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  המלצה או עמדה על ספר קריאה        

  

  כדי לקבוע דעה על ספר נדרשים כמה תבחינים.

  באיזו מידה הנושאים קרובים לעולם הקורא? – תוכן הספר  .1

אילו דמויות מופיעות? מה מיוחד בדמויות? מה תפקידן  – דמויות  .2

  בספר? כיצד מאופיין הדיאלוג בין הדמויות?

  יצד פעולותיהן מקדמות את העלילה?מערכת היחסים ביניהן? כמהי   

  האם הספר בנוי כיחידה אחת או מחולק לפרקים? – מבנה  .3

  האם הפתיח והסיום מעניינים?      

  מהו קצב התפתחות העלילה?      

האם המסרים או המסקנות משמעותיים לקורא? האם הם  – מסרים  .4

  נותנים חומר למחשבה?

  האם המשלב נוח לקריאה?   – שפת הספר  .5

  האם הקריאה זורמת? (יש לתת דוגמות)        

מה סוג הכריכה? האם יש איורים? האם הם מתאימים  – צורה חיובית  .6

  לתוכן ולבעיה המוצגת?

האם יש תיאורים המצליחים להמחיש לקורא את  – תיאורים  .7

  המציאות בספר?

  

  אין צורך להתייחס לכל הנושאים. דיי בשני נושאים.

  .ושאים ולהוכיח אותה בדוגמות מתוך הספריש להציג עמדה לגבי הנ

  

בחרו שלושה תבחינים שתציגו על פיהם את ההמלצה על ספר שקראתם. 

משלב המוצגת, ותבחין אחד הקשור ל בעיהבחרו תבחין אחד הקשור ל

  של הספר.  השפתי
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  הנה דוגמה למבנה ההמלצה:

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אכעת כתבו המלצה בעצמכם. היעזרו בעמוד הב

    

  " יפה שימע'להאבחרתי להמליץ על הספר "

  .לאה פריד  :שכתבה

  ילדות בצל מלחמת העולם השניה : הספר עוסק בנושא

הבעיה המרכזית המוצגת בספר היא סיפור היעלמותו של שימע'לה 

  בימיה הקשים של המלחמה.

  הספר מצא חן בעיניי מכמה סיבות.

דמותה של סבתא ברגר שהתמסרה באופן מיוחד לנכדה שימע'לה ריגשה 

  חד והזכירה לי את סבתא שלי.אותי במיו

  העלילה מוצגת בצורה מרתקת ומותחת עד הסוף המרגש והמפתיע.

 

  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 
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  המלצה על ספר

  ________________________אני רוצה להמליץ לכם על ספר בשם 

  __________________.שכתב 

  על_______________________________________ הספר מספר

__________________________________________________

_? _______האם_____________________________________

  זאת תדעו אם תקראו את הספר.

  _______________________________אהבתי בספר במיוחד את 

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  לפניכם דוגמה:

  המלצה על ספר

  .א. אייכלר: שכתב :"מחיר יקר"אני רוצה להמליץ לכם על ספר בשם

  הספר מספר על ילד בשם אלחנן שהלך לאיבוד. 

  האם הוא נמצא? זאת תדעו אם תקראו!

אהבתי במיוחד את הדאגה הכנה שהיתה לחבריו של אלחנן 

וההשתדלות שהשקיעו בתפילה ובתהילים על מנת למצוא אותו בריא 

  ושלם.
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  תזכורת –סיפור חוויה 

  בטבריההחופשה  – 1סיפור 

במלון היה חדר קיץ. ה תחופשמלון בעיר טבריה באחי לעם ו ים הורינסעתי ע

להתפלל בקברו של רבי וגם הלכנו  כהיתה בֵר ימשחקים אז שיחקתי וגם ה

   נרת וגם השכרנו סירות היה כיףיעקיבא. אחר הצהריים שטנו בספינה בכ

  התבוננו במחוון, ובדקו אם הסיפור תקין.

  בה תקינה? האם כל הרכיבים קיימים? האם הכתי

  מחוון חוויה

        

                    

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בהיצג הדף מתכוונים ל:           

      בין המילים . רווחים 1                  הוא 1סיפור 

  . רווחים בין האותיות2      "אפרוחסיפור "

  . כתיבה בתוך השורות3      (כשם שאפרוח נולד, 

  הימנייםשוליים ב כתובים לתחילמ. 4    כך גם הכתיבה הזו רק  

  'נולדה'.)                                                    ומסיימים בשוליים השמאליים.

            

  

  :מקרא

  תקין                 

  לא תקין            

  תקין למחצה    

  לא חובה  –חה משפט פתי

     _____זמן                    

     _____מקום                

    _____דמויות              

  _   ___מה ראיתי?  _ _____     מה עשיתי?  

___   ___   מה שמעתי?  ____     מה חשבתי? 

  ___   מילות תואר      __

  ___משפט תקין       __

  ___ __    סימני פיסוק 

  ___חזרה על מילים __

  ___מה הרגשתי?     __
  
  (רווחים ושוליים) צג הדףיהֵ 
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  בטבריההחופשה  – 2סיפור 

  

  

הדרך  מלון בעיר טבריה.ליונתן  יאחעם ו יבחופשת הקיץ נסעתי עם הורי

כך  ל אחראב ,בהתחלה שיחקתי עם אחותי מאוד. תה ארוכהילשם הי

  נרדמתי.

. נרת הכחולהיעל צלע ההר ומשקיף על הכבנוי שהתארחנו במלון גדול מאוד 

בחצר במלון היה חדר משחקים וכל הילדים שיחקו בליווי המדריכים. 

נו שיחקאחי, בנוסף לכל עם אבי ושחיתי  בוקרכל המלון נמצאת ברכה. 

קברי צדיקים ם יצאנו להתפלל בי. אחר הצהרינועם בני גיל במשחקי מים

בעיר טבריה: רבי מאיר בעל הנס זיע"א, הרמב"ם זיע"א וקברו של רבי 

עקיבא שנמצא סמוך למלון. באחד מן הימים, לאחר התפילות יצאנו לשיט 

נרת. בספינה שמענו שירים ושרנו. ביום השני שכרנו סירות פדל ושטנו יבכ

  נרת.ילחופי הכ

  כרנו מקומות יפים מאוד.לטיול בגליל העליון והביום השלישי נסענו 

. אני כבר מצפה מאוד הכרתי בחופשה זו חברים חדשים ונחמדים ונהניתי

  לחופשה הבאה.

  

  .1בהשוואה לסיפור  2הדגישו במדגש צהוב את כל המשפטים שנוספו בסיפור   

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

  .2בסיפור 

  כדי לשנות את הסימון במחוון.השתמשו בצבע 

  

      .סיפור "בוגר"לסיפור חוויה המכיל את כל הרכיבים, נקרא 
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  בטבריהאין כמו חופשה  – 3סיפור 

  

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

. חיכיתי כל החופשה לזמן הזה. אבי כל טבריהי לחופשה ביאחעם ו יעם הורי

זו הזדמנות להיות עם אבא 'ולא נמצא רוב היום בבית. ולומד עובד  השנה

  חשבתי לעצמי. ',שלי

פיקניק.  לעשותלדרך כדי  משקאותגיע. לקחנו אוכל וִה לו יכיתי שחהיום 

בכל מיני משחקים,  ישמענו שירים, שיחקתי עם אחי .תה נעימהיהנסיעה הי

עים מאוד. אמא תמיד עצרנו בדרך, אכלנו את האוכל שאמא הכינה, שהיה ט

  אומר את זה. ,מכינה אוכל טעים, אפילו אבא

החום והצהוב פינו מקומם לירוק בהמשך הנסיעה שמתי לב שהנוף התחלף, 

 על כל גווניו, עצים גדולים ומעניינים, שדות של כותנה לבנה בצדי הדרכים,

גענו למלון ִה  מעניין מאוד, לא יכולתי להסב מבטי מהחלון.הנוף היה 

נרת ועל הרי הגולן יריסטון", מלון שקט ונעים אשר משקיף על הכ"א

י לראות את חדר ילכתי עם אחנרת. הישנמצאים מעברה השני של הכ

מיהרנו שבאו מכל הארץ לחופשה. רבים עוד ילדים  היו שם ,המשחקים

ם לקח אותי יאחר הצהרי בברכה שפועלת בשעות הבוקר רק לבנים.לשחות 

דיקים בעיר טבריה. איזו זכות עצומה להתפלל אבי להתפלל בקברי הצ

בקברו של רבי מאיר בעל הנס שעל שמו אני נקרא! אמרנו תהילים וירדנו 

  נרת. זו הייתה חוויה משמחת ביותר.ילשוט בספינה בכ

הכול שם ירוק. נחלים . טיול מהנה בגליל העליוןביום השלישי נסענו ל

הצטערתי שאמא לים אליהם. נובעים בצדדים, נופים מדהימים שאיננו רגי

יתה חופשה נפלאה שלא יהזו להתארגן לקראת החזרה".  כדאי" :אמרה

סוף הייתי עם אבא שלי כל היום, וגם למדתי וראיתי דברים - אשכח. סוף

  עם המשפחה.טבריה . אני ממליץ על חופשה בלכן כרתי קודםחדשים שלא ִה 
  

  ?2מסיפור  3במה שונה סיפור 

1_______________ .____________________________________  

2___________________________________________________ .  

3___________________________________________________ .  
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  .סיפור ראוינקרא  3סיפור 

  מה ההבדל בין שלושת הסיפורים?

  

  סיכום דיון כיתתי

  

  ______________________________חסרים__" אפרוחבסיפור "

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  ______________________________קיימים כל "בוגרבסיפור "

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  ________________________________יש יותר "ראויבסיפור "

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  

כך  ,ם, מתארים, מציינים פעולות ומוסיפים רגשותראינו שככל שאנו מפרטי

  . יראו, ולכן הוא הסיפור נעשה מעניין יותר
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  סיפור חוויה תביכת

קראו תחילה ים קווים. מנוסמאחדות לפניכם סיפור חוויה. מתחת למילים 

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

  ע מחוון שיזכיר לכם את רכיבי החוויה.בסוף הסיפור יופי .ןשלה

  

  ׁשֹוֶנה ַא ָׁשֶוה
ֵאּלּו . ֻּכָּלם ַעל ֲאהּוָבה "ְיֵמי ֵּבין ַהֵּמָצִרים" ֹּתם ִעם ִמָּיד ַהַּמִּגיָעה ַהַּקִיץ ֻחְפַׁשת

ָׁשה ָׁשבּועֹות ֶׁשָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה  ְקָּדׁש ַיַחד, ַהָּׁשבּוַע ָהִראׁשֹון ָּתִמיד מֻ  ִנְמֵצאתֵהם ְׁש

 .ִלְדרֹוָמה ָהָאֶרץ ְוִלְפָעִמים ָלֲאָתִרים ְמיָֻחִדים ִּבְּצפֹון ְלִעִּתים, ַלִּטּיּוִלים ָּבָאֶרץ

  .ּוִמְתַּפְּלִלים ְּבִקְבֵרי ַצִּדיִקים ֲחֵבִרים אֹו ִמְׁשָּפָחה ְמַבְּקִרים ֲאַנְחנּו ַּבֶּדֶר

 ֵאי ָיַדְעִּתי לֹא". החֹולָ  ָסְבָתא ִּכי ַּבִיתּבַ  ִנְׁשָאִרים ֲאַנְחנּו: "ִאָּמא ָאְמָרה ַהַּפַעם

ַל"ְּבׁשֹוָרה" ֶׁשל ִאָּמא. ֲאִני אֹוֵהב ְמֹאד ֶאת ָסְבָתא ְודֹוֵאג ִלְׁשלֹוָמּה. 'ֲאָבל  ְלָהִגיב

 ֲאָבל, ָחַׁשְבִּתי. ַּגם ָאִחי ַוֲאחֹוִתי לֹא ִנְראּו ִנְלָהִבים. ָמה ַנֲעֶׂשה?'ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית? 

 ֹ , ָאְמָרה ִאָּמא ְּכִאּלּו ָקְרָאה ֶאת 'ַאֶּתם ִּתְראּו ֶׁשִּיְהֶיה ֶנְחָמד'א ָאַמְרנּו ִמָּלה. ל

  ָּתִמיד... מֹוַמְחָׁשבֹוֵתינּו. ְוִאָּמא ... ּכְ 

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

. אֹוַפַּנִים ַעל ִלְרֹּכב ִיְלַמד, ַהָּקָטן ָאִחי, יֹוָנָתן ְלָמָׁשל,ִּציָעה ִאָּמא. ַהּיֹום", ִה 

 ֶאְלַמד ֲאִני? ַוֲאִני, ְידּוַעהִּתְצָטֵרף ְלחּוג ִלְכִתיָבה יֹוֶצֶרת ִעם סֹוֶפֶרת  ֲאחֹוִתי

ֵלָמה ְליֹום ֻהַּלְדִּתי, לֹא ְסָתם ִצּלּום, ֶאָּלא ִצּלּום ֵאיכּוִתי. ִקַּבְלִּתי ַמצְ  ָבל, אֲ ְלַצֵּלם

  ְלָהִפיק ְּתמּונֹות ְמיָֻחדֹות.ֵדי ּכְ  ּהֲאָבל לֹא ֶּבֱאֶמת ָיַדְעִּתי ֵּכיַצד ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבָ 

ֹּבֶקר ָיָצאִתי ְלָמקֹום ַאֵחר ִעם ַאָּבא ֶׁשִּלֵּמד אֹוִתי ֶאת סֹודֹות ַהִּצּלּום. ִצַּלְמִּתי  ָּכל

ְּתמּונֹות  ּבֹוְמיָֻחד ֶׁשְּמַפְתִחים  ָּצֳהַרִים ָהַלְכנּו ְלָמקֹוםר הַ ְּתמּונֹות ַרּבֹות. ַאחַ 

ָּכל יֹום ַהְּתמּונֹות ָהיּו טֹובֹות יֹוֵתר, ַעד ֶׁשַאָּבא ָאַמר בְוָרִאינּו ֶאת ַהּתֹוָצאֹות. 

  ֶׁשֲאִני ְּכָבר ָיכֹול ָלֵצאת ְלַבד ְלַצֵּלם.

ל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִהְרִויַח ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב ְּבאֹותֹו ָחַלף ַהָּׁשבּוַע: ּכָ ֵּכיַצד לֹא ִהְרַּגְׁשנּו 

  ָׁשבּוַע, ָלַמְדנּו ֶׁשַּגם ְּבַּבִית ֶאְפָׁשר ֵליָהנֹות. 
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  מחוון סיפור חוויה
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  אם לא, ִּכְתבּו מה חסר.

__________________________________________________  

__________________________________________________

  :מקרא

  תקין                 

  לא תקין            

  למחצה     תקין

  

  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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  !!!אתם כותבים ...עכשיו

  

 הקוראים זכרו לתאר את המקום, לשתף את .תה לכםיכתבו חוויה שהי

  וברגשות הדמויות המלוות אתכם. רגשותיכםב

  ם ומה עשיתם.חשוב לקוראים לדעת על מה חשבת

 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.

  ל מילים נרדפות.חשבו עאלא מילים,  ןעל אותנוסף על כך, אל תחזרו 

  

  בהצלחה!!!              

  

  . 167 ודעמשבכדי שתצליחו במשימה כדאי לכם להיעזר בדף עזר 

  

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 ד אחו ,לפניכם שני קטעים שנכתבו על אותו אירוע
 ,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. לזוגות הסתדרנו ב

לו ממתקים להביא. יא התלבטנו

 מעולםחלק גדול מהכיתה לא היה 

זה 'ולא ידענו למה לצפות.  ,בספארי

חיים -בעלילפגוש  נפלאיהיה 

  ', חשבתי לעצמי.משוטטים

. וצחקנובמשך כל הנסיעה פטפטנו 

כשהגענו, קיבלה אותנו מדריכה 

סיפרה לנו על הטיפול ש נחמדה

חיים המשוטטים -המיוחד בבעלי

והצבאים  ,ונותחופשי. פתחנו חל

. בהתחלה קצת אודלינו מאהתקרבו 

תה לי ילא היכך  , אבל אחרפחדתי

קרוב ממש היה שהצבי עם  בעיה

התבוננתי בו בלי חשש. צילמנו אליי. 

- כל תנועה של בעלי בהתלהבות

שם אחר של  הצעק תהחיים. כל אח

, נפלאה חיים. הטיול היה חוויה-בעל

שנצא לטיול דומה  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 

החיים התקרבו -פתוחים. בעלי

 ,כך נסענו סביב לאגם חראלינו. א

חיים שונים. לקראת -וראינו בעלי

ערב חזרנו לביתנו. זה היה טיול 

-על עולם בעלי רבותשלמדנו בו 

  החיים.

בחלק השני של הטיול סגרנו את 

 ,פי דרישת המדריכה-החלונות על

  בו חיים האריות. שועברנו באזור 

  
  _____.__אים הם מבטבקו הוא ש 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          דמויות, פעלים           

  ביטויי שיפוט         תיאורי עצמים          

  

  קטע א'

עם תום שעות.  חמשספר רק להלבית  כתיום ג' הוא יום קצר. אני הול

כך  שיעורי בית. אחר נהמכיו תאני אוכל ה. אצלשריל כתאני הול הלימודים

  הביתה.  תוחוזר יצירהלחוג  כתאני הול

  

  ע ב'קט

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

, ותאנחנו מפטפט .הי הטובת, חברשריל כתאני הול הלימודים ישעות. אחר

כדי שנספיק ללכת לחוג  ,שיעורים במהירות ותמכינארוחת צהריים ו ותאוכל

ג אני ורי החבו. אח ותאת החוג וגם מצטיינמאוד  ותינו אוהבת. שיצירה

  לביתי. כתוהול הלבית שרימלווה את 

  בכל יום שלישי אני מצפה ליום שלישי הבא.

  

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

  .בהשוואה לקטע א'

  מה סוגו של קטע א'? ________________

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

  _____________  ידי הוספת _____________  על

  אפשר להפוך קטע מסוג _____________ לקטע מסוג _____________

  

  

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

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

לחוויה. (אל תשכחו להוסיף רגשות  1הפכו את הדיווח ממשימה מס' 

  ודעות.)

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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  השלימו את הטבלה. (אפשר לעבוד בזוגות.) 

  דיווח?  כותביםמתי 

  חוויה? כותביםמתי 

  חוויה    דיווח
  . שוטר מדווח על תקלה 1

  בדרך.   
  
  תוארתמ בעיתונות. 2

  של רביהעלייה לקברו    
  שמעון בר יוחאי   
  
  על תוצאות  יםדווחמ. 3

  תחרות משניות ארצית   
4.  

________________________  
________________________  

5.  
________________________  
________________________  

6.  
________________________  
________________________  

7.  
________________________  
________________________  

  

. פעילות (נעימה או לא 1  
  נעימה) והתחושות במהלכה

  
  . השתתפות באירוע2
  
  או השתתפות  הצגהב יה. צפי3

  בהצגה   
4.  

________________________  
________________________  

5.  
________________________  
________________________  

6.  
________________________  

________________________  
7.  

________________________  
________________________  
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  לפניכם קטע. רשמו את סוגו ונמקו את קביעתכם.

  הכנסת- הביקור בבית 
הגדול והמפואר שבעיר הקודש צפת. "אבוהב" הכנסת -ביקרנו בבית לפני שבוע

הכנסת קיבל אותנו ַהַּגַּבאי. הוא סיפר -בביתהוא נקרא על שם ר' יצחק אבוהב. 

בכותל הדרומי, הפונה לירושלים, . מעט מקדש-הכנסת בימינו הוא בית-לנו שבית

כשהקהל יושב  יש שלושה ארונות קודש. בימת בית הכנסת מוגבהת במרכז

 מסביב ופונה אליה, כמנהג בתי הכנסת הקדומים. על כיפת בית הכנסת יש

ים כלי נגינה ששימשו בבית המקדש, סמלי השבטים עיטורים וסמלים, המתאר

כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, ואליהם נוסף כתר ייחודי   :וארבעה כתרים

באי פתח את ארון גה  .לציון הציפייה למשיח  'לצפת 'כתר קרובה הישועה

בארון הימני שמור ספר תורה . עתיקים ביותר הקודש, שבו נמצאים ספרי תורה

אשר נכתב על ידו. קדושתו של הספר רבה ומוציאים אותו  אבוהב", עתיק "ספר

. הוא נחשב לאחד ראש השנהו שבועות, יום הכיפוריםרק שלוש פעמים בשנה: ב

  ה הקדומים ששרדו. מספרי התור

ל"שבת חתן" של בן דודי שחוגג בר מצוה בעיר מוזמנת משפחתי בעוד שבועיים 

  ."אבוהב"צפת ועולה לתורה בבית הכנסת 

  ____________________________________________ :קטעה סוג

  _____________________________________________  נימוק:

  

  לחוויה.קטע ההפכו את 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  דגם לכתיבת דיווח

  משתתפים רפפרטי זמן, מקום, דמויות, מס  . 1

  ?אמרתימה שמעתי? מה מה ראיתי?   . 2

  מה קרה?  .3

  סיכום תמונת מצב  .4

  המלצה: להיזהר, להקפיד, לציית...  .5

  

  נושאים לכתיבת דיווח

  כשחזרתי מבית הספר...  .1

  ילדים... כמהבהפסקה החלה קטטה בין   .2

  סדר היום שלי  .3

  הנסיעה לצפון  .4

  סיפורי התורה  . 5

  

  נכתוב דיווח, ובאילו מהם נכתוב סיפור חוויה? באילו אירועים

  אדום. אור מכונית שנסע בנהג שוטר תנועה עוצר   . 1

  השוטר יכתוב ____________________  

  נו מאוד. יונהנ ,חזרנו מטיול כיתתי  .2

  נכתוב __________________  

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

  כתוב __________________המורה ת  

  .סיום משנהתיאור כיצד כתה ג' מתכוננת למסיבת   .4

  יהיה __________________התיאור נוסח   

  תלמידה מספרת על "שוק פורים" מהנה במיוחד שהתקיים אתמול.  .5

  יהיה __________________סיפור נוסח ה  
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  קראו את הדיווח שלפניכם, והפכו אותו לחוויה.

יש להוסיף רגשות, תיאורים, מחשבות ודעות, כדי שהדיווח יהפוך זכרו! 

  לחוויה מעניינת. התאימו כותרת לחוויה. 

  

  היזהרו מהקיץ!

בבוקר יצאו  8:30בשעה  .ראשון לתחילת חופשת הקיץהיום הוא ההיום 

משך ארבע הלכו ב. הם לטיול בשדות הסמוכים לשכונתםשלושה ילדים 

היו להם  והיה חם מאוד. לא ,יתה חזקהיש ההשמ בין שבילי השדות.שעות 

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

  אחד החברים רץ מהר הביתה והזעיק עזרה שהגיעה מיד.

  בקבוקי מים.לא לצאת מהבית ללא כובע ושאנו חוזרים ומזהירים 

  

  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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  קראו את סיפור החוויה, והפכו אותו לדיווח.

  ם ַקִיץ ְּבֶאְמַצע ַהֹחֶרףיֹו

רף. משפחתי ואני החלטנו לנצל את מזג וזה היה יום קיצי באמצע הח

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

  סוודר', חשבתי לעצמי.

נסענו לכיוון חוף הים, והחלטנו לשחק בכדור. אמא דאגה לאוכל 

ול הים הכחול, ונהנינו מההזדמנות הזו ולמשקאות. ישבנו יחד על החול מ

בה והתנפצו בהתקרבם ורף. הגלים התנשאו לגואמצע החביקור בים בשל 

רף ולצאת באמצע הח –אל החוף. לא היינו יחידים על החוף. על הרעיון הזה 

חשבו, כנראה, גם אחרים. פתאום החלה רוח קלה מנשבת,  –אל חוף הים 

  אה כל ענן בשמים. עננים צצו לפתע. קודם לכן לא נר

אם  –השמים החלו להתכסות בעננים אפורים שהופיעו כדי להזכיר לנו 

רף. ללא אזהרה או הודעה מוקדמת החל ושאנו בעונת הח –שכחנו לרגע 

טפטוף, ועד מהרה הוא התגבר והפך לגשם זלעפות. אספנו במהרה את 

   עצובים ומאוכזבים. חפצינו ורצנו. נכנסנו נוטפי מים למכונית,

, והתחלתי לצחוק. לשפר את הרגשתנוהרגשתי שאני חייב לעשות מֶשהו כדי 

הצחוק שלי הדביק את כולם, וכך ישבנו וצחקנו. "הו, איך נהניתי", אמרה 

  אחותי הגדולה, והבנתי שהצלחתי.

  

  דיווח

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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  מכתב

    

 מכתב אישיהם  ביניהםמהעיקריים ו ,כתביםסוגים שונים של מ קיימים

  .מכתב רשמיו

  

                     

  

  

  ,. למוסדות ציבוריים1         ,. להורים1   למי כותבים?

  מועצה או יהיכמו עיר          ,לאנשים מהמשפחה             

  . לאנשים בתפקידים2                           לחברים             

  כמו  ,ציבוריים        ינו. לאנשים קרובים אל2        

  חברי כנסת ,שרים        משפחה שאינם מה            

  . לאנשים שאין לנו3    כמו המורה ,שלנו            

  ֲאליהם.קרבה         .שלנו או המנהלת            

  

  על עניין כללי,        על חוויה אישית,   על מה כותבים?

  תעל בעיה שמייצג        על חוויה רגשית,          

  קבוצה או כיתה.      על חוויה שאינה מייצגת          

  קבוצה או כיתה          

  

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

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

 רשמימכתב  מכתב אישי

, ולהשתמש לכתוב בכתב קריא וללא שגיאות כתיב במכתב אישי יש להקפיד 

 מכתב. כתוב בגם חבריכם רוצים להבין את הזכרו שסימני פיסוק. ב
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  מכתב אישי

  ִסְגנֹון:

  להשתמש בשפה דבורה. אפשר   -

   .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

  א' בניסן תש"ע              לאמנו היקרה,

. תמיד יש אסתיתודה על כל מה שאת עושה בשבילי ובשביל רציתי לומר לך 

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

  גם אנחנו רוצים לעשות משהו בשבילך, אז תני לנו רמז, טוב?

  

  באהבה,                 

  אסתי ואביילדייך:               

  בשמה. עוד לא יודעת לכתוב, אז כתבתי  אסתינ.ב 

  

  כתבו במחברת מכתבים אישיים על פי הנושאים הבאים:

  . לחבר המתגורר בארץ אחרת ספרו לו על חוויה אישית שלכם.1

   –. מכתב תודה לאחד ההורים על משהו שהעניקו לכם לאחרונה 2

  טיול,  מתנה או חוג.   
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  :מיועדים למנהלת בית הספר שלפניכם שני המכתבים

  1מכתב 

  ג' ניסן תשע"א                     ה שלום רב,ורבלמנהלת ד

  

  אתמול נולדה לי במזל טוב אחות. אמי לא נמצאת בבית ואני עוזרת לאבא

ודואגת לאחי הקטנים בבוקר. יתכן ואאחר מעט בימים הקרובים ואולי גם 

  לא אספיק לסיים את שיעורי הבית.

  אודה לך אם תתחשבי במצבי.

  ,תמר ,ממני                

  2ג' כיתה                

  

  2מכתב 

  כ'  בטבת תשע"א                לכב'

  לויורה בדגב' 

  "אור שרהספר "המנהלת בית 

  צפת

  פרס כיתתיהנדון:         

  

זכינו בפרס ראשון בתחרות "הכיתה המטופחת".  ,2כיתה ג' ותתלמיד ו,אנ

בפרסום לתחרות נאמר שהכיתה שתזכה בפרס תצא ליום טיול. אנו 

 ותנרת. אנו מבקשילאזור הכ דש שבטבראש חולקיים את הטיול  ותמבקש

  את הסכמתך.

  ,2ג' ותבשם תלמיד              

  ששוןתמר               

  

  

  הוא מכתב ___________. 1מכתב 

הוא מכתב ___________. 2מכתב 
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  השוואה –מה בין סיפור חוויה לסיפור עלילה        

  

 ,עיהאין בההבדל בין סיפור חוויה ובין סיפור עלילה הוא שבסיפור חוויה 

  .יש בעיהובסיפור עלילה 

  

הוא סיפור אישי ואמיתי יותר. בדרך כלל הסיפור נכתב בגוף  סיפורי חוויה

  ראשון יחיד או רבים (אני, אנחנו).

ראייה, שמיעה וריח, וכמובן,  –בסיפור החוויה משתתפים רוב החושים שלנו 

  משתתף הרגש. –הפעולות מגוונות. גם החשיבה משתתפת, ובעיקר 

  

פותח בזמן, במקום ובדמויות כמו סיפור החוויה, אבל  סיפור העלילהגם 

. הבעיה עוצרת את המהלכים של הסיפור ומפנה את בעיהבהמשך מוצגת 

  .לפיְתרוןתשומת הלב 

  במרווח שבין הבעיה ובין הפיתרון מתרחשת עלילת הסיפור.

  במהלך השנה נקדיש את הזמן לכתיבת סיפורי עלילה.

  סיפור מעניין, מותח. כולנו רוצים לקרוא

  לשם כך עלינו להרחיק את הפיתרון מהבעיה.

של המקום ושל הדמויות,  יותר בתיאוריםככל שהדרך לפיתרון תהיה מלאה 

שלהן ועל  מחשבותשל הדמויות, על ה רגשותוככל שאנו מספרים על ה

  ביניהן, כך יש סיכוי רב יותר שהסיפור שלנו יהיה מעניין ומותח.  השיחות
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  תזכורת! –מבנה של סיפור עלילה 

 פתיח

 דמויות מקום זמן

 רקע

  

 גוף

 בעיה

  תוספת דמויות
  שמות תואר

  רגשות
  שיח-וד

  מחשבות
  אפיון דמויות

 מסר

 פיתרון

 סיום

 נפתרה  לא הבעיה הבעיה  נפתרה פתוח סגור
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  כתיבת סיפור עלילה בשלבים

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

  כתיבת סיפור עלילה מתבצעת בשלושה שלבים:

  כתיבת "אפרוח" – שלב א'

  כתיבת "בוגר" – שלב ב'

  כתיבה "ראויה"  – שלב ג'

תאמן בשלב ב'. אם תצעדו לפי השלבים ולא תדלגו על שום שלב, השנה נ

  תאהבו לכתוב סיפורים. –תצליחו לכתוב סיפורים מעניינים, ובעיקר 

  

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

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

  שלב א'

במשחק  לשחק 2מכיתה ג' ים, החליטו הבנגדולהבהפסקה הבאחד הימים, 

במהלך המשחק עף הכדור אל מחוץ לחצר בית הספר. . 3ג' יהמחניים נגד בנ

לצאת ולהביא את אישור בקשו ממנהל בית הספר  2שני תלמידים מכתה ג'

הכדור. לאחר כמה דקות חזרו הבנים כשהכדור בידם מפוצץ. התלמידים 

בכך שלא הספיקו לשחק הם נותרו גם ללא חזרו מאוכזבים לכתתם. לא די 

  כדור.

  

  שלב ב'

בתחילת השבוע, ביום אביבי נעים, יצאו תלמידי כתות ג' להפסקה הגדולה. 

הציע לחבריו לשחק בכדור החדש שקיבל ליום הולדתו.  2יוחנן מכתה ג'

למשחק תחרות בין הכיתות.  3שלומי חברו הציע להזמין את תלמידי כתה ג'

זרק את הכדור  2הל באוירה נעימה עד שיעקב מכתה ג'המשחק התנ

בחוזקה, הכדור עף אל מחוץ לגדר בית הספר. יעקב חש שלא בנח ואמר: 

יוחנן לצאת משטח בית הספר ולהביא את הכדור" אישור "אבקש מהמנהל 

הוסיף: "אני אבוא אתך כי הכדור שלי". לאחר שקבלו אישור ממנהל בית 

טח בית הספר, אך לאחר כמה דקות חזרו הספר יצאו שני החברים מש
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כשבידיהם כדור קרוע. "מה קרה?" שאלו חבריהם. "הכדור עף לכביש 

ובדיוק עברה מכונית ודרסה אותו" ענה יוחנן בצער. "אל תדאג יוחנן, מחר 

אביא לך כדור חדש" השיב יעקב והוסיף:"קבלתי שני כדורים מתנה לכבוד 

למרות האכזבה מכך שהמשחק לא יום הולדתי אתן לך אחד משניהם". 

הסתיים חזרו התלמידים בהרגשה טובה לאחר שיעקב הבטיח להביא למחר 

  כדור חדש.

   

  

  השוואה

  מה ההבדל בין שני הסיפורים?

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

  קיים.

  

  סיפור שלב ב'  סיפור שלב א'  תבחינים  
  מןביטויי ז  .1

  מורחבים
    

  ביטויי מקום  . 2
  מורחבים

    

 רבות יותרדמויות   .3
  

    

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

      משלב גבוה  10
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  דוגמה נוספת

  

  ושימו לב להבדל ביניהם. ,קראו את הסיפורים

  ללגוז ותויעל עוזר מרים – 1סיפור 

החוצה. בדרך מרים . היא יצאה עם מריםלבית של יעל הלכה  באחד הימים

, הכניסו אותו מריםהם מצאו גוזל קטן פצוע, הם לקחו אותו לבית של 

בי, אחיה ם לאכול וקצת מים לשתות. פתאום בא אפירורי, נתנו לו הלקופס

לא  מריםהם את הגוזל ולהכניס אותו לכלוב. יעל ומורצה לקחת  של יעל,

שחררו את הגוזל חיים, -הן למדו בבית הספר שאין לצער בעלי .הסכימו

  ואושר. השמח – ןלבוב ,לחופשי

  

  הגוזל ניצל -  2סיפור 

מרים החברה הטובה של  ,יעל .הקיץ תביום האחרון של חופשזה היה  

מתחת לעץ . דרההחליטו ללכת לאסוף אצטרובלים בׂש ןה. בילתה אתה בחוץ

הבחינו  ,הרימו אותוכש. וחמודגוזל קטן  מריםו מצאו יעל הדרברוש בׂש

"רעיון  .אמרה יעל ,אוכל ומים" תן לויונ ,קח אותו אתנוי"נשהוא פצוע. 

 פירורים, נתנו לו של יעל הלקחו את הגוזל לבית ןה מרים.ה לה תענ ",טוב

  וקצת מים במזלף וליטפו אותו.

ואכניס אותו  ,וזל"תנו לי את הג בי, אחיה של יעל.גיע אִה  דקות כמהלאחר 

 ,"חיים-אסור לצער בעלי" ." אמרה יעללא ניתן לך!. "בידרש א ,לכלוב"

  התקרבו לחלון, פתחו אותו ושחררו את הגוזל. מרים. יעל והוסיפה מרים

  

  וענו על השאלות. ,יםמנוסהממשפטים שימו לב ל

  ?1שלא היה בסיפור  2מה נוסף בסיפור 

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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  צער בעלי חיים – 3סיפור 

 מרים,החליטה ללכת ליעל  .היה חם במיוחד קיץ,ה תביום האחרון של חופש

ה. פתאום, מתחת לעץ לאסוף אצטרובלים בשדר יצאו ן. ההה הטובתחבר

הרימו אותו והבחינו כי הוא פצוע. הן  הברוש בשדרה מצאו גוזל קטן וחמוד.

הנה אמו מסתכלת  !אמרה יעל. "תסתכלי למעלה ,"כנראה נפל מהעץ"

ה אמר ,"שחרר אותוונ ,נטפל בגוזל שלך ,ציפור ,"אל תדאגי .בדאגה למטה"

בחזקה. ייצה ת וצא פונה אל הציפור. הציפור השמיעה קולויכשה מרים

לקחו את הגוזל הן אמרה יעל.  ,"היא כנראה דואגת שיקרה לו משהו"

  במזלף. מים נתנו לו גםונתנו לו לאכול ופירורי לחם מצאו  יעל,של ה לבית

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

ואמר:  ,כיתה ד'למיד אחיה של יעל, ת בי,. לפתע נכנס אמרים האמר ,לעוף"

מרים " שאלו ?"מה פתאום לכלוב".ואכניס אותו לכלוב ,"תנו לי את הגוזל

- "איננו רוצות לצער בעלי אמרה יעל. ,ולא כלוב" ,. "גוזל צריך חופשויעל

  חיים", הוסיפה מרים.

ויעל לחלון ושחררו את  מריםויכוח התקרבו וותוך כדי ה ,החל ויכוח קולני

  .ותהיו מאושר מריםאבל יעל ו ,התאכזב ביהגוזל. א

  

, בהשוואה 3סיפור  – "צער בעלי חיים"הדגישו את המילים שנוספו בסיפור 

  "הגוזל ניצל". העתיקו ומיינו את התוספות.  – 2לסיפור 

1 .________________________________________________  

2_ ._______________________________________________  

3 .________________________________________________  

4 .________________________________________________  
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  מ"אפרוח" לבוגר...

  

בחרו סיפור אחד שמתאים לכם,  .סיפורי "אפרוח" כמהלפניכם 

על ידי הוספת תיאורים מסוגים שונים: זמן, מקום,  והשביחו אות

  ."בוגרתקבלו סיפור "דמויות. כך שיח בין ה-, דורגשות

  
  .1סיפור 

 בכדור, יצאו שלמה ויצחק לשחק בכדור. פתאום הגיע מנחם ובעט באחד הימים

וביקש מאמו והתפוצץ. מנחם התבייש מאוד במעשהו  בחזקה. הכדור עף לכביש

לק הרב ירשות לתת לשלמה את הכדור החדש שקנו לכבוד החופש. לאחר שבוע ח

צטיינים במידות טובות. מנחם קיבל מהרב כדור חדש פרסים לתלמידים מ

  ומיוחד.

  

  .2סיפור 

ביום שלישי ירד גשם חזק. אמא קנתה מטריה חדשה לרונית. שמחה רונית ויצאה 

לרחוב עם המטריה החדשה. רוח חזקה נשבה והעיפה את המטריה. המטריה 

מא נשברה. רונית הצטערה מאוד וחזרה לביתה עם המטריה השבורה. ראתה א

  שרונית כה עצובה ואמרה לה: "לא נורא, מחר נקנה מטריה חדשה".

  

  3סיפור 

חג השבועות מתקרב. בתלמוד תורה של יאיר החליטו לקיים ליל שימורים של 

"אבות ובנים". ליאיר יש בעיה. אביו נמצא כבר שבוע בבית חולים, כיצד יוכל 

של יאיר מחוץ לארץ להשתתף ללא אביו? יומיים לפני חג השבועות התקשר דוד 

וסיפר כי בא לחגוג את החג בארץ ישראל. שמח יאיר מאוד: לליל השימורים 

  בתלמוד תורה הוא יגיע עם דודו.
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  ניתוח סיפור לפי מרכיביו

  "חוני המעגל" ובצעו את המשימות שאחריו. קראו את הסיפור 
  חוני המעגל

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

לפני שנים רבות, בעונת החורף, לא ירדו גשמים בארץ ישראל אף שחודש 

יום הביטו האיכרים אל השמים וגשם אין. עשב לא -אדר עמד לחלוף. יום

גדל, פרח לא פרח וחיטה לא צמחה בשדה. עצב ודאגה מילאו את לבותיהם 

גדול, איש מופת ושמו של האיכרים בארץ. באותו זמן חי בארץ ישראל צדיק 

. כמו כן הייתה תפילותיו של חוני המעגל היו מתקבלות בשמים חוני המעגל. 

, ונכתב עליו שהוא היה בעל הסבר בהיר, ושהיה מתרץ תורהידועה גדלותו ב

מדוע נקרא חוני המעגל? כאשר היה  .בית המדרשה שהקשו לו ביכל קושי

פונה חוני בבקשה לקדוש ברוך הוא, היה עג עוגה סביב עצמו כמפריד עצמו 

יש אומרים שחוני עסק  שמע את תפילותיו.ימן העולם, ואז מתפלל אל ה' ש

בהכנת שוחות לעצים שצמחו. הוא היה מקיף את העצים בעיגול על מנת 

שהמים יחלחלו בסביבת העץ. זו גם הסיבה שלחוני היה קשה בשנת הבצורת. 

כמו בכל פעם שצרה באה על ישראל, גם בשנת בצורת זו פנו תושבי הארץ אל 

וך הוא על מנת שירדו חוני המעגל בבקשה שיפיל תחינתו לפני הקדוש בר

לקח חוני את מקלו, עשה  חוני המעגל, אך לא ירדו גשמים.פלל גשמים. הת

י, יפניהם על בונו של עולם! בניך שמויר" :אמרו ועמד בתוכ מעגל סביב לו,

 שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על

רבי, "אמרו לו תלמידיו: טיפות. -מעטים לרדת, טיפותהתחילו גשמים  ".בניך

לא אל גשמים שכאלה אנו זקוקים, ה' שלח לך גשמים אלה רק כדי להתיר 

את שבועתך, גשמים אלה אינם מספיקים למחיה". פנה חוני המעגל בשנית 

". ואז שיחין ומערות ,לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות": לבורא עולם ואמר

בורות במים. טיפות גדולות של גשם ירדו גשמי זעף רבים ומילאו את כל ה

אמרו לו איימו על השדות ועל האנשים. חשש גדול מילא את לב האנשים. 

חוני לפני הקדוש אמר גשם זה עלול לאבד את כל העולם". רבי, " תלמידיו:

 ,מיד נשבה הרוח". ברכה ונדבה ,לא כך שאלתי, אלא גשמי רצוןברוך הוא: "

פטריות. שנה  העם לשדה והביאו להם או יצ .וזרחה החמה ,נתפזרו העבים

  ברוכה בגשמים באה על הארץ. 
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  .הבעיהאת המשפט המציג את  צהוב הדגישו במדגש  . 1 א. 

  .תרון הבעיהיפאת המשפט המציג את צהוב הדגישו במדגש   . 2

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

  .הסיוםאת חול במדגש כהדגישו   .2

  .שמות התואראת כתום הדגישו במדגש   ג.

והציעו למורה לכתוב  ,פנקס "הסופרים הצעירים"להעתיקו אותם   

  אותם על הקיר הפעיל.

  .שיח-דובהם מופיעים שאת המקומות ירוק הדגישו במדגש   ד.

שנעשו על ידי כל הגורמים מהרגע שנוצרה בעיה  הפעולותכל רשמו את   ה.

   ן.ועד לפיְתרו

1.  _______________________________________________  

2.  _______________________________________________  

3.  _______________________________________________  

4.  _______________________________________________  

5.  _______________________________________________  

  כמה גורמים עזרו לפתור את הבעיה? _______________  

  לביטויים שלפניכם:משפט מתאים  רשמו  .ו

  _____________  שנת בצורת. 1  

  _____________   גשמי ברכה. 2  

  _______________ גשמי זעף. 3  

  

  כמה מילים נרדפות למילה תפילה. כתבו אותן:        –ז.  בסיפור 

   ____________________________________________________  
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  לפניכם מחוון סיפור. מלאו אותו בהתייחס לסיפור "חוני המעגל".

  

  מחוון

  תאריך ______________   שם ____________

  

  "חוני המעגל"                                            סיפור העלילה

    זמן  1

    מקום  2

    דמויות  3

    בעיה  4

    שימוש בפעלים  5

    שימוש בשמות תואר  6

    הוספת דמויות  7

    רגשות  8

    דיאלוג בין הדמויות  9

    רון/סיוםְת יפ  10

    מיליםעל חזרה   11

    שגיאות כתיב  12

משפטים  כתב קריא (רווח בין מילים,  13

  סוף שורה)מסיימים בשוליים ובמתחילים 

  

    סימני פיסוק  14

    מבנה משפט   15

  

התפתחות 

רצף 

 העליל

 ,משתמשים באותם כללים שלמדנו "אמיתיים"גם סופרים 

 היו מעניינים.יכדי שהסיפורים שלהם 



190 

 

 

190 

יּּות או את הסיפור "קר   ", ובצעו את המשימות שאחריו. ?ַמְעָלה – ָהִאּטִ

  

  נ' שפירא/מעלה? –האיטיות 

" ִּבירּוָׁשַלִים  י ָּתִמיד ְלַצֲערֹו, ַמִּגיַע ְׁשלֹוִמ  .ְׁשלֹוִמי לֹוֵמד ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה "אֹור ְוֶדֶר

ּבֹוֵקר, הּוא ַּגם יֹוֵצא ִראׁשֹון ֵמַהַּבִית ְוהּוא ְּבִאחּור ַלִּכָּתה. ַמּדּוַע? הּוא ָקם ִראׁשֹון ּבַ 

 ִמְּבָעָיה סֹוֵבל הּוא ָצִעיר , ִמִּגילִלְׁשלֹוִמי ָקֶׁשה ָלֶלֶכת ַמֵהר ִלְלֹמד. אּוָלם ְמֹאד אֹוֵהב

 ֶרֶגלּבָ  ָלֶלֶכת ִמְתַעֵּקׁש הּוא, ְמַוֵּתר לֹא ְׁשלֹוִמי. ַהֲהִליָכה ֶאת ָעָליו ַמְקֶׁשה ֲאֶׁשר ְּבַרְגלֹו

ְּכֶׁשֵהם חֹוְלִפים . ֵאיָנם ְמִביִנים זֹאת ,ֲחֵבָריו ֵמַהִּכָּתה ,ֱאִליֶמֶל ְוַאְבָרָהם .ַהֵּסֶפר ְלֵבית

ַאָּתה ִמְתָחֶרה ַהּיֹום ִעם ֵאיֶזה  ַהִאם"ַעל ָּפָניו ְּבִחּיּו ֵהם לֹא ׁשֹוְכִחים ְלַהְקִניט אֹותֹו: 

ם ַאָּתה ִמְתַּכֵּון ְלַהִּגיַע ְלַאַחר ַהְקָרַאת ַהֵּׁשמֹות?" ְׁשלֹוִמי ָצב ִנְסָּתר, ְׁשלֹוִמי?" "ַּגם ַהּיֹו

   ת ֵעיָניו ּוַמְחִריׁש.ת ֲחֵבָריו, ַמְׁשִּפיל ֶא ׁשֹוֵמַע אֶ 

 ,ָּפַסע ְׁשלֹוִמי ְלִאּטֹו ַּבֶּדֶר ְלֵביתֹו, ְלַאַחר ַהִּלּמּוִדיםַהַחּמֹות,  ַהָּצֳהַרִים ִּבְׁשעֹות ,ֶאְתמֹול

ְּדָמעֹות ְּבֵעיָניו. ּויֹוֵׁשב ַעל ַהִּמְדָרָכה  ,ְּבָנם ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ,ת ַיֲעֹקבהּוא רֹוֶאה ֶא  ְוִהֵּנה

ָעָנה ", ַהַהָּסָעה ֶאת ִאַחְרִּתי"י. ַיֲעֹקב? ַמּדּוַע ַאָּתה ּבֹוֶכה?" ָׁשַאל ְׁשלֹוִמ  ,ָמה ָקָרה"

 .ם ֵלב ֶׁשִּנְׁשַאְרִּתי ֵמָאחֹורִראׁשֹון ְולֹא ׂשַ  ָעָלה ַלַהָּסָעה ,ִיְׂשָרֵאל ,ָאִחי ַהָּגדֹול"ַיֲעֹקב, 

ת ַהֶּדֶר ְוַגם ּפֹוֵחד ְמֹאד ַלֲחצֹות ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ֵּכיַצד ַאִּגיַע ְלֵביִתי ַהּיֹום, ֲאִני לֹא ַמִּכיר ֶא 

ְׁשֵכִנים,  ֲהֵריָאנּו ֲאִני ְּבַדְרִּכי ַהַּבְיָתה וְ "ָאַמר לֹו ְׁשלֹוִמי,  ",ִּתְדַאג ַאל" .ְלַבד ְּכִביִׁשים"

ָרִצים ַמֵהר,  . "ַא ֵאין ִלי ֹּכַח ָלרּוץ ַמֵהר, ָּכל ַהְּגדֹוִלים"ֶאְׂשַמח ְלַלּוֹות אֹוְת ְלֵביְת

ָּכ ִהְתִחיל  ,ַוֲאִני לֹא ָיֹכל ְלַהִּׂשיג אֹוָתם. ֲאִני ָּתִמיד ִנְׁשַאר ֵמָאחֹור. ֲאִני ֲעַדִין ָקָטן"

ָצַחק ַהַּפַעם ְׁשלֹוִמי ְּבקֹול ְמֻׁשְחָרר. "ֲאִני  ,"ַּגם ֲאִני לֹא ָרץ ַמֵהר" ֶצב.ֱאִליהּו לֹוַמר ְּבעֶ 

"-ָיד ְּבָיד. ֵנֵל ְלַאט ִאְּתֵאֵל  ָּכ ִהְבִטיַח ְלַיֲעֹקב ַהָּקָטן. ְוָכ  ,ְלַאט, ְלִפי ַהֶּקֶצב ֶׁשְּל

י ָמה ָלַמד ַהּיֹום, ִעם ִמי ִׂשֵחק ּוִמֵהם ַהֲחֵבִרים ְּבֶדֶר ִסֵּפר ַיֲעֹקב  ִלְׁשלֹוִמ  .ַצֲעדֹו ְׁשֵניֶהם

ֵאיֶזה ַמָּזל ְׁשלֹוִמי, : "ְואֹוֵמרָקרֹוב ְלֵביָתם ָראּו ֶאת ֱאִליֶמֶל ָרץ ִלְקָראָתם  ֶׁשּלֹו.

כֹוִלים ֶחֶסד ִעם ְיָלִדים ְקַטִּנים ֶׁשֵאיָנם יְ  ְוגֹוֵמלָרץ ַמֵהר, ִמְסַּתֵּכל ָּתִמיד ְסִביְב  ֶׁשֵאיְנ

"ַּכָּמה  :ת ַיֲעֹקב אֹוֵמר ְלִאּמֹוִחֵּי ְׁשלֹוִמי ְּבִסּפּוק ַרב ְוָאז ָׁשַמע ֶא  .ְלַהִּגיַע ְלַבד ַהַּבְיָתה"

ַמְסִּכיָמה ֶׁשַאִּגיַע ִאּתֹו ָּכל יֹום ַהַּבְיָתה ָּבֶרֶגל?"  ַאְּת טֹוב ָהָיה ָלֶלֶכת ִעם ְׁשלֹוִמי, אּוַלי 

. 'ִּבְזכּות ָהִאִּטּיּות ִקַּיְמִּתי ִמְצַות ְּגִמילּות ַחָסִדים' ָרָחב ְוָחַׁשב ְׁשלֹוִמי ִחֵּי ִחּיּו

   ִלְפָעִמים ַּגם ִאִּטּיּות ִהיא ַמְעָלה!
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  ניתוח סיפור לפי מרכיביו

  פתיח  א. 

     

  הסיפור.של פתיח מההעתיקו 

  _____________________________________ :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   

  אן:וכתבו אותם כ

1 .____________________________________________  

2 .____________________________________________  

3 .____________________________________________  

4_____________________________________________.  

  .                                                                                פיתרון  ד.

מבטא את פיתרון הבעיה, וכתבו אותו את המשפט הבסיפור הדגישו 

  כאן:_______________________________________________

   סיום  ה.

  נסחו במילים שלכם את סוף הסיפור. האם יש כאן מסר? כתבו אותו.  

  __________________________________________________

__________________________________________________  
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  ביטויי זמן (חזרה)

  

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

מחודשי השנה, מחלקי השבוע או מחלקי היום מתנהל האירוע שמדברים 

  עליו או שקוראים עליו.

או כמה אירועים עלינו ליצור ֶרֶצף  נוסף על כך, כשאנו מתארים חלקי אירוע

ולשם כך נשתמש במילות זמן. ככל שנפרט יותר באיזה זמן מדובר, כך יוכל 

  הקורא "להתחבר" טוב יותר לכתוב. 

  

  מעלה?" –דוגמה מהסיפור "האיטיות 

ביטוי שיש בו שילוב של חלקי השבוע ושל חלקי  – םיאתמול בצהרי  . 1

  היום.

  ביטוי מפורט יותר.            –  מותם החיאתמול בשעות הצהרי  

     אתמול בשעות הצהריים החמות, לאחר הלימודים        

ביטויי הזמן הורחבו כדי שיהיה ברור לקורא באיזו אווירה מתרחש   שימו

  הסיפור. 

נעימה בחופשת הפסח, בצהרי היום, החלטנו לצאת לשחק בכדור. רוח   .2

  אב. נשבה. "זה יום נפלא למשחק", אמר יו

  

  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 תפקיד  –לכותרת 

  אפשר להחליפה. ,כותרת בהתחלהאת ההסיפור. אם כותבים 

  

  כיצד תבחרו כותרת?

  .אל תבחרו כותרות שגרתיות (פשוטות)  א. 

ילד במקום "הילד" או "הכבשה", כתבו כותרות מעניינות כמו "ה  

  שנעלם" או "הכבשה השחורה".

  

  אל תבחרו כותרות ארוכות.  ב.

שנפל מהאופניים", כתבו "הילד והאופניים" או  במקום "הילד  

  "הנפילה".

  

  בחרו כותרת המרמזת על תוכן הסיפור.   ג.

  

 

  לפניכם שלוש כותרות.

  מהי הכותרת הטובה ביותר לדעתכם? נמקו את תשובתכם. 

1.         2 .        3.  

  

  

  

  _______ י היא:יביותר בעינ ההכותרת הטוב

  מכיוון ש... ___________________________________________

___________________________________________________  

הכבשה השחורה שרצתה להיות  הכבשה השחורה הכבשה

 לבנה ולא הצליחה 
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  כותרות ם שלי סוגינשאנו מבחינים בין 

  

  

  

  

  

  מרמזת על התוכן שאינהכותרת       כותרת מרמזת על התוכן

  

 ,אם היא עמומה ע'את האות לצד כל אחת ו כתב .יכם רשימת כותרותלפנ

   שקופה. יאאם ה ש'את האות ו

  

  ___ ידידות

  חברות שנפסקה בגלל מעבר דירה___ 

  ___ הילד שגנב אוכל כי הוא היה רעב

  ___ הילד הרעב

  וזכהבתחרות הריצה  מעדהילד ש  __ 

  ___ התחרות

  

  המסקנה. מחקו את המילה המיותרת והשלימו את 

ולכן היא  ,י על התוכןילחלוטין מרמזת יותר מדעמומה /  שקופהכותרת 

לחלוטין כמו הכותרת  עמומה/  שקופה. כותרת שהיא פחות מסקרנת

  .פחות מסקרנת___________ גם היא 

/  שקופהובחלקה  עמומה /שקופה כדאי לבחור בכותרת שהיא בחלקה 

  .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

  __________________    הילדים שיחקו משחק מסוכן  .2

  __________________        העונש   .3

  __________________        באאין כמו א  .4

  __________________    המקרה המוזר שקרה לנו ביער   .5

  __________________    ידידות   .6

  __________________    חֵברות  . 7

    __________________         האפרוח  .8

  __________________    המשימה בוצעה  .9

  __________________    האריה שניצח את הפיל   . 10

  ותרתכותרת המעודדת קריאה היא כ

  * קצרה (ולא משפט שלם);

  * מסקרנת (שאינה מגלה פרטים עיקריים);

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

  

   

  

רחמים, יוסי ואני טפסנו על עץ האפרסק הנמצא בקצה השכונה. מעולם לא 

ידענו למי העץ שייך. יוסי הזריז הצליח בקלות להגיע לצמרת העץ. "לא 

סה את כוחו יים נתאמינו כמה אפרסקים יש על העץ", צעק מלמעלה. רחמ

ניסיתי וניסיתי לטפס, ובכל פעם נפלתי  –והגיע עד לענפים האמצעיים. ואני 

תרתי, ולבסוף הצלחתי לטפס עד הענפים הראשונים, וכמעט ילמטה. לא ו

אקטוף אחד בכל ', אמרתי לעצמי, 'לא חשוב'נגעתי באפרסק בוסר קטן. 

ול פתיחת תריס. . לפתע נשמע ק'מקרה, העיקר שאוכל להוכיַח שטיפסתי

"מה אתם עושים?" צעקה גברת לוי. רחמים ויוסי ירדו במהירות ונעלמו 

מלט על נפשי. אך נגעה כף יכלא היו, ורק אני נשארתי תקוע והתקשיתי לה

רגלי על הקרקע, ניתרתי כמו צפור, ופתחתי בריצה. גברת לוי צעקה לעברי: 

ית הספר, חכתה לי "אני מכירה את אמא שלך, ילד". למחרת, כשחזרתי מב

  מבט זועף.באמא 

רות מעץ יף פומד אותך להכנס לחצר שאינה שלך? מי הרשה לך לקטי"מי ל

"אגש בערב לבקש כשמבט עצוב על פניה. שאינו שלך?" שאלה אמא 

ה אמי, התפלאפסתי". "בערב?" יסליחה", עניתי "וחוץ מזה, לא רק אני ט

קח גם אותם  –ם האחרים "גש מיד להתנצל בפני גברת לוי! ולגבי הבני

 אמרתי לאמי." לא ידענו שהעץ שייך לגברת לוי". אמא הוסיפה", להתנצל

גברת לוי היא אשה אלמנה", החלה אמא כך חשוב שאספר לך כי "אם 

עול הפרנסה מוטל עליה  ,היא  מגדלת לבדה שלושה יתומים קטניםלספר, "

, לממן שמרטפיות מאחר ואין לה כסף ולא תמיד היא יכולה לצאת לעבודה,

כך  היא נוהגת לקטוף פירות מהעץ ולמכור לשכנות לצורך פרנסת ביתה

   שמצבה של הגברת לוי אינו נעים כלל"

ך ילדיה כרעיון!" קפצתי, "אולי נציע לה עזרה, ונשמור על  יש לי "אמא, 

  ?"לעבוד בשעות אחר הצהריםשתוכל לצאת 

מנחם ושלומי רים" של אלי, הלכנו שלשתנו להתנצל וגם הפכנו, ל"בייביסיט

, טפסנו על עץ הםשל גברת לוי. בכל פעם ששמרנו עליבניה הקטנים 

  האפרסק. אני כבר מטפס עד הענפים האמצעיים.
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  ניתוח הסיפור

  המשפטים המתארים את הבעיה.מה הבעיה בסיפור? הדגישו את     . 1

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

  הדגישו את הפתיח.  .2

  רון.ְת יהדגישו את הפ  .3

  כיצד מסתיים הסיפור? הדגישו את השורות.  .4

    _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  .הדגישו מילות תואר  .5

  .הדגישו מילות רגש  

  .שיח-הדגישו דו  

  המספר מהבעיה ועד לפיתרון?מהם השלבים שעובר   .6

  _______________________________________________א.   

  _______________________________________________ב.   

  _______________________________________________ג.   

  _______________________________________________ד.   

  _______________________________________________ה.   

  

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

  מהאירוע? המספרילד למד הלדעתכם 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  



198 

 

 

 

198 

  אפיון דמות

  

  דמות אנו מתארים אותה לפי כמה תבחינים: כשאנו מאפיינים 

) הקשר שלה עם דמויות 4) התנהגותה, (3) פנימיותה, (2ותה, () חיצוני1(

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

  השלבים בכתיבת אפיון דמות

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

  המשפטים הקשורים אליה, בסימנים שנקבעו מראש. 

  טים בטבלה לפי שבעת התבחינים.אוספים את המשפ  ב.

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

  

  .190?" שבעמוד מעלה –האיטיות קראו שוב את הסיפור "

  

  .שלומיהבה נאפיין את דמותו של 

: קראו שוב את הסיפור, וסמנו בו את כל המשפטים על פי שבעת שלב א'

) הקשר שלו  4) התנהגותו, (3) פנימיותו, (2) חיצוניותו, (1התבחינים: (

) דעת המחבר עליה. 7) המחשבות שלו, (6) הדיבור שלו, (5לדמויות אחרות, (

למשל, סמנו במדגש ירוק את כל המשפטים ששלומי אומר כשהוא נפגש עם 

  יעקב, ובמדגש כתום את המשפטים המתארים את מחשבותיו של שלומי.

  

ברתכם את המשפטים שסימנתם. (היעזרו : העתיקו לטבלה במחשלב ב'

  בטבלה שלפניכם.)

  

קשר   התנהגות  פנימיות  חיצוניות
לדמויות 

  אחרות

דעת   מחשבות  דיבור
  המחבר
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  : הסיקו מסקנה מכל קבוצת משפטים (מכל עמודה בטבלה).שלב ג'

למשל, מהמשפטים שאומר שלומי, מצטיירת דמות של ילד שאוהב לעזור 

  ייחס בכבוד לילדים קטנים. לחברים ומת

מהמשפטים שמתארים את התנהגותו של שלומי, מצטיירת דמות של ילד 

  שקט, נעים הליכות, אוהב לעזור לאחרים ומחריש כאשר פוגעים בו.

  

  ג' בטבלה אחת, למשל:  -אפשר לאחד את שלבים ב' ו

קשר   התנהגות  פנימיות  חיצוניות  
לדמויות 

  אחרות

דעת   מחשבות  דיבור
  רהמחב

מהמשפטים 
  בסיפור

              

                המסקנה

  

  כעת אפשר לנסח תשובה לגבי אפיון דמותו של שלומי 

  

שלומי הוא ילד עדין מאוד, בעל מגבלה פיזית ברגלו שאינה מאפשרת 

לו ללכת. חבריו פוגעים בו אך הוא לא עונה ומחפש כיצד לעזור לילדים 

   אחרים.

לא עונה להם אלא משפיל מבטו כאשר לועגים לו חבריו, שלומי 

ומחריש. שלומי שמח לעזור ליעקב שנותר מודאג בתחנה ומלווה אותו 

לביתו, לאורך הדרך מקשיב שלומי ליעקב ומעניק לו הרגשה נעימה עד 

  יום עם שלומי.-כדי כך שיעקב מבקש מאמו לחזור יום

 

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

  .88-89בעמוד 

 הוכחות

משפט 
מכליל 

 מסקנתי
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  החָ ּבָ ְׁש תהליך של הַ 

  

  .השבחהלכתוב, נתרגל תהליך מקדים של רגע לפני שאנו מתחילים 

כתב. אנו מנצלים את  שמישהו אחרבתהליך זה אנו קוראים סיפור מקורי 

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

  

  בתהליך של השבחה פועלים בשלבים:

קוראים את הסיפור המקורי ומסמנים במחוון את הרכיבים הקיימים   א. 

  ואת אלו החסרים

  מוסיפים רכיבים חסרים  ב.

משביחים את ה"פתיח" על ידי תוספת ביטויי זמן, תיאורי מקום ורקע   ג.

   על הדמויות

שיח, תיאורים, רגשות -ידי הכנסת דו-משביחים את "גוף הסיפור" על  ד.

  ואף הוספת דמויות

  משביחים את ה"סיום"  ה.

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

  שיש לו רצף הגיוני

מוודאים שהמשפטים ַתקינים, שאין חזרה על מילים, ושאין ביטויים   ז. 

  של מעשייה או של אגדה כמו "היה היה"

  מוודאים שיש סימני פיסוק מתאימים  ח.

  כתיב בודקים אם יש שגיאות  ט.

  מוודאים שהכותרת מתאימה לתוכן הסיפור, ושהיא קצרה ומסקרנת  י.

  

  

  
  
  
  
  



201 

 

 

201 

  ):עם עמיתיםובזוגות (תרגול כיתתי 

  משביחים סיפור בשלבים
  

  אורח ביער
באחד הימים הלכה קבוצת חברים לטייל ביער. לפתע פתאום, הם שמעו 

לחפש  רעש מכיוון מעבה היער. כולם הסתכלו מאין הרעש ַמגיע, והחלו
מקום מחבוא. רק איציק לא פחד והחל לרוץ לכיוון הרעש. הוא הגיע למקום 
הרעש וגילה שם נער בן גילו פצוע. איציק החליט לעזור לנער ולכן רץ לשכונה 
להזמין אמבולנס. תוך דקות ספורות הגיע האמבולנס ולקח את הנער הפצוע 

  לבית החולים.

  מילוי מחוון  .א

  המחוון לכתיבת סיפור העליל
  שם: _____________

  

  ____זמן                                                ____  .1

  ____מקום                                             ____ .2

  ____דמויות                                           ____ .3

  ____בעיה                                              ____ .4

  ____שימוש בפעלים                              ____ .5

  ____שימוש בשמות תואר                     ____ .6

  ____הוספת דמויות                               ____ .7

  ____רגשות                                            ____ .8

  ________שיח בין הדמויות                      -דו .9

  _____ ___                                            ְתרוןיפ .10

  ___מילים בשפה כתובה (אין סלנג)    _____ .11

  ________    חזרה על מילים (אוצר מילים)  .12

  ________                       שגיאות כתיב         .13

  ___סימני פיסוק (נקודה, פסיק,        _____ .14
  רכאות, סימן שאלה)ייים, מנקודת

  ___. כתב קריא                                   _____15      

  ________                               . מבנה משפט 16      

  ___ . לכידות ורציפות                         _____17      
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  ְתרוןיהשלמת הפ     ב.
את הנער, והתברר שרגלו נתפסה במלכודת  החובש באמבולנס בדק   

שהכינו ציידים לאיילים ביערות. החובש החליט מיד לפנות את הנער 
לבית החולים והציע לאיציק להתלוות אליו. בבית החולים תפרו את 
פצעו של הנער. לאחר שבוע הבריא הנער והודה לאיציק על הטיפול 

  המסור ועל הצלת חייו.
  הסיפור לאחר השבחה  ג.

לצאת אל היער. היער היה  החלטנו ,, במזג אוויר סתוויבאחד הימים  
העונה הנעימה ביותר לטיול ביער הייתה בתחילת  ינו.המקום החביב על

הסתיו. נפגשנו במקום הקבוע ליד עץ האלון העתיק. היינו חמישה, כל 
מצויד בתרמיל ובו מים וכריכים שאמו הכינה. חמשתנו כבר היה אחד 

  בעבר. טיילנו יחד
התחלנו ללכת לכיוון היער שהיה במרחק של חצי שעה. נכנסנו ליער   

ולאחר כמה דקות שמענו קולות. כל אחד ברח לכיוון אחר ומצא לו 
מסתור. אני, משום מה, נשארתי קפוא במקומי, ולא זזתי. לאחר כמה 

! היכן אתם?" אך לא אליהו, משה, יוסי, בנידקות התחלתי לצעוק: "
  "לאן הם נעלמו?" חשבתי. נשמעה תשובה.

ממנּו בא הרעש, ראיתי נער שפתאום שמעתי אנחה, וכשִהבטתי לכיוון    
 ,כבן גילי, שרוע על פני האדמה ורגלו פצועה. 'כנראה נפל מהעץ ונחבל'

  מסכן!" כמהחשבתי לעצמי. '
שהתקרבו  בני, יוסי, משה ואליהומאחור נשמעו צעדים, אלה היו    

  ראשונה.בשקט ובידם תיק עזרה 
  .יוסיהציע  ,קח אותך לאזור מגורים"י" נחבוש אותך ונ   
  .י"י"כיצד בדיוק תקחו אותי?" ענה הנער,"אינני יכול לעמוד על רגל   
חבר, נישא אותך לאיזור מגורים, לשם נזמין כבר  ,"אל תדאג   

מיד כשהגענו לאזור המגורים התקשרנו למגן דוד אדום  אמבולנס".
פנות אותו לבית ל כים"צרי רות אמבולנס.ששלחו תוך דקות ספו

עניתי.  ,"אני" "מי מוכן להתלוות אליו?"אמר החובש.  ,"חולים
 ,התשובה שימחה את הנער. באנו לבקרו מדי יום, ובסוף השבוע

כשהבריא, הודה הנער לכולנו וביקש להצטרף אף הוא למסעותינו 
  ביער.

ל לפני שנגיש עזרה "בפעם הבאה שנצא ליער אני מקווה שנספיק לטיי   
  .אליהואמר  ,ראשונה לאורחי היער"
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באמצעות מדגש או קו תחתי משפטים  בסיפור לאחר השבחהסמנו 

  וביטויים חדשים שנוספו לסיפור.

  אילו שינויים ביצענו?

  השבחנו את הפתיח.  א. 

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

  ד.ותיארנו את הציו

  השבחנו את גוף הסיפור.  ב.

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

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

  למספר והעלינו רגשות.

  כתבנו פיתרון וגם סיום בנפרד.   ג.

  

  נושאים לכתיבת סיפורים

  חברי הטוב נפצע .1

  ההפתעה הגדולה .2

  חידון המשניות הארצי .3

  טיול משפחתי שלא אשכח .4

  יום הולדתמסיבת  .5

  ליל הסדר בבית סבא וסבתא .6

  האתרוג המיוחד שקנה אבא .7

  הטיול הכיתתי .8

  חבר אמיתי .9

  המלצה

מחבריכם משוב לצורך תוכלו להחליף ביניכם את הסיפורים ולבקש 

        השבחה. אם תרצו, תוכלו לקבל משוב מהכיתה כולה. 
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  סיפור מקורי

  הבור בחרמון

  

בחופשת הקיץ יצאנו הוריי, אחי, אחותי ואני לחרמון. כשהגענו   

  לחרמון, שכרנו ציוד להחלקה על השלג.

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

עליי. נפלתי לתוך בור. צעקתי לעזרה, אבל לא שמעו אותי. אחרי 

הכוח כדי שישמעו אותי.  מה באו לחפש אותי. צעקתי בכל-זמן

  לבסוף חילצו אותי.

שמחתי מאוד, וגם הוריי שמחו. בדרך חזרה ְׁשָנִתי הייתה עמוקה    

  כל כך, עד שלא הרגשתי שהוריי העבירו אותי לחדר שלי.

  מחוון

  הכתוב קשור לנושא _______

  _______  זמן                          

  _______      מקום

  _______      דמויות

  _______      בעיה

  _______      פעלים

  _______      תארים

  _______      רגשות

    _______  תוספת דמויות

  _______      שיח-דו

  _______      פיתרון

  _______  מילים חוזרות 

  _______    סימני פיסוק 

  _______  משפטים תקינים

 פתיח

 גוף

 סיום

  

  

  

  הרחיבו את הפתיח בלבד. 

קראו את ההשבחה בעמוד הבא 

  עזרו בו להשבחת הפתיח שלכם.והי

_________________________  

_________________________

_________________________  

_________________________

_________________________  

_________________________

_________________________  
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  הבור בחרמון (השבחה)

עם משפחתי לטיפוס חנוכה, ביום קר מאוד, יצאתי הבאחד מימי    

על החרמון. כבר מרחוק ראינו את הכיפה הלבנה של החרמון. 

כשהגענו לאזור ההר כבר נראה השלג האמיתי. התחלנו ליצור 

כדורי שלג ולהעיף זה על זה. בינתיים הלכו הוריי לשכור ציוד 

  טיפוס להחלקה על השלג.

  

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

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

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

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

לפחד. אני לא יודע כמה זמן עבר, אבל פתאום ראיתי את אמא 

התחלתי לבכות. התעוררתי שלי בוכה. חיבקתי אותה, וגם אני 

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

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

  אמיתי.

  :סמנוא. 

  פעלים בצבע כתום     

  מילות תואר בצבע ורוד     

  משפטי דיאלוג (גם עם עצמי) בצבע כחול     

  רגשות בצבע אדום     

  .כתבו אילו פרטים בגוף הסיפור עדיין חסריםב. 

  .כתבו במחברת את הסיפור, והוסיפו את הפרטים החסרים ג.

  

  רקע

  זמן

  מקום

  דמויות

 

 גוף

 סיום
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  הטיול שלא הספיק להתממש
  (סיפור כיתתי)

  
  סיפור שנכתב לאחר משוב כיתתי

בנר שביעי של חנוכה, ביום קר מאוד, החלטנו לצאת לחרמון המושלג. "בואו 
י, כשחיוך על פניו. אחי, אחותי ואני כבר רצנו נתחמם בחרמון", אמר אב

לארוז. מרחוק כבר יכולנו 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 כמות שלג לגובה 

  זה יום מתאים", ענה אחי.של שני מטרים לפחות, 
כשהגענו למרגלות ההר נכנסנו לחנות שבה מוכרים ציוד גלישה ושכרנו ציוד 
מיוחד לגולשים. התחלנו בטיפוס כי לא רצינו לחכות בתור לרכבל. הוריי 
טיפסו לאט בגלל אחותי הקטנה ואילו אני ואחי התקדמנו במעלה ההר. 

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

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

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

דואגים שנעלמתי להם פתאום. עברו לי בראש מחשבות רבות. מזל שהייתי 
עם אוברול מיוחד. לולי זאת, בוודאי הייתי קופא. שמעתי אנשים סביב. לא 
הבנתי מה הם אומרים. ניסיתי לצעוק. החלטתי שאני לא בוכה. פתאום 

לטפס ועלה בדעתי רעיון שאולי ראיתי את מקל החיפוש שאתו התחלתי 
אדחוף את סלע השלג מפתח הבור, אבל לא היה לי מספיק כוח. "חבל שאני 
לא חזק כמו אבי, חברי לכיתה. הוא בוודאי היה כבר דוחף את הסלע ומחלץ 

  את עצמו", חשבתי לעצמי. לא היה לי זמן רב למחשבות.
לים אותי אם פתאום ראיתי אור ואת פניהם של הורי מלמעלה בפתח שוא

אני בסדר. שלפו אותי מהבור. רציתי הביתה. הייתי עייף. כולם חייכו חוץ 
מאמא שלי שבכתה. היא תמיד בוכה במקום לשמוח. אני לא זוכר מה היה 
אחר כך כשהתעוררתי. בבוקר היה לי חם וטוב. גם השוקו שלי היה מוכן. 

  התצלום על השולחן הוכיח שזה לא היה חלום.
  

ל הסיפור החדש? האם שמתם לב שהתלמידים שינו את שמו מה דעתכם ע
  של הסיפור? 
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  (סיפור מקורי) הגינה שניצלה

  

באחד  ,לפתע .משה בא לגינההיה כל יום ב .משה שמופעם היה אדם ש

. משה דיבר עם האחראי אותה ראה שעומדים להרוס הימים, כשבא לגינה,

תשיג לנו  ,וס את הגינה"אם אתה רוצה שלא נהר :והאחראי אמר למשה

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

"עכשיו אנו מפסיקים  :והאחראי אמר ,חתימות אלףהשיג  וחברים ולבסוף

  להרוס את הגינה".

  (אבי, תלמיד בכיתה ג')

  משוב על הסיפור "הגינה שניצלה"

  ,שלום אבי

לכל אחד שיש לו  קרוב ללבו שלכי זה  מאוד, הסיפור יכול להיות מעניין

  .אותו ואחרים רוצים להרוס לו ,משהו שהוא אוהב

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

  לא ברור מדוע רצו להרוס את הגינה.   .1

  להשיג. שישהחתימות  ןלא מובן מה  .2

  חתימות? אלףכיצד השיג משה   .3

  :להוסיף כדאי

  מילות תואר

    מילות רגש

  :להשמיט כדאי

  "פעם" (כותבים רק במעשיות)

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

1 

2 

3 

4 

5 
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  הגינה שניצלה (השבחה)

  

  כל יום היה יוצא לגינה ומטפל בה. ב. מאוד תה גינה קטנה שאהבילמשה הי

. בגינה אותה שקהומדי יומיים גם ממנכש אותה מעשבים שוטים, לפעמים 

יצא משה לגינה וראה את  באחד הימיםהיו עצי פרי וגם ערוגות פרחי עונה. 

" ?הכביש עד לגינתו. "מה אתם עושיםמיה מודדים את המרחק יאנשי העיר

ונצטרך להרוס את  ,שאל משה בבהלה. "אנחנו צריכים להרחיב את הכביש

חתימות מכל  ףאלאני אשיג ! "אני לא מסכים :משה נבהל .הגינה שלך"

כל יום אחר הצהריים ב" !את הגינה שלי והרסשתשיתנגדו  ,השכונהאנשי 

חתימות והיה מאושר.  אלףהלך משה לבתים והחתים אנשים. לבסוף השיג 

אמר לעצמו. על דלת ביתו  ',עכשיו לא יוכלו להרוס את הגינה היפה שלי'

שמח ומכים בו, !" משה הרגיש שכולם תונעּכָ ילא נ ,"אנחנו אתך :מצא כרזה

  .מאוד

  

  מהסיפור הראשון?יותר האם הסיפור השני טוב   . 1

  __________________________________ .נמקו את תשובתכם

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

   

  לסיפור המקורי. הדגישו את המשפטים שנוספו בהשוואה  .2

  העתיקו את המשפטים שנוספו.   

  _____________________________________________  א. 

  _____________________________________________  . ב

  _____________________________________________  .ג

דש פעם נוספת. את הסיפור שלכם כתבו השביחו את הסיפור הח  .3

  במחברת. 
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  מבדק עצמי

  

  .קראו את הסיפור שלפניכם, ובצעו את המשימות שאחריו

  

  הכדור שהלך לאיבוד

  

היה היה פעם ילד שאהב מאוד לשחק בכדור. בכל יום הולדת היה מבקש 

מהוריו כדור במתנה. באחד הימים הוריו קנו לו כדור, והילד שמח במיוחד 

  מאוד כדורים.- הוא אהב מאודכי 

חודשיים אחר כך הכדור אבד. הילד וכל חבריו חיפשו את הכדור ולא מצאו, 

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

  כי לא מצא את הכדור.

שבועיים לאחר מכן הילד המשיך לחפש את הכדור ועדיין לא מצא אבל לא 

  הילד מצא את הכדור והיה מאושר עד עצם היום הזההתייאש עד שלבסוף 

  (תלמיד)                   

  

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

  מהחיים שלנו.             

  

כתבו על פי מחוון סיפור את הביקורת הראשונה שלכם על הסיפור.   א. 

  ם.הגישו למורה את דף הביקורת שלכ

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

  . הסיפור החדש שלכם הגישו למורה

  

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

  יהיו תקינים, שהכתב ברור ושהיצג הדף תקין.
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  לסיפור פתיחכתיבת 

  1פתיח 

בדיוק מה אני רוצה ליום הולדתי. על  יום ההולדת שלי מתקרב. אני יודע

המתנה הזו אני חולם כבר שנים,אבל בכל פעם שאני מזכיר את המילה 

אולי  –"אופניים", מתחילים הוריי להסביר למה אי אפשר לקנות לי אופנים 

בלילה שלפני  .כשאגדל יקנו לי הורי את האופניים שאני כל כך מצפה להם

ודדים. 'הם שוב מארגנים איזה טיול', היום הגדול שמעתי את הוריי מסת

חשבתי, 'כמו בשנה שעברה'. איך אוכל להסביר להם שטיול זה לא מתנה? 

  . חשבתי לעצמי בעצבנות.''אני רוצה מתנה אישית, רק שלי

  2פתיח 

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

טיולים משפחתיים. אבל בעיניי איזו מתנה משפחתית כמו טיול. אני נהנה מ

זו לא מתנה ליום הולדת, זה לא אישי. "מתנה צריכה להיות אישית", 

  הסברתי להוריי ששוב תכננו טיול כמתנת יום הולדת בשבילי.

  3פתיח 

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

י". בעצם כן משנה, כבר נמצאת בפי: "לא משנה מה, רק לא טיול משפחת

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

"זה מה שאני רוצה ליום ההולדת", עניתי. "אולי", התחיל אבי את המשפט 

ואני קראתי בקול  "אני לא רוצה טיול, גם לא ריהוט חדש לחדר וגם  הידוע,

  ". הייתי נחוש בדעתי.לא מסיבת יום הולדת אני רוצה מאוד אופניים

  

  ."מתנת יום הולדת"עכשיו כתבו במחברתכם פתיח משלכם לכותרת 
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  חבר לעת צרה

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

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

לאחר הלימודים, החליטו אהרן ויצחק לעבור בדרכם בחנות הצעצועים על מנת 

לקנות גולות נוספות לאוסף הגולות שלהם. אהרן ראה בחנות גולות מיוחדות 

צבען כצבע הכסף, מבריקות וחלקות. "מה מחירה של חבילת גולות מאוד. 

כאלה?" שאל את המוכר. "אלה גולות נדירות מאוד ומחירן כפול ממחיר הגולות 

הרגילות", ענה לו המוכר. "אם כן, אקנה חבילה של עשר גולות כאלה במקום 

שלם. עשרים גולות רגילות". גם יצחק רצה כאלה גולות, אך לא היה לו במה ל

הוא אינו מעז לבקש מאמו כסף לקנות גולות. כאשר ניגש אהרן לשלם בקופה, לא 

  מצא את ארנקו. חיפש בכיסיו, חיפש בילקוטו אך הארנק לא נמצא.

"מה אעשה? הן בארנק נמצא סכום כסף גדול שאמא נתנה לי על מנת שאקנה 

  רציתי?" בדרך מוצרים מיוחדים לכבוד השבת. ומה עם הגולות היקרות שכל כך

  "אל תדאג", אמר לו יצחק חברו, "נחזור לבית הספר ונחפש את הארנק".

  חזרו אהרן ויצחק לבית הספר, חיפשו היטב בכל מקום אך הארנק לא נמצא.

גיד לאמא שאיבדתי את להצער ודאגה מילאו את לבו של אהרן. "איך אוכל 

  הארנק? היא תצטער כל כך!" 

כל ההוצאות שאדם מוציא לכבוד השבת יצחק נזכר שהיום למדו בכיתה ש

חוזרות אליו ואמר: "אני בטוח שנמצא את הארנק, אמך כיוונה שהקניה שלך 

  תהיה לכבוד שבת ולא ייתכן שהכסף יאבד".

מיד נזכר אהרן כי הארנק היה בתא של ארוחת העשר בילקוטו ורץ מהר לכתה. 

מחו שני החברים על הרצפה, מתחת לשולחנו, היה מונח הארנק הכחול שלו. ש

ורצו מהר לקנות את הגולות המיוחדות וכמובן גם את המוצרים לכבוד שבת. 

כשנפרדו, הוציא אהרן חמש גולות מיוחדות מהשקית נתן ליצחק ואמר: "תודה 

 לך, יצחק, שהיית לצדי ועזרת לי". 
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  סיפורנושא ל"בעיות" שיכולות לשמש 

להציג לנו. בכל סיפור אנו צה שהוא רוכל סופר מתחיל לכתוב כי יש לו בעיה 

  צריכים להציג בעיה. הבעיה היא מרכז הסיפור.

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

  אם הבעיה שנציג בסיפור תעניין את הקוראים.

זו בעיה  ,ואם המכה כואבת ,ספק ללא ,. זו בעיהקיבלתי מכהו נפלתי ,למשל

  אישית מסוג זה יכולה לעניין את כל הקוראים? . מתי בעיהרצינית

ולהגיע בכוחות לקום  עלינוו ,אנשיםבו אם הנפילה מתרחשת במקום שאין 

תרון יהדרך לפש בעיה זו זה יכול להיות מעניין. ,למקום שנותן עזרה נועצמ

  קשה ומסובכת, והסיפור יכול להיות מעניין ומותח. יכולה להיות 

רצונות, חלומות, הפתעות,  :יות שונות ומגוונותיכולות לה בעיות אישיות

יש להרבות במילות ה אירועים שמחים שפתאום נקטעים. בסיפורים אל

  רגש. 

חברות, בעיה של ילד  או ביןקשר בין חברים יכולות להיות  בעיות חברתיות

 ובסיפורים אל. מוגבלויות המנסה להיות כמו כולם, יחסי כוחות בכיתה לעב

  כל דמותשיח בין הדמויות ולציין רגשות של -ת, לנהל דויש לתאר דמויו

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

  כך גם על בעיות בארץ שלנו.  שלכם ואחר

  

  ?כתבו מה היתה הבעיה בספור "חבר לעת צרה" כיצד היא נפתרה

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

_________________________________________________

 



213 

 

 

213 

 

  לסיפור גוף תביכת

  

  רעיונות לגוף הסיפור "מתנת יום הולדת":

  

  הסברים מדוע סירבו ההורים לקנות אופניים:  . 1

  * הרכיבה על אופניים מסוכנת מאוד  

  * אנו גרים בשכונה עם כבישים בעלי שיפוע רב  

  * עלות האופניים היא גבוהה מאוד         

  .        הילד זוכה באופניים במבצע של "תנובה",2

  שמחה רבה מציפה את הילד.           

  הילד עורך הסכם עם הוריו לגבי הזהירות ברכיבה            

  וזמני הרכיבה באופניים.           

  חבל.      נוצרת בעיה כלשהי: הילד נופל ונ3

  .      האופניים נגנבות.4

  גוף לסיפור "מתנת יום הולדת".במחברת  כתבו 

  לסיפור סיום תביכת

  הולדת":-לסיום הסיפור "מתנת יום רעיונות

  הילד לומד כיצד לרכב על האופניים  .1

  נה אחרתהאופניים נמצאים בשכו  .2

  

  כתבו סיום לסיפור "מתנת יום הולדת".

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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  מהי חברות טובה?

כל בוקר לבית בויעל היו חברות טובות. שתיהן למדו בכיתה ב' והלכו  דינה

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

ו, הכינו שיעורים, צחקו ונהנו. כולם ידעו ששום דבר לא יכול לפגוע ז

  בחברות הזו.

 ,, כאשר הלכו שתיהן לבית הספר, החל לרדת פתאום גשם חזקבאחד הימים

  היורה! היה זה 

הלכה בבגדיה הרגילים. ואילו יעל  ,הילבשה מעיל ובידה אחזה מטרי דינה

לא כדאי", " ."יה שליתחת המטרי נלך שתינו יחדש כדאי"אמרה דינה ליעל: 

 ?"יהמעיל שלתלבשי את "אז אולי ענתה יעל, "יהיה צפוף ושתינו נרטב". 

הגשם גבר, טיפות גדולות . יעלענתה  ,קר" לךיהיה  ,"לא הציעה עדינה,

ניתכו על הרצפה. שתי הבנות החליטו לתפוס מחסה תחת מבנה בדרך. 

ותן שכנה שראתה אותן "מדוע אתן לא הולכות לבית הספר?" שאלה א

מסתתרות מהגשם. "ליעל אין מטריה ומעיל, ואני לא מוכנה לעזוב אותה כך 

בגשם", ענתה דינה. "נמתין מעט עד שהגשם יחלוף ונרוץ יחד לבית הספר". 

 . התרגשה מאוד השכנה: "איזו חברות נפלאה!" כשפסק הגשם רצו שתיהן

  כשהגיעו לבית הספר מצאו שער נעול...

  לכתה שאלה המורה: "מדוע אחרתן?"... כשהגיעו

  למחרת...

  

כתבו במחברת המשך לסיפור. (הסיפור יכול להסתיים בצורה חיובית או 

  בצורה שלילית.)

  

  

  

1 

5 

10 

15 
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  נספחים

  

  משוב

  כרטיסי ניווט

  תבניות למחזיק מפתחות
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  ___________ :תאריך

  ____________ :כיתה
  _________ל: ______

  משוב עמית

בעיקר  מאודונהניתי  "את הסיפור שלך "______________קראתי 

  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 __________________________________________  

  בין _________ושיח בין ______________ -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
  בבוקר

  בצהריים
  אחר הצהריים

  לפנות ערב
  בלילה

  בצהרי היום
  ירוומילים המתארות מזג א

  חורפי
  קר וגשום, סוער

  ערפילי, סגריר, מעונן
  קיצי

  חמסיןחם ויבש, שרבי, 
  אביבי
  סתווי

  אפרורי, משב רוח, קריר

  מילות זמן ורצף
  לפני כן

  כעבור שעה/דקה
  לאחר מכן

  אחר כך
  מוקדם יותר, מאוחר

  בהמשך
  בהתחלה

  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
  פזיז/שקול

  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

  תעורר/קם                      גילה/חשףה  
  ראה/התבונן                     הכין/ארגן

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

  יבב                         עבד/עמליבכה/
  קנה/רכש                         לקח/נטל

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

  שמע/הקשיב/האזין         הלך/פסע
  ישן/נם                             

  :מילים המציגות בעיה    
      , פתאוםבאחד הימיםלפתע, 

      
  
  

  * לצד חלק מהפַעלים כתובים פעלים 
  (לא נרדפים).  לשימוש דומה   
  
  

  חלק ממילות התואר כתובים הפכים. * לצד

    
    

      .........................................................................שמות מקומות
  שדה                 ים                            
  חורשה             נהר           שמורת טבע               

  בית                  גן חיות     מושב               
  מערה               כפר          נחל               
  שּוק                  קיבוץ                   

     



218 

 

 

218 

  (מותר לצלם) תבניות למחזיק מפתחות

  

  של ניגוד קשר       קשר של זמן                                 קשר של סיבה      

  מאז                     
  בעוד ש..               
  אולם...            לאחר זאת             

  אבל...              כש...        מפני ש...              
  חרף...              עד ש...          בגלל...              
  אך...            תחילה...           כי...              
  ברם...            אחר כך...        מכיוון ש...              
  לעומת זאת..            ראשית...        מאחר ש...                 
  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              וצאהקשר של ת        

  
        

  
  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) 

 שתיעשיתי, שמעתי, הרג

  –סיום 
מה מיוחד, חוויה 

  מומלצת?-מומלצת / לא
 מדוע?

  רקע, –פתיח 
  זמן, מקום,

  דמויות
 

  בעיה
  רצף עלילה

  פיתרון
 

   –סיום 
  טוב / רע

  פתוח / סגור
 

 כותרת

   –פתיח 
 מי, מתי, היכן

   –תוכן (פעילות) 
ראיתי, עשיתי, 

 שמעתי, 

  –סיום 
 חוות דעת מקצועית

  נקודה
  סימן שאלה
  סימן קריאה

  קודותייםנ
  מקף

  סוגריים
  –מירכאות 
  * היפוך
  * דיאלוג
  * ציטוט

  * מטפורה
 


