כתיבת סיפור חוויה
לפ יכם סיפור חוויה .מתחת למספר מילים מסומ ים קווים .תחילה קראו
את הסיפור לה אתכם ,ואחר כך סמ ו מעל המילים המסומ ות את התפקיד
שלהן .בסוף הסיפור יופיע מחוון שיזכיר לכם את רכיבי החוויה.

שׁוֹ ֶה ַא ָשׁוֶ ה
ִמּוּדים אֲ הוּבָ ה עַ ל ֻכּ ָלּם .כְּ ִאלּוּ ל ֹא
חופשת הַ חָ גִּ ים הַ מַּ גִּ יעָ ה ִמיָּד עִ ם הַ ְתחָ לַת הַ לּ ִ
וֹסעִ ים לְטַ יֵּל בָּ ָא ֶרץ ,לְעִ ִתּים לַצָּ פוֹן
ִה ְספִּ יקוּ חָ ְדשֵׁ י הַ ַקּיִץ .בְּ דֶ ֶר כְּ לָל אֲ ְַח וּ ְ
וְ לִפְ עָ ִמים לַ דָּ רוֹם.
בַּ דֶ ֶר אֲ ְַח וּ ְמבַ ְק ִרים ִמ ְשׁפָּחָ ה אוֹ חֲ בֵ ִרים ,אֲ בָ ל הַ פַּעַ ם ָא ְמ ָרה אמא" :אֲ ְַח וּ
שׁוֹרה" ֶשׁל ִאמָּ א.
ַ"בּ ָ
ִ ְשׁ ָא ִרים בבית כִּ י סָ בְ ָתא חוֹלָה" .ל ֹא יָדַ עְ ִתּי ֵאי לְהָ גִ יב ל ְ
לְהשָּׁ ֵאר
דוֹאג ל ְִשׁלוֹמָ הּ' .אֲ בָ ל ָמה? ִ
ִמצַּ ד ֶא ָחד אֲ ִי ְמאוֹד אוֹהֵ ב ֶאת סָ בְ ָתא וְ ֵ
וֹרא ',חָ שַׁ בְ ִתּי .גַּם אחי ואחותי לא ראו
יִהיֶה ָ
בַּ בַּ יִת בְּ חֻ פְ שַׁ ת סֻ כּוֹת? זֶה ְ
'תּ ְראוּ שֶׁ יּ ְִהיֶה חמדָ ',א ְמ ָרה ִאמָּ א כְּ ִאלּוּ ָק ְר ָאה
להבים .אֲ בָ ל ל ֹא ָאמַ ְר וּ ִמלָּהִ .
בוֹתי וּ .וְ ִאמָּ א  ...כְּ מוֹ ָתּ ִמיד...
ֶאת מַ ְחשָׁ ֵ
"כָּל ֶאחָ ד יְ ַצֵּ ל ֶאת הַ שָּׁ בוּעַ לִפְ עֻלָּה ַאחַ ת שֶׁ ָרצָ ה ִל ְלמֹד וְ ל ֹא פִּ נָּה לָהּ זְ מַ ן עַ ד
הַ יּוֹםִ ",הצִּ יעָ ה ִאמָּ א.
חוֹתי הגדולה ִתּ ְת ַאמֵּ ן
חוֹתי הקט ה ִתּלְמַ ד ל ְִרכֹּב עַ ל אוֹ ַפ ַנּיִם .אֲ ִ
רוּתי אֲ ִ
לְמָ שָׁ לִ ,
לִרקֹד" וַאֲ ִי? אֲ ִי
יוֹתר בִּ ְר ִצי וּת עַ ל ָה ִרקּוּד ֶשׁלָּהּ ל ְִק ַראת הַ ִמּבְ חָ ִים שֶׁ ל " וֹלַד ְ
ֵ
ֶאלְמַ ד לְצָ ֵלּם ,אֲ בָ ל ל ֹא ְס ָתם צִ לּוּם ,כָּ זֶה איכותיִ .קבַּ ל ְִתּי מַ צְ ל ֵָמה לְיוֹם הֻ לַּ ְד ִתּי,
אֲ בָ ל ל ֹא בֶּ אֱ מֶ ת יָדַ עְ ִתּי כֵּיצַ ד ל ְִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ הּ כְּ דֵ י לְהָ פִ יק ְתּמוּ וֹת מיוחדות.
אוֹתי ֶאת סוֹדוֹת הַ צִּ לּוּם צִ לּ ְַמ ִתּי
כָּל בּ ֶֹקר יצאתי לְמָ קוֹם ַאחֵ ר וְ עִ ם ַאבָּ א שֶׁ לִּמֵּ ד ִ
ְתּמוּ וֹת ַרבּוֹת .אחה"צ ָהלַכְ וּ לְמָ קוֹם ְמיֻחָ ד שֶׁ ְמּפ ְַת ִחים בּוֹ ְתּמוּ וֹת וראי ו מָ ה
יָצָ א .כָּל יוֹם הַ ְתּמוּ וֹת ָהיוּ טובות יותר ,עַ ד שֶׁ ַאבָּ א ָאמַ ר שֶׁ אֲ ִי כְּ בָ ר יָכוֹל לָ צֵ את
ְלבַ ד לְ צַ לֵּם.
ל ֹא הרגש ו כֵּיצַ ד עָ ף לוֹ הַ שָּׁ בוּעַ  :כָּל ֶאחָ ד ֵמ ִא ָתּ וּ ִה ְרוִ יחַ מַ שֶּׁ הוּ חָ שׁוּב בְּ אוֹתוֹ
חוֹשׁב ֶשׁאוּלַ י
ֵ
שָׁ בוּעַ  ,לָמַ ְד וּ שֶׁ גַּם בְּ ִמ ְסגּ ֶֶרת הַ בַּ יִת ֶאפְ שָׁ ר לֵהָ וֹת .לִפְ עָ ִמים אֲ ִי
כְּ דַ אי שֶׁ שּׁוּב ִמישֶׁ הוּ י ְִהיֶה חוֹלֶה ,וְ וּכַל ל ְִהשָּׁ ֵאר בַּ בַּ יִת ,וְ ל ֹא ִ ְצטָ ֵר לִ ְ סֹעַ לְשׁוּם
מָ קוֹם.
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