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כיצד להדליק מדּורה בלי

גפרּורים – עמוס בר

חיים היה ילד כמֹו כל הילדים :לבש חּולצה ּומכנסיים ,גרב גרביים  ,ונעל נעליים .ילד רגיל.
אבל בדבר אחד ,היה חיים שֹונה מכּולם – במשקפיים .הילדים לעגּו לחיים  ,וקראּו לֹו "חיים
משקפיים" .
יֹום אחד  ,בל"ג בעֹומר ,המצב השתנה ,וכּולם התחילּו לקנא בֹו.
בבֹוקר החג ,החליטּו הילדים להדליק מדּורה במגרש ריק .הם גררּו קרשים וענפים ַ,ארגזים
ּוסמרטּוטים ושמּו הכל בערימה.
ַאז התחילּו הצרות :
צרה ראשונה – האמהֹות ָאמרּו שצריך לחזֹור מּוקדם.
צרה שניה – ילדים גדֹולים באּו ורצו לגרש אותם.
אז ,איך ידליקּו את המדּורה ?
וצרה שלישית – אֹותה ֹלא נגלה עכשיו ,זה סֹוד.
חשבו הילדים ואמרו" :לפחֹות נהיה ראשונים ,ונדליק את המדּורה לפני שקיעת השמש".
הם העבירּו את כל החֹומרים לקצה המגרש וערמּו אֹותם בערימה .כל ילד רצה להדליק את
המדּורה ,אבל מיד גילּו כּולם ,שהגפרּורים נשכחּו.
פתאֹום קרא חיים  ":אני יכול להדליק מדורֹות גם בלי גפרּורים".
חיים רָאה שהשמש שֹולחת קרניים על המגרש ועל ערימת הקרשים .הּוא הסיר ָאת
המשקפיים וקרב אותם אל עשב יבש .קרני השמש עברּו דרך הזכּוכית  ,והתרכזּו בנקודה
אחת .נקודת האֹור היתה כל כך חמה  ,עד שעשן התחיל לעלות מהעשב .מתֹוך העשן
עלתה להבה קטנה  .חיים התחיל לנשֹוף באש והיא גדלה עד שהעשב נדלק  .כך נדלקּו כל
החֹומרים.
שמחּו הילדים ורקדו סביב למדּורה .הם שרו ":חיים מלך המדּורה – חי וקיים".
גם חיים רקד ושמח  .רק דבר אחד צער אותו :שאין לו מגבים על המשקפיים
,כמו למכֹונית ...כי זכּוכיֹות המשקפיים ,נרטבּו קצת מדמעֹות השמחה שירדו
מעיניו.
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.1ענה על השאלות:
א.במה היה שֹונה חיים מחבריו ?
______________________________________________
א .באילּו קשיים נתקלּו הילדים כשרצּו להדליק מדּורה ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ב .כיצד פתרּו את הבעיֹות ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ג .למה חיים התרגש עד דמעֹות ?
__________________________________________________________
______________________________________________________
.2סדר את המשפטים לפי הרצף:

 הילדים גילּו שהם שכחּו את הגפרּורים. הילדים החליטּו להדליק את המדּורה לפני שקיעת השמש. הּוא הצליח. חיים התרגש מאֹוד כי סֹוף סֹוף לא צחקו עליו בגלל המשקפיים. כל הילדים שמחּו ושבחו את חיים. -חיים נסה בעזרת זכוכית המשקפיים והשמש להדליק את האש.
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
.3חבר כל מילה להיפוכה:
ללבֹוש .

ַ .אחרֹון

לנעֹול .

 .מיּוחד

רגיל .

 .עצ ב

להדליק .

 .לפשֹוט

מּוקדם .

 .התיבשּו

ראשֹון .

 .לחלֹוץ

שקיעה .

 .לכבֹות

נרטבּו .

 .מאּוחר

שמחה .

 .זריחה

.4השלם את המשפטים בעזרת המילים שבמחסן המילים:

 יֹוסי _____________ משקפיים כדי לקרא. נדב _______________ את נעליו כדי להכנס למיים. בערב השמש ______________ במערב ,בבֹוקר היא______________ במזרח.
בבֹוקר כשמתכֹוננים לבית הספר  ,צריְך _____________ בגדים,
_________ גרביים  ______________,נעלים .ואם קר בחּוץ ,גם
_______________ כֹובע חם.
---------------------------------------------------------------------------------לחבֹוש  ,הרכיב  ,זֹורחת  ,לגרֹוב  ,חלץ  ,שֹוקעת  ,ללבֹוש  ,לנעֹול.
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