‰˘„Á ‰„Â·Ú
אברה עלה לישראל לפני שנה.
הוא סיי ללמוד באולפ ,ואחר כ חיפש עבודה.
בשבוע שעבר אברה מצא עבודה במפעל ,ושמח מאוד.
ביו הראשו הוא בא למפעל בשעה שבע בבוקר,
וראה הרבה אנשי  ,שהוא לא מכיר.
המנהל דיבר מהר מאוד ,ואברה לא הצליח להבי אותו.
הוא לא ידע מה לעשות .הוא עמד בחו וחשב" :אולי כדאי לחזור הביתה?
אולי כדאי לי לחזור ללשכת עבודה?"
יצחק ראה את אברה  ,והבי שהוא עצוב .הוא אמר לו" :אתה לא צרי לדאוג ,ג לי
היה קשה בהתחלה ,אבל עכשיו הכול בסדר".
אברה שמח מאוד .הוא הבי שג בעבודה צרי סבלנות ,ואחר כ יהיה
יותר קל כל התחלה קשה.
˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1מתי אברה חיפש עבודה? _________________________________
 .2למה אברה היה עצוב?
א_______________________________________________________ .
ב_______________________________________________________ .
 .3מה אמר יצחק לאברה ? _______________________________________
____________________________________________________________

 .4מה הבי אברה ? ____________________________________________
____________________________________________________

„»ÔÂ˘‡¯‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡…¯ – Ô…ÂÈ¿¯e‚-Ô∆a „ÈƒÂ
ָדוִ יד ב גוריו היה ראש הממשלה הראשו של מדינת ישראל.
ָדוִ יד ב גוריו נולד בפולי בשנת  .1886ש המשפחה הראשו שלו היה ְג ִרי.
ב גוריו עלה לאר ישראל בשנת  .1906בהתחלה הוא עבד בחקלאות בגליל .הוא אהב מאוד את
המקו הזה ,וכתב במחברת שלו" :אני אוהב מאוד את המקו הזה ,כי כא כול עבריי ,כא יש
עבודה עברית ,והילדי מדברי עברית .כא אר ישראל".
דויד היה ג עיתונאי ,ועבד בעיתו בש' :אחדות' .כאשר הוא כתב בפע הראשונה לעיתו ,הוא
חת בש משפחה חדש' :ב גוריו' .מאז זה היה ש המשפחה שלו.
בחודש אייר תש"ח ) (1948נולדה מדינת ישראל ,ודויד ב גוריו היה ראש הממשלה הראשו של
המדינה החדשה.
בשנת  1970סיי ב גוריו את העבודה בפוליטיקה ,והל ,לגור בקיבו 'שדה בוקר' בנגב .הוא אהב
מאוד את הנגב ,וכתב ש ספרי היסטוריה וספר זיכרונות.
למקומות רבי באר קוראי על ש ב גוריו :שדה התעופה בלוד ,האוניברסיטה בבאר שבע ,וג
בתי ספר ורחובות .הבית שלו בתל אביב הוא מוזיאו 'ב גוריו'.
˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1פרטי אישיי של „:ÔÂÈ¯Â‚-Ô· „ÈÂ
א .שנת לידה ____________________ :ב .אר לידה____________________ :
ג .שנת עלייה_____________________ :
 .2באיזה עבודות עבד דויד ב גוריו?
א____________________________________________________________ .
ב_____________________________________________________________ .

 .3למה הוא אהב את הגליל? ֹ____________________________________________
__________________________________________________________

 .4לאיזה מקומות בישראל קוראי על ש דויד ב גוריו? ________________________
__________________________________________________________

Ô‰Î ˙ÁÙ˘Ó Ï˘ ‰ÈÚ·‰
שרה נשואה לדויד כה ,ויש לה  4ילדי.
הילדי הגדולי לומדי בבית הספר ,והב הקט – יוסי לומד בג .שרה עסוקה מאוד :היא
מטפלת בילדי ועובדת הרבה בבית.
הבעל של שרה – דויד עובד בעירייה מהבוקר עד הערב .המשכורת שלו קטנה ,ושרה חייבת
לעבוד במפעל או בביתחולי.
לשרה ולדויד כה יש בעיה :יוסי הוא רק ב  ,3והאחי שלו צריכי להישאר איתו בבית
כשאימא בעבודה .אבל הרבה פעמי ה עסוקי ,ולא יכולי להיות איתו בבית.
שרה דיברה ע הילדי הגדולי .היא הסבירה לה את הבעיה ,וביקשה מה להישאר ע
יוסי הקט עד שהיא חוזרת מהעבודה.
הילדי הסכימו .עכשיו שרה צריכה למצוא עבודה.
תרגיל :ענו על השאלות לפי הקטע:
 .1כמה ילדי יש לדויד ולשרה? _____________________________
 .2למה שרה חייבת לעבוד במפעל או בביתחולי? _____________________
____________________________________________________
 .3מה הבעיה של שרה כה? ____________________________________
_____________________________________________________
 .4מה ביקשה שרה מהילדי הגדולי ? __________________________________
_____________________________________________________________

‡‰„Â‰È Ô· ¯ÊÚÈÏ
אליעזר ב יהודה היה מורה לעברית וכתב בעיתוני עבריי.
הוא עלה מרוסיה לאר ישראל בשנת  ,1881וגר בירושלי.
היהודי ֶשגרו אז ְ ֶא ֶר ישראל לא דיברו ,לא קראו ולא כתבו בעברית .ה דיברו בהרבה שפות
אחרות ,עברית ה דיברו רק בבית הכנסת.
ב יהודה חשב ,שהיהודי צריכי להיות כמו כל העמי .הוא חשב ,שבישראל צרי! לדבר רק עברית,
ולכ בבית שלו דיברו עברית .הרבה אנשי לא הבינו אותו ולא הסכימו איתו .אבל היו ג אנשי
שעזרו לו :המורי לימדו בבתי הספר סיפורי ושירי בעברית.
בשני האלה הייתה בעיה .לא היו מספיק מילי בשפה העברית ,וב יהודה היה צרי! לחשוב על
מילי חדשות .כתב את המילו העברי הראשו  ,וחידש הרבה מילי ,למשל :רכבת ,עיתו  ,שעו ,
משקפיי.
ב יהודה מת בשנת  .1922על שמו יש רחובות ובתי ספר באר.

תרגיל :ענו על השאלות ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1פרטי אישיי של ‡:‰„Â‰È Ô· ¯ÊÚÈÏ
א .שנת עלייה_____________ :

ב .מקצוע_________________ :

 .2מה חשב ב יהודה?
___________________________________________________________

 .3אי! עזרו המורי לב יהודה?
___________________________________________________________

 .4מה הייתה הבעיה בשני האלה?
___________________________________________________________

≈¯ ¯Ï‡¯˘È· ‰¯ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ
˙Ò
‡¿
∆
אסתר זרביב היא מורה לאנגלית .בצרפת היא עבדה  10שני בביתספר ,ולימדה ילדי
בגיל  .17 – 13אסתר אוהבת מאוד את המקצוע שלה ,ורוצה להיות מורה לאנגלית ג
בישראל.
אסתר הלכה למשרד החינו בתל אביב כדי לדבר ע המנהל ,מר דויד גבאי .המנהל
הסתכל בתעודות שלה .הוא ג דיבר איתה ושאל אותה על הלימודי ועל העבודה שלה.
בסו! הוא אמר לה" :אסתר ,אני חושב שאת מורה טובה .יש לי עבודה מתאימה וטובה
בשביל בבית הספר 'דיזנגו!' בתל אביב .את תעבדי ש  3ימי בשבוע ,כל יו  5שעות.
את ִת ְל ְמ ִדי ג בקורס 'מורי עולי' של משרד החינו ,כדי לקבל תעודה ולהיות מורה
בישראלֵ .ת ְלכי בבקשה למזכירה שלי ,שרה ,והיא תסביר ל מה את צריכה לעשות".
ו+נתה למזכירה.
אסתר שמחה מאוד .היא אמרה למנהל תודה ,הלכה ָ

ענו על השאלות ÈÙÏ

:ÚË˜‰

 .1מה המקצוע של אסתר? ____________________________________
 .2כמה שני היא עבדה במקצוע שלה? ___________________________
 .3למה הלכה אסתר למשרד החינו? _____________________________
______________________________________________________
 .4איפה תעבוד אסתר בישראל? ________________________________
 .5למה היא צריכה ללמוד בקורס מורי עולי? _____________________
______________________________________________________

‡?¯Â‚Ï ‰ÙÈ
אסתר ויוס זרביב עלו לאר לפני  4שני .יש לה  3ילדי ,וה גרי באשדוד בדירה
שכורה .אסתר מורה .היא עובדת בבית ספר 'המאירי' באשדוד ,ויוס עובד בעירייה.
יוס ואסתר רוצי לקנות דירה :ה כבר ראו הרבה דירות ,אבל ה לא מצאו דירה מתאימה.
לפני חודש ה ראו דירה ברחוב קפל  ,אבל היא לא התאימה לה :המטבח היה קט  ,ולא היה
דוד" ֶש ֶמש בדירה.
למ ַתוֵו"$דירות כדי שיעזור לה למצוא דירה מתאימה.
לפני שבוע ה החליטו להתקשר ְ
המתוו $לקח אות לראות דירה ברחוב גול  .הדירה הייתה יפה וגדולה ,אבל היא הייתה
בקומה רביעית ,ובבניי לא הייתה מעלית.
היו התקשר המתוו $ליוס ולאסתר ,וסיפר לה שהוא מצא דירה מצוינת בשביל .בערב
יראו אסתר ויוס את הדירה ויחליטו א כדאי לה לקנות אותה .אולי באמת הדירה הזאת
תהיה הדירה שלה...
תרגיל :ענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1מה אנחנו יודעי על אסתר ויוס זרביב:
א .מתי ה עלו לישראל? _________________________________________
ב .איפה ה גרי? ______________________________________________
ג .איפה עובדת אסתר? ___________________________________________
ד .איפה עובד יוס ? _____________________________________________
 .2למה אסתר ויוס לא רצו את הדירה ברחוב קפל ? _______________________
______________________________________________________
 .3למה אסתר ויוס לא רצו את הדירה ברחוב גול ? ________________________
______________________________________________________
 .4מה סיפר לה המתוו $היו? ______________________________________
______________________________________________________
 .5מה יעשו אסתר ויוס בערב? ______________________________________
________________________________________________________

שכנות וחברות
שרה ואלודי גרות באשקלו .שרה גרה בקומה הראשונה ואלודי גרה בקומה השנייה .ה
שכנות טובות.
לפני  5שני עלתה שרה לישראל ,והיא כבר מדברת טוב עברית .אלודי עלתה לישראל רק
לפני שנה .שרה עוזרת לאלודי ,כי היא עוד לא מכירה את החיי באר :בשבוע שעבר אלודי
רצתה לקנות ירקות ופירות .שרה הלכה ע אלודי לשוק ,כדי להסביר לה מה כדאי לקנות.
היו בבוקר אלודי סיפרה לשרה שהב שלה לא מרגיש טוב .שרה אמרה" :אל תדאגי! אחרי
הצהריי נתקשר לקופת חולי ,ונזמי תור לרופא".
ג אלודי עוזרת לשרה .לשרה יש משפחה גדולה ואלודי עוזרת לה לבשל .אלודי ג שומרת
לפעמי על הילדי של שרה ,כאשר היא צריכה לצאת לסידורי.
שתי הנשי ה לא רק שכנות טובות ה ג חברות.
תרגיל :ענו על השאלות לפי הקטע.
 .1מתי עלו שרה ואלודי לאר?
שרה ______________________________________________________ #
אלודי ____________________________________________________ #
 .2למה שרה עוזרת לאלודי? _______________________________________
______________________________________________________
 .3למה שרה הלכה ע אלודי לשוק? __________________________________
_____________________________________________________
 .4מה קרה היו בבוקר? __________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________
 .5אי( עוזרת אלודי לשרה ?
____________________________________________________

· Ïˆ¯‰ ·‡Ê ÔÈÓÈ
בנימי זאב הרצל היה ציוני חשוב ומפורס.
בהנגָריָה .ב 1878המשפחה של הרצל עברה לגור בעיר
ְ
הרצל נולד בשנת 1860
וינה ,וש הוא למד באוניברסיטה .אחרכ #הוא עבד בעיתו צרפתי ,והיה עיתונאי.
בשני האלה האנשי באירופה לא אהבו את היהודי ,ורצו שה לא יחיו ש .זה היה קשה להרצל.
הוא הבי ,שיש רק פיתרו אחד לבעיה של היהודי :צרי #להקי )לבנות( מדינה יהודית.
הרצל נפגש ע ראשי מדינות באירופה ,וביקש מה לעזור ליהודי להקי מדינה .אבל ה לא הסכימו
לתוכנית שלו .הרצל נפגש ג ע יהודי מפורסמי ,כדי להסביר לה ,שהתוכנית שלו חשובה .הרבה
יהודי בעול לא הסכימו איתו ,אבל היהודי באר) ישראל חשבו שהתכנית טובה וחשובה לכל
היהודי בעול .כאשר הגיע הרצל לביקור באר) ,ה קיבלו אותו בשמחה.
בש ַווי) ,והגיעו אליו הרבה יהודי מכל העול.
בשנת  1897התקיי ה"קונגרס הציוני" הראשו בעיר ַ.זֶל ְ
הרצל ק ואמר" :א תרצו – אי זו אגדה" ,כלומר :צרי #לרצות ולהאמי ,ואז תהיה מדינה יהודית
באר) ישראל .ובאמת כ  50שני אחרכ ,#ב  ,1948קמה מדינת ישראל.
ב  3ביולי ) 1904כ' בחודש תמוז תרס"ד( מת הרצל ,והוא היה רק ב .44

˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות ÚË˜‰ ÈÙÏ
 ÌÈÈ˘È‡ ÌÈË¯Ù .1של הרצל:
שנת לידה___________ :

מקצוע_____________ :

אר) לידה___________ :

 .2ע מי נפגש הרצל כדי לדבר על התוכנית שלו?
א________________________________________________________________ .
ב________________________________________________________________ .
 .3מה חשבו היהודי באר) על התוכנית של הרצל? _________________________________
______________________________________________________________
 .4מתי היה ב"קונגרס הציוני" בעיר בזל? ___________________________________

‰ ÏÈ‡ Ï˘ ˙È ÎÂ˙‰
בשבוע הבא תסיי )תגמור( אילנה את הלימודי בבית הספר ,והיא כבר חושבת מה כדאי
לה לעשות אחרי הלימודי .בחודש הראשו של החופש הגדול היא רוצה לעבוד קצת
ולהרוויח כס ,ובחודש השני היא רוצה לצאת לטיול ע חגית ,החברה שלה.
אילנה מצאה עבודה זמנית בחנות בגדי :היא תעבוד בחנות כל יו משעה  9.00עד ,14.00
ותרוויח  20שקלי לשעה .אילנה מקווה שהעבודה תהיה נעימה ולא קשה.
אילנה התקשרה לחגית וסיפרה על התוכנית שלה .היא שאלה את חגית ,א היא רוצה שה
יטיילו בגליל בסו החופש הגדול .חגית שמחה ואמרה" :יופי! כבר הרבה זמ אני רוצה לנסוע
לצפו :יהיה נחמד מאוד א נבקר בעיר טבריה ,נתרח' בי כינרת ,ונראה את הנו היפה.
אני עוד לא הייתי בעיר צפת ,ושמעתי שבקי' יש בצפת מוזיקה יהודית .אני אוהבת לשמוע
מוזיקה טובה.
יש רק בעיה קטנה .ג אני צריכה למצוא עבודה ,כדי שיהיה לי כס לטיול שלנו"...

תרגיל :ענו על השאלות לפי הקטע:
 .1מה אילנה רוצה לעשות בחופש הגדול?
א______________________________________________________ .
ב______________________________________________________ .
 .2איפה תעבוד אילנה? ____________________________________
 .3באיזה מקומות חגית רוצה להיות? ________________________________
____________________________________________________
 .4למה חגית רוצה לבקר בעיר צפת? _________________________________
___________________________________________________
 .5מה הבעיה של חגית? _________________________________________
___________________________________________________

Ï‡¯˘È Ï˘ ‰¯È·‰ ¯ÈÚ – ÌÈÏ˘Â¯È
ירושלי היא עיר הבירה של מדינת ישראל.
דויד המל בנה את ירושלי לפני  3,000שני בער .הב שלו – שלמֹה המל – בנה בירושלי את בית
המקדש הראשו.
ירושלי היא העיר החשובה ביותר לע היהודי .היהודי אוהבי את ירושלי .ה תמיד חשבו על
ירושלי ,התגעגעו אליה וכתבו עליה הרבה שירי וסיפורי .היהודי מתפללי לכיוו ירושלי ,ובחגי
ה שרי" :לשנה הבאה בירושלי".
הרבה מלחמות היו בירושלי :בשנת  ,1948במלחמת 'העצמאות' ,הייתה מלחמה קשה בירושלי בי
היהודי לבי הערבי .אחרי מלחמת 'העצמאות' נשארה ירושלי החדשה במדינת&ישראל ,וירושלי
העתיקה במדינת י ְַר ֵד.
בשנת  ,1967במלחמת 'ששת הימי' ,צה"ל כבש )לקח( את ירושלי העתיקה .אחרי המלחמה ירושלי
החדשה וירושלי העתיקה ה עיר אחת ,ויהודי יכולי להתפלל שוב בכותל המערבי.
בירושלי נמצאי משרדי הממשלה ,הכנסת ובית המשפט העליו.

˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1מתי בנה דויד המל את ירושלי?
________________________________________________________________

 .2בשורה  4כתוב."ÌÈÏ˘Â¯È ˙‡ ÌÈ·‰Â‡ ÌÈ„Â‰È‰" :
מה עשו היהודי כל השני?
א_______________________________________________________________ .
ב_______________________________________________________________ .
ג_______________________________________________________________ .
ד_______________________________________________________________ .

 .3מה קרה בירושלי אחרי מלחמת העצמאות? _________________________________
_____________________________________________________________
 .4מה קרה בירושלי אחרי מלחמת 'ששת הימי'? ______________________________
_____________________________________________________________

¯ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ˙ÂÚÒÂ ‰¯˘Â ‰ È
רינה ושרה ה חברות טובות .בשנה שעברה ה ביקרו בירושלי החדשה .עכשיו ה רוצות
לטייל בירושלי העתיקה .יש לה תוכנית :ה יבקרו במוזיאו ,יטיילו ברחובות הצרי של
העיר העתיקה ,ובערב ה יתפללו בכותל המערבי.
בערב ,לפני הנסיעה לירושלי ,התקשרה שרה לרינה ושאלה אותה" :את מוכנה לנסיעה?
הכנת הכול? כדאי שתביאי ג סוודר ח או חולצה חמה ,כי בירושלי קר מאוד בערב".
רינה צחקה ואמרה" :אל תדאגי! אני אביא חולצה חמה וג סוודר ח .אל תשכחי
שאנחנו צריכות להיות בשעה  7.00בבוקר בתחנה המרכזית ,האוטובוס יוצא בדיוק בזמ,
והוא לא יחכה לנו .לילה טוב שרה".
מוקד בבוקר הגיעו רינה ושרה לתחנה המרכזית .ה נסעו לירושלי ,ביקרו במוזיאו,
בעיר העתיקה ובכותל המערבי .בדיוק לפי התוכנית.
תרגיל :ענו על השאלות לפי הקטע.
 .1מתי ביקרו רינה ושרה בירושלי החדשה? _____________________
 .2מה רינה ושרה רוצות לעשות בירושלי?
א_______________________________________________________ .
ב_______________________________________________________ .
ג________________________________________________________ .
 .3למה צרי& לקחת סוודר ח לירושלי? ____________________________
___________________________________________________
 .4למה שרה ורינה צריכות להגיע מוקד לתחנה המרכזית? ________________
__________________________________________________

‰ÈÙÂÈ˙‡ È„Â‰È Ï˘ ı¯‡Ï ‰ÈÈÏÚ‰
באתיופיה חיו יהודי הרבה שני ,וה תמיד רצו לעלות לארישראל .אבל רק מעט יהודי הצליחו
להגיע לאר במש השני.
בסו שנת  1984החליטה ממשלת ישראל להביא לאר כ  7,000עולי חדשי מאתיופיה .הש של
העלייה הזאת היה."‰˘Ó Úˆ·Ó" :
הממשלה האתיופית לא הסכימה לתת ליהודי לצאת לישראל ,ואסור היה לה לטוס לישראל מאתיופיה.
היהודי באתיופיה שמעו ,שבס& ָדא( ,מחכי לה מטוסי ,והמטוסי האלה יביאו אות לארישראל.
ה יצאו לדר ,והלכו ברגל לסודא( בדרכי קשות ומסוכנות .הרבה אנשי מתו בדר ,כי ה היו חולי
ורעבי .בסודא( ה עלו למטוסי ,וטסו לישראל" .מבצע משה" נמש )היה( רק חודש וחצי .הממשלה
בישראל הייתה חייבת להפסיק אותו ,כי עיתונאי פרסמו את הסיפור ברדיו ,בטלוויזיה ובעיתוני.
בשנת  1991התחילה מלחמה באתיופיה .היהודי היו בסכנה .מדינת ישראל שלחה מטוסי לאתיופיה כדי
להביא את היהודי לאר .זה היה " ."‰ÓÏ˘ Úˆ·Óבמש  36שעות הגיעו לאר כ  14,000אנשי .זהו
המספר הגדול ביותר של עולי ,שהגיע לאר בזמ( קצר כלכ.

˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות ÚË˜‰ ÈÙÏ
:"‰˘Ó Úˆ·Ó" .1
א .מתי היה מבצע משה? _____________________________________________
ב .כמה זמ( נמש )היה( מבצע משה? _____________________________________
ג .כמה עולי באו במבצע משה? ________________________________________
ד .אי הגיעו העולי במבצע משה? __________________________________________
______________________________________________________________

:"‰ÓÏ˘ Úˆ·Ó" .2
א .מתי היה מבצע שלמה? ___________________________________________
ב .כמה שעות היה מבצע שלמה? _______________________________________
ג .כמה עולי באו במבצע משה? _______________________________________

˜·· ‰˘È‚Ù
ביו ראשו בבוקר הל דויד לבנק כדי לקבל כרטיס אשראי ולשל חשבו מי  .דויד ישב
וחיכה בסבלנות ,כי התור היה ארו .פתאו הוא ראה את יוס .יוס היה החבר הכי טוב של
דויד בצרפת .בפע האחרונה דויד ראה אותו לפני  5שני .
דויד הל ליוס ,ושאל אותו" :שלו יוס ,אתה מכיר אותי?" יוס הסתכל רגע על דויד ,ולא
יכול היה לדבר .ואז הוא אמר" :דויד! מה שלומ? התגעגעתי אלי מאוד!" דויד ויוס שמחו
מאוד ,וסיפרו מה קרה לה  .דויד סיפר ,שהוא סיי

את הלימודי

באולפ והוא התחיל

לעבוד במפעל גדול בתל אביב .הוא ג סיפר שהוא הכיר בחורה נחמדה – שרה ,ובעוד כמה
חודשי

ה

יתחתנו .יוס סיפר לדויד שהוא לומד עכשיו באולפ  ,ובעתיד הוא יגור

בירושלי  ,וילמד ש באוניברסיטה העברית .הוא רוצה להיות מורה .הוא ג סיפר שהאחי
שלו עוד לא הגיעו לאר ,%אבל ה יבואו בקרוב לישראל.
"איזה מזל שהתור בבנק ארו ,ואפשר לפגוש חברי ותיקי  "...אמרו דויד ויוס.
˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות לפי הקטע:
 .1למה הל דויד לבנק? ________________________________________
____________________________________________________
 .2למה דויד חיכה בבנק הרבה זמ ? ________________________________
____________________________________________________
 .3מה עשה דויד בישראל?
א_______________________________________________________ .
ב_______________________________________________________ .
ג_______________________________________________________ .
 .4מה התוכניות של יוס? ________________________________________
____________________________________________________

¯«‡»·Èƒ̃¬Ú Èƒa
רבי עקיבא היה רב ומורה חשוב .הוא חי באר ישראל לפני  1,900שני בער.
ר!עה צֹא ועבד
כאשר עקיבא היה צעיר הוא לא למד ולא ידע לקרוא ולכתוב עד גיל  .40עקיבא היה ֶ
ֹב#ע.
שדה של איש עשיר בש ַ' ְל ָ%א ָש ַ
ֶַ %
לכלבא שבוע הייתה בת בש רחל .רחל פגשה את עקיבא בשדה ,ראתה שהוא איש טוב וחכ ורצתה
ֵל ללמוד תורה .עקיבא הסכי.
להתחת איתו .רחל אמרה לעקיבא ,שהיא תתחת איתו רק א הוא י ֵ
ר!עה צֹא פשוט ,הוא כעס עליה מאוד ,ולא רצה
כאשר שמע כלבא שבוע ,שהבת שלו רוצה להתחת ע ֶ
לדבר איתה .אבל רחל האמינה בעקיבא וידעה שהוא יהיה רב גדול .רחל החליטה שהיא תתחת איתו,
אחרי החתונה הל עקיבא ללמוד תורה כמו שהוא הבטיח לרחל .הוא חזר הביתה רק אחרי  24שני של
לימודי .רבי עקיבא היה רב גדול ,חשוב וחכ .היו לו הרבה מאוד תלמידי .כשהגיע אל העיר חיכו לו
הרבה אנשי חשובי .ה באו לפגוש אותו ולשמוע אותו .ג כלבא שבוע בא לפגוש את רבי עקיבא
ומרחל סליחה.
ולבקש ממנו ֵ

˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1פרטי על ¯«:‡»·Èƒ̃¬Ú Èƒa
א .מתי הוא נולד? _____________________________________________________
ב .במה הוא עבד כאשר הוא היה צעיר? ______________________________________
ג .מתי הוא התחיל ללמוד? ______________________________________________
 .2בשורות  5 / 4כתוב."Â˙È‡ Ô˙Á˙‰Ï ‰˙ˆ¯Â ...‰„˘· ‡·È˜Ú ˙‡ ‰˘‚Ù ÏÁ¯" :
א .מה אמרה רחל לעקיבא? ______________________________________________
________________________________________________________________
ב .למה כעס כלבא שבוע? _______________________________________________
________________________________________________________________
ג .למה החליטה רחל להתחת ע עקיבא? ___________________________________
________________________________________________________________

 .3בשורה  9כתוב"...ÌÈ ˘ 24 È¯Á‡ ˜¯ ‰˙È·‰ ¯ÊÁ ‡Â‰" :
_____________
א .מי חיכה לרבי עקיבא כשהוא חזר לעיר? _______________
ב .למה ה חיכו לו? ________________________________________________
_________________________________________________

‰¯˘ Ï˘ ¯ÂÙÈÒ‰
שרה היא עולה חדשה מאתיופיה .היא באה לישראל לפני חצי שנה.
עכשיו היא גרה בבארשבע ,ולומדת עברית באולפ.
ההורי של שרה עוד לא עלו לישראל .ה נשארו באתיופיה.
ה גרי באדיס אבבה ,כי ה מחי לאישור לעלות לאר.
שרה דואגת להורי שלה ,כי המצב של היהודי באתיופיה לא טוב.
היא רוצה מאוד לראות אות.
שרה שולחת לה מכתבי ,ומספרת על החיי בישראל.
ל חודש היא שולחת ג כס למשפחה שלה ,כדי שיהיה לה קל יותר.
בשבוע שעבר שרה שמחה מאוד ,כי ההורי שלה אמרו לה,
שה קיבלו אישור לעלות לאר.
עכשיו היא מחכה להיות אית בבארשבע .
˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1איפֹה גרי ההורי של שרה? ______________________________
 .2למה ההורי של שרה עוד לא עלו לישראל? ____________________________
____________________________________________________________

 .3למה שרה דואגת להורי שלה? ________________________________
____________________________________________________

 .4למה שרה שמחה? ______________________________________

"˘"‰·ÂË ‰
¯‡˘  ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÂ ‰˘‰ה החגי הראשוני בשנה העברית.
חוגגי את ראש השנה בימי א' וב' בחודש תשרי ,ואת יו הכיפורי חוגגי בי' בתשרי.
¯‡˘  ‰˘‰ו ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈה חגי דתיי  .בימי האלה מתפללי אנשי בבית הכנסת ,ומקווי
שתהיה שנה טובה :שנה של בריאות ,אושר ,הצלחה ,שלו  ,ועוד .אנשי

מבקשי

ג

סליחה על

מעשי רעי שה עשו ,ומברכי זה את זה ב"שנה טובה".
הסמל המיוחד של ראש השנה הוא השופר ,ותוקעי בו בבית הכנסת .כאשר אנשי שומעי את קול
השופר ה חושבי על המעשי שלה  :אי ה התנהגו בשנה שעברה ,ואי ה יכולי להיות אנשי
טובי יותר בשנה החדשה.
בראש השנה אוכלי מאכלי מיוחדי  ,בעיקר מאכלי
ומבקשי שתהיה לנו "שנה טובה ומתוקה".
 ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈהוא יו

קדוש ומיוחד .ביו

הכיפורי

מתוקי  .למשל אוכלי
צמי

– לא אוכלי

תפוחע בדבש

ולא שותי  .כל היו

מתפללי בבית הכנסת ,ובערב תוקעי בשופר ,ושרי " :לשנה הבאה בירושלי ".

˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות .ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1באיזה תארי חוגגי את:
ראש השנה? ______________________________________________________
יו הכיפורי ? ______________________________________________
 .2מה עושי האנשי בבית הכנסת בראש השנה? ______________________________
__________________________________________________________
 .3על מה חושבי אנשי  ,כשה שומעי את קול השופר? ________________________
___________________________________________________________
 .4מה אוכלי בראש השנה? _____________________________________________
__________________________________________________________
 .5מה עושי ביו הכיפורי ?
א_____________________________________________________________ .
ב_____________________________________________________________ .

˘ÍÏÓ‰ ‰ÓÏ
שלמה המל היה המל של ישראל לפני  3,000שני בער  .הוא היה מל במש  40שנה.
בתנ" כתוב ששלמה היה האיש החכ ביותר בעול .מלכי ממקומות קרובי ורחוקי באו לירושלי,
כדי לראות את שלמה ולשמוע אותו .מלכי ממדינות שכנות אהבו את שלמה המל  ,וחתמו איתו על
הסכשלו ועל הסכמי כלכליי.
שלמה בנה ערי גדולות ומפעלי .המצב הכלכלי היה טוב ,וע ישראל חי בשקט ובשלו.
שלמה המל בנה את ביתהמקדש בירושלי .הוא בנה אותו במש שבע שני .בית המקדש היה המקו
ומ ַס ְ#רי
החשוב ביותר לע היהודי .עד היו היהודי מתגעגעי לביתהמקדש ,מתפללי לכיוו שלוְ ,
עליו סיפורי.
שלמה המל היה ג סופר ומשורר :הוא כתב  3,000סיפורי ,ו  1,000שירי.
אחרי ששלמה המל מת ,קמו )נולדו( באר(ישראל שתי מדינות :מדינה אחת בצפו האר( – בש
"ישראל" ,ומדינה שנייה מסביב לירושלי ובדרוהאר( – בש "יהודה".

תרגיל :ענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 ÌÈÈ˘È‡ ÌÈË¯Ù .1על שלמה המל :
א .מתי חי שלמה המל ? ________________________________________________
ב .כמה שני הוא היה מל ישראל? ________________________________________
 .2למה הגיעו הרבה מלכי לירושלי? ______________________________________
_____________________________________________________________
 .3איזה דברי חשובי עשה שלמה המל ?
א______________________________________________________________ .
ב______________________________________________________________ .
ג______________________________________________________________ .

 .4בשורה  10כתוב."˙ÂÈ„Ó È˙˘ (Â„ÏÂ) ÂÓ˜..." :
א .מתי קמו המדינות? __________________________________________________
_________________
ב .מה ש שתי המדינות? ________________
ג .איפה הייתה כל מדינה? _______________________________________________
_______________________________________________

‰¯˘Â „ÈÂ„ Ï˘ ¯ÂÙÈÒ‰
דויד ושרה עלו לישראל מצרפת .דויד גר ועבד בסרסל,
ושרה גרה ועבדה פריס .בפע הראשונה ה נפגשו במטוס לישראל.
דויד ראה את שרה היפה ,ורצה לדבר איתה.
שרה לא רצתה לדבר ע דויד ,כי היא הייתה עצובה ועייפה.
כשה באו לישראל ,ה גרו במרכז קליטה בצפת ,ולמדו באולפ.
ה היו בכיתה אחת ,וכל יו אחרי הצוהוריי ה עשו שיעורי בית
במועדו ,ובערב ה שתו קפה ודיברו הרבה.
דויד ושרה היו חברי טובי ,ואחרי חצי שנה דויד ביקש משרה
להתחת איתו .שרה הסכימה ושמחה מאוד.
עכשיו דויד ושרה עסוקי מאוד ,כי ה מחפשי דירה,
ה קוני רהיטי ובגדי חדשי לחתונה.
˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1איפה נפגשו שרה ודויד בפע הראשונה? ______________________
ָ .2ל ָמה לשרה לא רצתה לדבר ע דויד במטוס? ________________________
____________________________________________________

ַ .3מה עשו שרה ודויד כל יו? ____________________________________
_____________________________________________________

ָ .4ל ָמה שרה ודויד עסוקי מאוד עכשיו? ____________________________
____________________________________________________________

ÈÓÂÏ˘Â ¯È‡È Ï˘ ˙ÂÈ ÎÂ˙‰
יאיר ושלומי ה חברי טובי .ה נפגשו בביתהספר ,וג בצבא ה היו יחד .עכשיו ,כאשר
יאיר ושלומי כבר לא בצבא ,ה חושבי מה לעשות בעתיד .שלומי כבר יודע מה הוא יעשה:
הוא רוצה לטייל בעול ,ואחר כ ללמוד בקורס ולהיות טכנאי מחשבי .אבל ליאיר קשה
להחליט.
שלומי רוצה לעזור ליאיר להחליט .הוא אומר לו" :מה דעת ֶשנגור יחד בתלאביב ,נעבוד
קשה ,יהיה לנו כס  ,ואז נלמד מקצוע .בינתיי אני ממלי! ל לחשוב מה אתה רוצה לעשות,
ואיזה מקצוע אתה רוצה ללמוד".
יאיר הקשיב לשלומי .אחרכ הוא חשב על הדברי ,ודיבר ע ההורי שלו .אחרי שבוע
התקשר יאיר לשלומי ,ואמר לו שהוא מסכי לגור איתו ולעבוד קשה .אבל הוא עוד לא
החליט איזה מקצוע ללמוד.

תרגיל :ענו על השאלות לפי הקטע:
 .1איפה נפגשו יאיר ושלומי? ____________________________________
 .2מה רוצה שלומי לעשות בעתיד? ________________________________
_______________________________________________________
 .3מה ממלי! שלומי ליאיר? ______________________________________
_______________________________________________________
 .4מה עשה יאיר אחרי ששלומי דיבר איתו? ___________________________
________________________________________________________
 .5מה הייתה התשובה של יאיר? __________________________________
_______________________________________________________

‰ÏÂÁ ·…˜ÚÈ
יעקֹב לא הל היו לעבודה.
יעקֹב ק בשעה  6.00בבוקר ,והרגיש לא טוב:
הראש כאב לו ,הגרו כאב לו ,וג הבט כאבה מאוד.
הוא ק ֵמ ַה ִמיטה לאט ,היה לו חו גבוה.
יעקב הל לקופת חולי ,לדוקטור חנה לוי.
"מה שלומ  ,יעקב?" – ָש ֲא ָלה הרופאה.
יעקב אמר" :אני מרגיש לא טוב .כל הגו' כואב לי ,ויש לי חו גבוה".
הרופאה בדקה אותו.
היא אמרה" :יעקב ,אתה חולה .יש ל שפעת.
אתה צרי לקחת תרופה שלוש פעמי ביו ,ולשתות הרבה.
אתה צרי להישאר בבית שבוע ,ולא ללכת לעבודה.
תהיה בריא!"
˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 (1מה כאב ליעקב? _______________________________________
______________________________________________
 (2לא הל יעקב? ___________________________________
 (3מה שאלה הרופאה את יעקב? _________________________
 (4מה אמרה הרופאה ליעקב? ________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________

‰ÈÙÂÈ˙‡ È„Â‰È
במש  2,000שני גרו יהודי באתיופיה ,ולא היה לה קשר ע היהודי בעול.
רק בשנת  1867התחיל הקשר שלה ע היהודי ,כאשר יוס הלוי מתורכיה נסע לאתיופיה וביקר ש
בכפרי היהודיי.
בשנת  1973התחילו יהודי אתיופיה לעלות לישראל .רוב היהודי עלו לאר" ב'מבצע משה' וב'מבצע
שלמה'.
+ָ +,ה
ב(דיס) ָ
ִ
יהודי אתיופיה גרו בדר כלל ,בכפרי קטני ,אבל היו יהודי שגרו בערי הגדולות:
ובג.נ ָדר .ה היו אנשי דתיי ,וחגגו את החגי שכתובי בתורה :ראש)השנה ויו הכיפורי ,חג
ְ
הסוכות ,חג הפסח וחג השבועות .ה לא חגגו את חג החנוכה ואת חג הפורי.
יהודי אתיופיה שמרו את השבת :ביו שישי ה הפסיקו לעבוד הרבה שעות לפני כניסת השבת ,הדליקו
נרות שבת ,ובשבת התפללו ונחו.
באר" ממשיכי יהודי אתיופיה לחגוג את החגי ולשמור את השבת .ה מתפללי בבית)כנסת ביחד
ע יהודי מארצות אחרות.

˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1בשורה  1כתוב"...È„Â‰È‰ ÌÚ‰ ÌÚ ¯˘˜ Ì‰Ï ‰È‰ ‡ÏÂ" :
א .מתי התחיל הקשר שלה ע הע היהודי? _________________________________
ב .מי היה היהודי הראשו 1שהגיע לאתיופיה? __________________________________
 .2באיזה מקומות גרו היהודי באתיופיה? ______________________________________
_____________________________________________________________
 .3מתי ה התחילו לעלות לישראל? ______________________________________
 .4איזה חגי חגגו יהודי אתיופיה? ____________________________________________
_____________________________________________________________
 . 5אי שמרו יהודי אתיופיה את השבת? _______________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________

˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈÂ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ
ד' באייר הוא יו הזיכרו לחיילי צה"ל שנהרגו )מתו( בכל מלחמות ישראל.
זהו יו עצוב מאוד בישראל .ביו הזיכרו מגיעי לבתי הקברות הצבאיי )של הצבא( בני המשפחות
והחברי של החיילי שנהרגו .בכל בית קברות עורכי )עושי ( טקס זיכרו ומתפללי תפילות מיוחדות.
ג בבתי הספר יש טקסי זיכרו  .במש היו שומעי שירי שקטי ועצובי  ,וסיפורי על החיי של
החיילי שנהרגו.
בערב ,בסו! יו הזיכרו  ,מתחילות החגיגות של יו העצמאות.
ה' באייר הוא יו העצמאות של מדינת ישראל .זהו יו שמח בישראל ,כי ביו

הזה נולדה המדינה,

וקיבלה עצמאות .בערב יוצאי הרבה אנשי למרכז העיר לשמוע מוסיקה שמחה ולחגוג .בטלוויזיה
וברדיו משדרי כל היו וכל הלילה תוכניות ישראליות.
ביו העצמאות הישראלי אוהבי לטייל באר" .משפחות וחברי נפגשי  ,עושי מסיבות ושרי שירי
של אר" ישראל.

˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 .1א .באיזה תארי יו הזיכרו ? ____________________________________________
ב .באיזה תארי יו העצמאות? _____________________________________

 .2מה עושי ביו הזיכרו ?
א_______________________________________________________________ .
ב_______________________________________________________________ .

 .3למה יו העצמאות הוא יו שמח? ________________________________________
____________________________________________________________

 .4מה עושי ביו העצמאות?
א_______________________________________________________________ .
ב______________________________________________________________ .
ג_____________________________________________________________ .

¯ÙÒ‰-˙È·· ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ‰
יוסי הוא ילד ב .6
בשבוע שעבר הוא התחיל ללמוד בכיתה א' בביתהספר 'יבנה' בחיפה.
ביו הראשו הל יוסי לביתהספר ע אימא שלו ונכנס לכיתה.
בכיתה היו הרבה ילדי חדשי.
יוסי היה עצוב וחשב" :אני לא מכיר את הילדי האלה".
פתאו הוא ראה את דני ,החבר שלו מהג ,והוא שמח מאוד.
יוסי ישב על יד דני ,וסיפר לו מה הוא עשה בחופשה.
המורה נכנסה לכיתה ואמרה" :שלו ילדי .שמי רחל .אני המורה שלכ".
היא כתבה על הלוח" :שלו כיתה א'!" ,וסיפרה לה סיפור.
הילדי שרו שירי ,אכלו עוגות ושוקולד.
בצהריי ה חזרו הביתה.
˙¯‚ :ÏÈענו על השאלות :ÚË˜‰ ÈÙÏ
 (1ב כמה יוסי? ______________________________________
 (2למה יוסי היה עצוב? ____________________________________
________________________________________________
 (3מה סיפר יוסי לדני?_________________________________
 (4מה אמרה המורה לילדי? _________________________________
________________________________________________

