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 .הבא הוא על מועדון מספרי הסיפורים בירושלים הקטע

 .צריכים להשלים את המשפטים ולמצוא את המילה הנכונה מתוך הרשימה שלמטה אתם

 )0(.לפי הדוגמה  ,למספרים את האות של המילה הנכונה צריכים לכתוב בטבלה מתחת אתם

 !מילים נכונות 10יש רק  ,לב שימו
 

 

 מועדון מספרי הסיפורים בירושלים

 הסיפור .לא בבתי הספר ולא באוניברסיטאות ,את הסיפור האמיתי של תושבי ירושלים לא מספרים בגני הילדים

 שם .מחדש  במועדון  מספרי  הסיפורים  0             האמיתי אותם הסיפורים שהאנשים מספרים שוב ושוב את 

 .מכירים טוב טוב מעולם שעבר 1                
 

 מועדון מספרי הסיפורים הירושלמי .דתיים וחילוניים ,גברים ,נשים ,ספרדים ,אשכנזים :המספרים הם ירושלמיים

 .מתוך הרצון הטבעי של המספרים לספר את סיפוריהם 2                
 

 .וגם כדי לספר 3                הקהל בא להצגה כדי ,שיש לו סיפור צריך קהל מספר

 4.                תיאטרון רגילות הקהל בא לראות בהצגות
 

 זה סיפוריהם את מספרים האנשים 6.                ה הוא הקהל ,המספר הוא הקהל הסיפורים מספרי 5                

 .וסיפור מביא סיפור ,בעיקר מקשיבים זה לזה ,לזה
 

 הפעמון של  מוכר ,הפעמון  של  מוכר הקרח -בצלצול  פעמון  שהוא הפעמון הישן  של  הילדות  כל פגישה נפתחת

 .בעבר 7                והצלצול מביא את האנשים להתחלת .הפעמון של בית הספר ,הנפט
 

על   ,על  מורים  מצוינים  ,על  רופאים  מפורסמים  ,למשל  ,שאי  אפשר  לשכוח  8     מספרים  על בסיפורים

 כבר קיימים שלא מקומות על ,ילדים משחקי על מעניינים סיפורים לשמוע אפשר .משוגעים על וגם חכמים רבנים

 .על מנהגים ובילויים בשכונה ,על תרופות סבתא ,על חגים ,היום
 

 9                מחדש  בסיפורים האלה עולות .כל אלה ונושאים רבים אחרים חיים מחדש במועדון מספרי הסיפורים

 .ועד ימינו -20ה משנות
 

 למועדון מספרי הסיפורים גם מגיעים הרבה .צעירים רוצים הם לשמוע איך באמת סבא וסבתא שלהם חיו

 .מה לבשו ובמה שיחקו ,מה אכלו ,הקטנה 10                
 

 

 :רשימת המילים
 

הצגה  .א

 .מקום ג .ב

 .דבשכונה 

במועדון 

 אנשים .ה

הם  .ו

 .חנולד  .ז

 .תמונות ט

 גיבור

 '. מת.

 .טיול .כ



 חי .ל

 רק .מ

 לשמוע .נ

 

 
 

 .בטבלה ות בלבדהנכונ אותיותהכתוב את נא ל

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

          
 ל



 פתרונות

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 ל ו ז נ א ד ט כ ה ח ג

 


