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  םִיַלָשּירוִל לּיוִטַה
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לֹוּב לא אנחנו רביעי .יםִדְמיום

לֹוְמִדים לא אתם ?מדוע

טיולּכ לנו יש .י

נֹו אתם ?יםִעְסלאן

נֹו לירושליםִעְסאנחנו הּב-ים יׂשעיר של .ראלירה

ְמ אתם ּבִרְקַבאיפה ?ירושליםים

ְמ ּבִרְקַבאנחנו מקומותהרֵּבים הרצלּב,נסתּכּב:ה ידמוּב,הר ,שםו-זאון

המערביּכּב ועודּב,ותל העתיקה …עיר

יֹו אתה ירושליםַעֵדמה ָש?על ירושליםָתְעַממה ?על

ָל ירושליםָתְדַממה ?על

הזאתִתְדַמָל העיר של ההיסטוריה על .י

יֹו עתיקהַעַדאני ועיר קדושה עיר שירושלים .ת

קדושה היא חשובה?למי היא ?למי

ליהודים קדושה לנוצרים,היא קדושה למוסלמים,היא קדושה .והיא

ְל חשובה הדתותָכהיא .ל

ירושלים נמצאת ?איפה

ּב נמצאת הארץַרְזִמירושלים ּב.ח נמצאת .הריםהיא

הרים יש לירושלים .סביב

הזאת העיר של הנוף ?איך

מאוד יפה הרּבּב,הנוף יש לירושלים יערותדרך .ה

ָק ּבָרמה ּבירּוה עברשלים ?זמן

הרּבּב היו שנתירושלים ועד המלך דויד מזמן מלחמות .1967ה

ּב ָּבָלַמְדִּתי המלך ששלמה ֵּבָנהיסטוריה את הראשוןה המקדש ועזרא,ית

ָּב ּבנּוונחמיה השניאת המקדש .ית

ָה מי יודעת ּבַראת את המקדשס ?ית

ָה,ןּכ ָּבֶבל ּבַרמלך את הראשוןס המקדש ָה,ית ּבסּוְרוהרומאים יתאת

השני .המקדש

יׂש ָּכמתי העתיקהָשְבראל ירושלים את ?ה

ּבּב הימים ֵׁשֶׁשת ָח1967שנתמלחמת שלנוָרְזירושלים להיות .ה

 

 הָיב לִבָים סִר ָה- ם ִיַלָשּרוְי
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הדיאלוג פי על הקטע את .השלימו

היא יׂש__________________________ירושלים .ראלשל

עיר קדושה_____________ירושלים .ועיר

ע לירושלים קדושה ._____________ול__________________________יר

ּב נמצאת ִלירושלים,הארץ_____________ירושלים ._____________ִמָּסִביב

הרּבּב היו ._____________הירושלים

המלך ֵּב__________שלמה הראשוןאת המקדש בבל,ית .אותו__________ומלך

ונחמיה ֵּב__________עזרא השניאת המקדש .אותו___________יםִאָמרֹוָהְו,ית

ּבּב הימים ששת יׂשָשְבָּכ____________שנתמלחמת העתיקהה ירושלים את .ראל

שלנו____________ירושלים1967ּבשנת .להיות

השאלותענו .על

ְל.1 אפשר בירושליםֵקַבאיפה ?ר

________________________________________________________________________

ירושלים.2 נמצאת ?איפה

________________________________________________________________________

ָה.3 ירושליםַרמי את ?ס

________________________________________________________________________

ָח.4 ירושלָרְזמתי שלנוה להיות ?ים

________________________________________________________________________

האריות    שער

 

 

ָּכ"תנַּב :בתּוך
ִּתִא" ְירּוָשַלים ֶאְשָּכֵחך ְשַּכחם

 "ְיִמיִני

)'הפסוק,ז"קלפרק תהילים(  

ָּכמּוְלַתַּב :בתּוד
ְּכיֹויֹוִפָךְלֵאין" ְירּוָשַליםּהָיְפי "ֶשל

מ(          קידושין )ט"מסכת
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ּפּב עתיד-וי"עגזרתעלניין זמן
הפועל שיר,גור:השורשיםשם

ּוגּורָיּוגּורָתגּורָנגּורָתגּורָייגּורָתגּורָתגּורָאגּורָל

ּוִשירָיּוִשירָתִשירָנִשירָתִשירָייִשיִרָתִשירָתִשירָאירִשָל

הן/הםאתן/אתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

בעתיד הפועל את השאלות,כתבו על הדוגמה,וענו .לפי

 

אתה.1 אצלנו)אבֹוָל(תבואמתי ?לבקר

י               .הבא  בשבוע    אצלכם    לבקר   אבוא  אנ

את.2 ?לאילת)סטּוָל(_______________מתי

____________________________________________________________

אתםּב.3 שעה ?מחר)םקּוָל(_______________איזו

____________________________________________________________

אנשיםּכ.4 ?הלמסיּב)אבֹוָל(_______________מה

____________________________________________________________

לא.5 היא ?תשּבּב)ַחנּוָל(_______________למה

____________________________________________________________

הן.6 ?קיץּב)סטּוָל(_______________לאן

____________________________________________________________

האוטוּב.7 ?)זזּוָל(_______________וסמתי

____________________________________________________________

אתן.8 הּכ)יםִׂשָל(_______________איפה ?רטיסיםאת

____________________________________________________________

שירים.9 ?הילדים)ירִשָל(_______________אילו

____________________________________________________________

מה.10 הּכ)ןדּוָל(_______________על ?נסתחברי

____________________________________________________________
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את בהפהשלימו עתידעלים בזמן .טבלה

הפועל הן/הםאתן/אתםאנחנוהואאתאתהאנישם

םקּוָא←קוםָל

חנּוָּת←ַחנּוָל

יִסטּוָּת←סטּוָל

יםִשָי←יםִׂשָל

ץרּוָנ←ץרּוָל

ּואבֹוָת←אבֹוָל

ּונדּוָי←ןדּוָל

   ! ! ! איזו אימא                                    

ָּתַא,דני:אימא !מאוחרםקּול

.מוקדםקוםָאאני,סדרּב:דני

ָּת,דני:אימא !בישלּכץרּוַאל

לא,טוב:דני .בישלּכץרּוָאאני

ָּת:אימא הרצפהיםִׂשַאל על התיק !את

הּכיםִׂשָאאני,סדרּב:דני על .יסאאותו

ָּתַא!שקט,דני:אימא !צהרייםּבירִשל

לא,מוקדםםקּוָאאני,אימא:דני ,בישּכַלץרּוָאאני

הּכיםִׂשָאאני על התיק לא,יסאאת ּביִשָאואני .צהרייםר

את...רגע..רגע:אימא ?הולךהלאן

הֹו:דני לא ָט,ךֵלאני לאילתאני .ס

.להתראות

לדני:תבוּכ אומרת אימא ?מה

1._______________________________3.________________________________________

2._______________________________4.________________________________________

דני עוׂשה ___________מה ?_________________________________________________________

לעׂשות צריך דני דעתך,מה ___________________________________________לפי ?_________

__________________________________________________________________________________
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הּפ+איַדְּכ _________________________________________________ועלשם

 

החשּבםֵלַשְליךִרָציְךִרָצ)לא( .וןאת

הסרטתאֹוְרִלאיַדְּכאיַדְּכ)לא( .את

.תאטרוןּבןֵשַעְלרּסוָארסּוָא

.לשירותיםאתֵצָלר ָתּמורָתמּו

.רדלמׂשסֵניָּכִהְלרָשְפֶארָשְפֶא

.לחנותסֵניָּכְלִהרָשְפי ֶאִארָשְפֶא-יִא

.עבודהאצֹוְמִלהֶשָקהֶשָק)לא(

הּבַחתֹוְפִללַקלַק)לא( .וקקּבאת

הים תֶבֶשָליםִעָניםִעָנ)לא( יד .על

ההוראותארֹוְקִלבּשוָחבשּוָח)לא( .את

נייןַעְמ)לא(

הפועל+ שם

העתיקהּבילֵיַטְליין ְנַעְמ .עיר

ּבשימו היחסש 'ב'מילת
הדוגמה לפי המשפטים את .השלימו

ְל.1   ארץ ישראל.אוטובוסבןֵשַעאסור

ְל.2   בנק___________ביילַטאפשר

ִל.3   רחוב___________בתיֹוְחטוב

ְל.4 חשּבֵלַשצריך   וסּאוטוב___________בונותם

ְל.5   ספרייה___________בןֵשַעמותר

ספריםרֹוְקִלםנעי.6   רד הפניםמׂש___________בא

ְל.7 דרּכֵּבַקאפשר   אוניברסיטה___________בוןל

ֶלּכ.8 דגיםכֹוֱאדאי   מוזאון___________בל

ִל.9 תמונותאֹוְרמעניין   ארקּפ___________בת

ִל.10 מענייןמֹוְלחשוב מקצוע   מסעדה___________בד
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 . מחשב  לקנות  לך כדאי

הּפועל+... ְלָך,ִלי+ְּכַדאי שם

מהטבלה המשפטים את .אמרו

ִלי

והולאלּכִלְשתֹותְלָךאיַדְּכ

מחשבִלְקנֹותָלְךרסּוָא

ארקּפּבְלַטייללֹורָתמּו

הלימודיםְלַסֵייםָלההֶשָק את

ּבמיטהִלישֹוןָלנּויםִעָנ

הּבִלְפתֹורָלֶכםבשּוָח עיהאת

יםּבְׂשחֹותִלָלֶכןלַק

ָלֶהם

ָלֶהן

הדוגמה לפי משפטים .כתבו

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________

5._____________________________________________________________

6._____________________________________________________________

7._____________________________________________________________

המשפטים את ּב,השלימו איַדְּכ,הֶשָק,רָתמּו,רסּוָא:מיליםהשתמשו

________________________________________:לילדיםאֹוְמִריםההורים.1

________________________________________:לתלמידותאֹוֵמרהמורה.2

________________________________________:למנהלאֹוֶמֶרתהפקידה.3

________________________________________:לדניאֹוְמרֹותהחברות.4



א ת  י ר ב ע ב ח  י ל צ ה ר     'ל ו ע י 1ש 0 168

ֶשֵשחֹו…ֶשַעֵדיֹו ֶשֵמאֹו… ב …ר

 

עבריתמֹוְלִליךִרָצ ד

יודע לקונצרטֶכֶלָלרָשְפֶאת/אני ת

חושב ּביֹוְהִלבשּוָחת/אני ריאת

אומר ּבנֹוְקִלאיַדְּכת/אני שוקת

ֲעבֹוָדההֶשָק ִלְמצֹוא

משפטים משלכם,כתבו משפטים .והוסיפו

:דוגמה

  .תצריך  ללמוד  עבריֶשאני  יודע  .1

חֹו.2 ________________________________________________________ֶש יםִבְשהם

אֹו.3 ________________________________________________________ֶש תֶרֶמהיא

יֹו.4 _______________________________________________________ֶש יםִעְדאנחנו

אֹוא.5 __________________________________________________________ֶש רֵמני

השאלות על ב.ענו ש:…השתמשו ש,…חושב ש,…אומר …יודע

ּכ.1 לקנואיפה דירהדאי ?ת

__________________________________________________________אני חושב ש  

לעשן.2 מותר ?איפה

_______________________________________________________________________

אסור.3 ?לעשןלכםאיפה

_______________________________________________________________________

ּכ.4 מקצוע ?ללמודלודאיאיזה

_______________________________________________________________________

ֶלַהִאם.5 ֵּפכֹוֱאחשוב וירקותל ?ירות

_______________________________________________________________________

עברילךקשהַהִאם.6 ?תללמוד

_______________________________________________________________________

ּפְלַדֵּברטובַהִאם.7 ?וליטיקהעל

_______________________________________________________________________

הפועל+ ֶש שם
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םָיַת לֶכֶלָאי לַדְּכ

ּבּבוקרםֶכָאי לַדְּכ מוקדם לים נפלא.ָלֶלֶכת ּפשוט אנשים.זה הרּבה ,אין

ֶָאפשרו נֹוַח ְ ּכיסא על החוף,ָלֶשֶבת על ללכת או ּבמטקות ָלֶלֶכת לַק.ְלַׂשֵחק

ֲאלַקו נקיִוִלְנשֹום ְמענ.ויר ַ מי ייןְ מוקדמתָּבאלראות ּבשעה צעירים:לים

מבוגרים ּבֵכָל,ּבשמשָלֶלֶכתרָּאסושּבצהרייםיֹוְדִעיםהם.וגם הם איםן

ּבּבוקר .מוקדם

ליםְּכַדאי לכם ָּכך,ָלבֹוא קפהֶלֱאכֹולואחר ּבבית ּבוקר רָשְפֶא.ארוחת

ְלא כַדאיאבל,לעשן ּמוָתר.עיתוןְוִלְקרֹואֶלֱאכֹול ֶָאפשרשיֹוְדִעיםּכולם.ּ ְ

ָשֵקט ּכשהים למים למיםרָּאסואבל,ְלִהיָּכֵנס שחור,ְלִהיָּכֵנס דגל .ּכשיש

אנשיםשב שאני חו ּבתוךיםִעָלא ניּכ,ליםהֹוְלִכיםהרּבה הזמן ָּכל להיות

הצפופה .העיר

אתם היםָּגִריםאם מן ּפִלְנסֹוַעםֶכָאי לַדְּכ,רחוק לפחות ּבלים .חודשעם

ֶלא קשה אוטוּבוסים.ְלַהִגיַעָ ְכַדאי לשלפעמיםיֹוְדִעיםאתם.יש ְ תֹנוַשּ

ואווירה .אוויר

ַלָיםִּכְתבּו ֶשהֹוְלִכים ָלֲאָנִשים ֵעצֹות .ֵשש

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________
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ֶזַצְל" ְּכייר "ירִשָלמֹוה
 יןִּבּן רוֵבּאוְר

ראובןּב ּבּבִּברחוב,בית אביביאליק הַציִגִצַמ,תל של ציורים רוּביירים .יןראובן

משנתּבּב ראובן הצייר חי הזה ית

ּב1946 מותו יום הוא.1974שנתעד

הּבִהְׁשִאיר לעירייתאת מתנה ית

אביב .תל

ּבִנְפַּתחיתהּב .1983שנתלקהל

קומותיתּבּב שלוש קומהּב:יש

ַמ שליִגִצהראשונה ציורים ים

תערוכהּב.ראובן יש השנייה קומה

יׂש ציירים ספרייה,ראליםשל .ויש

חדרּב נמצא השלישית קומה

הצייר של .הסטודיו-העבודה

ּב לראות הּבאפשר את ,דיםסטודיו

הצבעיםוהּפ,המכחולים של .לטות

הצייריםה אחד היה ראובן ּבצייר ִצ.ארץהחשובים שלֵיהוא החולות את תל יר

הטיּפ,אביב השוניםאת הארץ,וסים של הנופים הרּבּב.ואת יש אלו הציורים

.ַחִּייםִׂשְמַחתויש,ִּדְמיֹוןיש,צבעים

ּביִגִצַמ ראובן של הציורים את חשוביםים ּבּבמוזיאונים וגם העולם .ארץכל

נֹו ּבַלראובן ִצ.1893שנתּב,רומניהד מאודֵיהוא צעיר מגיל לארץָעָלהְוַכֲאֶׁשר,יר

ספרּבָלַמדהוא ָנ".צלאלּב"בית שנה לּפַסאחרי שםִשְמוִה,ריסע ללמוד .יך

סיּפ ּפראובן שלור ההרגשה על "עם אביבּב,ירושליםּב: ובטבריהּב,תל -חיפה

נֹוּכְרִּגיׁשַמאני מחדשִתְדַלאילו שליַמְרִּגיׁשאני.י הם והטבע ּכ.שהחיים אןאין

אירופהֲעָנִנים של ּכ-אפורים ּביש ואור שמש ".היראן

ראובן אמר "ועוד ְמ: שאניַצאני מה את משּפ,אֹוֵהבייר ואת,חתיאת ארצי את

ּכ,עמי זה ָללצייר ָלָכְו,ירִשמו צריך צייר ּבִשל שלויר ".דרך
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הטקסטהשלימו מתוך הקטע .את

ראובןּב ה____________בית של רוּב____________ציורים ישּב.יןראובן בית

ראובן____________יםיִגִצַמ______________קומהּב:קומות___________ .של

ישּב השנייה יׂש_____________קומה ציירים השלישיתּב.ראליםשל קומה

____________נמצא הצייר____________ .של

ִצ הֵיהוא את אביב_____________יר תל ה,של ואת_____________את השונים

הארץ__________ה הרּבּב.של יש שלו _____________הציורים ,_____________

ַחַחְמוִׂש .ייםת

רוּב ּבּב____________יןראובן _________ָלַמדהוא.1893שנתרומניה

ּכ,"צלאלּב"____________ ִהואחר .ריסּפּב____________יְךִשְמך

ַמ שהִגְרהצייר שלו____________וה____________יש .הם

ְל ּבֵקַבאפשר ּבר ראובן ____________:ימיםבית ___________ ___________

____________ ____________ ___________.

ּבּב נמצא ראובן __________ּב______רמסּפ____________רחובית __________.

ְלַהִציגַמִציגֹותַמִציִגיםַמִציָגהַמִציג

ְלַציירְמַציירֹותְמַצייִריםְמַציירתְמַצייר

ִציּוִציּו ַצייִריםר ַצייר ִרים

ַתֲערּוכֹות ַתֲערּוָכה

רבים ציורים לראות הפרטיםאפשר את השלימו
ראובן בבית הצייר של רובין:ויפים ראובן של בשאלון

פה בעל ראובן:ענו בבית לבקר אפשר ?מתי

ראובן בית
ביאליק אביב,14רחוב תל

03-5255961:טלפון

הביקור :שעות

ראשון וחמישי,שני,בימים רביעי
14:00עד10:00-מ

מ שלישי 13:00עד10:00-ביום

מ שבת 14:00עד11:00-ביום

פרטי ______________:שם

משפחה ______________:שם

לידה ______________:שנת

מוצא ______________:ארץ

______________:מקצוע


