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 ליונל אנדרס מסי
 

 
 

 

 .לזוג הורים ממוצא איטלקי ארגנטינהב 7891 ביוני 42-מסי נולד ב

 .42היום הוא בן 

 .והצטרף לקבוצה גרנדולי שאימן אביו, כדורגלהחל לשחק  5כבר בגיל 

נבחרת וב ברצלונהבקבוצת , ימני קיצוניהמשחק כ ארגנטינאי כדורגלןהוא 

 . ארגנטינה

, דייגו מראדונהמסי נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם ואף ליורשו של 
 המשיח ומסידונה,הפרעוש  ומכונה 

 

 ?היכן נולד מסי  .7
____________________________________________ 

 
 ?באיזה גיל התחיל מסי להתאמן בכדורגל  .4

________________________________________________ 
 
 ?באילו קבוצות משחק מסי .3

________________________________________________ 

 ?______________________________מהם הכינוים של מסי .2

http://he.wikipedia.org/wiki/24_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1987
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C#.D7.A7.D7.99.D7.A6.D7.95.D7.A0.D7.99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%92%D7%95_%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Lionel_Messi_goal_19abr2007.jpg


 נגבהלומדים ומתקדמים בעמותת           
 

 ba.orgwww.negבמידה ונעשה שימוש בקובץ זה יש לציין כי מקורו בעמותת נגבה באתר  0.3שיתוף זהה -ייחוס CCהטקסט מוגש בכפוף לרישיון 
 

 של מסיהקריירה 

 

הורמון אובחן מסי כסובל מהפרעת גדילה והזדקק לטיפולים יקרים ב 77בגיל 
 האותם לא יכלה לממן משפחתו ולא הסכימ, לחודש דולר 899בעלות , גדילה

 .  בה נבחן הקבוצה

נסע למבחנים בברצלונה  והרשים את מנהל הקבוצות הצעירות של  74בגיל 
 .הקבוצה 

 

ברצלונה החליטה להחתים את מסי ובנוסף גם מימנה את הטיפולים שגרמו לו 

 (.'מ 7.28וכיום גובהו ' מ 7.29הוא החל את הטיפול בגובה )לגדול 

 . כבש חמישייה ובישל שלושה נוספים במשחק הבכורה בקבוצת הנערים

ובשורותיה המשיך להצטיין והתקדם  לקבוצת הנוער הבכירהבהמשך הצטרף 
 . 'ברצלונה גל

שערים ובישל עוד ארבעה הביאו את הצוות  5משחקים בלבד בהם כבש  8
 .'ברצלונה ב, הפעם לקבוצת המשנה של המועדוןהמקצועי של הקבוצה לקדמו 

 . מסי היה לשחקן הצעיר ביותר בתולדות המועדון,  71כשהוא בן 

 .הוא זיכה את ספרד באליפות ספרד

הוא קבל את הכדור והבקיע כשהוא ,מר בגביע המלך הספרדיבמסגרת חצי הג
 . שחקנים ואת השוער 2עובר 

שהיתה של  79מסי קבל את חולצה מספר . זה הזכיר לכולם את מראדונה
 .רונלדיאנו

 
 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A8_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%92%27&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%27
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 ?מה היתה הבעיה של מסי בילדותו  .7

______________________________________________
______________________________________________ 

 
 ?איזו קבוצה קבלה אותו יפה והחליטה לעזור לו  .4

______________________________________________
______________________________________________ 

 
 ?שחק מסי באילו קבוצות של ברצלונה  .3

______________________________________________
______________________________________________ 

 
 ?מה היה מיוחד בגמר גביע המלך  .2

______________________________________________
______________________________________________ 

 
 ?מה מספר חולצתו של מסי  .5

_____________________________________________ 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Messi_Copa_America_2011_.jpg
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 ?מה תשאל  . מסי הגיע לארץ ושלחו אותך לראיין אותו

 .שאלות שתשאל אותו 2חבר לפחות 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Messi_Copa_America_2011_.jpg

