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 בס"ד

 אימות הקריאה -אהו"י 
 

 הקיפי בעיגול את אותיות אהו"י רק כשהן נחות!
 

 עץ של מדבקות

יום אחד, כשירדה אביגיל עם כוס מים אל החצר, פגשה במירי, 

אחותה הגדולה, שחזרה מן הסמינר. מירי הבחינה באביגיל ובכוס 

 המים שבידה ושאלה: "לאן את לוקחת את הכוס, אביגיל?"

רצתה לענות. זהו הסוד הפרטי שלה, והיא לא רוצה  אביגיל לא

שמישהו ידע על כך וילגלג עליה, שהיא לא יודעת איך שותלים 

צמחים. אבל מירי אף פעם איננה צוחקת עליה, והיא גם גדולה 

ויודעת המון דברים, אולי היא תדע מדוע הצמח שלה לא רוצה 

 לגדול?

איתי לחצר ואראה מירי חיכתה לתשובה, ואביגיל אמרה: "בואי 

 לך לשם מה אני צריכה את המים".

מירי ירדה מסוקרנת לחצר, ואביגיל נעמדה ליד המקום שבו 

שלה, שמסרב  עץשתלה את הצמח וסיפרה לאביגיל בעצב על ה

 לגדול.

מירי הקשיבה בשקט. לאחר שסיימה אביגיל לספר על המאמצים 

שם, הרבים שהשקיעה בצמח הסורר, שאלה מירי: "ומה שתלת 

 בעצם?"

אביגיל זקפה את ראשה בגאוה: "שתלתי את המדבקה הכי יקרה 

שלי! אני רוצה שיצמח לי עץ של מדבקות יקרות, וכך יהיה לי 

 האוסף המיוחד ביותר!"
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מים אל החצר, פגשה במירי, יום אחד, כשירדה אביגיל עם כוס 

אחותה הגדולה, שחזרה מן הסמינר. מירי הבחינה באביגיל ובכוס 

 המים שבידה ושאלה: "לאן את לוקחת את הכוס, אביגיל?"

אביגיל לא רצתה לענות. זהו הסוד הפרטי שלה, והיא לא רוצה 

שמישהו ידע על כך וילגלג עליה, שהיא לא יודעת איך שותלים 

י אף פעם איננה צוחקת עליה, והיא גם גדולה צמחים. אבל מיר

ויודעת המון דברים, אולי היא תדע מדוע הצמח שלה לא רוצה 

 לגדול?

מירי חיכתה לתשובה, ואביגיל אמרה: "בואי איתי לחצר ואראה 

 לך לשם מה אני צריכה את המים".

מירי ירדה מסוקרנת לחצר, ואביגיל נעמדה ליד המקום שבו 

שלה, שמסרב  עץרה לאביגיל בעצב על השתלה את הצמח וסיפ

 לגדול.

מירי הקשיבה בשקט. לאחר שסיימה אביגיל לספר על המאמצים 

הרבים שהשקיעה בצמח הסורר, שאלה מירי: "ומה שתלת שם, 

 בעצם?"

אביגיל זקפה את ראשה בגאוה: "שתלתי את המדבקה הכי יקרה 

לי  שלי! אני רוצה שיצמח לי עץ של מדבקות יקרות, וכך יהיה

 האוסף המיוחד ביותר!"


