמִליצּוַנְמִליץַּתְמִליץַיְמִליץַּתְמִליִציַּתְמִליץַאְמִליץ

וגם: מעדיף, מתאים, מסכים, משאיר

שם הפועל: להמליץ, להסביר

שמות הפעולה: המלצה / הסבר

אם נבקש מהמורה להסביר, 

הוא יסביר. 

יש לו הסבר לכל דבר.

הוא אוהב להמליץ על הרצאות, 

ואני אוהב את ההמלצות שלו. 



7ר בהכויות 140  |  יהידה 

 תרגיל
השלימו את הפעלים בעתיד.א. 

אבוא לעבודה מחר – אם __________ )להרגיש( טוב.. 1

אם מוטי __________ )להצליח( בעבודה בחנות – הוא ישמח.. 2

יוסי ורינה, אם __________ )להזמין( אותי – אבוא.. 3

אם __________ )להעתיק( במבחן – אתם לא __________ )להמשיך( . 4

בקורס.

רינה עובדת קשה, כי היא חושבת שהיא __________ )להמציא( תרופה . 5

חדשה. 

היא לא __________ )להפסיק( לעבוד, עד שתמצא פתרון אמיתי. . 6

השלימו את הצורה הנכונה.ב. 

שלום חברים, אני אהיה המדריך שלכם היום, ואני )1(__________ )מסביר( לכם 

הכול: מה עושים ואיך עובדים. אם )2(__________ )מצליח( לעשות הכול – אולי 

תעבדו פה. אבל, רק המנהל )3(__________ )מחליט( אם תעבדו פה או לא, 

ואתם לא יכולים )4(__________ )משפיע( על ה)5(__________ )מחליט( שלו, 

 וגם אני לא. אתם יכולים רק לעבוד קשה. בהצלחה!

השלימו פעלים, שמות פועל ושמות פעולה.ג. 

בחנות נעליים 

)ממליץ(

המוכר: אני יכול __________ לך על משהו? 

הלקוחה: לא, תודה, אני לא צריכה __________. אני יודעת מה אני רוצה. 

המוכר: אז אולי את __________ לי?

הלקוחה: שאני __________ לך? אבל אתה עובד פה!
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במסעדה 

)מעדיף(

רוני: אני רוצה המבורגר. מה את __________ – המבורגר או פיצה? 

רינה: אין לי __________. 

)מזמין(

מלצר: רוצים __________? 

רינה: אני __________ פיצה ורוני __________ המבורגר.

מלצר: טוב, אמסור את ה__________ שלכם. 

בחנות

)מסביר(

לקוח: אני יכול לקבל __________ על המבצע?

מוכר: כן, אני יכול __________ לך. רק רגע, אני אשתה קפה ואז __________ 

לך.

לקוח: אולי __________ לי עכשיו ואחר כך תשתה קפה?

ד . כתבו את הפעלים בעתיד. 

שאלות של לקוחות

סליחה, אם ג׳ינס )جينزجينز( אחד עולה 100 – כמה __________ )לעלות( שני . 1

ג׳ינסים? 

מתי )אתם( __________ )להחליף( לי את הבגד הזה? . 2

עכשיו אני לא יכולה לקנות, כי ההמחאות וכרטיס האשראי שלי נשארו בבית, . 3

ואין לי כסף מזומן. אם __________ )לקנות( בשבוע הבא – המחיר לא 

__________ )לעלות(? 

כשתקבלו את החולצה שהזמנתי – __________ )לצלצל( אליי?. 4

החנות __________ )להיות( פתוחה גם בערב? . 5
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כתבו את הפועל בצורה הנכונה. ה. 

שיחות בחנויות

אימא: את רוצה ש)אנחנו( __________ )לקנות( את השמלה הזאת?

ילדה: אני לא רוצה אותה, ואת לא __________ )להחליט( מה אני __________ 

)ללבוש(! 

 עד עכשיו את __________ )לבחור( בשבילי מה לקנות, אבל עכשיו אני ילדה 

גדולה.

אימא: אין בעיה, את __________ )לבחור(, אבל גם __________ )לשלם(.

ילדה: אוף... טוב, אז אפשר __________ )לבחור( יחד? 

אימא: בטח!

אבא: בוא, אנחנו __________ )ללכת( לקנות בגדים בקניון!

ילד: אני לא רוצה __________ )ללכת( לקניון. אני __________ )לשחק( עם 

חברים. אתה יכול ללכת לבד?

אבא: ואיך אני __________ )לקנות( לך בגדים, אם אתה לא __________ 

)לבוא(? 

ילד: מה הבעיה? אתה __________ )לבחור( אותם, __________ )למדוד( 

אותם, __________ )לשלם( ו__________ )לבוא( הביתה. 

 אה... צריך גם לקחת פתק החלפה, כי אולי הם לא יהיו טובים עליי, או שאם אני לא 

 __________ )לרצות( אותם – אנחנו __________ )להחליף( אותם.
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עובדים חדשים

הוראות לעובדים חדשים בחנות בגדים גדולה בקניון:

הוראות לעובדים חדשים
צריך:

לבוא בזמן. 1

לחייך אל הלקוחות )חיוך שווה זהב(. 2

לדבר יפה אל הלקוחות. 3

להיות מנומסים. 4

לעזור ללקוחות. 5

להסביר ללקוחות על המבצעים. 6

להמליץ ללקוחות מה לקנות. 7

להסכים עם הלקוחות. 8

להגדיל את המכירות. 9

לסגור את החנות בזמן. 10

המנהלת אומרת לעובדים מה הם יעשו. מה היא אומרת לאחמד / לג׳ניפר / לדניאל ולשרה?

לומדים את מילת היחס ״על״ בנטייה 
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ָעַלי

)עליי(

ָעַלִיְךָעֶליָך

)עלייך(

ֲעֵליֶהןֲעֵליֶהםֲעֵליֶכןֲעֵליֶכםָעֵלינּוָעֶליָהָעָליו

הורים משפיעים על הילדים שלהם. 

הם משפיעים עליהם בכל גיל.

שמעתי הרבה על המורה החדשה. 

שמעתי עליה רק דברים טובים.
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 תרגיל
השלימו ״על״ בנפרד או בנטייה.א. 

מורים טובים לא רק מלמדים את התלמידים, אלא גם משפיעים __________.. 1

אם תלמיד עושה שטויות, המורה כועס __________.. 2

אם אנשים רואים פרסומת מעניינת – הם חושבים __________. . 3

אנשים לא רק קונים בחנויות טובות, אלא גם ממליצים __________ לחברים.. 4

5. אם בעלי החנויות יבטיחו מבצעים – אנשים יספרו __________ לחברים.. 5

אם המנהלת תצחק __________ העובדים – הם יפסיקו לעבוד אצלה. . 6

אם העובדים יעשו טעויות – המנהלת תצעק __________. . 7

אם הלקוחות ישכחו את הבגדים החדשים בחנות, המנהלת תשמור __________. . 8

השלימו על, ב-, בגלל, אצל, את, עם, ל-, של בנפרד או בנטייה. ב. 

מנהל החנות נוסע מחר לכנס בין-לאומי. בערב לפני הנסיעה, הוא אומר לעובדים:

מחר לא אהיה פה. אני נוסע ______כנס בין-לאומי ______ארצות הברית. אתם 

לא צריכים לדאוג ______, אחזור במהירות. אני רק מבקש ש-

תהיו מנומסים ______לקוחות. 

המנהל המחליף הוא חבר ______. למדנו יחד באוניברסיטה. ______ אני מנהל 

חנות. הוא לימד ______ הכול. 

הוא יגור ______ בבית, כשלא אהיה פה. 

ואתם, אתם תעבדו ______, ותחשבו שאתם עובדים ______.

אתם תזמינו ______ לשתות קפה, ותדברו ______ על כל הבעיות, אם יהיו.

הוא יספר לי מה תעשו ומה לא תעשו. הוא יספר לי הכול ______.
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לומדים ״כזה״, ״כזאת״, ״כאלה״

איזה בית יפה! אני רוצה לגור בבית כזה.

יש לי חולצה מיוחדת, ואני רוצה עוד חולצה כזאת. 

אני אוהב את המכנסיים האלה. יש לכם מכנסיים כאלה בצבע אחר?

 תרגיל 
משפטים בחנויות

השלימו כזה / כזאת / כאלה.א. 

אני רוצה ג׳ינס __________, אבל בצבע אחר. . 1

אני רוצה חצאית __________, יש לכם במידה שלי?. 2

אני אוהב את הנעליים האלה, יש לכם נעליים __________ בצבע כחול?. 3

השלימו הזה / הזאת / האלה / כזה / כזאת / כאלה.ב. 

אני אוהב את הזוג __________. אני רוצה זוג __________ בצבע שחור.. 1

קראתי במודעה שמחפשים כאן מוכר. אני רוצה את התפקיד __________.. 2

שיחות על קניות

אוהבת לקנות בגדים או לא אוהבת לקנות בגדים?

אורית: יסמין, איפה את קונה בגדים? הבגדים שלך כל כך יפים ומיוחדים.

יסמין: אני תמיד קונה את הבגדים שלי ברמאללה. יש שם כל מה שאני רוצה: מכנסיים, 

יש ברמאללה הרבה חנויות, אבל אני מעדיפה את החנויות הקטנות  חולצות, שמלות. 

בשוק. שם, המוכרות מכירות אותי, הן יודעות מה אני אוהבת. הן נותנות לי בגדים ואני 

מודדת. אני מסתכלת וחושבת, והן עוזרות לי להחליט. 
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אורית: מה, את אוהבת לקנות בגדים? 

יסמין: כן, בטח! זה כיף! למה? את לא אוהבת לקנות בגדים?!

אורית: לא. ממש לא! אני ממש לא אוהבת לקנות בגדים. 

יסמין: אז מה את עושה אם את צריכה משהו חדש?

אורית: זאת לא בעיה. או שאני מזמינה דרך האינטרנט, או שאני מבקשת מאימא שלי 

שתקנה לי, ואם אין ברירה – אני הולכת לחנות, ואז אני קונה מכל דבר שלושה.

חנויות רגילות או חנויות יד שנייה?

אורית: יסמין, שמעתי שבשוק של יפו יש הרבה חנויות של בגדים יד שנייה. היית שם 

פעם?

יסמין: כן, אני אוהבת לטייל ביפו, ואני אוהבת את השוק, ואני אפילו מכירה את החנויות 

האלה. אבל אני לא קונה שם, אלא רק מסתכלת. אני אוהבת חנויות יד שנייה, אבל אני 

לא אוהבת בגדים יד שנייה. 

אורית: אבל בחנויות כאלה אפשר למצוא בגדים מיוחדים, וגם זולים!

יסמין: אני לא אוהבת בגדים כאלה, בגדים שאנשים כבר לבשו.

אשראי או מזומן?

 – יודעת מה טוב בחנויות הבגדים ״שלי״? אם אני משלמת במזומן  יסמין: אורית, את 

תמיד נותנים לי הנחה. 

אורית: ואני יכולה לשלם באשראי! אני יושבת בבית ומזמינה דרך האינטרנט ומשלמת 

עם כרטיס האשראי שלי. זאת הרגשה טובה מאוד!

יסמין: אבל... זה קצת מפחיד... אולי לא תקבלי את הבגדים? אולי הבגדים לא יתאימו? 

אורית: אז אני שמה אותם בחצר עם מודעה ״למכירה״, ותמיד מישהו קונה. 
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 המשימות שלכם
כתבו, לפי הדיאלוגים, על יסמין ועל אורית: איך כל אחת קונה בגדים.א. 

ערכו שיחות דומות בין דניאל ובאסל:ב. 

- דניאל לא אוהב לקנות בגדים בישראל. הוא מבקש מאימא שלו )שגרה במקסיקו( 

שתשלח לו.

- באסל אוהב לקנות בגדים דרך האינטרנט, כי בדרך הזאת הוא חוסך כסף וזמן. 

הוא משלם רק באשראי.

- באסל קונה רק מותגים.

 משחק תפקידים 
בחנות בגדים

הלקוח לא רוצה לקנות אלא רק למדוד ולשאול, והמוכר לא יודע מה עוד לעשות. . 1

הלקוחה יודעת מה היא רוצה, אבל היא רוצה הנחה או מתנה, והמוכר לא יכול לתת . 2

לה. 

הלקוחה לא רוצה למדוד אלא רק לקנות מהר וללכת, והמוכר מבקש שתמדוד.. 3

הלקוח רוצה לקנות סנדלים, אבל המוכר רוצה למכור לו נעליים.. 4

הלקוחה רוצה זוג אחד של נעליים, אבל המוכר רוצה למכור לה שניים במבצע.. 5

הלקוחה רוצה מכנסיים אבל אין במידה שלה, והמוכר רוצה למכור לה חצאית או . 6

שמלה. 
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בגדים

חוץ מבגדים )הם  כשאדם וחווה חיו בגן עדן, החיים שלהם היו טובים. היה להם הכול, 

לא היו לבושים(. הם לא עבדו, והכול היה מותר, חוץ מאכילת פירות של שני עצים. אבל 

אדם וחווה אכלו מהפירות האלה, ולכן הם קיבלו עונש. העונש היה לא לחיות יותר בגן 

עדן, לעבוד קשה ו... ללבוש בגדים. מאז בני האדם לובשים בגדים לא רק כדי לא להיות 

עירומים, אלא גם מסיבות אחרות. 

היום אפשר לדעת הרבה על האדם לפי הבגדים שלו. אפשר לדעת אם האדם מוסלמי או 

יהודי, אם הוא דתי או חילוני, וגם כמה הוא דתי.

בגדים  לובשות  חולים  בבית  אחיות  בעבודה.  מיוחדים  בגדים  לובשים  אנשים  לפעמים 

לבנים וגם שוטרים לובשים מדים. 

בהרבה בתי ספר תלמידים צריכים ללבוש תלבושת אחידה. לפעמים התלבושת האחידה 

שלא  תלמידים  יש  לובשים.  שהתלמידים  הבגדים  כל  היא  ולפעמים  חולצה,  רק  היא 

אוהבים את התלבושת האחידה, אבל יש תלמידים שחושבים שזה נכון. הם אומרים שאם 

כולם ילבשו תלבושת אחידה – התלמידים לא יחשבו על הבגדים, אלא על לימודים. הם 

גם אומרים שאם כולם ילבשו תלבושת אחידה – התלמידים יפסיקו לבדוק למי יש כסף 

ולמי אין. 

ומה אתם חושבים על תלבושת אחידה בבית הספר? 

 שאלות
מה היה לאדם וחווה בגן עדן? ____________________________________. 1

מה לא היה להם? ____________________________________________. 2

 למה בני אדם לובשים בגדים? ____________________________________. 3

_________________________________________________________

 גם אתם חושבים שבגדים הם עונש? למה? ___________________________. 4

_________________________________________________________

 באילו נושאים אפשר ללמוד על בני האדם מהבגדים שלהם? _______________. 5

_________________________________________________________
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 דוגמה נוספת )לא מהטקסט( של בעלי מקצוע שלובשים מדים: _____________. 6

 _________________________________________________________

 מה אתם חושבים, למה שוטרים, רופאים ואחיות צריכים ללבוש מדים? . 7

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

 בשורה הראשונה כתוב: ״החיים שלהם היו טובים״. של מי? . 8

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

 בסוף הטקסט כתוב: ״ומה אתם חושבים על תלבושת אחידה בבית הספר?״. 9

 את מי הכותב שואל? __________________________________________

 למה הוא שואל? _____________________________________________

_________________________________________________________

 דיון 
התלבושת האחידה

מה אתם חושבים, מה אומרים תלמידים שלא אוהבים תלבושת אחידה?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

מי חושב שתלבושת אחידה היא דבר טוב? הקיפו במעגל. 

הורים / מורים / מנהל 

מה אתם חושבים, מה הם אומרים, למה תלבושת אחידה חשובה?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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 כתיבה
בהרבה בתי ספר התלמידים צריכים ללבוש תלבושת אחידה. מה דעתכם? 

הסיפור שלנו: מה אומרים הבגדים? 
בכיתה של מוטי

המורה מוטי: תלמידים, מה אתם חושבים על השאלה: מה אנחנו יכולים ללמוד על 

בני האדם מהבגדים שהם לובשים?

יסמין: אפשר ללמוד הרבה, למשל, אנשים שלובשים בגדים צבעוניים הם אנשים 

מעניינים. 

אחמד: אני לא מסכים. אני אוהב ללבוש בגדים משעממים: מכנסי ג׳ינס וחולצה. 

זה אומר שאני אדם משעמם? לא! זה אומר שאני חושב על דברים חשובים ולא על 

הבגדים שלי. 

יסמין: אני חושבת שאנשים צריכים לחשוב מה הם לובשים. מה ״הולך״ עם מה, ומי 

שלא חושב על הדברים האלה הוא...

המורה מוטי: את רוצה להגיד: מה מתאים למה?

יסמין: כן, המורה. למשל, מכנסיים אדומים לא ״הולכים״ עם חולצה ירוקה. 

חליפה מודרנית עם נעלי עבודה – ממש לא מתאים. רימא, ומה את חושבת? 

רימא: אני לובשת רק בגדי ספורט. זה הכי נוח והכי פשוט. זה גם צנוע. אני אוהבת 

בגדים צנועים, נקיים ופשוטים. זה גם תמיד מתאים, וככה לא צריך לחשוב מה 

מתאים למה. 
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 משימות
 יסמין, אחמד ורימא מדברים על בגדים. מי מסכים עם מי? . 1

 ________________________________________________________

מיינו את הצירופים המודגשים בטקסט לשתי קבוצות, וכתבו בטבלה.. 2

סמיכותשם עצם + שם תואר

חשבו מה יגידו יסמין, אחמד ורימא על הבגדים האלה:. 3

סנדלים מודרניים וחליפה, חצאית ירוקה וחולצה צהובה, מכנסיים מלוכלכים 

וחולצה חדשה. 

מה אתם חושבים, הבגדים ״אומרים״ מי האדם?. 4

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

יהיו או לא יהיו חנויות בעתיד?

אומרים שבעתיד לא יהיו חנויות, מכיוון שאנשים יפסיקו ללכת לחנויות ויקנו הכול דרך 

צריכים  לא  אנשים  האינטרנט  דרך  האינטרנט.  דרך  לקנות  אפשר  היום  גם  האינטרנט. 

מול המחשב. הם  ללכת לחנויות ולא צריכים למדוד, אלא יכולים לעשות הכול בישיבה 

מחפשים בגדים יפים, כותבים מה המידות שלהם, משלמים בכרטיס אשראי, ו... אחרי 

כמה ימים הבגדים מגיעים אליהם הביתה. לפעמים אנשים הולכים לחנות, אבל הם לא 
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תמיד רוצים לקנות. לפעמים הם רק רוצים למדוד או לראות את הדברים שהם רוצים 

לקנות דרך האינטרנט. 

אבל... לדרך הזאת יש גם חסרונות, ולא כולם אוהבים אותה. יש אנשים שאוהבים ללכת 

לשוק, לחנויות ולקניון, להרגיש את הדברים שהם קונים. הם רוצים לשמוע את המוכרים 

אומרים להם: ״כן, זה יפה מאוד!״ או ״זה מתאים״. הם צריכים לדבר עם אנשים כדי לדעת 

שזה הדבר הנכון, הם צריכים לראות את הצבע של הבגדים, הם צריכים לראות שהכול 

הדברים  את  לקנות  רוצים  הם  לחכות.  רוצים  לא  הם  כך,  על  נוסף  בעיה.  ושאין  בסדר 

וללכת איתם הביתה.

 משימה
איך אתם אוהבים לקנות? בחנות או דרך האינטרנט? במזומן או באשראי? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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 דיון בזוגות + כתיבה
גם קניות בסופרמרקט אפשר לעשות בשתי דרכים: ללכת לסופרמרקט או להזמין דרך 

האינטרנט. 

ערכו דיון עם בן זוג: אחד חושב שכדאי ללכת לסופרמרקט והאחר חושב שיותר . 1

טוב להזמין דרך האינטרנט. 

חבר ממאדים רוצה להגיע לכדור הארץ. הוא שואל איך מקבלים כאן דברים . 2

חדשים. אתם כותבים לו תשובה, ובה אתם מסבירים לו שהוא יכול לעשות קניות 

בסופרמרקט ובחנויות או להזמין הכול דרך האינטרנט. בתשובה שלכם כתבו מה 

הוא יעשה בכל אחת מהאפשרויות. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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מחקרים בודקים... 

חוקרים, שרוצים לדעת יותר על השאלה איך אנשים קונים, שאלו צעירים איך א. 

הם קונים דרך האינטרנט. לפי התשובות של הצעירים, כתבו את דברי החוקרים 

במחקר. השתמשו במילות השאלה הבאות. 

מי, מה, מדוע, היכן, למי, את מי, כיצד

דוגמה:

שאלנו את הצעירים ___________________, והם אמרו שכולם. 

שאלנו אותם ___________________, והם אמרו: ״כי זה נוח וזול״. 

שאלנו ___________________, והם אמרו: ״באינטרנט! אנחנו מוצאים את 

האתרים באינטרנט״.

שאלנו אותם ___________________, והם ענו שהם קונים שם הכול. 

רצינו לדעת ___________________, והם אמרו שהם שואלים את החברים. 

תמיד מישהו יודע.

שאלנו ___________________, והם צחקו ואמרו: ״לאתר. הם עוזרים בכל בעיה״.

שאלנו גם ___________________, והם אמרו שהאתר שולח את הדברים 

בדואר.

החוקרים גם שאלו בעלי חנויות למה הם לא סוגרים את החנויות שלהם ומחפשים ב. 

עבודה חדשה. לאחר מכן הם כתבו על המחקר. כתבו את המחקר לפי התשובות 

של האנשים. השתמשו במילות הסיבה משום ש- מכיוון ש- מפני ש- בגלל ה-

תשובות בעלי החנויות:

"כי אנחנו לא רוצים ללמוד מקצוע חדש" 

"כי אני מאמין שאנשים ימשיכו לקנות בחנויות" 

"בגלל הלקוחות" 

"כי אני אוהבת את העבודה שלי" 

במחקר אחר החוקרים שאלו אנשים לא צעירים למה הם לא קונים דרך האינטרנט. ג. 

 כתבו את התשובות עם מילות הסיבה: כי, משום ש-, מכיוון ש-, בגלל ה-, 

מפני ש-.

מי קונה באתרים באינטרנט
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 דיון 
שיחה בסוף היום

אחרי יום העבודה בחנות, מוטי שואל את הסטודנטים על העבודה. 

אף אחד לא רוצה להיות מוכר, רק ג׳ניפר רוצה.

כולם אומרים למה לא כדאי להיות מוכרת בחנות, וג׳ניפר אומרת למה כדאי. 

 הצגה
בחרו אדם מפורסם. הראו לכיתה תמונה שלו. ספרו על הבגדים שלו ומה הם מספרים עליו. 

תפזורת בגדים

חפשו כמה שיותר שמות של בגדים. 

בשארתחפטמהכממכק

בהנגהבוכהייפוגר

גמכהסנכמעחכצוסא

רגיעמנמשאלנתנשכ

בפמצלחנמכיסחעפה

גימהכושלהפבליוב

ריכאהלמתרההכטטב

במנהבצלכגכעוצאג

יאסנסההלבונבירד

יחיכגסההסיעעצכי

מצינכמנהדעהכנממ

דאמשבסמנשהרעהעא

גיטזמילדנסאדביב

ותוסניג׳בבהארעלה

פיעצבבהמג׳יפגכבז
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חזרה 
הוסיפו את המילים הבאות בצורה הנכונה.א. 

פופולרי, תופעה, רציני, יותר, פחות, במשך, זול, במהירות 

הרבה אנשים כבר לא קונים בחנויות אמיתיות, אלא מזמינים באתרים באינטרנט. זה 

)אנחנו משלמים  זה _____________  זה(,  עושים את  )כולם   _____________

חצי מחיר(, ואפשר לקנות _____________ )בדקה אחת אפשר לקנות מכנסיים 

וחולצה(, ואם הדברים הם לא כמו שחשבנו שהם – אפשר תמיד להחליף, ובחינם. 

משלמים  שאנחנו  היא  אחת  בעיה  בעיות.  כמה  גם  הזאת  בדרך  יש  אבל 

_____________, ולכן קונים _____________. לפעמים אנחנו גם קונים דברים 

בגדים,  קונים  אם  האלה?  הדברים  כל  עם  עושים  ומה  צריכים.  באמת  לא  שאנחנו 

כדאי  באמת  האם  זהו.  ו...  אחת,  פעם  אותם  לובשים  בארון,  אותם  שמים  למשל, 

להזמין חולצה מארץ רחוקה כמו סין, רק כדי ללבוש אותה פעם אחת? 

מצליח  לא  הדואר  לאט.  עובד  הדואר  אבל  מהר,  קונים  שאנחנו  היא  אחרת  בעיה 

להביא לכל האנשים את מה שהם מזמינים, ולכן יש הרבה אנשים שמחכים הרבה 

זמן להזמנות שלהם, ויש הרבה הזמנות שמחכות בדואר.

יש אנשים שאמרו ל_____________ הזאת ״די״. 

בארצות הברית התחיל בשנה שעברה מיזם )פרויקט( מיוחד – 33. האנשים שהמציאו 

אותו אמרו: אנחנו חושבים שאפשר לחיות עם 33 בגדים. כלומר, מותר ללבוש רק 33 

דברים! 

יש גם מיזם יותר _____________ , והוא: ללבוש בחודש אחד רק 6 דברים!!! )אתם 

יכולים להבין את זה בכלל?(

ויש אישה אחת, קריסטי פאוול, מורה מארצות הברית, ש_____________ שנה 

לבשה רק שמלה אחת! שמלה אחת כל השנה!!! מה אתם אומרים על זה? 



7ר בהכויות  |  157 יהידה 

כתבו את הצירופים הבאים במקום הנכון. ב. 

חליפה צנועה    חליפת עבודה    חולצת עבודה    חולצה יקרה 

אפשרויות חדשות    כדורי משחק    עונשים גדולים    מעטפה סגורה

זוג יפה    הלוואה יקרה    כתובת הלקוח    כלכלה מוצלחת 

סמיכותשם עצם + שם תואר
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7

התקדמות
מצויינת!
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יום עם מדריך טיולים8
כל המילים החדשות

שמות תואר שמות עצם أسماء
صفات

שונות פעלים أفعال
متفّرقات

אויב, אויבים عدو،عدو، أعداءأعداء

אכסנייה, אכסניות دار ضيافة، دور ضيافةدار ضيافة، دور ضيافة

בניין, בניינים بناية،بناية، بناياتبنايات

גבול, גבולות حّد، حدودحّد، حدود

גינה, גינות حديقة،حديقة، حدائقحدائق

חוק, חוקים قانون،قانون، قوانينقوانين

טיילת متنّزهمتنّزه

יער, יערות غابة،غابة، غاباتغابات

כביש, כבישים شارع،شارع، شوارعشوارع

כיכר, כיכרות دوار، دواويردوار، دواوير

מדריך טיולים, מדריכת טיולים مرشد مرشد 

رحالت،رحالت، مرشدة رحالتمرشدة رحالت 

מעיין, מעיינות ينبوع،ينبوع، ينابيعينابيع

מפעל, מפעלים مصنع،مصنع، مصانعمصانع

נוף, נופים منظرمنظر/ مشهد، مناظر/مشهد، مناظر/ مشاهدمشاهد

פינה, פינות زاويةزاوية / ركن، زواياركن، زوايا / أركانأركان

פרי, פירות فاكهة، فواكهفاكهة، فواكه

צד, צדדים جهة، جهاتجهة، جهات

צל ظّلظّل

שכונה, שכונות حّي،حّي، أحياءأحياء

תחבורה ציבורית مواصالت عامةمواصالت عامة

תחנה, תחנות محّطة،محّطة، محّطاتمحّطات

תיירות سياحةسياحة

מכוער, מכוערת 

قبيح،قبيح، قبيحةقبيحة

מרכזי, מרכזית 

مركزّي،مركزّي، مركزّيةمركزّية

צר, צרה ضّيق،ضّيق، 

ضّيقةضّيقة

רחב, רחבה 

واسع،واسع، واسعةواسعة 

מביא, להביא ל- 

يحِضر،يحِضر، أن يحِضرأن يحِضر

משפץ, לשפץ 

يرّمم،يرّمم، أن يرّممأن يرّمم 

נהרס, להיהרס 

يهدم، أن يهدميهدم، أن يهدم

נזהר, להיזהר מ- 

يحَذر،يحَذر، أن يحَذرأن يحَذر

נזכר, להיזכר ב- 

يتذَكر، أن يتذَكريتذَكر، أن يتذَكر

נמשך, להימשך 

يستمّر، أن يستمّر، أن 

يستمّريستمّر

נעלם, להיעלם 

يختفي،يختفي، أن أن 

يختفييختفي 

נפצע, להיפצע 

يصاب، أن يصاب، أن 

يصابيصاب

נשכח, להישכח 

ينسى،ينسى، أن ينسىأن ينسى 

עובר, לעבור يمّر،يمّر، 

أن يمّرأن يمّر

אותו הדבר 

نفس الشيءنفس الشيء

ַאל! الال )الناهية(الناهية(

בסדר גמור على على 

ما يرامما يرام

בעצם في في 

الواقع،الواقع، عملًياعملًيا

ברגל مشًيا مشًيا 

على األقدامعلى األقدام

כמובן بالطبعبالطبع

מחוץ ל- خارج خارج 

الال...

ממתי עד מתי

منذ متى، إلى منذ متى، إلى 

متىمتى

אתה צודק أنَت أنَت 

على حّقعلى حّق

את צודקת أنِت أنِت 

على حّقعلى حّق
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הסיפור שלנו: בשיעור לפני הטיול עם מדריך טיולים
בכיתה של מוטי

המורה מוטי: שלום, תלמידים. מחר יהיה יום מיוחד. מחר נעבוד עם מדריך טיולים.

אנחנו ניפגש בתחנה המרכזית – אתם יכולים להגיע לשם בתחבורה ציבורית – 

ברכבת או באוטובוס.

אנחנו לא ניכנס לתחנה המרכזית, אלא נישאר בחוץ, ונחכה שכולם יבואו.

בעצם, ניפגש מול התחנה המרכזית, ומשם נמשיך ברגל.

אה כן, כל הטיול יהיה ברגל, ולכן כדאי לבוא עם נעליים נוחות.

ו... לא צריך להביא אוכל, אנחנו נמצא מקום לאכול בו. 

באסל: אבל, עם מי נעבוד מחר?

מוטי: מחר תיכנסו לעולם התיירות. אתם יודעים... לירושלים באים הרבה תיירים, 

והם אוהבים שנוסעים איתם ומסבירים להם...

אורית: ממתי עד מתי הטיול הזה? 

מוטי: שאלה טובה. אנחנו ניפגש בשעה 8:00 והטיול ייגמר בשעה 16:00. ואולי הוא 

יימשך גם יותר זמן. 

אורית: אוף, זה יהיה טיול משעמם. אנחנו מכירים את הבתים המכוערים של 

ירושלים.

מוטי: אל תדאגי. זה יהיה טיול נחמד מאוד, ואם לא תרצי להיות מדריכת טיולים – 

זה בסדר גמור. 

בבוקר, בתחנה המרכזית

מוטי: שלום תלמידים, זה אמיר. הוא חבר טוב שלי, והיום הוא יהיה מדריך הטיולים 

שלכם. מי רוצה להיות מדריך טיולים?

ג׳ניפר: אני רוצה!

מוטי: באמת, ג׳ניפר? בשבוע שעבר רצית להיות מוכרת בחנות, והיום את רוצה 

להיות מדריכת טיולים? מתי תחליטי?

ג׳ניפר: נכון, אתה צודק, אני רוצה הכול, אבל... המטרה של הקורס היא שנראה את 

כל האפשרויות, ואז נחליט, לא? 

מוטי: נכון, את צודקת. קודם תראו את כל האפשרויות ולאחר מכן תחליטו. 
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לומדים את הפועל – נפעל שלמים עבר ועתיד
נפעל שלמים עבר

הם / הןאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ִנְכְנסּוִנְכַנְסֶּתןִנְכַנְסֶּתםִנְכַנְסנּוִנְכְנָסהִנְכַנסִנְכַנְסְּתִנְכַנְסָּתִנְכַנְסִּתי

נפעל שלמים עתיד 

הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ֶאָּכֵנס
)איכנס(

ִּתָּכֵנס
)תיכנס(

ִּתָּכְנִסי
)תיכנסי(

ִיָּכֵנס
)ייכנס(

ִּתָּכֵנס
)תיכנס(

ִנָּכֵנס
)ניכנס(

ִּתָּכְנסּו
)תיכנסו(

ִּתָּכַנְסָנה
)תיכנסנה(

ִיָּכְנסּו
)ייכנסו(

ִּתָּכַנְסָנה
)תיכנסנה(

וגם: נשאר, נגמר, נמצא, נזהר, נזכר, נמשך, נעלם, נפצע, נשכח, נפטר

שם הפועל: להישאר, להיגמר

ככה זה 
בעברית!

 הבית נבנה כי מישהו בנה אותו. 
או: הסיפורים נשכחו כי אנשים שכחו אותם.

הוא נכנס לבית. 
או: היא נשארה שם.

הם נפגשו.
הם נפרדו.

ומה עם "נמצא"? 
הכלב נמצא כי מישהו מצא אותו, אבל השוק של עכו נמצא בעכו, 

כי הוא פשוט נמצא שם.

משהו קרה 
למישהו, כי מישהו 
אחר עשה משהו.

הם עשו זאת לבד.

צריך שניים.
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 תרגיל
השלימו פועל או שם פועל. א. 

מחר אנחנו __________ )להיכנס( לשיעור, ו__________ )להישאר( בו עד . 1

שהוא __________ )להיגמר(. 

אתמול המשחק __________ )להימשך( הרבה זמן, אבל אף אחד לא רצה שהוא . 2

__________ )להיגמר(. 

אסור __________ )להיכנס( לפה! למה __________ )להיכנס(? לא ראיתם מה . 3

כתוב? 

יוסף, אם לא __________ )להיזהר(, __________ )להיפצע(. . 4

אני לא יודע איפה הרשימה שלך, אבל אני מאחל לך ש__________ )להיזכר( . 5

במהירות.

אתמול בבוקר הכלב __________ )להיעלם(, אבל בערב הוא כבר__________ . 6

)להימצא(. 

אם אנשים לא יבקרו במקום הזה, הוא __________ )להישכח(. . 7

בעוד 5 שנים __________ )להיבנות( כאן מרכז חינוך בין-לאומי. . 8

האיש __________ )להיהרג( בטיול מכיוון שלא __________ )להיזהר(.. 9

לא כדאי __________ )להיכנס( למקומות כאלה.. 10

השלימו פועל מתאים. ב. 

הבית __________, כי האנשים בנו אותו.. 1

הכלב __________, כי הילדים מצאו אותו.. 2

העוגה __________, כי הילדים גמרו אותה.. 3

הספרים __________ על השולחן בכיתה, כי התלמידים שכחו אותם.. 4

השלימו פועל או שם פועל. ג. 

הרבה אנשים __________ )לשפץ( את הבית שלהם. יש אנשים ש__________ 

)להעדיף( לא לגור בבית בזמן הזה. הם __________ )לבקש( מהקבלן 

ש__________ )לעשות( את כל העבודה, והם __________ )לעבור( לדירה 
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אחרת בזמן הזה. אם הקבלן __________ )לטלפן( אליהם כדי __________ 

)לשאול( משהו, הם אומרים “כן״ על הכול. הם אומרים: “אולי אנחנו __________ 

)לשלם( הרבה כסף לקבלן, אבל אנחנו __________ )לחסוך( כאב ראש״.

הסיפור שלנו: בשער יפו
בכיתה של מוטי 

הכיתה של מוטי הולכת עם אמיר ברחוב יפו. מוטי והתלמידים רואים בניינים 

עתיקים וחדשים, יפים ולא יפים. הם עוברים ליד שוק “מחנה יהודה״, והתלמידים 

רוצים לבקר בו, אבל אין זמן. אמיר מבטיח שהם יבקרו בו בטיול אחר. 

הם ממשיכים ללכת, ורואים שכונות קטנות, אבל אין להם זמן לבקר בהן. הם 

ממשיכים ללכת, עוברים כיכרות ורחובות, ומגיעים לשער יפו. בשער יפו הם רואים 

אכסניות, שבהן גרים תיירים. הם מחפשים פינה עם צל. אמיר מסביר: “זה הגבול בין 

העיר החדשה לעיר העתיקה. בעיר העתיקה אין כבישים גדולים, אלא רק רחובות 

קטנים; אין כאן יערות אלא רק גינות קטנות; אין מפעלים, אלא רק חנויות קטנות״. 

לאחר מכן הם עולים לחומה, ומתחילים ללכת בטיילת של החומות. 

 המשימות שלכם
מה יש בעיר החדשה ומה יש בעיר העתיקה, לפי הטקסט?. 1

בעיר העתיקה בעיר החדשה 
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חפשו את שמות השערים, בעברית ובערבית, וכתבו אותם במקום הנכון. . 2

חפשו למה קוראים להם בשמות אלה. 

מפת העיר העתיקה:

הרובע המוסלמי

הר הבית

הרובע היהודי

הרובע הנוצרי

הרובע הארמני

חומת העיר העתיקה

החומה  מאוד.  עתיקה  לירושלים  שמסביב  החומה  וגם  מאוד,  עתיקה  עיר  ירושלים 

הראשונה נבנתה לפני כמעט 4,000 שנה, אבל היא נהרסה לאט לאט.

במאה ה-16 ראה הסולטן העות׳מאני סולימאן הראשון את החומה של ירושלים, והחליט 

לבנות חומה חדשה וחזקה. הוא בנה חומה גדולה וחזקה, שנשארה עד היום. היום יש 

בחומה שבעה שערים יפים ומיוחדים, וגם שער אחד סגור )שער הרחמים(.

הסולטן העות׳מאני סולימאן הראשון גם שיפץ את “בריכת הסולטן״ שנקראת על שמו. 

גדול  לרחוב  קראו  ולכן  בשבילם,  שעשה  מה  ואת  הסולטן  את  אהבו  ירושלים  אנשי 

בירושלים על שמו – רחוב סולטן סולימאן.
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 שאלות
מתי בנו את החומה הראשונה בירושלים? ____________________________. 1

 למה הסולטן סולימאן בנה חומה? _________________________________. 2

________________________________________________________

מה קרה לחומה שבנה הסולטן? ___________________________________ . 3

 למה קוראים ל״בריכת הסולטן״ בשם הזה? ___________________________. 4

________________________________________________________

 מה עשו אנשי ירושלים כדי לומר לסולטן תודה? ________________________. 5

________________________________________________________

כנסיית הדורמיציון

ציון, מחוץ לעיר העתיקה. כשהסולטן העות׳מני  ליד שער  כנסיית הדורמיציון נמצאת 

סולימאן בנה את החומה של ירושלים – הר ציון לא היה חלק מהעיר העתיקה.

לשם של הכנסייה אין קשר ל״שער ציון״ או ל״הר ציון״. השם שלה בא מהמילה הלטינית 

dormitio = לישון. יש נוצרים שמאמינים שמריה, אימא של ישו, נפטרה במקום הזה. 

)וגם  בירושלים  מקומות  הרבה  יש  ולכן  למריה,  קרה  מה  מספרת  לא  החדשה  הברית 

מחוץ לירושלים( שעליהם מספרים שהיא נפטרה בהם. 

 שאלות
 למה מסבירים לקורא שהשם של הכנסייה לא בא מהמילה “שער ציון״? . 1

________________________________________________________ 

________________________________________________________

 למה יש הרבה מקומות בירושלים שעליהם מספרים שמריה נפטרה בהם? . 2

________________________________________________________ 

________________________________________________________



8ר יות עת הדריך החיולית 166  |  יהידה 

ִנְקַּבת השילוח 

נבנתה לפני  )نفقنفق(  נקבת השילוח. הנקבה  المغاربة( נמצאת  المغاربةباب  )باب  ליד שער האשפות 

כמעט 3,000 שנה, וגם היום אפשר לראות אותה, ואפילו ללכת בה. 

לפני שבנו את הנקבה, לא היו מים בעיר ירושלים, אבל במעיין השילוח שליד העיר היו 

מים. בזמן של שלום לא הייתה בעיה לצאת מהעיר וללכת אל המעיין ולהביא מים, אבל 

בזמן מלחמה זאת הייתה בעיה גדולה. אנשי ירושלים לא יכלו לצאת מהעיר. לתושבי 

העיר לא היו מים, ואילו לאויב היו הרבה מים.   

לכן החליט חזקיהו, המלך של ירושלים, לבנות נקבה שתחבר את אנשי ירושלים למים 

של מעיין השילוח. הוא בנה נקבה ארוכה מאוד )500 מטר(. הנקבה מעניינת ומיוחדת, יש 

מקומות שבהם היא צרה ויש מקומות שבהם היא רחבה. 

 שאלות
מאין היו לאנשי ירושלים מים? ___________________________________. 1

מתי הייתה הבעיה? ________________________________________א. 

 מה עשה מלך ירושלים כדי לפתור אותה? _________________________ב. 

_____________________________________________________

ערכו שיחה של המלך עם השרים שלו. הם מספרים לו שיש בעיה. הוא שואל מה . 2

אפשר לעשות והם אומרים לו. 

לומדים שלילת ציווי 
אל + פועל בעתיד 

)אתה, את, אתם, אתן( 

מורה לתלמידים: אל תמציאו תשובות. תקראו.   אימא לילד: אל תבכה! אתה ילד גדול.
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חוקים של מדריך טיולים למטיילים )1(

אל __________ )לקנות( שם, כי הכול יקר! אל __________ )להיעלם(!. 1

אל __________ )להיכנס( בלי אור, מסוכן שם! . 2

אל __________ )להישאר( שם הרבה זמן, כי אנחנו רוצים לחזור הביתה.. 3

אל __________ )לעשן( פה – העישון אסור! אל __________ )לצעוק( כאן – . 4

זה מקום קדוש!

חוקים של הורים לילד קטן

אל __________ )להיפגש( עם ילדים רעים!. 1

אל __________ )לעשן(!. 2

אל __________ )לבכות(!. 3

אל __________ )לשחק( בלילה בטלפון!. 4

אל __________ )לכתוב( בלוגים!. 5

אל __________ )להשאיר( את הטלפון ליד הראש בלילה!. 6

חוקים של הורים לילד גדול

אל __________ )לקחת( הלוואה! . 1

אל __________ )לקנות( יותר מדי! . 2

אל __________ )לטעות(!. 3

אל __________ )להישאר( בבית! אנחנו לא בית מלון. . 4

חוקים לחיים שמחים, שנותן מאמן אישי למתאמן שלו

אל __________ )לקחת( ללב!. 1

אל __________ )לחשוב( על דברים רעים!. 2

אל __________ )לדאוג(!. 3

אל __________ )לכעוס(! . 4
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משפטים של מורה

אל __________ )לשאול( הרבה שאלות!. 1

אל __________ )לזוז(! . 2

אל __________ )לבוא( מאוחר!. 3

אל __________ )לדבר( עם החברות בשיעור!. 4

חוקים של מדינה

אל __________ )לעבור( כאן, גבול לפניכם.. 1

אל __________ )לנהוג( בלי רישיון.. 2

אל __________ )לדבר( בטלפון בזמן הנהיגה. . 3

אל __________ )לעשן( פה!. 4

לומדים את כיווני השמים 

בכיתה של מוטי

מגיע ערב. מוטי, אמיר והתלמידים עייפים אבל שמחים. כבר חושך, ומוטי מבקש מאמיר 

שיספר עוד סיפור אחד. אמיר כמובן מסכים, והוא מספר על מפת מידבא )مادبامادبا(.

מפת מידבא 

בשנת 1984 נמצאה מפה מעניינת בכנסיית גיאורגיוס הקדוש בעיר מידבא שבירדן. 

המפה הזאת עתיקה )כמעט בת 2,000 שנה( ורואים בה גם את ירושלים. 

המפה הזאת היא גם מפה גיאוגרפית וגם מפה דתית. במפה רואים את ירושלים 

מלמעלה, כי היא חשובה, ואילו את המקומות האחרים רואים מהצד. כל המקומות 

הלא דתיים – קטנים, אבל ירושלים – גדולה. 

ועוד דבר מעניין: במפות של היום מציירים “למעלה״ את הצפון, אבל במפת מידבא 

ה״למעלה״ הוא המזרח, כי כך ציירו פעם מפות.

חשבו: אם ה״למעלה״ הוא המזרח אז בצד שמאל נמצא הצפון שבערבית הוא شمالشمال. 

צפון

מערבמזרח

דרום
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לומדים כיוונים
שמאלה ימינה       למעלה     למטה     

بينما לומדים את מילת הקישור ״ואילו״ 

חנה לומדת הרבה לפני המבחנים, 

ואילו יוסף לא לומד.

יוסף רוצה להמשיך בטיול, 

ואילו ההורים שלו רוצים לחזור הביתה. 

 משימה
השלימו את המשפטים.

מפה מודרנית של ירושלים ומפת מידבא העתיקהא. 

במפה מודרנית כל המקומות הם אותו הדבר, ואילו במפת מידבא... . 1

במפה מודרנית מציירים מפה גיאוגרפית או מפה דתית, ואילו במפת מידבא... . 2

במפה מודרנית הצפון נמצא “למעלה״, ואילו במפת מידבא.... 3

צפון – דרום – מזרח – מערבב. 

היום אנשים יודעים איפה המזרח לפי אפליקציה בטלפון, ואילו פעם...

חוקים של מדריך טיולים )2(

אמיר מסביר לתלמידים של מוטי:

“אני הולך ראשון, לפני כולם, וכולם הולכים אחריי. אף אחד לא הולך לפניי.

מוטי, אתה הולך אחרון, אחרי כולם, אף אחד לא הולך אחריך. בסדר?

אחמד, תסביר את החוקים בבקשה לאורית, כי היא לא הקשיבה״.

אמרו מה אחמד אומר לאורית. 



8ר יות עת הדריך החיולית 170  |  יהידה 

לומדים את מילות היחס “לפני״ ו״אחרי״ בנטייה
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ְלָפַני

)לפניי(

ְלָפַנִיְךְלָפֶניָך

)לפנייך(

ִלְפֵניֶהןִלְפֵניֶהםִלְפֵניֶכןִלְפֵניֶכםְלָפֵנינּוְלָפֶניָהְלָפָניו

ַאֲחַרי

)אחריי(

ַאֲחַרִיְךַאֲחֶריָך

)אחרייך(

ַאֲחֵריֶהןַאֲחֵריֶהםַאֲחֵריֶכןַאֲחֵריֶכםַאֲחֵרינּוַאֲחֶריָהַאֲחָריו

המדריך הולך עם התלמידים. 

הוא הולך לפניהם, והם הולכים אחריו.

 תרגיל 
כתבו “לפני״ או “אחרי״ בנפרד או בנטייה.

בחיים

המורה טלי באה לכיתה אחרי התלמידים. היא תמיד באה __________, ואילו . 1

המורה מוסא תמיד בא __________ התלמידים שלו. 

יוסף ומריה נוסעים לטיול, אבל יוסף לא מכיר את הדרך. לכן מריה נוסעת ראשונה . 2

ויוסף נוסע __________. 

רנה וחנה הגיעו ראשונות למסיבה, ו__________ הגיעו גם החברים האחרים.. 3

בפרסומות לניתוחים רואים את האנשים לפני הניתוח ו__________.. 4

בסופרמרקט – שיחה א׳

אישה: סליחה, את אחרונה?

איש: כן.

אישה: אז אני __________.
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בסופרמרקט – שיחה ב׳

אישה: סליחה, אני __________, הייתי פה קודם. 

איש: לא. את לא היית פה כשאני באתי. 

אישה: הלכתי רק להביא כמה דברים ששכחתי...

איש: אז עכשיו את __________, ואני __________.

בבית קפה

בכל יום שני ג׳ניפר ואורית נפגשות בבית קפה. ג׳ניפר באה מוקדם, __________ 

באה אורית. היא גם נשארת אחרי שאורית הולכת. תמיד זה כך: מגיעה __________ 

והולכת __________.

במסעדה

לקוח: סליחה, אנחנו באנו לפני האנשים האלה. למה הם קיבלו את האוכל 

?__________

מלצר: הם באמת הגיעו __________, אבל במטבח קיבלו את ההזמנה שלהם 

__________ ההזמנה שלכם. 

אחרי המבחן

תלמידה: היי, איך סיימת כל כך מהר? באת __________, אבל סיימת 

__________?! אתה ממש חכם!

תלמיד: כן, באתי __________ וסיימתי __________, אבל אני לא חכם. לא קמתי 

בזמן ולא למדתי. לא ידעתי מה לכתוב.
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שאלות למדריך טיולים

כתבו שאלה מתאימה.

אפשר להשתמש במילות השאלה האלה:

איפה, ממתי עד מתי, מה, את מי, על מה, כמה, למה

מדריך: מחר נעשה טיול רציני. צריך בגד ים וכסף. 

מטייל א: ____________________________________________________?

מדריך: הטיול יהיה משעה 8:00 ועד שעה 18:00. 

מטייל ב: ____________________________________________________?

מדריך: הוא יימשך 10 שעות. 

מטייל ג: ____________________________________________________?

מדריך: ניפגש בתחנת האוטובוס שליד הים. יש שם כביש צר וכיכר קטנה. על יד 

הכיכר יש בניין ישן. שם ניפגש. 

מטייל ד: ____________________________________________________?

מדריך: נראה את השכונות שליד הים ואת הנוף, נטייל בטיילת, נשחה בים, נפגוש 

אנשים...

מטייל ה: ____________________________________________________?

מדריך: את החברים שלי. 

מטייל ו: ____________________________________________________?

מדריך: כי הם החברים שלי. 

מטייל ז: ____________________________________________________?

מדריך: תדברו איתם על נושאים בין-לאומיים. הם מדריכי טיולים מהרבה ארצות בעולם. 

 הצגה 
בזוגות

אתם מדריכי טיולים. מנהל המשרד עושה תחרות ומבקש שתכינו טיול. כתבו: 

מה המטיילים יעשו: איפה ייפגשו, מה יראו, איפה ינוחו.... 1

מה המדריך יעשה: מה יסביר, מה יעשה.... 2

בטיול צריכים להיות 3 מקומות מעניינים. כתבו 5 שורות על כל מקום.. 3

הציגו את הטיולים בכיתה. 
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חזרה 
השלימו את המילים הבאות בצורה הנכונה בטקסט.

טיול 

מוצלח / מהיר / מנומס / מפחיד / משעמם

להרבה אנשים בעולם המודרני יש חיים טובים. הם עובדים בעבודה טובה; הם נוסעים 

במכונית __________, שעלתה הרבה כסף; יש להם בית מודרני, אישה טובה וילדים 

טובים. כולם חושבים שהם אנשים __________. אבל הם? הם לא חושבים כך.

הם חושבים שהחיים שלהם __________. הם כל הזמן צריכים להיות נחמדים 

ו__________, אבל אין להם חופש אמיתי, ולכן הם רוצים לעשות דברים 

.__________

להיזהר / להיעלם / להיפצע / להישכח / להישאר / לקנות / לחיות

קבוצה של שלושה חברים חשבה על רעיון: הם __________ אי )جزيرةجزيرة( באוקיינוס 

)محيطمحيط(, כדי לעשות שם תחרות. הם __________ שם בטבע, בלי שום דבר מודרני. 

מי ש__________ שם הכי הרבה זמן – יקבל את האי. חברי הקבוצה יודעים 

שהתחרות הזאת מפחידה ומסוכנת. הם יודעים שצריך __________. הם גם יודעים 

שאולי הם __________ולא יצליחו להגיע לבית חולים; או שהם __________ ביער, 

ואף אחד לא ימצא אותם; או שהם __________ על האי כשכולם יחזרו הביתה. 

ולכן / אבל / מפני ש- / לא... אלא רק

ובאמת, החברים קנו אי קטן. הם __________ סיפרו למשפחות שלהם על התחרות, 

__________ אמרו להן שהם יוצאים לטיול. חבר אחד לא יצא לטיול, __________ 

הוא פחד. 

שני החברים שנסעו, נשארו יחד שלושה ימים. ביום הרביעי חבר אחד אמר שהוא 

מעדיף את החיים הטובים בעיר, __________ הוא חזר הביתה. החבר השלישי קיבל 

את האי, __________ היה עצוב מאוד שהתחרות נגמרה. הוא נשאר באי שלושה 

ימים ואחר כך הוא חזר הביתה. 
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 שאלות
מה הייתה ה״בעיה״ של האנשים ומה היה הפתרון? א. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

האם הפתרון היה טוב? למה? ב. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

בחרו שם תואר מתאים, כתבו אותו בצורה הנכונה וכתבו ברבים.ג. 

יער __________ - __________ __________ )מכוער, מרכזי, סגור, גדול( . 1

מעיין __________ - __________ __________ )צר, רחב, חם, מנומס(. 2

תחנה ________ - ________ ________ )מרכזי, מוצלח, מנומס, מכוער(. 3

כביש ________ - ________ ________ )מנומס, משעמם, מהיר, חילוני(. 4

גבול _________ - _________ _________ )ארוך, מכוער, חברתי, מוצלח(. 5

חוק __________ - __________ __________ )יקר, מכוער, מנומס, חשוב(. 6

כביש __________ - __________ __________ )ארוך, נחמד, חם, עצוב(. 7

בית ספר _________ - _________ _________ )מנומס, ציבורי, קר, רזה(. 8

גן __________ - __________ __________ )חדש, מנומס, צנוע, פופולרי(. 9

בית _________ - _________ _________ )חברתי, מוצלח, מנומס, יקר(. 10

כתבו שאלות לפי התשובות. ד. 

מוסא: ___________________________________________________?

אחמד: הלימודים יימשכו מהשעה 8:00 עד השעה 18:00. 

מוסא: ___________________________________________________?

אחמד: אתם תפגשו את המורה עלי. 

מוסא: ___________________________________________________?

אחמד: תתנו את הטופס למזכירה. 
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השלימו את הפעלים בעתיד.ה. 

המוכר ___________ )להיכנס( לחנות מחר בבוקר.. 1

הלקוחות ___________ )להישאר( כל היום.. 2

התחנה ___________ )להיסגר( בלילה. . 3

הכנס ___________ )להיגמר( בשעה 20:00.. 4

הבגדים ___________ )להיעלם( מהחנויות. . 5

השוטר ___________ )להישאר( פה כל הלילה.. 6
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8

הגעתם 
לחצי הדרך!
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מילון
א

5مهندس معمارّي، مهندسة معمارّيةمهندس معمارّي، مهندسة معمارّيةאדריכל, אדריכלית

4ذاتّي الحكم، ذاتّية الحكمذاتّي الحكم، ذاتّية الحكمאוטונומי, אוטונומית

8عدو، أعداءعدو، أعداءאויב, אויבים

5ألعاب أولمبّيةألعاب أولمبّيةאולימפיאדה

8نفس الشيءنفس الشيءאותו הדבר

3خلفّي، خلفّيةخلفّي، خلفّيةאחורי, אחורית

1بعدبعدאחרי ה-

1بعد أنبعد أنאחרי ש-

6مسؤولّيةمسؤولّيةאחריות

1عدم يقينعدم يقينאי־ודאות

3تمّنياتتمّنياتאיחולים

6عفًوا، ال شكر على واجبعفًوا، ال شكر على واجبאין בעד מה

6تضّخم ماليتضّخم ماليאינפלציה

5رجل أعمال، رجال أعمالرجل أعمال، رجال أعمالאיש עסקים, אנשי עסקים

6موافقة، موافقاتموافقة، موافقاتאישור, אישורים

1لكنلكنאך
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8دار ضيافةدار ضيافةאכסנייה

2إلى )حرف جر(إلى )حرف جر(אל

8ال )الناهية(ال )الناهية(אל!

3حقيقّي، حقيقّيةحقيقّي، حقيقّيةאמיתי, אמיתית

1إمكانّية، إمكانّياتإمكانّية، إمكانّياتאפשרות, אפשרויות

4نفاياتنفاياتאשפה

6بطاقة اعتمادبطاقة اعتمادאשראי

4َمن؟َمن؟את מי?

ב
5يختار، أن يختاريختار، أن يختارבוחר, לבחור

5يبكي، أن يبكييبكي، أن يبكيבוכה, לבכות

1في الوقتفي الوقتבזמן ה-

6بالخارجبالخارجבחוץ

1اختيار، اختياراتاختيار، اختياراتבחירה, בחירות

6متأّكد ِمن أّن... متأّكد ِمن أّن... בטוח ש-

7دولي، دولّيةدولي، دولّيةבין-לאומי, בין-לאומית

3برغم ذلكبرغم ذلكבכל זאת 

7بسرعةبسرعةבמהירות

5بداًل منبداًل منבמקום

2خاللخاللבמשך

1بشربشرבני אדם

8بناية، بناياتبناية، بناياتבניין, בניינים
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5بنكن بنوكبنكن بنوكבנק, בנקים

8على ما يرامعلى ما يرامבסדר גמור

1بعدبعدבעוד

7صاحبصاحبבעל-

ا בעצם ا في الواقع، عمليًّ 8في الواقع، عمليًّ

4بسهولةبسهولةבקלות

6طلبطلبבקשה

8مشًيا على األقداممشًيا على األقدامברגל

6في اللحظة التيفي اللحظة التيברגע ש-

3صّحةصّحةבריאות

ג
7جينزجينزג׳ינס

8حّد، حدودحّد، حدودגבול, גבולות

3يكبر، أن يكبريكبر، أن يكبرגדל, לגדול

8حديقة، حدائقحديقة، حدائقגינה, גינות

5على حّد سواءعلى حّد سواءגם וגם

ד
5بالذاتبالذاتדווקא

2يؤّجل، أن يؤّجليؤّجل، أن يؤّجلדוחה, לדחות ל-

5مشابه, مشابهًةمشابه, مشابهًةדומה, דומה ל-

2كثير التأجيل، كثيرة التأجيلكثير التأجيل، كثيرة التأجيلדחיין, דחיינית
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2مماطلة / تأجيلمماطلة / تأجيلדחיינות 

8جنوبجنوبדרום

4تحّيةتحّيةדרישת שלום )ד״ש(

ה
1القادمالقادمהבא

3وعد، وعودوعد، وعودהבטחה, הבטחות

2حّس الفكاهةحّس الفكاهةהומור

4أمر، أوامرأمر، أوامرהוראה, הוראות

6أين؟أين؟היכן?

1مؤّرخ، مؤّرخةمؤّرخ، مؤّرخةהיסטוריון, היסטוריונית

6قرض، قروضقرض، قروضהלוואה, הלוואות

6شيك، شيكاتشيك، شيكاتהמחאה, המחאות )צ׳ק(

2المذكور أعالهالمذكور أعالهהנ״ל )הנזכר לעיל(

7تخفيضتخفيضהנחה

7توضيح / شرح، توضيحات / شروحتوضيح / شرح، توضيحات / شروحהסבר, הסברים

7إلى المدينةإلى المدينةהעירה

7عكس، األضدادعكس، األضدادהפך, הפכים

3إحساسإحساسהרגשה

5محاَضرة، محاَضراتمحاَضرة، محاَضراتהרצאה, הרצאות
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ו
8بينمابينماואילו

4ستار، ستائرستار، ستائرוילון, וילונות

6زائدزائدועוד )במתמטיקה(

ז
4زبالةزبالةזבל

6هذا هوهذا هوזהו

7زوج، أزواجزوج، أزواجזוג, זוגות

2يتذّكر، أن يتذّكريتذّكر، أن يتذّكرזוכר, לזכור

4يرمي، أن يرمي يرمي، أن يرمي זורק, לזרוק

1زجاجزجاجזכוכית

، مغّنية זמר, זמרת ، مغّنية مغنٍّ 5مغنٍّ

4عجوز، عجوزةعجوز، عجوزةזקן, זקנה

ח
6اجتماعّي، اجتماعّيةاجتماعّي، اجتماعّيةחברתי, חברתית

4احتفال، احتفاالتاحتفال، احتفاالتחגיגה, חגיגות

1يحلم، أن يحلميحلم، أن يحلمחולם, לחלום על

7قميص، قمصانقميص، قمصانחולצה, חולצות

6يوّفر، أن يوّفريوّفر، أن يوّفرחוסך, לחסוך

7ما عداما عداחוץ מ-
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8قانون، قوانينقانون، قوانينחוק, חוקים

6يوّقع، أن يوّقعيوّقع، أن يوّقعחותם, לחתום

3إيجابّية، إيجابّيةإيجابّية، إيجابّيةחיובי, חיובית

7ابتسامة، ابتساماتابتسامة، ابتساماتחיוך, חיוכים

4مجّس، مجّساتمجّس، مجّساتחיישן, חיישנים

1علمانّي، علمانّيةعلمانّي، علمانّيةחילוני, חילונית

2تربيةتربيةחינוך

7مّجاًنامّجاًناחינם

6توفير، توفيراتتوفير، توفيراتחיסכון, חסכונות

3ذكّي، ذكيةذكّي، ذكيةחכם, חכמה

4حليبحليبחלב

7بدلةبدلةחליפה

7تّنورة، تنانيرتّنورة، تنانيرחצאית, חצאיות

6حساب بنك، حسابات بنكّيةحساب بنك، حسابات بنكّيةחשבון בנק, חשבונות בנק

5كهربائي، كهربائيةكهربائي، كهربائيةחשמלאי, חשמלאית

6توقيع، تواقيعتوقيع، تواقيعחתימה, חתימות

ט
5يخطئ، أن يخطئيخطئ، أن يخطئטועה, לטעות

6نموذج، نماذجنموذج، نماذجטופס, טפסים

8متنّزهمتنّزهטיילת

4رحلة جّوّية، رحالت جّوّيةرحلة جّوّية، رحالت جّوّيةטיסה, טיסות
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7مستعَملمستعَملיד שנייה

3أكثر من الالزمأكثر من الالزمיותר מדי

2نبيذ، نبائذنبيذ، نبائذיין, יינות

6تطبيقتطبيقיישומון )אפליקציה( 

8يمينيمينימין

8غابة، غاباتغابة، غاباتיער, יערות

5غاٍل، غاليةغاٍل، غاليةיקר, יקרה

כ
8شارع، شوارعشارع، شوارعכביש, כבישים

1كرة، كراتكرة، كراتכדור, כדורים

1كوكب، كواكب كوكب، كواكب כוכב, כוכבים

8دوار، دواويردوار، دواويرכיכר, כיכרות

3متعةمتعةכיף

5كيف؟كيف؟כיצד?

4إلى هذا الحّدإلى هذا الحّدכל כך

6اقتصاداقتصادכלכלה

4مثلما أن ...، هكذا... مثلما أن ...، هكذا... כמו ש... כך גם...

8بالطبعبالطبعכמובן

7مؤتمر، مؤتمراتمؤتمر، مؤتمراتכנס

7أموال نقدّيةأموال نقدّيةכסף מזומן
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6صّراف آلّي، صّرافات آلّيةصّراف آلّي، صّرافات آلّيةכספומט, כספומטים

1كّف اليدكّف اليدכף יד

6ضربضربכפול )במתמטיקה(

1خّط يدخّط يدכתב יד

6عنوان، عناوينعنوان، عناوينכתובת, כתובות

ל
3ليس فقط... إنما أيًضا...ليس فقط... إنما أيًضا...לא רק... אלא גם...

2ال... بل فقط...ال... بل فقط...לא... אלא רק...

2ال... بل...ال... بل...לא... אלא...

7بعد ذلكبعد ذلكלאחר מכן 

7مرتٍد مالبسه، مرتدية مالبسهامرتٍد مالبسه، مرتدية مالبسهاלבוש, לבושה

3أن يقولأن يقولלהגיד

6فيما يليفيما يليלהלן

6قسمةقسمةלחלק ל- )במתמטיקה(

1في اليوم التاليفي اليوم التاليלמוחרת

8لألسفللألسفلלמטה

1لمن لمن למי?

7للبيعللبيعלמכירה

8لألعلىلألعلىלמעלה

1قبلقبلלפני ה-

3قبل ذلكقبل ذلكלפני כן

7زبون، زبونة، زبائنزبون، زبونة، زبائنלקוח, לקוחה, לקוחות
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מ
3متأّخرمتأّخرמאוחר

6منذمنذמאז ה-

3يتمّنى، أن يتمّنىيتمّنى، أن يتمّنىמאחל, לאחל ל-

1يؤمن، أن يؤمنيؤمن، أن يؤمنמאמין, להאמין ב-

2مدّرب شخصي، مدّربة شخصيةمدّرب شخصي، مدّربة شخصيةמאמן אישי, מאמנת אישית

3يِعد، أن يِعد... يضمن، أن يضمنيِعد، أن يِعد... يضمن، أن يضمنמבטיח, להבטיח

8يحِضر، أن يحِضريحِضر، أن يحِضرמביא, להביא ל-

7حملة تنزيالتحملة تنزيالتמבצע

2لماذا؟لماذا؟מדוע?

4جّلايةجّلايةמדיח

7زّي رسميزّي رسميמדים

3ِعلم، علوم ِعلم، علوم מדע, מדעים

8مرشد رحالت، مرشدة رحالتمرشد رحالت، مرشدة رحالتמדריך טיולים, מדריכת טיולים

1مرشد، مرشدونمرشد، مرشدونמדריך, מדריכים

1كيف الحال؟ كيف الحال؟ מה נשמע? 

1ما هو؟ما هو؟מהו?

6ما هي؟ما هي؟מהי?

2سريع، سريعةسريع، سريعةמהיר, מהירה

1إعالن، إعالناتإعالن، إعالناتמודעה, מודעות

2بعد غد بعد غد מוחרתיים

7بائع، بائعةبائع، بائعةמוכר, מוכרת
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7مقابلمقابلמול

4سّيارة أجرة، سّيارات أجرةسّيارة أجرة، سّيارات أجرةמונית, מוניות

4يسلِّم، أن يسلِّم يسلِّم، أن يسلِّم מוסר, למסור ל-

6ناجح، ناجحةناجح، ناجحةמוצלח, מוצלחת

7عالمة تجارّية، عالمات تجارّيةعالمة تجارّية، عالمات تجارّيةמותג, מותגים

1مكّيف هواء، مكّيفات هواءمكّيف هواء، مكّيفات هواءמזגן, מזגנים

2سكرتيرةسكرتيرةמזכירה

6منذ زمنمنذ زمنמזמן

8شرقشرقמזרח

8خارج ال...خارج ال...מחוץ ל-

1سعر، أسعارسعر، أسعارמחיר, מחירים

6ينتظر، أن ينتظرينتظر، أن ينتظرמחכה, לחכות ל-

2بحث / دراسة، بحوث / دراساتبحث / دراسة، بحوث / دراساتמחקר, מחקרים

3فكر، أفكارفكر، أفكارמחשבה, מחשבות 

6عملة، عمالتعملة، عمالتמטבע, מטבעות

6يهاتف، أن يهاتفيهاتف، أن يهاتفמטלפן, לטלפן ל- / אל

7قياس، قياساتقياس، قياساتמידה, מידות

8قبيح، قبيحةقبيح، قبيحةמכוער, מכוערת

7ألّنألّنמכיוון ש- 

7بيعبيعמכירה

7بنطلونبنطلونמכנסיים

6آلة / أداة، آالت / أدواتآلة / أداة، آالت / أدواتמכשיר, מכשירים

4مليء، مليئةمليء، مليئةמלא, מלאה
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3قذر، قذرةقذر، قذرةמלוכלך, מלוכלכת

3ملحملحמלח

7يوصي، أن يوصي بيوصي، أن يوصي بממליץ, להמליץ על

7حًقا، فعاًلحًقا، فعاًلממש

8منذ متى، إلى متىمنذ متى، إلى متىממתי עד מתי

4راحة راحة מנוחה

6مؤّدب، مؤّدبةمؤّدب، مؤّدبةמנומס, מנומסת

نמנחש, לנחש  ن، أن يخمِّ نيخمِّ ن، أن يخمِّ 1يخمِّ

4خِطر، خِطرةخِطر، خِطرةמסוכן, מסוכנת

3تقليد / عرف، تقاليد / أعرافتقليد / عرف، تقاليد / أعرافמסורת, מסורות

2ينهي، أن ينهيينهي، أن ينهيמסיים, לסיים 

7يوافق، أن يوافقيوافق، أن يوافقמסכים, להסכים על / עם

5يكفييكفيמספיק

7يفّضل، أن يفّضليفّضل، أن يفّضلמעדיף, להעדיף

6ظرف، ظروفظرف، ظروفמעטפה, מעטפות

8ينبوع، ينابيعينبوع، ينابيعמעיין, מעיינות

8غربغربמערב

نמעשן, לעשן ن، أن يدخِّ نيدخِّ ن، أن يدخِّ 6يدخِّ

2مخيف، مخيفةمخيف، مخيفةמפחיד, מפחידה

5ألّنألّنמפני ש-

8مصنع، مصانعمصنع، مصانعמפעל, מפעלים

6يرسل فاكس، أن يرسل فاكسيرسل فاكس، أن يرسل فاكسמפקסס, לפקסס ל-

5وضع / حالة، أوضاع / حاالتوضع / حالة، أوضاع / حاالتמצב, מצבים
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6يرّن، أن يرّنيرّن، أن يرّنמצלצל, לצלצל ל- / אל

3 يفي، أن يفي )بالوعد(يفي، أن يفي )بالوعد(מקיים, לקיים 

1مهنة، مهنمهنة، مهنמקצוע, מקצועות

5يربح، أن يربحيربح، أن يربحמרוויח, להרוויח

5مركزمركزמרכז

8مركزّي، مركزّيةمركزّي، مركزّيةמרכזי, מרכזית

3مجنون، مجنونةمجنون، مجنونةמשוגע, משוגעת

2ألّنألّنמשום ש-

5ممّل، ممّلةممّل، ممّلةמשעמם, משעממת

1يؤّثر، أن يؤّثر على يؤّثر، أن يؤّثر على משפיע, להשפיע על

8يرّمم، أن يرّمم يرّمم، أن يرّمم משפץ, לשפץ

5يتغّير، أن يتغّيريتغّير، أن يتغّيرמשתנה, להשתנות

5يشارك، أن يشارك ب...يشارك، أن يشارك ب...משתתף, להשתתף ב-

5يالئم، أن يالئم ل... يالئم، أن يالئم ل... מתאים, להתאים ל-

5يخّطط، أن يخّططيخّطط، أن يخّططמתכנן, לתכנן

3رياضّياترياضّياتמתמטיקה

נ
4سياقةسياقةנהיגה

8يهدم، أن يهدميهدم، أن يهدمנהרס, להיהרס

4يلمس، أن يلمسيلمس، أن يلمسנוגע, לגעת / לנגוע ב-

3يسوق، أن يسوقيسوق، أن يسوقנוהג, לנהוג ב-

4مريح، مريحةمريح، مريحةנוח, נוחה
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8منظر / مشهد، مناظر / مشاهدمنظر / مشهد، مناظر / مشاهدנוף, נופים

2موضوع، مواضيعموضوع، مواضيعנושא, נושאים

8يحَذر، أن يحَذريحَذر، أن يحَذرנזהר, להיזהר מ-

8يتذَكر، أن يتذّكريتذَكر، أن يتذّكرנזכר, להיזכר ב-

8يستمّر، أن يستمّريستمّر، أن يستمّرנמשך, להימשך

7حذاء، أحذيةحذاء، أحذيةנעל, נעליים 

8يختفي، أن يختفي يختفي، أن يختفي נעלם, להיעלם

3توّفيتوّفيנפטר

8يصاب، أن يصابيصاب، أن يصابנפצע, להיפצע

5نفس / روح، أنفس / أرواحنفس / روح، أنفس / أرواحנפש, נפשות

1يغفو، أن يغفويغفو، أن يغفوנרדם, להירדם

8ينسى، أن ينسى ينسى، أن ينسى נשכח, להישכח

ס
6مغلق، مغلقةمغلق، مغلقةסגור, סגורה

4إغالقإغالقסגירה

2يغلق، أن يغلقيغلق، أن يغلقסוגר, לסגור

1نهايةنهايةסוף

3كاتب، كاتبةكاتب، كاتبةסופר, סופרת

5سبب، أسبابسبب، أسبابסיבה, סיבות

3الصينالصينסין

1اصطناعّي، اصطناعّيةاصطناعّي، اصطناعّيةסינתטי, סינתטית

7صندل، صنادلصندل، صنادلסנדל, סנדלים
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5رياضّي، رياضّيةرياضّي، رياضّيةספורטאי, ספורטאית

3مقعد، مقاعدمقعد، مقاعدספסל, ספסלים

ע
4حتىحتىעד ש-

5ما زالما زالעדיין

5عامل، عاملةعامل، عاملةעובד, עובדת

8يمّر، أن يمّريمّر، أن يمّرעובר, לעבור

2ليس بعدليس بعدעוד לא

5يكّلف، أن يكّلفيكّلف، أن يكّلفעולה, לעלות

7عقاب، عقوباتعقاب، عقوباتעונש, עונשים

7عاٍر، عاريـةعاٍر، عاريـةעירום, עירומה

4بلدّية، بلدّياتبلدّية، بلدّياتעירייה, עיריות

3جريدة، جرائدجريدة، جرائدעיתון, עיתונים

6عمولة، عموالت عمولة، عموالت עמלה, עמלות

1غيمة، غيومغيمة، غيومענן, עננים

7شجرة، أشجارشجرة، أشجارעץ, עצים

1مستقبلمستقبلעתיד

פ
7شعبّي، شعبّيةشعبّي، شعبّيةפופולרי, פופולרית

4يفتح، أن يفتحيفتح، أن يفتحפותח, לפתוח

4يحّل، أن يحّليحّل، أن يحّلפותר, לפתור
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4حاوية نفايات، حاويات نفاياتحاوية نفايات، حاويات نفاياتפח אשפה, פחי אשפה

2أقّلأقّلפחות

6ناقصناقصפחות )במתמטיקה(

3أقّل من الالزمأقّل من الالزمפחות מדי

1فلسفةفلسفةפילוסופיה

8زاوية / ركن، زوايا / أركانزاوية / ركن، زوايا / أركانפינה, פינות

6دفتر صغير، دفاتر صغيرةدفتر صغير، دفاتر صغيرةפנקס, פנקסים

2طبيب نفسّي، طبيبة نفسّيةطبيب نفسّي، طبيبة نفسّيةפסיכולוג, פסיכולוגית

1فقرةفقرةפסקה

6فاكسفاكسפקס

8فاكهة، فواكهفاكهة، فواكهפרי, פירות

3إعالن، إعالنات إعالن، إعالنات פרסומת, פרסומות

4فتحفتحפתיחה

2بطاقة، بطاقاتبطاقة، بطاقاتפתק, פתקים

5حّل، حلولحّل، حلولפתרון, פתרונות

צ
6شيكشيكצ׳ק

8جهة، جهاتجهة، جهاتצד, צדדים

3يضحك، أن يضحكيضحك، أن يضحكצוחק, לצחוק

3يصرخ، أن يصرخ يصرخ، أن يصرخ צועק, לצעוק על

5عمومّي، عمومّيةعمومّي، عمومّيةציבורי, ציבורית

8ظّلظّلצל
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7محتشم، محتشمةمحتشم، محتشمةצנוע, צנועה

8َشمالَشمالצפון

8ضّيق، ضّيقةضّيق، ضّيقةצר, צרה

ק
5مقاولمقاولקבלן 

1قبلقبلקודם

3حفلة موسيقّية، حفالت موسيقّيةحفلة موسيقّية، حفالت موسيقّيةקונצרט, קונצרטים

1قارئة الفنجانقارئة الفنجانקוראת בקפה

1موجود، موجودةموجود، موجودةקיים, קיימת 

1قريب، قريبة من...قريب، قريبة من...קרוב, קרובה ל-

ר
5رئيس حكومة، رئيسة حكومةرئيس حكومة، رئيسة حكومةראש ממשלה, ראשת ממשלה

1ريح، رياحريح، رياحרוח, רוחות

4يغسل، أن يغسل يغسل، أن يغسل רוחץ, לרחוץ

4يرقص، أن يرقصيرقص، أن يرقصרוקד, לרקוד

1نحيف، نحيفةنحيف، نحيفةרזה, רזה

8واسع، واسعةواسع، واسعةרחב, רחבה

3بعيد، بعيدةبعيد، بعيدةרחוק, רחוקה מ-

4طائرة مسّيرةطائرة مسّيرةרחפן

6فائدة، فوائدفائدة، فوائدריבית
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4ركضركضריצה

4خاٍل, خاليةخاٍل, خاليةריק, ריקה

4ركوبركوبרכיבה

1رغبة، رغباترغبة، رغباتרצון, רצונות

5جدّي، جدّيةجدّي، جدّيةרציני, רצינית

2قائمة، قوائمقائمة، قوائمרשימה, רשימות

ש
2استبيان، استبياناتاستبيان، استبياناتשאלון, שאלונים

6يساوي )في الرياضّيات(يساوي )في الرياضّيات(שווה )במתמטיקה(

7شرطّي، شرطّيةشرطّي، شرطّيةשוטר, שוטרת

4يسيطر، أن يسيطر علىيسيطر، أن يسيطر علىשולט, לשלוט ב-

2يحرس، أن يحرسيحرس، أن يحرسשומר, לשמור על

4قاٍض، قاضية قاٍض، قاضية שופט, שופטת

5العب، العبةالعب، العبةשחקן, שחקנית

5تفاهة، تفاهاتتفاهة، تفاهاتשטות, שטויות

6ورقة نقدّية، أوراق نقدّيةورقة نقدّية، أوراق نقدّيةשטר, שטרות

4غناء / ِشعرغناء / ِشعرשירה

8حّي، أحياءحّي، أحياءשכונה, שכונות

8يساريسارשמאל

1سمين، سمينةسمين، سمينةשמן, שמנה

5وزير، وزيرةوزير، وزيرةשר, שרה
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ת
6برنامج توفير، برامج توفيربرنامج توفير، برامج توفيرתוכנית חיסכון, תוכניות חיסכון

2ظاهرة، ظواهرظاهرة، ظواهرתופעה, תופעות

8مواصالت عاّمةمواصالت عاّمةתחבורה ציבורית

8محّطة، محّطاتمحّطة، محّطاتתחנה, תחנות

8سياحةسياحةתיירות

7لباس موّحدلباس موّحدתלבושת אחידה

2شهادة، شهاداتشهادة، شهاداتתעודה, תעודות

5وظيفة، وظائفوظيفة، وظائفתפקיד

3فترة / عهد، فترات / عهودفترة / عهد، فترات / عهودתקופה, תקופות


