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  דיווח       כתיבת            כתיבת        ספור    ספור    

  תשובה         המלצה        עלילה    חוויה   

  

  

  תמצות          עבודת                

  חקר                 

כתיבה 
 ספרותית

  כתיבה 
 עיונית
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  7יחידה 

  כתיבה עיונית

  כותבים תשובה תקינה
  

  לקים. כל תשובה תקינה מורכבת ממספר ח

  

  התוכן הקשור לשאלה, ובדרך כלל, הוא משקף את התייחסות הכותב – רעיון

  לטקסט.      

  

  נועדו להסביר את הרעיון. –תומכים 

  

  . מדועעונה על השאלה  –     נימוק 

  

  יש להסביר לעתים את הנימוק או את הרעיון. –    הסבר 

   .לעשות זאת בעזרת תיאור או פירוט אפשר       

  

  נועדה לחזק את התשובה או להמחיש את הרעיון. –(או הוכחה)    דוגמה

  

  ההתנסות בכתיבה עיונית תודגם באמצעות הסיפורים:

  ;152 "הסוס המנודה" / תמר גולן, עמ'

  ;171 "הסוד" / חוה חבושי, עמ'

  .66"ידידות שנפסקה" / מחבר לא ידוע, 
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  נימוק ה בדגםשובא. כותבים ת
  .  לווה לשאלה מדוע?  או לשאלה  מה דעתכם על...? הנימוק מת

  ניסוח שאלה

  )או נמקו והסבירו את תשובתכם.( .מה דעתכם על...? נמקו את תשובתכם

  מבנה התשובה

  משפט עמדה משולב בעובדה  א. 

  העמדהנימוק והסבר   ב.

  הוכחות מהכתוב המצדיקות את העמדה   ג.

  )., ולא מהטקסט(לעתים יש לתת הוכחות מהחיים          

  משפט מסיים  ד.

  

  ניסוחים לפתיחת התשובה

  דעתי על... היא שלילית/חיובית

  אני מצדיק את...

  איני מצדיק את...

  אני מסכים עם...

  איני מסכים עם...

  אני תומך ב...

  אני מתנגד ל...

  ה... אינה מקובלת עליי כי...

  לדעתי, ה... לא התנהג כראוי / התנהג כראוי

  התנהג בצורה מבישה לדעתי, ה...

  לדעתי, ה... התנהג בצורה שאינה הולמת אדם במעמדו.

  

  בהסבר אפשר לשלב מילות קישור של סיבה (כי, כיוון ש..., מפני ש... ועוד).

  את ההוכחות יש לפתוח במשפט מקדים, למשל:

  ההוכחות לכך מהסיפור/מהקטע הן...

  ... היא ההוכחה לכך ש...

או ציטוט ממנּו או מניסיון החיים של כל אחד מכם  אפשר לתת דוגמה מהטקסט 

  (אם אין הוכחות בטקסט).
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  שימו

כדאי שתתחילו מיד בכתיבת הדעה, ולא  "מה דעתכם?"כאשר אתם נשאלים 

  תחזרו על השאלה. 

  

  שימו

  ."רע"או  "טוב"תלמידים מתייחסים לנימוק בביטויים כמו: 

  טבלה להרחבת אוצר הביטויים. כםלפני

  במקום "טוב" או "רע"?או לכתוב פשר לומר מה א

  טוב  רע

  כראוי  לא כראוי

  נאותה  לא נאותה

  חיובית  שלילית

  ראוי  לא ראוי

  אמיצה  פחדנית

  צודקת  לא צודקת

  אחראית  חסרת אחריות

  נבונה  אינה נבונה / טיפשית

  בוגרת  ילדותית

  זהירה  לא זהירה

  מתחשבת  אכזרית

  ונהמת / במידה הנכונה  קיצונית

  שקולה  לא שקולה

____________  ____________  

____________  ____________  

____________  ____________  

____________  ____________  

____________  ____________  

____________  ____________  

  

169 



142 
 

  152 'עמ ,הסיפור "הסוס המנודה"פי -על 1דוגמה מס' 

  שאלה

את  והוכיחואת תשובתכם,  הסבירו, נמקוהגות הנערים? על התנ מה דעתכם

  דבריכם מהכתוב. 

  לדוגמה תשובה

  צבעו את מנדי הסוס הייתה אכזרית.כשהתנהגות הנערים 

  צבעו את מנדי הסוס. -וכולל עובדה  - אכזרית  -שימו   המשפט כולל עמדה  

  נה. כש עוזר לנסח את השילוב בין העמדה לעובדה בצורה ַתקי הצירוף 

כתוצאה מהצביעה נאלצו בעלי החווה לשים את מנדי בבידוד, כי הסוסים מהעדר 

  של מנדי לא הכירו את הריח, התנכלו לו ופגעו בו.

  מנדי נאלץ לעבור סדרה של טיפולי ניקיון, עד שהריח של הצבע נעלם מגופו.

  שימו   ההסבר וההוכחה בסיפור משולבים זה בזה. 

  לדים גרמה למנדי סבל והוכיחה שהם לא בוגרים.ההתנהגות הקונדסית של הי

  

  .פי הסיפור "הסוד"-לע 2דוגמה מס' 

  הסיפור מופיע בעמוד הבא. קראו אותו ערכו לו "דיאלוג" ודונו בשאלה שלפניכם. 

  שאלה

את תשובתכם,  הסבירו, נמקועל דמותו של ליאור בסיפור "הסוד"?  דעתכםמה 

  את דבריכם מהכתוב.  והוכיחו

  לדוגמה תשובה

לדעתי, ליאור טיפוס קנאי שלא מוכן לקבל מצב שיש מנהיג אחר בקבוצת 

הילדים. ליאור לא יכול היה להאמין שיש ילד שהוא גם חבר וגם מנהיג. כל 

הילדים עשו מה שירון אמר, וזה הרגיז את ליאור. מה שהרגיז אותו יותר הוא 

וב: "הרי לא ייתכן כת 18שירון עשה זאת בלי כוח, אלא בחביבות. בשורה 

שמישהו יהיה תמיד ילד טוב, שתמיד יידע מה מותר ומה אסור, שלעולם לא 

ליאור לא הצליח לגלות  "יתרגז וייצא מהכלים ואף פעם לא יכה או לפחות יקלל...

  פי שהשתדל מאוד.- על- שום פגם במעשיו של ירון אף

הופך להיות חבר  אבל בסוף הסיפור נראה שליאור לומד להעריך את ירון וגם הוא

  שלו ומקבל את מנהיגותו הנעימה השונה מזו שהכיר קודם לבואו של ירון.

דעה + 
 עובדה

 ברהס

הוכחה 
מן 

 הכתוב
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  חוה חבושי /הסוד 

הילדים התעקשו לשחק במחבואים. ליאור רצה לשחק בכדורגל. הוא ניסה לפתות 

ידי כל מיני הבטחות: שייתן להם להשתמש בסקטים החדשים שלו, -אותם על

אבל כלום לא עזר: הילדים התעקשו  –המבריקים  שייקחו סיבוב על אופניו

  לשחק במחבואים.

"זה בגלל ירון," רטן ליאור בינו לבין עצמו, "מאז שהוא עבר לגור בשכונה, יש רק 

וכולם מופיעים;  –וכולם נשמעים לו; הוא קובע שעה  –לה יצרות. הוא אומר מ

כולם מתַּפזרים.  –וכולם מסכימים; וכאשר הוא אומר 'די'  –הוא מציע משחק 

כזאת השפעה יש לו על כולם, וזה ממש מרגיז! מתי, אילן ונסים מכיתה ג' מוכנים 

ללכת אחריו בעיניים עצומות; ַואפילו תומר, שהוא בכיתה ה' והוא הגבוה מכולם 

אפילו הוא אף פעם לא מתנגד לירון. אסנת ותמי כל הזמן מתַחנפות לו  –

בטח ירון.' זה ממש נורא! מה קורה כאן לכולם? ומתחנחנות לפניו: 'בסדר, ירון, 

  איך הוא כיֵשף אותם?"

כי אז עוד היו  –רק ליאור התנגד לירון. גם הוא לא התנגד ממש, לא בצורה גלויה 

מחרימים אותו. הוא ניסה מדי פעם להתעקש ולעמוד על שלו, אבל בלי הצלחה: 

מעולם לא הכה או איים. ירון  –ר הילדים נשמעו תמיד לירון. ומה שמוזר יתכל 

בצורה ידידותית. מין חבר ומנהיג בעת ובעונה ואיכשהו תמיד השיג הכול בקלות 

  אחת.

הרי לא ייתכן, שמישהו יהיה תמיד ילד טוב, שתמיד יידע מה מותר ומה אסור, 

שלעולם לא יתרגז וייצא מהכלים ואף פעם לא יכה או לפחות יקלל. הרי זה ממש 

משפחתו לשכונה, וליאור  השלושה חודשים חלפו מאז שעבר לא הגיוני! אבל כבר

  שהשתדל מאוד. פי-על-אףלא הצליח לגלות שום פגם במעשיו של ירון, 

אותך. יש לי  סם ליאור את עצמו, "יבוא יום ואני עוד אתפוח"אין דבר," ני

 ,סבלנות, ואני אחכה ואחכה עד שאגלה משהו, ואז כולם יידעו שאתה סתם אחד

  להישמע לך, והעניינים יחזרו להיות כמו שהיו קודם." ויפסיקו

ואז קרה משהו. זה היה ביום שישי קר וגשום לפנות ערב, וליאור שוטט בחוץ 

ר הילדים היו בבתיהם. רוח קרה נשבה בחוץ, והלילה החל יתלבדו ללא מטרה. 

- סרוארון מעילו, הכניס את ידיו לכיסים והסתובב לו בחוולרדת. הוא הרים את צ

יתה זו יידו. ה- מעש. בדיוק ברגע שהחליט לחזור הביתה, עצרה לפתע מכונית על

"סוברו" כחולה, המכונית של הוריו של ירון. ירון יצא מהדלת האחורית, ואז 

מיהר לצד השני של המכונית ופתח את הדלת. דמות מסורבלת עטופה במעיל כבד 
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דינות רבה. ההורים של יצאה משם. הוא ראה את ירון מושיט יד ותומך בה בע

כשהוא מחבק את הדמות המסתורית.  ,ירון הלכו לעבר ביתם, וירון הלך אחריהם

ליאור הסתקרן מאוד. הוא התקרב וראה נער בעל מראה מוזר. מבטו תוהה, ופיו 

בת מעט, וידיו הידלדלו רפויות לצדי תה משורּבֶ ייית חיוך. לשונו היעוָ פעור בהַ 

  ור המגשש את דרכו.ואטיות, צעד אחר צעד, כעיגופו. הוא עשה את דרכו ב

ליאור נחרד לרגע. "זהו ילד מפגר," חשב לעצמו. באותו רגע הבחין בו ירון. הוא 

כך החזיר יד מגינה על הנער והמשיך - נעצר לשנייה במבוכה, היסס לרגע, ואחר

  בדרכו.

. מי זה "מוזר מאוד," התרגש ליאור, "מוזר וקצת מפחיד. הוא נראה ממש מפגר

מישהו מהמשפחה,  הז ,יכול להיות? ואיך שירון התייחס אליו! ממש מוזר! כנראה

שהם מתביישים בו ומחביאים אותו. אולי אפילו אח! זהו! לירון יש סוד שהוא 

ספר לכולם, מסתיר מכולם. זאת ההזדמנות שלי! לזה חיכיתי כל הזמן! עכשיו אֲ 

ותו של ירון. אף אחד כבר לא יישמע לו וכולם יידעו את זה. זה יהיה הסוף למנהיג

  עוד." וליאור הלך הביתה מרוצה עד מאוד.

רוח חיכה ליום המחרת, כדי שיוכל להיפגש עם כל הילדים. הוא כבר תכנן -בקוצר

וקא ואיך יגלה את הסוד לכולם: "אתם אף פעם לא תנחשו מה גיליתי..." אבל ד

ול, וליאור נאלץ להישאר בבית , ירד גשם כל השבת, ממש מבזאז, כאילו להרגי

  במשך כל היום, סגור עם סודו של ירון.

הספר. גשם החל לטפטף, והוא החיש את -ביום ראשון בבוקר הלך ליאור לבית

  צעדיו. לפתע שמע קול מוכר. 

  "חכה לי," קרא ירון מאחור.

  ליאור הסתובב במהירות.

  .""תשמע, ליאור," פתח ירון, "אני רוצה להסביר לך משהו

לבו של ליאור הלם במהירות. הנה זה בא. הנה עכשיו עומד ירון להתחנן לפניו 

  שלא לחשוף את סודו. הוא התאמץ להסתיר את חיוך הניצחון שעלה על פניו.

  "ביום שישי ראית את אחי. הוא מונגולואיד," אמר ירון.

מחלה ה"ליאור לא הבין את פירוש המילה. הוא הקשיב קשב רב. ירון המשיך: 

לי מלידה, משהו שקשור כְ שלו  נקראת 'תסמונת דאון'. זה סוג של פיגור ִׂש 

ומים שלו, אלה החלקים הזעירים בגרעין תאי הגוף של כל אחד זלמערכת הכרומו

עשרה ומתנהג -, וזה כל ההבדל. הוא בן חמש46במקום  47מאתנו. אצל אחי יש 

שמלטפים אותו ומגלים לו  כמו ילד בן חמש, אבל הוא ילד טוב נורא. הוא אוהב
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סימני אהבה. הוא נמצא במוסד למפגרים, ואני חושב שעצוב לו שם. לפעמים אבא 

ת. אני הייתי רוצה שיהיה אתנו בבית כל הזמן, ּבָ מא מביאים אותו הביתה לשַ יוא

אפשר -אפשר: צריך שמישהו יטפל בו כל היום, כי אי-מא אומרת שאייאבל א

אפשר לסמוך עליו, אפילו שהוא טוב כזה -בדו. אילהשאיר אותו אפילו לרגע ל

ושקט. אחרי שמחזירים אותו, אני מרגיש תמיד כאב נורא בפנים. זה לא צודק. 

ולא יכול לעזור לו. זה  –כך רוצה שיאהבו אותו, ואני אוהב אותו מאוד -הוא כל

  כך לא צודק."-כל

שך. הוא ציפה הספר, וליאור חיכה להמ- ירון השתתק. הם המשיכו ללכת לבית

" אבל ירון שתק. ליאור הציץ לעברו ,שירון יאמר: "זה סוד, אל תספר לאף אחד

  בסתר וראה שפניו של ירון רטובים, ולא מן הגשם נרטבו פניו. 

הדברים. נקרתה לפניו הזדמנות לגמור את  וליאור נבוך. לא כך רצה שיקר

  החשבון עם ירון, אבל הוא הרגיש שמשהו היה לא בסדר.

משך יומיים תמימים ירד גשם שוטף, והילדים לא נפגשו. רק ביום שלישי ב

התבהרו מעט השמים, והילדים יצאו מבתיהם. כאשר יצא ליאור, ראה את ירון. 

  כמה ילדים עמדו סביבו והאזינו לדבריו על ספר שקרא והמליץ להם לקרוא.

שוב  –אה ליאור התקרב לחבורה. הוא הרגיש לרגע אותה הרגשה נושנה של קנ

ירון במרכז העניינים; אבל דקירת הקנאה חלפה כעבור רגע. הוא נזכר בקולו רווי 

הצער של ירון: "אני אוהב אותו מאוד. אני מרגיש תמיד כאב נורא בפנים." הוא 

נזכר ושתק. הוא המתין בסבלנות עד שירון סיים את דבריו, ואז העיר: "כן, גם 

  אני קראתי את הספר. זה ספר נהדר."

  ירון הביט בו במבט מלא תודה.

  ומאז היו ליאור וירון חברים טובים.

  

  זוכרים את "הסיפור הפנימי"?

גם כאן מצוי סיפור פנימי. מצאו אותו תוך שאתם מדגישים את המשפטים 

  הקשורים אליו וענו על השאלה.

כיצד קשור הסיפור הפנימי לשינוי שחל אצל ירון? הסבירו והוכיחו את 

חזרו אחורה ומצאו את דגם מבנה התשובה הנדרש.  תשובתכם.

70 
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  .במחברותיכם קראו את הסיפור, וענו על השאלות שאחריו 3דוגמה מס' 

  ידידות שנפסקה
רינה ויעל הן חברות טובות עוד מהגן. הן גם גרות בשכנות זו לזו. יום יום לאחר 

ד גילו סולם הלימודים הן נפגשות ומבלות יחד את שעות אחר הצהריים. יום אח

ניצב ליד הקיר של בית עזוב בשכונה. סקרנותה של יעל התעוררה, והיא אמרה: 

"בואי נראה לאן מוביל הסולם." אמרה, התחילה לטפס על הסולם ורינה אחריה. 

לא  –טיפסו וטיפסו, עד שהגיעו לפתח של עליית גג. בעליית הגג שררה אפלולית 

שהן כגיששו שתי החברות באפלה, דרכו. נכנסו היה בה חלון מלבד הפתח ש

אוחזות ידיים. הן התיישבו בחלק האחורי של החדר ודיברו בקול חרישי, מתוך 

  פחד, שמא מישהו נמצא שם.

לפתע נשמע רעש מוזר מירכתי החדר. רינה נבהלה מאוד, ובצעקה רמה ברחה 

וירדה במהירות מהסולם. יעל, שהייתה אמיצה יותר, בדקה מאין בא הרעש 

, וגילתה גור חתולים קטן. לקחה יעל את הגור לפתח וקראה כשהיא המוזר

ל גור קטן, חזרי!" אבל רינה לא ורינה, זה בסך הכ ,צוחקת: "איזו פחדנית את

חזרה. היא נעלבה כי יעל קראה לה "פחדנית". התקרבה אל הסולם והזיזה אותו 

רינה י בפנמפתח עליית הגג. ביקשה יעל לרדת, אך לא יכלה. היא התחננה 

שתחזיר את הסולם למקומו, אך זו סירבה ועזבה את המקום. יעל נבהלה ולא 

ידעה מה לעשות. רק לאחר שעה ארוכה חזרה רינה והחזירה את הסולם למקומו 

כדי שיעל תוכל לרדת. לאחר שיעל ירדה וגור החתולים בידיה, אמרה לרינה 

תוקקה רינה לבקש את , אינני חברה שלך עוד." השיבכעס: "יותר אל תדברי אלי

  סליחתה, אך יעל סירבה ורצה לביתה. מאז לא דיברה אתה יותר.

  שאלה א'
בתחילת הסיפור כתוב: "רינה ויעל הן חברות טובות עוד מהגן." מה דעתכם על 
טיב החברות בין שתי הבנות בעקבות האירוע שקרה בסיפור? נמקו והסבירו את 

  תשובתכם. הביאו הוכחות מהכתוב.
  חברות: עד כמה אפשר לומר שהחברות הייתה אמתית?) (טיב

  שאלה ב'
מה דעתכם על התנהגותה של רינה לאחר שירדה מעליית הגג? נמקו והסבירו את 

  תשובתכם. הוכיחו את דבריכם מהכתוב.
  שאלה ג'

כיצד הייתם נוהגים במקום רינה? נמקו והסבירו את תשובתכם. אתם יכולים 
  לתת דוגמה מחייכם. 

5 
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  המלצה על ספרותבים ב. כ
  

יש להבדיל בין "כתיבת המלצה" לבין "כתיבה על ספר בעקבות קריאה", שכן 

פר בעקבות קריאה" יש צורך בהתייחסות לפרטים המובאים ב"כתיבה על ס

  דרך הפתרון ועוד.  ,בהרחבה, כמו: אפיון דמויות, הבעיה

  

  .המלצה על ספר היא פעולה המתבצעת לאחר ניתוח תבנית סיפורית

  ההמלצה צריכה להיכתב כקטע, ועליה לכלול כמה מרכיבים:

, שנת ): שמו, שם מחברו, שם המאייר (אם ישתעודת הזהות של הספר  א. 

  ההוצאה, למי הוא מיועד. 

: בתקציר יש לציין מהו הרעיון המרכזי, מהי הבעיה תקציר (תמצית התוכן)  ב.

  המוצגת בסיפור, מי הם הגיבורים המרכזיים.

למשל: אחת  ,שלושה מהם-: אפשר לפרט על שנייםים מומלציםפריט  ג.

  הדמויות, משלב הכתיבה, הבעיה העיקרית, המסר, תיאורים או איורים.

: אפשר להשתמש בפריטים שכתבנו את הספר אוקרהסבר מדוע כדאי ל  ד.

  עליהם בסעיף הקודם, או לציין פריט אחר או לכתוב משהו כללי.

  ות מהספר.יש ללוות את ההסבר בדוגמא  

  

בהמשך תובא הצעה לכתיבת תקציר של ספר, ויובאו היגדים שאפשר להשתמש 

  בהם בכתיבת ההמלצה.

  

  טובה על ספר יותר משהיא מגלה היא צריכה להסתיר. המלצה

 על ידי כך היא גורמת לסקרנות אצל הקוראים.
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  מחוון המלצה על ספר/סרט/הצגה
  

  _______         - הצגת הספר  .1  נק') 10(

  שם, שם המחבר, שם המאייר      

  _______    -  תקציר/תמצית תוכן הספר  .2  נק') 20(

   ים המומלץ/יםהפריט/  .3  נק') 16(

  _______       - (רצוי לדרוש שניים)             

  _______    -  נימוק לבחירת הפריט/ים  .4  נק') 20(

  לכל פריט נימוק אחר      

  _______     - דוגמאות/הוכחות/ציטוטים  .5  נק') 20(

  יש לתת שתי דוגמאות/לכל פריט       

  או ציטוטים הוכחות       

  _______         - כתיבה תקינה  .6  נק') 20(

  מבנה משפט, אוצר מילים,      

  סימני פיסוק, כתיב וכתב      

  :מקרא

  תקין  

  תקין חלקית  

  לא תקין  

     

  

  

  

  

  

  הוסיף מספר משפטים המובאים מהסיפור כדוגמאות להרפתקאותשימו   אפשר ל

  דוגמה להמלצה

אני ממליצה לכם לקרוא את הספר: "                      " כתב אותו ___________. 

המרכזית שהיא ילדה מיוחדת במינה, גם  הסופר מתאר את "________", הדמות

שובבה וגם רצינית. ל ________ יש שני חברים המלווים אותה בכל הסיפור. הם 

עוברים יחד הרפתקאות מעניינות. במיוחד אהבתי בספר את האיורים המקסימים 

  המרמזים לתוכן שיגיע בהמשך. 

  נהניתי מאוד מקריאת הספר ומאמינה שגם אתם תהנו. 
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  (תמצית תוכן הספר) תקציר הספר
בין תמצית התוכן  ה קשה כי לא כל התלמידים מבחיניםא משימיכתיבת תקציר ה

  לבין כתיבת התוכן. 

  דוגמאות לשאלות עליהם עונה התמצית:
  בה? עוסק שהספר מהי הבעיה * 

  מיהו הגיבור הראשי? * 

  האם הספר עוסק במציאות או בעולם הדמיון? * 

  האם העלילה מלווה במתח או בהומור?* 

  פתרון.ה לעמהלכי העלילה בלי לרמוז  לעיש לרמוז 

תמצית הוא לאפשר לבוחר הספר לבדוק אם יש תפקיד הצגת ה

  הנה מן הסיפור.יסיכוי שי

  לכתיבת דרכים

  תמצית תוכן הספר
  

  

  בצורת שאלות       בדיבור ישיר            בצורת חיווי      

  

  אחותכם אם מה תעשו     האם חייתם פעם בין אחות    בעיה של ילד תצגוספר מב
  תעירהגדולה כל היום           אח מעצבן?לבין מחנכת             שהוא ילד ,גיא שמוש

  תכם?אנסה לחנך תלכם ו  כדאי ,גם אם כן וגם אם לא   ויץ'". הוריו עובדים ו"סנד
  מה תעשובכך, ואם לא די   לכם לקרוא את הספר       כל היום בעסק משפחתי 

  אח קטן   ה לכם אם יהי  יץ'  וסנדוילד בו אר ומתש            ואינם בבית. האחות
  ובכן, ומעצבן? מציק     עובדים שהוריו  גיא,ששמו   הגדולה לוקחת את תפקיד 

  שניהם גם אם יש לכם    את  .בביתהיום ואינם ,   כל האם ומנסה לחנך את גיא
  לא  כםשלהחיים  ,יחד  במחיצת , שאינו      חייו הוא מעביר ואילו אחיו הקטן

  ללוות פשוטים. בואו   המנסה כל   ו הגדולהאחות  , מחפשרשאי לצאת מהבית
  את חייו של ילד   אחיו במחיצת ו ,הזמן לחנכו  את זו הוא מוצא .תעסוקה

  ,ויץ' בספרוסנדה  המציק ,הקטן המשועמם  את   בתעלולים כלפי גיא.
  הכתוב בהומור רב.  שעמומו. לו וכך מפיג את   חייו במחיצת אחותו ואחיו 

  הספר את קרוא כדאי ל  מתאר גיא בהומור רב. 
  .הזה משעשעה             
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  היגדים שאפשר להיעזר בהם להמלצה על הפריטים

שהם חיים בהם נעשו בצורה  מקומותהשל ו דמויותההתיאורים של   . 1

  ונדמה לקורא שהוא רואה אותם בצורה ממשית. ,מוחשית

במהלך הקריאה חשבתי  .שהמספר רצה להעביר לקורא מסראהבתי את ה  .2

  שהספר עוסק בו וחשבתי האם... נושאעל ה

של... עקבתי אחרי הדמות כדי לראות אם גם אני הייתי  דמותהתחברתי ל  .3

  ה./ה פעל/פועל כמו שהגיבור

  היה לא צפוי. סיוםה  .4

עזר לי לקרוא את הסיפור בשטף בלי לעצור ולחפש פירושי  משלב השפה  .5

  מילים.

  עמוקה ל... שהובעו בספר גרמו לי להתחבר בצורה  רגשותה  .6

  תבנית לכתיבת המלצה
  אני רוצה להמליץ על ספר / הצגה / סרט ________________________  .1

  שם המחבר: _____________________  

  שם המאמר: ____________________  

  הבעיה המוצגת בספר היא _________________________________  .2

  _____________________________________________________  

  גיבור הסיפור הוא _______________________________________  

  _____________________________________________________  

  העלילה עוסקת ב ________________________________________  

  _____________________________________________________  

  המומלץ/ים הוא/הם ______________________________הפריט/ים   .3

  _____________________________________________________  

  אהבתי בספר בעיקר את ___________________________________  .4

  לדוגמה, ______________________________________________  

  __________________אהבתי גם את ________________________  

  _____________________________________________________  

  ______________________________________________ ,לדוגמה  

  ________________________ ש הסיבה לכך שהספר מצא חן בעיני היא  .5

  _____________________________________________________  
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  טיעוןבדגם  התשוב יםבתוכ .ג

  

  כאשר בשאלה מוצגת טענה, נדרשת תשובה הבנויה מהחלקים האלה:

  פתיח;  א.

  חזרה על הטענה;  ב.

  הסכמה עם הטענה;-הסכמה או אי  ג.

  הסבר;  ד.

  הוכחה;  ה.

  .סיום  ו.

בשלב זה אפשר לקבל תשובה ללא הסבר. נושא ההסבר יילמד בהרחבה בכיתה 

  ה'.

  

  171 ור "הסוד", עמ'פי הסיפ-על 1דוגמה מס' 

בסיפור "הסוד" מוצג הילד ליאור כדמות המאמינה שמנהיג צריך להיות טיפוס 

חזק השולט בכוח על יתר החברה. התייחסו לתפיסתו זו, והביעו את דעתכם 

  עליה.

  תשובה

בסיפור "הסוד" מוצגת דמות של ילד ששמו ליאור, שאינו מקבל את 

  כונה, ושמו ירון. מנהיגותו של ילד אחר, שהוא חדש בש

פי -על- ליאור לא מבין כיצד כל הילדים הולכים אחר ירון ונשמעים לו, אף

אפשר להיות מנהיג - שירון אף פעם לא משתמש בכוח. לדעתו של ליאור, אי

וחבר יחד. אני לא מסכימה עם תפיסה זו של ליאור. יש מנהיגים של קבוצות 

משים בכלל בכוח פיזי או ואוהבים לעזור ולא משתמאוד שהם נחמדים 

מילולי. "ירון מעולם לא הכה או איים. איכשהו תמיד השיג הכול בקלות 

  )22בצורה ידידותית. מין חבר ומנהיג בעת ובעונה אחת." (שורה 

בסוף הסיפור גם ליאור משתכנע שייתכן שמנהיג יהיה גם חבר ומתנהג 

  היגי קבוצה כוחניים. בידידותיות. כנראה, עד שהגיע ירון, הכיר ליאור רק מנ

  פתיח

  אמונה 
  תפיסה

 טענה
  מסכים/

 לא מסכים

הסבר + 
 הוכחה

 סיום
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  66פי הסיפור "ידידות שנפסקה", עמ' -על 2דוגמה מס' 

  שאלה

בסיפור "ידידות שנפסקה" מוצגות בתחילת הסיפור שתי החברות, רינה ויעל, 

  שהן חברות טובות עוד מהגן.

פי המשך הסיפור אפשר לטעון כי החברות ביניהן לא הייתה אמיתית. -על

  עו את דעתכם עליה.התייחסו לטענה זו, והבי

  תשובה

בסיפור "ידידות שנפסקה" מוצגות שתי החברות רינה ויעל כחברות 

טובות עוד מהגן. בהמשך הסיפור מכנה יעל את רינה "פחדנית". זו  

נעלבה ולא אפשרה ליעל לרדת בסולם מעליית הגג אלא לאחר זמן רב. 

ות ביניהן התנהגות זו הפסיקה את החברות בין הבנות. לדעתי, החבר

לא הייתה חזקה מלכתחילה, כיוון שעלבון לא צריך לגרום להפסקת 

תית. אפשר להתנצל ולהודות בטעות, ואין צורך להגיב כל יחברות אמ

כן אם יעל -כך קשה כמו שהגיבה רינה שלא אפשרה ליעל לרדת. כמו

ַמכירה את רינה, שהיא פחדנית יותר ממנה, לא הייתה צריכה לכנות 

תית נבחנת בעת משבר, ורק אם עוברים יית". חברות אמאותה "פחדנ

את המשבר, אפשר לטעון שזו חברות אמתית. לפיכך לדעתי, לא 

  הייתה כאן חברות אמת. 

  

  3דוגמה מספר 

יש הטוענים כי ענישה אינה דרך חינוכית לפתרון בעיות התנהגותיות ויש  – שאלה

, לטענה זו, הסבירו אותהלמצוא דרכים אחרות כדי לשפר בעיות אלה. התייחסו 

  פי דוגמאות. - לובססו אותה עעליה, הביעו את דעתכם 

  תשובה

מענישים המורים  ,פי הכללים-לכשתלמידים מתנהגים לא ע ,ברוב המקרים

יש הטוענים שענישה היא לא הדרך הנכונה לשנות התנהגות של תלמידים.  .אותם

כך -ואחר ,ל עונש עוזר רק לזמן קצרמפני שבדרך כל ,אני מסכים עם טענה זו

וזה ישכנע ויעזור  ,לשוחח עם הילד או עם כל הכיתה , עדיףו. לדעתיאותחים שוכְ 

ממשיכים  "בעייתיים"שעונש לא עוזר היא שרוב הילדים הלכך יותר. ההוכחה 

רק כאפשרות אחרונה, כששום דבר  , בעונש כדאי להשתמש לכן .להיות כאלה

  כבר לא עוזר. 

פתיח + 
 העובד

תמיכה 
בטענה או 

 התנגדות לה

 סיום

 הסבר

 פתיח
חזרה על 

 הטענה

 טיעון
 הסבר

 הוכחה
 סיום

 פתיח

 דעה
 נימוק
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  מושי

  

לכתוב  איןאך  ,בכתיבת טיעון אפשר להסכים או לא להסכים עם הטענה

  התייחסות לשתי האפשרויות.

כי, מפני ש, (להשתמש במילות סיבה  אפשרנימוק בין הבין החזרה על הטיעון ל

לכן, (להשתמש במילות תוצאה  אפשרסיום בין הובין ההוכחה ל ),מכיון ש...

  )....לפיכך

  (היעזרו בדוגמאות). והתייחסו אליה.מהן, בחרו אחת לפניכם שתי טענות. 

צריכים ההורים לעקוב אחר פעילות ילדיהם  15יש הטוענים כי עד גיל   א. 

את  הסבירוונמקו את דעתכם עליה,  הביעו ,התייחסו לטענה זו .באינטרנט

  לדבריכם.  הוכחותדעתכם, והביאו 

ולא  ,ות בשעות הלימודיםיש הטוענים כי רוב התרגול הלימודי צריך להיעש  ב.

על חשבון שעות הפנאי של התלמידים. התייחסו בשעות אחר הצהריים 

הביאו ו את דעתכם,ו סבירוה, ו, נמקאת דעתכם עליה הביעו ,זולטענה 

  לדבריכם. הוכחות

  

לפני כתיבת התשובה כדאי לרשום מימין לשול את רכיבי התשובה. כך   שימו 

  לכל התבחינים.תוכלו לבדוק אם אתם מתייחסים 

  

  _________________________________________________________________________________________________     . פתיח1
    _________________________________________________________________________________________________  . טענה2
  _________________________________________________________________________________________________  . דעה3
  _________________________________________________________________________________________________  . נימוק4
  _________________________________________________________________________________________________  . הסבר5
  _________________________________________________________________________________________________  . דוגמה6
  _________________________________________________________________________________________________  . סיום7
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  ד. כותבים תשובה בדגם השוואה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

כאשר אתם נדרשים להשוות בין תופעות או בין התנהגויות וכדומה, כדאי לבנות 

טבלה ולמצוא תבחינים. לעתים מצוי התבחין בשאלה, וכך עבודת ההכנה פשוטה 

  יותר.

  171עמ'  פי הסיפור "הסוד"-על דוגמה

חילת הסיפור לבין התנהגותו לירון השוו בין יחסו של ליאור לירון בת: שאלה

  בסוף הסיפור.

  יחסו של ליאור לירון. –שימו   התבחין להשוואה ניתן בשאלה 

  מקורות            מס'

  תבחין

  דומה / שונה  בסוף הסיפור  בתחילת הסיפור

התנהגותו של   

  ליאור לירון

  שונה  80-74שורות   24-1שורות 

  תשובה

  סיפור שונה מיחסו של ליאור לירון בסוף הסיפור.יחסו של ליאור לירון בתחילת ה

בתחילת הסיפור ליאור לא מקבל את מנהיגותו של ירון. הוא מנסה לפגוע 

במנהיגות זו, מנסה להטות את החלטות הילדים. ליאור לא מאמין שמנהיג יכול 

להיות גם חבר ולנהוג בידידותיות ולא באלימות. הוא מלא קנאה ומחליט להוכיח 

  לא ראוי להיות מנהיג. שירון 

כאשר בשאלה נדרשת השוואה, התשובה תהיה בנויה 

  מהרכיבים האלה:

  א) פתיח (מציין בין מה לבין מה משווים);

  ב) ציון המשותף (בעזרת טבלת ההשוואה);

  ג) ציון השונה (בעזרת טבלת ההשוואה);

  מאות;ד) הוכחות לשונה ו/או דוג

 ה) סיום (המסקנה מן ההשוואה).
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ליאור משנה את דעתו על ירון. הוא  ,לעומת זאת בסוף הסיפור משתנה המצב

מצליח להתגבר על הקנאה ואף מקבל את מנהיגותו של ירון והופך להיות חברו 

  הטוב.

  

  שימו   לא נתבקשתם להסביר את הגורם לשינוי, ולכן אין צורך לעשות זאת.

ות מן הכתוב. הנה כמה ציטוטים להוכחת לעתים תתבקשו להביא הוכח

  הטיעונים. 

   )8שורה ("כזאת השפעה יש לו על כולם וזה ממש מרגיז!" 

  )12-11שורות (כאן לכולם? איך הוא כישף אותם?"  ה"זה ממש נורא! מה קור

"הרי לא ייתכן שמישהו יהיה תמיד ילד טוב, שתמיד יידע מה מותר ומה אסור, 

מהכלים ואף פעם לא יכה או לפחות יקלל. הרי זה ממש  שלעולם לא יתרגז וייצא

  )20-18לא הגיוני." (שורות 

שוב ירון  –ליאור התקרב לחבורה. הוא הרגיש אותה הרגשה נושנה של קנאה 

  )77-78במרכז העניינים: "אבל דקירת הקנאה חלפה כעבור רגע." (שורות 

  )83"ומאז היו ליאור וירון חברים טובים." (שורה 

  

  שאלה

בין ירון לבין ליאור, המנהיג החדש והמנהיג הקודם,  השוופי הסיפור "הסוד" -על

  פי התייחסותם לתפקיד המנהיג. -על

  היעזרו בטבלה שלפניכם:

  מקורות             

  תבחין

  ירון 

  (מנהיג חדש)

  ליאור 

  (מנהיג קודם)

  דומה/שונה
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  תשובה לאפיון דמות יםתבוכ .ה
  פי התבחינים האלה:-למות נעשית עאפיון ד

מחשבות הדמות;         ג.תיאור חיצוני (רק אם יש לו משמעות);  ב.התנהגות;  א.

דעת כותב  ו.דעות של דמויות אחרות על הדמות;  ה.אופן הדיבור של הדמות;  ד.

  הסיפור על הדמות.

  

פי -. עלפי תכונות- פי התנהגות, ולא על- עלדמות נוח יותר לאפיין   שימו   

  ההתנהגות אפשר יהיה להוכיח את התכונה.

  

  שלבי העבודה

  קביעת התבחינים  )1(

פי אילו תבחינים נאפיין את הדמות. לעתים אין פעילויות -יש להחליט על  

רבות, אבל יש מחשבות ודיבורים. לעתים אין תיאור חיצוני כלל. ישנם 

שאנו סיפורים שהדמויות האחרות בהם מתייחסות בהרחבה לדמות 

  פי המידה שהם מופיעים בסיפור.-מאפיינים. התבחינים נבחרים על

  סימון בטקסט  )2(

לאחר שבחרנו את התבחינים, יש לבחור דרך סימון בטקסט (צבע, קווים   

  וכדומה).

  בכל פעם שאיתרנו את אחד התבחינים שלנו, נסמן אותו בסימן שבחרנו.   

  איסוף מידע מהטקסט  )3(

  שם הדמות המאופיינת: __________    נערוך טבלה כזו:   

פי תיאור ל

  חיצוני

פי ל

  התנהגות

פי דיבור או ל

  מחשבה

פי דמויות ל

  אחרות

  פי המספרל

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

  

  נעתיק לעמודות המתאימות בטבלה את כל המשפטים שסימנו.   
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 היסק

מכל המשפטים בכל עמודה נעלה ונגבש היסק : היסקים ומסקנות  )4(

  ומסקנה.

  

  "מסקנה קטנה", התייחסות למספר משפטים מצומצם. – היסק       

  התייחסות לטקסט כולו.  – מסקנה       

  

  פי שני תבחינים.- על ת דמותו של ירוןאפיינו א :שאלה :ה מן הסיפור דוגמ

)1(  

  של ירון לאחיו המפגר לפי התנהגותו ודיבורו.היחס  – 1תבחין    

  יחסם של הילדים אל ירון לפי מה שליאור אומר על ירון. – 2תבחין   

)2(    

  בשני קווים.סמנו ואת התבחין השני  ,סמנו את התבחין הראשון בקו  

)3(  

  

  אורו של ליאוריהתנהגות הילדים לירון מתוך ת  בור עליוהתנהגות ירון לאחיו והדי
  31* תמך בעדינות באחיו המפגר. שורה 

  32* מחבק אותו. שורה 

  61* הוא אוהב שמלטפים אותו. שורה 

  * אני אוהב אותו לא יכול לעזור לו.

  67, 66שורות     

  6* כולם נשמעים לו. שורה 

  7* כולם מסכימים. שורה 

  9ריו בעיניים עצומות. שורה * מוכנים ללכת אח

  16, 15* לא הכה ולא איים. שורה 

  * חבר ומנהיג בעת ובעונה אחת.

  

  

  

)4(    

    

ירון אוהב את אחיו המונגולואיד 

  .כאב שאינו יכול לעזור לוומרגיש 

הילדים קיבלו את מנהיגותו של 

ירון, וירון עשה זאת בדרך 

  ידידותית.

  

ולכן הוא מקובל על ילדי  ,תומכת ואוהבת ,ישהירון הוא דמות רג: מסקנה

  השכונה. 

 בחירת תבחינים

 סימון תבחינים

 איסוף משפטים לטבלה
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  תשובה מלאה ותקינה.כעת נכתוב 

פי שני תבחינים: -בחרתי לאפיין את ירון, הדמות המרכזית בסיפור "הסוד", על

  ויחסו לחברת הילדים. ריגיחסו לאחיו הח

ם ילד חדש בשכונה, אבל מהר מאוד הוא הפך להיות מנהיג הילדים. ה יהירון ה

קיבלו את מנהיגותו, נשמעו לו והסכימו עם דעותיו. הוא פעל בצורה חברותית 

  ולא התנהג בכוח ובאיומים.

נוסף על כך, אפשר לומר על ירון שהוא ילד רגיש ומקבל את השונה. אחיו 

מונגולואיד ונראה משונה. הוא מחבק אותו ושמח כשהוא מגיע לביקור בביתו. 

לו הוא מסביר לליאור את סיבת המחלה. כואב הוא לא מתבייש באחיו, להפך: 

  מאוד שאינו יכול לעזור לאחיו.

ירון הוא דמות מיוחדת במינה, רגישה לאחיו וידידותית לכל יתר הילדים. 

  מנהיגותו נובעת מתוך אכפתיות ואהבה.

  

  שאלה

ערכו את הטבלה  .מחשבותיו והתנהגותו אפיינו את ליאור עפ"י שני תבחינים:

  כאן. ואת התשובה כתבו  ,במחברתיכם

  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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  תשובה של הסבר יםתבוכ .ו
כאשר אתם מתבקשים להסביר תופעה או התנהגות וכדומה, אתם נדרשים 

גישות גבוהה לגבי הפרטים המתוארים בטקסט רללמעורבות אישית, לניסיון ו

  ביחס לדמות או לתופעה. 

הסבירו מה היה האירוע שגרם לליאור לשנות את : מתוך הסיפור "הסוד"דוגמה 

  ן.דעתו לגבי ירו

  יש לעבור את ה"תחנות" האלה:

הכרת המאפיינים של טיפוס כמו ליאור (חייב להיות במרכז, מחפש מה לא   א. 

  טוב אצל האחר);

שימת לב לרגישות של ירון כלפי אחיו המונגולואיד (תחושה של חוסר צדק   ב.

  בעולם);

חשיפה ודיבור בעניין מחלת האח בשונה מהתנהגות רגילה של הסתרת   ג.

  ת כאלו (אין בושה בעובדות החיים);עובדו

  צורה גלויה ואמתית היוצרת אמפתיה (יחס אוהד ומבין). העלאת רגשות ב  ד.

לאחר שעוברים את ה"תחנות", אפשר להסביר טוב יותר מדוע המפגש עם אחיו 

  המונגולואיד של ירון שינה את יחסו של ליאור לירון.

  

  תשובה

ש המקרי של ליאור עם ירון ועם אחיו השיחה של ירון עם ליאור בעקבות המפג

  המונגולואיד גרמה לליאור לשנות את דעתו לגבי ירון.

כשהבין ליאור מהו ה"סוד" של ירון, חשב בתחילה לנצל זאת נגד ירון. אבל 

  כשראה כמה אהבה רוכש ירון לאחיו, הבין שטעה ביחסו לירון.

ל אחיו וללא בושה בדרך לבית הספר המשיך ירון והסביר לליאור על מחלתו ש

תיאר את מצבו ואת רגשותיו אליו: "אחרי שמחזירים אותו, אני מרגיש תמיד 

כאב נורא בפנים. זה לא צודק. הוא כל כך רוצה שיאהבו אותו, ואני אוהב אותו 

  )66-68כך לא צודק." (שורות -מאוד ולא יכול לעזור לו. זה כל

י וידידותי, ולכן הוא שינה את ליאור גילה מנהיג מסוג אחר, רגיש לאחרים, אכפת

  דעתו כלפי ירון והפך להיות חברו הטוב.
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  8יחידה 

  כתיבה ספרותית

  סיפורים םתלמידים מספרי

  

  שימו  

  ,ענייןמ –מ "אבל יש להקפיד על כללי מק ,כדי לכתוב סיפור לא צריך להיות סופר

  וחשי.מו יצבק

  מק"מ

  וחשימ                     ענייןמ       

  יצבק                  
  

  .מענייןלכתוב סיפור שיש בו משהו יש   א. 

כי הוא יהיה מותח,  ,סיפור מעניין הוא סיפור שאתם לא תפסיקו לקרוא  

  מצחיק, מוזר, מרגש, סוחף ומיוחד.

  .ותה, מותר לכם להמציא אאם אין לכם בעיה מעניינת  

נים... לא לעסוק בקטנות, כלומר לקדם את העניי ,לסיפור קצבליצור יש   ב.

 ,את העלילה. אם אתם סוטים מהבעיה ותאמירות המקדמופעולות  תארל

  זה רק כדי לתאר את המקום או לאפיין את הדמויות, מה שתורם לעניין.

, במוחשיותצורך  והזדהות בין הכותב לבין הקורא ישכדי ליצור שותפות   ג.

  אורים.ית דיי-לזאת תעשו ע

את המקום, את האנשים המשתתפים, את  ים ככל האפשרבפרטים רבתארו    

 :. אל תשכחווכדי להגיע לפְתרון הפעולות הנעשות כדי לקדם את הבעיה

הופך  להיות מוחשי יותר וכתוצאה מכך  הסיפור ,ככל שאתם מתארים יותר

 188  גם מעניין יותר.
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  חזרה על ביטויי זמן
  

  .צרו לכם בנק להעשרת ביטויי זמן

והשלימו את העמודות. אתם יכולים להיעזר בסיפורים  ,התחלקו לקבוצות

  יש לכם. בכל אחד מהספרים שבחוברת והקיימים 

  

  א                                                  ב                                                ג        

  ר                  חלקי השבועאוויהחלקי היום                       עונות השנה ומזג  

        

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  ו                        ד                
 שעות שעון / תאריך / רצף                ביטויים ספרותיים  

  ה          
  חגים ומועדים                                     

  ) בשעות הערב1

  המאוחרות    

  ) בצהרי היום2

  ) בבוקר3

__________  
__________  
__________  
__________  
__________  

  ) מזג אוויר חורפי1

  ) סגרירי2

  ) שטוף שמש3

  ) אפרורי4

__________  
__________  
__________  
__________  
__________  

  

  ) אתמול1

  ) לפני שבוע2

  ) מחרתיים3

__________  
__________  

__________  
__________  

__________  

  עם הנץ החמה )1

  ) שעת בין ערביים2

  ) אשמורת הבוקר3

  ) עם שקיעת החמה4

__________  
__________  
__________  
__________  
__________  

  
  

  ) בנר שביעי של 1

  חנוכה    

  חופשת הפסח) ב2

__________  
__________  
__________  
__________  
__________  

  

  
  ) שנת תשס"ט1

  2008) שנת 2

  ) בהתחלה3

  ) בהמשך4

__________  
__________  
__________  
__________  
__________  
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  של פתיח השבחה
הרחבת ביטויי המקום;  ב.זמן;  הרחבת ביטויי א.אפשר להשביח פתיח באמצעות 

  מידע ראשוני על הדמויות.  ג.

   דוגמה

  קר יצאה קבוצת חברים לעבר השדות שבקצה השכונה.ואתמול בב

          ;ביטוי הזמןשל ב. הרחבה  ;כלול א. מידע על קבוצת החבריםתההשבחה 

  אור השדות שבקצה השכונה.יג. ת

יצאה קבוצת חברים  ,נעים וקריר דייןיר היה עוכשהאו ,עם שחר ,קרואתמול בב

י תשע ועשר, נילדים בהקבוצה היו חברי  ביןלעבר השדות שבקצה השכונה. 

. הם פנו לעבר השדות, שם החליטו לחפש את עוז. לימודכולם מאותה שכבת 

  כולם היו מתוחים ונחושים. הם לא יחזרו בלי עוז. 

  

יטויי זמן, בשמות פתיחים. השביחו אותם באמצעות שימוש בבשני לפניכם 

  מידע ראשוני על הדמויות. בבמילות רגש ו ,תואר

  

  1פתיח מס' 

  .נסעתי עם משפחתי לאילת הקיץ תבחופש

שימו  ספרו יותר על הזמן (למשל, על השנה), פרטו מי מהמשפחה נסע אתכם, 

  ספרו אם זו הפעם הראשונה שביקרתם באילת וכדומה. 

  __________________________________________________השבחה: 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  2פתיח מס' 

  .כל הכיתה לטיול השנתי הבשבוע שעבר נסע

  __________________________________________________השבחה: 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  ל רצף עלילהש השבחה

  פר אמצעים לפיתוח רצף עלילה:קיימים מס

שימוש בפעלים ובתוארי  .ד ,שימוש בשמות תואר .גהבעת רגשות,  ב. שיח,-דו א.

  פועל. 

  

  .ופתאום גילינו שהדרך חסומה ,המשכנו ללכת בשביל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

                         

               

  

פיתוח רצף 

עלילה 

  באמצעות 

הבעת רגשות 

ודו שיח בין 

 הדמויות.

  רז צעק: "חבר'ה, הדרך חסומה!"

  "מה נעשה?" שאלה עדי כשהבעת פחד בפניה.

  ך!""תפסיקו להיכנס לפניקה," הזדעק רז, "נמצא דר

  "תמיד אנחנו מוצאים בסוף!" הוסיפה תמר.

  "בואו נחזור," הציעה רקפת בהבעת פנים מבוהלת.

חשבתי לעצמי: "טוב שיש ילדים שרואים תמיד את מחצית 

  הכוס המלאה ולא רק את זו הריקה."

מעניין מה כל אחד חושב לעצמו עכשיו. עדי, הפחדנית 

שמעה  שבקבוצה, בטח מצטערת שיצאה להרפתקה הזו ולא

  בקול אמה שהתנגדה שהיא תצא. 

"לא להילחץ!" שמענו את רז צועק. 'מה היינו עושים 

  בלעדיו?' חשבתי לעצמי.

  

 בעיה:

191 

שיח ישיר -סמנו משפטי דו

  בצהוב;

שיח עקיף -דו  משפטי

  בירוק;

 מילים להבעת רגשות בכתום.

  

  חזרה על מילות רגש

  השלימו את הטבלה והוסיפו מילות רגש בטבלה חדשה שתבנו במחברתכם. 

  

  מילות רגש המבטאות              מילות רגש המבטאות          

  תחושות לא נעימות               תחושות נעימות              

  _____________          עצוב  

  פוחד        _____________  

  _____________          מאושר  

    משועמם               _____________  

 



164 
 

 

כדי ליצור במחברתכם בעיות. בחרו אחת מהן, ַּפתחו רצף עלילה  לושלפניכם ש

כך הוסיפו פעלים, תארים -שיח" בין הדמויות, ואחר-עניין בסיפור. השתמשו ב"דו

  ורגשות. 

  

  1בעיה מס' 

 ,ל במקררוולאחר שערכנו קניות ושמנו הכ ,החלטנו להזמין חברים למסיבה

אבל לא כך קרה.  '.בטח יחזור מיד כמו תמיד' ,נוחשב ',טוב'פתאום כבה האור. 

  סיון לטפל בארון החשמל לא צלח. החברים החלו לדפוק בדלת ו...יגם הנ

  

  2בעיה מס' 

. ותהלכנו לכיוון האבנים הנטוש .הלכנו לאורך השביל ושמענו צעקות לעזרה

  ...אולי יתפסו גם אותנו. בשקט התחלנו להקיף את המבנים ו ,פחדנו להשמיע קול

  

  3בעיה מס' 

והם יוכלו  ,שמעתה אהיה תלמיד רציני יהחלטתי לשנות כיוון! הבטחתי להורי

המורה  הקשילהתגאות בי. הכנתי שיעורים, הבאתי את כל הציוד והנה יום אחד ב

קשתי לשלוף את המחברת יוב ,טחון פתחתי את התיקיבשמחה ובב .את מחברתי

חשבתי כאן, היא חייבת להיות ולתיק, אבל היא... נעלמה. זכרתי שהכנסתי אותה 

  לעצמי. אבל...

  

  

של ויש להרבות בתיאורים של המקום  ,שימו   כדי שהסיפור יהיה מותח

שיח בין - דולנהל  וכמובן,  ,הפעולות. חשוב מאוד להרבות בתיאורי רגשות

  .את העלילה כדי להניע, הדמויות

  

  ע את המשימה. אתם רשאים לנסח בעיה אחרת מאלה שהוצגו ולבצ
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  חזרה על שמות תואר
  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דוגמאות למשפטים שיש בהם שימוש בשמות תואר:

הבית גדול ומרווח, חלונותיו גבוהים וארוכים ולכן כל החדרים מאירים באור   . 1

  בהיר.

וך, הקירות חסרי צבע המקום נראה קטן וצפוף אין בו חלונות ולכן חש  .2

  ומלוכלכים והריהוט מוזנח. 

  לתיאור שם עצם  לתיאור דמויות
  מקומות, עצמים

  גודל  צבעים  תכונה  צורה
  תכונה
  ַמְרֶאה

  אווירה/תנאים

  מכוער  יפה  

  נמוך גבוה 

  רזה שמן 

  כהה בהיר 

  זעפן  חייכן 

  (כעסן)             

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

  

  שטחי רציני 

  פזיז שקול 

  שחצן צנוע 

  גאוותן           

  רברבן           

  טיפש חכם 

  ערמומי ישר 

  ן פחד אמיץ 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

  בהיר –צהוב 

  חשוך,  –שחור 

  כהה             

  אדמדם –אדום 

  ירקרק –ירוק 

  אפרפר

  סגלגל

  כסוף

  מוזהב

  כצבע ה...

_________  

_________  

_________  

_________  

  רחב   צר          

  קצר   ארוך      

  חלק  מחוספס 

  אטום שקוף      

  מלא ריק        

  מואר חשוך     

  מכוער יפה        

  דוחה מרהיב   

  קטן גדול       

  זול יקר        

  חדש ישן        

  קשה רך         

  

  רועש שקט 

  נקי מלוכלך 

  יבש רטוב 

  דליל צפוף 

  מוזנח מפואר 

  מואר אפל 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

   

193 



166 
 

  

  .ופתאום גילינו שהדרך חסומה ,המשכנו ללכת בשביל                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סמנו את שמות התואר. א.

  בשמות תואר. והשתמשו  ,לסיפורכתבו המשך  ב.

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

פיתוח 

רצף 

עלילה 

  באמצעות

שימוש 

בשמות 

 תואר

  

ית', חשבתי 'יש ודאי שביל נוסף המוביל למערה המסתור

לעצמי. ִהבטתי מסביב. לפנינו מדרון תלול שלא רואים את 

ראשיתו, מאחורינו ולצדינו הרים מכוסי טרשים. "צריך 

להיות פה שביל," אמר רז, "אבל הצמחייה סבוכה וקשה, 

לכן יהיה קשה למצוא אותו," הוסיף. האבנים שחסמו את 

סגרו  הדרך נראו יותר כאילו מישהו שם אותם בכוונה. "לא

סתם את המעבר. כנראה, הייתה כאן כוונה," טען תומר, "זה 

עושה את המסע מעניין יותר." "כנראה, מישהו לא רוצה 

  שנמצא את המערה המוסתרת,"  הוסיף רז.

 

 בעיה:
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  ארי פועלוחזרה על ת
  לדוגמה משפטים              תוארי פועל              

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .תואר הפועלומחברו משפטים המורכבים מפועל 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  לאט  מהר                      

  בדממה, בשקט בקולי קולות         

  בגסות ועם, באדיבות   בנ

  בחיפזון בזהירות               

  בעצב בשמחה=בעליזות 

  באדישות בהתלהבות           

  בביטחון בבהלה                 

  בקושי בקלות                 

  באריכות בקיצור                

  באדישות בהתרגשות          

עשה ) אבי הסביר לי שטעיתי. הוא 1

פי שחשבתי -על-זאת בנועם אף

  שיכעס ויצעק עליי.

) הילדה סיפרה על הטיול 2

  בהתרגשות רבה.

) לא הייתה לי סבלנות לשמוע את 3

  הסיפור שסופר באריכות רבה. 
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  .ופתאום גילינו שהדרך חסומה ,המשכנו ללכת בשביל                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  א. הדגישו את הפעלים בצבע צהוב.

  ארי הפועל בצבע כתום.והדגישו את ת  

 -דוברי שם וואיתב, ארי פועלותב ,בפעליםוהשתמשו  ,ב. כתבו המשך לקטע

  שיח. 

     ____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

       

פיתוח 

רצף 

עלילה 

  באמצעות 

פעלים 

  ותוארי 

 פועל

  

ניסינו להזיז בכוח את האבנים, אך הן היו כבדות מדי. 

  ִהבטנו לצדדים כדי למצוא דרך חלופית.

מר ִהביעו חששות, אבל הם לא אמרו מבטיהם של עדי ותו

דבר כדי שלא ידע שהם פוחדים. "נדמה לי שמצאתי את 

השביל החלופי," אמר רז, ומיד התחיל להיכנס דרך 

הצמחייה הסבוכה, כשהוא הודף בחוזקה את ענפי העצים 

למעלה ודורך בכוח על השיחים ועל הקוצים שמתחת לרגליו. 

מנם ימצא את השביל התבוננו אליו בהערצה, וקיווינו שא

  הנוסף למערה המסתורית.  

 

 בעיה:
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  9יחידה 

  סיפורים שאחרים ירצו לקרוא כתיבת
  

  סיפור העלילתי.פתיח בביחידה הקודמת חזרנו על מרכיבי ה

  התורמים להשבחת הסיפור.ה רכיבים נוספים ארבענתמקד ב כעת

  א) תכנון הסיפור;

  ת;ב) אפיון דמויו

   ;ג) מסר

  סיפור. הד) סיום 

  

  ן סיפורותכנ             א.
  

  

  סיפור בעקבות              סיפור          סיפור   

   סרט אוספר     דמיוני        אמיתי     

  או מחזה                      

  

  

  

  שילוב בין כולם 

  

  

בתחום  להיות היכול יאסיפור. הבמקור העניין היא  בעיהה.  בעיהבסיפור מתחיל 

בעיות בתחום הפרט והמדינה. מתעסקים במבוגרים ההאישי או החברתי. 

בנות או בין בנים לבין עצמם לבין ים במערכות יחסים בין בנים ענוגההנושאים 

בעליות צבע, ב בעדתיות, ,תהקשורות בחריגּובעיות ב ;ובין בנות לבין עצמן
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  הבעיה

של בעיות ב ,ההוריםבעיות תקשורת עם ב, יתנפשומוגבלות פיזית ובעולים, ב

  שלכם. בגיל  גםמוכרות בעיות הן כל אלה  – יםחברתימעמדות 

מרכזית  דמות האם תהיה   :דמויותהיש לחשוב על בעיה של איתור וזיהוי אחרי 

האם יהיו גברים? כמה נשים?  כמה ?יהיו דמויות מרכזיות כמהיותר? או אחת 

  מי יוביל את הבעיה ַלּפְתרון? ילדים?

בהם, ת ועוברשהדמויות המקומות  אפשר לשנות פרטים: כתיבהבמהלך ה

  אורי הדמויות ועוד.יהרגשות, ת, דיאלוגיםה, שהדמויות פוגשות אנשיםה

במהלך תכנון הסיפור, ולאחר שהתגבשה הבעיה שמספרים עליה, מגבשים גם את 

   רֹון.הסיום או את הפְת 

  אפיון דמויות ב.

אור חיצוני, התנהגות, דיבור, ינים: תתבחיבאמצעות כמה לאפיין דמות  אפשר

  דמויות אחרות והמספר. של התייחסות חשיבה, 

מאשר יותר לקורא פשוטה  הללותבחינים הפי - להמשימה לזהות ולאפיין דמות ע

  לכותב.

ובצעו את המשימות  ,מותו של בועז. קראו אותומתוארת דלפניכם בקטע ש

  בהמשך.

  

 ,נחל שופע במיוחד, ובשלב זה של השנההנחל שלאורכו התחלנו לצעוד איננו 

כשהחורף מאחורינו, לא חששנו שתהיה בעיה. פתאום שמענו רעש חזק מתקרב 

  אבל הרעש הלך וגבר.  ,לעברנו. לא ראינו דבר

" המדרון היה תלול מאוד. לא .תחילו לעלות על ההרהה, 'בועז אמר: "חבר

עשה קשה. הנחל יתכסה הבנו שהמצב הולך ונחשבתי  שנוכל לטפס ללא חבלים. 

והמים  ,. "השלגים בצפון הפשירובמים בגובה של שני מטרים בתוך שעתיים

  " הסבירה תמרה. ,בדרכם אלינו

 ," אמר בועז. פחדנו וחששנו לו,ואסמן לכם באיזו דרך  לעלות ,"אני אטפס לפסגה

 ,אבל ידענו שהוא היחיד שיכול לעשות את זה.  הוא החל עולה, נעזר בשיחים

אנחנו סומכים עליך!"  ,תשמור על עצמך ,דרדר, אבל לא מוותר. "בועזיתים מלע

יתה להגיע לפסגה, להזעיק עזרה ולשלשל יצעקה לו תמרה. המטרה של בועז ה

שיאפשרו לקבוצה לטפס על המדרונות  התלולים לפני שישיגו   ,חבלים מלמעלה

  אותם המים.

  (כתב תלמיד)
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  של בועז. התנהגותויגים את צבעו בכתום את המשפטים המצ

  .אומר בועזשצבעו בצבע צהוב משפטים 
  של בועז.  חבריושאמרו  צבעו בצבע כחול משפטים

, דיבורו ודברים שאומרים ואפיון של בועז מבחינת התנהגותבמחברתכם כתבו 
  . שלכםעליו. היעזרו בסימונים 

  

כמנהיג  בועזממשיכים לאפיין את דמותו של כשאתם  ,המשיכו את גוף הסיפור
והתייחסות הדמויות  שלו דיבורסגנון ה, שלו תבחינים: ההתנהגותשלושה  פי-לע

  האחרות אליו. 
  

  .ופתאום גילינו שהדרך חסומה ,המשכנו ללכת בשביל             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :להפי התבחינים הא- לאת רז עבמחברתכם אפיינו 
  ;)כתוםב וצבע( התנהגות

  ;)צהובב וצבע(       דיבור

  .)ירוקו בצבע( דמויות אחרות והמספרדברים שאומרים עליו 

אפיון 
דמותו  של 

 רז

רז לא איבד את העשתונות והחל להזיז את האבנים שחסמו 

את  הדרך. "חבר'ה תנו יד, ותעזרו לי!" צעק לעבר החבורה 

"זה לא הזמן לעצור, מישהו שנראתה המומה ונתקפה בפחד. 

בטח רוצה לעצור אותנו מלהגיע למערה ולמצוא את 

  האוצר," אמרה תמר.

  "זהו בדיוק!" השיב לה רז.

  רז החל לחלק תפקידים לחברי הקבוצה.

  "תומר, לך תראה אם יש שביל אחר באזור."

לרקפת אמר לאסוף את כל המימיות ולוודא שהן סגורות 

אנחנו, חבריו של רז, מרגישים היטב כדי שלא נאבד  מים. 

יותר מעֹוָדדים כשרז יוצא אתנו לטיולים, כי הוא תמיד יודע 

  מה לעשות ברגעים קשים. 

 

 בעיה:
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  בסיפור עסקנו בתחילת החוברת.בזיהוי המסר  – ג. זיהוי מסר

מסר ו מסר ישרמשימה מאתגרת יכולה להיות לשלב מסר בסיפורכם. קיים 

אותו, וקשה  אתראולם קשה יותר ל ,מעמיק יותר מסר עקיףשאין ספק . עקיף

  ר לשלב אותו בתוך כתיבת הסיפורים.עוד יות

  .הנה דוגמה למסר עקיף

  אידה-שחר כהן / העץ הבוכה

   )מעובד מתוך "עץ הדובדבנים"(

אמרו חז"ל: "כשגודעין את העץ הוא בוכה, ובכיו הולך מקצה העולם עד קצהו, 

  אך קולו לא נשמע..."

  

  השמעתם, ילדים, מימיכם על עץ בוכה?

תה חצר ילסבי הי .ספר לכם את סיפור "העץ הבוכה"אֲ וַ  ,סכיתואני שמעתי. הַ 

מטופחת, ובפינת החצר, על שפת הגדר, צמח לו עץ תות יפה וירוק, עץ עתיק יומין 

לשחק בין ענפיו, להסתתר בצלו,  –שזכור לי עוד מימי ילדותי. אהבנו את העץ 

זנים, גיעו פועלים ובידיהם גררותיו המתוקים. והנה בוקר אחד ִה ולאכול את פֵ 

" אמרו  מיד ללא היסוס ובלי הקדמות. ,סורים ומזמרות. "באנו לגדוע את העץמַ 

" סבא יצא בריצה מהבית והתחיל .והעץ מפריע ,"אנו רוצים להרחיב את הכביש

ולא נתנו להם  וכל הילדים ניצבו סביב העץ כחומת מגןלהתווכח עם הפועלים, 

שובו בלוויית תגבורת כדי להתקרב אליו. הפועלים עזבו בהבטיחם שלמחרת י

לגדוע את העץ. באותו הלילה, כשכולם  כבר ישנו, לא הצלחתי להירדם. שמעתי 

והגעתי לעץ התות  ,קול בכי עמוק, בכי של רשרוש עלים וענפים. הלכתי אחר הקול

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

  . אנא, אל תבכה..."ולם לא ניתן לגדוע אותךאילני היקר, לעוהבטחתי לו: "

השכם בבוקר אל בית העירייה כדי לבטל  המיהר ,ובראשם סבא ,שכניםמשלחת 

כפי שהבטחתי. כעבור  ,יוכדי להגן עלליד העץ  שארואת רוע הגֵזרה, והילדים נ

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

  .עו לנו בביטול הגֵזרהוהם סיי ,הגנים"

, לא לפני שנפרדתי בברכת "לילה יהעץ ניצל! בלילה ההוא נרדמתי וחיוך על שפתי

, מרכין יטוב" מעץ התות שאהבתי. ואני יכול להישבע שראיתי את העץ מחייך אלי

  "!את צמרתו ולוחש: "תודה

  

די בסיפור "העץ הבוכה" יש לאסוף את כל הפעילויות שעשו הגורמים השונים כ

  .למסרלהגיע 

  מהו לדעתכם המסר? וכיצד הוא משתלב בסיפור? 

5 
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  הסיפור סיוםד. 
  

  במספר אופנים: פוריסאפשר לסיים 

  

  

  

  

   ,הבעיה לא נפתרה      אי אפשר ,הבעיה נפתרה   

  והקורא יכול להמשיך        .להמשיך את הסיפור  

  .בדמיונו את הסיפור              

  

  לאחר הפתרון  הפתרון 

  מופיע הסיום  םוהסיו

  המחזק את הפתרון  מתלכדים

  

  

  יחשבו על          יחשבו על            

  פתרון שלילי         פתרון חיובי             

  

הוא נוטה לכתוב סיום סגור ולסיים את  ,ככל שגיל הכותב צעיר יותר ,בדרך כלל

הדמיון שלו  ,הסיפור בפתרון. ככל שגיל הכותב עולה והוא מודע לסגנונות כתיבה

  פתוח. ם, הוא יהיה מסוגל לכתוב סיויותר יותר והחשיבה שלו מופשטתפותח מ

מאפשר לקורא להפעיל את  ואכי ה ן יותר,פתוח נחשב בדרך כלל למעניי םסיו

  דמיונו.

  

 סיום פתוח סיום סגור

  סוף חיובי

האֹוְּפִטיִמים 

  (הרואים את הטוב)

  סוף שלילי

  הפִסיִמים

 (הרואים את הרע)
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  פתוח םדוגמה לסיו

הרים את מבטו לעבר  ,"כשהוא מותש, עצמותיו קפואות וההליכה קשה עליו

  הפסגה.

הייתה עכשיו רחוקה כאילו  ,נראתה לו במרחק סביראותה פסגה שמתחתית ההר 

  נשקה לשמיים.

  ..אבל בתוך תוכו ידע שהוא יגיע לשם.

  

  םניתוח הסיו

 ,המטפס עבר קשיים רבים ולא נשבר ,כנראה .הסיפור עוסק בדרך אל הפסגה

י אבל חדור אמונה ִׁש קֹוכיר ּבַ הוא מַ  ,כשהוא קרוב למימוש המשימה ,ועכשיו

לאחר שקוראים את כל מה  ,אם הגיע או לא, אבל לפי הסיפור להצליח. לא ברור

למשוך את עצמו עד הפסגה למרות כל הקושי אפשר להאמין שיצליח  ,שעבר

  ך.כשב

  

  דוגמה לסיום סגור

עצמותיו  ,אבל הוא המשיך. הוא הרגיש מותש ,רחוקה עדיין ההפסגה נראת

הוא  .יגיע לפסגה וההליכה כבדה. מה שהניע אותו היה האמונה שהוא ,קפואות

וזה נתן לו כוח להמשיך. עוד  ,הרי הבטיח זאת לאביו, הוא לא חשב על מצב אחר

יש  ,ערפל דיי- לכל עוד הפסגה נראית בבהירות ולא מוסתרת ע'צעד ועוד אחד. 

חשב לעצמו. הוא לא יכול היה להיזכר על מה חשב בשעה  ,'סיכוי טוב שאגיע

זה  ,נשא כל הדרךשדגלון ה ,ן בפסגת ההרלפני שתקע את הדגלון הקט ,האחרונה

  אביו לפני שהלך לעולמו. דיי-לניתן לו עש

  

  םניתוח הסיו

היעד מומש, המטפס הסיפור אבל בסיום  ,גם בסיפור זה יש יעד להגיע לפסגה

  הגשים את היעד שהיה גם הבטחה לאביו.

  

  שימו

  

        אם לסיימו  תוכלו להתלבט ,עכשיו, כשתחליטו כיצד לסיים את הסיפור שלכם

  .סיום פתוחב או סיום סגורב
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1  

2  

3  

4  

5  

6  

  10יחידה                       

  השבחת כתיבה
  

קיימות דרכים שונות להשבחת כתיבה: מחוון, משוב עמיתים, משוב כיתתי 

  והערכת מורה. 

  התפייסות .1

  
זרה שהשכנה חכתה מריבה על רעש גדול שהשכנים עשו. יאצלנו בבניין הי   

היא הלכה לישון צהריים. אז עשו לה רעש גדול מאוד והיא לא  ,מהעבודה

  הפריעו לה.כי יכלה לישון בגלל 

עליהם ואז מצאו  הילדים צעקו ושמו מוסיקה רועשת ואז היא התעצבנ   

יותר והפתרון הוא: לא להפריע בין  טוב את הפתרון חשבנו על פתרון

  שתיים לארבע.

    למיד) (כתב ת                     

  

  

  יש לפתח את הכתוב בחלקים.

לבדוק אפשרות להרחיב את מחוון ולאחר מכן אותו בעזרת  נתחליש  – רקע  א.

  ביטויי הזמן, להוסיף תיאורים ולהוסיף פרטים.

כך  ,פי מחוון ולאחר מכן לפתח את הבעיה- ליש לבדוק את הגוף ע – גוף  ב.

  שתתפתח עלילה מעניינת.

  רון בעיה.ולא רק פְת  ,ר מערכת של התפייסותבסיום יש ליצו – סיום  ג.

  

בו הצעד הפגוע סולח שאלא מצב  ,יסות היא לא רק פתרון של בעיהישימו    התפ

  לפוגע.
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  עמיתיםמחוון ובעזרת השבחה בעזרת  
  כיתה: _________            שם: __________

  תאריך: ________

  

  -  פתיח  א.

  המקום.ולתאר את וי להרחיב ____ רצ___            . מקום 1   

  ____ אין ציון זמן.___              . זמן2   

   ____ אין ציון מפורש של הדמויות___            . דמויות 3  

  .הפועלות                 

  

  פתיחהצעה לתיקון ה

שיחקו שלושה ילדים בכדור בחצר  ,ביום שני אחד, בין השעות שתיים לארבע

צחקו ובעיקר השתוללו. השכנה  ךכ-רלרגע רבו, אחה, זעל  זהין. הם צעקו יהבנ

ם להפסיק מהקשה ייצאה למרפסת וב ,שושנה שחזרה מהעבודה ורצתה לנוח

  ולאפשר לה לנוח.להפריע 

  פתיחהצעה נוספת ל

מא שלהם יחיכו שלושה ילדים לא ,בצהרי יום שני אחד, בין השעות שתיים לארבע

ם ולשחק בינתיים בכדור בחצר שתחזור מהעבודה. הם החליטו לא לעלות  לבית

  בית המגורים שלהם.ל ש

משחק הם החלו צועקים ומשתוללים. השכנה שושנה שחזרה מהעבודה  כדיתוך ב

ם לעבור למגרש המשחקים ולאפשר לה מהביקשה ויצאה למרפסת  ,ורצתה לנוח

  לנוח. 

  הצעה שלכם לפתיח

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  ")סיפור עלילה"פי מחוון - לע( גוף הסיפור ב.

   , הילדים הפריעו,רק תחילת הבעיה הינוצ  ____ ___       בעיה    .4

  עלילה ואין תיאור של התפתחות  ןיאאבל              

  .של התפייסות

  רק פועל אחד.  _______     שימוש בפעלים  .5

  אין בכלל.  _______      שימוש בתארים   . 6

  אין.  ____ ___      הוספת דמויות  .7

  רצוי להוסיף.  ____ ___        רגשות  .8

  אין.  ____הדמויות ___ דיאלוג בין  .9

  עדיף: ;לא תקין –לישון צהריים   _______      םמבנה משפטי  .01

  לישון בשעת הצהריים.             

  צריך לומר: משום ש –בגלל כי             

  פעמים. 3(ואז)   _______      חזרה על מילים  .11

  _______      שגיאות כתיב  .21

  בשורה השנייה, חסרה נקודה חסר פסיק  _______      סימני פיסוק  .31

  ...5בשורה                       

  _______         כתב קריא  .41

  _______        קישוריות  .51

      _______      ברצף הביכת  .61

  פיתוח רצף עלילה.-עיקר הליקוי בסיפור הוא אי מסקנה:

  הצעה לפיתוח רצף סיפורי

והמשיכו לשחק  לדבריהיחסו אבל לא התי ,הילדים שמעו את דברי שושנה השכנה

ולהפריע. בערב נכנסה שושנה לכל אחת ממשפחות הילדים והתלוננה בפני 

  ורים על התנהגות ילדיהם.הה

ההורים כעסו מאוד על הילדים והענישו אותם. הילדים התרגזו מאוד והחליטו 

 ,"להעניש" את שושנה על כך שסיפרה להוריהם. בכל פעם שנכנסה שושנה לבניין

 ,כי הם הסתתרו ,ו קולות צחוק ולגלוג. שושנה לא יכלה לראות את הילדיםנשמע

" ," "שושנה המכוערת,אבל שמעה את הקולות ונעלבה מהמילים. "שושנה השמנה

  צעקו הילדים.  
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  ג. סיום

  יש, אך לא קשור לנושא.  _______        פתרון  .17

  

  הצעה לסיום

  תה בסוף יום עבודה קשה.הילדים עצובה לביאחד של  ויום אחד חזרה אמ

זרקו ילדים זה  ,שכשעברה בשכונה וסיפרה ל ומה קרה?" אמ ,מאיהילד שאל: "א

ואחת האבנים פגעה בה. היא הסתובבה והעירה לילדים על  ,על זה אבנים

, לקלל ולקרוא יוהחלו ללכת אחרי ,התנהגותם. "הילדים לא אהבו שהערתי להם

עוד באותו היום סיפר  סיפור.האת  לספר של הילד ו" סיימה אמ,לי בשמות גנאי

לפני הדלת של שושנה וביקשו לדבר התייצבו  םשלושתו ,הילד את הסיפור לחבריו

קשו את סליחתה. היא סלחה להם. יעמה. הם התנצלו בפניה על התנהגותם וב

מה הביא אותם 'מהמפגש עם הילדים. מאוד תה מופתעת יהיהיא האמת, 

  ה את דלת ביתה.חשבה בלבה כשסגר '?להתנצל

  הצעה נוספת לסיום

יום אחד עלתה שושנה לבתיהם של הילדים והזמינה אותם לביתה למחרת בשעות 

 "למה היא מזמינה אותנו?"אחר הצהריים. הילדים חששו מהמפגש עם שושנה. 

תמהו. למחרת התייצבו בפתח  "אולי היא הזמינה משטרה?"שאלו זה את זה. 

תחה את הדלת והזמינה אותם לשבת. השולחן היה והיא פ ,בפעמון ביתה, צלצלו

  , כל מה שהם אהבו.קולה-הקעמוס בממתקים ובקו

יפ והשמיעה מוסיקה יה את הטהדליקכך - היא האיצה בהם לאכול ולשתות, אחר

ממש עכשווית. הילדים היו המומים, הם הרגישו לא נוח, אחד מהם התחיל 

לא נדבר על "אמרה שושנה,  ,"דש" "בואו נתחיל דף ח...שוששנה י,בגמגום "תרא

חשבנו ששושנה  ,אני סולחת לכם, תשכחו מהעניין." כשיצאנו מביתה .מה שהיה

לא  "סליחה"אפילו  .ואנחנו נשארנו קטנים ומטופשים ,התנהגה כמו "גדולה"

  .מפינו הצלחנו להוציא

  הפיוס הזה לימד אותנו משהו לכל החיים.

  

  שימו    יש כאן מסר ישיר.
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  לאחר השבחה  סיפור

  

  התפייסות

כשכל הילדים חוזרים מבית הספר, התאספו  ,ביום שני אחד, בשעה שתיים בערך

שתחזורנה מהעבודה.  םהשל ותהשלושה ילדים ליד בניין מגוריהם וחיכו לאמ

לא יכלה והחליטו לשחק בכדור. השכנה שושנה שחזרה מהעבודה  מתינו,שה בזמן

כדי ם לעבור למגרש המשחקים מהת, ביקשה לנוח בגלל צעקותיהם, יצאה למרפס

  לאפשר לה לנוח.

אבל לא התייחסו אליהם והמשיכו לשחק  ,הילדים שמעו את דברי שושנה השכנה

בערב נכנסה שושנה לכל אחת ממשפחות הילדים והתלוננה בפני  .ולהפריע

  הוריהם על התנהגות ילדיהם.

ו מאוד והחליטו זהתרגההורים כעסו מאוד על הילדים והענישו אותם. הילדים 

 ,להעניש את שושנה על כך שסיפרה להוריהם. בכל פעם שנכנסה שושנה לבניין

 ,כי הם הסתתרו ,נשמעו קולות צחוק ולגלוג. שושנה לא יכלה לראות את הילדים

" ," "שושנה המכוערת,אבל שמעה את הקולות ונעלבה מהמילים. "שושנה השמנה

  קראו הילדים.   

  הילדים עצובה לביתה בסוף יום עבודה קשה.אחד של  ויום אחד חזרה אמ

זרקו ילדים זה  ,שכשעברה בשכונה וסיפרה ל ומה קרה?" אמ ,מאי"א :הילד שאל

ואחת האבנים פגעה בה. היא הסתובבה והעירה לילדים על  ,על זה אבנים

התנהגותם. הילדים לא אהבו שהעירו להם, החלו ללכת אחריה, לקלל ולקרוא לה 

  סיימה האם את סיפורה בעצב. נאי. בשמות ג

אחר הצהריים, עוד באותו היום, עמדו שלושת הילדים לפני הדלת של שושנה 

קשו את סליחתה. היא יוביקשו לדבר עמה. הם התנצלו בפניה על התנהגותם וב

מה הביא "מהמפגש עם הילדים. מאוד תה מופתעת יהיהיא סלחה להם. האמת, 

  סגרה את דלת ביתה.חשבה בלבה כש ?"אותם להתנצל
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  דוגמה נוספת לפעולת השבחה

  הטיול שנגמר בגבס. 2

  

כך - ל היה כלוהכ ,לנחל אלכסנדר. כשהגענוואני, משפחתי  נו,לפני שבוע יצא

" אמר ,מאיובנחל היו צבי ים. "א ,יפה: הפרחים צבעוניים, ציפורים צייצו

" "עוד מעט .י הרגל"כואבת ל ,אחי הקטן, כשכבר היינו באמצע הטיול

מא. לאחר כמה דקות שוב אמר י" ענתה לו א,מסיימים את המסלול

אותו על  נשאשכואבת לו הרגל, אבל אז כבר לא יכול היה להמשיך. אבא 

 ,לקחו אותו לרופא ,גענו הביתהוכך היה עד לסוף המסלול. כשִה  ,הגב

ם נגמר וש ,יש לו שבר. בבית החולים שמו לו גבס ,שכנראה ,והרופא אמר

  הסיפור.

  

  תאריך ___________ שם _______________

  סיפור העלילה  
  

  

  1  זמן  

 2  מקום  

 3  דמויות  

 4  בעיה  

  5  שימוש בפעלים  

 6  שימוש בשמות תואר  

 7  הוספת דמויות  

 8  רגשות  

 9  דיאלוג בין הדמויות  

 10  פתרון/סיום  

 11  מילת סלנג  

  12   מיליםעל חזרה  

  13  שגיאות כתיב 

כתב קריא  (רווח בין מילים, משפט  
  )שורההסוף מסתיים בשול ובמתחיל 

14  

  15  סימני פיסוק   

  16  תקינות משפטים 

  

  

  התפתחות
רצף 
 עלילה

  מקרא:

   - תקין              

    -לא תקין         

    -תקין חלקית  
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  ההשבחהתהליך 
  פתיחה  א. 

  .זמן, מקום ודמויותכולל  הפתיחה משפט   

  דוגמה  

  לנחל אלכסנדר. ,אני ומשפחתי נו,לפני שבוע יצא   

  

  עמיתהמלצת 

את המשפט כך שיציג בצורה מוחשית יותר את משמעות  השביחלמומלץ 

  הרכב הדמויות.את אופי המקום ואת הזמן, 

  

  השבחה באמצעות עמיתל דוגמה

 ,יצאנו ,מזג אוויר נפלאכשהיה לפני כשבוע, באחד מימי חופשת הפסח, 

 היינו אמורים ללכת  לאורך ,לנחל אלכסנדר. לפי התכנית ,משפחתי ואני

  לערוך פיקניק. ךכ-רהמסלול כשעתיים ואח

  הורים וילדים. –כולם חברים   – בטיול השתתפו ארבע משפחות

הפרחים פורחים  ,ל ירוקוהכ :בתקופה זו של השנה המסלול יפה במיוחד

  .מעל מזמזמים ומצייצים בעלי כנף שוניםובשלל צבעים, 

  

  גוף  ב.

  .ילה + פתרון וסיוםבעיה + פיתוח רצף עלאמור לכלול  גוף הסיפור   

  ;דיאלוג      רצף עלילה עשוי להתפתח בעזרת   

  ;פעלים ושמות                  

  ;ארי פועלות                  

  ;ארי שםות                  

  ;רגשות                  

  .אפיון דמויות                  

ובנחל היו  ,הפרחים פרחו, ציפורים צייצו :כך-כלל היה יפה והכ ,כשהגענו  

"כואבת לי  ,כשכבר היינו באמצע הטיול ," אמר אחי הקטן,מאיצבי ים. "א

מא. לאחר כמה י" ענתה לו א," "עוד מעט מסיימים את המסלול.הרגל

  דקות שוב אמר שכואבת לו הרגל, אבל אז כבר לא יכול היה להמשיך. 
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  המלצת עמית

ר בני המשפחה. יתאורים מהדרך וגם רגשות של האח ושל יוסיף תכדאי לה

 - רצוי להוסיף דו הכאב.כשחש את איך נראה האח  כך, כדאי לתאר על נוסף

  הוריו. בין שיח בין האח ל

  

  השבחה

ויצאנו  לדרך. לחלק  ,עזרה ראשונהמשקאות והגענו לאזור ההליכה. ארגנו 

והם שמעו מוסיקה. אחרים סתם זמזמו קטעי  ,מהצעירים היו אוזניות

  שירים. זה נראה טיול מבטיח...

דקות ראינו שאחי הקטן יושב על אחת האבנים ובוכה. "אני  לאחר עשרים

" אמרתי לו. "אני לא ,"בוא נתקדם לעבר ההורים ." אמר לי,לא יכול ללכת

" המשיך בבכיו. "אתה סתם  עצלן ומפונק!" צעקתי, "בוא כבר!" ,יכול

אותו על הגב כמו "שק  שאתהוא החליט ל ,כשאבי  בדק את רגלו של אחי

" אמרה אחת ,אותו למיון בסוף המסלול. "מזל שהוא רזהקמח" ולהעביר 

  " אמרה ילדה אחרת.,כל הדרך 'שק קמח'הילדות. "גם אני הייתי רוצה 

 ,ואני התביישתי שלא האמנתי לאחי שהוא לא יכול לדרוך על הרגל

 ,'פצה אותו כשנחזור הביתהאֲ פנק אותו וַ אֲ 'וחשבתי שהוא סתם  מתבכיין. 

  חשבתי לעצמי.  

  

  יוםס  ג.

  הסיום כולל פתרון.  

 ,וכך היה עד לסוף המסלול. כשהגענו הביתה ,גבאותו על ה נשאאבא   

יש לו שבר. בבית חולים שמו  ,שכנראה ,והרופא אמר ,לקחנו אותו לרופא

  .ושם נגמר הסיפור ,לו גבס

    

  המלצת עמית   

על הגב.  , כשהאב נושא את בנוהבןשל אורים של האב ויכדאי להוסיף ת

  אחות.הרגישה המספרת כוכיצד  ,ריתכיצד הגיבו האר תלכדאי 
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  השבחה

מבינים שהטיול והפיקניק כבר לא התבצעו כפי שתכננו.  בוודאיטוב, אתם    

וכל  ,את אחי במשך שעה שלמה על גבו. מדי פעם נתן לו לשתותנשא אבי 

הוא  ,הדרך שמעתי את אחי בוכה וצוחק גם יחד. כמו שאני מכירה את אבי

  יח את דעתו מהכאב.סר  לו בדיחות כדי להסיפ

יתי את אבי במבטי הערצה. ידעתי שאני יכולה ולאורך כל המסלול ליו  

  כל פעם שיקרה לי משהו רע.בלסמוך עליו 

 ,גבר 'אחלה'אתה " :שלו כתבתי על הגבס ,הגבס על רגלוכש ,כשחזר אחי  

  "ואני מצטערת על מה שאמרתי לך. ,ולא בכיין

  אבל את הטיול הזה לא אשכח לעולם. ,בטיולים רבים מאז היינו כבר  

  

  

  השבחת הכתיבה כדאי להתאים מחדש את הכותרת.בעקבות 

  . __________________________________הציעו כותרת חדשה לסיפור

  

  לאחר השבחההסיפור          

 ,יר נפלא, יצאנוומזג אוכשהיה לפני כשבוע, באחד מימי חופשת הפסח,   

היינו אמורים ללכת  לאורך  ,לנחל אלכסנדר. לפי התכנית ,ואני משפחתי

  לערוך פיקניק. ךכ-רהמסלול כשעתיים ואח

  הורים וילדים. –כולם חברים   – בטיול השתתפו כארבע משפחות  

פרחים פורחים  ,ל ירוקוהכ .בתקופה זו של השנה המסלול יפה במיוחד  

  שונים. מעל מזמזמים ומצייצים בעלי כנףובשלל צבעים, 

ויצאנו  לדרך. לחלק  ,ועזרה ראשונה  משקאותהגענו לאזור ההליכה. ארגנו   

והם שמעו מוסיקה. אחרים סתם זמזמו קטעי  ,מהצעירים היו אוזניות

  שירים. זה נראה טיול מבטיח...

לאחר עשרים דקות ראינו שאחי הקטן יושב על אחת האבנים ובוכה. "אני   

" אמרתי לו. "אני לא ,וא נתקדם לעבר ההורים"ב ." אמר לי,לא יכול ללכת

יכול!" המשיך בבכיו. "אתה סתם  עצלן ומפונק!" צעקתי, "בוא כבר!" 

אותו על הגב כמו "שק  שאתהוא החליט ל ,כשאבי  בדק את רגלו של אחי

" אמרה אחת ,קמח" ולהעביר אותו למיון בסוף המסלול. "מזל שהוא רזה

  " אמרה ילדה אחרת.,כל הדרך 'ק קמחש'הילדות. "גם אני הייתי רוצה 
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ואני שתקתי. התביישתי שלא האמנתי לאחי כשאמר שאינו יכול לדרוך על    

פצה אותו כשנחזור אֲ אפנק אותו וַ 'הרגל וחשבתי שהוא סתם  מתבכיין. 

  חשבתי לעצמי.   ,'הביתה

מבינים שהטיול והפיקניק כבר לא התבצעו כפי שתכננו.  בוודאיטוב, אתם    

את אחי במשך שעה שלמה על גבו. מדי פעם נתן לו לשתות, וכל  נשאאבי 

הוא  ,הדרך שמעתי את אחי בוכה וצוחק גם יחד. כמו שאני מכירה את אבי

  סיפר  לו בדיחות כדי להסיח את דעתו מהכאב.

לאורך כל המסלול ליוויתי את אבי במבטי הערצה. ידעתי שאני יכולה   

  הו רע.לסמוך עליו בכל פעם שיקרה לי מש

ולא  ,גבר 'אחלה': "אתה שלו כתבתי על הגבס ,גבס על רגלוכש ,כשחזר אחי  

  ".ואני מצטערת על מה שאמרתי לך ,בכיין

  מאז היינו כבר בטיולים רבים, אבל את הטיול הזה לא אשכח לעולם.  

  .שימו   גם כאן יש מסר

   

  !! עכשיו אתם
  משימה בזוגות

ידי תלמיד -", שנכתב עליוחדותהג'ירפות המ" קראו את הסיפור  א. 

  .כיתה ד'

  אם הוא תקין. ,פי מחוון-לבדקו ע  ב.

  : פתיח, גוף, סיום.חלקו את הסיפור לשלושה חלקים  ג.

. בדקו זה עם זה את שביח את הפתיחיכל אחד מבני הזוג   ד.

  התיקונים ואת ההשבחות, ונסחו פתיח חדש בדף נפרד.

  לגבי הגוף והסיום.פעלו כך גם   ה.

 וובקש ,שבח לצמד עמיתים אחר בכיתהואת הסיפור המ ועבירה  ו.

  משוב לסיפור של זוג אחר.  תנומשוב עמיתים (מצורף). במקביל 

, ותקנו את הסיפורים המושבחים את הצעות העמיתים ובדק  ז.

  בהתאם לצורך.
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  הולכים ומשתבחים... –מהשבחה להשבחה

  הג'ירפות המיוחדות
ברמת גן ג'ירפות מיוחדות. יום אחד הג'ירפות נעלמו.  לפני כחודש הגיעו לספארי

אם אתם רוצים  :בוהיה כתוב שמנהל הספארי הגיע לשער הכניסה ומצא פתק 

איתי. מנהל  :חתוםה . על8:00תצטרכו להגיע לירקון בשעה  ,ג'ירפותאת ה

חשב לעצמו.  'מדוע עשה זאת?'. ג'ירפותהספארי הבין שהמאבטח איתי גנב את ה

בדיוק לירקון וראה את איתי עצור בידי המשטרה, את  8:00 -ע בהוא הגי

 ג'ירפותמצא על משאית באזור מוזנח מתחת לגשר. כך נמצאו ה ג'ירפותה

  המיוחדות.

  סיפור העלילה  
  

  

  1  זמן  
  2  מקום  

  3  דמויות 

  4  בעיה 

  5  שימוש בפעלים  

  6  שימוש בשמות תואר 

  7  הוספת דמויות 

  8  רגשותהבעת  

  9  דיאלוג בין הדמויות 

  10  פתרון/סיום 

  11  ת סלנגומיל 

  12  חזרה מילים  

  13  שגיאות כתיב 

כתב קריא  (רווח בין מילים, משפטים  
סוף ב ומסתיימים שולבמתחילים 

  )שורהה

14  

  15  סימני פיסוק   

  16  מבנה משפט  

  

  מחשבות שעשויות לעזור להשבחה:

  . כיצד נגנבו?3מאין הגיעו הג'ירפות? . 2. מה מיוחד בג'ירפות? 1

  . מה היתה תגובת הקהל לגבי הג'ירפות? 5. מדוע נגנבו? 4

  . כיצד נתפס איתי? 6

  התפתחות
רצף 
 עלילה

  מקרא:

   - תקין              

    -לא תקין         

    -ין חלקית  תק
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  עבודה בזוגות

  .והשביחו אותו ,קראו את הסיפור החדש
  
  

  המלצות

  אפיינו את איתי.  .1

  ושלבו אותם בסיפור. ,הציגו הצעות לאבטחת בעלי חיים מיוחדים  .2

  בעצמכם.זאת  תארלן לא הודגש מה היה מיוחד בג'ירפות, נסו עדיי  .3

  תארו מה קרה כשאיציק הגיע לפארק הירקון?  . 4

  מה חשב איתי לעשות עם הג'ירפות?  .5

  כיצד ביצע איתי את המעבר של הג'ירפות מהספארי לפארק הירקון?  .6

  הספארי לפארק?ממה קרה בדרך   .7

  האם פעל איתי לבד?  .8

  – תהמלצות נוספו

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

  

  

לעשות זאת  אפשרסיף בסיפור זה. אפשר להושישנם חלקים רבים   שימו  

  בקבוצות ולבנות סיפור מותח ומעניין. 
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  פירוט נושאים לכתיבה
ואילו הכותרת מתייחסת  ,. הנושא הוא שם כלליכותרתבין ל נושאהבדל בין יש 

  לסיפור. 

  שונים.הנושאים יכולים להיות בתחומים 

       טיולים  א.

  טיולי שבת, טיולי חגים, טיולי חופשות וטיולים כיתתיים   

  כותרות על הנושא: "טיול שלא נשכח" "הטיול שלא היה"   

  ביקורים  ב.

ניון, ביקור אצל חבר ביקור באתר, ביקור בקיבוץ, ביקור במוזאון, ביקור בַק   

  חולה, ביקור במקום ייחודי

  ופעיםמאורעות ומ ,אירועים  ג.

ספרי, כיתתי, אירוע עירוני, אירוע מדיני (ביקור - מאורע משפחתי, בית   

אישיות מיוחדת), אירוע מדיני עצוב, אירוע חברתי, אירוע הקשור במזג 

  אוויר, מופע חגיגי (פסטיבל)

       חברות  ד.

בנות, תחרות לבין קשר חברי מיוחד, קשר חברי שנותק, קשרים בין בנים   

  בעל חיים, פגיעה בחברלבין בין אדם  בין חברים, קשר

  כותרות אפשריות: "חברות מופלאה" "זו הייתה חברות?"   

  בעקבות ספר או סרט  ה.

 הסרט שהשפיעאו מ דמות מספר, בי רגש מיוחד וספר שהשאיראו  סרט   

  במיוחד יעלי

  רגשות  ו.

  אהבה, שנאה, קנאה, כעס, רחמנות   

  נתינה  ז.

  , לחברם, לנכה, לעולה החדש, לזקןלחולה, לחלש, לעני, ליתו   

   תופעות חברתיות  ח.

  אלימות, תאונות דרכים, חריגים, איכות הסביבה
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1 

  (מותר לצלם) תבניות למחזיק מפתחות

  

  קשר של ניגוד       קשר של זמן                                   קשר של סיבה      

  
  מאז                   

  בעוד ש..             
  אולם...         לאחר...             

  אבל...        כש...        מפני ש...              
  חרף...        עד ש...          בגלל...              
  אך...      תחילה...           כי...              
  ברם...      כך...-אחר        כיוון ש...              
  את..לעומת ז             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...                        
  בשעה זו...            

  
  
  
  
  
  
  
  

  מאזכרים                               קשר של תוצאה         דגם של טיעון       
  

        
  

  הוא, היא          לכן...                 פתיח  
  הם, הן        כך ש...              חזרה על הטענה  
  אותי,        יכך...לפ                נימוק  
  אותה,       כתוצאה מכך...                הסבר   
  אותם      נובע מכך ש...                הוכחה  
  םהבו, בה, ב                  ראינו אפוא...                סיום  
  לו, לה,                    
  להם, להן                    
  זה, זו                    
  שלו, שלה,                    
  שלהם,                    
  הןשל                    
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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/לא מומלצת
 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
  סימן קריאה

  נקודתיים
  מקף

  סוגריים
  –מרכאות 
  * היפוך
  * דיאלוג
  * ציטוט

  * מטפורה
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  אם הגעתם לעמוד זה,

  ולא התייאשתם בדרך...

  זה אומר

  
  לקרוא, להבין ולכתוב.

  

  כל הכבוד!

  

  


