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ָחק לְַדמוּת ַהַמְתִאיָמה בַּצִיוּר. ְׂ ם ַהִמש 1. ַחבְּרוּ בְַּקו ֶאת ׁשֵ

ַמְחבּוִֹאים יכַת ֶחבֶל   כַּדוֶּרגֶל     כַּדוְּרַסל           ְמׁשִ ְקלָאס     ַדְמָקה   

ִריצָה              ְקִפיצָה בְֶּחבֶל               ִטּפוּס              גוּלוֹת              ֲעִפיפוֹן              ֻקבִּיוֹת

ֵחק ַרק בַּחוּץ, ַרק בַּבַּיִת, גַם בַּחוּץ  ַׂ ָחִקים נִָתן לְש ְׂ 2. כְִּתבוּ ֵאילוּ ִמש
וְגַם בַּבַּיִת.

ָחִקים לְִפי ַהָקֵטגוְֹריוֹת ָהֵאלֶה: ְׂ 3. ַמיְנוּ ֶאת ַהִמש

ַאֶתם ַמכִּיִרים וְֵהם ֵאינָם מוִֹפיִעים בַּצִיוּר. ָחִקים ׁשֶ ְׂ 4. כְִּתבוּ עוֹד ַאְרבָָּעה ִמש

ָחק ְׂ ם ַהִמש גַם בַּחוּץ וְגַם בַּבַּיִתַרק בַּבַּיִתַרק בַּחוּץׁשֵ

ֲחִקים לְבַד ַׂ ְמש ָחִקים ׁשֶ ְׂ ֲחִקים בְּיַַחדִמש ַׂ ְמש ָחִקים ׁשֶ ְׂ ִמש
ר  ֶאְפׁשָ ָחִקים ׁשֶ ְׂ ִמש
ֵחק לְבַד אוֹ בַּיַַחד ַׂ לְש

מוֵּאל אוּל ְקנַז ַהֻמצָג בִַּקבּוּץ גַן ׁשְ צִיוּר ֵמֵאת ׁשָ

"ְיָלִדים ְמַׂשֲחִקים" / ָׁשאּול ְקַנז
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ֲאַנְחנּו ְּכָבר יֹוְדִעים...

ְַּהֲאזָנָה ב

ימוֹת בַּכִָּתה וּלְַמְטלוֹת בַּיִת. ִׂ ★ לְָהבִין ַהנְָחיוֹת וְהוָֹראוֹת לְִמש
אוְֹמִרים ֲחבִֵרים וּלְהוִֹסיף ָעלָיו בְּלִי לֲַחזֹר ַעל ָמה  ★ לְַהֲאזִין לְֵמיָדע ׁשֶ

נֱֶאַמר כְּבָר.     ׁשֶ
יָחה בַּכִָּתה. ִׂ ★ לְַהֲאזִין לְֵמיָדע ְסּפֶצִיִפי בְּש

ֲחֵקי יְלִָדים. ְׂ א ִמש ֵׂ ֵאלוֹת וְּתׁשוּבוֹת ּפְׁשוּטוֹת בַּנוֹש ★ לְָהבִין ׁשְ

ְִּדבּוּר ב

ָחִקים. ְׂ ל ִמש מוֹת ׁשֶ ★ לְצַיֵן ׁשֵ
ֵאלוֹת  אֹל ׁשְ ִאים יוֹם-יוִֹמיִים, לִׁשְ ְׂ יָחה ְקצָָרה בְּנוֹש ִׂ ַתֵתף בְּש ★ לְִהׁשְ
ל ַהיוֹם וְלֲַענוֹת ֲעלֵיֶהן.  ל ּפַַעם וְׁשֶ ֲחֵקי יְלִָדים ׁשֶ ְׂ ל ִמש א ׁשֶ ֵׂ     בְּנוֹש

ָהיוּ  ַחק יְלִָדים ׁשֶ ְׂ א ִמש ֵׂ ★ לְַהבִּיַע ֶרגֶׁש וּלְָהגִיב לְִרגָׁשוֹת בְּנוֹש
ֲחִקים בֶָּעבָר וּבְיַַחס לִיצִיַרת ָאָמנוּת בְּצִיוּר. ַׂ     ְמש

ָחִקים. ְׂ א ִמש ֵׂ ל ָחבֵר/ה בְּיַַחס לִיצִיַרת ָאָמנוּת בְּנוֹש ★ לְַדוֵַח ַעל ַהֲעָדפוֹת ׁשֶ
ֵחק. ַׂ ָאַהב לְש ָחִקים ׁשֶ ְׂ ּפָָחה ַעל ִמש ★ לְַרֲאיֵן ְקרוֹב ִמׁשְ

ּפִָטים ּפְׁשוִּטים. ַתֵמׁש בְּבִטוּיִים וּבְִמׁשְ ָחק וּלְִהׁשְ ְׂ ַתֵתף בְִּמש ★ לְִהׁשְ
אוּל ְקנַז וִּפֵטר בְּרוֹיְגֵל  ּפִָטים ֵמיָדע ַעל ַהצַיִָרים ׁשָ ★ לְַהצִיג בְּכַָמה ִמׁשְ

ֲחֵקי יְלִָדים". ְׂ ֲחִקים" וּ"ִמש ַׂ     וְַעל ַהצִיוִּרים "יְלִָדים ְמש
ָחִקים וְלֲַענוֹת ֲעלֵיֶהן. ְׂ א ִמש ֵׂ ֵאלוֹת בְּנוֹש אֹל ׁשְ ★ לִׁשְ

ֲחֵקי יְלִָדים. ְׂ א ִמש ֵׂ יָחה בְּנוֹש ִׂ ★ לְַהְמִחיז ש
ָחִקים. ְׂ א ִמש ֵׂ ★ לְַהצִיג ַמְסָקנוֹת בְִּעְקבוֹת ֶסֶקר בְּנוֹש

ְִּקִריָאה ב

ימוֹת. ִׂ ★ לְִקרֹא ִקְטֵעי ֵמיָדע וּלְָהבִין ַהנְָחיוֹת לְִמש
ֲחֵקי יַלְדוּת.  ְׂ ל ִמש א ׁשֶ ֵׂ ★ לְזַהוֹת ִמלִים בַּנוֹש

ר בֵּינֵיֶהן. ֵאלוֹת וְּתׁשוּבוֹת וּלְָהבִין ֶאת ַהֶקׁשֶ ★ לְִקרֹא ׁשְ
★ לְָהבִין ֶאת ָהַרְעיוֹן ַהֶמְרכָּזִי וְכַָמה ּפְָרִטים ִמתוֹךְ ֶקַטע ֵמיָדע ָקצָר 

אוּל ְקנַז וּּפִֵטר בְּרוֹיְגֵל.      ַעל ַהצַיִָרים ׁשָ
ל ֶטְקְסט ֵמיָדע ָקצָר. ★ לְַאֵתר ֵמיָדע ְמֻסיָם בְֶּאְמצָעוּת ְקִריָאה ְמַרְפֶרֶפת ׁשֶ

בִּכְִתיבָה

ָחִקים. ְׂ ל ִמש מוֹת ׁשֶ ★ לְצַיֵן ׁשֵ
ֲאנְַחנוּ ֲהכִי אוֲֹהבִים?". ָחק ׁשֶ ְׂ א "ַמהוּ ַהִמש ֵׂ ★ לֲַערֹךְ ֶסֶקר בְּנוֹש
ֲחִקים. ַׂ ל יְלִָדים ְמש ר ׁשֶ ֵתי ְדֻמיוֹת בֶַּהְקׁשֵ יָחה בֵּין ׁשְ ִׂ ★ לִכְתֹב ש

ֵאלוֹת לְִתׁשוּבוֹת נְתוּנוֹת. ★ לְנֵַסַח ׁשְ
ֵאלוֹת בְּיַַחס לְֶקַטע ֵמיָדע. ★ לֲַענוֹת ַעל ׁשְ

ל  א ׁשֶ ֵׂ ים ׁשוֹנִים בְּנוֹש ּפָט לְַתְרִחיׁשִ ★ לִכְתֹב כּוָֹתרוֹת בְָּרַמת ַהִמׁשְ
ֲחֵקי יַלְדוּת וּלְַהְסבִּיר ַמדוַּע ֵהן ַמְתִאימוֹת. ְׂ     ִמש

ּפִָטים ֶאת ָהַרְעיוֹן ַהֶמְרכָּזִי וְכַָמה ּפְָרִטים ִמתוֹךְ  ★ לְַסכֵּם בְּכַָמה ִמׁשְ
ֲחֵקי יַלְדוּת. ְׂ     ֶטְקְסט ֵמיָדע ַעל ִמש

נֵי צִיוִּרים.  ווֹת בֵּין ׁשְ ★ לְַהׁשְ
יָצַר. ֵאלוֹת לְָאָמן בְִּעְקבוֹת יְצִיַרת ָאָמנוּת ׁשֶ ★ לְַחבֵּר ׁשְ

ֲחֵקי יְלִָדים. ְׂ ★ לְַהבִּיַע ֵדָעה לְגַבֵּי יְצִיַרת ָאָמנוּת ָהעוֶֹסֶקת בְִּמש
★ לְָמלֵא ַדף ָמׁשוֹב בְִּעְקבוֹת ּפְִעילוּת.
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ָחִקים ׁשוֹנִים ַמגִיעִים ִמְמקוֹמוֹת ׁשוֹנִים ּבָעוֹלָם ִמשְׂ

ִמֶמנָה הוּא ִהגִיַע. ֵהָעזְרוּ בְָּרָמזִים. ָחק לְַמִדינָה ׁשֶ ְׂ ם ַהִמש 1. ַהְתִאימוּ בֵּין ׁשֵ

ְרָמזִים:

יֵׁש בּוֹ ַאְרבַּע אוִֹתיוֹת. ָהאוֹת ָהִראׁשוֹנָה ִהיא 'י' וְָהַאֲחרוֹנָה ִהיא 'ו'. ָחק ׁשֶ ְׂ 1. ִמיָוָן ִהגִיַע ִמש
נֵי ַמְחבְִּטים. לְָחן, כַּדוּר וּׁשְ יֵׁש בּוֹ ׁשֻ ָחק ׁשֶ ְׂ 2. ֵמַאנְגְלִיָה ִהגִיַע ִמש

ים. ֵתי ִמלִים וְלְִפָעִמים בְִּמקוֹם ֲחבָלִים יֵׁש נְָחׁשִ יֵׁש בּוֹ ׁשְ ָחק ׁשֶ ְׂ 3. ֵמהֹדוּ ִהגִיַע ִמש
ַמְתִחיל בָּאוֹת 'ג' וְנִגְָמר בָּאוֹת 'ו'. ָחק ׁשֶ ְׂ 4. ִמִסין ִהגִיַע ִמש

בְֵּחלֶק ֵמַהְמקוֹמוֹת בָּעוֹלָם קוְֹרִאים לוֹ אוּנוֹ. ַחק ְקלִָפים ׁשֶ ְׂ ָרֵאל ִהגִיַע ִמש ְׂ 5. ִמיִש
קוֹנִים בּוֹ בִָּתים. ָחק ׁשֶ ְׂ 6. ֵמַאְרצוֹת ַהבְִּרית ִהגִיַע ִמש

לוֹ ִמְסַתיֵם בְּ'ָקלָה'. ם ׁשֶ ַהׁשֵ ָחק ׁשֶ ְׂ 7. ֵמֶאְתיוֹּפְיָה ִהגִיַע ִמש
בּוֹ בּוֹנִים ַהְרבֵּה ְדבִָרים בְּכָל ִמינֵי צְבִָעים. ָחק ׁשֶ ְׂ 8. ִמֶדנְַמְרק ִהגִיַע ִמש

יֵׁש בּוֹ ַתֲחרוּת בֵּין ְקבוּצוֹת ַהַמְחלִיקוֹת ַעל ֶקַרח. ָחק ׁשֶ ְׂ 9. ִמָקנָָדה ִהגִיַע ִמש
ָחק ַהִמְתַחלֵק לְַאְרבַּע. ְׂ 10. ֵמהוֹלַנְד ִהגִיַע ִמש

יֵׁש בּוֹ כַּדוּר ָקָטן בְּצֶבַע יָרֹק. ָחק ׁשֶ ְׂ 11. ִמצְָרַפת ִהגִיַע ִמש
יֵׁש בּוֹ כַּדוּר וּבְַקבּוִּקים. ָחק ׁשֶ ְׂ 12. ִמִמצְַריִם ִהגִיַע ִמש

ַתְתִפים.  נֵי ִמׁשְ ֲחִקים אוֹתוֹ לָרֹב בְּחוֹף ַהיָם וְיֵׁש בּוֹ ׁשְ ַׂ ְמש ָחק ׁשֶ ְׂ 13. ִמבְָּרזִיל ִהגִיַע ִמש

ם ַהְמִדינָה ָחקֶדגֶל ַהְמִדינָהׁשֵ ְׂ ם ַהִמש ׁשֵ

     ַמנְָקלָה   א. יָוָן  

     הוִֹקי   ב. ַאנְגְלִיָה  

ֹ   ג. הֹדוּ        לֶגו

     ְרבִיִעיוֹת   ד. ִסין  

ָרֵאל   ְׂ      ַמְטקוֹת   ה. יִש

     ָטאִקי   ו. ַאְרצוֹת ַהבְִּרית  

ֹ   ז. ֶאְתיוֹּפְיָה        גו

     מוֹנוֹּפוֹל   ח. ֶדנְַמְרק  

     ֻסלָמוֹת וֲַחבָלִים   ט. ָקנָָדה  

     ֶטנִיס   י. הוֹלַנְד  

ֹ   יא. צְָרַפת        יוֹיו

     בָּאוּלִינְג   יב. ִמצְַריִם  

     ּפִינְג ּפוֹנְג   יג. בְָּרזִיל  
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ַחק ַהָטאִקי. ְׂ 2. ִקְראוּ ֶאת ֶקַטע ַהֵמיָדע ַעל ַהְמָצַאת ִמש

ַחק ַהָטאִקי ְׂ ַהְמָצַאת ִמש

ִפיר, יַַחד ִעם ָחבֵר, ֵהִקים ֶחבְָרה לְיִצוּר צֲַעצוֵּעי ֵעץ ַעל ּפִי  ַחיִים ׁשָ
ָחִקים  ְׂ נֶה ִמש ֲאנִי ְמׁשַ ל ֲאֵחִרים. "ַמֵהר ְמאוֹד גִלִיִתי ׁשֶ ְדגִָמים ׁשֶ
ל ֲאֵחִרים", הוּא אוֵֹמר, "בַּסוֹף ֶהְחלְַטִתי לְנַסוֹת לְיַצֵר לְבַד".  ׁשֶ

ַחק ַהְקלִָפים  ְׂ ל ִמש בְּ-1980 הוּא ִהְמצִיא ֶאת ַהָטאִקי, ּפִתוַּח ׁשֶ
ֵהם כְּבָר  גָע". ַאֲחֵריֶהם בָּאוּ ַהלוֹגִי וְַהּפִיקוֹלוֹ, ׁשֶ מוֹנֶה ְמׁשֻ "ׁשְ

ַהְמצָאוֹת ְמקוִֹריוֹת לֲַחלוִּטין.

הוּא ָהַפךְ  ָחק ְמקוִֹרי, ַאךְ ֵאין ָסֵפק ׁשֶ ְׂ "ָאְמנָם ָטאִקי ֵאינוֹ ִמש
נֱֶעַרךְ  ִפיר. "בְֶּסֶקר ׁשֶ ְרֵאלִית", אוֵֹמר ׁשָ ְׂ לְֵחלֶק ֵמַהַתְרבּוּת ַהיִש

ּפִיעוּ ֲהכִי  ִהׁשְ נִים, הוּא נִבְַחר ִמבֵּין ַהמוּצִָרים ׁשֶ ר ׁשָ ֶׂ לְִפנֵי כְֶּעש
ַהְרבֵּה ַעל ַהַתְרבּוּת, וֲַאנִי גֶָאה ַעל כָּךְ ְמאוֹד".

רֹד  ְׂ ָחק ַמצְלִיַח לִש ְׂ ֵאלָה ַהִאם ַהִמש "ַהצְלָָחה נְִמֶדֶדת בְֵּעינַי בַּׁשְ
ִהְמצֵאִתי ֲעַדיִן  ָחִקים ׁשֶ נִים ַאֲחֵרי ַהְמצָָאתוֹ. רֹב ַהִמׁשְ ָחֵמׁש ׁשָ

ַמצְלִיַח  ֵהם ֻמצְלִָחים, בֶָּהם ּפִיקוֹלוֹ, ׁשֶ ב ׁשֶ בַּׁשוּק, וְלָכֵן ֲאנִי חוֹׁשֵ
ְמאוֹד בֵָּעָדה ַהֲחֵרִדית, בְִּעָקר כִּי ֵאין ָעלָיו ְדֻמיוֹת ְמצֻיָרוֹת.

ׁשוּק  ל ַהָטאִקי נוֹבֵַע ִמכָּךְ ׁשֶ ג ַהגָדוֹל ׁשֶ ֵׂ ַהֶהש ב ׁשֶ ֲאנִי חוֹׁשֵ
ָחִקים ַהִחנוּכִיִים.  לַט ַעל יְֵדי ַהִמׁשְ ָחִקים לְָפנָיו נִׁשְ ַהִמׁשְ

ַחק ֻקְפָסה צִָריךְ  ְׂ לֹא כָּל ִמש ָאְמרוּ ׁשֶ ֲאנִי ָהיִיִתי ֵמָהִראׁשוֹנִים ׁשֶ
ָחק יָכוֹל לְַסּפֵק גַם בִּדוּר בִּלְבַד". ְׂ ִמש לֲַהפֹךְ ִמיָד לְֶעְרכַּת לִמוּד, וְׁשֶ
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ַחק ַהָטאִקי. ְׂ לֹא יְַדְעֶתם קֶֹדם ַעל ִמש 3. ַסְמנוּ בְּצָהֹב ֵמיָדע ָחָדׁש ׁשֶ

ְקָראֶתם ַעל: 4. כְִּתבוּ ָמה כָּתוּב בֶַּטְקְסט ׁשֶ

הוּא אוֵֹמר:  ִפיר ִמְתכַּוֵן כְּׁשֶ 5. לְָמה ַחיִים ׁשָ
ָחִקים לְָפנָיו  ׁשוּק ַהִמׁשְ ל ַהָטאִקי נוֹבֵַע ִמכָּךְ ׁשֶ ג ַהגָדוֹל ׁשֶ ֵׂ ַהֶהש ב ׁשֶ "ֲאנִי חוֹׁשֵ

לֹא  ָאְמרוּ ׁשֶ ָחִקים ַהִחנוּכִיִים. ֲאנִי ָהיִיִתי ֵמָהִראׁשוֹנִים ׁשֶ לַט ַעל יְֵדי ַהִמׁשְ נִׁשְ
ָחק יָכוֹל לְַסּפֵק  ְׂ ִמש ַחק ֻקְפָסה צִָריךְ לֲַהפֹךְ ִמיָד לְֶעְרכַּת לִמוּד, וְׁשֶ ְׂ כָּל ִמש

גַם בִּדוּר בִּלְבַד". 

ִפיר: א. ַחיִים ׁשָ

ב. 1980:

ג. ָטאִקי:

ְרֵאלִית: ְׂ ד. ַתְרבּוּת יִש

נִים: ה. ָחֵמׁש ׁשָ

ו. בִּדוּר:

ִפיר. ֲחֵקי ׁשָ ְׂ מוּרוֹת לְִמש כָּל ַהזְכֻיוֹת ׁשְ
ד, לא להפצה

דוגמה בלב

כל הזכויות שמורות לקטי גרניט




