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סיפורים
חגיגת         

ברוכים הבאים לחגיגת סיפורים. 
אנחנו שמחים שבאתם ובטוחים שתהנו.
אתם מזומנים להאזין לסיפורי מעשיות 

ולפגוש דמויות מעולם הספרות, 
 אך לפני הכל  אולי תצליחו לעזור לנו?
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עו
 מלך המזרח הזמין את מספר הסיפורים לארמונו בצפייה לשמוע את 

מיטב היצירות, אך קרה דבר מוזר. כל הסיפורים ושמות כותביהם התבלבלו.   

עזרו למספר הסיפורים לפתור את החידות. 

לאחר שתסיימו לענות על  השאלות בכל דף, עליכם למצוא את הדמות 

הספרותית שתחתום בדף. 

 ככל שתאספו  חתימות רבות יותר, כך מלך המזרח יהיה יותר מאושר.
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ברוכים הבאים לעולם הסיפור העם העברי
לא לחינם אנחנו נקראים “עם הספר”. בכל תקופה סופרו סיפורים מרהיבים 

מההיסטוריה של העם היהודי. סיפורי התורה, אגדות חז”ל, שבחי הבעל שם 

טוב, מעשיות רבי נחמן מברסלב, ספר הדמיונות היהודי ועוד. הסיפורים בחלקם 

תיעודים היסטורים והם מרתקים לא פחות מסיפורי ההרפתקאות הנועזים 

 ביותר.

סמנו את התשובה הנכונה כי זו סופה של תחנה.

מה שמו של המצחיקן בסיפורי העיירה
א. הרשלה

ב. רבי קלמן

ג. חושם

ד. מישקה בעל השרוך

מי הייתה דונה גרציה
א. שופטת  ירושלמית בתקופת קום המדינה

ב. נדבנית יהודייה שהצילה יהודים רבים

ג. זמרת נודדת בעיירות ובכפרים

 ד. מראשות הציונות

 אלו מהכתבים לא נכלל בארון הספרים היהודי
א. סיפורי הבעל שם טוב

ב. ספר האגדה

ג. סיפורי הברון מינכהאוזן

ד. צאנה וראנה

לאחר שסימנתם, חפשו גברת  בשמלה אדומה ומרהיבה.  

שמה הוא דונה גרציה והיא אצילה אמיתית שחיה לפני 

כחמש מאות שנה  ונקלעה להרפתקאות מסמרות  שיער 

 בכדי להציל יהודים רבים. 

היא תשמח לעזור לכם. 

עולם סיפור העם העברי

דונה גרציה______________
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 ברוכים הבאים לעולם  סיפורי העמים
הגעתם לעולם המעשיות המופלא. סיפורים אלו נדדו לאורך השנים בין עמים 

ותרבויות ואיש אינו יודע מי כתב אותם. הזמן והמקום אינם ידועים וסכנות 
רבות אורבות בדרך, אך אל תדאגו הסוף, תמיד יהיה טוב. 

ענו על השאלות ונאמר “יפה מאד”.

ממה עשוי בית המכשפה בסיפור ‘’עמי ותמי״
א. ממתקים

ב. חרבות
ג. קוצים

ד. עץ

מהו  הפריט שהשאירה סינדרלה בארמון הנסיך
א. כובע
ב. שעון

ג. נעל
ד. מסרק

כמה שודדים היו במערה של עלי בבא
א. שניים

ב. שנים עשר
ג. עשרים

 ד. ארבעים

אם סיימתם לסמן בכל שאלה את התשובה הנכונה, חפשו את הדמות הבאה: 
היא נראית מפחידה ואופיה הוא חידה, אך דעו שהיא יכולה להיות גם מאד יפה, 

 הלו זוהי המכשפה.
 אל תדאגו המכשפה שמסתובבת ביניכם היא נחמדה וטובת לב 

סיפורי עמים

מכשפה______________
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ברוכים הבאים לחידון ספרי הילדים הישראלים. 
הידעתם שספרי ילדים בעברית יצאו  לאור עוד לפני קום המדינה וכתבו אותם 

מיטב הסופרים והמשוררים של אותה תקופה. כיום יש ספרים רבים בעברית 
וחלקם ממשיכים להיקרא בפני דורות צעירים. סמנו בכל שאלה את  התשובה 

 הנכונה  ונפצח בשיר ומנגינה.
 

מי כתבה את המפוזר מכפר אזר 
א. גלילה רון פדר

ב. מרים יילן שטקליס                                                                             
ג. לאה גולדברג
ד. שמחה סיאני

מי אינו גר בבניין של “דירה להשכיר”
א. תרנגולת

ב. גמל                                                                                                   
ג. ארנבת
ד. סנאית

מה שם הסבא שמשך בגזר בסיפורו של לוין קיפניס
א. יוחנן

ב. יהושוע
ג. מתושלח                                                                                           

ד. אליעזר

אם סימנתם את התשובות הנכונות, חפשו את האיש הכי מפוזר באזור. 
הוא דמות ידועה מספר ילדים ישראלי שנכתב לפני כשמונים שנים. 
 שעונו בצנצנת, משקפיו במקרר, במקלחת השמנת  והמגבת בחצר.

כן זהו המפוזר, המפוזר מכפר אז”ר.  הוא יחתום לכם ועברו לדף הבא.
     

המפוזר מכפר אז”ר__________________

 ספרי הילדים הישראלים


