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  בס"ד
  

  
  ַּתְלִמיִדים ָׁשלוֹם ַרב,

  חֹוֶבֶרת זֹו ֶׁשִּביֵדיֶכם ִהיא חֹוֶבֶרת ְּבִכיׁשּוֵרי ָׂשָפה.

  ַמְטָרָתּה ְלָהֵקל ֲעֵליֶכם ְלִהְתמֹוֵדד ּוְלָהִבין ֶטְקְסט.

  ְיִחידֹות ִלימּוד. ְּבָכל ְיִחיָדה ִּתְפְגׁשּו  ַהחֹוֶבֶרת ְמחּוֶלֶקת ְלֶעֶׂשר          

  ִסּכּוִמים ַהְּכתּוִבים ְּבתֹו ִמְסֶגֶרת ְירּוָקה. ְּכָדאי ָלֶכם ְלַהַעִּתיק ֶאת          

  ַהִסּכּוִמים ְוִלְׁשמֹור אֹוָתם ִּבְקָלֵסר ְמיָֻחד ְלִכׁשּוֵרי ָׂשָפה. ִׁשְמרּו ַעל          

  ַגם ְלָׁשָנה ַהָּבָאה.ַהְקָלֵסר           

  ְּכמֹו ֵכן, ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּתְראּו ִאּיּור ֶׁשל ִעָּפרֹון ָיֹרק              ִיְהֶיה ֲעֵליֶכם 

  ְלָמֵלא ֶאת ַהְמִׂשימֹות ַהְדרּוׁשֹות, ַּבחֹוֶבֶרת ָעְצָמּה אֹו ְּבַמְחַּבְרְּתֶכם, 

  י ְלָהִבין ֵהיֵטב ֶאת ַהְמִׂשימֹות ַעל ִּפי  ַההֹוָראֹות. ֵהַעְזרּו ַּבדּוְגמֹות ְּכֵד 

  ְוַהְקִּפידּו ְלַסֵמן ְּבַמְדֵגׁש אֹו ְּבִעָּפרֹון ֶאת ַהִמִלים ְוַהׁשּורֹות ְּבֵהְתֵאם 

  ַלנֹוֵׂשא ַהִנְלָמד.

             

  ְלִמיָּדה ְנִעיָמה,            

  ְּברֹותָהְמחַ              

            

 



 

  

  ָהִעְנָיִנים ֹּתֶכן
  
  
  1ְיִחיָדה  

  1              יר ְלִסּפּורֵּבין ִׁש 
  4          אֹוִתּיֹות, ְצִליִלים, ִמִּלים ּוִמְׁשָּפִטים

  10              ְׁשִאיַלת ְׁשֵאלֹות
  14            ֵּכיַצד ִנְכֹּתב ְּתׁשּוָבה ַּתִּקיָנה?

  18            ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָיִחיד ְוַרִּבים 
  21                ִמּלּוי הֹוָראֹות

  
  2ְיִחיָדה 

  23            ֵאלֹות?ֵּכיַצד עֹוִנים ַעל ְׁש 
  29        ֲהָבַנת ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל ִמִּלים ִמּתֹו ֶהְקֵׁשר

  34          ֶאת ִמי ֵהם ַמְזִּכיִרים? –ְמַאְזְּכִרים 
  37          'ָׁשָלב א –ְמיָֻּמנּות ַהִחּפּוׁש ַּבִּמּלֹון 

  40            ָׁשָרִׁשים ּוִמְׁשְּפחֹות ִמִּלים
  

  3ְיִחיָדה 
  43                ִאְרּגּון ֵמיָדע

  49              ֶרֶצף ּוִבטּויי ְזַמן
  58                  גּוִפים

  59            ִמְבֶנה ַהִסּפּור ַהֲעִליָלִּתי
  63                ִמלֹות הֹוָרָאה

  
  4ְיִחיָדה 

  68                ֵטְקְסט ֵמיָדִעי
  82                ִמּלֹות ִסָּבה

  86                ְּכִתיַבת ִנּמּוק
  92            ּלֹות ִנּגּודִמּלֹות הֹוָסָפה ּוִמ 

  95        ְּבִנַּית ְּתעּוַדת ֶזהּות (ת"ז) –ִאְרּגּון ֵמיָדע 
                     

                                                                                                   
  5ְיִחיָדה 

  101                ִאְפיּון ְּדמּות
  106                ֹּתֶכן ָסמּוי

  112                ים ִנְרָּדפֹותִמּלִ 
  113                ִמִּלים וִהּפּוָכן

    115          'ָׁשָלב ב –ְמיָֻּמנּות ַהִחּפּוׁש ַּבִּמּלֹון 
  
  
  
  



 

  

  6ְיִחיָדה 
  117                ֵׁשם ַהִּמְסָּפר

  120                ְּכִתיב ָנכֹון
  125                ִמּלּוי הֹוָראֹות

    127            ַהֲעָׁשָרה  –אֹוַצר ִמִּלים ְמֻגָּון 
  132            'ֲהָבַנת ַהִּנְקָרא ְּבִכָּתה ב

  
  7ְיִחיָדה 

    143          ַמּדּוַע ֲאָנִׁשים ּכֹוְתִבים ִסּפּוִרים?
  144              ְּכִתיַבת ִסּפּור ֲחָוָיה

  147              ַהִּמְבֶנה ֶׁשל ִסּפּור ֲחָוָיה
  149                ְּכִתיב ּוְכָתב

  150                ַהְׁשָּבָחה
      151            ַהְׁשָּבָחה ֵדיּכְ  ּתֹו לֹוְמִדים

  157            הֹוָסַפת ְרָגׁשֹות ְלִסּפּור ֲחָוָיה
  160              ֵּתאּור הּוא ְּכמֹו ִצּיּור

  161            הֹוָסַפת ֵּתאּוִרים ְלִסּפּור ֲחָוָיה
  

  8ְיִחיָדה 
    166            ִמִּסּפּור ֲחָוָיה ְלִסּפּור ֲעִליָלה

  170          ִליָלה?ָמה ֵּבין ִסּפּור ֲחָוָיה ְלִסּפּור עֲ 
      174          ֵּכיַצד ִנְכֹּתב ִסּפּור ֶׁשֻּכָּלם ִיְרצּו ִלְקֹרא?

  175              ַמהּו ִסּפּור ְמַעְנֶין?
  177            ִׂשיַח ְלִסּפּור-הֹוָסַפת ּדּו

  179          ִמִּסּפּור "ֶאְפרֹוַח" ְלִסּפּור "ּבֹוֵגר"
  

  9ְיִחיָדה 
  188            ֲאַנְחנּו ּכֹוְתִבים ְּבַעְצֵמנּו
      188            ְּכִתיַבת ָּפִתיַח ֶׁשל ִסּפּור

      191              ְּכִתיַבת ּגּוף ֶׁשל ִסּפּור
      193            ֶׁשל ִסּפּור ִסּיּוםְּכִתיַבת 

  
  10ְיִחיָדה 

    195                      ְּכִתיַבת ִסּפּור ְּבֶעְזַרת ְּתמּונֹות
  199                                      ִסּפּורלְ ּכֹוֶתֶרת 

  210                                        ְמַעְנֵיןַהָּצעֹות ִלְכִתיַבת ִסּפּור 
  

          ִנְסָּפִחים: ַּכְרִטיֵסי ִנּוּוט, ַמֲחָוִנים, ַּדֵּפי ֵעֶזר
  213          ַמֲחָון ִלְבָרָכה / ְלַהְזָמָנה / ְלמֹוָדָעה

  214              ַמֲחָון ְלִסּפּור ֲחָוָיה
    215            יַבת ִסּפּור אֹוַצר ִמִּלים ִלְכִת 

    216              ַמֲחָון ְלִסּפּור ֲעִליָלה
 217  ִמּלֹות ֵּתאּור, ִמּלֹות ֶרֶגׁש, ִּבּטּוֵיי ְזַמן, ְּפָעִלים, ְּדֻמּיֹות, ִמּלֹות ָמקֹום


