הֲ בָ נַת ַהנִּ ְק ָרא
ימיםִ ,ק ְראּו אֶ ת הַ ִסּפּור "ּכֹוכַב צרא"ּ ,ולְ אַ חַ ר ִמּכֵּן עֲנּו עַ ל הַ ְשאֵּ לֹות.
יְלָ ִדים מַ ְק ִס ִ
יֹותרְ ,תׁשּובָ ה אַ חַ ת ִב ְלבַ ד.
ִשימּו לֵּ ב! יֵּׁש ְלהַ ִקיף אֶ ת הַ ְתׁשּובָ ה הַ נְ כֹונָה ְב ֵּ

ּכֹוכַב צרא
 .1בַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ נּוּ ,כֹוכַב צרא ,הַ ּכֹּל הָ פּוְך וְׁשֹונֶה ִמ ֶד ֶרְך הַ חַ יִ ים בַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ כֶם.
הֹולכִ ים לְ בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר בַ ב ֶֹּקר ,ו ְִאלּו אֲ נ ְַחנּו בַ לַ יְלָ ה.
 .2אַ ֶתם ְ
 .3אַ ֶתם צֹוע ֲִדים עַ ל הָ ַרגְ לַ יִם ,וַאֲ נ ְַחנּו ...עַ ל הַ י ַָדיִם.
ְ .4בטֶ ֶרם אַ ֶתם אֹוכְ לִ ים ִקנּוחַ  ,אַ ֶתם אֹוכְ ִלים אֲ רּוחָ ה (נָכֹון?!),
רֹוקֹולי ְברֹּטֶ ב ֶת ֶרד –
ִ
ידת ְב
ילים ָּכל אֲ רּוחָ ה ְב ָמנָה ֲענ ִָקית ֶׁשל גְ ִל ַ
 .5ו ְִאלּו אֲ נ ְַחנּו ַמ ְת ִח ִ
יֹותר עַ ל י ְַל ֵּדי הַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ נּו.
 .6הַ ִקנּוחַ הָ אָ הּוב ְב ֵּ
( .7אַ ֶתם ָש ִמים לֵּ ב? אֲ ִפלּו בַ טַ עַ ם ֶׁשלָ נּו אֲ נ ְַחנּו ׁשֹונִ ים וַהֲ פּוכִ ים,
ּ .8כִ י אֶ צְ לֵּ נּו הַ ִקנּוחַ ְב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל מָ לּוחַ ).
 .9אַ ף-עַ לִּ -פי ֶׁשּכֵּיף לִ ְחיֹות בַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ נּו,
 .10יֵּׁש ִמ ְק ֶרה אֶ חָ ד ֶׁשבֹו אֲ נִ י ְמ ַקנֵּא בַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ כֶםִ :ב ְמ ִסבַ ת יֹום הֻ לַ ְד ִתי.
 .11אַ ֶתם יְכֹולִ ים ְל ַׁשעֵּ ר לָ ָמה?

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :1
שורה ִּמ ְספָ ר ?1
ְל ָמה ַה ַּכ ָונָה בַ ִּמ ִּלים "בַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ כֶׁם" ְב ָ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ַׁש ְב ַתאי
אֶ ֶרץ י ְִש ָראֵּ ל
ּכַדּור הָ אָ ֶרץ
ָּכל ּכֹו ָכב ֶׁשבַ ָש ַמיִם
ַמ ְא ִדים
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ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :2
הֹולכִּ ים ְלבֵ ית ַה ֵספֶׁ ר ְבכֹוכַב צרא?
ָמ ַתי ְ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בַ ב ֶֹּקר
בַ צָ הֳ ַריִם
אַ חַ ר-הַ צָ הֳ ַריִם
בָ עֶ ֶרב
בַ לַ יְלָ ה

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :3
יֹותר אֶׁ ת ַהנַעֲ לַ יִּם ְבכֹוכַב צרא?
ּצורה הַ ּטֹובָ ה ְב ֵ
ָמה ֵמהַ בָ ִּאים יָכֹול ְל ָתאֵ ר בַ ָ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

סַ נְ ָד ִלים
ּכ ְַפּכ ִַּפים
ּכְ פָ פֹות
ג ְַרבַ יִם
טַ בַ עַ ת

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :4
שורה ִּמ ְספָ ר ?4
מֹופיעָ ה ְב ָ
"ב ֶׁט ֶׁרם" ּכְ ִּפי ֶׁש ִּ
ָמה פֵ רוש ַה ִּמלָ ה ְ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

טָ ִעים
ִל ְפנֵּי
אַ חֲ ֵּרי
תֹוְך ּכְ ֵּדי
ִבזְ ִהירּות
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ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :5
אֶׁ ְפ ָשר ִּל ְטעֹן ֶׁש ַה ִּקנוחַ ְבכֹוכַב צרא עָ ׂשוי ְב ִּע ָקר מ:
אּ .פַ ְח ֵּמימֹות
ב .י ְָרקֹות
גּ .פֵּ רֹות
ימים
יבים ל ֹּא ְט ִע ִ
דַ .מ ְרּכִ ִ
הׁ .שֹוקֹולָ ד

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :6
ָשת ַה ְמסַ פֵ ר עַ ל ַהּכֹוכָב
יֹותר אֶׁ ת ַה ְרג ַ
ּצורה הַ ּטֹובָ ה ְב ֵ
שורה ִּמ ְספָ ר ָ ,9מה ֵמהַ בָ ִּאים יָכֹול ְל ָתאֵ ר בַ ָ
ָ
ְל ִּפי
ֶׁשלֹו?
א .אַ הֲ בָ ה
בִ .שנְ אָ ה
ג .עֶ צֶ ב
ד .אֲ ִדיׁשּות
הּ .כַעַ ס

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :7
ָמה ֵמהַ בָ ִּאים יָכֹול ְל ַה ְס ִּביר אֶׁ ת הֲ ִּסבָ ה ֶׁש ִּבגְ לָ לָ ּה ְמ ַקנֵא ַהיֶׁלֶׁ ד ְב ִּמנְ הֲ גֵי ַהּכֹוכָב ֶׁשלָ נו ַדו ְָקא ְביֹום
הֻ לַ ְדּתֹו?
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ּכִ י בַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ נּו ל ֹא ְמ ַק ְב ִלים מַ ָתנֹות ִב ְמ ִסבַ ת יֹום הֻ לֶ ֶדת
אֹור ִחים ְביֹום הֻ לֶ ֶדת ,וְל ֹּא ְמ ַק ְב ִלים ַמ ָתנֹות
נֹותנִ ים ַמ ָתנֹות לָ ְ
ּכִ י בַ ּכֹוכָב ֶׁשלֹו ְ
ּכִ י בַ ּכֹוכָב ֶׁשלֹו ל ֹא חֹוגְ גִ ים יֹום הֻ לֶ ֶדת
לּוחים ִב ְמ ִסבַ ת יֹום הֻ לֶ ֶדת
ּכִ י בַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ נּו אֹוכְ ִלים ַרק י ְָרקֹות ְּודבָ ִרים ְמ ִ
ּכִ י בַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ נּו חֹוגְ גִ ים יֹום הֻ לֶ ֶדת ּפַ ע ֲַמיִם ְב ָׁשנָה
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ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :8
קֹור ִּאים לַ ּכֹוכָב ֶׁההָ פוְך ּכֹוכַב צרא ,וְעָ נו עַ ל הַ ְשאֵ לָ ה:
ִּח ְשבו ַמדועַ ְ
קֹור ִּאים לַ ּכֹוכָב הֶׁ ָהפוְך?
לו חָ יִּינו ְבכֹוכַב ַש ְב ַתאי ,אֵ יְך ָהיו ְ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

צרא
יאתבש
שב-תאי
ארץ
צראתאי

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :9
שורה ִּמ ְספָ ר ?11
מֹופיעָ ה ְב ָ
ָמה פֵ רוש ַה ִּמלָ ה " ְל ַשעֵ ר" ּכְ ִּפי ֶׁש ִּ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ּכְ נִ יסָ הַׁ /שעַ ר
לָ ַדעַ ת
ִלכְ תֹּב
ְלהַ גִ יד
ְלנַחֵּ ׁש

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :10
יֹותר?
ּצורה ַהּטֹובָ ה ְב ֵ
ְתה ְמ ָתאֶׁ ֶׁרת אֹותֹו בַ ָ
לו ִּהגִּ יעַ הַ ְמ ַספֵ ר ְל ִּבקור בַ ּכֹוכָב ֶׁשלָ נו ,אֵ יזֹו ִּמלָ ה ָהי ָ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

חָ מּוד
יָפֶ ה
חּוצָ ן
תֹוׁשב הָ אָ ֶרץ
ַ
ַקנַאי

מוגש ב-

גדולה

מהפרופסור הלא מפוזר
1-700-707-377

ַמותית
חֲ ִּשיבָ ה ּכ ִּ


ְבכֹוכַב צרא הַ מֹוכֵּר בַ חֲ נּות ,חֶ זִ י הַ חַ ְיזָרְ ,מ ַׁשלֵּ ם לַ קֹונִ ים.



לּוליּות ְב ִה ְס ַת ֵּמְך עַ ל הַ ְמ ִחירֹון ֶׁש ְלהַ לָ ן:
ִּפ ְתרּו אֶ ת הַ ְבעָ יֹות הַ ִמ ִ

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :1
ִּלכְ בֹוד יֹום הֶׁ חָ תול הַ חַ ְיז ִָּרי הַ בֵ יןּ-כֹוכ ִָּביָ ,קנָה ִּש ְמשֹון לֶׁ חָ תול ֶׁשלֹו זֵר מְ 10-פ ָר ִּחים ֶׁשל צִּ פָ ְרנֵי חָ תול.
ּכ ַָמה ּכ ֶֶׁׁסף ִּקבֵ ל ִּש ְמשֹון ֵמ ַהמֹוכֵר?
א .חֲ צִ י ח"ש
ב 1 .ח"ש
ג 10 .ח"ש
ד 5 .ח"ש
ה 50 .ח"ש
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ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :2
יליִּ ,א ְשּתֹו ֶׁשל נְ ִּׂשיא ַהּכֹוכָב ,חֹו ֶׁגגֶׁת יֹום הֻ לֶׁ ֶׁדת ַ .70הנ ִָּׂשיא רֹוצֶׁ ה ִּל ְקנֹות ְל ִּא ְשּתֹו הָ אֲ הובָ ה פֶׁ ַרח
ִּל ִּ
יליֹות?
ֶׁיהּ .כ ַָמה יַעֲ לֶׁ ה זֵר הַ ִּל ִּ
ילית ְלצִּ יון ּכָל עָ ׂשֹור ְבחַ י ָ
ִּל ִּ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ִאי אֶ ְפ ָׁשר לָ ַדעַ ת
 14ח"ש
 70ח"ש
 7ח"ש
 2ח"ש

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :3
יֹומי!) אֹו ּ 12כַלָ נִּ יֹות?
יֹותר זֹול ִּל ְקנֹות :זֵר מְ 5 -פ ָר ִּחים שֹונִּ ים (זִּ כְ רו ְל ָהצִּ יץ ִּב ְמ ִּחירֹון ַה ִּמ ְבצָ ע הַ ִּ
ָמה ֵ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

יֹותר.
זֵּר ַיעֲלֶ ה  15ח"ש ,ו ְִאלּו ּכַלָ נִ יֹות ַיעֲלּו  12ח"ש .לָ כֵּן ְקנִ יַת ּכַלָ נִיֹות ִמ ְׁש ַתלֶ ֶמת ֵּ
יֹותר.
זֵּר ַיעֲלֶ ה  15ח"ש ,ו ְִאלּו ּכַלָ נִ יֹות ַיעֲלּו  16ח"ש .לָ כֵּן ְקנִ יַת זֵּר ִמ ְׁש ַתלֶ ֶמת ֵּ
יֹותר.
זֵּר ַיעֲלֶ ה  10ח"ש ,ו ְִאלּו ּכַלָ נִ יֹות ַיעֲלּו  16ח"ש .לָ כֵּן ְקנִ יַת זֵּר ִמ ְׁש ַתלֶ ֶמת ֵּ
יֹותר.
זֵּר ַיעֲלֶ ה  16ח"ש ,ו ְִאלּו ּכַלָ נִ יֹות ַיעֲלּו  15ח"ש .לָ כֵּן ְקנִ יַת ּכַלָ נִיֹות ִמ ְׁש ַתלֶ ֶמת ֵּ
יֹותר.
זֵּר ַיעֲלֶ ה  15ח"ש ,ו ְִאלּו ּכַלָ נִ יֹות ַיעֲלּו  9ח"ש .לָ כֵּן ְקנִ יַת ּכַלָ נִ יֹות ִמ ְׁש ַתלֶ ֶמת ֵּ

ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :4
נֹותרו ַרק ַמ ְט ְבעֹות ֶׁשל חֲ צִּ י ח"ש בַ ֻקפָ ה .הוא צָ ִּריְך ְל ַשלֵ ם ְלקֹונֶׁה
ְלחֶׁ זִּ י הַ חַ ְיזָרַ ,המֹוכֵר בַ חֲ נותְ ,
ִּּתן חֶׁ זִּ י לַ קֹונֶׁה?
ֶׁש ָרכַש :צִּ ְבעֹונִּ י ,חַ ָמנִּ ית ְוּ 3-כַלָ נִּ יֹותּ .כ ַָמה ַמ ְט ְבעֹות י ֵ
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ַ 11מ ְט ְבעֹות ֶׁשל חֲ צִ י ח"ש
ַ 3מ ְט ְבעֹות ֶׁשל חֲ צִ י ח"ש
ַ 10מ ְט ְבעֹות ֶׁשל חֲ צִ י ח"ש
ַ 20מ ְט ְבעֹות ֶׁשל חֲ צִ י ח"ש
ַ 22מ ְט ְבעֹות ֶׁשל חֲ צִ י ח"ש
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ְׁשאֵּ לָ ה ִמ ְסּפָ ר :5
* ְשאֵ לַ ת אֶׁ ְתגָר*
אֹותּה ִּמי ִָּמין ִּל ְׂשמ ֹאל.
ָ
הַ ְש ִּלימו אֶׁ ת ַה ִּס ְד ָרהִּ .ק ְראו
ַה ֵס ֶׁדר נִּ ְקבַ ע ְל ִּפי ַה ְמ ִּחיר.
לֹומר ְמ ִּחיר
ַה ְמלָ צַ ת ַה ְפרֹופֶׁ סֹור ְל ִּפ ְתרֹון ְשאֵ לַ ת הָ אֶׁ ְתגָרּ :כִּ ְתבו ֵמעַ ל ְלכָל פֶׁ ַרח עֵ ֶׁרְך ִּמ ְספָ ִּרי (ּכְ ַ
רורה.
ובכְָך ַּת ַה ְפכו אֶׁ ת ַה ִּס ְד ָרה ְל ִּמ ְספָ ִּרית ו ְִּל ְב ָ
ַהפֶׁ ַרחַ /ה ְפ ָר ִּחים)ְ ,

חַ ָמנִּ ית,

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ילית,
ִּל ִּ

צִּ ְבעֹונִּ י,

 10צִּ פָ ְרנֵי חָ תול,

ּ 6כַלָ נִּ יֹות,

_____________

 6חַ ָמנִ יֹות
יֹומי
זֵּר ְּפ ָר ִחים בַ ִמ ְבצָע הַ ִ
צִ ְבעֹונִי וּ 3-כַלָ נִ יֹות
יליֹות ּפָ חֹות צִ ְבעֹונִי
 5לִ ִ
יֹומי וְעֹוד ּפֶ ַרח אֶ חָ ד ֶׁשל צִ ּפָ ְרנֵּי חָ תּול
ַמחֲ צִ ית ִמ ֵּזר ְּפ ָר ִחים בַ ִמ ְבצָע הַ ִ
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