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  7יחידה        

  תזכורת –סיפור חוויה 

  החופשה באילת - 1סיפור 

במלון היה חדר משחקים  קיץה תאחותי לאילת בחופשעם ו יהורינסעתי עם 

  כה וגם הלכנו לראות את הדולפינים היה כףיתה בֵר יאז שיחקתי וגם ה

  התבוננו במחוון, ובדקו אם הסיפור תקין.

  האם הכתיבה תקינה?  האם כל הרכיבים קיימים?

  מחוון חוויה

        

                    

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יצג הדף מתכוונים ל:בה           

       בין המילים. רווחים 1      הוא 1סיפור מס' 

  . רווחים בין האותיות2      "אפרוחסיפור "

  . כתיבה בתוך השורות3      (כשם שאפרוח נולד, 

  הימנייםשוליים ב ים לכתובתחילמ. 4      גם הכתיבה הזו רק  

  לא והשמאליים (ומסיימים בשוליים                נולדה)

 דף משמאל). ב             
                 

  :מקרא

  תקין                 

         לא תקין     

  תקין למחצה    

  לא חובה  –משפט פתיחה 

  ___   זמן                    __

  ___   מקום                __

  ___  דמויות              __

  ___   ___ מה ראיתי?  ____     מה עשיתי?  

___   ___   מה שמעתי?  ____     מה חשבתי? 

  ___   מילות תואר      __

  ___שפט תקין       __מ

  ___ סימני פיסוק     __

  ___חזרה על מילים __

  ___מה הרגשתי?     __
  
  (רווחים ושוליים) צג הדףיהֵ 
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  החופשה באילת - 2יפור ס

  

  

תה ילשם היהדרך  .אחותי לאילתעם ו יבחופשת הקיץ נסעתי עם הורי

  .תיכך נרדמ-אבל אחר ,י עם אחותייחקתבהתחלה ש מאוד. ארוכה

המלון בנוי ממספר מבנים  .התארחנו במלון גדול מאוד ששמו "קלאב הוטל"

במלון היה חדר  .לבנייןין ילעבור מבנ שאפשר כך ובאמצע ברכה עם גשרים

ושיחקתי כל יום שחיתי  .משחקים וכל הילדים שיחקו בליווי המדריכים

  משחקי מים.ב בברכה

ביום השלישי נסענו לאזור של הדולפינים ראינו כיצד הם קופצים לגובה כדי 

  לתפוס דגים. 

צפה אני כבר מ .ד נהניתיוחברים חדשים ונחמדים ומאזו הכרתי בחופשה 

  לחופשה הבאה.

  

  

  

בהשוואה  2הדגישו במדגש צהוב את כל המשפטים שנוספו בסיפור מס' 

  .1לסיפור מס' 

 ,1ובדקו שנית אם כל הרכיבים שהיו חסרים בסיפור מס'  ,חזרו למחוון

  .2נוספו בסיפור מס' 

  .במחוון סימוןאת ה שנותהשתמשו בצבע כדי ל

  

      .סיפור "בוגר"רא נק ,לסיפור חוויה המכיל את כל הרכיבים
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  אין כמו חופשה באילת - 3סיפור 

  

יתה לי. בחופשת הקיץ האחרונה נסעתי יאני רוצה לשתף אתכם בחוויה שה

אחי לחופשה באילת. חיכיתי כל החופשה לזמן הזה. אבי כל עם ו יעם הורי

 'זו הזדמנות להיות עם אבא שלי,'הזמן עובד ולא נמצא רוב היום בבית. 

  עצמי.חשבתי ל

לדרך כדי שנעשה פיקניק.  משקאותגיע. לקחנו אוכל וִה לו יכיתי שחהיום 

תה נעימה, שמענו שירים, שיחקתי עם אחי בכל מיני משחקים, יהנסיעה הי

מא ימא הכינה, שהיה טעים מאוד. איעצרנו בדרך, אכלנו את האוכל שא

  אומר את זה. ,שמבין באוכל ,תמיד מכינה אוכל טעים, אפילו אבא

משך הנסיעה שמתי לב שהנוף התחלף, פתאום הירוק נעשה חום צהוב. בה

גענו למלון ענק בצורת ספינה ואולי בגלל זה נרדמתי. ִה  ,הנוף היה משעמם

 ,הוטל". הלכתי עם אחי לראות את חדר המשחקים- שקוראים לו "קלאב

עוד הרבה ילדים שבאו מכל הארץ לחופשה. הלכנו לשחות ובדקנו  היו םש

כה עם הזרמים החזקים שיצאו את הבֵר בעיקר כות. אהבתי ֵר את כל הב

  כה.מקירות הבֵר 

יתה הופעה של הדולפינים שקפצו יביום השלישי נסענו ל"ריף הדולפינים". ה

החיים -ליטפנו את הדולפינים ושמענו הרצאה על בעל ךכ-ראח ,לגובה

". "צריך להתארגן לקראת החזרה :מא אמרהיהמיוחד הזה. הצטערתי שא

סוף הייתי עם אבא שלי כל היום, -יתה זו חופשה נפלאה שלא אשכח. סוףיה

. אני ממליץ על לכן כרתי קודםוגם למדתי וראיתי דברים חדשים שלא ִה 

  חופשה באילת עם המשפחה.
  

  ?2מסיפור מס'  3במה שונה סיפור מס' 

1___________________________________________________ .  

2____________ ._______________________________________  

3___________________________________________________ .  

  .סיפור ראוינקרא  3סיפור 

  מה ההבדל בין שלושת הסיפורים?
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  סיכום דיון כיתתי

  

  ________________________________חסרים" _אפרוחבסיפור "

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  ______________________________קיימים כל" _בוגרבסיפור "

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  ________________________________יש יותר" _ראויבסיפור "

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  

 ,ראינו שככל שאנו מפרטים, מתארים, מציינים פעולות ומוסיפים רגשות

  . יראו, ולכן הוא שה מעניין יותרהסיפור נע
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  סיפור חוויה תביכת

קראו תחילה ים קווים. מנוסלפניכם סיפור חוויה. מתחת למספר מילים מ

את התפקיד המסומנות סמנו מעל המילים אחר כך ו ,את הסיפור להנאתכם

  בסוף הסיפור יופיע מחוון שיזכיר לכם את רכיבי החוויה. .ןשלה

  

  הׁשֹוֶנה ַא ָׁשוֶ 
ַהַּמִּגיָעה ִמָּיד ִעם ַהְתָחַלת ַהִּלּמּוִדים ֲאהּוָבה ַעל ֻּכָּלם. ְּכִאּלּו לֹא  פשת ַהָחִּגיםוח

ִהְסִּפיקּו ָחְדֵׁשי ַהַּקִיץ. ְּבֶדֶר ְּכָלל ֲאַנְחנּו נֹוְסִעים ְלַטֵּיל ָּבָאֶרץ, ְלִעִּתים ַלָּצפֹון 

  ְוִלְפָעִמים ַלָּדרֹום.

"ֲאַנְחנּו : אמאְקִרים ִמְׁשָּפָחה אֹו ֲחֵבִרים, ֲאָבל ַהַּפַעם ָאְמָרה ַּבֶדֶר ֲאַנְחנּו ְמבַ 

ִּכי ָסְבָתא חֹוָלה". לֹא ָיַדְעִּתי ֵאי ְלָהִגיב ַל"ְּבׁשֹוָרה" ֶׁשל ִאָּמא.  בביתִנְׁשָאִרים 

ֵאר ִמַּצד ֶאָחד ֲאִני ְמאֹוד אֹוֵהב ֶאת ָסְבָתא ְודֹוֵאג ִלְׁשלֹוָמּה. 'ֲאָבל ָמה? ְלִהּׁשָ 

לא נראו  ואחותי אחיַּבַּבִית ְּבֻחְפַׁשת ֻסּכֹות? ֶזה ִיְהֶיה נֹוָרא,' ָחַׁשְבִּתי. ַּגם 

ָאְמָרה ִאָּמא ְּכִאּלּו ָקְרָאה  ,'נחמד. ֲאָבל לֹא ָאַמְרנּו ִמָּלה. 'ִּתְראּו ֶׁשִּיְהֶיה נלהבים

  ֶאת ַמְחָׁשבֹוֵתינּו. ְוִאָּמא ... ְּכמֹו ָּתִמיד...

ד ְיַנֵּצל ֶאת ַהָּׁשבּוַע ִלְפֻעָּלה ַאַחת ֶׁשָרָצה ִלְלֹמד ְולֹא ִּפָּנה ָלּה ְזַמן ַעד "ָּכל ֶאחָ 

  ַהּיֹום," ִהִּציָעה ִאָּמא.

ִּתְתַאֵּמן  הגדולהִּתְלַמד ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּנִים. ֲאחֹוִתי  הקטנהְלָמָׁשל, רּוִתי ֲאחֹוִתי 

ִלְקַראת ַהִּמְבָחִנים ֶׁשל "נֹוַלד ִלְרֹקד" ַוֲאִני? ֲאִני יֹוֵתר ִּבְרִצינּות ַעל ָהִרּקּוד ֶׁשָּלּה 

. ִקַּבְלִּתי ַמְצֵלָמה ְליֹום ֻהַּלְדִּתי, איכותיֶאְלַמד ְלָצֵּלם, ֲאָבל לֹא ְסָתם ִצּלּום, ָּכֶזה 

  .חדותומיֲאָבל לֹא ֶּבֱאֶמת ָיַדְעִּתי ֵּכיַצד ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלָהִפיק ְּתמּונֹות 

ְלָמקֹום ַאֵחר ְוִעם ַאָּבא ֶׁשִּלֵּמד אֹוִתי ֶאת סֹודֹות ַהִּצּלּום ִצַּלְמִּתי  יצאתיֹּבֶקר  ָּכל

ָמה  וראינוְמיָֻחד ֶׁשְּמַפְתִחים ּבֹו ְּתמּונֹות  ָהַלְכנּו ְלָמקֹום אחה"צְּתמּונֹות ַרּבֹות. 

ָאַמר ֶׁשֲאִני ְּכָבר ָיכֹול ָלֵצאת  , ַעד ֶׁשַאָּבאטובות יותרָיָצא. ָּכל יֹום ַהְּתמּונֹות ָהיּו 

  ְלַבד ְלַצֵּלם.

ֵּכיַצד ָעף לֹו ַהָּׁשבּוַע: ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִהְרִויַח ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב ְּבאֹותֹו  הרגשנולֹא 

י ָׁשבּוַע, ָלַמְדנּו ֶׁשַּגם ְּבִמְסֶּגֶרת ַהַּבִית ֶאְפָׁשר ֵלָהנֹות. ִלְפָעִמים ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשאּולַ 

ְּכַדאי ֶׁשּׁשּוב ִמיֶׁשהּו ִיְהֶיה חֹוֶלה, ְונּוַכל ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית, ְולֹא ִנְצָטֵר ִלְנֹסַע ְלׁשּום 

  ָמקֹום.
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  סיפור חוויה מחוון                  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "שונה אך שווה"?האם כל רכיבי החוויה מופיעים בסיפור 

  .מה חסר בּוְת אם לא, ּכִ 

__________________________________________________  

__________________________________________________

  :מקרא

          תקין         

  לא תקין            

  תקין למחצה    

  

  לא חובה  –משפט פתיחה 

  זמן                    ______   

  מקום                ______   

  ______      דמויות          

  ______       מה עשיתי? 

  ______         מה חשבתי? 

  ______     מה שמעתי? 

  ______       מה ראיתי? 

  מילות תואר      ______   

  משפט תקין       ______

  סימני פיסוק     ______ 

  חזרה על מילים ______

  מה הרגשתי?     ______
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  !!כותבים אתם ...עכשיו

  

  תה לכם בחופשת החגים.יכתבו חוויה שהי

בהרגשתכם וברגשות הדמויות  הקוראים זכרו לתאר את המקום, לשתף את

  המלוות אתכם.

  על מה חשבתם ומה עשיתם. חשוב לקוראים לדעת

 ובדקו אם כל הרכיבים נמצאים ,עברו על המחוון ,לכתוב וסיימתלאחר ש

, צג הדף (רווחים, כתב תקין, שוליים)יאם הקפדתם על ה ,בסיפור שכתבתם

במקומות אם פיסקתם את המשפטים  ,לא שכחתם לבדוק שגיאות כתיב אם

  הנכונים.

  חשבו על מילים נרדפות.אלא  מילים, ןעל אותנוסף על כך, אל תחזרו 

  

  בהצלחה!!!              

  

  .159כדי שתצליחו במשימה כדאי לכם להיעזר בדף עזר עמ' 

  

ובעזרתו תוכלו , האיקרל חבראת סיפור החוויה שכתבתם תוכלו לתת ל

  לשפר את סיפור החוויה שלכם.
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  זו לא חוויה אלא ____________

   .הוא סיפור חוויהמהם אחד ו ,ועלפניכם שני קטעים שנכתבו על אותו איר
 ,הדגישו אותם במדגש .משפטיםלם קווים מתחת למילים ומניוסבקטע א' מ

  הם. למה משותף כתבו ו

  קטע ב'  קטע א'

ביום ראשון יצאה כל הכיתה שלנו 

 התרגשנוגן. -לטיול בספארי שברמת

לכן מאוד לקראת הטיול. עוד קודם 

ישיבה באוטובוס. להתחלקנו לזוגות 

לו ממתקים להביא. יא לבטנוהת

חלק גדול מהכיתה לא היה אף פעם 

זה 'ולא ידענו למה לצפות.  ,בספארי

לפגוש 'חשבתי לעצמי,  ',נפלאיהיה 

  'בעלי חיים משוטטים.

. וצחקנובמשך כל הנסיעה פטפטנו 

כשהגענו, קיבלה אותנו מדריכה 

סיפרה לנו על הטיפול היא , ונחמדה

 חיים המשוטטים-המיוחד בבעלי

והצבאים  ,חופשי. פתחנו חלונות

לינו ממש. בהתחלה קצת אהתקרבו 

תה לי ילא היכך -, אבל אחרפחדתי

. ישהצבי ממש היה קרוב אלי בעיה

התבוננתי בו בלי חשש. צילמנו 

- כל תנועה של בעלי בהתלהבות

שם אחר של  צעקהחיים. כל אחד 

, נפלאה חיים. הטיול היה חוויה-בעל

דומה שנצא לטיול  מקווהאני ו

  בקרוב.

ביום ראשון יצאה כל הכיתה שלנו 

גן. הנסיעה -לטיול בספארי שברמת

קיבלה  ,ארכה כשעתיים, וכשהגענו

אותנו מדריכה של הספארי. היא 

החיים בספארי ועל -הסבירה על בעלי

  דרכי הטיפול בהם. 

בחלק הראשון של הסיור בספארי 

יכולנו להשאיר את החלונות 

בו החיים התקר-פתוחים. בעלי

 ,כך נסענו מסביב לאגם-אלינו. אחר

וראינו בעלי חיים שונים. לקראת 

ערב חזרנו לביתנו. זה היה טיול 

שלמדנו בו הרבה על עולם בעלי 

  החיים.

בחלק השני של הטיול סגרנו את 

 ,פי דרישת המדריכה-החלונות על

  ועברנו באזור בו חיים האריות. 

  
  _____.__הם מבטאים הוא שבקו  יםהמסומנולמשפטים המשותף למילים 
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מכיוון שקטע ב'  ,קטע ב'הופיעו ב לא בקטע א' קוהמסומנות בהמילים 

  .דיווחאלא  ,איננו סיפור חוויה

                                    
  דיווח              
  

  בדיווח? איןמה            בדיווח? ישמה   

  רגשות, תחושות,        פרטי מקום, זמן          

  ,תיאורים שיש בהם שיפוט        , פעליםדמויות          

  ביטויי שיפוט          תיאורי עצמים         

  

  קטע א'

שעות. אחרי בית ספר  חמשיום ג' הוא יום קצר. אני הולך לבית ספר רק ל

כך אני הולך לחוג -שיעורי בית. אחר מכיןאני הולך ליניב. אצלו אני אוכל ו

  קרטה וחוזר הביתה. 

  

  קטע ב'

. זהו יום קצר, לומדים בו רק חמש ביותר יייום שלישי בשבוע הוא האהוב על

אנחנו מפטפטים,  .אני הולך ליניב, חברי הטוב הלימודים ישעות. אחר

כדי שנספיק ללכת  ,ים שיעורים במהירותמכינאוכלים ארוחת צהריים ו

ני ג אואחרי הח לחוג קרטה. שנינו מאוד אוהבים את החוג וגם מצטיינים בו.

  מלווה את יניב לביתו והולך לביתי.

  בכל יום שלישי אני מצפה ליום שלישי הבא.

  

, ב'המשפטים שנוספו בקטע  ואת הביטוייםאת הדגישו במדגש את המילים, 

  .א'בהשוואה לקטע 

  מה סוגו של קטע א'? ________________

  מה סוגו של קטע ב'? ________________
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  .מסקנההשלימו את ה

  _____________  ידי הוספת _____________ -על

  _____________ קטע מסוג_____________ לקטע מסוג להפוך  אפשר

  

  

  

  ).לבחור כל יום שתרצו תוכלו( .כתבו דיווח על יום לימודים בבית ספרכם

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  )להוסיף רגשות ודעות. ושכחת לא(לחוויה.  1הפכו את הדיווח ממשימה מס' 

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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   )אפשר לעבוד בזוגות.(. טבלהאת ה השלימו

  דיווח?  כותביםמתי 

  חוויה? כותביםמתי 

  חוויה    דיווח
  . שוטר מדווח על תקלה 1

  בדרך.   
________________________  

________________________  
  . כתב טלוויזיה מדווח על2

   אירוע, על ישיבת ממשלה   
  מצבועל    

________________________  
________________________  

  על תוצאות  יםדווחמ. 3
  משחק   

________________________  
________________________  

4.  
________________________  
________________________  

5.  
________________________  

________________________  
6.  

________________________  
________________________  

7.  
________________________  
________________________  

  

. פעילות (נעימה או לא 1  
  נעימה) והתחושות במהלכה

________________________  
________________________  

  תפות באירוע. השת2
  
  

________________________  
________________________  

  במשחק או השתתפות  יה. צפי3
  במשחק   

________________________  
________________________  

4.  
________________________  
________________________  

5.  
________________________  
________________________  

6.  
________________________  
________________________  

7.  
________________  

________________________  
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  .את קביעתכם ונמקו ,כל קטעאת סוגו של לפניכם שלושה קטעים, רשמו 

  הכנסת-הביקור בבית - 1קטע מס' 

אי. ּבַ ּגַ הַ הכנסת קיבל אותנו -הכנסת בשכונה שלנו. בבית-הבוקר ביקרנו בבית

- המקדש. במרכז בית-יף לביתלִ חֲ הכנסת משמש ַּת - ביתשהוא סיפר לנו 

בית הכנסת  ל. בקומה השנייה שַהַחָּזןל ּלֵ ּפַ ְת ִמ ָעֶליָה שהכנסת עומדת הבימה 

ת ופונה כֶ רֹוּפָ נמצאת עזרת הנשים. ראינו את ארון הקודש. הוא מכוסה ּבַ 

שם עמד בית המקדש. הגבאי פתח  ה של העיר ירושלים,נָ יוּולכיוון מזרח, ּכִ 

ף, מגולגלים לָ את ארון הקודש, שם נמצאים ספרי התורה. הם כתובים על ְק 

מוציאים את ספר  ,ים, ושמורים בתוך תיק. כשקוראים בתורהיִ חַ י הַ צֵ ל עֲ עַ 

תורה ושמים אותו על שולחן במרכז הבימה. ראינו גם את האצבע ה

  בתורה.ה ָת עּוצָ ְמ ֶא ּבְ קוראים ש

ונערוך שם חגיגה לקראת התחלת  ,הכנסת-שבועיים נחזור לבית בעוד

  הלמידה בחומש בראשית.

  ____________________________________________ :קטעה סוג

  _____________________________________________  נימוק:

  

  בדרך לארץ כנען  – 2קטע מס' 

 ,ת פה גבוהותרֹוטּוַר ּפְ ְמ טֵ ל. הַ אבא. אני בדרכי לארץ כנען על גבי גמלמא וילא

  ואפילו לגמלים קשה ללכת מרוב החום.

  את הרגל בעזרת מטפחת. ׁשֹוּבואליעזר עזר לי לחַ  ,אתמול נפלתי מהגמל

  רבקה        אכתוב שוב. ,אנחנו מתקרבים לכנען. כשאגיע

  ______________________________________: קטעה סוג

  ______________________________________  נימוק:
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  מכתב להוריה של רבקה על המפגש עם יצחק – 3קטע מס' 

  אבא ואמא היקרים,

  .מאוד בדרכי לארץ כנען. הנסיעה על הגמל מעייפתאני 

ופתאום נפלתי מהגמל. אליעזר עזר לי לקום  ,ימים רבים הייתי על הגמל

ציפורים. ואז המשכנו ללכת, ופתאום שמעתי קול של שלי, וחבש את הרגל 

 יצחק יירץ אל ,שהגענונפלא. כוהרגשתי  ,הבנתי שאנחנו מגיעים לארץ כנען

את אברהם ואת שרה באוהל שלהם. וגם ראיתי  ,מאוד התרגשתי .בשמחה

ישבנו בחוץ ודיברנו. בהתחלה התביישתי אני ומאוד מאוד. יצחק חם היה 

  ים.כך הרגשתי שיש לנו הרבה דברים משותפ-לדבר עם יצחק, אבל אחר

  באהבה, בתכם רבקה              

  

  ________________________________________ :קטעה וגס

  ________________________________________       נימוק:

  

  4קטע מס' 

  לדיווח. 3הפכו את קטע מס' 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  דגם לכתיבת דיווח

  פרטי זמן, מקום, דמויות, מס' משתתפים  . 1

  ?אמרתימה שמעתי? מה מה ראיתי?   . 2

  מה קרה?  .3

  סיכום תמונת מצב  .4

  מלצה: להיזהר, להקפיד, לציית...ה  .5

  

  נושאים לכתיבת דיווח

  כשחזרתי מבית הספר...  .1

  בהפסקה החלה קטטה בין מספר ילדים...  .2

  סדר היום שלי  .3

  הנסיעה לצפון  .4

  סיפורי התורה  . 5

  

  ובאילו נכתוב סיפור חוויה? ,באילו אירועים נכתוב דיווח

  דום. מכונית שנסע באנהג שוטר תנועה עוצר   . 1

  השוטר יכתוב ____________________  

  ונהננו מאוד.  ,חזרנו מטיול כיתתי  .2

  נכתוב __________________  

  המורה שולחת מכתב להורים על אירוע לא תקין שהיה בכיתה.  .3

  המורה תכתוב __________________  

  על התפרעויות. והחדשות בטלוויזיה הודיע בשידורי  .4

  ה __________________נוסח ההודעה יהי  

  ר משחק.תאשדרן כדורגל מ  .5

  יהיה __________________השידור נוסח   
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  , והפכו אותו לחוויה.קראו את הדיווח שלפניכם

היה כדי שהדיווח י ,דעותו זכרו! יש להוסיף רגשות, תיאורים, מחשבות

  התאימו כותרת לחוויה.  חוויה מעניינת.

  

  היזהרו מהקיץ!

בבוקר יצאו  8:30 שעהב .תחילת חופשת הקיץראשון להיום הוא ההיום 

משך בהם שיחקו  .אביב-בתל שלושה ילדים למגרש הכדורגל בספורטק

היו להם  לאוהיה חם מאוד.  ,יתה חזקהיארבע שעות בלי להפסיק. השמש ה

כובעים. בדרך חזרה התעלף אחד הילדים ונפל.  לא חבשוהם ו ,משקאות

  בולנס ולקחו אותו לבית החולים.עוברים ושבים הזעיקו אמ

  בקבוקי מים.אנו חוזרים ומזהירים לא לצאת מהבית ללא כובע ו

  

  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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  והפכו אותו לדיווח. ,קראו את סיפור החוויה

  יֹום ַקִיץ ְּבֶאְמַצע ַהֹחֶרף

היה זה יום קיצי באמצע החרף. משפחתי ואני החלטנו לנצל את מזג האויר 

אפשר לצאת בלי לקחת מעיל או סודר,'  סוף -היפה ולצאת לטיול. 'סוף

  חשבתי לעצמי.

נסענו לכוון חוף הים, והחלטנו לשחק בכדור. אמא דאגה לאכל ולמשקאות. 

ישבנו יחד על החול מול הים הכחל, ונהנינו מההזדמנות הזו של אמצע 

  החרף. הגלים התנשאו לגבה והתנפצו בהתקרבם אל החוף. 

טנט" הזה לצאת באמצע החרף אל חוף לא היינו יחידים על החוף. על ה"פ

הים, שמעו, כנראה, גם אחרים. פתאם החלה רוח קלה מנשבת, עננים צצו 

  פתאם. אני נשבע לכם, לא היה אפילו ענן אחד קדם לכן. 

פתאם הופיעו כדי להזכיר לנו (אם שכחנו לרגע) שזה חרף. הם התקרבו, 

וא התגבר והפך וללא אזהרה או הודעה מקדמת החל טפטוף, ועד מהרה ה

לגשם זלעפות. אספנו במהרה את חפצינו, ורצנו. נכנסנו נוטפי מים למכונית, 

  מכי הלם, קרובים מאוד להתחיל "לקטר". 

הרגשתי שאני חיב לעשות מֶשהו כדי להציל את היום הזה, והתחלתי לצחק. 

הצחוק שלי הדביק את כלם, וכך ישבנו וצחקנו. "אוא, איך נהניתי," אמרה 

  הגדולה, והבנתי שהצלחתי. אחותי

  

  דיווח

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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  מכתב

    

 מכתב אישיהם  העיקריים ביניהםוסוגים שונים של מכתבים  קיימים

  .מכתב רשמיו

  

                     

  

  

  

  

  ,. למוסדות ציבוריים1         ,. להורים1   למי כותבים?

  ;יה, מועצהיכמו: עיר          ,פחהלאנשים מהמש             

  . לאנשים בתפקידים2      ;לחברים             

  כמו:  ,ציבוריים        . לאנשים קרובים אלינו2        

  ;שרים, חברי כנסת        והם לא מהמשפחה             

  . לאנשים שאין לנו3    כמו: המורה ,שלנו            

  .יהםלאֲ קרבה         .שלנו או המנהלת            

  

  על עניין כללי        על חוויה אישית,   על מה כותבים?

  יה שמייצגתבעעל         על חוויה רגשית,          

  קבוצה או כיתה.      על חוויה שאינה מיייצגת          

  קבוצה או כיתה.          

  

מכתב אישי ומכתב רשמי שונים גם בסגנון ובמבנה החיצוני. את הסגנון ואת 

  תב הרשמי תלמדו בכיתה ה'. כעת נתמקד במכתב האישי. המבנה של המכ

 רשמימכתב  מכתב אישי
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  מכתב אישי

  ִסְגנֹון:

  .סלנגלהשתמש ב אפשר", כלומר חופשית"שפה ה   -

   .משפט תקיןהמבנה    -

  .סימני פיסוקנעשה שימוש ב   -

(למשל, סיפור מסע) או  דגם סיפור, בדיווח היות כמוהכתיבה יכולה ל   -

   .חוויהבדגם 

  

  י:מבנה חיצונ

  ה יכותרת פני  -

  תאריך  -

  חתימה -

  צג דף תקין הי -

  סימני פיסוק  -

  

  

  

  דוגמה

  1.1.2010              ,לאמנו היקרה

רציתי לאמר לך תודה על כל מה שאת עושה בשבילי ובשביל נועה. תמיד יש 

אוכל טעים ועוד כל מיני פינוקים שאנחנו אוהבים.  ,לנו בגדים נקיים בארון

  ות משהו בשבילך אז תני לנו רמז טוב?גם אנחנו רוצים לעש

  

  באהבה,                 

  ילדייך נועה ואורי                

  נ.ב נועה עוד לא יודעת לכתוב אז כתבתי בשמה. 

171 

סימני פיסוק. והשתמשו בהקפידו לכתוב בכתב קריא וללא שגיאות כתיב, 

 מכתב. בכתוב גם חבריכם רוצים להבין את הזכרו ש
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  .מיועדים למנהלת בית הספר שלפניכם שני המכתבים

  1מכתב 

  1.1.2010          למנהלת דרורה שלום רב,

  

. חלק מהילדים (בעיקר יה כדי לשתותיבזמן ההפסקה ילדים ניגשים לברז

  ם להתיז על הילדים הקטנים המתקרבים לברזיות.נוהגיהגדולים) 

כך  ,ושנית ,הילדים מהכיתות הנמוכות לא יכולים לשתות ,ראשית

מתבזבזים הרבה מים. כדאי שגם ליד הברזיות תהיה מורה תורנית 

  שתשמור שלא יתיזו.

  ממני תמרה                

  2כיתה ג'                

  

  2מכתב 

  1.1.2010                  ב'לכ

  דרורה אלוןגב' 

  ספר "שחקים"המנהלת בית 

  עין שמר

  

  פרס כיתתיהנדון:         

  

זכינו בפרס ראשון בתחרות "הכיתה המטופחת".  2כיתה ג' יתלמיד ואנ

בפרסום לתחרות נאמר שהכיתה שתזכה בפרס תצא ליום טיול. אנו 

ת. אנו מבקשים לאזור הכנר 8.4.09 -מבקשים לקיים את הטיול בתאריך ה

  את הסכמתך.

  2בשם תלמידי ג'              

  תמרה גושן              

  הוא מכתב ___________. 1מכתב 

הוא מכתב ___________. 2מכתב 
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  8יחידה           

  

  

  השוואה -מה בין סיפור חוויה לסיפור עלילה 

  

 ,אין בעיהסיפור עלילה הוא שבסיפור חוויה לבין ההבדל בין סיפור חוויה 

  .יש בעיהובסיפור עלילה 

  

נכתב בגוף  סיפור. בדרך כלל הואמיתי יותר סיפור אישי ואה הסיפורי חווי

  ראשון יחיד או רבים (אני, אנחנו).

  – ריחויה, שמיעה ירא – בסיפור החוויה משתתפים רוב החושים שלנו

  ובעיקר משתתף הרגש. ,פעולות מגוונות. גם החשיבה משתתפתה ,וכמובן

  

אבל  ,דמויות כמו סיפור החוויהבמקום ובפותח בזמן,  סיפור העלילהגם 

. הבעיה עוצרת את המהלכים של הסיפור ומפנה את בעיה תצגובהמשך מ

  .רוןלפְת תשומת הלב 

  הפתרון מתרחשת עלילת הסיפור.לבין במרווח בין הבעיה 

  במהלך השנה נקדיש את הזמן לכתיבת סיפורי עלילה.

  רוא סיפור מעניין, מותח.כולנו רוצים לק

  לשם כך עלינו להרחיק את הפתרון מהבעיה.

של המקום ושל הדמויות, וככל שאנו  בתיאוריםככל שהדרך לפתרון מלאה 

ביניהן,  השיחותועל שלהן  מחשבותעל הדמויות, על הש רגשותמספרים על 

  כך יש סיכוי שהסיפור שלנו יהיה מעניין ומותח. 
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  תזכורת! –מבנה של סיפור עלילה 

 פתיח

 דמויות מקום זמן

 רקע

  

 גוף

 בעיה

  תוספת דמויות
  שמות תואר

  רגשות
  שיח-דו

  מחשבות
  אפיון דמויות

 מסר

 פתרון

 סיום

 נפתרה  לא הבעיה הבעיה  נפתרה פתוח סגור
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  כתיבת סיפור עלילה בשלבים

  ל"ראוי"   ל"בוגר"        מ"אפרוח"            

  :שלביםשלושה במתבצעת סיפור עלילה כתיבת 

  ;כתיבת "אפרוח" – שלב א'

  ;כתיבת "בוגר" – שלב ב'

  כתיבה "ראויה".  – שלב ג'

 ,על אף שלב ולא תדלגו לפי השלבים, ואם תצעד .בשלב ב' השנה נתאמן

  ובעיקר תאהבו לכתוב סיפורים. ,תצליחו לכתוב סיפורים מעניינים

  

סיפור הוא והשני ("אפרוח") לפניכם שני סיפורים, אחד הוא סיפור משלב א' 

  . נסו לזהות את ההבדלים.("בוגר") משלב ב'

  שלב א'

א לשתף את דינה ל 2יום אחד בהפסקת האוכל החליטו הבנות מכיתה ג'

לפעמים  ,. דינה, ילדה רזה ונמוכה3נגד בנות ג' לבמשחק המחניים שהתנה

וכך  ,נופל , הואהכדוראת כשמוסרים לה  .מצליחה להחזיק את הכדור יננהא

את הכדור. דינה נעלבה. המורה שראתה  2מאבדת קבוצת הבנות של ג'

  חק.והן החזירו את דינה למש ,נזפה בבנות ,שדינה יושבת בצד

  שלב ב'

עמדו להתחרות ביניהן  ",מחניים"טורניר בהן מתקיים שבאחת מההפסקות 

  .3כיתה ג'ו 2כיתה ג'

דינה את לא "ואמרה לה:  ,תלמידה בכיתתה ,גשה לדינהינ 3ג' -אושרית מ

דינה קפאה במקומה, דמעות נקוו בעיניה, פניה  "משתתפת היום במשחק.

לא הצליחה להוציא הגה מפיה אך  ,האדימו. היא רצתה לשאול מדוע

והחלה ללכת. היא  ,יהיעל לח זולגותוהסתובבה כדי שלא יראו את דמעותיה 

  הלכה והלכה ולא הרגישה עד כמה התרחקה. 
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אבל אני נורא משתדלת  ,ולפעמים הכדור בורח לי מהידיים ,אני קטנה ,נכון'

גדלתי לא  הם לא אוהבים אותי כי אני'חשבה דינה בלבה.  ,'שהכיתה תנצח

המשיכה  ,'זה הם לא משתפים אותי אתן והגעתי מרוסיה לפני שנתיים. בגלל

ישבה עצובה על אבן  ,להרהר. דינה לא שמעה שצלצלו להיכנס לכיתה

  ובהתה בחלל.

בואי לכיתה  ,דינה ,"דינה :פתאום ראתה את בנות הכיתה רצות אליה

ואני לא רוצה לחזור לא רוצות אותי  ן" צעקו הבנות. "את!המורה דואגת לך

וחוץ מזה  ,טעינו, תסלחי לנו ,דנה. "אנחנו מצטערות ן" ענתה לה,לכיתה

  " .אנחנו מנצחות ,וכשאת אתנו ,הפסדנו היום

  וכולן חזרו לכיתה. ,חיוך עלה על פניה של דינה

  השוואה

  מה ההבדל בין שני הסיפורים?

לא  אם הוא   - ו חלקי,באופן קיים אם הוא  אם התבחין קיים,  סמנו 

  קיים.

  

  סיפור שלב ב'  סיפור שלב א'  תבחינים  
  ביטויי זמן  .1

  מורחבים
    

  ביטויי מקום  . 2
  מורחבים

    

 דמויות יותר   .3
  

    

      שיח-דו  .4
      תיאורים  .5
      רגשות  .6
      ריבוי פעלים  .7
      רוןפְת   .8
      סיום  .9

      גבוה במשל  10
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  דוגמה נוספת

  

  ושימו לב להבדל ביניהם. ,וריםקראו את הסיפ

  רן ויעל עוזרים לגוזל - 1סיפור מס' 

לבית של רן. היא יצאה עם רן החוצה. בדרך הם מצאו יעל יום אחד הלכה 

, נתנו לו הגוזל קטן פצוע, הם לקחו אותו לבית של רן, הכניסו אותו לקופס

הם את מתולעים לאכול וקצת מים לשתות. פתאום בא איתן ורצה לקחת 

 ,הגוזל ולהכניס אותו לכלוב. יעל ורן לא הסכימו ושחררו את הגוזל לחופשי

  כשלבם שמח ומאושר.

  הגוזל ניצל -  2סיפור מס' 

החברה הטובה  ,הלכה יעל ,הקיץ תביום האחרון של חופשיום אחד, היה זה 

מתחת לעץ . דרההם החליטו ללכת לאסוף אצטרובלים בׂשלביתו.  ,של רן

הבחינו שהוא  ,הרימו אותוכש. וחמודעל ורן גוזל קטן מצאו י הדרברוש בׂש

ענה  ,""רעיון טוב ." אמרה יעל,אוכל ומים תן לויונ ,קח אותו אתנוי"נפצוע. 

הם לקחו את הגוזל לביתו של רן, נתנו לו תולעת וקצת מים במזלף  .לה רן

  וליטפו אותו.

דרש  ",לכלובואכניס אותו  ,"תנו לי את הגוזל .גיע איתןִה  לאחר מספר דקות

" הוסיף רן. יעל ורן !שלא תעז לגעת בו" ." אמרה יעל!איתן. "חצוף שכמותך

  התקרבו לחלון, פתחו אותו ושחררו את הגוזל.

  

  וענו על השאלות. ,יםמנוסהממשפטים שימו לב ל

  ?1שלא היה בסיפור מס'  2מה נוסף בסיפור מס' 

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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  לחופש נולד - 3סיפור מס' 

החליטה  ,היה זה יום חם במיוחד קיץ,ה תיום אחד, ביום האחרון של חופש

דרה. חברה הטוב. הם החליטו ללכת לאסוף אצטרובלים בש ,יעל ללכת לרן

הרימו אותו  הם פתאום, מתחת לעץ הברוש בשדרה מצאו גוזל קטן וחמוד.

 !" אמרה יעל. "תסתכלי למעלה,נפל מהעץ ,והבחינו כי הוא פצוע. "כנראה

 ,נטפל בגוזל שלך ,ציפור ,הנה אמו מסתכלת בדאגה למטה." "אל תדאגי

ת " אמר רן כשהוא פונה אל הציפור. הציפור השמיעה קולו,ונחזיר אותו

" אמרה יעל. לקחו ,דואגת שיקרה לו משהו ,כנראה ,וצפצפה בחוזקה. "היא

 נתנו לו גםמצאו תולעת ונתנו לו לאכול ו ,רן ויעל את הגוזל לביתו של רן

  במזלף. מים

לאחר מספר ימים התחזק הגוזל ועשה תנועות בכנפיים שלו. "הוא כבר יכול 

 ,ואמר: "תנו לי את הגוזל ,נער מכיתה ד' ," אמר רן. לפתע נכנס איתן,לעוף

 ," שאלו רן ויעל. "גוזל צריך חופש?" "מה פתאום לכלוב.ואכניס אותו לכלוב

  " אמרה יעל.,ולא כלוב

ויכוח התקרבו רן ויעל לחלון ושחררו את ותוך כדי הבו ,החל ויכוח קולני

  אבל יעל ורן היו מאושרים. ,הגוזל. איתן כעס

  

בהשוואה  ,3, סיפור מס' ל"חופש נולד"הדגישו את המילים שנוספו בסיפור 

  העתיקו ומיינו את התוספות. גוזל ניצל". ה" 2לסיפור מס' 

1 .________________________________________________  

2_ ._______________________________________________  

3 .________________________________________________  

4 .________________________________________________  
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  ניתוח סיפור לפי מרכיביו

  "העץ הבוכה" ובצעו את המשימות שאחריו. קראו את הסיפור 

  

  העץ הבוכה

  השמעתם, ילדים, מימיכם על עץ בוכה?

, ואספר לכם את סיפור העץ הבוכה. לסבי הייתה חצר יתּוּכִ ְס אני שמעתי. הַ 

החצר, על שפת הגדר, צמח לו עץ תות יפה וירוק, עץ עתיק ת, ובפינת חַ ּפַ טּוְמ 

יו, פַ נַ לשחק בין עָ  –ין שזכור לי עוד מימי ילדותי. אהבנו את העץ ִמ יֹו

, ולאכול את ֵּפרותיו המתוקים. והנה, בוקר אחד הגיעו לֹוצִ להסתתר ּבְ 

אמרו  את העץ," עַ דֹוגְ ת. "באנו לִ רֹוְּמ זַ ְמ פועלים ובידיהם גרזנים, ַמסורים ּו

מיד ללא היסוס ובלי הקדמות. "אנו רוצים להרחיב את הכביש, והעץ 

מפריע." סבא יצא בריצה מהבית והתחיל להתווכח עם הפועלים, וכל 

ן ולא נתנו להם להתקרב אליו. הפועלים גֵ ת מָ מַ חֹוהילדים ניצבו סביב העץ ּכְ 

העץ. באותו  ם שלמחרת ישובו בלוויית תגבורת כדי לגדוע אתיחַ ִט בְ הַ עזבו ּבְ 

הלילה, כשכולם כבר ישנו, לא הצלחתי להירדם. שמעתי קול בכי עמוק, בכי 

של רשרוש עלים וענפים. הלכתי אחר הקול, והגעתי לעץ התות העתיק, 

שעמד בפינת החצר על שפת הגדר. עמדתי לידו, ליטפתי את גזעו, והבטחתי 

  א, אל תבכה...". אנְת אֹו עַ דֹוגְ לו: "אילני היקר, לעולם לא ניתן לִ 

משלחת שכנים, ובראשם סבא, מיהרו השכם בבוקר אל בית העירייה כדי 

ה, והילדים נותרו כדי להגן על העץ, כפי שהבטחתי. ָר זֵ גְ הַ  עַ לבטל את רֹו

כעבור שעות אחדות הגיע שליח מטעם "החברה להגנת הטבע", ועמו נציג 

  רה.לנו בביטול הגזֵ  יעּויְ ים," והם ִס נִ ּגַ ת הַ ּוׁש"ָר 

העץ ניצל! בלילה ההוא נרדמתי וחיוך על שפתי, ולא לפני שנפרדתי בברכת 

"לילה טוב", מעץ התות שאהבתי. ואני יכול להישבע שראיתי את העץ 

  ולוחש: "תודה!" ֹוּתְר ּמַ ין את צַ ּכִ ְר מחייך אליי, מַ 
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  .הבעיהאת המשפט המציג את  צהוב הדגישו במדגש  . 1 א. 

  .פתרון הבעיהאת המשפט המציג את צהוב הדגישו במדגש   . 2

ברקע  הדמויות אתוהמקום וזמן האת מילות אדום במדגש הדגישו   .1  ב. 

  .)5 – 1(שורות 

  .הסיוםאת  כחול במדגשהדגישו   .2

  .שמות התואראת כתום הדגישו במדגש   ג.

והציעו למורה לכתוב  ,העתיקו אותם בפנקס "הסופרים הצעירים"  

  אותם על הקיר הפעיל.

  .שיח-ודאת המקומות בהם מופיעים ירוק הדגישו במדגש   ד.

רגע שנוצרה בעיה הכל הגורמים מ דיי-לשנעשו ע ולותהפערשמו את כל   ה.

  רון.פְת לועד 

1.  _______________________________________________  

2.  _______________________________________________  

3.  _______________________________________________  

4.  _______________________________________________  

5.  _______________________________________________  

  כמה גורמים עזרו לפתור את הבעיה? _______________  

"הסופרים הצעירים" את הביטויים המיוחדים *העתיקו לפנקס   .ו

  משפט מתאים לכל ביטוי. רשמוושלפניכם, 

  _____________ -  ֹוּתְר ּמַ ין צַ ּכִ ְר . מַ 1  

  _____________  -  תּויּכִ ְס . הַ 2  

  _____________ - יעּויְ . ִס 3  

  _____________ - ין ִמ יק יֹוִת ץ עָ . עֵ 4  

  _____________ - ת חַ ּפַ טּו. ְמ 5  

  

פנקס "הסופרים הצעירים" הוא פנקס בו אתם אוספים את המילים   * 

  .והביטויים החדשים שתרכשו במהלך השנה
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  .ס לסיפור "העץ הבוכה"לפניכם מחוון סיפור. מלאו אותו בהתייח

  

  מחוון

  תאריך ______________   שם ____________

  

  "העץ הבוכה"                                            סיפור העלילה

    זמן  1

    מקום  2

    דמויות  3

    בעיה  4

    שימוש בפעלים  5

    שימוש בשמות תואר  6

    הוספת דמויות  7

    רגשות  8

    ויותדיאלוג בין הדמ  9

    רון/סיוםפְת   10

    מילת סלנג  11

    מיליםעל חזרה   12

    שגיאות כתיב  13

כתב קריא (רווח בין מילים, משפטים   14

  סוף שורה)מסיימים בשוליים ובמתחילים 

  

    סימני פיסוק  15

    מבנה משפט   16

  

התפתחות 

רצף 

 עלילה

181 
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  קראו את הסיפור "הכריש", ובצעו את המשימות שאחריו. 

  טולסטוי /הכריש 

ה ליד יבשת אפריקה. נָ גְ בחופשת הקיץ יצאנו לשיט עם אבא. הספינה שלנו עָ 

ר. רב החובל קרא ּוּנַּת  מֹוה ּכְ טָ הַ לָ היה זה יום נאה. בערב חדרה רוח חמה ׁשֶ 

לכל הילדים שעל הספינה לקפוץ למים הקרירים. קפצנו למים והתחלנו 

  להתחרות בשחייה בים הפתוח.

: "כריש! כריש!" מרחוק ראו המלחים ןיפופתאום נשמע קול קורא מעל הס

את גבה של המפלצת הימית. הכריש התקדם ישר לעברנו. "חזרו! חזרו! 

כריש מתקרב!" צעקו המלחים, אך אנו לא שמענו את צעקות המלחים, 

והוספנו לשחות במים. המלחים הורידו סירה, קפצו לתוכה ושטו בכל הכוח 

 ,. לפתע ראינו את הכריש. נבהלנומאוד לעברנו. אך הכריש כבר היה קרוב

ן שעל הספינה קפץ ממקומו, רץ חָ ְת ֹוּתוהתחלנו לצעוק: "הצילו, הצילו!" הַ 

לעבר התותח וירה לכיוון הכריש. לא יכולנו לראות מה קרה לכריש, מפני 

פרצה קריאת שמחה מפי  ,ר העשןזֵ ּפַ ְת נִ ׁשֶ סה את פני הים. ּכְ ישעשן רב כ

  שהוא נפגע. נּובַ הֵ וְ  ,גופו של הכריש צף על פני המיםהמלחים. כולנו ראינו את 

סירת המלחים קרבה אלינו, אספה אותנו והביאה אותנו מבוהלים ושמחים 

  לספינה.

  

  משימה

ומיינו אותם  ,וציטוטים רגשמילות  ,הדגישו מילות זמן, שמות תואר

  בטבלה.

  ציטוטים  מילות רגש  ת תוארשמו  מילות זמן
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  ור לפי מרכיביוניתוח סיפ

  פתיח  א. 

  הסיפור.של פתיח המהעתיקו    

  _____________________________________ :מילות זמן

_____________________________________________  

  _______________________________________ :דמויות

_____________________________________________  

  ________________________________________ :מקום

______________________________________________  

  הבעיה  ב.

  .בעיההמייצגת את ה הדגישו בסיפור את השורה   

  נסחו את הבעיה במילים שלכם.   

  פיתוח רצף עלילה  ג.

, בסיפור את המשפטים ואת הבעיה? הדגיש לפתוראילו פעולות נעשו כדי   

  .ןוכתבו אותם כא

1 .____________________________________________  

2 .____________________________________________  

3 .____________________________________________  

4. ____________________________________________  

5____________________________________________ .  

6_________ .___________________________________  

  .                                                                                פתרון  ד.

 .ו אותו כאןכתבמבטא את פתרון הבעיה, ואת המשפט הבסיפור הדגישו 

__________________________________________________  

  סיום  ה.

   .ים שלכם את סוף הסיפורנסחו במיל  

  __________________________________________________  

183 



184 

 

 

  ביטויי זמן (חזרה)

  

תפקידם של ביטויי הזמן הוא לתאר באיזה חלק מהשנה, מעונות השנה, 

היום מתנהל האירוע שמדברים חלקי מחודשי השנה, מחלקי השבוע או מ

  עליו או קוראים עליו.

ו מתארים חלקי אירוע או מספר אירועים עלינו ליצור נוסף על כך, כשאנ

ֶרֶצף ולשם כך נשתמש במילות זמן. ככל שנפרט באיזה זמן מדובר כך יוכל 

  הקורא "להתחבר" לכתוב טוב יותר. 

  

  דוגמאות

  ביטוי שיש בו שילוב של חלקי השבוע ושל חלקי היום. –קר ואתמול בב  . 1

  יטוי מפורט יותר.ב –אתמול בבוקר  עם עלות השחר     

  אתמול בבוקר, עם עלות השחר, התעוררתי כי היה לי קר.   

פתחתי את החלון וריח החורף עלה באפי. הסתיו שלנו קצר מאוד. יום   

  אחד חם ויום למחרת קר, אבל במשך היום מתחמם ונעשה נעים. 

ביטויי הזמן הורחבו כדי שיהיה ברור לקורא באיזו אוירה מתרחש   שימו

  . הסיפור

בחופשת הפסח, בצהרי היום, החלטנו לצאת לשחק בכדורגל. רוח   .2

  נשבה "זה יום נפלא למשחק" אמר יואב.  נעימה

  

  תרגיל

  חברו משפטים והרחיבו את ביטויי הזמן שלפניכם.

  שלשום ____________________________________________  .1

  _________________________________________________  

  בשבת ____________________________________________  .2

  _________________________________________________  
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  כותרת לסיפור

  

בסיום בחור אותה רצוי ללכן  מאוד בבחירת ספרים.חשוב לכותרת תפקיד 

  אפשר להחליפה. ,כותרת בהתחלהאת ההסיפור. אם כותבים 

  

  רת?כיצד תבחרו כות

  .אל תבחרו כותרות שגרתיות (פשוטות)  א. 

; "הילד שנעלם"כותרות מעניינות כמו: כתבו "הילד", "הכלב" במקום   

  ."הילד שהלך בעקבות הכלב"

  

  .אל תבחרו כותרות ארוכות  ב.

או  "הילדה והאופניים""הילדה שנפלה מהאופניים" כתבו במקום   

  "הנפילה".

  

  יפור. תוכן הס לעבחרו כותרת המרמזת   ג.

  

 

  לפניכם שלוש כותרות.

  נמקו את תשובתכם.  , לדעתכם?הכותרת הטובה ביותראיזו היא 

1.         2 .        3.  

  

  

  

  _______מס' ביותר בעיני היא: ההכותרת הטוב

  מכיוון ש... ___________________________________________

___________________________________________________  

 הכלב שהציל את בעליו משריפה הכלב הנאמן הכלב
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  כותרות ם שלי סוגיניש ש

  

  

  

  

  

  מרמזת על התוכן שאינהכותרת       כותרת מרמזת על התוכן

  

 ,אם היא עמומה ע'את האות לצד כל אחת ו כתב .לפניכם רשימת כותרות

  שקופה. יאאם ה ש'את האות ו

  ___ ידידות

  ששתי החברות רבו משום___ ידידות שנפסקה 

  יה רעב___ הילד שגנב אוכל כי הוא ה

  ___ הילד הרעב

  ___ הילד שרימה בתחרות הריצה ונענש

  ___ התחרות

  

  השלימו את המסקנה. 

ולכן היא  ,לחלוטין מרמזת יותר מדי על התוכןעמומה /  שקופהכותרת 

לחלוטין כמו הכותרת  עמומה/  שקופה. כותרת שהיא פחות מסקרנת

  .פחות מסקרנת___________ גם היא 

/  שקופהובחלקה  עמומה /שקופה שהיא בחלקה כדאי לבחור בכותרת 

  .מסקרנתכותרת כך היא תהיה ו ,עמומה

 כותרת עמומה כותרת שקופה
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  כותרת למסקרנת יותר. אפשר להפוך כל 

 ,. אם הכותרת טובהות יותרטובשלפניכם לכותרות ת וכותראת ההפכו 

  העתיקו אותה כפי שהיא.

  __________________    אסור להתייאש   .1

  __________________    סוכןהילדים שיחקו משחק מ  .2

  __________________        העונש   .3

  __________________        אין כמו אבא  .4

  __________________    המקרה המוזר שקרה לנו ביער   .5

  __________________    ידידות   .6

  __________________    חֵברות  . 7

    __________________    הכלב  .8

  __________________    בוצעה המשימה  .9

  __________________    הכלבה שהשתתפה בקרב   . 10

187 

  כותרת המעודדת קריאה היא כותרת

  * קצרה (ולא משפט שלם);

  * מסקרנת (שאינה מגלה פרטים עיקריים);

  * קשורה לתוכן הגלוי או הסמוי. 
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  קראו את הסיפור שלפניכם, תנו לו שם, ובצעו את המשימות שאחריו. 

  

  כותרת:       

  

טל, חן ואני טפסנו על עץ האפרסק הנמצא בקצה השכונה. אף פעם לא ידענו 

וזריזה, הצליחה בקלות להגיע אם העץ שיך למישהו או לא. טל, שהיא דקה 

  לצמרת העץ.

"לא תאמינו כמה אפרסקים יש על העץ," צעקה מלמעלה. חן נסתה את כחה 

נסיתי ונסיתי לטפס, ובכל פעם נפלתי  –והגיעה עד לענפים האמצעיים. ואני 

למטה. אך לא ותרתי, ולבסוף הצלחתי לטפס עד הענפים הראשונים, וכמעט 

אקטף אחד בכל 'אמרתי לעצמי  'לא חשוב,'סר. נגעתי באפרסק קטן שהיה ב

לפתע נשמע קול פתיחת תריס. "מה  'מקרה, העקר שאוכל להוכיַח שטפסתי.

אתם עושים?" צעקה גברת לוי. טל וחן ירדו במהירות ונעלמו כלא היו, ורק 

אני נשארתי תקועה ומתקשה להמלט על נפשי. רק נגעה כף רגלי על הקרקע, 

חתי בריצה. גברת לוי צעקה לעברי: "אני מכירה את נתרתי כמו צפור, ופת

אמא שלך, ילדה." למחרת, כשחזרתי מבית הספר, חכתה לי אמא במבט 

  זעוף.

"מי למד אותך להכנס לחצר שאינה שלך? ומי הרשה לך לקטף פרות מעץ 

שאינו שלך?" שאלה אמא בכעס. "אגש בערב לבקש סליחה," עניתי "וחוץ 

גם חן וטל טפסו." "בערב?" שאגה אמי "מיד תיגשי מזה לא רק אני טפסתי, 

הן אינן חברות בעיני,"  –להתנצל בפני גברת לוי! ולגבי הבנות האחרות 

, ְקִחי ַּגם אֹוָתן ְלִהְתַנֵּצל." "ָמה ְּכָבר  הֹוִסיָפה ִאָּמא. "ֵהן ֵּכן!" ָעִניִתי. "ִאם ָּכ

כבר שואלת, כך נורא שטפסנו על העץ?" המשכתי להתעקש. "אם את -כל

אספר לך. גברת לוי היא אשה אלמנה," החלה אמא לספר, "בעלּה נהרג 

בתאונת עבודה, ובנּה הקטן כועס מאז על כל העולם. משתולל, הורס כל מה 

שנקרה בדרכו, והיא אינה יכולה לצאת לעבודה כי אף שמרטפית לא 

  מסתדרת עמו."

  ר על בנה הקטן?""אמא, זה רעיון," קפצתי "אולי נציע לה עזרה, ונשמ

להתנצל, וגם הפכנו, ל"בייביסיטריות" של  –טל, חן ואני  –הלכנו שלשתנו 

עפר, בנּה של גברת לוי. בכל פעם ששמרנו עליו, טפסנו על עץ האפרסק. גם 

  עפר למד לטפס, ואפלו אני מטפסת כבר עד הענפים האמצעיים.
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  ניתוח הסיפור

  המתארים את הבעיה.פטים המשמה הבעיה בסיפור? הדגישו את     . 1

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

  הדגישו את הפתיח.  .2

  רון.הדגישו את הפְת   .3

  כיצד מסתיים הסיפור? הדגישו את השורות.  .4

  ?לדעתכם ,. מדועסיפור מסגרתלסיום כזה קוראים   

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  .הדגישו מילות תואר  .5

  .הדגישו מילות רגש  

  .שיח-הדגישו דו  

  המספרת מהבעיה ועד לפתרון?שלבים שעוברת מהם ה  .6

  _______________________________________________א.   

  _______________________________________________ב.   

  _______________________________________________ג.   

  _______________________________________________ד.   

  _______________________________________________ה.   

  

כלומר מחנכים כיצד להתנהג. מה  ,לתהליך כזה קוראים "מסע חניכות"

  מהאירוע? ילדה המספרתלמדה הלדעתכם 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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5  

10 

  איפיון דמות

  

) 1: (לפי כמה תבחינים דמות אנו מתארים אותהכשאנו מאפיינים 

 ,דמויות אחרות הקשר שלה עם) 4( ,ה) התנהגות3( ,ה) פנימיות2( ,חיצוניותה

  דעת המחבר עליה. ) 7) המחשבות שלה (6( ,) הדיבור שלה5(

  יפיון דמותאכתיבת השלבים ב

שמצוינת דמות, מסמנים את ובכל פעם  ,קוראים את הסיפור  א.

  שנקבעו מראש.  ניםבסימהמשפטים הקשורים אליה, 

  לפי שבעת התבחינים. אוספים את המשפטים בטבלה  ב.

  פי כל קבוצת משפטים שאספנו. -מסיקים מסקנה לגבי הדמות על  ג.

  

  עו את המשימות שאחריו. קראו את הסיפור "מדוע עלי העץ כחולים?", ובצ

  

  ו' אוסייבה/  עלי העץ כחולים? מדוע

  (עיבדה: חגית אהרונוף)

סוניה ודנה לומדות באותה כיתה. לסוניה יש קלמר ובו עפרונות צבעוניים רבים, 

רק ארבעה צבעים: אדום, כחול, צהוב וורוד. יום אחד, כשהילדים  –ולדנה 

וניה, השאילי לי עיפרון ירוק". סוניה בכיתה היו עסוקים בציור, ביקשה דנה: "ס

  כך ענתה:- שתקה רגע ואחר

"הייתי נותנת לך ברצון, אבל עלי לשאול את אמי". למחרת נפגשו הבנות בדרכן 

הספר. סוניה חשבה שדנה שכחה את עניין העיפרון, אך דנה פנתה אליה - לבית

 ושאלה:
  "סוניה, האם שאלת את אמך?".

: "אמי הסכימה, אך עלי לשאול את אחי, כי הוא זה חיפשה סוניה תירוץ וענתה

שנתן לי את הצבעים ליום הולדתי". כך אמרה סוניה והשפילה את עיניה. למחרת 

שוב נפגשו הילדות, ושוב שאלה דנה: "סוניה באמת לא נעים לי לשאול", אבל דנה 

לא הספיקה לסיים את המשפט, נכנסה סוניה לדבריה ואמרה: "את רוצה לדעת 

  העיפרון. ובכן, אחי הרשה לי, אך האמת היא שאני חוששת".  על
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15  

20  

25  

30  

  "ממה?" שאלה דנה.

  "אני חוששת שתשברי את העיפרון", ענתה סוניה באי רצון.

  "אשתמש בו בזהירות", הבטיחה דנה.

"טוב", אמרה סוניה, "אך זכרי: אל תחדדי אותו, אל תלחצי עליו, אל תניחי בפיך 

  תר מדי".את קצהו, ואל תציירי בו יו

  "לא אצייר בו יותר מדי", הבטיחה דנה. "עלי לצבוע רק כמה עלים שציירתי".

  "בסדר", ענתה לה סוניה. "אני מקווה שאין יותר מדי עלים בעץ שלך".

סוניה הושיטה לדנה את העיפרון, אך דנה לא לקחה אותו. היא רק אמרה בקול 

  רפה: "תודה, אין לי כבר צורך בעיפרון".

כאשר הגיעה למחברתה של דנה,  –התבוננה המורה בציורי התלמידים למחרת, 

אמרה בהתפעלות: "ראו, ילדים, דנה ציירה את עלי העץ כחולים. כמה יפה! 

לפעמים, בחורף העלים נראים כהים מאוד ונדמה שהם כחולים. האם לכך 

  התכוונת דנה?" שאלה המורה.

ונתי. פשוט לא היה לי דנה כופפה ראשה ואמרה בשקט: "לא, לא לכך התכו

  עיפרון ירוק".

  "ולמה לא שאלת עיפרון מחברתך?"

  דנה החרישה וסוניה הסמיקה ומלמלה: "רציתי לתת לה והיא לא רצתה לקחת".

  המורה הבינה, גם הילדים בכיתה הבינו.

  ואז אמרה המורה: "כשנותנים, צריך לתת כך שיהיה רצון לקחת". 
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  .יהסונהבה נאפיין את דמותה של 

פי שבעת - : קראו שוב את הסיפור, וסמנו בו את כל המשפטים עלשלב א'

) הקשר שלה 4) התנהגותה, (3) פנימיותה, (2) חיצוניותה, (1התבחינים: (

) דעת המחבר 7) המחשבות שלה, (6) הדיבור שלה, (5לדמויות אחרות, (

עליה. למשל, סמנו במדגש ירוק את כל המשפטים שסוניה אומרת כשהיא 

מתייחסת לבקשה של דנה להשאיל לה צבע ירוק, ובמדגש כתום את 

  המשפטים המתארים את מחשבותיה של סוניה.

  

את המשפטים שסימנתם. (היעזרו במחברתכם : העתיקו לטבלה שלב ב'

  בטבלה שלפניכם.)

  

קשר   התנהגות  פנימיות  חיצוניות
לדמויות 

  אחרות

דעת   מחשבות  דיבור
  המחבר

________  

________  

________  

________  

  ________  

________  

________  

________  

, 5שורות 

9 ,13 ,15 ,

17 ,20  

שורות 

16 ,9 ,11  

________  

________  

________  

________  

  

  

  : הסיקו מסקנה מכל קבוצת משפטים (מכל עמודה בטבלה).שלב ג'

למשל, מהמשפטים שאומרת סוניה, מצטיירת דמות של ילדה שאינה אוהבת 

חלוק דבר עם אחרים. חוסר הרצון מוצג בהדרגתיות, אימא, אח ולבסוף ל

  היא עצמה. 

  מהמשפטים שמתארים את המחשבות שלה מצטיירת ילדה אנוכית מאוד.
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   ג' בטבלה אחת, למשל כך: -אפשר לאחד את שלבים ב' ו

קשר   התנהגות  פנימיות  חיצוניות  
לדמויות 

  אחרות

דעת   מחשבות  דיבור
  המחבר

פטים מהמש
  בסיפור

              

ילדה           המסקנה
שאינה 
אוהבת 
לחלוק 

דבר עם 
אחרים. 

חוסר 
הרצון 
מוצג 

בהדרגה: 
אימא, 

אח 
ולבסוף 

היא 
  עצמה.

ילדה 
אנוכית 

  מאוד

  

  

  כעת אפשר לנסח תשובה לגבי אפיון דמותה של סוניה. 

  

 שסוניה היא ילדה שאינה אוהבת לחלוק עם אנשים אחרים את מה שי

צם איננה חברותית. כשדנה מבקשת ממנה צבע ירוק לצבוע את לה ובע

עלי העץ בציור שלה, מציגה סוניה תירוצים רבים המלווים באי רצון. 

למשל: בתחילה היא רוצה לשאול את אמה רשות, אחר כך את אחיה 

ולאחר מכן היא מעלה חששות אישיים וקטנוניים. לבסוף מבינה דנה 

את העפרון הירוק ולא מסוגלת לומר  שסוניה לא רוצה בעצם לתת לה

זאת בפשטות ודנה מחליטה לא לקחת את העפרון הירוק ולצבוע 

  עפרון שהיה לה בקלמר. –ול כחבעפרון 

  

, עפ"י שני 77-78מ "את אורן בסיפור "אורן והאורן שלו", ע אפיינו  א. 

  תבחינים: התנהגותו ודיבורו.

מ "השבת את שומר השבת", ע אפיינו את סולימן ואשתו בסיפור "שמרה  ב. 

77-78.  

 הוכחות

משפט 
מכליל 

 מסקנתי
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  9יחידה               

  

  החָ ּבָ ְׁש תהליך של הַ 

  

  .השבחהנתרגל תהליך מקדים של  ,לכתוברגע לפני שאנו מתחילים 

כתב. אנו מנצלים את  שהו אחרישמבתהליך זה אנו קוראים סיפור מקורי 

  את הסיפור המקורי. ומשביחים ,בכתיבת סיפור "בוגר"כל מה שלמדנו 

  

  בתהליך של השבחה פועלים בשלבים:

מחוון את הרכיבים הקיימים בקוראים את הסיפור המקורי ומסמנים   א. 

  ;ואת אלה החסרים

  ;ים רכיבים חסריםוסיפמ  ב.

ידי תוספת ביטויי זמן, תיאורי -על פתיח" תחילה"משביחים את ה  ג.

  מקום ורקע על הדמויות;

שיח, תיאורים, רגשות -הכנסת דו דיי-ל" עהסיפורגוף משביחים את "  ד.

  ;וספת דמויותהואף 

  ;סיום""משביחים את ה  ה.

עד סופו, ומוודאים קוראים שנית את כל הסיפור שהשבחנו מתחילתו ו  ו.

  ;שיש לו רצף הגיוני

ואין ביטויים של  ,ואין חזרה על מילים ,קיניםמשפטים ַת שהם מוודאי  ז. 

  ";היה היה"אגדה כמו של  ואה ימעשי

  ;שיש סימני פיסוק מתאימים מוודאים  ח.

  ;שגיאות כתיב אם ישבודקים   ט.

  והיא קצרה ומסקרנת.  ,ים שהכותרת מתאימה לתוכן הסיפורמוודא  י.
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  ):עמיתים עםוזוגות ב(תרגול כיתתי 

  משביחים סיפור בשלבים
  

  הטיול ליער או האייל הפצוע
  

ר. לפתע פתאום, הם שמעו רעש קבוצת חברים לטייל ביעהלכה יום אחד 
גיע, והחלו לחפש מקום ין הרעש מַ אמכיוון מעבה היער. כולם הסתכלו מ

מחבוא. רק רן לא פחד והחל לרוץ לכיוון הרעש. הוא הגיע למקום הרעש 
וגילה שם אייל פצוע. רן החליט לעזור לאייל ולכן הזמין וטרינר. הווטרינר 

  אה שלו.רּפָ הגיע, טיפל באייל ולקח אותו לִמ 
  

  מילוי מחוון  .א

  מחוון לכתיבת סיפור העלילה
  שם: _____________

  

  ________                  זמן                                .1

  ________                   מקום                           .2

  ________                  דמויות                          .3

  ________                                        בעיה       .4

  ________                   שימוש בפעלים            .5

  ________                  שימוש בשמות תואר    .6

  ________                    הוספת דמויות            .7

  ________                     רגשות                        .8

  ________                    בין הדמויות   ו שיחד .9

  _______ _                                            רוןפְת  .10

  ___)    _____אין סלנגמילים בשפה כתובה ( .11

  ________    (אוצר מילים)  מיליםעל חזרה  .12

  ________                               שגיאות כתיב .13

  ___(נקודה, פסיק,        _____ ני פיסוקסימ .14
  נקודתיים, מרכאות, סימן שאלה)

  ___. כתב קריא                                   _____15      

  ________                               מבנה משפט . 16      

  ___ _____                        . לכידות ורציפות 17      
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  רוןהשלמת הפְת      ב.
שיש לנתח את רגלו. לאחר שבוע  רוהתבר ,וטרינר בדק את האיילוה   

  הבריאה רגלו של האייל, ואנחנו שחררנו אותו אל היער.
  הסיפור לאחר השבחה  ג.

החליטה קבוצת חברים לצאת אל היער.  יויר סתוואובוקר אחד, במזג   
העונה הנעימה . עמקהיער היה המקום החביב על חבורת בני הנוער מה

. נפגשנו במקום הקבוע ליד יתה בתחילת הסתיויביותר לטיול ביער ה
תרמיל ובו מים ב מצוידהאלון העתיק. היינו חמישה, כל אחד עץ 

שאמו הכינה. חמשתנו כבר טיילנו יחד, ולא היה זה טיולנו וכריכים 
  הראשון.

נו ליער . נכנסהתחלנו ללכת לכיוון היער שהיה במרחק של חצי שעה  
דקות שמענו יריות. כל אחד ברח לכיוון אחר ומצא לו  כמהולאחר 

 כמהולא זזתי. לאחר  ,נשארתי קפוא במקומי ,משום מה ,אנימסתור. 
אך לא  "עומר, רז, בועז, אמיר! היכן אתם?" :דקות התחלתי לצעוק

  "לאן הם נעלמו?" חשבתי. נשמעה תשובה.
אייל ראיתי בא הרעש,   ממנּוון בטתי לכיווכשִה  ,פתאום שמעתי רשרוש   

 ,'ניסו לצוד אותו ,כנראה'פצועה.  צעיר ויפה שרוע על פני האדמה ורגלו
  'איזה מסכן!" חשבתי לעצמי.

מאחור נשמעו צעדים, אלה היו עומר, רז, בועז ואמיר שהתקרבו בשקט    
  ובידם תיק עזרה ראשונה.

  ." הציע רז,טרינרוקח אותו לוי"בואו נחבוש אותו ונ   
  קח אותו?" שאלתי.י"כיצד בדיוק נ   
קשרנו את שתי השמיכות שהיו לנו, התקרבנו בזהירות לאייל. בתחילה    

ושמנו  ,נכנע. חבשנו אותו ,אבל כשלא הצליח ,הוא ניסה לזוז ולברוח
אל ד"ר עזיזי  וכך נשאנו אותו חזרה לאזור מגורינו ,אותו על השמיכה

   כרנו.טרינר שכולנו ִה והו
" !אמר ד"ר עזיזי "הוא יחיה?" שאלתי. "ודאי ,"לנתח את רגלוצריך "  

ובסוף השבוע  ,באנו לבקרו מדי יום התשובה שימחה אותי. .ענה
(זה השם  ."יערי" ד"ר עזיזי ליער ושחררנו אתנסענו עם כשהבריא, 

  שנתנו לאייל.)
בפעם הבאה שנצא ליער אני מקווה שנספיק לטייל לפני שנגיש עזרה "   

  " אמר בועז..אזרחי היערראשונה ל
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קראו את המשפטים המסומנים. בוודאי כבר הבנתם (לפי הסימנים) שכתבנו 

  סיפור כמעט חדש. 

  אילו שינויים ביצענו?

  .השבחנו את הפתיח  א. 

הוספנו ביטויי זמן (מזג אוויר), כתבתנו רקע על היער, רקע על   

  הדמויות, ותיארנו את הציוד.

  .פורהשבחנו את גוף הסי  ב.

, תיארנו את האייל, כיצד את אשר קרה תיארנו בצורה מפורטת יותר  

שיח בין החברים לבין עצמם ובין -לקחו אותו לטיפול, ִהצגנו דו

  הווטרינר לבין המספר, העלינו רגשות.

  כתבנו פתרון וגם סיום בנפרד.   ג.

  

  נושאים לכתיבת סיפורים

  חברי  הטוב נפצע  .1

  ההפתעה הגדולה  .2

  עים לאבא / לאימא / לסבא / לסבתאגעגו  .3

  טיול משפחתי שלא אשכח  .4

  סרט מעניין שראיתי  .5

  יום הולדתמסיבת   .6

  עבר דירהמ  .7

  החלום המופלא  .8

  הטיול הכיתתי  .9

  חבר אמיתי  .10

  המלצה

מחבריכם משוב לצורך תוכלו להחליף ביניכם את הסיפורים ולבקש 

        תה כולה. השבחה. אם תרצו, תוכלו לקבל משוב מהכי
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  סיפור מקורי

  הבור בחרמון

  

כשהגענו  .לחרמון ואני אחותי ,י, אחייהקיץ יצאנו הור תבחופש  

  קנינו ציוד לטיפוס בשלג. ,לחרמון

וגוש של קרח מההר נפל  ,שמעתי רעש ,לאחר שהתחלנו לטפס   

אבל לא שמעו אותי. אחרי  ,י. נפלתי לתוך בור. צעקתי לעזרהיעל

ו לחפש אותי. צעקתי בכל הכוח כדי שישמעו אותי. באמה זמן 

  לבסוף חילצו אותי.

 כל כך, בדרך חזרה ישנתי חזק .י שמחויוגם הור ,שמחתי מאוד   

  י העבירו אותי לחדר שלי.ישלא הרגשתי שהור

  מחוון

  _______ קשור לנושאהכתוב 

  _______                            זמן

  _______      מקום

  _______      דמויות

  _______      בעיה

  _______      פעלים

  _______      תארים

  _______      רגשות

    _______  תוספת דמויות

  _______      דו שיח

  _______      פתרון

  _______   מילים חוזרות

  _______    פיסוק  סימני

  _______  משפטים תקינים

 פתיח

 גוף

 סיום

  

  

  

  הרחיבו את הפתיח בלבד. 

בעמוד הבא קראו את ההשבחה 

  והיעזרו בו להשבחת הפתיח שלכם.

_________________________  

_________________________

_________________________  

_________________________

_________________________  

_________________________

_________________________  
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  הבור בחרמון (השבחה)

יצאתי עם משפחתי  ,ודביום קר מא ,באחד מימי חופשת חנוכה   

הרחבה לטיפוס על החרמון. כבר מרחוק ראינו את הכיפה הלבנה 

של החרמון. כשהגענו לאזור ההר כבר היה השלג האמתי. התחלנו 

י לשכור יה. בינתיים הלכו הורזעל זה לעשות כדורי שלג ולהעיף 

  ציוד טיפוס.

  

ישר  ראיתי גוש של קרח נופל מן ההר .פתאום שמעתי רעש מוזר   

חשבתי  ,'לא רואים פה כלום'. נפלתי לתוך מקום חשוך... יאלי

חשבתי. צעקתי  ,'בטח מחפשים אותי'לעצמי. שמעתי קולות. 

והתחלתי  ,אבל אני לא חושב ששמעו אותי. נעשה לי קר ,לעזרה

מא יאבל פתאום ראיתי את א ,לפחד. אני לא יודע כמה זמן עבר

התעוררתי  .חלתי לבכותהתגם אני ו ,בקתי אותהישלי בוכה. ח

  והשוקו כבר חיכה לי. ,בבוקר במיטה שלי. החדר היה חם

אבל התמונה על השולחן הוכיחה שזה היה  ,אולי היה זה חלום   

  אמתי.

  סמנוא. 

  ,פעלים בצבע כתום     

  ,לות תואר בצבע ורודימ     

  ,משפטי דיאלוג (גם עם עצמי) בצבע כחול     

  .רגשות בצבע אדום     

  .אילו פרטים בגוף הסיפור עדיין חסריםכתבו  ב.

  .כשאתם מוסיפים את הפרטים החסרים ,את הסיפורבמחברת כתבו  ג.

  

  רקע

  זמן

  מקום

  דמויות

 

 גוף

 יוםס
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  הטיול שלא הספיק להתממש
  (סיפור כיתתי)

  סיפור שנכתב לאחר משוב כיתתי
בנר שביעי של חופשת חנוכה ביום קר מאוד החלטנו לצאת לחרמון המושלג. 

" אמר אבי, כשחיוך על פניו. כלומר, אחי, אחותי ואני "בואו נתחמם בחרמון
כבר רצנו לארוז. מרחוק כבר אפשר היה לראות את השלג על פסגת ההר. 
כשהתקרבנו גם המורדות שלו היו מכוסים שלג. "זה יום מתאים לגלישה." 
אמר אחי הגדול. "מה זה יום מתאים?" שאלה אחותי הקטנה. "כשנערמת 

  ני מטר לפחות, זה יום מתאים" ענה אחי.כמות שלג לגובה של ש
כשהגענו למרגלות ההר נכנסנו לחנות בה מוכרים ציוד גלישה. שכרנו ציוד 
מיוחד לגולשים. התחלנו בטיפוס כי לא רצינו לחכות בתור לרכבל. הורי 
טיפסו לאט בגלל אחותי הקטנה ואילו אני ואחי התקדמנו במעלה ההר. 

  הנוף היה מרהיב.
שים העולים ברכבל וחשבתי לעצמי כמה הם מפסידים שהם התבוננתי באנ

לא הולכים ברגל. פתאום, לא ברור מאין ולמה, עוד לפני שהספקתי לצעוק 
  ראיתי משהו נופל עלי והרגשתי שאני נופל לתוך בור עמוק.

צעקתי "אמא!" "אבא!" אבל הם היו רחוקים. שמתי לב שלא נפגעתי בשום 
. מי יחלץ אותי? חשבתי לעצמי. ההורים שלי חלק בגופי. התחיל להיות קר

דואגים שנעלמתי להם פתאום. עברו לי בראש הרבה מחשבות. מזל שהייתי 
עם אוברול מיוחד אחרת בטח הייתי קופא ואולי אפילו מת. ניסיתי להזכר 
בכל מיני סרטים בהם אנשים ניסו לחלץ את עצמם אבל דווקא עכשיו לא 

תי אנשים מסביב. לא הבנתי מה הם עלו לי שום סרטים בראש. שמע
אומרים. ניסיתי לצעוק. החלטתי שאני לא בוכה. פתאום ראיתי את מקל 
החיפוש שאיתו התחלתי לטפס ועלה לי רעיון שאולי אדחוף את סלע השלג 
מפתח הבור. אבל לא היה לי מספיק כוח. "חבל שאני לא חזק כמו עוז 

לץ את עצמו" חשבתי מהכיתה הוא בטח היה כבר דוחף את הסלע ומח
  לעצמי. לא היה לי הרבה זמן לעוד מחשבות.

פתאום ראיתי אור ואת פניהם של הורי מלמעלה בפתח שואלים אותי אם 
אני בסדר. שלפו אותי מהבור. רציתי הביתה. הייתי עייף. כולם חייכו חוץ 
מאמא שלי שבכתה. היא תמיד בוכה במקום לשמוח. לא זוכר מה היה אחר 

ררתי. בבוקר היה לי חם וטוב. גם השוקו שלי היה מוכן. כך כשהתעו
  התצלום על השולחן הוכיח שזה לא היה חלום.

  
מה דעתכם על הסיפור החדש? האם שמתם לב שהתלמידים שינו את שמו 

  של הסיפור? 
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  (סיפור מקורי) הגינה שניצלה

  

אחד ולפתע יום  ,משה בא לגינההיה כל יום  .משה שמופעם היה אדם ש

משה בא לגינה וראה שעומדים להרוס את הגינה. משה דיבר עם האחראי 

והאחראי אמר למשה "אם אתה רוצה שלא נהרוס את הגינה תשיג לנו אלף 

" משה אמר "בסדר". משה ויתר על חודש שלם של חוגים וחברים .חתימות

חתימות והאחראי אמר "עכשיו אנו מפסיקים  1000ולבסוף משה השיג 

  הגינה". להרוס את

  3כתב ערן מכיתה ג

  

  משוב על הסיפור "הגינה שניצלה"

  ערן שלום

כי זה נוגע לכל אחד שיש לו משהו שהוא  ,מאוד הסיפור יכול להיות מעניין

  ואחרים רוצים להרוס לו. ,אוהב

  .יותר טוב את סיפורך להוסיף כמה פרטים כדי שאפשר יהיה להבין צריך

  גינה. לא ברור מדוע רצו להרוס את ה  .1

  החתימות שצריך היה להשיג. 1000 ןלא מובן מה  .2

  ?חתימות 1000כיצד השיג משה   .3

  :להוסיף כדאי

  מילות תואר

    מילות רגש

  :להשמיט כדאי

  "פעם" (כותבים רק במעשיות)

  משה היה בא לגינה נכתב פעמיים, כדאי להשמיט פעם אחת.

1 

2 

3 

4 

5 
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  הגינה שניצלה (השבחה)

  

  . כל יום היה יוצא לגינה ומטפל בה. מאוד הבתה גינה קטנה שאילמשה הי

לפעמים מעשב ומדי יומיים גם משקה. בגינה היו עצי פרי וגם ערוגות פרחי 

יה מודדים את המרחק יעונה. יום אחד יצא משה לגינה וראה את אנשי העיר

" שאל משה בבהלה. "אנחנו ?של הכביש עד לגינתו. "מה אתם עושים

ונצטרך להרוס את הגינה שלך." משה נבהל  ,צריכים להרחיב את הכביש

שיתנגדו  ,השכונהאנשי חתימות מכל  1,000"אני אשיג  !"אני לא מסכים

להרוס את הגינה שלי." כל יום אחר הצהריים הלך משה לבתים והחתים 

חתימות והיה מאושר. "עכשיו לא יוכלו להרוס  1,000אנשים. לבסוף השיג 

 ,"אנחנו אתך :על דלת ביתו מצאו כרזה " אמר לעצמו.,את הגינה היפה שלי

  והיה שמח. ,משה הרגיש שכולם אתו ובעדו !"נעּכָ ילא נ

  

  האם הסיפור השני טוב מהסיפור הראשון?  . 1

  __________________________________ .נמקו את תשובתכם

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

   

  לסיפור המקורי. הדגישו את המשפטים שנוספו בהשוואה  .2

  .נוספוהעתיקו את המשפטים ש   

  _____________________________________________  א. 

  _____________________________________________  . ב

  _____________________________________________  .ג

את הסיפור שלכם כתבו נוספת.  חדש פעםהשביחו את הסיפור ה  .3

  במחברת. 
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  מבדק עצמי

  

  בצעו את המשימות שאחריו.ו ,קראו את הסיפור שלפניכם

  

  הכלב האבוד

  

קש מהוריו כלב יהיו היה פעם ילד שאהב מאוד כלבים. לכל ימי הולדתו ב

ד ווהילד נורא נורא שמח כי הוא מא ,חד הוריו קנו לו כלבבמתנה. יום א

  מאוד אהב כלבים

פשו את הכלב ולא מצאו. יהכלב אבד. הילד וכל חבריו ח כך- חודשיים אחר

אבל הילד לא ויתר והוא המשיך לחפש עד שלבסוף הוא התייאש והיה עצוב 

  כי לא מצא את הכלב

עדיין לא מצא אבל לא שבועיים לאחר מכן הילד המשיך לחפש את הכלב ו

  התייאש עד שלבסוף הילד מצא את הכלב והיה מאושר עד עצם היום הזה

  (כתב תלמיד)                   

  

  הוא ביטוי לסיפורי אגדות ולא לסיפורים  –הביטוי "היה היה פעם"     שימו

  מהחיים שלנו.             

  

הסיפור.  את הביקורת הראשונה שלכם עלסיפור  חווןפי מ-כתבו על  א. 

  הגישו למורה את דף הביקורת שלכם.

פי הכללים שלמדנו, ואת -כעת השביחו את הסיפור בשלבים, על  ב.

  הסיפור החדש שלכם הגישו למורה. 

  

זכרו לבדוק את סימני הפיסוק, לוודא שאין חזרות על מילים, שהמשפטים 

  יהיו תקינים, שהכתב ברור ושהיצג הדף תקין.
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  10יחידה         

  לסיפור פתיחכתיבת 

  1פתיח מס' 

תקרב. אני יודעת בדיוק מה אני רוצה ליום הולדתי. על מיום ההולדת שלי 

  המתנה הזו אני חולמת כבר שנים.

להסביר  ימתחילים הורי ",כלב"אבל בכל פעם שאני מזכירה את המילה 

"למה אתם שואלים מה אני רוצה אם אתם  –למה אי אפשר לקנות לי כלב 

  אני רוצה?" שאלתי.שוונים לקנות לי מתנה לא מתכ

הם שוב מארגנים 'י מסתודדים. יבלילה לפני היום הגדול שמעתי את הור

. איך אפשר להסביר להם שטיול זה 'כמו בשנה שעברה' ,חשבתי ,'איזה טיול

לא רוצה להתחלק בה עם  .רק שלי ,אני רוצה מתנה אישית' ?לא מתנה

  .,' אמרתי לעצמי בעצבנותכולם

  2פתיח מס' 

ולא  ,כל אחד מחכה ליום ההולדת שלו ומקווה שיקבל את המתנה שביקש

איזו מתנה משפחתית כמו טיול. זה לא שאני לא נהנית מטיולים 

זה לא אישי. "מתנה  ,זו לא מתנה ליום הולדת ימשפחתיים. אבל בעיני

ששוב תכננו טיול על חשבון יום  י" הסברתי להורי,צריכה להיות אישית

  לדת שלי.ההו

  3פתיח מס' 

"מה תרצי ליום ההולדת שלך השנה?" התשובה  :חיכיתי לשאלה הקבועה

 ,רק לא טיול משפחתי. בעצם כן משנה ,לא משנה מה :כבר נמצאת בפי

"מה כלב?" שאל אבי. "זה מה  .ובקול רם אמרתי את המילה "כלב" ,חשבתי

 ,ת המשפט הידוע" התחיל אבי א,"אולי .עניתי ,שאני רוצה ליום ההולדת"

ואני התפרצתי "לא! טיול אני לא רוצה גם לא ריהוט חדש לחדר וגם לא 

  הייתי נחושה בדעתי.  "מסיבת פיג'מות אני רוצה כלב!

  

  ."מתנת יום הולדת"לכותרת פתיח משלכם במחברתכם כתבו עכשיו 
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  שחורי קראו לו

  

  יח. וכתבו לו פת ,לפניכם סיפור שחסר לו פתיח. קראו את הסיפור

  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  

יום אחד חזרו יואב ואחותו הקטנה דנה ולא מצאו את שחורי. "כנראה הלך 

הוא חשש ששחורי לא יחזור. בני  ." אמרה דנה. אבל יואב היה מודאג,לטייל

 ,ים וילדיםשאלו אנש ,פשו את הכלב בכל סמטאות השכונהיהמשפחה ח

אבל איש לא ראה אותו. "אולי מישהו לקח אותו רק כדי לתת לו חלב ויחזיר 

מא לא הראו סימנים י" אמרה דנה. אבל פניהם של אבא וא,אותו בבוקר

תונים, ישהם מאמינים שמישהו יחזיר את שחורי. הם פרסמו מודעות בע

לא נמצא.  תלו מודעות עם תמונתו של שחורי בכל פינות השכונה. אך שחורי

דנה את סתה לשכנע את יואב וימא של יואב ניכאילו בלעה אותו האדמה. א

אבל הם לא הסכימו. "הוא עוד  ,לקחת כלב חדש מארגון "צער בעלי חיים"

  ויואב אמר בלבו "הלוואי!" ," אמרה דנה,יחזור

  הם בדקו וקיוו שיהיה זה שחורי. ,כל כלב שעבר לידם

הכניסה. היה זה שחורי. הוא רק כשכש  יום אחד נשמע רחש מאחורי דלת

  קק אותנו.יבזנבו לאות שמחה, קפץ עלינו ול

אבל הוא רץ למקומו  ,"אתה לא רוצה לספר לנו היכן היית?" שאלנו אותו

  התכרבל, עצם את עיניו ונרדם. –נעלי הבית של יואב  –הקבוע 
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  סיפורנושא ל"בעיות" שיכולות לשמש 

  

להציג לנו. בכל סיפור אנו שהוא רוצה ש לו בעיה כל סופר מתחיל לכתוב כי י

  צריכים להציג בעיה. הבעיה היא מרכז הסיפור.

אבל השאלה היא  ,זה נכון .""אפשר להמציא הרבה בעיותרבים אומרים: 

  האם הבעיה שנציג בסיפור תעניין את הקוראים.

יה בע וז ,ואם המכה כואבת ,ספק ללא ,. זו בעיהבלתי מכהיקו ,נפלתי ,למשל

  נוראית. מתי בעיה אישית מסוג זה יכולה לעניין את כל הקוראים?

ולהגיע בכוחות לקום  עלינוו ,אנשיםבו אם הנפילה מתרחשת במקום שאין 

הדרך ש זה יכול להיות מעניין. ישנה כאן בעיה ,למקום שנותן עזרה נועצמ

  ן ומותח. יקשה ומסובכת, וזה יכול להיות מענילפתרון יכולה להיות 

  

רצונות, חלומות, הפתעות,  :יכולות להיות שונות ומגוונות עיות אישיותב

אירועים שמחים שפתאום נקטעים. בסיפורים אלה יש להרבות במילות 

  רגש. 

בין בנות חברות, בעיה לקשר בין בנים חברים יכולות להיות  בעיות חברתיות

, יחסי המוגבלויות המנסה להיות כמו כולם, יחסי כוחות בכית לעבשל ילד 

שיח -בין בנות. בסיפורים אלה יש לתאר דמויות, לנהל דולבין בנים  ידידות

  מהדמויות. תבין הדמויות ולציין רגשות של כל אח

  

תוכלו לכתוב על בעיות באזור המגורים (שכונה או עיר)  בכיתות הגבוהות

  כך גם על בעיות בארץ שלנו. -שלכם ואחר

206 



207 

 

 

  לסיפור גוף תביכת

  

  :"מתנת יום הולדת" וף הסיפוררעיונות לג

  

  :רבו ההורים לקנות כלביהסברים מדוע ס  . 1

  ;* קושי לגדל כלב בבית מגורים  

  .פעמים כמה* קושי לרדת עם הכלב כל יום   

  קבלת כלב, השמחה.  .2

הוא נעלם או קופץ למטה כי שכחו להוריד אותו.  :נוצרת בעיה כלשהי  .3

  ., ואולי סוף טובהתוצאות לא נעימות

  

  "."מתנת יום הולדת כתבו גוף לסיפור

  

  לסיפור סיום תביכת

  הולדת":-לגוף הסיפור "מתנת יום רעיונות

  הכלב ניצל בגלל טיפול מסור.  .1

  הכלב לא שרד ומת למרות הטיפול המסור.  .2

  למשפחה בעלת תנאים טובים יותר לגידול בעלי חיים.הועבר הכלב   .3

  

  .דת""מתנת יום הול כתבו סיום לסיפור
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  חברות "טובות" או חברות טובות?!

ענת ויעל היו חברות טובות. שתיהן למדו בכיתה ב' והלכו כל בוקר לבית 

הספר יחדיו. גם בהפסקות נהגו לשחק יחדיו. אחר הצהריים ביקרו זו את 

זו, הכינו שיעורים, צפו בטלוויזיה, צחקו ונהנו. כולם ידעו ששום דבר לא 

  הזו.יכול לפגוע בחברות 

זה  ,יום אחד, כאשר הלכו שתיהן לבית הספר, החל לרדת פתאום גשם חזק

  היה היורה! 

הלכה בבגדיה הרגילים. ואילו יעל  ,היענת לבשה מעיל ובידה אחזה מטרי

" "אני לא .ה שלךי"בואי נלך שתינו יחד תחת המטרי :קשה יעל מענתיב

י תשאילי לי את המעיל " ענתה יעל. "אז אול,רטביואני א ,יהיה צפוף ,יכולה

היא לרוץ והגיעה לכיתה כשיעל " ענתה ענת. החלה ,יהיה לי קר ,שלך?" "לא

. מיד אחריה נכנסה כל הזמןוהיא רעדה  ,שערותיה נטפו מים .הכולה רטוּב

ענת כשהיא יבשה. פנתה אליהן המורה ושאלה: "הלכתן יחד לבית הספר?" 

 אחת"מדוע אחת רטובה ו" המשיכה המורה ," ענו הבנות. "אם כך,"כן

  יעל. ה" ענת,הי"לא היה לי מעיל ולא מטרי יבשה?"

  ה...רמאהמורה הפנתה את מבטה לעבר ענת ו

  

(הסיפור יכול להסתיים בצורה חיובית או  .המשך לסיפורבמחברת כתבו 

  ).בצורה שלילית

  

  

  

1 

5 

10 

15 
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  (מסיפורי התורה) נושאים לכתיבת סיפור

  

  הייתי עבד עברי.  . 1

  גש את פרעה.משה פ  .2

  מכת ה"דם".  .3

אפשר לבחור כל מכה מעשר המכות ולתאר את המצב במצרים בכל (  

  )אחת מהמכות.

  יים זה לזה על המצב באחת המכות.מכתבים ששלחו ילדים מצִר   .4

  .והצו של פרעה וההתארגנות בעקבותי –"קומו צאו מתוך עמי"   .5

  הלילה האחרון במצרים.  .6

הפניתי את ראשי וראיתי את המצרים  ,שמעתי שעטות סוסים  .7

  אחריהו... המשיכו את הסיפור.

  עברתי בחרבה בים סוף.  .8

  התכוננתי למעמד הר סיני.  .9

  )תארו את ההכנות לקראת מתן תורה.(  

  הייתי במעמד הר סיני.  .10

  תארו את המעמד.  

  

עובדות הכתובות בתורה. להתבסס על  ושכחת לשתכתבו אבכל הסיפורים 

אבל רק כאלה שיתאימו לסיפור  ,אורים משלכםיהוסיף רעיונות ותלתוכלו 

  ו.בהכתוב וישתלבו 
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  נספחים

  

  כרטיסי ניווט

  דפי עזר

  משובים
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  תאריך: _____________

  כיתה: ________

  משוב כיתתי
  ידי ____________.-הסיפור "_______________" נכתב על

  ______________________החיוב שמצאנו בסיפור הוא ________

  ______________________________________________  א. 

  ______________________________________________  ב.

  ______________________________________________  ג.

  ...להוסיף לכותב/תאנו מציעים 

  ברקע:  .1

  ________ביטויי זמן כמו: ___________________________  

  תיאורי זמן כמו: __________________________________  

  בגוף:  .2

  __________________________את הבעיה באמצעות  תהדגש  

  _______________________________________________  

  ___________________________________________כמו:   

  __________________________________דו שיח בין  פתהוס  

  ___________________________________________כמו:   

  ______________________תיאורים כדי להמחיש את  פתהוס  

  ______________________________________________  

  ___________________________________________כמו:   

  ______________________רגשות של הדמויות הללו:  פתהוס  

  ___________________________________________כמו:   

  בסיום:   .3

  _________________________פתרון -איההפתרון או  תהדגש  

  _______________________________________________  

  לחפש במילון מילים אלו: ________________________כדאי   

  _____________________________ :סימני פיסוק יש להוסיף  

  שם מקבל המשוב ____________             
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  ___________ :תאריך
  ____________ :כיתה

  ל: __________

  משוב עמית

בעיקר  מאוד" ונהניתי ,קראתי את הסיפור שלך "______________

  מ__________________________________________________

___________________________________________________  

___________________________________________________  

  אני מציע/ה לך: 

  להוסיף ביטויי זמן ברקע כמו: _________________________  א. 

  _______________________________________________  

  להוסיף שמות תואר כמו:  ב. 

  ____________________________בשורה ______________  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  ______________________בשורה ____________________  

  להוסיף רגשות כמו:  ג.

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  שיח בין ______________ לבין _________-להוסיף דו  ד.

  _______________________________________בשורה ___  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  שם נותן המשוב ____________  שם מקבל המשוב ___________
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 כרטיסי ניווט
  פעלים    מילות תואר    מילות זמן

  חלקי היום
  וקרבב

  יםיבצהר
  יםיאחר הצהר
  לפנות ערב

  בלילה
  בצהרי היום

  ירוומילים המתארות מזג א
  חורפי

  קר וגשום, סוער
  ערפילי, סגריר, מעונן

  קיצי
  חם ויבש, שרבי, חמסין

  אביבי
  ויוסת

  אפרורי, משב רוח, קריר

  מילות זמן ורצף
  לפני כן

  כעבור שעה/דקה
  לאחר מכן

  אחר כך
  מוקדם יותר, מאוחר

  בהמשך
  תחלהבה

  לבסוף
  ביטויי לשון ספרותיים

  בעלות השחר
  בחצי הלילה

  לאור הירח
  כשהשמש הפציעה
  בשעת בין ערביים

  עם דמדומים
  עם הנץ החמה
  עם אור ראשון

  עם חשכה

  לתיאור דמות  
  גבוה/נמוך

  בולט/נסתר
  זקן/צעיר
  זריז/אטי

  חכם/טיפש
  טוב/רע

  עצלן/חרוץ
  שמן/רזה

  יהיר/צנוע
  יפה/מכוער
  אמיץ/פחדן

  ז/שקולפזי
  לתיאור מקומות

  (כל הצבעים) בהיר-כהה

  נקי/מלוכלך
  חדש/ישן
  גדול/קטן

  רחב/צר
  עמוק/רדוד
  עגול/מרובע

  ישר/עקום
  לתיאור פעלים

  מהר/לאט
  קשה/קל

  התעורר/קם                      גילה/חשף  
  ראה/התבונן                     הכין/ארגן

  התאפק/שלט בעצמו        אכל/סעד
  בנה/הקים                      חשב/הרהר

  יבב                         עבד/עמליבכה/
  קנה/רכש                         לקח/נטל

  שיחק/השתעשע               רץ/אץ
  שר/זימר                          ביקש/דרש

  שמע/הקשיב/האזין         הלך/פסע
  ישן/נם                             

  :מילים המציגות בעיה    
      לפתע, יום אחד, פתאום

      
  
  

  פעלים  כתוביםחלק מהפַעלים צד * ל
  ). פים(לא נרד לשימוש דומה   
  
  

  הפכים. כתוביםחלק ממילות התואר צד * ל

    
    

      .........................................................................שמות מקומות
  שדה                 ים             בסיס צבאי               
  חורשה             נהר           שמורת טבע               
  בית                  גן חיות     מושב               
  מערה               כפר          נחל               
  קיבוץ                     שּוק                
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  (מותר לצלם) תבניות למחזיק מפתחות

  

  קשר של ניגוד       קשר של זמן                                   קשר של סיבה      

  מאז                     
  בעוד ש..               
  אולם...            לאחר זאת             

  אבל...              כש...        מפני ש...              
  חרף...              עד ש...          בגלל...              
  אך...            תחילה...           כי...              
  ברם...            כך...-אחר        כיוון ש...              
  לעומת זאת..            ראשית...        ...   שמאחר               
  אלא ש...              שנית...        הודות ל...              
  בניגוד ל...            לבסוף...        בעקבות ה...              
  אמנם...            בינתיים...         כתוצאה מ...              
  אבל...            קודם לכן...        גרם ל...              
  .עם זאת..              אמש...        משפיע על...              
  לכאורה...            אתמול...                        

  על אף ש...            בשעה זו...             
  אף על פי ש...                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מאזכרים              קשר של תוצאה        

  
        

  
  הוא, היא          לכן...      
  הם, הן          כך ש...      
  אותי,        לפיכך...      
  אותה,        כתוצאה מכך...      
  אותם        נובע מכך ש...      
  בו, בה, בם        ראינו אפוא...      
  לו, לה,                
  להם, להן                
  זה, זו                
  שלו, שלה,                
  שלהם,                
  שלהן                
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  תבנית חוויה        תבנית דיאלוג עם טקסט         
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תבנית סיפורית       סימני פיסוק      תבנית דיווח     

 טרום קריאה

 קריאה מרפרפת

 קריאה מעמיקה

מילים לא 
  מוכרות
_____ 

  מאזכרים
           . 

מילות 
 קישור

סימני 
 פיסוק ~

אמצעים 
  רטוריים

. 

 שאלות תוכן

 מבנה

 שאלות תוכן סמוי

 כותרת

פתיח (זמן, מקום, 
   –דמויות) 

 מי, מתי, היכן

תוכן (פעילות, תיאורים, 
ראיתי,  –התרחשויות) 

 תי, הרגשתיעשיתי, שמע

  –סיום 
מה מיוחד, חוויה 

  מומלצת?-מומלצת / לא
 מדוע?

  רקע, –פתיח 
  זמן, מקום,

  דמויות
 

  בעיה
  רצף עלילה

  פתרון
 

   –סיום 
  טוב / רע

  פתוח / סגור
 

 כותרת

   –פתיח 
 מי, מתי, היכן

   –תוכן (פעילות) 
ראיתי, עשיתי, 

 שמעתי, 

  –סיום 
 חוות דעת מקצועית

  נקודה
  סימן שאלה

  יאהסימן קר
  נקודותיים

  מקף
  סוגריים
  –מרכאות 
  * היפוך
  * דיאלוג
  * ציטוט

  * מטפורה
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  מחוון לכתיבת סיפור עלילה    מחוון לכתיבת סיפור עלילה

  . רקע:1
  א. זמן

  ב. מקום
  ג. דמויות

  . בעיה2
  . פיתוח רצף העלילה3

  א. הוספת דמויות
  ב. שימוש בפעלים
  ג. שימוש בתארים

  רגשותהבעת ד. 
  ן דמויותה. דיאלוג בי

  ו. אפיון הדמויות
  . פתרון3
  . סיום4
  

  :תקינות לשונית
  ;אין שגיאות כתיב

  ;אין חזרות על מילים (אוצר מילים)
  ;שימוש בסימני פיסוק

  .רצף הגיוני בכתיבה

  . רקע:1  
  א. זמן

  ב. מקום
  ג. דמויות

  . בעיה2
  . פיתוח רצף העלילה3

  א. הוספת דמויות
  ב. שימוש בפעלים

  םג. שימוש בתארי
  רגשותהבעת ד. 

  ה. דיאלוג בין דמויות
  ו. אפיון הדמויות

  . פתרון3
  . סיום4
  

  :תקינות לשונית
  ;אין שגיאות כתיב

  ;אין חזרות על מילים (אוצר מילים)
  ;שימוש בסימני פיסוק

  .רצף הגיוני בכתיבה

 

  מחוון לכתיבת סיפור עלילה    מחוון לכתיבת סיפור עלילה
  . רקע:1

  א. זמן
  ב. מקום

  דמויותג. 
  . בעיה2
  . פיתוח רצף העלילה3

  א. הוספת דמויות
  ב. שימוש בפעלים
  ג. שימוש בתארים

  רגשותהבעת ד. 
  ה. דיאלוג בין דמויות

  ו. אפיון הדמויות
  . פתרון3
  . סיום4
  

  :תקינות לשונית
  ;אין שגיאות כתיב

  ;אין חזרות על מילים (אוצר מילים)
  ;שימוש בסימני פיסוק

  .רצף הגיוני בכתיבה

  . רקע:1  
  א. זמן

  ב. מקום
  ג. דמויות

  . בעיה2
  . פיתוח רצף העלילה3

  א. הוספת דמויות
  ב. שימוש בפעלים
  ג. שימוש בתארים

  רגשותהבעת ד. 
  ה. דיאלוג בין דמויות

  ו. אפיון הדמויות
  . פתרון3
  . סיום4
  

  :תקינות לשונית
  ;אין שגיאות כתיב

  ;אין חזרות על מילים (אוצר מילים)
  ;מני פיסוקשימוש בסי

  .רצף הגיוני בכתיבה
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  אם הגעתם לעמוד זה,

  ולא התייאשתם בדרך...

  זה אומר

  
  לקרוא, להבין ולכתוב.   

  

  כל הכבוד!
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