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ַנְקִׁשיב ְוִנְקָרא ְּבַקלּות

הכוללת	 הלימודים	 תכנית	 פי	 על	 א',	 בכיתה	 העברית	 להוראת	 מיועד	 ַקלּות	 ּבְ ְוִנְקָרא  יב  ַנְקׁשִ הלימוד	 ספר	
וספרות.	הספר	 לשוני	 ידע	 ודיבור,	 הוראת	הקריאה,	הבנת	הנקרא,	כתיבה,	האזנה	 ומשלב	 בחינוך	הלשוני	
נכתב	על	פי	דרישות	תכנית	הלימודים	ועל	פי	מסמך	התבחינים	לכתיבת	ספר	לימוד	וכולל	יצירות	ספרות	

הנותנות	מענה	לתכנית	הלימודים	בהוראת	הספרות	כחלק	מהוראת	העברית	לכיתה	א'.

מטרות ספר הלימוד:

1.	ללמד	את	הילדים	קריאה	מדויקת	באמצעות	הבנת	מרכיבי	היסוד	של	המילים.
2.	ללמד	את	הקריאה	באופן	שיטתי	ומדֹורג.

3.	לזֵמן	התנסויות	של	קריאה	עצמית	כבר	בשלּבים	המוקדמים	של	הקניית	הקריאה	באמצעות	התאמת	
טקסטים	נבחרים	לרמת	יכולת	הקריאה	של	התלמידים.

4.	להקנות	לתלמידים	מיומנויות	של	כתיבה	כחלק	מתהליך	לימוד	הקריאה	ולזֵמן	התנסויות	של	כתיבה.
5.	לפתח	כבר	מראשית	כיתה	א'	את	ההנאה	מיצירות	ספרות	מסוגות	שונות	כגון:	שירים,	סיפורים	קצרים,	

וספרים	באמצעות	האזנה	להם.
והנשמע	באמצעות	משימות	הניתנות	בזיקה	לטקסטים	שהתלמידים	 יכולת	הבנת	הנקרא	 6.	לפתח	את	

מאזינים	להם	או	קוראים	אותם.
7.	לפתח	ולהעשיר	את	יכולת	השיח	הָדבּור	באמצעות	שיחה	ודיון	בכיתה.

מהטקסטים	 הן	 המזדמנות	 לשונית	 העשרה	 משימות	 באמצעות	 התלמידים	 של	 לשונם	 את	 להעשיר	 	.8
הייעודיים	ללימוד	הקריאה	הן	מהיצירות	הספרותיות.

9.	להרחיב	דעת	והשכלה.

מערכת הכתב העברי:
)כתיב	 מנוקד	 לא	 כתב	 ומערכת	 חסר(	 )כתיב	 מנוקד	 כתב	 מערכת	 כתב:	 מערכות	 שתי	 יש	 העברית	 בשפה	

מלא(.
הוא	 להגייה	 הכתב	 בין	 ר	 הֶקֶשׁ ותנועות.	 עיצורים	 מייצגת	 שטוחה(,	 )אורתוגרפיה*	 המנוקד	 הכתב	 מערכת	
חד-משמעי,	הכתב	העברי	המנוקד	מספק	כמעט	את	כל	המידע	הפונולוגי.	מערכת	הכתב	המנוקד	נמצאת	
ובידע	 במּודעּות	 שליטה	 מחייבת	 המנוקדת	 הקריאה	 ובשירה.	 ילדים	 בספרי	 הקריאה,	 בהוראת	 בשימוש	
כֵלי	 לילד	 מספקת	 והיא	 הקריאה	 רכישת	 של	 המוקדמים	 בשלּבים	 משמשת	 המנוקדת	 המערכת	 פונולוגי.	

פענוח	יעילים	לפענוח	כמעט	כל	מילה	חדשה.
הכתב	הלא	מנוקד	)אורתוגרפיה	עמוקה(	מייצג	את	העיצורים	כשהתנועות	מיוצגות	בחלקן	על	ידי	אותיות.	
ידע	 של	 הפעלה	 מחייב	 מנוקד	 הלא	 בכתב	 מילים	 זיהוי	 שלם.	 פונמי	 מידע	 אין	 העמוקה	 באורתוגרפיה	
אותיות	 כתב:	 סימני	 של	 מערכות	 כמה	 קיימות	 בעברית	 הכתב	 במערכת	 וסמנטי.  תחבירי	 מורפולוגי,**	
אהו"י	 אותיות	 ש(.	 פ,	 כ,	 )ב,	 עיצורים	 שני	 המייצגות	 אותיות	 ארבע	 ר(,	 ג,	 )ת,	 בלבד	 עיצורים	 המייצגות	
המייצגות	גם	עיצור	וגם	תנועה,	מספר	אותיות	המייצגות	את	אותן	פונמות	)כ/ק,	ט/ת,	א/ע/ה,	ב/ו,	ׂש/ס,	
סימנים	 יש	 )תנועות(:	 ניקוד	 סימני	 מ-ם(.	 )כ-ך,	 מילים	 בסופי	 שונה	 צורה	 קיימת	 עיצורים	 במספר	 ח/כ(.	

	.a	התנועה	את	מייצגים	קמץ	וחטף	פתח	קמץ,	לדוגמה:	תנועה,	אותה	את	המייצגים	שונים
קיימות	מילים	הומוגרפיות	שהכתיב	שלהן	זהה,	אולם	ההגייה	והמשמעות	שלהן	שונות,	כגון:	בקר,	ספר.

כדי	לזהות	מילים	הומוגרפיות	הקורא	נדרש	להפעיל	ידע	מורפו-סינטקטי	וסמנטי.	***	למשל	במילה	"נעל"	

* אורתוגרפיה	–	מערכת	של	סימנים	המשמשים	לייצוג	גרפי	של	שפה.
**	מורפולוגיה	–	תורת	צורות	הלשון.

***	מורפו	–	צורני,	סינטיקטי	–	תחבירי,	סמנטיקה	–	משמעות



הקורא	נדרש	לזהות,	מתוך	ההקשר,	אם	מדובר	בפועל	או	בשם	עצם.
מילים	הומופוניות	הן	מילים	שיש	להן	צליל	זהה	אך	משמעות	שונה	וכתיב	שונה	כגון:

אף	–	עף,	אל	–	על.	

התאוריה שעליה מתבססת שיטת ַנְקִׁשיב ְוִנְקָרא ְּבַקלּות:

הבנת תהליך הקריאה

ביותר	המיוחדת	 תהליך	הקריאה	הוא	תהליך	מורכב	מאוד.	הקריאה	היא	אחת	המיומנויות	המסובכות	
לבני	אדם.	בניגוד	לדיבור	הנרּכש,	בדרך	כלל,	בגיל	צעיר	וללא	מאמץ	רב,	אין	הקריאה	נרּכשת	בדרך	כלל	

.)1992 לפני	גיל	שש	)שימרון,	
כל	ילד	שאינו	סובל	מּפגיעה	נוירולוגית	ילמד	לדבר	באופן	ספונטני	ללא	כל	תהליך	הוראה	מַכוון	בתנאי	
שהוא	גדל	בסביבה	אנושית	הדוברת	שפה	טבעית.	ואכן,	מּבחינה	זו,	שום	ילד	אינו	זקוק	לשיעורי	דיבור.	
משמעות,	 בעלות	 למילים	 אותם	 ולתרגם	 אליו	 המגיע	 הצלילים	 זרם	 מתוך	 דיבור	 צלילי	 לקלוט	 יכולתו	
ויכולתו	לקלוט	ולהבין	את	המבנה	התחבירי	של	שפות	טבעיות,	הן	יכולות	מּולדות.	לעומת	זאת,	פונקציית	

.)2000 הקריאה	אינה	נרכשת	בצורה	אוטומטית,	והיא	מצריכה	הוראה	מַכוונת	)פרוסט,	
הכתב	העברי,	כמרבית	הכתבים	הנהוגים	כיום,	הוא	כתב	אלפביתי.	היתרון	הגדול	של	הכתב	האלפביתי	
צורת	 שגם	 הוא,	 נוסף	 יתרון	 יחסית.	 קטן	 הוא	 לזכור	 חייב	 שהתלמיד	 )אותיות(	 הסימנים	 שמספר	 הוא	
הייצוג	 את	 המאפשרים	 הם	 עצמה,	 האות	 צורת	 מורכבּות	 ולא	 האותיות,	 צירופי	 פשוטה.	 שלו	 הסימנים	
המיוחד	של	כל	אחת	של	המילים	הרבות	שבלשון.*	היתרון	הזה	הוא	בעל	חשיבות	גם	לגבי	תפיסת	האות	

.)1992 וגם	לגבי	רכישת	הכתיבה	)שימרון,	
הקושי	הגדול	שבכתב	האלפביתי	הוא	שכדי	להשתמש	בו	כראוי	בקריאה	ובכתיבה,	ובמיוחד	של	מילים	
הניתנים	 צלילים	 של	 מצירוף	 כבנוי	 אנליטי,	 באופן	 המדוברת	 המילה	 את	 לתפוס	 הקורא	 צריך	 קשות,	
להפרדה.	רק	אז	יוכל	להבין	את	העיקרון	האלפביתי	וליישם	את	ייצוג	הצלילים	באותיות.	תפיסת	המילה	
לעיצורים	 ֶגד"	 "ּבֶ המילה	 את	 נפרק	 אם	 לדוגמה:	 לימוד.	 צריכה	 ומתנועות	 מעיצורים	 כבנויה	 השלמה	
יתפוס	את	אופן	הפירוק	 ד.	אם	הילד	לא	 ג	ֶ	 	 	 ֶ ּב	 בניקוד,	נקבל:	 ולתנועות	באופן	שמאפשר	את	כתיבתה	
הזה,	הוא	לא	יבין	מדוע	המילה	הזאת	נכתבת	כפי	שהיא	נכתבת.	הקושי	בלימוד	קריאה	בכתב	האלפביתי	
הוא,	שגם	לאחר	שזיהה	התלמיד	את	הצוֶפן	הצלילי	עדיין	אין	הוא	מוליך	במישרין	לצליל	המילה	השלמה.	
ֶגד.	ההפרדה	 כלומר	צירוף	הצלילים	הנ"ל	יחד,	גם	אם	נהֶגה	אותם	מהר	ככל	האפשר,	הוא	שונה	מהמילה	ּבֶ
בין	תנועה	לעיצור	היא	מלאכותית,	התנועה	והעיצור	הם	תרכובת	אחת,	הנאמרת	או	נשמעת	ביחד.	שום	
חיונית	 יכולת	 זוהי	 כי	 אף	 ותנועות,	 עיצורים	 של	 ולסינתזה	 לאנליזה	 הזאת	 ביכולת	 מצויד	 נולד	 לא	 ילד	
להבנת	היחס	שבין	הדיבור	ובין	הכתב.	המתחיל	בלימוד	קריאה	חייב	ללמוד	את	זיהוי	העיצורים	והתנועות	
שקבעו	 אדם,	 בני	 ידי	 על	 הומצא	 האלפביתי	 הכתב	 מאמץ.	 מצריך	 הזה	 הלימוד	 ביניהם.	 ההפרדה	 ואת	
באופן	מלאכותי	את	ייצוג	הדיבור	בכתיבה.	דברים	מלאכותיים	או	שרירותיים	טעונים	למידה.	המשמעות	
שהמילה	 להבין	 הילד	 של	 הזאת	 ליכולת	 בעיקר	 מתייחסת	 לקריאה"	 "מּוָכנּות	 המושג	 של	 המודרנית	
הנקראות	 הדיבור	 של	 האוטונומיות	 ליחידות	 כלומר,	 ולתנועות.	 לעיצורים	 לפירוק	 ניתנת	 המדוברת	
אינם	 להכיר	 לומד	 והתנועות	שהוא	 הוא	שהעיצורים	 ללמוד	לקרוא	 נוסף	של	המתחיל	 פונמות.**	קושי	
מייצגים	דבר	שמחוץ	ללשון.	לעיצור	אין	קיום	עצמאי	אפילו	בדיבור,	הוא	מקבל	את	משמעותו	רק	כחלק	

.)1992 ממילה	שלמה	)שימרון,	
המּודעּות	ליחידות	היסוד	שמהן	מורכבות	המילים,	ולמבנה	הפונולוגי	שלהן,	ידועה	בספרות	המקצועית	

.)1993 בשם	מּודעּות	פונולוגית	)קלנר-שפירא	ז.	

*לעומת	כתב	הסימנים	שּבֹו	יש	לכל	מילה	סימן	שונה	המייצג	אותה,	ואותה	בלבד.	לכן,	הקורא	בכתב	הסימנים	חייב	לקבל	
הדרכה	לגבי	כל	מילה	ומילה	שבכתב,	שאם	לא	כן	לא	יוכל	לקרוא.

**פונמות	=	כל	אחת	מיחידות	הדיבור	בלשון	מסוימת	היוצרת	הבחנה	בין	ִמלה	אחת	לאחרת.	)י.	שוויקה(
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בכך	 בקריאה,	 הצלחתם	 על	 משפיעה	 המדוברת	 המילה	 את	 המרכיבים	 לצלילים	 הילדים	 של	 הרגישות	
.)1993 שיכולת	זו	עוזרת	להם	להבין	את	הקשרים	שבין	אותיות	לבין	פונמות	)שפירא	ובנטין,	

פונולוגית	 במּודעּות	 הילד	 יכולת	 היקף	 ולפיכך	 הקריאה,	 רכישת	 מהלך	 על	 משפיעה	 פונולוגית	 מּודעּות	
)1994 יקבע	את	מידת	ההצלחה	שבה	ילמד	לקרוא	)קוזמינסקי	ל.	קוזמינסקי	א.	

הילד	הלומד	לקרוא	חייב	לבצע	פעולות	עיבוד	אינפורמציה	בפענוח	צוֶפן	האותיות	ובהרכבה	של	המילה	
מחלקי	הצוֶפן.	תהליך	זה	מצריך	מאמץ	ומידה	רבה	של		תשומת-לב	)קשב(.	ככל	שפענוח	המילים	נעשה	

יותר	ויותר	אוטומטי,	הוא	מצריך	פחות	קשב.
הקשב	המתפנה	מן	המאמץ	לזיהוי	המילים	יכול	להיות	מושקע	מעתה	בתהליכי	ההבנה	והזיכרון	)שימרון,	

.)1992

שיטת ַנְקִׁשיב ְוִנְקָרא ְּבַקלּות

ממרכיבי	המילה	 יוצאת	 זו	 גישה	 הפונטית-סינתטית.	 הגישה	 על	 ַקלּות	מבוססת	 ּבְ ְוִנְקָרא  יב  ַנְקׁשִ שיטת	
1990(.	מטרת	השיטה	המוצגת	 ועוברת	אל	המילה	השלמה,	מן	האות	אל	ההברה	ואל	המילה	)הבר	דוד	
בספר	זה	היא	לפתח	בילדים	את	היכולת	להבין	את	משמעות	המילה	הכתובה.	בניגוד	לתמונה,	המייצגת	
את	העצם	המצויר	בה,	המילה	הכתובה	מייצגת	את	הצלילים	והתנועות	שממנה	היא	מורכבת.	עיקרון	זה	
גרפית	המייצגת	 הם	תופסים	את	המילה	הכתובה	כתבנית	 לקרוא.	 ללמוד	 המתחילים	 לילדים	 ברור	 אינו	

מילה הם	"מצלמים"	את	המילה	ומנסים	לזכור	אותה	כִמקָשה	אחת,	אך	אינם	מפענחים	אותה.
השיטה	מקנה	לילדים	את	עקרונות	הפענוח	על	ידי	לימוד	הצלילים	בנפרד	ולא	כצירופים	ואת	התנועות	

כתנועות	הפה	המורות	לנו	כיצד	להגות	את	הצלילים.	
את	 המייצגת	 ותמונה	 )האות(	 הצליל	 של	 הגרפי	 הסימן	 הצגת	 באמצעות	 ה	 נעׂשֶ העיצורים	 צלילי	 לימוד	

הצליל	הפותח	שלה,	לדוגמה:	הצליל	ר	)האות	ריש(	מיוצג	באמצעות	תמונת	רכבת.	
לימוד	התנועות:

ה	באמצעות	הצגת	תנועת	הפה	בשעה	שהוגים	תנועה	מסוימת.	תנועות	הפה	מוצגות	 לימוד	התנועות	נעׂשֶ
יחד	עם	הסימן	הגרפי	המייצג	אותן	כדי	שהילדים	יקשרו	בין	התנועה	לבין	הסימן	שהיא	מייצגת.	

הספר	נכתב	לאחר	מעקב,	אבחונים	ועבודה	עם	ילדים	שיש	להם	קשיי	קריאה	וליקויי	קריאה	הלומדים	
הן	בחינוך	הרגיל	הן	בחינוך	המיוחד.	באבחונים	שנעשו	לילדים	שהתקשו	בקריאה,	בגילים	שונים,	התברר	
שאחד	הקשיים	הבולטים	ביותר	הוא	חוסר	מּודעּות	למרכיבי	היסוד	של	המילים,	כלומר	להבדל	העקרוני	
שאינה	 אחת	 כִמקשה	 תנועה(	 	+ )עיצור	 הצירוף	 את	 לתפוס	 נוטים	 הילדים	 וצירוף.	 תנועה	 עיצור,	 שבין	
ניתנת	לפירוק,	לכן	חשוב	להקנות	להם	את	העיצור	ללא	תנועה	ולהראות	להם	כיצד	היגוי	הצליל	משתנה	

כאשר	מוסיפים	לו	תנועה.
לרכישת	 מסייעת	 שלהן	 הפונולוגי	 ולמבנה	 המילים	 מורכבות	 שמהן	 היסוד	 ליחידות	 המּודעות	 כאמור,	

הקריאה	ועל	כן	רצוי	שהילדים	ילמדו	להכיר	מבנה	זה.
הפענוח	הפונולוגי	מבוסס	על	המּודעּות	הפונולוגית,	שהיא	אחד	הכלים	החשובים	והיעילים	ביותר	ללימוד 
להם	 יעזור	 הדבר	 מּוּכרֹות.	 לא	 מילים	 לפענח	 וֵידעו	 מדויקת	 קריאה	 לקרוא	 ילמדו	 שילדים	 חשוב	 קריאה.	

ר. בקריאת	תכנים	חדשים	שבהם	אין	אפשרות	לקרוא	על	סמך	ֶהְקׁשֵ
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עולמות השיח:

בספר	משולבים	טקסטים	שונים:	טקסטים	ייעודיים	להקניית	הקריאה	ולביסוסה	וכן	טקסטים	ויצירות	
מעולמות	שיח	שונים:	עולם	השיח	העיוני,	עולם	השיח	של	התקשורת	הבין-אישית,	עולם	השיח	של	הספרות	

ועולם	השיח	של	המקורות	היהודיים.
ההבחנה	הקטגורית	בין	עולמות	השיח	מושתתת	על	העובדה	שהלשון,	הן	הדבּורה	והן	הכתובה,	משמשת	
אותנו	לצרכים	שונים	בחיי	היומיום	שלנו.	השפה	על	כל	גווניה	ועל	עושרה	היא	אכן	אחת,	אבל	השימוש	
המתאימה	 נכונה	 ביטוי	 בדרך	 לבחור	 מחדש	 פעם	 בכל	 אותנו	 מצריך	 מילים	 באוצר	 או	 לשון	 בתבניות	
של	 ביטוי	 הפנימי,	 עולמנו	 של	 וסובייקטיביות	 רגשיות	 ביטוי	 דרכי	 שונות.	 חיים	 בסיטואציות	 לצרכינו	
מסירת	מידע,	החותר	לדיוק	ולאובייקטיביות,	עד	כמה	שניתן.	יש	דרכי	ביטוי	של	שכנוע,	של	ביקורת,	של	

שיח	דיאלוגי	וכמובן	דרכי	הביטוי	של	עולם	השיח	הספרותי.	
"המונח	'עולם	שיח'	מתייחס	למצבור	התכנים	)ידע,	ערכים	ותפיסות(	ולדרכי	ההבעה	הלשונית	)דפוסי	
שיח(	המשותפים	לתחום	ידע	ו/או	עיסוק	מסוים,	ולקהיליית	בעלי	הידע	או	העיסוק	בתחום	שבו	מדובר.
ודפוסי	שיח	שהתלמידים	 ידע	 בעולמות	 הגיוון	 להדגים	את	 נועדו	 עולמות	השיח	בתכנית	 בין	 ההבחנות	

נפגשים	עמם	במסגרת	החינוך	הלשוני".
)18 )מתוך:	תכנית	הלימודים,	חינוך	לשוני	עברית	–	שפה	ספרות	ותרבות	עמ'	

של	 בקיומן	 להבחין	 אפשר	 הקטגורית	 בחלוקה	 אבל	 נרחב	 עולם	 בבחינת	 הוא	 השיח	 מעולמות	 אחד	 כל	
כדי	 בעיקר	 קיימת	 סוגות	 בין	 המבדילה	 הקטגורית	 שהחלוקה	 להדגיש	 חשוב	 תת-סוגות.	 ושל	 סוגות	
שנהיה	מודעים	לקיומן	של	צורות	שיח	שונות	על	מנת	שנחשוף	את	התלמידים	למגוון	ולעושר	הרב	המצוי	
בלשון	הכתובה	ובלשון	הדבּורה.	המציאות	אינה	ַמציבה	חיץ	ברור,	או	גבול,	בשפה	החיה	והזורמת.	עולמות	

השיח	מתקיימים	לרוב	בעת	ובעונה	אחת	וגם	מזינים	זה	את	זה.
לימוד	מושכל	של	הסוגות	השונות	מושתת	על	בסיס	ידע	מוקדם	של	התלמידים	המתחשב	בצורכי	התלמידים	

וגם	על	פיתוחו	והעשרתו	של	ידע	זה	נדבך	על	גבי	נדבך.
השגתן	של	מטרות	אלו	היא	תהליך	מתמשך,	רציף	ועקיב	שהאחריות	לו	מוטלת	בעיקר	על	מערכת	החינוך,	

שבמסגרתה	שוהה	התלמיד	שנים	רבות.	
המטרה	 ניצבת	 זה	 כל	 כשבבסיס	 בקלות	 ונקרא  נקשיב  הלימוד  ספר	 ונכתב	 פּותח	 האלה	 הדברים	 ברוח	

הראשונית	של	הקניית	מיומנויות	הקריאה	והכתיבה	באמצעות	טקסטים	ייעודיים	לשם	כך.
הדרכים	שננקטו	בספר	לקראת	השגתן	של	מטרות	אלו	הן:

א.	הספר	חושף	בפני	התלמידים	יצירות	נבחרות,	מגּוונות	וערּכיות	מסוגות	שונות	של	עולמות	השיח.
בצורכי	 התחשבות	 ומתוך	 החינוך	 משרד	 ידי	 על	 המומלצות	 היצירות	 רשימת	 מתוך	 נבחרו	 היצירות	 ב.	
הביטוי	של	התלמידים	בהווה	ומתוך	התחשבות	בצורכיהם	לקראת	עתידם	כאנשים	בוגרים	בעלי	מטען	

תרבות	עשיר.	
ושל	 השערות	 של	 ולהעלאתן	 פורה	 לדיון	 לחשיבה,	 לעיון,	 התלמידים	 את	 מכוונות	 הנלוֹות	 המשימות	 ג.	

מסקנות	מושכלות	בזיקה	ליצירות	הנלמדות	ובזיקה	לתחומי	דעת	אחרים.
השפה:	 מיומנויות	 בארבע	 הדבּורה	 ובשפה	 הכתובה	 בשפה	 מגּוונות	 התנסויות	 מאפשרות	 המשימות	 ד.	

קריאה,	כתיבה,	האזנה	ודיבור.	
ה.	המשימות	מַכוונות	את	התלמידים	לדרכי	הבעה	מגּוונות,	שהן	פועל	יוצא	של	עולמות	השיח	השונים,	

הבעה	עניינית,	הבעה	רגשית	של	עולמם	הפנימי	של	התלמידים	והבעה	ספרותית.
ושהתשובה	 ידע	 על	 המבוססות	 סגורות,	 שאלות	 בין	 להבחנה	 התייחסות	 קיימת	 המשימות	 בבחירת	 ו.	
עליהן	היא	חד-משמעית,	לבין	שאלות	פתוחות	המזמנות	חשיבה,	התלבטות,	דיון	פורה	והעלאת	השערות	

בזיקה	לחומר	הנלמד.	
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טקסטים מעולמות השיח השונים וייצוגם בספר

בספר	משולבים	טקסטים	מעולמות	השיח	הבאים:
עולם	השיח	העיוני	)מידעי(.

עולם	השיח	הבין-אישי.
עולם	השיח	של	טקסטים	מן	המקורות.	

עולם	השיח	של	הספרות.
נקשיב	 לדוגמה:	 שייך.	 הוא	 סוגה,	 או	 שיח,	 עולם	 לאיזה	 מרמזות	 טקסט	 כל	 בראש	 המופיעות	 הכותרות	

לשיר,	נקשיב	לסיפור,	מעניין	לדעת	)לטקסט	מידעי(	ועוד.

ייצוגו של עולם השיח העיוני:

עולם	השיח	העיוני	כולל	תחומי	ידע	שונים	שכולם	יחד	מרחיבים	ומעשירים	את	ידע	העולם	של	התלמיד	
הן	מּבחינת	התכנים	הן	מבחינת	העושר	הלשוני.	

עולם	השיח	העיוני	כולל	את	מרבית	ההיבטים	ותחומי	הידע	שהאדם	נדרש	להם	מדי	יום	ביומו	בתחומי	
והוא	גם	הבסיס	לקראת	הכשרה	עתידית	ללימודים	מקצועיים	או	אקדמיים.	המשימות	 החיים	השונים	
חשיבה,	 דרכי	 של	 להפעלה	 ידע,	 לרכישת	 לחקר,	 להתבוננות,	 התלמידים	 את	 מַכוונות	 לטקסטים	 בזיקה	

לדיון	פורה,	להעלאת	השערות,	להסקת	מסקנות	וליצירת	זיקה	בין	תחומי	דעת	שונים.
ייצוגו של הטקסט המידעי: "מטרתו	העיקרית	של	טקסט	מידעי-לימודי	היא	להגדיר,	להסביר,	להבהיר	
ועל	 אישים	 חיי	 על	 ולסּפר	 העולם	 על	 ותהליכים	 תופעות	 מושגים,	 מונחים,	 של	 משמעויות	 ולהרחיב	

)25 אירועים".	)מתוך:	תכנית	הלימודים,	חינוך	לשוני	עברית	–	שפה	ספרות	ותרבות	עמ'	
בכל	הנוגע	לידע	ולמידע	הניסיון	הוא	להביע	את	הדברים	באופן	עובדתי,	ענייני,	בלתי	רגשי	ונטול	פניות	

כצורת	הבעה	המנוגדת	לחלוטין	לשיח	ספרותי.	
שונים:	 בתחומים	 חדש	 מידע	 לתלמידים	 המספקים	 מגּוונים	 מידעיים	 טקסטים	 משולבים	 בחוברות	
הנייר	 והמצאת	 הכתב	 המצאת	 לדוגמה:	 ועוד.	 המצאות	 מיוחדים,	 חיים	 בעלי	 ובעולם,	 בארץ	 מקומות	
שָדלו  המידע	 את	 מבססים	 הילדים	 המידעיים	 לקטעים	 הנלוֹות	 במטלות	 	.88  36 עמודים	 א'	 בחוברת	
את	 המרחיבות	 פעילויות	 ידי	 על	 וכן	 חדשות	 ומילים	 מושגים	 והבנת	 פרטים	 איתור	 של	 שאלות	 ידי	 על	
90(	הילדים	מתבקשים	לשֵער,	גם	הם,	מה	גרם  הידע.	לדוגמה:	בקטע	על	הדינוזאורים	)חוברת	ד'	עמוד	
להיעלמותם	של	הדינוזאורים.	בעקבות	קריאת	הקטע	רצוי	לשוחח	בכיתה	ולהבהיר	את	המושג	הׁשערה. 
הילדים	 על	 לשֵער	 כדי	 היגיון.	 ועל	 עובדות	 על	 מבוססת	 להיות	 צריכה	 השערה	 דמיון,	 אינה	 השערה	
לשם	 להתייחס	 כדאי	 עיוני	 טקסט	 קריאת	 לפני	 והיגיון.	 דעת	 שיקול	 ולהפעיל	 שרכשו	 בידע	 להשתמש	
הקטע	ולשאול	את	הילדים	מה	ידוע	להם	עליו,	לדוגמה:	המצאת	הכתב.	מה	אתם	יודעים	על	הכתב,	האם	

תמיד	היה	כתב,	האם	תמיד	האנשים	כתבו?	
לאחר	קריאת	הקטע	)על	ידי	המורה(:

מהו	הידע	החדש	שרכשתם	בעקבות	הקטע?

ייצוגו של עולם השיח הבין-אישי

ולאפשרות	 טקסטים	 של	 ולהאזנה	 לקריאה	 התלמידים	 את	 מַכוון	 הבין-אישי	 השיח	 עולם	 של	 פיתוחו	
הקשבה	 האזנה,	 יכולת	 על	 מבוסס	 מושכל	 דיאלוג	 הטקסטים.	 בסיס	 על	 ועשיר	 פורה	 דיאלוג	 פיתוח	 של	

והתייחסות	עניינית	לנקרא	ולנשמע.
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מתפקידו	של	בית	הספר,	בין	השאר,	הוא	לעורר	את	מּודעּות	התלמידים	לדפוסי	שיח	נאותים	וראויים:	
המדגימים	 טקסטים	 באמצעות	 הדבּורה,	 הלשון	 של	 זה	 בעיקר	 המילים,	 אוצר	 של	 העשרה	 באמצעות	
דיאלוג,	 המזמנים	 מצבים	 יצירת	 ובאמצעות	 חיובי	 שיח	 של	 אפשרויות	 מגוון	 התלמידים	 בפני	 וחושפים	

דיון	תרבותי	והקנייתן	של	תבניות	לשון	חיוביות	ומיומנויות	של	הקשבה	לאֵחר.	
משמעותי	 באופן	 מתמעטים	 חיובית	 בין-אישית	 בתקשורת	 מרבים	 שבהם	 שבמקומות	 מורה	 המציאות	
מעשי	האלימות,	בין	שהיא	מילולית	ובין	שהיא	פיסית.	תקשורת	חיובית	מעין	זו	היא	בסיס	לסובלנות,	

לכיבוד	האֵחר	והשונה	ולפתרון	סכסוכים	ועימותים.	
לדוגמה:	הסיפור	מילת	קסם	)חוברת	ב'	עמ'	136(	העוסק	בשתי	צורות	של	שיח:	שיח	שלילי	)סגנון	דיבור	
חיוביות.	במשימות	 ומניב	תוצאות	 בין	אנשים	 חיובי	המקרב	 ולעומתו	שיח	 בין	אנשים	 בוטה(	המרחיק	
ולשוחח	על	 "חיוביות"	 צורות	השיח,	להשתמש	במילים	 בין	 141,140(	הילדים	מתבקשים	להבחין	 )עמ'	

צורות	וטון	דיבור	בשיחה.

קידום השיח הָדבּור:

השפה	הדבּורה	ממלאת	תפקיד	תקשורתי	באינטראקציה	חברתית,	וחשיבותה	גדולה	גם	בהקשר	הלימוד	
שבו	נדרשים	התלמידים	להפיק	טקסטים	דבורים,	למשל:	להציג	נושא	או	טיעון,	לדווח	ולהשתתף	בדיון	
מובנה.	השפה	הדבורה	מקדמת	את	השפה	הכתובה	ואף	נתמכת	על	ידה.	)מתוך	תכנית	הוראה	להטמעת	יעדי	

עברית	בכיתות	א'-ב',	משרד	החינוך	תשע"ד(

הילדים	 לשיחה	 בהזמנה	 לשיחה".	 "הזמנה	 הכותרת	 תחת	 ָדבּור	 לשיח	 משימות	 משולבות	 בחוברות	
מתבקשים	לדון	בשאלה	העולה,	במישרין	או	בעקיפין,	מתוך	הטקסט	שקראו	אותו	או	שהאזינו	לו.

והאזנה	 בכיתה	 ודיון	 שיח	 במהלך	 ומאזין	 דובר	 של	 כישורים	 פיתוח	 היא:	 הדבור	 השיח	 ממטרות	 אחת	
שיחה	 הרגלי	 לפתח	 אפוא	 רצוי	 תשס"ג(.	 לשוני	 לחינוך	 הלימודים	 )תכנית	 אחרים	 בדברי	 ממוקדת	
לא	 האחר,	 לדברי	 ולהקשיב	 להתייחס	 כגון:	 והאזנה	 דיבור	 כללי	 הילדים,	 עם	 לקבוע,	 בכיתה.	 והאזנה	
ומתן	אפשרות	לשאול	שאלות	על	הנאמר.	את	הכללים	 פי	תור	שנקבע,	 על	 לדּבר	 להתפרץ	לדברי	חבר,	
השיח	 למשימות	 בנוסף	 קוראים.	 לא	 עדיין	 הילדים	 אם	 גם	 בכיתה,	 ולתלות	 גדול	 דף	 על	 לכתוב	 כדאי	
הדבור	שבחוברות	רצוי	להנהיג	בכיתה	"זמן	שיחה"	קבוע	שבו	יתאפשר	לילדים	לסּפר	על	דברים	שהם	

רוצים	לשתף	בהם	את	כל	הכיתה.	
כדי	לקדם	את	השיח	הדבור	בכיתה	חשוב	שהמורה	תתערב	ותכוון	את	הדיון.	

להלן	מספר	הצעות:	
רוצה	 מישהו	 האם	 השאלה:	 ידי	 על	 לדוגמה	 זה	 לדברי	 זה	 ולהגיב	 בשיחה	 להשתתף	 התלמידים	 את	 לעודד	

לשאול	את	)הדובר(	דבר	מה?
באילו	מילים	להשתמש	כאשר	רוצים	להביע	דעה	זהה	או	שונה	לנאמר	כגון:	אני	מסכים	עם	)הדובר(,	אני	

חושב	אחרת	ממה	ש	)הדובר(	חושב	כי...
ידי	 על	 תתערב	 שהמורה	 רצוי	 "תקוע",	 הדיון	 כאשר	 או	 ברצף	 מחשבותיו	 את	 לבטא	 מתקשה	 ילד	 כאשר	
שתשאל	את	הדובר/ת	שאלות	הבהרה	שיקלו	עליו	להביע	את	מחשבותיו.	כגון:	מה	אתה	חושב	על...?	מה	

אתה	חושב	ש...	הרגיש?	האם	התכוונת	לומר	ש...?
לעודד	ילדים	לספר	על	חוויות	שעברו	עליהם,	על	התחביב	שלהם,	להציג	צעצוע	או	חפץ	מיוחד	שאותו	הם	
רוצים	להציג	ולספר	עליו.	במקרים	אלו	רצוי	שהמורה	תדריך	אותו	הדרכה	מקדימה	ותעזור	לו	לתכנן	את	
ההרצאה.	לדוגמה:	על	מה	הוא	רוצה	לספר,	למה	הוא	רוצה	לספר	עליו?	אם	הוא	רוצה	להציג	חפץ	כלשהו	

כדאי	להנחות	אותו	למה	הוא	רוצה	להציג	אותו,	מה	המיוחד	בו,	ממי	הוא	קיבל	אותו	וכו'.
הילדים	יאזינו	לילד/ה	הדוברים	וינהגו	על	פי	כללי	השיחה	שנקבעו.
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ייצוג עולם השיח הספרותי

הטקסט	הספרותי	נבדל	ושונה	מכל	עולמות	השיח	האחרים;	הוא	אינו	נמנה	עם	השפה	הדבּורה	הטבעית	
והיומיומית	ואינו	נרכש	כחלק	טבעי	בתהליך	של	רכישת	השפה.	אנו	לא	מדברים	"ספרותית".	הכותבים	
בעוד	 הכתובה	 בלשון	 בעיקר	 כיום	 קיים	 הספרותי	 השיח	 עולם	 והמשוררים.	 הסופרים	 הם	 "ספרותית"	
שבעבר	הרחוק	עיקרו	נוצר	והועבר	בדרך	הֶהיגד,	מּפה	לאוזן	)היום	זה	נמנה	עם	ז'אנר	הספרות	העממית(.	
אינו	 הוא	 וככזה	 יצירה	 מעשה	 אמנות,	 מעשה	 כול	 קודם	 היא	 השיח,	 עולמות	 משאר	 בהבדל	 הספרות,	
מחויב	ל"אמת",	להיצמדות	לעובדות,	לֵראליטי	ולֵסֶדר	דברים	קולח	והגיוני	)במיוחד	השירה(	או	לתחביר	
תקני,	שהוא	חלק	אינטגרלי	של	שפת	היומיום.	הספרות	לא	תמיד	נגישה	באופן	ישיר	ואוטומטי	ולא	פעם	

יש	צורך	בתיוּוך	בינה	לבין	נמעניה.	במסגרת	בית	הספר	תפקיד	זה	מוטל	על	המורים.
משמעויות	 טעונת	 ללשון	 ופונה	 המילים	 של	 המילונית	 מהמשמעות	 פעם,	 לא	 מתרחקת,	 הספרות	 לשון	

ָאָלה,	סמלים	ועוד,	המצריכה	פענוח	שאינו	נגיש	באופן	ישיר	ומידי. באמצעות	דימויים,	ַהׁשְ
ושל	 היחיד	 של	 והתרבותי	 החווייתי	 הניסיון	 של	 העשיר	 המאגר	 את	 משקף	 הספרות	 של	 השיח	 עולם	
החברה,	לאורך	הדורות.	בעיצובה	האמנותי	הייחודי,	הספרות	היפה	מעניקה	לקוראים	חוויות	והתנסויות	
ותת- סוגות	 מגוון	 כולל	 זה	 שיח	 עולם	 הזולת.	 ואת	 עצמם	 את	 יותר	 טוב	 יבינו	 שבאמצעותן	 אסתטיות	

)19 סוגות	המאופיינות	באמצעים	אמנותיים	צורניים	ורטוריים	ייחודיים.	)תכנית	הלימודים	עמ'	
עולם	השיח	הספרותי	נחלק	לסוגות	ולתת-סוגות	בהתאם	לדרך	הביטוי	ולאמצעים	האמנותיים	והצורניים.	

בספר	יש	ייצוג	לסוגות	הבאות:
•	שיר

•	סיפור
• מקורות	יהודיים

•	ספרות	עממית	)משל,	סיפור	עממי(

ייצוג השירה:

הזהב".	 "תור	 בתקופת	 הביניים,	 בימי	 בספרד	 שחי	 עזרא	 אבן	 משה	 המשורר	 כתב	 ָזבֹו"	 ּכְ השיר	 "מיטב	
ָזבֹו"	הוא	מתכוון	לכל	האמצעים	האמנותיים	המעטרים	את	השיר	והמייחדים	אותו	מכל	שאר	 "ּכְ במילה	
הוא	 השירה	 את	 שמייחד	 מה	 בצורתה.	 בעיקר	 הספרותיות	 הסוגות	 משאר	 נבדלת	 השירה	 הביטוי.	 דרכי	
המבנה	של	שורות	קצרות,	בדרך	כלל	בתבניות	החריזה	והלשון	הציורית.	ִמְבִנים	אלו	נשמרים	כיום	בעיקר	
שעשוי	 מה	 כל	 רבות,	 וחזרות	 מקצב,	 גם	 לילדים	 בספרות	 נוספים	 אלו	 מאפיינים	 אל	 לילדים.	 בספרות	
להקל	את	הקליטה	ולהגביר	את	ההנאה.	השירה	לילדים	אינה	עמוסה	בלשון	ציורית	מטפורית,	ואם	היא	

בנמצא	היא	בדרך	פשוטה,	נגישה	ולקוחה	מהעולם	הידוע	והמּוּכר	להם.	
השיר	 שיריים.	 הם	 והמבנה	 והצורה	 סיפורי	 הוא	 התוכן	 כלומר,	 הסיפורי,	 השיר	 היא	 שיר	 של	 תת-סוגה	

הסיפורי	כתוב	במבנה	חופשי,	לא	במבנה	הקלסי	של	צורת	השורות	וגם	לא	של	חריזה	עקיבה.
ָתה	א'  לֹום	ּכִ 26.	מבנה	של	שיר	סיפורי	ׁשָ לדוגמה:	מבנה	קלסי	של	שיר	–	יש	לי	כלב	מֻנקד	חוברת	ג'	עמ'	

.6 חוברת	א'	עמ'	

ייצוג הסיפור

הסיפור	הוא	צורת	יסוד	בכתיבת	פרוזה.	הסיפור	הקצר	הוא	יצירה	עלילתית	המשתרעת	על	פני	משך	זמן	
או	 האירועים	 ומספר	 מצומצם	 הדמויות	 מספר	 הדברים	 מטבע	 השלם.	 לספר	 בהשוואה	 ר	 סיּפֵ של	 קצר	
האפיזודות	הבונים	את	עלילתו,	אף	הוא	מועט.	במבנה	הקלסי	של	הסיפור	הקצר	אנו	מבחינים	במספר	
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חלקים:	פתיחה	–	שהיא	בדרך	כלל	שֵלווה	וקצרה.	אמצע	–	בעיה,	קושי,	קונפליקט	וניסיון	לפתור	אותו.	
סוף	–	פתרון	ולעתים	גם	התרת	הבעיה.	בסיפור	הקצר	יש	שתי	צורות	של	סיום:	סיום	פתוח	–	אינו	מוסר	
את	המידע	על	גורל	הדמויות	ועל	פתרון	בעיותיהן,	כל	קורא	יכול	להשלים	את	הסיפור	על	פי	דמיונו.	סיום	

סגור	–	מוסר	את	כל	המידע	על	גורל	הדמויות	ופתרון	בעיותיהן.	
בספרות	הילדים	לגיל	הרך	הסוף	הוא	לרוב	גם	סוף	"סגור"	וגם	סוף	טוב.	לדוגמה:	בסיפור	"ִמלת	קסם"	
רבים	 סיפורים	 נמצא	 ילדים	 בספרות	 טוב.	 הוא	 הסיום	 הקונפליקטים	 למרות	 	)135 עמ'	 ב'	 )בחוברת	
63(	כל	"גיבורי"	הסיפור	הם	 שהדמויות	בהם	מואנשות.	לדוגמה:	בסיפור	עץ	האלפבית	)בחוברת	א'	עמ'	

ים. בעלי	חיים	ָמֳאָנׁשִ

ייצוג הסיפור העממי

הסיפור	העממי	נבדל	מבחינה	ז'אנרית	מהסיפור	הרגיל	משום	שמקורו	שונה:	הסיפור	הרגיל	נכתב	על	ידי	
ובמקום	 כלשהו	 בזמן	 ההיגד,	 בדרך	 פה,	 בעל	 שנוצרה	 ספרות	 היא	 העממית	 הספרות	 ואילו	 יוצרים	
המשיכו	 והסיפורים	 שומעיו	 לקהל	 פעם	 סיפר	 מישהו	 מסוים.	 יוצר	 של	 חותם	 עליה	 ושאין	 כלשהו	
ההסבר	 גם	 זה	 לאוזן.	 מפה	 מועברים	 כשהם	 דורות	 במשך	 ובמשפחה	 חברתיות	 במסגרות	 להתקיים	
לריבוי	הגרסאות	שניתן	למצוא	בהם.	מדי	פעם	היו	מי	שאספו	את	הסיפורים,	העלו	אותם	על	הכתב	
17	אסף	סיפורים	וקיבץ	אותם	לספר	בשם	 רֹו	שבמאה	ה- וריכזו	אותם	בספר.	למשל:	הצרפתי	שארל	ּפֶ
גרים".	 האחים	 "אגדות	 נקראת	 שלהם	 שהאסּופה	 מגרמניה	 גרים	 האחים	 גם	 הם	 וכך	 אווזה"	 "אמא	
בלתי	 חלק	 מהווה	 היא	 כיום	 לילדים.	 ולא	 מבוגרים	 של	 לקהל	 מראשיתה	 ּכּוונה	 העממית	 הספרות	
נפרד	מספרות	הילדים	כתוצאה	מעיבוד	מוקפד	של	מעשיות	רבות	ושל	אגדות	והתאמתן	לרמתם	של	
רבות,	 תת-סוגות	 מכילה	 כסוגה	 העממית	 הספרות	 הלשון.	 מּבחינת	 הן	 התוכן	 מבחינת	 הן	 הילדים	
ביניהן:	הסיפור	העממי,	האגדה,	המשל,	האנקדוטה	ועוד.	דוגמה	לסיפור	עממי	הנמנה	עם	תת-הסוגה	
157(.	לסיפור	העממי	ולאגדה	מאפיינים	דומים	 אנקדוטה	הוא	"מה	שעשה	אבא	שלי"	)חוברת	ד'	עמ'	
אבל	הם	נבדלים	בקריטריון	אחד	עיקרי:	הסיפור	העממי	הוא	אוניברסלי,	חוצה	תרבויות,	נטול	זמן	ומקום	
עמ'	 ד'	 )חוברת	 המעיל	 את	 מאכיל	 גברהנא	 אבא	 הסיפור	 לדוגמה:	 מקום.	 בכל	 להתקיים	 יכול	 גם	 ולכן	

166(	שמקורו	באתיופיה,	קיים	גם	אצל	הרשלי	ממזרח	אירופה.	
מסוימת.	 בדת	 או	 מסוימת	 בתרבות	 מסופרת	 היא	 מקומית,	 היא	 האגדה	 העממי	 הסיפור	 לעומת	
חז"ל,	 אגדות	 חברה.	 אותה	 של	 התרבותית	 או	 הדתית	 המסורת	 מן	 חלק	 הם	 והדמויות	 האירועים	
שנוצרו	על	ידי	חכמים	בתקופת	המשנה	והתלמוד,	נמנות	עם	סוגת	האגדה.	השפה	שּבּה	כתובות	אגדות	
חז"ל	היא	עברית	מן	המשנה,	התלמוד	והמדרשים.	הלשון	מאופיינת	במילים	שמשמעותן	שונה	מזו	הנהוגה	
157(.	רוחה	של	האגדה	היא	רוח	 כיום.	לדוגמה:	המילה	לקח	=	קנה	)הגינּות	והשבת	רכוש,	חוברת	ד'	עמ'	
האמונה	והמוסר,	הדמויות	הן	לרוב	מופתיות	האמורות	להוֹות	השראה	והנחיה	לדרך	של	מוסר,	לדוגמה:	

.)130 59(,	"מקום	המקדש"	)חוברת	ד'	עמ'	 האגדה	על	"יוסף	מוקיר	שבת"	)חוברת	ד'	עמ'	

ייצוג המשל

המשל	הוא	סיפור	או	שיר,	בדרך	כלל	על	בעלי	חיים,	אך	גם	על	עצים	ודוממים,	שמיוחסות	להם	תכונות	
מסר	 להעביר	 היא	 המשל	 מטרת	 דידקטית-לימודית.	 תמיד	 תהיה	 הסיפור	 מטרת	 )האנשה(.	 אנושיות	
שאלה.	 נשאלת	 שּבֹו	 הגלוי	 המשל	 	– האחד	 חלקים:	 שני	 ַלמשל	 סיפורית.	 בצורה	 מוסרי	 לקח	 או	 חינוכי	
בני	 של	 לעולמם	 אותו	 ולהעביר	 ללמוד(,	 אפשר	 )מה	 המסר	 את	 לפענח	 הקורא	 על	 שבו	 הנמשל	 	– השני	

האדם.
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המשל	שייך	אף	הוא	לז'אנר	של	הספרות	העממית	אך	לעומת	הסיפור	העממי	שאין	עליו	חותם	של	יוצר	
מסוים,	חלק	נכבד	מן	המשלים	מכונסים	תחת	שם	של	כותב	משלים	מסוים,	כמו	איזופוס	היווני,	קרילוב	
פוליטי	 מסר	 להעביר	 כדי	 במשלים	 רבות	 משתמשים	 בתנ"ך	 הנביאים	 בספרי	 הצרפתי.	 ולפונטין	 הרוסי	

למלך	או	לעם	כגון:	ְמשל	כבשת	הרש	)שמואל	ב'	יב(	ומשל	יותם	)שופטים	ט(.
ועכבר	בן-חור	 גיבור	 משלים	רבים	עובדו	לילדים	הן	מּבחינת	תוכנם	הן	מּבחינת	לשונם.	לדוגמה:	אריה	

.)160 )חוברת	ד'	עמ' 173(,	שלמה	המלך	והדבורה	)חוברת	ד'	עמ'	

המלצות לדרכי הוראה של יצירות ספרותיות:

לפני	המפגש	עם	יצירה	ספרותית,	כל	יצירה,	רצוי	שתהיה	הכנה	לקראתה:	ניבוי	התוכן	על	פי	כותרת	או	איור,	
חיבור	רגשי	ליצירה,	ידע	קודם,	אם	ישנו,	על	נושא	היצירה.	הקראה	מוטעמת	של	היצירה	על	ידי	המורה	כדי	

להבליט	רעיונות,	ִמְבִנים,	מקצב,	חריזה	)בעיקר	בשיר(.

הצעות להוראת שיר:

• האזנה	להקראת	השיר	על	ידי	המורה	או	קורא	מיּומן	אחר.
לשוחח	על	חוויות	אישיות	ורגשות	שהתעוררו	בעקבות	ההאזנה	לשיר:	מה	הרגשתם	בעקבות	מה	שקרה	  •

לדובר/ת,	מה	לדעתכם	הרגיש	הדובר/ת,	האם	גם	לכם	קרה	מקרה	דומה?
לעמוד	על	האווירה	שבשיר:	האם	הוא	שמח?	עליז?	עצוב?	רצוי	שהמורה	תשוב	ותקרא	מילה	או	משפט	  •
המבטאים	את	האווירה.	לדוגמה:	בשיר	"כאשר	אני	עצוב"	)בחוברת	ב'(	המשפט	"אשב	בחדר	כמו	בכלוב".	
או	בשיר	"החופש	הגדול"	)בחוברת	ד'(	המילים:	יופי,	נפלא,	קופצים,	צוחקים	מבטאות	את	האווירה	העליזה.

• פירוש	מלים	וביטויים	לא	מּוּכרים.
• לעמוד	על	המבנה	של	שיר:	שורות	קצרות,	חלוקה	לבתים,	שורות	חוזרת	)פזמון(,	חריזה.

• האם	אהבתם	את	השיר?	מה	אהבתם	)או	לא	אהבתם(	בו?
• אם	השיר	מולחן,	להשמיע	אותו	ולשאול	את	הילדים	מה	הם	מעדיפים:	שיר	עם	מנגינה	או	בלעדיה,	מדוע?

• כדאי	לקרוא	את	השיר	קריאה	חוזרת	כדי	להגביר	את	ההנאה	ממנו.
• פעילות	בחוברת	הלימוד.

הצעות להוראת סיפור:

• הצגת	כותרת	הסיפור	וניבוי	התוכן	על	פיה	ועל	פי	האיור	המַלווה	אותה	)אם	ישנו(.	
• הקראת	הסיפור	על	ידי	המורה.	אם	הסיפור	ארוך	אפשר	לעצור	מפעם	לפעם	על	מנת	לתת	לילדים	"לעכל"	

את	תוכנו	ולהסביר	מילים	וביטויים	לא	מובנים,	אם	ישנם.
• לאחר	ההקראה	לשוחח	על	הסיפור:	היכן	מתרחשת	העלילה,	שיחה	על	הדמויות	שבסיפור:	איזו	מהדמויות	
הייתם	 לּו	 עושים	 הייתם	 מה	 אחרת,	 או	 זו	 דמות	 של	 ההתנהגות	 על	 חושבים	 אתם	 מה	 בעיניכם,	 חשובה	
במצבה,	אילו	מהדמויות	הייתם	רוצים	לפגוש,	מה	הייתם	שואלים	אותה	וכו'	)כמובן	הכול	בהתאם	לעלילת	

הסיפור(.
• לעמוד	על	התפתחות	העלילה,	מה	קורה	לדמויות	במהלך	הסיפור,	לדוגמה:	הסיפור	"שתי	חברות	ומשלוח	
133(	מה	היה	מצבה	של	העולה	החדשה	בתחילת	הסיפור	ומה	היה	מצבה	בסופו,	מה	 מנות"	)חוברת	ג'	עמ׳	

גרם	לשינוי.
גברהנא	 "אבא	 כגון:	 השכל	 מוסר	 עם	 בסיפורים	 או	 משל	 בסיפורי	 בעיקר	 מהסיפור?	 ללמוד	 אפשר	 מה	  •
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מאכיל	את	המעיל"	)חוברת	ד'	עמ'	166(
•	הכוונת	השיחה	תיעשה	בהתאם	לעלילה	המתוארת	בסיפור.

•	עבודה	בחוברת.

הצעות להוראת טקסט מידעי

לפני	קריאת	טקסט	מידעי	רצוי	להתייחס	לכותרת,	לכותרת	משנה	או	לאיור	)אם	ישנם(	ולשער	על	מה	 	•
ידובר	בו.

•	לשאול	את	הילדים	מה	ידוע	להם	על	הנושא?	כדאי	לכתוב	את	התשובות	על	הלוח	)גם	אם	הילדים	עדיין	
אינם	קוראים	קריאה	מלאה(.

•	להסביר	לילדים	את	מאפייני	הטקסט	המידעי:
הטקסט	המידעי	מוסר	עובדות.	אין	בו	מקום	להבעת	דעה	אישית.	לדוגמה:	הטקסט	על	המצאת	הנייר	 	•

)חוברת	א'	עמ'	88(.	אין	אפשרות	להביע	דעה	או	להציע	הצעות	אחרות	לייצר	נייר.	
ב'	 )חוברת	 "כלבים"	 הטקסט	 לדוגמה:	 זה.	 על	 זה	 שהשפיעו	 תהליכים	 המתארים	 מידעיים	 טקסטים	 יש	 	•
גרמה	 מזון	 שאריות	 לקבל	 כדי	 האדם	 למגורי	 להתקרב	 החלו	 בטבע,	 שחיו	 שהכלבים,	 העובדה	 	.)38 עמ'	

להתקרבות	בין	הכלבים	לבני	האדם	וליכולת	של	האדם	לביית	את	הכלבים.	
•	קריאת	הטקסט	על	ידי	המורה	עם	עצירֹות,	על	פי	הצורך,	להבהרת	מילים	או	מושגים.	

•	לשאול	את	הילדים:	מה	עניין	אתכם	בקטע	?
•	האם	יש	לכם	שאלות	על	מה	שסופר	בקטע?

•	אילו	דברים	חדשים	למדתם	בעקבות	הקטע?	כדאי	לכתוב	את	התשובות	על	הלוח	להשוות	עם	התשובות	
שהילדים	נתנו	לפני	הקריאה	ולסמן	את	המידע	החדש	שהילדים	רכשו.

•	עבודה	בחוברת.

ידע לשוני:

“מטרות	החינוך	הלשוני:	התלמידים	ישלטו	בעברית	התקנית	וֵידעו	להשתמש	בה	בכתב	ובעל	פה.	יוכלו	
הלשוני“  הידע	 את	 וירחיבו	 לשונית	 מודעות	 ויפתחו	 סוגות	 במגוון	 וכתובים	 דבורים	 טקסטים	 להבין	

.)11 )מתוך:	חינוך	לשוני	עברית,	שפה,	ספרות	ותרבות,	משרד	החינוך	עמ'	
בספר	משולבים	טקסטים	ופעילויות	שמטרתם	להקנות	לילדים	ידע	על	הלשון	ולהעשיר	את	אוצר	המילים	

והמושגים	שלהם	)בהתאם	לשלּבי	הלימוד	והבנתם	של	הילדים	בכיתה	א'(.

יכולת	להתבונן	בתכונותיה	של	הלשון	ולהסיק	 וידע	על	השיח,	מבטא	 ידע	על	הלשון	 "ידע	לשוני	הכולל	
מסקנות	לגבי	מערכת	חוקיה"	)מתוך	תכנית	הלימודים	לחינוך	לשוני,	תשע"ג(.	

ערנות	 לגלות	 התלמידים,	 של	 שפתם	 את	 להעשיר	 שמטרתן	 משימות	 לטקסטים	 נלוֹות	 החוברות	 לאורך	
לכלליה	ולהכיר	את	מערכת	חוקיה.	

הנושאים בלשון שבהם עוסק הספר:

ולנקבה,	הכרת	תפקידה	של הא היידוע	כמיידעת	את	השם	שאליה	היא	 לזכר	 הכרת	סיומות	אופייניות	
מצטרפת,	הכרת	וו החיבור	שתפקידה	לחבר	ולצרף	מילים	כגון:	ילד	וילדה,	קר	וחם,	)חוברת	א'	עמודים	
ההטיות	 ידי	 על	 שנגרמים	 השינויים	 את	 המאפיינות	 הסיומות	 את	 לסמן	 מתבקשים	 הילדים	 	.)103 	,19
15(	הטיית שמות  ועל	ידי	כך	להגביר	את	הערנות	שלהם	לגבי	כללים	אלו.	יחיד ורבים )חוברת	ב'	עמוד	
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	– כינויי הקניין	האח	שלי	 	)69 ג'	עמוד	 )חוברת	 ועתיד	 49(.	עבר	 ב'	עמוד	 )חוברת	 ונקבה	 זכר	 ופעלים:	
45(.	בחוברת	ד'	יש	עיסוק	בנושאים:	שרשים ומשפחות מילים	)עמודים	76-77(.	 אחי.	)חוברת	ג'	עמוד	

.)26 51(.	הפכים	)עמוד	 הכרת סימני הפיסוק:	נקודה	וסימן	שאלה	)עמוד	
168(.	המילים	ההומופוניות	לא	 	,8 195,	חוברת	ד'	עמודים	 	,53 מילים הומופוניות:	)חוברת	א'	עמודים	
ורצוי	שהמורה	תציין	מלים	 ביצירה	כלשהי	 כנושא	בפני	עצמו	אלא	כשהן	מזדמנות	בטקסט	או	 נלמדות	

אלו	בכל	הזדמנות	שנפגשים	בהן	ביצירות.	
העבודה	 לדפי	 מעבר	 גם	 שונות	 בהזדמנויות	 הלשוניות	 התופעות	 את	 ותתרגל	 תציין	 שהמורה	 רצוי	
שבחוברות	לדוגמה:	נושא	משפטי	השאלה	–	אפשר	בטקסטים	שונים	לזהות	משפטי	שאלה	ולסמן	אותם	
וכן	לחבר	משפטי	שאלה	ומשפטים	פשוטים	ולסמן	את	הסימן	המתאים.		בנושא	שרשים	ומשפחות	מילים,	
ומלה	 שלהם	 השורש	 את	 פעלים,	 להצמיד	 אפשר	 סקוץ',	 שבעזרת	 טבלה,	 ועליו	 לוח	 בכתה	 לתלות	 כדאי	

נוספת	מאותה	משפחה.

מלה	נוספת	מהמשפחהמשפחה	)שרש(הפֹעל	)המלה(

העשרת מושגים:

וכו'	 עונדים	 חובשים,	 לובשים,	 	- שונה	 פעולה	 שם	 לבוש	 ריט	 ּפְ לכל	 	– הלבוש	 מתחום  מושגים  לדוגמה: 
עמוד	 ג'	 )חוברת	 ומקום עבודתם. פעולה הנגזרת משם עצם  בעלי מקצוע  שמות	 	.)97 עמוד	 ב'	 )חוברת	

12(.	העשרת	מושגים	באמצעות	קטעי	המידע.	 32(.	המושגים	חי, צומח, דומם	)חוברת	ג'	עמוד	

העשרת השפה ושימוש בשפה:

בחוברות	מצויים	טקסטים	ופעילויות	שמטרתם	להעשיר	את	לשונם	של	הילדים	ולעודד	אותם	להשתמש	
בלשון	רחבה	ועשירה	יותר	כגון:

לימוד מילים חדשות	)נלמד	מילים(	ושיבוצן	במשפטים	שאינם	שייכים	לטקסט	כדי	שהילדים	ישתמשו	
	.35 בהן	גם	בהקשרים	אחרים	ושמילים	אלו	תיכנסנה	לאוצר	המילים	שלהם.	לדוגמה:	חוברת	ד'	עמוד	

הרחבת מגוון המילים הקיימות לביטוי רגשות: ילדים	נוטים,	בדרך	כלל,	לבטא	רגשות	ב-טוב	ורע	בלבד.	
בחוברות	הם	נחשפים	למגוון	רחב	יותר	של	ביטוי	רגשות	כגון:	אושר,	צער,	חרדה,	גאווה,	בדידות,	עלבון	
ַצד	 ֶבת	ּבַ )בחוברת	ד'	עמוד	50(.	בחוברת	ד'	עמוד	44	הם	נחשפים	לביטוי	גופני	להבעת	רגש,	"ַרק	ֲעָנת	יֹוׁשֶ
ידי	שאלות	בֵררה(	לפירוש	הביטוי.	)דיון	בנושא	נעשה	בצמוד	ללימוד	 ְלָחַיִים"	והם	נשאלים	)על	 ְנפּוַחת	

)47 השיר	במד"ל	עמוד	
.128 מילים המתארות דמות ותכונות אופי:	בשיר	"בר-כוכבא"	חוברת	ד'	עמוד	

מטלות לפיתוח מיומנויות הבנת הנקרא:

כגון:	איתור	פרטים,	הבנת	המסר	הגלוי	 המטלות	הנלוות	לטקסטים	מַפתחות	מיומנויות	הבנת	הנקרא,	
שאלות	 בסיפור?	 מסּופר	 זה	 האם	 מהסיפור?(	 ללמוד	 אפשר	 )מה	 מסקנות	 הסקת	 שבטקסט,	 והסמוי	

בֵררה,	הבנת	הרצף	שבסיפור	וכדומה.
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פיתוח מיומנויות מתקדמות יותר כגון:

והירח	 חלם	 חכמי	 לדוגמה:	 בסיפורים.	 הומור	 הבנת	 שערּו,	 חושבים?	 אתם	 מה	 הכתוב:	 על	 דעה	 הבעת	
	)89 בחוברת	ד'	עמוד 152.	עריכת	השוואה	בקטע	"השוק	הצף"	)חוברת	ד'	עמוד	

מטלות כתיבה

והשני	 הגרפי	 המישור	 האחד	 מישורים:	 שני	 בכתיבה	 יש	 בפרט,	 קטנים	 ילדים	 ואצל	 בכלל	 לכתיבה	
מרובה	 לב	 תשומת	 לתת	 צריך	 הוא	 ואין	 אוטומטית	 שכתיבתו	 זה	 כלומר	 מיּומן,	 כותב	 התוכני.	 המישור	
לבטא	 רוצה	 הוא	 שאותו	 הצליל	 של	 הגרפי	 התרגום	 את	 מהזיכרון	 להעלות	 צריך	 אינו	 האותיות,	 לעיצוב	
לכל	 )בדומה	 בכתב	 לבטא	 רוצה	 הוא	 שאותם	 הדברים	 לתוכן	 הלב	 תשומת	 מרב	 את	 להפנות	 יכול	 והוא	
אלו	 בפעולות	 עדיין	 מתקשים	 א'	 בכיתה	 ילדים	 ועוד(.	 נהיגה	 קריאה,	 עושים:	 שאנו	 אוטומטית	 פעולה	
ומטלות	כתיבה	מרובות	מעייפות	אותם	ועל	כן	מטלות	הכתיבה	שבחוברות	מדורגות	ברמת	קושי	עולה,	
מתוך	 מילה	 השלמת	 כמו	 פשוטות,	 כתיבה	 במשימות	 החל	 המורכבּות,	 מּבחינת	 והן	 הכמות	 מּבחינת	 הן	
הטקסט	 בגוף	 נמצאת	 עליהן	 שהתשובה	 תוכן	 שאלות	 על	 קצרות	 תשובות	 	)40 עמ'	 א'	 )חוברת	 הטקסט	
עמ'	 ב'	 )חוברת	 לנמען	 מכתב	 כתיבת	 כגון:	 שונות	 למטרות  כתיבה  למטלות  ועבֹור	 	)96 עמ'	 א'	 )חוברת	
כתיבה  	,)51 עמ'	 ג'	 )חוברת	 דו-שיח	 כתיבת	 	,)19 עמ'	 ד'	 )חוברת	 תמונה	 פי	 על	 סיפור	 כתיבת	 	,)125
מכיוון	 זאת,	 עם	 	.)111-107 עמודים	 ג'	 )חוברת	 והזמנות	 מודעות	 כתיבת	 כגון:	 "שימושיות"  למטרות 
שתהליך	הכתיבה	מסייע	לתהליך	רכישת	הקריאה,	ואף	כי	כתיבתם	של	הילדים	עדיין	אינה	כתיבה	תקנית	
על	פי	מוסכמות	הכתיבה,	יש	לעודד	אותם	למטלות	כתיבה	גם	מחוץ	לחוברות,	במחברת	או	על	דף	כגון:	
כתיבת	כותרות	או	הסבר	לציורים	שהם	מציירים,	כתיבת	מודעות,	שלטים,	סיפור	על	תמונה	או	על	יצירה	

ספרותית	שהאזינו	לה	ועוד.

כתיבה חופשית:

בחוברות	ג'	וד'	ישנן	משימות	של	כתיבה	חופשית	כגון:	כתיבת	סיפור,	מכתב,	הזמנה,	מודעה.	למשימות	
אלו	נלוות	שאלות	ַמנחות	כדי	לעזור	לילדים	לתכנן	את	מה	שהם	רוצים	לכתוב	)לדוגמה:	חוברת	ד'	עמוד	
הם	 אשר	 את	 לתכנן	 להם	 ולעזור	 להדריך	 על	המורה	 אך	 לילדים	 מיועדות	אמנם	 הַמנחות	 השאלות	 	.)41
בֵאילו	מילים	להשתמש,	 דיון	 ידי	 על	 בניסוח	 לעזור	להם	 והרחבת	השאלות,	 ידי	שיחה	 על	 רוצים	לכתוב	
הלכתי,	 אתמול	 ראשון	 בגוף	 לכתוב	 רוצים	 אם	 או	 קרה,	 פעם	 היה,	 פעם	 במילים:	 להשתמש	 האם	 למשל	
שמחתי	ועוד.	מטלת	כתיבה	נוספת	הדורשת	תכנון	היא,	מתן	תשובות	על	שאלות	פתוחות	כגון:	מה	אתם	

חושבים,	מה	דעתכם	וכו'.	בֵאילו	מלים	נפתח	את	התשובה?	אני	חושב	ש...	דעתי	היא	ש...	
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המבנה הכללי של החוברות

תכנית	"נקשיב	ונקרא	בקלות"	כוללת	ארבע	חוברות	וערּכת	עזרים	למורה	המכילה:	חמש	תמונות	המציגות	
את	תנועות	הפה,	כרטיסי	תרגול	לבניית	צירופים	וליישום	תנועות	חדשות,	ומבדק	קריאה	שיאפשר	למורה	
לעקוב	אחר	התקדמותו	של	כל	תלמיד	ברכישת	הקריאה	ולאֵתר	תחומי	קושי	ספציפיים.	)תיאור	מפורט	של	
הֶערּכה	והנחיות	עבודה	מופיעים	בעמוד	69	של	המדריך	למורה.(	רצוי	לעצב	את	הסביבה	הלימודית	בכיתה	
כך	שתהיה	"פינת	התנועות"	ובה	תתלה	המורה	את	התמונות	על	פי	הסדר	והקצב	של	הקניית	התנועות,	כדי	
את	 המראה	 בתמונה	 כשיתבונן	 בה	 להיזכר	 יוכל	 מסוימת	 תנועה	 ששכח	 ילד	 בהן.	 להיעזר	 יוכלו	 שהילדים	

עיצוב	הפה.
נלמדות	 השנייה	 מהחוברת	 החל	 הקמץ-פתח.	 ולתנועת	 העיצורים	 ללימוד	 מוקדשת	 הראשונה	 החוברת	
והשורוק. הקובוץ	 ותנועות	 והצירה	 הסגול	 תנועות	 נלמדות	 השלישית	 בחוברת	 והחולם.	 החיריק	 תנועות	

החוברת	הרביעית	מיועדת	לביסוס	הקריאה,	הכתיבה	והבנת	הנקרא.
בחלקּה	הראשון	של	כל	אחת	משלוש	החוברות	הראשונות	נלמדת	תנועה,	צירופּה	לעיצורים,	בניית	מילים	
ולחיזוק	 לתרגול	 ועבודות	 קצרים	 טקסטים	 משפטים,	 וקריאת	 לה	 שקדמו	 ובתנועות	 החדשה	 בתנועה	

הנלמד.
ונלווים	אליהם	דפי	עבודה	המכילים	 ייעודיים	ללימוד	הקריאה	 יש	טקסטים	 בחלקּה	השני	של	כל	חוברת	
את	המיומנויות	הבסיסיות	של	הבנת	הנקרא	–	זיהוי	פרטים,	רצף,	שאלות	פתוחות,	שאלות	בֵררה	ועבודות	
וסינתזה	של	 לביסוס	הקריאה	–	אנליזה	 עבודות	 וכן	 ורבים	 יחיד	 ונקבה,	 זכר	 כגון:	חריזת	חרוזים,	 בלשון	
מילים	ותרגילים	לביסוס	העיצורים	והתנועות.	לפני	שעוברים	לקריאת	הסיפורים	חשוב	לאבחן	את	הילדים	

ולוודא	שהם	שולטים	בלוח	הצירופים	של	התנועה	שנלמדה	ובאלה	שקדמו	לה.
בגלל	מגבלות	הכתיבה	על	פי	הניקוד	המדורג,	הסיפורים	בתנועת	הקמץ-פתח	כתובים	בשפה	פשוטה	ורק	
במילים	המכילות	תנועה	זו.	לקריאת	סיפורים	כבר	לאחר	רכישת	התנועה	הראשונה	יש	חשיבות	רבה	לפיתוח	

שטף	קריאה.	העבודות	להבנת	הנקרא	עוזרות	להם	להפיק	תוכן	ממה	שהם	קוראים.
ועל	 החינוך	 משרד	 שפרסם	 היצירות	 מרשימת	 נלקחו	 היצירות	 ספרותיות.	 יצירות	 משולבות	 בחוברות	
אלה	נוספו	שירים	וסיפורים	פרי	עטם	של	טובי	היוצרים	הנמצאים	ברשימת	היוצרים	המומלצים.	היצירות	
בנושא	 העוסקות	 יצירות	 שולבו	 א'	 בחוברת	 שבחוברות.	 לטקסטים	 הקרובים	 נושאים	 פי	 על	 מאורגנות	
הקריאה	והכתיבה.	בחוברת	ב'	שולבו	יצירות	העוסקות	במשפחה	ובסביבתו	הקרובה	של	הילד.	בחוברת	ג'	
היצירות	ששולבו	הן	בנושאים	שונים	והן	קשורות	מבחינת	תוכנן	בטקסט	הקרוב	אליהן.	חוברת	ד'	מאורגנת	
על	פי	נושאים	וכך	גם	היצירות	המשולבות	בה. יצירות	העוסקות	בעונות	השנה	ובחגים	רוכזו	כמקבץ	בסוף	
לתקופת	 השנה	 ובעונות	 בחגים	 העוסקות	 היצירות	 את	 יותר,	 או	 פחות	 להתאים,	 השתדלנו	 חוברת.	 כל	
ָלב	שּבֹו	נמצאים	הילדים.	לא	תמיד	מתאפשר	הדבר	שּכן	הוא	תלוי	בקצב	ההתקדמות	השונה	של	 השנה	וַלָשׁ

התלמידים.	
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חלק א

חוברת קמץ-פתח

החוברת	הראשונה	מקנה	את	צלילי	העיצורים	וצירופם	לתנועת	הקמץ,	הפתח	והחטף-פתח.
ה	באמצעות	תמונות	המייצגות	את	צלילי	העיצורים	ואת	תנועת	הפה.	 הלימוד	נעֶשׂ

סדר	הקניית	העיצורים	נבחר	בצורה	שתאפשר	בניית	מילים	קצרות	כבר	בהתחלה	וכן	על	פי	העיקרון	שאין	
להקנות	בסמיכות	את	הצלילים	הנשמעים	דומים,	כגון:	ק/ג	מ/נ	וכו',	כדי	שלא	לבלבל	את	הילדים.

גם	אותיות	אהו"י,	הקשות	יותר	ללימוד	)משום	שהן	משמשות	גם	כעיצור	וגם	כתנועה,	לעתים	הן	"שותקות"	
ולעתים	"מדברות"(,	לא	נלמדות	בסמיכות	זו	לזו.

הצלילים	ההומופוניים	)הזהים	באופן	הגייתם	אך	שונים	בצורת	כתיבתם,	כגון:	ּכ/ק	ט/ת(	נלמדים	בזה	אחר	
זה	וזאת	כדי	לפתח	בילדים	מּודעות	ַלשוני	שבצורת	הכתיבה	למרות	הזהות	בצליל.

דרך העבודה

הקניית תנועה

המורה	מפנה	את	תשוַמת	לבם	של	הילדים	לכך	שכאשר	אנו	מדברים,	אנו	מניעים	את	הפה.	תנועות	הפה	
	הפה	יהיה	גדול	ורחב,	אך	אם	נאמר	ׁשּו הפה	יהיה	 משתנות	בהתאם	לצירוף	שהוגים.	לדוגמה:	אם	נֹאמר	ׁשָ

קטן	ומכּווץ.
ערכת	 )מתוך	 התמונה	 את	 לילדים	 מראה	 המורה	 ֲא.	 ַא	 ָא	 תנועת	 היא	 לילדים	 שמקנים	 הראשונה	 התנועה	
העזרים(	המציגה	את	התנועה	ומבקשת	מהם	לפתוח	פה	גדול	ורחב	כמו	הילד	או	הילדה	שבציור,	ולבטא	את	

התנועה	ָא.
מבטאים	 כאשר	 נפתח	 הפה	 איך	 לראות	 שיוכלו	 כדי	 לזוגות	 אותם	 לחלק	 או	 מראות	 לילדים	 לתת	 אפשר	
ים	את	תשוַמת	לבם	של	הילדים	ל"צווארון"	של	הילד	שּבֹו	מוצג	הסימן	הגרפי	של	 תנועה	זו.	לאחר	מכן	ְמִסּבִ

התנועה.
9	שבו	יש	תמונות	הפותחות	בתנועת	ָא.	הילדים	מתבקשים	לומר	את	 העבודה	בחוברת	מתחילה	בעמוד	
ֵיים	עם	הילדים	את	התמונות.(	 ההברה	הפותחת	של	כל	תמונה	ולשים	לב	לתנועת	הפה.	)רצוי	קודם	לׁשַ
שמות	 בכיתה,	 הנמצאים	 )חפצים	 ָא	 בתנועת	 המתחילות	 מילים	 עוד	 להוסיף	 מהילדים	 לבקש	 אפשר	

ילדים	וכו'(.	
ַמִסיחֹות	 תמונות	 יש	 כאן	 אך	 ָא,	 בתנועת	 המתחילות	 התמונות	 את	 לסמן	 מתבקשים	 הילדים	 	10 בעמוד	

המתחילות	בתנועות	אחרות	וזאת	כדי	למנוע	ֵמהם	עבודה	אוטומטית.

הקניית העיצורים ושמותיהם

האות	 בשם	 לדוגמה:	 עיצורים.	 כמה	 מכיל	 אות	 כל	 שֵשם	 לכך	 הדעת	 את	 לתת	 יש	 האותיות	 שמות	 בלימוד	
ָלֵמד	יש	שלושה	עיצורים,	ל מ ד,	לכן	כאשר	מקנים	לילדים	את	שמות	האותיות	יש	להבהיר	להם	ששם	האות	
נגזר	מצליל	העיצור	הפותח	שלה	ולפֵתח	בהם	את	ההבחנה	בין	שמות	האותיות	לבין	הצלילים	שהן	מייצגות.	
)הצעות	למשחקים	ופעילויות	בנושא	מופיעות	בפרק	"הצעות	למשחקים	ופעילויות"	שבעמוד	76	במדריך.(

העיצורים	נלמדים	בעזרת	תמונות	המייצגות	את	הצליל	הפותח	שלהן	)לדוגמה	עמוד	24	בחוברת	א'(.	
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המורה	אומרת	את	שם	האות	הנלמדת	והוָגה	את	צליל	העיצור	שלה	)איך	קוראים	לה	ואיך	שומעים	אותה(.	
העיצור	מוצג	בצורתו	הבסיסית	וגם	עם	שווא	משום שהצליל שלהם זהה.	לאחר	מכן	הוא	מוצג	בתנועת	ָא.	

בתחתית	העמוד	יש	מקום	לתרגול	כתיבת	האות	שנלמדה.	
האותיות	הסופיות	נלמדות	יחד	עם	העיצור	משום	שהצליל שלהן זהה.	המורה	מסבירה	לילדים	שיש	אותיות	

המשנות	את	צורתן	בסוף	מילה	אך	לא	את	הצליל	)לדוגמה	עמ'	13(.

מּודעּות להבדל שבין עיצור לצירוף

המורה	מסבירה	לילדים	שכאשר	אנו	מבטאים	עיצור,	הפה	כמעט	שאינו	נפתח	והצליל	נעצר,	ומכאן	שמו	–	
ָר	הוא	 עיצור.	כאשר	אנחנו	מצרפים	לעיצור	את	תנועת	הפה	אנחנו	שומעים	צירוף.	לדוגמה:	ר	הוא	עיצור,	
צירוף.	כדי	להגביר	את	המּודעּות	להבדל	שבין	עיצור	לצירוף	הילדים	מתבקשים	להתייחס	לעתים	לצירוף	

ולעתים	לעיצור,	בהתאם	להוראה.

בדיקה ואבחון

כאשר	נלמדו	מספר	עיצורים,	חשוב	לבדוק	ולאבחן	את	מידת	הקליטה	של	הילדים	ואת	התקדמותם.	בֶערּכה	
המצורפת	יש	כרטיסי	תרגול	מאבֲחנים	וִמבדק	קריאה.	הנחיות	עבודה	נמצאות	בדפים	73-70	של	המדריך	

למורה.

בניית מילים

	.)16 )עמ'	 מילים	 הרכבת	 מַתרגלים	 הם	 מילים	 מהם	 להרכיב	 שאפשר	 עיצורים	 שני	 למדו	 הילדים	 כאשר	
כנ"ל	 ָא.	 לתנועת	 כצירוף	 וגם	 כעיצור	 והגייתה	 הסופית	 בצורתה	 גם	 מ	 באות	 שימוש	 נעשה	 וַמר	 ָרם	 במילה	

האות	ר,	הנהגית	גם	כעיצור	וגם	כצירוף.

הקניית האות הא

כדי	להגות	את	האות	ה	ננשוף	אוויר	מבית	החזה.
האות	ה	היא	אחת	מאותיות	אהו"י	שהן	קשות	יותר	ללמידה	משום	שהן	ממלאות	כמה	פונקציות.

לאות	ה	כמה	"תפקידים".	היא	נכתבת	כסיומת	"שותקת"	למילים	המסתיימות	בהברה	פתוחה,	כגון	נקבה.	
כאשר	מוסיפים	לה	תנועה	היא	אות	"מדברת".	האות	ה	משמשת	גם	ליידוע	)ה	היידּוע(.	יש	להסביר	לילדים	
את	ההבדל	בין	שם	עצם	ללא	הא	היידוע	לבין	שם	עצם	שנלווית	אליו	הא	היידּוע.	לדוגמה:	כשאומרים	תן	לי	
ספר	–	יכול	להיות	ספר	כלשהו	אבל	כשאומרים	תן	לי	את	הספר	מתכוונים	לספר	מסוים	ורק	אליו	)תן	לי	
את	הספר	שעל	המדף	האמצעי(.	כן	יש	להדגיש	שהא	היידוע	אינה	חלק	אינטגרלי	של	המילה	אלא	תוספת	

לה.	
בעמוד	19	הילדים	מַתרגלים	את	הצורות	השונות	של	האות	ה.

צלילים הומופוניים

 27 24	נלמד	העיצור	ק	ובעמוד	 כפי	שהוסבר,	הצלילים	ההומופוניים	נלמדים	בזה	אחר	זה.	לדוגמה:	בעמוד	
העיצור	ּכ.	לאחר	לימוד	כל	זוג	הומופונים	מופיע	תרגול	למיון	מילים	על	פי	צורת	הכתיבה.	אף	על	פי	שאין	
לצפות	מהילדים	שכבר	בשלב	זה	לא	יטעו	בכתיבת	ההומופונים,	תרגּול	זה	מַפתח	בהם	את	המּודעּות	ַלשוני	

בצורת	הכתיבה	למרות	הזהות	בצליל.
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זיהוי צליל בתוך מילים

לזיהוי	צליל	בתוך	מילה	חשיבות	רבה	בפיתוח	המּודעּות	הפונולוגית.	על	הילדים	לזהות	את	הצליל	המבוקש	
ללא	קשר	למקומו	בתוך	המילה	או	לצירוף	שבו	הוא	נמצא.	לדוגמה:	עמ'	35.

לימוד האות ָוו

של	 תפקיד	 ממלאת	 )"שותקת"(,	 המלא	 החולם	 מתנועת	 חלק	 וגם	 עיצור	 גם	 שהיא	 לכך	 בנוסף	 ָוו,	 האות	
חיבור	שתי	מילים	)וו	החיבור(.	גם	כאן,	בדומה	להא	היידּוע,	וו	החיבור	אינה	חלק	אינטגרלי	של	המילה	ויש	
103(.	הילדים	מתבקשים	לצּבֹוע,	במשפטים	קצרים,	את	וו	החיבור	כדי	להבדיל	 להדגיש	זאת	לילדים	)עמ'	

בינה	לבין	וו	רגילה	שאותה	אין	לצבוע.

הבנת הנקרא

כבר	מראשית	לימוד	הקריאה	חשוב	לפתח	בילדים	את	המּודעּות	לכך	שהפענוח	אינו	מטרה	בפני	עצמה	אלא 
העיצורים	 לימוד	 עם	 בבד	 בד	 ולכן	 מהכתוב,	 תוכן	 הפקת	 כלומר	 קריאה,	 	– שהיא	 המטרה	 להשגת	 אמצעי	
שנלמדו(,	 העיצורים	 )בהתאם	למספר	 המשפט	 ברמת	 קצרים	 טקסטים	 בחוברת	 משולבים	 הפענוח,	 וכללי	
שנלווים	אליהם	תרגילי	הבנת	הנקרא	כגון	השלמת	מילים	מתוך	הטקסט	ומתן	תשובות	על	שאלות	קלות	

בהתאם	ליכולת	הקריאה	והכתיבה	בשלב	זה.

לאחר שנלמדו כל העיצורים

החל	מעמוד	126,	לאחר	שנלמדו	כל	העיצורים,	הילדים	עוברים	לקרוא	טקסטים	המכילים	את	כל	העיצורים	
הקמץ- בתנועת	 הכתיבה	 מגבלות	 בגלל	 שהוסבר,	 כפי	 הנקרא.	 להבנת	 ועבודות	 הקמץ-פתח(	 )בתנועת	
בשלב	 כבר	 משולבות	 אלו	 מגבלות	 למרות	 פשוטות.	 ובמילים	 קלה	 בשפה	 נכתבו	 הטקסטים	 בלבד	 פתח	
לימוד	 את	 מקדמת	 שהכתיבה	 הראו	 שמחקרים	 משום	 הילדים,	 של	 ליכולתם	 בהתאם	 כתיבה	 משימות	 זה	

העיקרון	האלפביתי.

תנועת השווא

58	משובצות	בטקסטים	מילים	שיש	בהן	שווא	באמצע	המילה.	שווא	באמצע	המילה	משמש	 החל	מעמוד	
בה,	נְפלה.	 כסימן	עצירה	המחלק	את	המילה	להברות	)"מילים	קטנות"(	כגון	בצורת	הנקבה:	אְמרה,	יְשׁ

הבנת רצף ברמת המשפט

שבו.	 המילים	 לֵסדר	 חשיבות	 יש	 רעיון	 יביע	 שהמשפט	 כדי	 רעיון.	 המביעות	 מילים	 של	 רצף	 הוא	 משפט	
הילדים	מַתרגלים	בניית	משפט	נכון	ממילים	"מבולבלות"	)לדוגמה	עמ'	139(.

הבנת רצף ברמת טקסט

כדי	להבין	סיפור	יש	חשיבות	להבנת	רצף	האירועים	המתרחשים	בו.	כדי	לפתח	בילדים	את	המודעות	לכך	
יש	בחוברת	תרגול	של	סידור	משפטים	ברצף	)לדוגמה	עמ'	143(.
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חריזת חרוזים

זו	חשובה	 162(.	פעילות	 אחת	הּפעילויות	המשולבות	בכל	החוברות	היא	חריזת	חרוזים	)חוברת	א'	עמוד	
מאוד	לפיתוח	מּודעּות	פונולוגית.	חשוב	להבהיר	לילדים	את	הרציונל	שעומד	מאחורי	החרוז.	אפשר	לפתח	
שיחה	ולשאול	אותם:	"מדוע	חלון	ובלון	זה	חרוז?"	התשובה:	משום	שבסוף	שומעים	גם	את	אותו	הצליל	וגם	
התנועה	זהה	)"הפה	אותו	הדבר"(.	בסוף	של	חלון	שומעים	אֹו	+	ן	וכן	גם	במילה	בלון.	המילים	בלון	ושלחן	
אינן	מתחרזות	אף	על	פי	שהן	מסתיימות	באותו	הצליל	משום	שבסוף	המילה	בלון	שומעים	אֹו	+	ן	ובמילה	

שלחן	ָא	+	ן.

חלק ב

חוברת חיריק-חולם

תנועת החיריק

לאחר	שהילדים	למדו	את	צלילי	העיצורים,	את	תנועת	הקמץ-פתח	והבינו	את	העיקרון	הפונולוגי,	כלומר	
את	ההבחנה	בין	עיצור,	תנועה	וצירוף,	הם	עוברים	ללמוד	תנועה	נוספת.

את  מבטאים	 הילדים	 הֶערּכה(.	 )מתוך	 החיריק	 תנועת	 את	 המייצגת	 התמונה	 הצגת	 ידי	 על	 ה	 נעׂשֶ הלימוד	
התנועה	תוך	שהם	מסתכלים	בצורת	הפה	של	חבריהם	)או	במראות(.

הם	 	7 ובעמ'	 ִאי	 בתנועת	 המתחילות	 תמונות	 של	 הפותח	 הצליל	 הגיית	 את	 מַתרגלים	 הילדים	 	6 בעמ'	
הילדים	 על	 יותר;	 מורכבת	 המשימה	 	8 בעמ'	 התמונות.	 לבין	 הפותחים	 הצלילים	 בין	 חזותית	 מקשרים	
ִלדלות	מזיכרונם	את	הצליל	המבוקש	ולכתוב	אותו.	בחלקו	השני	של	העמוד	הילדים	מתבקשים	לכתוב	

את	כל	המילה.

חיבור מילים

לאחר	לימוד	תנועה	חדשה	הילדים	מחברים	מילים,	תחילה	רק	בתנועת	החיריק	ומיד	הם	עוברים	לחיבור	
בתנועה	 גם	 מילים	 קריאת	 יַתרגלו	 שהילדים	 מאוד	 חשוב	 הקמץ-פתח.	 תנועת	 את	 גם	 המכילות	 מילים	

הקודמת	שנלמדה,	וזאת	כדי	לא	לַקּבע	אותם	לקריאה	בתנועה	אחת	בלבד.

זיהוי התנועה בתוך מילה

כדי	להגּביר	את	המּודעּות	הפונולוגית	להרכבן	של	המילים,	הילדים	מתבקשים	לסמן	רק	תמונות	המכילות	
את	תנועת	החיריק	)עמ'	14	למטה(.

קריאת טקסטים

לאחר	שתרגלו	מילים	ומשפטים	המכילים	את	תנועת	החיריק,	הילדים	עוברים	לקריאת	טקסטים	קלים	עם	
עבודות	מגּוונות	להבנת	הנקרא	ולהמשך	תרגול	הקריאה.
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קריאת שני שוואים בתוך מילה

יש	קושי	בקריאת	שני	שוואים	רצופים	בתוך	מילים,	כגון:	נְרְטבה,	נְכְנסה	וכו'.	הילדים	לומדים	להתמודד	עם	
קריאת	מילים	אלו	על	ידי	חלוקתן	להברות	)עמ'	48(.

תנועת החולם

מילים	 קריאת	 בתרגול	 החדשה,	 התנועה	 בלימוד	 תחילה	 החוברות,	 לשאר	 בדומה	 עוסקת,	 החולם	 חוברת	
ומשפטים	בתנועת	החולם	ובתנועות	הקודמות	שנרכשו,	זיהוי	התנועה	בתוך	מילה,	מיון	לקטגוריות,	השלמת	

מילים,	ועוד.
החוברת	מכילה	טקסטים	ועבודות	להבנת	הנקרא.	מאחר	שהילדים	רכשו	כבר	שלוש	תנועות	הם	מתנסים 
בקריאת	טקסטים	הכתובים	בשפה	מורכבת	יותר.	הילדים	נחשפים	גם	להעשרה	ולהרחבת	מושגים	בהקשר	

לסיפורים,	לדוגמה	עמוד	97.

חלק ג

חוברת צירה-סגול וקובוץ-שורוק

תנועות הצירה והסגול

את	 המייצגת	 התמונה	 הצגת	 הקודמות:	 התנועות	 להקניית	 בדומה	 נעשית	 הצירה-סגול	 תנועת	 הקניית	
זיהוי	התנועה	על	פי	תמונות,	כתיבת	צליל	פותח	של	מילים,	 תנועת	הפה	עם	הסימן	הגרפי	המייצג	אותה,	

חיבור	מילים	בתנועה	החדשה	ובקודמות	לה	ותרגול	הפענוח	על	ידי	קריאת	מילים	ומשפטים.	
החל	מעמוד	22	הילדים	מתנסים	בקריאת	סיפורים	קצרים	עם	עבודות	להבנת	הנקרא.	הואיל	והילדים	רכשו 
כבר	כמעט	את	כל	התנועות,	אוצר	המילים	בסיפורים	גֵדל	ורמת	הסיפורים	עולה	הן	מבחינת	יכולת	הקריאה	
הן	מבחינת	העבודות	להבנת	הנקרא.	הילדים	מתבקשים	לענות	על	שאלות	כגון:	מה	אתם	חושבים?	בחוברת	
32	שּבֹו	הם	לומדים	את	העיקרון	של	פעולה	ושם	 זו	הילדים	נחשפים	למיומנויות	לשוניות,	לדוגמה	בעמוד	

עצם	הנגזרים	זה	מזה	כגון:	במפתח	פותחים	וכו'.	
בעמוד	45	הם	לומדים	את	ההטיה	למילות	שייכּות.

תנועות הקובוץ והשורוק

תנועות	הֻקּבּוץ	והׁשּורּוק	הן	התנועות	האחרונות	שנלמדות.	לאחר	לימוד	תנועות	אלו	הילדים	רוכשים	את	
היכולת	לפענח	כל	מילה	)מובן	שבהתאם	ליכולת	ולהבנה	הלשונית	שלהם(.

מילוי הוראות

ליד	 התנועות.	 כל	 את	 מכילות	 שהן	 משום	 המורות,	 ידי	 על	 לקריאה	 מיועדות	 החוברות	 שבכל	 ההוראות	
משימות	אלו	יש	ַסמלילים	המרמזים	לילדים	כיצד	לבצע	את	המשימה.	עם	זאת	על	המורות	לסייע	לילדים	
ולהקריא	להם	את	ההוראה	ולא	להסתּפק	בַסמליל.	)למשל,	כאשר	הַסמליל	מרמז	לילד	שעליו	להקיף,	עדיין	
הילדים	 על	 התנועות,	 כל	 כבר	 נלמדו	 שּבֹו	 שלב	 הֻקבוץ-שורוק,	 בחוברת	 להקיף.(	 מה	 את	 יודע	 אינו	 הוא	

לקרוא	בעצמם	את	ההוראות	וחשוב	שהמורות	תקּפדנה	על	כך.
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הילדים	נוטים	שלא	לייחס	חשיבות	לקריאת	ההוראות	ומעדיפים	לפנות	למורה	לעזרה.	קריאת	הוראות	היא	
שלב	חשוב	בדרך	לעבודה	עצמית.

פירוט העבודה בחוברת

 68 לאחר	הקניית	תנועת	הֻקבוץ-שורוק	הילדים	מתמודדים	עם	מילים	המכילות	את	כל	התנועות.	בעמוד	
עליהם	למיין	מילים	על	פי	הצירוף	הפותח	שלהן	תוך	התייחסות	לכל	התנועות.

להבנת	 חסרים	 פרטים	 ֵאילּו	 מֹוָדעֹות:	 של	 ביקורתית	 וכתיבה	 קריאה	 של	 משימות	 יש	 	115-108 בעמודים	
המודעה,	כתיבת	מֹודעֹות	כך	שתהיינה	ברורות.

אפשר	לתלות	בכיתה	"לוח	מודעות"	ולעודד	את	הילדים	לכתוב	מודעות	"שימושיות",	כגון:	הזמנות,	אבדות	
ומציאות	וכו'.	כתיבת	מֹודעֹות	מַפתחת	יכולת	תיאור	וניסוח	קצר	ומדויק.

חלק ד

חוברת לביסוס הקריאה ולהבנת הנקרא

החוברת	הרביעית	מיועדת	לביסוס	הקריאה,	הכתיבה	והבנת	הנקרא.	היא	מיועדת	לתלמידים	שסיימו	את	
שלוש	החוברות	הראשונות	ושולטים	במיומנות	הפענוח	בכל	התנועות.	

החוברת	מכילה	טקסטים	ייעודיים	לביסוס	הקריאה	וההבנה,	טקסטים	מידעיים	ויצירות	ספרותיות	מּפרי	
עטם	של	טובי	היוצרים.	היצירות	קשורות,	מּבחינת	תוכנן,	בסיפור	הצמוד	אליהן	או	לנושא	הפרק	שּבֹו	הן	

משולבות.	
המטלות	הנלוֹות	לטקסטים	מדורגות	ברמות	קושי	שונות,	הן	מּבחינת	אורכן	הן	מּבחינת	המורכבות	שלהן	
מבחינת	 התלמידים	 בין	 שֹונּות	 קיימת	 שבהן	 הרגיל,	 בחינוך	 הטרוגניות	 לכיתות	 גם	 שיתאימו	 כדי	 וזאת	

היכולת	הלשונית,	יכולת	החשיבה,	יצירתיּות	וכדומה,	וגם	לילדים	הלומדים	בחינוך	המיוחד.

בחוברת עשרה פרקים:

פרק	ראשון:	כמה טוב לדעת לקרֹא ולכתֹב	ובו	טקסטים	העוסקים	בחוויית	הקריאה.
פרק	שני: בבית ובמשפחה	–	סיפורים	ושירים	מחיי	הבית	והמשפחה.

פרק	שלישי:	שבת – ובו	קטעי	מקורות,	סיפור	ושירים	העוסקים	בנושא	השבת.
פרק	רביעי: בבית הספר שלנו	–	סיפורים	מהוויי	בית	הספר.

פרק	חמישי:	בארץ שלנו ובעולם הגדול	–	קטעי	מידע	וסיפורים	על	מקומות	בארץ	ובעולם.
פרק	שישי:	על בעלי חיים	–	קטעי	מידע	על	בעלי	חיים	וסיפורים	על	טיפול	ואהבת	בעלי	חיים.

פרק	שביעי:	בדמיון ובחלום	–	סיפור	ושירים	על	חלומות	ודמיון.
פרק	שמיני:	חגים ועונות שנה	–	יצירות	העוסקות	בעונות	השנה	והחגים.

פרק	תשיעי:	קריאה מהנה
פרק	עשירי:	ייחודו של יוצר	–	יהודה	אטלס.
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דוגמאות לדיון בעקבות הנושאים שבחוברת:

יש	מקום	להרחיב	את	הלימוד	בנושאים	הכלולים	בחוברת	אף	מֵעבר	לטקסטים	המצויים	בו.	אפשר	להיעזר	
באיור	השער	של	כל	פרק	כדי	לשֵער	ֵאילו	טקסטים	יהיו	בו	ובמה	הם	יעסקו.	

לדון	 הילדים	אופקים	חדשים.	כדאי	 בפני	 פותח	 והכתיבה	 לימוד	הקריאה	 ולכתֹב:  כמה טוב לדעת לקרֹא 
בנושא	חשיבות	לימוד	הקריאה	והכתיבה	)האם	זה	חשוב?(,	מה	הן	האפשרויות	שנפתחות	בפני	מי	שלמד	
ועוד.(	לבקש	מהילדים	 ידע,	הנאה	ִמקריאה,	כתיבה	כאמצעי	לביטוי	ולתקשורת,	 ולכתוב?	)קניית	 לקרוא	
בקריאה	 עושים	 הם	 שימושים	 ֵאילו	 והיום.	 לקרוא	 שלמדו	 לפני	 ובכתב(	 פה	 )בעל	 תחושותיהם	 את	 לתאר	
גם	 אפשר	 ועוד.(	 אלקטרוני,	 דואר	 הודעות,	 ברכות,	 כתיבת	 שלטים,	 קריאת	 ספרים,	 )קריאת	 ובכתיבה?	

לשער	איך	היו	נראים	חיינו	היום	בלי	הקריאה	והכתיבה.

מהי	 להגדיר	 מהילדים	 לבקש	 משפחה?	 מהי	 בנושא	 דיון	 מַזמן	 ובמשפחה	 בבית	 הפרק	 ובמשפחה:  בבית 
משפחה	בעיניהם?	לברר	מושגים	כמו	משפחה	גרעינית	)מצומצמת(,	משפחה	מורחבת,	משפחה	חד-הורית.
נוצרת	 איך	 מהם.(	 במי	 לפגוע	 או	 להביך	 לא	 כדי	 הילדים	 של	 המשפחתי	 המצב	 את	 תכיר	 שהמורה	 )רצוי	
משפחה?	)קשר	דם	וקשר	נישואין.(	מה	הן	החובות	והזכויות	של	כל	אחד	מּבני	המשפחה.	)האם	לילדים	יש	

גם	חובות	או	רק	זכויות?(

שבת:	יום	השבת	הוא	יום	השונה	מכל	ימי	השבוע.	ביום	זה	אין	עובדים	)למֵעט	שירותי	חירום(	וכל	משפחה,	
על	פי	תפיסת	עולמה,	מבלה	את	השבת.	יום	מנוחה	שבועי	נחשב	להישג	סוציאלי	–	אפשר	לדון	עם	הילדים	
האם	חשוב	שיהיה	יום	מנוחה,	יום	שהוא	שונה	משאר	הימים,	מדוע?	לבקש	מהילדים	לתאר,	בעל	פה,	בכתב	

או	בציור	איך	הם	מבלים	את	יום	השבת.

בבית הספר שלנו: הנושא	נותן	לילדים	אפשרות	להתבטא,	בעל	פה	ובכתב,	על	תפיסתם	את	בית	הספר,	מה	
הם	אוהבים	בבית	הספר	ומה	לא?	ֵאילו	מקצועות	לימוד	הם	אוהבים	וֵאילו	לא?	ִאילו	ניתנה	להם	האפשרות,	

נים? מה	הם	היו	מׁשַ

על בעלי חיים: שיחה	מקדימה:	אילו	סוגים	של	בעלי	חיים	הילדים	מכירים?	חיות	בר,	בעלי	חיים	מבויתים,	
ובעלי	חיים	המסוכנים	 חיות	מחמד,	בעלי	חיים	המביאים	תועלת	לבני	האדם	כגון:	פרה,	כבשה,	תרנגולת	
ילדים	 יש	 חיים.	 לבעלי	 ילדים	 שבין	 הקשר	 הוא	 חשוב	 נושא	 אליהם.	 מלהתקרב	 להימנע	 ויש	 האדם	 לבני	
ַנת	 הנרתעים	מכל	מגע	עם	בעלי	חיים	ויש	ילדים	שאוהבים	מאוד	בעלי	חיים.	התייחסות	לנושא	בסיפור	"ּפִ
מדוע	 בנושא,	 רגשותיהם	 את	 ולחשוף	 ובכתב,	 פה	 בעל	 להתבטא	 לילדים	 לתת	 רצוי	 	.)111 )עמוד	 ִלטּוף"	
וכו'(	ילדים	שאוהבים	בעלי	חיים	או	מגדלים	חיית	מחמד	יספרו	 הם	נרתעים	מבעלי	חיים?	)פחד,	סלידה	
על	אהבתם	לבעל	החיים,	מה	הם	מרגישים	כלפיו?	נושא	חשוב	נוסף	הוא	זכויות	בעלי	החיים:	חשוב	לתת	
)איסור	על	 זכויות	לבעלי	חיים?	מה	הן?	 ובכתב,	האם	חשוב	שתהיינה	 לילדים	להביע	את	דעתם,	בעל	פה	

התעללות	או	נטישה	של	בעל	חיים.(	

שאיננו	 בדמיון	 לעשות	 יכולים	 אנחנו	 מה	 דמיון?	 מהו	 דמיון.	 המושג	 על	 מקדימה	 שיחה	 ובחלום:  בדמיון 
יכולים	לעשות	במציאות?	מה	מרגישים	כשמדמיינים	)למשל	כשמתחפשים	לבעל	חיים	חזק,	למלך,	ועוד(?	

האם	מותר	לנו,	ב"חסות"	הדמיון,	לעשות	מעשים	לא	ראויים?	
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קריאת ספרות יפה

ראוי	לציין	שילדים	העושים	את	צעדיהם	הראשונים	בקריאה,	גם	כאשר	הם	שולטים	בכל	התנועות	ויכולים	
לקרוא	סיפורים	קלים,	עדיין	אינם	מסוגלים	לקרוא	בעצמם	את	מיטב	היצירות	הספרותיות	שנכתבו	לילדים	
יש	חשיבות	רבה	 ושתואמות	את	רמת	ההבנה	שלהם	)שהיא	גבוהה	בהרבה	מיכולת	הקריאה	שלהם(.	לכן	
לקריאת	ספרות	יפה.	קריאת	ספרות	יפה	בבית	הספר	נועדה	להעניק	חוויות	והתנסויות	אסתטיות,	לפתח	
ספרות.	 יצירות	 להעריך	 היכולת	 ואת	 ספרותית	 ומּודעּות	 קריאה	 אהבת	 לפתח	 והאינטלקט,	 הדמיון	 את	
הקראת	ספרות	יפה	על	ידי	המורה	תַפתח	בילדים	קשב	וריכוז,	תעשיר	את	היכולת	הלשונית	שלהם	ותעשיר	
את	אוצר	המלים	והמושגים	שלהם.	בחוברות	משולבות	יצירות	מסוגות	שונות,	המיועדות	להקראה	על	ידי	
המורות.	השילוב	בין	לימוד	הקריאה	לבין	קריאת	ספרות	יפה	נועד	להציג	את	הקשר	שבין	לימוד	קריאה	
לבין	ספרות	וההנאה	ממנה.	המטרה	שבשילוב	היא	ליצור	אצל	הילדים	את ההבנה	שלימוד	ה"טכניקה"	של	

הקריאה	אינו	מטרה	בפני	עצמה	אלא	אמצעי	להשגת	המטרה	שהיא	יכולת	קריאה.	
רצוי	גם	להקדיש	בכיתה	"פינה"	שּבּה	המורה	תתלה	את	היצירה	שעוסקים	בה,	כשהיא	מודפסת	בכתב	גדול	
יציירו	ו/או	סיפורים	שנכתבו	בעקבות	הקריאה	והשיחה	על	היצירה	כגון:	 ולידה	מקום	לציורים	שהילדים	
מה	קרה	ל...	)המשך	לעלילה(,	מה	הייתם	רוצים	שיקרה...	אני	חושב	ש...	)ביקורת	על	הדמויות(	וכו'.	אפשר	
נותן	 ילד	 )כשּכל	 להמחיז	 לעלילה,	 בהתאם	 )קומיקס(,	 עלילון	 בסגנון	 קבוצתי	 ציור	 לצייר	 לילדים	 להציע	

פרשנות	משלו	לדמויות(,	ועוד.

להלן הצעות להתייחסות ליצירות ונקודות לשיחה.

חלק א'

היצירות בחוברת א' עוסקות בלימוד הקריאה והכתיבה.
היצירות העוסקות בחגים ובעונות השנה רוכזו במקבץ בסוף החוברת.

תה א' / יהונתן גפן )עמוד 6( שלום ּכִ
התחלה	חדשה	היא	גורם	שמַחד	גיסא	מביא	אתו	ציפייה	וסקרנות	ומאידך	גיסא	לא	פעם,	גם	חשש	וחרדה	

מּפני	הלא	נודע.
הרגשות	 סערת	 גם	 ומכאן	 ילד	 כל	 בחיי	 מכונן	 אירוע	 היא	 הראשון,	 היום	 ובמיוחד	 א',	 כיתה	 של	 התחלה	
שהילדים	חווים.	לא	בכִדי	מדמה	יונתן	גפן	את	היום	הראשון	ללימודים	לתחילתו	של	סרט	שּבֹו	הילד	חֹווה	
גם	פחד	מפני	החושך	וגם	ציפייה	וסקרנות	ְלמה	שיבוא.	הילד	מצּפה	לדעת	היכן	בדיוק	הוא	יושב,	כלומר	מהו	
המקום	שלו	במובן	הרחב	של	המילה	–	המקום	שלו	בכיתה,	בסביבה,	ובין	הילדים	השונים	ובקשר	שייווצר	
אצלו	 יגבר	 לנודע	 ייהפך	 נודע	 שהלא	 וברגע	 נודע,	 הלא	 מפני	 ביטחון	 חסר	 מרגיש	 הילד	 המורה.	 לבין	 בינו	

ביטחונו	העצמי.
כתוב	 השיר	 שיריים.	 הם	 והמבנה	 והצורה	 סיפורי	 הוא	 התוכן	 כלוַמר,	 הסיפורי,	 השיר	 לסוגת	 שייך	 השיר	
במבנה	חופשי,	כלומר,	לא	במבנה	הקלסי	של	צורת	השורות	וגם	לא	של	חריזה	עקיבה.	יש	לתת	את	הדעת	
לשורות	הבולטות	בשיר,	ארבע	השורות	הקצרות	שבהן	הילד	מתאר	את	התרשמותו	מהשונּות	ומהמגוון	של	
הילדים.	השורה	הארוכה	ביותר	מוקדשת	לילדה	שכנראה	משכה	את	תשוַמת	לבו	של	הילד	הדובר,	הוא	מכיר	
את	שמה,	מתאר	את	צורתה	)שתי	צמות(	ואף	מביע	רצון	למשוך	לה	בצמות.	מן	הראוי	לשוחח	עם	הילדים	

מה	הם	חושבים,	ְלמה	הכוונה	בתיאור	"ילד	סתם"?
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זה,	 בשלב	 בחוברות.	 הלימוד	 במהלך	 אליהן	 ייחשפו	 שהילדים	 היצירות	 מּבין	 הראשון	 הוא	 הזה	 השיר	
יעבדו	 והילדים	 ההוראות	 את	 לילדים	 תקראנה	 המורות	 מצוירות.	 המשימות	 קוראים,	 אינם	 כשהילדים	
לפיהן.	כדאי	לקרוא	את	השיר	מספר	ימים	לאחר	תחילת	השנה	כשהילדים	מקבלים	את	החוברת	והמורה	

הקנתה	להם	מספר	הרגלי	למידה	כגון:	ַהקיפו,	ִצבעו	וכו'.
לאחר	קריאת	השיר	יש	להתייחס	לתוכנו	ולשוחח	עם	הילדים:	מי	ליווה	אותם	ביום	הראשון	לבית	הספר?	
איך	הייתה	הּפרידה	מהמַלווה?	מה	דעתם	על	ההשוואה	שעשה	יהונתן	גפן	בין	התחושה	של	היום	הראשון	

לבין	תחילתו	של	סרט.	האם	גם	להם	היום	הראשון	נראה	מפחיד?	מה	הפחיד	אותם?	ממה	הם	חששו?
מה	עזר	להם	להתגבר	על	החששות?	איך	הם	מרגישים	היום?

גדול / עזי בן-כנען )עמוד 21(
רוב	היצירות	המתייחסות	לחוויה	של	המעבר	מהגן	לכיתה	א'	משקפות	את	תחושותיהם	של	ילדים	העולים	
מהגן	לכיתה	א'.	השיר	הזה	משקף	את	תחושותיו	של	ילד	העומד,	כנראה,	על	סף	סיום	כיתה	א'	והוא	מדבר	

על	חוויותיו	מהמפגש	עם	ילדי	הגן	שעומדים	להיכנס	לבית	הספר.
ילדי	כיתה	א'	הם	בדרך	כלל	הקטנים	בבית	הספר,	על	כל	המשתמע	מכך,	והיום	הילד	מרגיש	"גדול"	בהשוואה	

לילדי	הגן	הבאים	בפעם	הראשונה	לבקר	בבית	הספר.	
הילד	מבטא	במילה	"גדול"	את	התחושה	שהוא	יכול	"ממרום	גילו	ומעמדו"	להסתכל	מגבוה	ולהיזכר	בימיו	
במשפט	 הקטנים.	 הילדים	 את	 רואה	 שהוא	 ברגע	 "פתאום"	 חֹוֶוה	 הוא	 גדול	 להיות	 של	 התחושה	 את	 בגן.	
"לראות	שהכל	השתנה"	הילד	מבטא	את	המהּפך	שחל	בחייו,	שּכן	לא	דומה	המעבר	משנה	לשנה	בגן	למעבר	

מהגן	לבית	הספר	והוא	עצמו	תמה:	"איך?	עברה	רק	שנה!"
מתגעגעים	 הם	 האם	 שיחה:	 כך	 על	 לפתח	 וכדאי	 הגן	 ילדי	 כלפי	 הילד	 של	 לרגשותיו	 ברור	 ביטוי	 אין	 בשיר	
לגן?	מה	הם	מרגישים	כלפי	ילדי	הגן?	אולי	מקנאים	בהם?	)איזה	כיף	להם,	אין	להם	שיעורי	בית,	מותר	להם	

לשחק	מתי	שהם	רוצים,	ועוד.(
המשימות	בשיר	הזה	הן	מצוירות:	במשימה	הראשונה	הילדים	מתבקשים	להסיק	מתוכן	השיר	מהיכן	הגיעו	

הילדים.	)זה	לא	מוזכר	במפורש	בשיר.(

מישהו אוהב לקרֹא / שלומית כהן-אסיף )עמוד 51(
לשיר	ארבעה	בתים.	שלושה	ֵמהם	מתארים	בפירוט	רב	צורות	קריאה	מועדפות	על	מישהו	אנונימי.	השורה	
בניגוד	 הרביעי,	 הבית	 "מישהו".	 המילה	 את	 מדגישה	 הראשונים	 הבתים	 משלושת	 אחד	 כל	 של	 הראשונה	
לכל	ה"מישהו"	שקוראים	בסביבת	הבית	או	בתוכו	)בצורה	"נורמטיבית"(,	מתאר	את	הדובר	בשיר	המעדיף	
לקרוא	במקום	יוצא	דופן,	בין	ענפי	עץ,	שזה	המקום	הטבעי	לציפורים.	ואכן,	הציפור	היא	זו	שמעירה	לו	על	
כך.	השיר	מתאר	בפירוט	את	השוני	של	הדובר	בשיר	שלא	רק	שהוא	קורא	במקום	יוצא	דופן	אלא	גם	שהוא	
שוקע	בקריאה	עד	כדי	שכחת	העולם	שמסביבו.	מי	שמאירה	את	עיניו	לכך	היא	הציפור	)שאולי	מנסה	לרמוז	

לו	שזה	אינו	המקום	הטבעי	לבני	האדם(.
לתופעה	 הילדים	 את	 להפנות	 המקום	 זה	 וקורה.	 קורא	 הומופוניות:	 מילים	 בשתי	 "משתמשת"	 הציפור	
הלשונית	של	מילים	"הנשמעות	אותו	הדבר	אבל	אומרות	דברים	שונים".	המשימות	שבשיר	מצוירות	ובאחת	
ֵמהן	הילדים	מתבקשים	להתייחס	לשתי	המילים	ההומופוניות.	)אפשר	להביא	עוד	דוגמאות	כגון:	קר	–	כר	
ביצירה	 מופיעות	 שהן	 פעם	 בכל	 הומופוניות	 למילים	 התייחסות	 יש	 החוברות	 במהלך	 כי	 אף	 מצה	 	– מצא	

כלשהי.(
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עץ האלפבית / ליאו ליאוני )עמוד 63(
הסיפור	עץ	האלפבית	נכתב	על	ידי	הסופר,	הצייר	והמאייר	ליאו	ליאוני.	את	הֶמֶסר	בסיפוריו	הוא	מעביר	
באמצעות	סיפורים	שגיבוריהם	הם	בעלי	חיים.	הסיפור	נפתח	בקביעת	עובדה:	"זהו	עץ	האלפבית"	ולאחריו	
השאלה	למה	קוראים	לו	כך?	התשובה	על	השאלה	מובילה	את	הקוראים,	בהדרגה,	לשלּבי	רכישת	הקריאה,	
גם	 למילים.	 מצטרפות	 אינן	 עוד	 כל	 משמעות	 כל	 אין	 לאותיות	 למשפטים.	 וממילים	 למילים	 מאותיות	
מתחילות	 המילים	 כאשר	 רק	 ברוח.	 לעוף	 או	 לנשור	 בקלות	 יכולות	 האלפבית	 עץ	 על	 הצומחות	 המילים	
להביע	דבר	מה	בעל	חשיבות	אִמתית	בשבילנו,	רק	אז	ממלא	עץ	האלפבית	את	ייעודו.	הֶמֶסר	שבסיפור	הוא	

שאבני	היסוד	של	הקריאה	הן	רק	האמצעי	להשגת	המטרה	בקריאה	שהיא,	המשמעות.
בעיני	הסופר	המשמעות	החשובה	ביותר	של	המילים	היא	השלום	בעולם	)ואין	חולק	על	כך(,	אך	כדאי	גם	
יחד,	 יוצרים	משפט	בעל	משמעות,	איך	מילים	בודדות,	כאשר	הן	מצטרפות	 לפתח	שיחה	עם	הילדים	איך	

יוצרות	משפט	שאומר	דבר	מה	חשוב.
פעילות	לאחר	הקריאה:	לפזר	כרטיסיות	עם	מילים	שהילדים	יכולים	כבר	לקרוא	ולחבר	מהן	משפטים	שיש	

להם	משמעות	)שאומרים	דבר	מה(.

טוב לדעת לכתֹב / לאה נאור )עמוד 84(
שירּה	של	לאה	נאור	מצטרף	לשירים	רבים	המבטאים	את	השמחה	של	הילדים	עם	לימוד	הקריאה	והכתיבה.	
בבית	הראשון	משתמשת	המשוררת	שלוש	פעמים	במילה	"טוב",	בשתי	השורות	הראשונות	יש	פירוט	–	טוב	
גם	 ה"טוב",	 של	 הכפלה	 יש	 האחרונות	 השורות	 בשתי	 ואילו	 לקרוא	 לדעת	 טוב	 מכן	 ולאחר	 לכתוב	 לדעת	
לדעת	לקרוא	וגם	לדעת	לכתוב.	בשאר	הבתים	יש	ביטוי	לגילוי	של	עושר	העולמות	הנחשפים	בפני	הילדים	
והשונות	שידיעת	 רוכשים	את	שתי	המיומנויות	האלה.	הילד	הדובר	מספר	על	היכולות	הרבות	 כאשר	הם	
ואפילו	 לדעת	 יכול,	 במילים	 המתבטאת	 לו,	 שנגרמת	 הביטחון	 תחושת	 ועל	 לו	 מקנות	 והכתיבה	 הקריאה	
היכולת	לתקן	שגיאות	כתיב.	הילד	הדובר	מתאר	את	הדברים	המעשיים	שיכולת	הקריאה	מקנה	לו:	לקרוא	
מסיים	 והוא	 תזכורות	 לעצמו	 לכתוב	 מכתב,	 לקרוא	 סיפור,	 לכתוב	 לאיבוד,	 ללכת	 ולא	 זרה	 בעיר	 שלטים	

בתיאור	היכולת	התקשורתית	שבכתיבה,	הוא	יכול	להשאיר	פתק	ולא	להיות	נוכח.
בשלב	זה	הילדים	עדיין	אינם	קוראים	ולכן	המשימות	בשיר	מצוירות.	

אלף-בית / נעמי שמר )עמוד 120(
שירּה	של	נעמי	שמר	בנוי	משישה	בתים	ולאחר	כל	שני	בתים	מופיע	הפזמון	החוזר.	הבתים	מתפתחים	על	פי	
סדר	האותיות	ואילו	הפזמון	החוזר	מוסיף	ממד	נוסף	לתהליך	הלמידה,	ממד	של	שמחה	ושל	עליזות.	נעמי	
ַמֲחַנִים"	כדי	לתאר	את	השמחה	של	לימוד	האותיות.	הביטוי	מחול	מחנים	 שמר	משתמשת	בביטוי	"ְמחֹול	

ֲחָנִים".	 ְמחַֹלת	ַהּמַ ית	ּכִ ּוַלּמִ ּשׁ ֱחזּו ּבַ לקוח	משיר	השירים	)פרק	ז'	פס'	א'(	"ַמה-ּתֶ
)המילה	מחניים	היא	צורת	רבים	זוגית	של	המילה	ַמֲחֶנה,	מחול	מחניים	משמעותו	ריקוד	של	שני	מחנות.(

האותיות	 מספר	 ועל	 לו	 הקודמים	 הבתים	 בשני	 שנלמדו	 האותיות	 על	 ִקצּבית	 חזרה	 יש	 פזמון	 כל	 בסיום	
בעברית:	עשרים	ושתיים.	השיר	ממוקם	בחוברת	בשלב	שּבֹו	הילדים	סיימו	ללמוד	את	כל	האותיות.	בדפי	
לבקש	 בקבוצה:	 נוספת	 פעילות	 מתחיל.	 הוא	 אות	 באיזו	 ציור	 כל	 ליד	 לכתוב	 מתבקשים	 הם	 המשימות	
לחן	זה	שין,	ספר	זה	סמך	וכו'	לחלופין.	אפשר	גם	 מהילדים	״לחּבר"	בעל	פה	שיר	על	עצמים	שונים	כגון:	ׁשֻ

לבחור	באות	מסוימת	ולציין	עצמים	המתחילים	באות	זו.	
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מתחילים לקרֹא / תרצה אתר )עמוד 129(
קליטת	הקריאה	היא	אירוע	מכונן	בחייו	של	כל	ילד.	פתאום	מתגלה	לפניו	עולם	מופלא	ולא	בכִדי	משתמשת	

תרצה	אתר	מספר	פעמים	במילה	פתאום.
השורה	 שלמֵעט	 קצרות,	 שורות	 של	 מוארך	 במבנה	 כתובים	 הראשונים	 הבתים	 שני	 בתים.	 שישה	 לשיר	
הראשונה,	הן	בנות	מילה	אחת.	בשאר	הבתים	השורות	מתרחבות	ואחידות,	פחות	או	יותר,	באורכן.	בבית	
האחרון	נשברת	הצורה	כאשר	השורה	האחרונה	מתפצלת	לשניים	ובכך	מבליטה	את	האמירה	שאליה	חותר	
המוארכות  והשורות	 הראשונים	 הבתים	 בשני	 הקצרות	 השורות	 משעמם".	 לא	 פעם	 "ואף	 	– כולו	 השיר	
בשאר	הבתים	הן	ביטוי	צורני	לגילוי	שעוברים	הילדים	במהלך	רכישת	הקריאה,	ממילים	בודדות	למשפטים	

ולטקסטים	בעלי	משמעות.
בתהליך	 עוסק	 השיר	 ואכן,	 ומודעות.	 שלטים	 קריאת	 היא	 לקרוא	 המתחילים	 ילדים	 של	 ה"תגליות"	 אחת	

הזה.
לאחר	קריאת	השיר	אפשר	לעסוק	בפעילות	הדומה	לפעילות	שלאחר	קריאת	הסיפור	עץ	האלפבית,	פעילות	

העוסקת	בשלּבי	רכישת	הקריאה	מאותיות	למילים	ולמשפטים.	
נקודה	נוספת	היא	שיחה	על	חשיבות	השלטים,	ְלמה	הם	משמשים?	ֵאילּו	סוגי	שלטים	הם	מכירים?	שלטים 

בצומתי	רחובות,	בכבישים,	במקומות	מסוכנים,	ועוד.	לבקש	מהילדים	לעצב	שלטים,	בשלב	זה	מצוירים.	

המרק בסיר רותח / חיה שנהב )עמוד 170(
בשיר	קצר,	בן	ארבע	שורות	בלבד,	מצליחה	חיה	שנהב	להעביר	תיאור	שלם	של	החושים.	את	מראה	העיניים	
של	הסיר	הרותח,	את	השולחן	הערוך,	את	הריח	העולה	מן	הסיר,	את	הטעם	שלו	ואפילו	את	רחש	הסיר.	את	
המצלול	של	רתיחת	הסיר	יוצרת	המשוררת	על	ידי	שימוש	בצליל	החרוז	ַאח	–	רותַח,	ריַח.	במילה	"מצוין"	
אפשר	לשמוע	את	מצמוץ	ההנאה	שמשמיעים	בזמן	לגימת	המרק.	התיאור	של	הריח	הממלא	את	כל	הבית	

ושל	השולחן	הערוך	משרה	אווירה	ביתית	ונעימה.	
קריאת	השיר:	רצוי	לקרוא	את	השיר	פעמיים,	בפעם	השנייה	להדגיש	את	המקצב	של	השיר,	את	החרוזים 

רותח	וריח,	מוכן	ומצוין.
לעצום	 בעיניהם?	 חן	 האם	מצא	 מהשיר.	 להביע	את	התרשמותם	 ולבקש	מהילדים	 לאחר	הקריאה	לשוחח	
ֵאילּו	 מדמיינים.	 הם	 מצוין	 אוכל	 איזה	 השיר,	 את	 שומעים	 כשהם	 מריחים	 הם	 מה	 ולדמיין	 העיניים	 את	
מאכלים	הם	אוהבים,	ֵאילּו	ריחות	של	מאכלים	הם	אוהבים,	כיצד	נוהגים	בביתם	לאכול,	האם	יש	התכנסות 

משפחתית	לארוחה?

הפסקת חשמל / נירה הראל )עמוד 181(
קשה	לתאר	את	חיינו	בלי	חשמל	ובלי	כל	אמצֵעי	האלקטרוניקה	שפועלים	באמצעותו.	בעיני	הילד	הדובר,	
והידוע	 המּוּכר	 המצב	 כל	 את	 המערער	 מבהיל	 כמשהו	 נתפסת	 אחד	 ערב	 בביתו	 שאירעה	 החשמל	 הפסקת	
והוא	אכן	פותח	את	ה"דיוּוח"	במילים	אוי!	ופתאום.	חלקו	הראשון	של	השיר	מתאר	ערב	משפחתי	כשכולם	
מהמצב	 הילד	 של	 הבהלה	 את	 לחוד.	 בעצם	 והם	 בעיסוקו	 מכונס	 מהם	 אחד	 כל	 אבל	 יחד	 לכאורה	 יושבים	
החדש	שנוצר	הוא	מתאר	במשפט	"חשבתי:	אי-אפשר	לעשות	כלום	בלי	חשמל".	הדבר	התברר	לו	כלֹא	נכון,	
הפסקת	החשמל	הביאה	את	המשפחה	למצב	הנעים	של	ההתכנסות	וההימצאּות	יחד.	ההתחממות	של	כולם	
יחד	מתחת	לשמיכה	מבטאת	את	התחושה	הנעימה	של	הבילוי	המשותף.	כל	הטוב	הזה	נקטע	באחת	כאשר	
היו	האחד	עם	 בני	המשפחה	 "פתאום".	את	הגעגוע	למצב	שּבֹו	 ושוב	הילד	משתמש	במילה	 נדלק	 החשמל	

השני	ולא	ליד	השני	הילד	מבטא	במשאלה:	"הלוואי	שגם	מחר	תהיה	הפסקת	חשמל!"	
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לפני הקריאה:
לשאול	את	הילדים	מה	אומרות	להם	המילים	הפסקת	חשמל?	מה	קורה	בביתם	כאשר	יש	הפסקת	חשמל?	

במה	לדעתם	הסיפור	יעסוק?
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים	למה,	לדעתם,	הילד	מבקש	שתהיה	שוב	הפסקת	חשמל?	לשוחח	על	הנושא	של	בילוי	
משפחתי,	האם	זה	חשוב?	האם	במשפחתם	מבלים	יחד?	איך?	איזה	בילוי	הם	מעדיפים?

שיר לחֹדש תשרי / דתיה בן-דור )עמוד 190(
כוללת	 אמירה	 היא	 בהן	 והאמירה	 זהות	 הן	 בית	 כל	 הפותחות	 השורות	 ארבע	 בתים.	 משלושה	 בנוי	 השיר	
העוטפת	את	השיר	באווירה	של	שמחה	ואהבה.	לאחר	הפתיחה	הכוללת	באים	הפרטים,	מה	המיוחד	בחודש	
תשרי	ומה	אנחנו	אוהבים	בו.	הבית	הראשון	והשלישי	עוסקים	במאפיינים	המסורתיים	של	החודש,	הבית	
האמצעי	עוסק	בתופעות	הטבע	הקשורות	לחודש	זה,	פריחת	החצב	ומזג	האוויר	ההפכּפך	משרב	לגשם.	שתי	
השורות	האחרונות	של	כל	בית	מסכמות	את	המאפיינים	של	חודש	תשרי	בהקשר	לתוכנו	של	הבית.	חודש	
חגיגי,	חודש	הפכפך	וחודש	שּבֹו	מתחילה	שנה	חדשה.	מן	הראוי	לשים	לב	למשמעותו	הכפולה	של	תיאור	
החודש	כ"חודש	חגיגי":	משמעות	אחת	–	חגיגי	מּבחינת	האווירה	ומשמעות	נוספת	–	חודש	שיש	בו	הרבה	

חגים.	כן	יש	להתעכב	על	המילה	הפכפך,	כלומר	לא	יציב,	משתנה.
לפני	קריאת	השיר	כדאי	להציג	לילדים,	מתוך	לוח	שנה,	את	הדף	המציג	את	חודש	תשרי	ובו	מסומנים	ימות	
החגים	בצבע	ולסּפֹור,	יחד	עם	הילדים,	כמה	חגים	יש	בחודש?	יש	הקוראים	לחודש	תשרי	"חודש	החגים".	

האם	נכון	יהיה	לקרוא	לו	כך?
מכיוון	שבשלב	זה	הילדים	עדיין	אינם	קוראים,	המשימות	מצוירות.	

סָתו / ע. הלל )עמוד 194(
גשם,	החרוזים	 כטיפות	 וקופצניות	 מבנה	השיר	משקף	את	תוכנו,	הסתיו.	השיר	מתאפיין	בשורות	קצרות	
בדומה	 סדר"	 "חוסר	 משדר	 השיר	 המקובלים.	 החריזה	 כללי	 פי	 על	 מסודרים	 ואינם	 מדויקים	 אינם	
ויוצרת	 "שמשתובבת"	 הרוח	 היא	 בסתיו	 העיקרי	 המאפיין	 והפכּפכּות.	 יציבות	 בחוסר	 המתאפיין	 לסתיו	
הילד,	 של	 מראשו	 הכובע	 את	 מעיפה	 כלבלב,	 מפחידה	 תריס,	 מטלטלת	 מעץ,	 עלים	 מעיפה	 אנדרלמוסיה:	
ֶהָחל	 על	חג	הסוכות,	 גם	 צפוי	מתחיל	לטפטף	גשם.	השיר	מרמז	 ולא	 ובאופן	פתאומי	 מקרבת	את	העננים	

בסתיו,	שלקראתו	השוק	מתמלא	בריחות	ארבעת	המינים,	ברימונים	ובגויאבות.	
מבחינה	לשונית	משתמש	ע.	הלל	בזוג	מילים	הומופוניות:	עף	ואף.	כדאי	לתת	את	הדעת	וללמד	את	הילדים	
שיש	בעברית	מילים	הנשמעות	אותו	הדבר	אף	על	פי	שמשמעותן	שונה.	)לכל	יצירה	שמופיעות	בה	מילים	

הומופוניות	יש	התייחסות	בחוברת.(
לפני הקריאה:

לבגדים	 להתייחס	 אפשר	 הסתיו?	 בעונת	 האוויר	 במזג	 שינויים	 מרגישים	 הם	 האם	 הילדים	 את	 לשאול	
שלובשים,	אולי	קריר	בבוקר	ומביאים	כבר	בגד	עליון	ארוך,	כתופעות	שרואים	בעונת	הסתיו	)על	פי	הנוף	

שּבֹו	חיים	הילדים,	עיר,	כפר	וכו'(.
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים	מה	הרגישו	בעת	קריאת	השיר,	האם	הם	ָחוּו	את	אחד	מסממני	הסתיו	המצוינים	בשיר:	
רוח	חזקה,	טפטוף	פתאומי,	ועוד.	אפשר	לאסוף	עלי	שלכת	ולהציג	אותם	בכיתה.
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הקיץ עבר / שמואל בס )עמוד 196(
השיר	הקיץ עבר	קושר	את	השינויים	החלים	בטבע	בעת	המעבר	בין	הקיץ	לסתיו	עם	השינויים	שחלים	בילד	
המרגיש	את	השינוי	שחל	גם	בו.	הילד	מרגיש	שלא	רק	בטבע	חל	שינוי,	גם	הוא	השתנה:	"הקיץ	עבר	ואני	
כבר	גדול".	השיר	אינו	מפרט	ְלַמה	הילד	מתכוון	במילה	"גדול",	היכן	הוא	היה	"אתמול"	ומה	הוא	מרגיש 
לאחר	שהקיץ	עבר?	כדאי	לפתח	שיחה	על	כך	עם	הילדים:	היכן	היה	הילד	בשנה	שעברה,	למה	הוא	מרגיש	

פתאום	"גדול",	איזה	מהּפך	חל	בו?	האם	גם	הם	מרגישים	כך?
השיר	מסתיים	בברכה	ובציפייה	לשנה	החדשה.

מרגישים  ומה	 עליזה?	 שקטה?	 היא	 האם	 המנגינה,	 על	 ולשוחח	 אותו	 להשמיע	 רצוי	 השיר	 הקראת	 לפני	
כששומעים	אותה?

בשלב	זה	שהילדים	אינם	קוראים	עדיין	המשימות	בחוברת	מצוירות,	הילדים	מתבקשים	לצבוע,	מּבין	כמה	
ציורים,	רק	את	הציורים	המתאימים	לשיר.

בראש-השנה / נעמי שמר )עמוד 199(
מתאר	 הראשון	 הבית	 השנה.	 לראש	 הקשורה	 "תמונה"	 מציג	 מהם	 אחד	 שּכל	 בתים	 משלושה	 בנוי	 השיר	
של	 תיאור	 יש	 השני	 בבית	 לשלום(.	 לחופש,	 הפלגה	 המסמלת	 לבנה	 סירה	 )פריחה,	 ואופטימיות	 חגיגיות	
תופעות	הטבע	המתרחשות	בראש	השנה,	סממני	הסתיו	ופריחת	החצב	)עם	ִאְזּכּור	להיבט	הדתי	של	הדלקת	
נר	נשמה	ביום	הכיפורים(.	הבית	השלישי	מתאר	את	ראש	השנה	כמנגינה	המתפשטת	ומאחדת	את	כל	העם.	
ָנה	 ׁשָ ְכֶלה	 )ּתִ ובקשה	שהשנה	החדשה	תהיה	טובה	מקודמתה	 ובו	תפילה	 חוזר	 פזמון	 בית	מופיע	 כל	 לאחר	
ָנה	ּוִבְרכֹוֶתיָה(.	לאחר	כל	פזמון	חוזר	יש	חזרה	של	שתי	השורות	האחרונות	שלו	המדגישות	 ֵחל	ׁשָ ְוִקְללֹוֶתיָה,	ּתָ

את	הבקשה	לשנה	יפה	ושונה.	
מכירים	 הילדים	 שרוב	 לוודאי	 קרוב	 כי	 )אף	 המולחנת	 בהשמעתו	 השיר	 עם	 ההיכרות	 את	 להתחיל	 כדאי	
אותו(	ולאחר	מכן	להקריא	אותו	כדי	שהילדים	יבינו	ויפנימו	את	המילים.	רצוי	להתמקד	בחלקו	החוזר	של	

הפזמון	ולשאול	את	הילדים	מה	נעמי	שמר	מאחלת	לנו	לשנה	החדשה?	)יפה	ושֹוָנה.(
לאחר הקריאה: 

רוצים	שהשנה	החדשה	תהיה	שונה?	במה?	לתת	להם	לבטא	את	רצונותיהם	 לשאול	את	הילדים	האם	הם	
לשנה	החדשה.

סליחה / מרים רוזן )עמוד 203(
הלכאורה	 המילה,	 את	 לבטא	 הקושי	 את	 מבטאים	 בו,	 הדובר	 הילד	 של	 מפיו	 המובאים	 השיר,	 של	 תכניו	
מלומר	 הילד	 של	 בהתחמקות	 שונות	 בדרכים	 בשיר	 החוזר	 עקיף	 ביטוי	 יש	 הזה	 לקושי	 "סליחה".	 פשוטה,	
זאת	בגלוי	והטלת	ה"אשמה"	על	המילה	שנעלמה	ומתחבאה	ובתיאור	הזמן	הממושך	של	התלבטויות	"עברו	
ימים,	ימים	רבים".	רק	בימים	הנוראים	כשכולם	אומרים	סליחה,	הוא	מוצא	בעצמו	את	היכולת	ואת	הכוח	
לבטא,	סוף-סוף,	את	המילה	"סליחה".	ָעצמתה	של	המילה	לובשת	בשיר	צורה	של	דמות	אנושית	)האנשה(	

בעלת	רצונות	משלה,	ברצותה	היא	נעלמת	וברצותה	היא	צפה	ועולה	ועומדת	מוכנה.
ממה	נובע	הקושי	של	הילד	לבקש	סליחה?	מדוע	אינו	מצליח	לבטא	אותה?	האם	הוא	יוצא	דופן	מּבחינה	זו?	
מה	מונע	מרבים	מִאתנו,	בסיטואציות	שונות,	להתנצל	ולבקש	סליחה?	האם	זו	הודאה	בטעות?	בכישלון?	
ושל	בקשת	 נפש	 ימים	של	חשבון	 כצו	דתי,	 נקבעו,	 ָעצמה?	מדוע	 דווקא	של	 ביטוי	של	חולשה	או	 זה	 האם	
סליחה	איש	מרעהו?	על	שאלות	מעין	ֵאילו	כדאי	לתת	את	הדעת	ולעודד	את	הילדים	לשיחה	בעלת	משמעות.
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לפני הקריאה:
יסּפר	 וממי?	מה	לדעתם	השיר	 לנו	המילה	סליחה?	מתי	מבקשים	סליחה	 הילדים	מה	אומרת	 לשאול	את	

לנו?	האם	קשה	לבקש	סליחה?	למה?
לאחר הקריאה:

מה	אתם	חושבים:	האם	המילה	"סליחה"	באמת	התחבאה	לילד?	האם	מילה	יכולה	להתחבא?	ְלמה	הילד	
התכוון	כשאמר	שהמילה	"סליחה"	התחבאה?

האם	מישהו	רוצה	לסּפר	על	מקרה	שּבֹו	ביקש/ה	סליחה?	איך	ִהרגשתם?
בשלב	זה	הילדים	עדיין	אינם	קוראים	והמשימות	מצוירות.

אורחים בֻסכה / לאה נאור )עמוד 206(
חג	הסוכות	הוא	החג	היחיד	שּבֹו	יש	ציוּוי	מהתורה	לשמוח:	"ושמחת	בַחֶגך	–	והיית	אך	שמח"	)דברים	ט"ז(.	
המילים	 ידי	 על	 ישיר	 ובאופן	 בגלוי	 מובעת	 החוויה	 השמחה.	 באווירת	 מתמקד	 נאור	 לאה	 של	 שירּה	 ואכן,	
החוזרות:	שמחה,	צהלה,	השמחה	גדולה	ושמח	לי,	ונחמד	לי.	באופן	עקיף	אנו	חֹווים	את	חוויית	השמחה	דרך	
הדוד	שהגיע	לאחר	ציפייה	ארוכה,	הסבא	והסבתא	שבאו	עם	חיוך	רחב	והילדה	היפה.	גם	הטבע	משתתף	
בשמחה:	הציפור,	הפרפרים,	הרוח,	קרני	השמש,	הירח	והכוכבים,	כולם	באו	לחגוג	עם	הילדה	בסוכה	שלה	
והיא	מקבלת	את	כולם	ומבטאת	זאת	באמירה	המיוחדת:	"החג	כולו	אורח	בסוכה	שלי".	אמירה	זו	מתחברת	

למנהג	האירוח	בסוכה,	מנהג	האושפיזין	)בארמית	–	אורחים(.
להתארח	 באים	 הקבלית	 המסורת	 פי	 שעל	 היהודי,	 העם	 מאבות	 אישים	 לשבעה	 כינוי	 הוא	 אושפיזין	
בסוכותיהם	של	בני	ישראל	במהלך	שבעת	ימי	חג	הסוכות.	בכל	יום	מגיע	לסוכה	"אורח"	אחד	מן	השבעה.	
כל	האושפיזין	הם	דמויות	תנ"כיות	מן	ההיסטוריה	היהודית:	אברהם,	יצחק,	יעקב,	יוסף,	משה,	אהרן	ודוד.

לפני הקריאה:
זה	מנהג	חשוב?	איך	צריך	לקבל	אורחים?	 נושא	האירוח	–	הכנסת	אורחים.	האם	 לשוחח	עם	הילדים	על	

האם	אתם	אוהבים	שבאים	אליכם	אורחים?
לאחר הקריאה: 

האם	הילד,	או	הילדה,	הדוברים	בשיר	שמחים	ְלבוא	האורחים?
בשלב	זה	הילדים	עדיין	אינם	קוראים	והפעילויות	תהיינה	מצוירות,	במלל	וביצירה:	אפשר	ליצור	דגמים	של	

סוכות	מאריזות	קרטון	ולקשט	אותן,	אפשר	ליזום	אירוח	בין	שתי	כיתות,	ועוד.	

חלק ב'

בחוברת ב' שולבו יצירות העוסקות במשפחה ובסביבתו הקרובה של הילד.
היצירות העוסקות בחגים ובעונות השנה רוכזו במקבץ בסוף החוברת.

לסבתא שלי מקרר / שולמית הראבן )עמוד 30(
גורם	 מה	 מסבירה	 היא	 השני	 בבית	 פלא.	 כמקרר	 סבתּה	 של	 המקרר	 את	 ילדה	 של	 בתיאורּה	 פותח	 השיר	
לה	לחשוב	שהמקרר	הוא	פלאי,	"תמיד	תמיד	יש".	בבית	השלישי	הילדה	מתארת	את	הניגוד	בין	הממדים	
הרגילים	של	המקרר	לבין	השפע	שהוא	מכיל.	בבית	הרביעי	היא	מתפעלת,	בהגזמה,	מתכולתו	של	המקרר,	
יש	בו	מספיק	"למאה	נכדים	או	יותר".	בבית	האחרון,	בניגוד	לבית	הראשון	שּבֹו	הילדה	מייחסת	את	"הפלא"	
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רק	למקרר	של	סבתּה,	כאן	היא	תוהה	אולי	זו	"תופעה"	שקיימת	אצל	כל	הסבתות.
האם	 ה"יש",	 מהו	 מפרטת	 אינה	 היא	 יש.	 תמיד	 "יש",	 במילה	 מתארת	 הילדה	 מהמקרר	 התפעלויותיה	 את	
שהיא	 המאכלים	 במקרר	 נמצאים	 שתמיד	 כוונתה	 אולי	 או	 במקרר	 שנמצאת	 האוכל	 לכמות	 היא	 הכוונה	
של	 הפלאיות	 ליכולותיו	 יש"	 ה"תמיד	 את	 מייחסת	 הילדה	 זו.(	 בשאלה	 הילדים	 עם	 לדון	 )כדאי	 אוהבת?	
המקרר	ואת	סבתּה	כ"מפעילה"	אותו,	הסבתא	פותחת	את	דלת	המקרר	והשפע	נגֶלה.	הילדה	לא	נותנת	את	

דעתה	למקור	השפע	שבמקרר	)הסבתא	שדואגת	שתמיד	יהיו	במקרר	המאכלים	האהובים	על	נכדיה(.
מּבין	שורות	השיר	עולה	האהבה	שבין	הסבתא	לנכדתה,	שּכל	אחת	מהן	מבטאת	זאת	בצורה	שונה.	הסבתא	

בדאגתה	לפנק	את	נכדיה	במאכלים	שהם	אוהבים,	והילדה	בהתפעלות	שלה	מסבתּה.
לפני הקריאה:

לשאול	את	הילדים	לציפיות	שלהם	מהשיר.	מה,	לדעתם,	יסופר	בו?
לאחר הקריאה:

להתייחס	להגדרת	הילדה	את	המקרר	כמקרר	פלא.	מי	לדעתם	מחולל	את	ה"פלא"?	מי	דואג	שתמיד	יהיו	
במקרר	כל	הדברים	הטעימים?	האם	המקרר	מתמלא	מעצמו?	האם	המקרר	הוא	באמת	מקרר	פלאי?

יש	בכיתה	 )רצוי	שהמורה	תגלה	רגישות	אם	 לשאול	את	הילדים	אם	מישהו	רוצה	לסּפר	על	הסבתא	שלו.	
ילדים	שאין	להם	סבים.(

כאשר אני עצוב / אנדה עמיר-פינקרפלד )עמוד 41( 
שני	חלקים	לשיר,	וכמה	רב	הניגוד	ביניהם.	החלק	הראשון,	והקצר	יותר,	כולו	על	דרך	השלילה	–	העצבות	
הדברים	 מכל	 הימנעות	 ושל	 עשייה	 חוסר	 של	 במצב	 )גם(,	 וב"אף"	 ב"לא"	 מתבטאים	 הרע	 הרוח	 ומצב	
שכנראה	גורמים	לילד	שמחה	"בימים	כתיקונם"	כגון	קריאה	בספר	ומשחק	עם	חבר.	הדימוי	של	העצבות	
כישיבה	בכלוב	מבטאת,	אולי,	התכנסות	פנימית	ואי-יכולת,	או	רצון,	של	הילד	לתקשר	עם	העולם	החיצוני.	
מי	שהצליח	להפוך	את	העצב	לשמחה	היה	דווקא	הכלב	שהתקרב	אל	הילד	והביט	"אך	בי,	רק	בי"	ונתן	לו	
תחושה	של	תשומת	לב	טוטלית	ובלעדית	שייתכן	שלזה	הילד	היה	זקוק	וזו	גם	הייתה	סיבת	העצב.	הכלב	
ההצלחה	 על	 תמה	 עצמו	 הילד	 מהעצבות.	 וגם	 מהבית	 גם	 הילד	 את	 שהוציא	 עד	 ויתר	 ולא	 הרפה	 לא	 גם	
גם	 יכול	 ולהשתעשע	עם	כלבו.	השוני	בהיקפם	של	שני	החלקים	 לרוץ	 לו	לחייך,	לצחוק,	 לגרום	 של	הכלב	
יותר,	המתאר	את	 להצביע	על	משך	הזמן	של	מצב	הרוח	הרע	)החלק	הקצר(	לעומת	החלק	השני,	הארוך	

השמחה	וההשתחררות	של	הילד	ממצב	הרוח	הרע	שּבֹו	היה	נתון.
נקודות לשיחה עם הילדים:

לנסות	לשער	מדוע	הילד	היה	עצוב	ולמה	לא	רצה	לצאת	לחצר	לשחק	עם	חברים?	)אולי	אחד	החברים	פגע	
בו,	העליב	אותו.(	להתייחס	בבית	השני	לשורות:	"אז	קרב	אלי	כלבי	ומביט	אך	בי,	רק	בי",	לתשומת	הלב	
וכן	לכך	שמי	שגרם	לילד	"לצאת"	ממצב	רוחו	הרע	היה	הכלב.	מה	זה	אומר	לנו	על	 שהכלב	מקדיש	לילד	
רע?	 רוח	 יש	לעתים	מצב	 גם	להם	 הילדים	האם	 )אהבה,	חברּות.(	לשאול	את	 לכלב?	 הילד	 היחסים	שבין	
מה	גורם	לכך?	איך	הם	מרגישים	ומה	או	מי	גורם	למצב	רוחם	להשתנות?	)בחוברת	יש	הפניה	לשיחה	על	

הדימוי	של	הילד	לישיבה	"כמו	בכלוב".(

דני ִגבור / מרים ילן-שטקליס )עמוד 59(
המילים	"לא	בוכה	אף	פעם",	"אינני	בוכה	אף	פעם"	הן	מילות	המפתח	בשיר.	מילים	ֵאילו	חוזרות	שוב	ושוב	
על	ידי	ילד	עצוב	וכואב	שמנסה	בכל	כוחו	למנוע	את	בכיו	בגלל	עמדתה	של	אמו,	שלדעתה	בכי	הוא	סימן	
אותו	 ״להציל"	 ניסיון	 היא	 פעם"	 ו"אף	 "לא"	 "אינני",	 המילים	 על	 הילד	 של	 החזרה	 ולטיפשות.	 לחולשה	
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מתחושת	הכישלון	ואי-עמידה	בציפיות	של	אמו.	השיר	מעמיד,	זה	כנגד	זה,	מחד	גיסא	את	הציפיות	מהילד	
הקטן	ומאידך	גיסא	את	עולמו	הפנימי	העובר	חוויה	קשה	של	התמודדות	עם	פגיעה	עמוקה,	עם	השּפלה	
ובגידה.	הציּפיות	של	האם	מבוטאות	על	ידי	המילים	"ילדי	הוא	חכם	ונבון"	"ילדי	לא	בוכה	אף	פעם	כפתי	
ולעומת	זאת	הבכי	משמעו	להיות	 ובוגר	 נבון	 ָקטֹן".	הילד	קולט	שהאיפוק	הוא	מה	שעשוי	לעשותו	חכם,	
פתי,	תינוק	וחלוש.	הילד	נתון	במצב	של	מאבק.	למאבק	המתחולל	בנפשו	יש	ביטוי	במבנה	של	השיר:	הבית	
השני	 בבית	 מצוי.	 הילד	 שּבּה	 לדילמה	 הסיבה	 שהיא	 האם,	 של	 החינוכית"	 "משנתּה	 את	 מתאר	 הראשון	
ובבית	האחרון	ישנו	ניסיון	להתגבר	ולא	להפגין	חולשה	וכאשר	זה	לא	צלח,	הילד	מצטדק	ב"האשימֹו"	את	
הדמעות	שהן	מפגינות	חולשה	ובוכות.	בבתים	השלישי	והרביעי	יש	תיאור	של	הסיטואציה	המכאיבה	שּבּה	

היה	הילד	נתון,	כשהילדה	נורית,	שאותה	אהב,	"שברה	את	לבו".	
לפני הקריאה:

לשוחח	עם	הילדים	על	שמו	של	השיר	ולשאול	מהו	גיבור	בעיניהם?	על	מה	לדעתם	יסופר	בשיר?
לאחר הקריאה: 

ואת	המתנות	 דני	הרגיש	כשנורית	דחתה	אותו	 "בוכות	מעצמן"?	מה	 דני	התכוון	כשאמר	שהדמעות	 ְלַמה	
שהגיש	לה?	מה	אתם	חושבים,	למה	נורית	התנהגה	כך	לדני?

לשוחח	עם	הילדים	על	הצורה	שּבּה	מתייחסת	האם	לבכי.	האם	לדעתם	בכי	הוא	סימן	לחולשה?	האם	מי	
שבוכה	אינו	חכם?	האם	רק	תינוקות	בוכים?	

אני לבדי בבית / לאה גולדברג )עמוד 63(
יכול	להיות	כל	ילד	או	ילדה	שֵאי- השיר	אני	לבדי	בבית	כתוב	מנקודת	מבטו	של	ילד.	הילד	הדובר	בשיר	
פעם	רבו	על	שטות	עם	מי	מהוריהם	ונאלצו	לשאת	בתוצאות.	השיר	מתאר	את	הסיבה	שבגללה	הילד	נשאר	
לבדו	בבית.	אמו	הציעה	לו	להצטרף	אליה	לביקור	אצל	סבתא	בתנאי	שילבש	מעיל	אך	הוא	התעקש	והיא	
השאירה	אותו	לבד	בבית.	הילד	מתאר	את	בדידותו	על	ידי	חזרה	על	המשפט	"אני	לבדי	בבית"	ואת	הניגוד	
שבינה	לבין	"העולם"	שבחוץ:	לאימא	טוב	−	היא	הלכה	לה,	אבא	נסע,	השכנים	רוקדים	לקול	הפטפון.	קשה	
את	 מתאר	 השיר	 סיום	 לאמו.	 הצטרף	 ולא	 שהתעקש	 על	 חרטה	 מביע	 הילד	 ֵאילו	 במשפטים	 האם	 לדעת	
הרגשות	המנוגדים	המתחוללים	בילד,	מצד	אחד	הוא	אומר:	"לי	בכלל	לא	עצוב"	)מנסה	לשכנע	את	עצמו,	
אבל	מהשיר	ברור	שזה	לא	נכון(	ומהצד	השני	הוא	מתאר	את	הבדידות	ומספר	שהיצור	היחידי	שנמצא	אתו	

בבית	הוא	זבוב,	והוא	מצפה,	"מתי	כבר	ִאמא	תשוב?"
לפני הקריאה:

לקרוא	את	כותרת	השיר	ולשאול	את	הילדים	מה,	לדעתם,	יסופר	לנו	בשיר.	למה	הילד	נשאר	לבדו	בבית?	
האם	הוא	רצה	בכך?

לאחר הקריאה:
בקול	 שמע	 שלא	 כך	 על	 התחרט	 האם	 בבית:	 לבדו	 כשנשאר	 הרגיש	 הילד	 מה	 לדעתם	 הילדים	 את	 לשאול	

אמו?	האם	כעס?	על	מי?	
הילד	שבשיר	אמר:	"לי	בכלל	לא	עצוב".	ְלַמה	הוא	התכוון?

אפשר	גם	לגלוש	לנימה	אישית	ולבקש	מהילדים	לספר	על	מקרה	שקרה	להם	שבו	נשאו	בתוצאות	ויכוח	
עם	ההורים.

רק שלי / ריבה דותן )עמוד 101(
משמעויותיו	 כל	 על	 אח,	 הולדת	 של	 החדש	 המצב	 עם	 התמודדותו	 את	 ילד,	 של	 מפיו	 מתאר,	 השיר	
את	 לחלוק	 יצטרך	 הוא	 שמעתה	 התחושה	 השני	 הצד	 ומן	 האהבה	 השמחה,	 אחד	 מצד	 שלו.	 והמורכבות	
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תשומת	הלב	של	הוריו	עם	עוד	אח.	הילד	חרד	מפני	אבדן	אפשרי	של	אהבת	הוריו.	עולמו	של	הילד	מתהפך	
כאשר	כל	המּוּכר,	הטוב	והבטוח	שבחייו	מתערער	והופך	ללא	בטוח.	הילד	מונה	את	כל	ה"קרבנות"	שהוא	
מוכן	להקריב	למען	האח	הקטן,	כולל	אותו	עצמו,	ובלבד	שאת	היקר	מכול,	אימא	ואבא,	ישאיר	לו.	בהם	
הוא	אינו	מוכן	לחלוק.	שתי	השורות	הקצרות	שבסיום	השיר	מראות	את	הדרישה	הבלתי	מתפשרת	של	

הילד:	"שיהיו	רק	שלי".
לפני הקריאה:

צמד	 את	 שומעים	 כשהם	 חושבים	 הם	 מה	 על	 הילדים	 את	 ותשאל	 שלי  רק  השיר	 שם	 את	 תדגיש	 המורה	
המילים	הזה.	)קרוב	לוודאי	שהילדים	יתייחסו	לדברים	חומריים.(	מה	הם	חושבים,	על	מה	יסופר	בשיר?

לאחר הקריאה:
הם	 מה	 לוותר?	 מוכנים	 אינם	 מה	 על	 הקטן?	 האח	 לטובת	 לוותר	 מוכנים	 שבשיר	 הילדה	 או	 הילד,	 מה	 על	

מבקשים	מהאח	התינוק?	האם	הבקשה	הזאת	אפשרית?
לבקש	מהילדים	לסּפר	על	מקומם	במשפחה	)בכורים,	צעירים,	אמצעיים	או	יחידים(	ולתאר	את	תחושותיהם	

באשר	לכך.

הצבעים שלי / עודד בורלא )עמוד 113(
קופסת	הצבעים	של	הילדה	הדוברת	בשיר	מלאה	עד	תּומּה	בשפע	של	צבעים,	וגם	באלה	אין	די	כדי	לתאר	
את	העושר	והשפע	של	הצבעים	ושל	הגוונים	המקיפים	את	עולמה	של	הילדה:	"ויש	עוד	צבעים,	וכולם	כה	

יפים...	אלפים!	כמעט	שאינני	יודעת	הּכֹל...".
צהוב	 אדום,	 כחול,	 עליה:	 המועדפים	 הצבעים	 את	 לדרג	 הילדה	 מנסה	 השיר	 בתי	 חמשת	 מתוך	 בארבעה	
פותחות	 בית,	 בכל	 הראשונות,	 השורות	 שלוש	 ומובנה:	 מסודר	 באופן	 כתובים	 ֵאילו	 בתים	 ארבעה	 וירוק.	
בציון	שמו	של	הצבע	ובמילים	המתארות	את	אהבתה	של	הילדה	לצבע.	בהמשכו	של	כל	בית	בא	הפירוט	של	
וגוונים	שאינה	 צבעים	 ועוד	 עוד	 הילדה	מרגישה	שיש	 בבית	החמישי	 הנבחר.	 בצבע	 כל	מה	שאפשר	לתאר	
מכירה	ואינה	יכולה	להכיל	את	כולם	–	"ֲאָלִפים!"	הבית	החמישי	אינו	מובנה	כמו	שאר	הבתים	ומבטא	את	

ה"בלבול"	של	הילדה	לנוכח	שפע	הצבעים	והגוונים	המקיפים	את	עולמנו.
לפני הקריאה:

זאת	 )מקבלים	 צבע	 ללא	 והשנייה	 צבעונית	 האחת	 זהות,	 תמונות	 שתי	 הילדים	 בפני	 תציג	 שהמורה	 כדאי	
איזו	 הילדים	 את	 ותשאל	 צבעים(,	 ללא	 צילום	 במכונת	 אותה	 ומצלמים	 צבעונית	 תמונה	 לוקחים	 כאשר	
נסו	לדמיין	את	העולם	שלנו	בלי	 יותר,	למה?	מה	הצבעים	מוסיפים	לתמונה?	 תמונה	מוצאת	חן	בעיניהם	

צבעים,	איך	הוא	היה	נראה?	
לאחר הקריאה:

לבקש	מהילדים	לצייר	ציור	בצבע	אחד	בלבד,	על	פי	בחירתם.	האם	הציור	מוצא	חן	בעיניהם?	מה	חסר	בו?	
)גיוּון.(	הילדים	ידרגו	את	הצבעים	האהובים	עליהם	וינסו	להסביר	למה.

יום יום אני מחכה למכתב / פניה ברגשטין )עמוד 126(
השיר	עוסק	בציפייה	של	ילדה	למשהו	לא	מושג.	ה"משהו"	הזה	מיוצג	כמכתב	שלשווא	היא	מחכה	לו	והיא	

לא	באמת	מאמינה	שיגיע.	היא	מרגישה	שונה,	לא	כמו	כולם	המקבלים	מכתב,	ורק	היא	לא.
לכולם,	 לה,	כמו	 גם	 וחוסר	האמון	שלה	שִיקֶרה	 הייאוש	של	הילדה	 והאחרון	מבטאים	את	 הבית	הראשון	
שבמקום	 בתקווה	 אותה	 לעודד	 המנסה	 האופטימי,	 הדוור,	 בין	 דיאלוג	 הוא	 השני	 הבית	 טוב.	 מה	 דבר	
של	 בניסיון	 בלגלוג,	 הגובל	 אמון,	 חוסר	 מביעה	 הילדה	 השלישי	 בבית	 מכתב.	 לה	 כותבים	 ם",	 "ָשׁ כלשהו,	
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הדוור	לעודד	אותה.	את	חוסר	האמון	היא	מביעה	בתיאור	מקומות	שאין	לה	כלל	קשר	ִאתם	ואין	זה	הגיוני	
שמישהו	שם	יכתוב	לה	מכתב.	מֵעבר	לים?	אשדות–יעקב	או	גבעתיים?	ירושלים	או	בִכנרת?	השיר	מסתיים	
בנימה	עצובה	ובייאוש.	היא	עונה	לדוור	שייתכן	שכותבים	לה	אך	אליה	המכתב	עדיין	לא	בא.	המילה	עדיין 

מתארת	שביב	תקווה	שאולי	המצב	שהיא	שרויה	בו	הוא	זמני.
לפני הקריאה:

ם	השיר:	מי	זו	המחכה	למכתב?	ולמה	היא	מחכה	לו	יום	אחר	יום?	הִאם	היא	מצּפה	למכתב	חשוב?	 מה	אומר	ׁשֵ
ממי?	לשאול	את	הילדים	לדעתם	האם	השיר	יהיה	שמח	או	עצוב?

לאחר הקריאה:
מה	אתם	חושבים,	מה	מרגישה	הילדה	הדוברת	בשיר?	למה	היא	כל	כך	מחכה	למכתב?	ממי	היא	מצפה	לקבל	

מכתב?	מה	היא	רוצה	שיהיה	כתוב	בו?
)אמנם	היום	השימוש	במכתבים	אינו	נפוץ	כמו	בזמן	כתיבת	השיר!	אפשר	להסב	את	השיחה	לנושא	הציפייה	

למשהו	שלא	מתממש,	מאכזב.(

לבקר את סבא / מירה מאיר )עמוד 131(
הבית	בן	שלוש	השורות	הפותח	את	השיר	הוא	בבחינת	הצהרה	של	הילד/ה	הדוברים	בשיר	שהדבר	האהוב	
במקום	 אך	 זו	 לאהבה	 הסיבה	 מהי	 להסבר	 לצפות	 היה	 ניתן	 וסבתא.	 סבא	 אצל	 לבקר	 הוא	 ביותר	 עליהם	
זאת	יש,	בבית	השני,	תיאור	של	בית	"מצחיק"	ו"עתיק"	עם	פירוט	של	חפצים	שלא	נראה	שיכולים	להיות	
מוקד	משיכה	והנאה	לילדים.	גם	המשפט	"ִעַקר	הִעָקרים	הוא	ארון	הספרים"	עדיין	אינו	מסביר	מה	מושך	
בו.	החל	מהבית	השלישי	נפתח,	כביכול,	ארון	הספרים	ואנו	מקבלים,	בהדרגה,	הסבר	לכל	מה	שגורם	הנאה	
לילד/ה.	התיאור	מתחיל	באופן	כללי,	ספרי	התמונות	המעניינים	שסבא	אוהב	להראות,	ובהמשך	נוספות	
במיוחד".	 "בשבילי	 והן:	 סבא	 אצל	 לביקור	 האהבה	 של	 הסיבה	 את	 המסבירות	 משמעותיות	 מילים	 שתי	
הבית	האחרון	מתאר	את	התחושה	ששום	דבר	אינו	יכול	לתפוס	את	מקומו	של	זמן	האיכות	שמקדיש	הסב	
עד	 ומתקצרות	 הולכות	 ששורותיו	 האחרון,	 הבית	 מבנה	 שבעולם.	 הפיתויים	 כל	 לא	 גם	 בשיר,	 לדובר/ת	
לשורות	האחרונות,	בנות	המילה	האחת,	"בשבילי"	"תמיד"	מסביר	את	הנקודה	העיקרית	של	השיר	–	לא	
המראה	החיצוני	של	הבית	ולא	החפצים	שּבֹו	הם	שמושכים	את	לבו	של	הנכד/ה	אלא	תשומת	הלב	והאהבה	

שמקבלים	מסבא	וסבתא.
לפני הקריאה:

לקרוא	את	שם	השיר	ואת	הבית	הראשון.	לשאול	את	הילדים	למה,	לדעתם,	הדבר	האהוב	ביותר	על	הדובר/ת	
בשיר	הוא	לבקר	אצל	סבא	וסבתא?	מה	המיוחד	אצלם?

לאחר הקריאה:
האם	מה	שקראנו	בשיר	תואם	את	מה	שחשבתם	מקודם?	מה	אתם	אוהבים	ביותר	בביקור	אצל	סבא	וסבתא	
שלכם?	)אם	ויש	ילדים	שאין	להם	סבים	אפשר	להסב	את	השאלה	לביקור	אצל	דודים	או	קרובים	אחרים.(	
למה,	לדעתכם,	הילד/ה	ויתרו	על	בילויים	כדי	לבקר	את	סבא	וסבתא?	האם	גם	אתם	הייתם	מבּכרים	ביקור	

אצל	סבא	וסבתא	על	פני	בילויים	ושעשועים	אחרים?

ִמלת הקסם/ אוסיבה )עמוד 135(
הסיפור	ִמלת	הקסם	הוא	סיפור	בעל	אופי	דידקטי.	השימוש	בסיפור	דידקטי	נעשה	כדי	להעביר	מסר	חינוכי,	
הקרובים	 ֵראליסטיים	 בנושאים	 משתמש	 הדידקטי	 הסיפור	 נאותים.	 התנהגות	 ודפוסי	 מידות	 הקניית	

לעולמו	של	הילד	וכך	יכול	השומע	להקיש	מן	העולם	הסיפורי	אל	עולמו	שלו.
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היא	 הסיטואציה	 לתוך	 הכניסה	 וילד.	 זקן	 עולמות,	 שני	 בין	 מדיאלוג	 רובו	 בנוי	 הקסם	 מלת	 הסיפור	
וחצוף.	 כועס	 ילד	 ואל	עולמו	מתפרץ	 לו	בשקט	ומחפש	מעט	שלווה	 יושב	 זקן	 מידית,	כמעט	ללא	רקע.	
יכולה	לזֵמן	מספר	אפשרויות	של	תגובה	מצד	הזקן	אבל,	למזלו	של	הילד,	גסותו	 סיטואציית	הּפתיחה	
לא	נתקלה	בגסות	נגדית	כי	אם	ברֹוך,	בעדינות	ובהמון	הבנה	המפייסים	את	הילד.	בתהליך	של	הדיאלוג	
הילד	 שאותו	 מודל	 מהווה	 הזקן	 של	 התנהגותו	 הקשב.	 גם	 ומכאן	 בזקן	 הילד	 של	 ביטחונו	 גובר	 ההדדי	
הסיפור	 מֵשם	 הקסם".	 "מלת	 הוא	 הסיפור	 שם	 בו.	 שמתפתח	 השינוי	 גם	 נובע	 ושממנו	 ומאֵמץ	 מפנים	
ומשורותיו	נראה	שהילד	לומד	את	המילה	שפותחת	את	הלבבות	ואת	ההיענּות	ההדדית	והחיובית.	מּבין	
בין	אנשים.	המפגש	של	הילד	 וכיצד	הוא	מקרב	 שורות	הסיפור	אנו	לומדים	מהי	הקשבה,	מהו	דיאלוג	
עם	הזקן	מהווה	נקודת	מפנה	בחייו	של	הילד,	מפגש	שאת	תוצאותיו	החיוביות	הוא	חֹוֶוה	מיד	עם	שובו	
הביתה.	הזקן	מכנה	את	המילה	"בבקשה"	ִמלת	קסם.	האם	השינוי	שחל	בסבתו	ובאחותו	של	דן	אכן	היה	

קסם,	או	שינוי	בהתנהגותו	שלו?
הגדרת	המילה	"קסם"	היא:	תופעה	מסתורית	ובלתי	מוסברת.	האם	הסיפור	מדבר	על	תופעה	בלתי	מוסברת	

או	על	שינוי	בהתנהגות?	
לפני הקריאה:

שיסופר	 מצּפים	 הם	 מה	 דוגמאות(,	 )לבקש	 קסם?	 מילת	 מהי	 בעיניהם?	 קסם	 מהו	 הילדים	 את	 לשאול	
בסיפור?

לאחר הקריאה:
לעורר	שיחה	על	צורת	הדיבור	שּבּה	דן	דיבר	עם	הזקן	)המורה	תקרא	שוב	את	המילים	שדן	אמר	לזקן:	זוז!	
מה	זה	נוגע	לך!(	הילדים	ְיַחוּו	את	דעתם	על	צורת	דיבור	זו,	לאיזו	תגובה	היא	מובילה?	מדוע	סבתו	ואחותו	
של	דן	סירבו	לבקשותיו?	מה	קרה	לאחר	שדן	השתמש	במילה	"בבקשה"?	האם	המילה	"בבקשה"	היא	אכן	

מילת	קסם?
לשיחה	מתקדמת	יותר:	שערו	מה	היה	קורה	אילו	גם	הזקן	היה	עונה	לילד	בכעס,	באותו	הסגנון	שדן	דיבר	

ִאתו?

שיר גשם / שלומית כהן-אסיף )עמוד 142(
לשיר	שלושה	בתים:	הבית	הראשון מתאר	תחושה	של	ילד	שגשם	פתאומי	"תפס"	אותו	לא	מוכן.	הוא	מחפש	
רדף	 "הגשם	 במילים	 הראשונה,	 בשורה	 זאת,	 מתאר	 והוא	 אותו	 להרטיב	 ממשיך	 הגשם	 ובינתיים	 מחסה	
אחַרי".	שלוש	השורות	הבאות	מתארות	את	הגשם	השוטף.	המילה	גשם	חוזרת	בכל	תחילת	שורה.	המילים	
הילד	 לפַני,	מאחוַרי	ומעַלי	מתארות	את	תחושת	ההליכה	בגשם	שוטף	המרטיב	מכל	הצדדים.	בבית	השני 
ה	 ...	ַחּכֵ "מאניש"	את	הגשם	ופונה	אליו	בתלונה	ובבקשה	שיתחשב	בו	ויחכה	עד	שיגיע	לאיזה	מחסה:	"די	
עד	שאגיע	לאיזה	גג".	השיר	מסתיים	בנימה	מבודחת	מעט	כשבדיוק	כשהילד	הגיע	סוף-סוף	למחסה,	כבר	

לא	היה	צורך	בכך	כי	הגשם	פסק.
לפני הקריאה:

לשוחח	עם	הילדים	מה	הם	חושבים,	מה	יש	לסּפר	על	תופעה	כל	כך	נפוצה	ורגילה	כמו	גשם.	מה	הם	מצפים	
מהשיר?	על	מה	הוא	יסּפר?

לאחר הקריאה:
לשאול	את	הילדים	האם	יש	משהו	מבדח	בשיר?	האם	ייתכן	שגשם	ֵיֵרד	רק	מאחד	הצדדים?	מה	הם	חושבים	

על	התיאור	של	הילד,	מה	הוא	רצה	לומר	בתיאור	שלו?
האם	יש	משהו	מבדח	בבית	האחרון	של	השיר?	
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לבקש	מהילדים	לתאר	את	תחושותיהם	כשהם	הולכים	בגשם	חזק,	האם	הם	אוהבים	ללכת	בגשם?	

לכבוד החֻנכה / ח.נ. ביאליק )עמוד 146(
לכבוד	החנוכה	הוא	שיר	ילדים	שחובר	על	ידי	המשורר	חיים	נחמן	ביאליק,	לכבוד	החנוכה.	השיר	פורסם	

1916	באודסה	וזכה	למספר	עיבודים.	 לראשונה	בשנת	
הילד	הדובר	בשיר	פונה	אל	הרבים	ושואל	שאלות	"דידקטיות"	אשר	התשובות	עליהן	מלמדות	על	מנהגי	
החנוכה.	מנהג	מדרבנן:	הדלקת	נרות	חנוכה,	ומנהגי	ישראל:	משחק	בסביבון,	הכנת	לביבות	או	סופגניות	

והענקת	דמי	חנוכה	לילדים.
החנוכה	 במנהגי	 יותר	 להתעמק	 השיר	 קריאת	 לאחר	 מהגן.	 עוד	 הילדים	 ְלרוב	 לוודאי,	 קרוב	 מּוּכר,	 השיר	
ולשתף	את	הילדים	בתיאור	חג	החנוכה	בביתם:	האם	מדליקים	נרות?	ֵאילּו	מאכלים	נוהגים	לאכול	בביתם?	

האם	יש	משחקים	מיוחדים	לחנוכה?	האם	נהוג	אצלם	לחלק	דמי	חנוכה?	
חנוכה	 מאכלי	 להכין	 לבקש	 גם	 ואפשר	 חנוכיות	 של	 שונים,	 סביבונים	 של	 תערוכה	 בכיתה	 להכין	 אפשר	

מיוחדים.

קשת בענן / לאה גולדברג )עמוד 148(
הקשת	היא	אחת	מתופעות	הטבע	המופלאות	שאנו	חֹווים	תדיר	אך	לא	מפסיקים	להתפעל	ממנה.	השיר	
ונתנה	הרגשה	שהנה	היא	כה	 מתאר	את	חוויית	ההתפעמות	של	הילדה	מהקשת	שִהפציעה	מּבין	העננים,	
אותה	 לימדו	 בקשת	 לגעת	 עשתה	 שהילדה	 הניסיונות	 הרחוב".	 מול	 "ממש	 נגיעה,	 במרחק	 ממש	 קרובה,	
עם	 מתמודדת	 הילדה	 מושגת.	 בלתי	 תישאר	 והיא	 ָהָרִקיַע"	 ְמרֹום	 "ּבִ אם	 כי	 הרחוב	 בקצה	 אינה	 שהקשת	
שלום.	 ברכת	 לה	 שתמסור	 כדי	 הקשת	 אל	 יונה	 שליחת	 ידי	 על	 בקשת,	 לגעת	 תוכל	 שלא	 הברורה	 ההכרה	
הסמלים	שבשיר:	הקשת	בענן	והיונה	שאותה	שולחת	הילדה	מאזכרים	באופן	ברור	את	הסיפור	המקראי	
על	המבול,	את	הקשת	כסימן	שלא	יבוא	עוד	מבול	על	הארץ	)לא	יהיה	חורבן	טוטלי	של	העולם(,	והיונה	

שבישרה	על	קץ	המבול	והפכה	לסמל	השלום	שכולנו	מייחלים	לו.	
על	ידי	הילדה	והקשת	מבטאת,	אולי,	לאה	גולדברג	געגועים	למשהו	שלעולם	לא	נוכל	להשיג.

לפני הקריאה:
לברר	עם	הילדים	מה	הם	יודעים	על	תופעת	הטבע	הנקראת	קשת.	)קשת	נוצרת	כאשר	אור	השמש	חודר	אל	
טיפות	הגשם	ונפרד	לשישה	צבעים	שונים.(	האם	הם	רואים	לפעמים	קשת?	מה	הם	מרגישים	כשהם	רואים	

קשת?	מה	הם	חושבים?
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים	מה	דעתם	על	המחשבה	של	הילדה	שהקשת	קרובה	בהישג	יד.	האם	גם	להם	יש	לעתים	
הרגשה	כזו?

מה	הם	חושבים	על	הניסיונות	של	הילדה	לגעת	בקשת?	האם	הם	מציאותיים?	איך	הילדה	התמודדה	)מה	
היא	עשתה(	עם	הידיעה	שלא	תוכל	לעולם	לגעת	בקשת?	האם	גם	להם	יש	רצונות	שאי	אפשר	לממש	אותם?	

איך	הם	מתמודדים?

ככה שותלים שתיל / לאה נאור )עמוד 150(
שמו	של	השיר	הוא	גם	שם	הממצה	את	תכניו.	השיר	שייך	לז'נר	"השיר	התיאורי"	–	שיר	שבעיקרו	יכול	לתאר	
מתחילים	 שּבֹו	 הצעיר	 לגיל	 במיוחד	 מתאים	 התיאורי	 השיר	 ואדם.	 חיה	 צמח,	 גם	 או	 חפץ	 פעולה,	 תופעה,	
הילדים	להכיר	ולהרחיב	את	עולם	הידע	שלהם.	בשני	בתים	מפורטים	מלֵאי	חן	מתארת	לאה	נאור	את	תהליך	
השתילה	באדמה	שלב	אחר	שלב.	בבית	הראשון	יש	הוראות	"כלליות"	לשתילה	ובבית	השני	יש	תחושה	של	
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פנייה	אישית	לכל	מי	שברגע	זה	מתכונן	לשתול	שתיל.	בבית	השני	ההוראות	מדויקות	יותר:	להחזיק	בשתיל	
נמוך,	ישר	ישר	ולא	הפוך.	)נימה	מבודחת.(	שני	הבתים	מסתיימים	בארבע	שורות,	שהן	פזמון	חוזר	המבטא	

את	השמחה	על	לידת	עץ	חדש	וברכה	לצמיחתו.
לפני הקריאה:

לשאול	את	הילדים	האם	הם	יודעים	איך	שותלים	שתיל?	מה	התהליך?
לאחר הקריאה:

לב	לחריזה	הקלילה	 ישימו	 כדי	שהילדים	 ולהדגיש	חרוז	אחר	חרוז	 כדאי	לקרוא	את	השיר	קריאה	חוזרת	
והיפה	שבשיר.	

לשאול את הילדים:	האם	שתלתם	פעם?	האם	ההוראות	לשתילה	שבשיר	תואמות	את	מה	שאתם	יודעים?	
האם	יש	משהו	מבדח	בשיר?	)ההנחיה	שלא	להחזיק	בשתיל	הפוך.(

חלק ג'

בחוברת ג' שולבו יצירות בנושאים שונים והן קרובות, מּבחינת תוכנן, לטקסט הקרוב אליהן.
היצירות העוסקות בחגים ובעונות השנה רוכזו במקבץ בסוף החוברת.

יש לי כלב מֻנקד / מירה מאיר )עמוד 26(
השיר	יש	לי	כלב	מֻנקד	הוא	שיר	תיאורי.	שיר	תיאורי	הוא	שיר	העוסק	בתיאור	מדויק	של	הפרטים	המתוארים	
בו,	וברוב	המקרים	בלי	להביע	את	תחושותיו	של	הצופה	בהם.	שירים	תיאוריים	שכיחים	בספרות	לגיל	הרך	
האפשר.	 ככל	 אותם	מהר	 יוכלו	לקלוט	 שהילדים	 כדי	 וקלילים	 פשוטים	 בחרוזים	 כלל	 בדרך	 כתובים	 והם	
ילד	 לירי	משום	שהתיאור	הוא	מאוד	אישי.	התיאור	הוא	מפיו	של	 גם	ממד	 כלב	מֻנקד	מצוי	 לי	 יש	 בשיר	
המתאר	את	כלבו	האהוב	ואת	הקשר	המיוחד	שנרקם	ביניהם.	השיר	קצר	ומתאר	בכמה	חרוזים	קלילים	הן	

את	צורתו	של	הכלב	הן	את	יחסי	האהבה	הׂשוררים	בין	הכלב	לילד.
לאחר הקריאה:

לשוחח	על	היחס	שבין	בני	אדם	לבעלי	חיים.	האם	למי	מהילדים	יש	כלב	או	חיית	מחמד	והוא	רוצה	לסּפר	
על	היחסים	ביניהם?

השן החדשה / אנדה עמיר-פינקרפלד )עמוד 37(
אנדה	עמיר-פינקרפלד	משוררת	חשובה	שייעדה	את	כתיבתה	גם	למבוגרים	וגם	לילדים,	אך	דווקא	יצירותיה	

לילדים	הן	שקבעו	את	מקומה	החשוב	בפנתאון	הספרות	העברית.	
של	 בעולמם	 הקשור	 בכל	 נוגעים	 שלה	 הילדים	 שירי	 לזכירה.	 וקלים	 קלילים	 מחֹורזים,	 אנדה	 של	 שיריה	
הילדים	בגיל	הרך.	ביצירותיה	היא	"מאנישה"	את	הדמויות	שעליהן	היא	כותבת:	"דוד	ירח	בשמִים	לא	עצם	
את	העיַנים",	הקיפוד	שרצה	לרקוד,	הכדור	שנבהל	ועוד.	בשירתה	מופיעים	צעצועים	רבים:	הכושי,	הדובון	

וכדור.	
בתים,	 שני	 החדשה"	 "השן	 לשיר	 "בגרות".	 מעין	 מיוחדת,	 חוויה	 ִהנּה	 הילדים	 אצל	 הראשונה	 השן	 נשירת	
הבית	הראשון	מתאר	את	המצב	הרגיל	של	ילד	שנשרה	לו	שן	חלב	ופינתה	את	מקומה	לשן	הקבועה.	הילד	
תוהה	לאן	נעלמה	השן?	יש	כאן	אולי	רמז	למנהגים	שונים,	בֲחָברֹות	שונות,	באשר	לציּון	נשירת	השן,	בעיקר	
הראשונה.	יש	חָברות	שמאמינות	שיש	לשרוף	את	השן,	ויש	המציינות	את	נשירת	השן	במאכל	מיוחד	ועוד.	
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יפות	 פנים	 בסבר	 שבקעה	 החדשה	 השן	 את	 המקבלות	 השיניים	 את	 אנדה	 מאנישה	 השיר	 של	 השני	 בבית	
ואף	מלמדות	אותה	מה	תפקידה.		המשוררת	משלבת	הומור	בשיר	וכותבת	על	ה"תקלה"	של	השן	החדשה,	

שעדיין	לא	הייתה	מנוסה	בתפקידה	ונשכה	לילד	את	הלשון.
לפני הקריאה:

להתייחס	לשם	השיר,	ולשאול	את	הילדים	באיזו	שן	חדשה	מדובר.	)קרוב	לוודאי	שרוב	הילדים	כבר	התנסו	
בנשירת	שן.(

כיום.	 בהן	 משתמשים	 שאין	 מילים	 בו	 ויש	 רבות	 שנים	 לפני	 נכתב	 שהשיר	 לילדים	 להסביר	 השיר:	 קריאת 
)רצוי	שהילדים	יכירו	אותן	כדי	לדעת	על	התפתחות	הרבדים	בשפה.(	יש	להסביר	להם	את	המילים,	אף	כי	

הן	מוסברות	גם	בדף	העבודה	שבחוברת.
את	 לציין	 נוהגים	 בביתם	 האם	 שן,	 להם	 כשנשרה	 שָחוּו	 החוויות	 על	 הילדים	 את	 לשאול	 הקריאה:  לאחר 
נשירת	השן?	איך?	לשוחח	עם	הילדים	על	מושג	ה"האנשה"	ולשאול	אותם	היכן	בשיר	הם	מוצאים	האנשה.	
)הבית	השני.(	רצוי	גם	להתמקד	במושג	ההאנשה	בכל	היצירות	שהילדים	נחשפים	אליהן	ושיש	בהן	האנשה.

בֵתאבון /על פי אוסיבה )עמוד 74(
עמוד	 ב'	 בחוברת	 קסם,	 ִמלת	 לסיפור	 בהתייחסות	 הדידקטי	 הסיפור	 )על	 דידקטי.	 סיפור	 הוא	 ״בֵתאבון״	
בעיה	 מעלה	 הסיפור	 הספר.	 בבית	 האוכל	 הפסקת	 של	 ויומיומית	 רגילה	 סיטואציה	 המתאר	 במד"ל(	 	29
זו,	שתי	צורות	התנהגות	של	הילדים,	 זו	מול	 חברתית:	ילד	שהשקית	עם	ארוחתו	אבדה	לו.	הסיפור	מציג,	
בצער:	 השתתפות	 ובמעין	 בלבד	 עצות	 במתן	 הילדים	 של	 "עזרתם"	 את	 המתארת	 פסולה	 התנהגות	 האחת	
"עד	הצהַרים	תהיה	רעב	מאוד",	והשנייה	התנהגות	מופתית	של	אחד	הילדים	שלא	הסתּפק	בידיעה	שחברו	
באמת	יהיה	רֵעב	עד	הצהריים	וָחַלק	אתו	את	הכריך	שלו.	הסיפור	אינו	ַמטיף	להתנהגות	זו	או	אחרת	אלא	
מציג	תמונת	ראי	של	שתי	ההתנהגויות	כדי	שהילדים	ישפטו	ויאמצו	את	ההתנהגות	שאליה	הסיפור	מַכוון.

לאחר הקריאה:
לדון	בהתנהגות	של	ילדי	הכיתה	לעומת	התנהגותו	של	גיל	שָחלק	עם	יואב	את	הכריך	שלו.	דיון	כללי	בנושא	

של	עזרה	לזולת	)לאו	דווקא	באוכל(.
הקניית הפתגם:	"ואהבָת	לרעך	כמוך"	ודיון	על	מה	הן	ההשלכות	שלו	על	החברה.

הִקפוד/ אנדה עמיר-פינקרפלד )עמוד 80(
"הִקפוד"	הוא	שיר	סיפורי	קצר,	כלומר	–	כמו	סיפור	הוא	מתאר	השתלשלות	אירועים.	התוכן	הוא	סיפורי	
של	 מבטו"	 "מנקודת	 כתוב	 השיר	 לשֹוֶנה.	 בהתייחסות	 רבות,	 יצירות	 כמו	 עוסק,	 זה	 שיר	 שירי.	 המבנה	 אך	
קיפוד	שכולם	נידו	אותו	בגלל	היותו	דוקר.	הקיפוד	משמש	כמשל	להתייחסות	החברה	למוגבלים	ולשֹונים.	
השיר	בנוי	משלושה	בתים,	הראשון	והאחרון	הם	בני	ארבע	שורות	ובתווך	בית	קצר	בן	שתי	שורות.	הבית	
בן-זוג	לריקוד.	 ולכן	לא	מצא	 נוצרה	–	הקיפוד	דוקר	 ואת	הסיבה	שבגללה	היא	 הראשון	מציג	את	הבעיה	
הבית	השני,	הקצר,	שואל	את	השאלה	האם	ניתן	לעשות	דבר	מה	בנידון?	בבית	האחרון	יש	כעין	חלוקה:	שתי	
השורות	הראשונות	מספרות	על	כך	שהקיפוד	לא	נח	ולא	שקט	כדי	למצוא	פתרון.	שתי	השורות	האחרונות	
מספרות	על	נחישותו	של	הקיפוד	לא	לוותר	על	הריקוד	ועל	הפתרון	שמצא	בבחינת	"אם	אין	לי	חבר,	אהיה	

אני	החבר	של	עצמי".
מאחורי	העלילה,	שלמראית	עין	היא	תמימה,	עומדת	בעיה	חברתית	קשה	של	התמודדות	היחיד	עם	דחייה	

של	החברה	אותו,	בגלל	מוגבלות	כלשהי	או	מראה	שונה	והתייחסות	החברה	אליו.
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לפני הקריאה:
אף	על	פי	שקרוב	לוודאי	שּכל	ילד	מכיר	את	הקיפוד	כחיה	קוצנית,	כדאי	להתייחס	לשם	השיר	ולשאול	את	

הילדים	מה	הם	יודעים	על	הקיפוד,	ומה,	לדעתם,	יספר	לנו	השיר.
לאחר הקריאה:

יכול	 הוא	 האם	 דוקר?	 שהוא	 בכך	 אשם	 הוא	 האם	 אותו?	 דחו	 כשכולם	 הקיפוד	 הרגיש	 חושבים	 אתם	 מה	
לשנות	זאת?	)האם	אפשר	לשנות	תכונות	מּוָלדֹות?(	איך,	לדעתכם,	אפשר	לקרב	מישהו	בעל	מוגּבלּות	או	

מראה	שונה,	לחברה?	איך	אפשר	לשחק	אתו	למרות	מוגבלויותיו?

סימן שאתה חבר / שלומית כהן-אסיף )עמוד 94(
תנאי	 יש	 הראשון	 שבחלקו	 מורכב	 משפט	 הוא	 תנאי	 משפט	 תנאי.	 ממשפטי	 הבנויים	 בתים	 חמישה	 לשיר	

ובחלקו	השני	התוצאה	של	התנאי.
רוצה	 והיה	 נותן	"סימנים"	)תנאים(	שאפשר	ללמוד	מהם	על	מי	שהוא	מגדיר	כחברים	 הילד	הדובר	בשיר	
שהם	יהיו	חבריו.	בחלקו	הראשון	של	כל	בית	הילד	מציג	את	התנאי	"אם	אתה"	ובחלקו	השני,	אם	התנאי	
מתקיים,	אני	מרגיש	)סימן	ש...(	שאתה	חבר.	אמֹות	המידה	של	הילד	לחברּות	הן	במישור	הרגשי,	הוא	רוצה	
חבר	"אִמתי"	שיהיה	שותף	לרגשותיו,	שיחלוק	ִאתו	את	שמחותיו	ושאפשר	יהיה	לתת	בו	אמון,	כזה	שיבין	
אותו	ויחוש	אותו.	הבית	החמישי	שונה	במהותו	מקודמיו.	ארבעת	הבתים	הראשונים	מסתיימים	במשפט	
"סימן	שאתה	חבר"	)אבל	עדיין	לא	נבחרת(,	ואילו	בבית	החמישי	הילד	מציב	תנאי	המעיד	על	ִקרבה	יתרה	

–	אם	אתה	חש	אותי	גם	ממרחק,	התוצאה	היא	שאותך	אני	בחרתי	מכל	החברים	האחרים.
לפני הקריאה:

ם	השיר	ולבקש	מהילדים	לציין	מהו	בעיניהם	סימן	לחברּות,	איך	יודעים	אם	ילד	או	ילדה	הם	 להתייחס	לֵשׁ
חברים?

קריאת השיר:
השיר	אינו	קל	וכדאי	לקרוא	אותו	פעמיים.	בפעם	הראשונה	להתעכב	על	כל	בית	ולברר	מה	מהּות	החברּות	
המתוארת	בו,	לדוגמה:	מה	אומר	המשפט	"מה	עובר	עַלי"	)מה	אני	מרגיש(,	מה	המשמעות	של	"אתה	מכיר	

את	צעדי	כשאני	מאחור"?	)היּכרּות	קרובה	מאוד	מאוד.(	לאחר	מכן	לקרוא	שוב	את	השיר	ברצף.
לאחר הקריאה:

נותן	כַאמת	מידה	לחברּות.	מה	הסימנים	 לשאול	את	הילדים	לדעתם	על	ה"סימנים"	שהילד	הדובר	בשיר	
...	סימן	שאתה	 שלכם	לחברּות?	אפשר	לעשות	כעין	משחק:	כל	ילד,	הרוצה	בכך,	יתחיל	במשפט	אם	אתה	

חבר.	בחוברת	יש	משימות	מצוירות	בהקשר	לשיר.

יגאל מה תעשה כשתגדל / ע. הלל )עמוד 105(
ע.	הלל	מציג	בשיר,	בחרוזים	קלילים	ובהומור,	שאלה	שילדים	נשאלים	תדיר	על	ידי	המבוגרים:	"מה	תעשה	
כשתגדל?"	יש	ילדים	שיש	להם	ִמשנה	סדורה	והם	יודעים	"בדיוק"	במה	יעסקו	לכשיגדלו,	ולעומתם	ישנם	
זו	בכלל	לא	מעסיקה	אותם.	 ייתכן	ששאלה	 או	 יכולים	להחליט	 שהשאלה	מביכה	אותם	או	משום	שאינם	
בשורה	 ומיד	 השאלה	 נשאלת	 הראשונה	 בשורה	 שורות:	 שתי	 בני	 הם	 השיר	 של	 הראשונים	 הבתים	 שבעת	
שלאחריה	באה	התשובה.	בתים	ֵאלו	מייצגים	את	הילדים	שיש	להם	תשובה	ברורה	מהמוכן	והם	"שולפים"	
בין	השאלה	לתשובה	 "אני"	מפרידה	 והמילה	 בן	שלוש	שורות	 הוא	 בניגוד	להם	הבית	האחרון	 מיד.	 אותה	
להם	 שאין	 הילדים	 את	 מייצג	 קטן,	 תמיד	 להישאר	 ברצונו	 איתן,	 הילד	 והתלבטות.	 היסוס	 על	 ומצביעה	
תשובה	ברורה	והם	מעדיפים	"לא	להחליט".	אפשר	לתהות	על	תשובתו	של	איתן,	האם	היא	נובעת	מחוסר	



40

יכולת	להחליט?	אולי	מחשש	לגדול	ולקבל	אחריות?	או	ייתכן	שיש	לו	ביקורת	על	עצם	השאלה	באמרו:	"עוד	
חזון	למועד".

בשיר	חריזה	משעשעת	כאשר	בחירת	שמות	הילדים	ושמות	המקצועות	הם	משחק	מילים	חביב.	
לאחר הקריאה:

להיות	 רוצה	 הוא	 מה	 יודע	 מהילדים	 מי	 האחד,	 מהשיר:	 העולים	 הנושאים	 בשני	 הילדים	 עם	 לדון	 אפשר	
לכשיגדל?	והשני,	לדון	בתשובתו	של	איתן,	מדוע	הוא	רוצה	להיות	תמיד	קטן?	)משימה	זו	מופיעה	בחוברת.(

ַקן לִצפור/ חיים נחמן ביאליק )עמוד 120(
ביצים	 שלוש	 שבו	 הציפורים	 בקן	 המבט	 באמצעות	 הטבע	 חיי	 את	 ח.נ.ביאליק	 מתאר	 לִצפור	 ַקן	 בשיר	
שטרם	בקעו	מהן	האפרוחים.	בזמן	כתיבת	השיר	אפרוח	הייתה	מילה	נרדפת	לגוזל	וכוונת	השיר	לצאָצאי	
הציפור,	המכּונים	בימינו	גוזלים.	השיר	בנוי	בצורת	מעגלים	מחוץ	פנימה:	העץ,	הציפור	הבונה	את	הקן	בין	
לגוזליה	באזהרה	 ביאליק	מבטא	בשיר	דאגת	אם	 גוזל	קטן.	 "ישן"	 ביצה	 כל	 ובתוך	 ביצים,	 ענפיו,	מטילה	
שלא	להעיר	אותם	בטרם	עת,	כלומר,	לא	לפגוע	בקן	ובביצים	שאם	הביצים	תישברנה	והגוזלים	"יתעוררו"	

בטרם	עת,	הם	לא	ישרדו.	
את	 פירוט,	 ביתר	 המסביר,	 גוזלים"	 מַגדלים	 "עופות	 המידע	 קטע	 לאחר	 בחוברת	 מופיע	 לִצפור	 קן	 השיר	

תהליך	הקינון	והדגירה	של	העופות	והוא	משמש	כ"קישוט"	ספרותי	לקטע.
לאחר הקריאה שאלה לילדים: 

ְלמה	 שמקימים?	 מרעש	 להתעורר	 באמת	 יכול	 שבביצה	 הגוזל	 האם	 תעיר"?	 פן	 "הס	 במשפט	 הּכוונה	 ְלמה	
התכוון	ביאליק	כשביקש	לא	להעיר	את	הגוזל?

הטיול הקטן / נעמי שמר )עמוד 125(
נרת	ואהבת	הטבע	ניטעה	בה	משחר	ילדותה.	היא	האמינה	שאת	הארץ	לומדים	 נעמי	שמר	נולדה	בקבוצת	ּכִ
לאהוב	"דרך	הרגליים"	ורבים	משיריה	עוסקים	בטיולים	בחיק	הטבע.	השיר	הטיול	הקטן	מתאר	מפגש	צבעוני	
ופרטיו:	 גווניו	 ילדים	עם	הנוף	והטבע.	השיר	מַרכז	בתוכו	את	עושר	הטבע	על	כל	 ומלא	שמחה	של	קבוצת	
כלנית,	ים,	צב	זקן,	שיירת	נמלים,	חגב,	לטאות,	כרם,	ִתלי	חפרּפרת,	אלף	רקפות.	מבנה	השיר	קופצני	ועליז,	
יצאנו,	 בו	פעלתנות	רבה	המתבטאת	במילות	עשייה	–	 יש	 וקצר	לסירוגין,	 אורך	הבתים	אינו	אחיד,	ארוך	
בו	שובבּות	 אין	 עד	למילה	אחת,	 לבית	האחרון	מבנה	שונה,	השורות	מתקצרות	 ועוד.	 רצנו,	 פגשנו,	 עִלינו,	

ופעלתנות	והוא	מתאר	את	העייפות	והשיבה	הביתה	עם	רדת	השמש	כשּכלנית	לוחשת	להם	"להתראות".
לא	ברור	מדוע	נעמי	שמר	בחרה	לקרוא	לשיר	"הטיול	הקטן"	בעוד	שהוא	מתאר	טיול	ַמקיף,	ארוך	ומעייף,	
ועל	כן	כדאי	לשוחח	עם	הילדים	על	תוכנו	של	השיר	ועל	האווירה	שהוא	משרה.	לשיר	יש	לחן	וכדאי	להשמיעו	

לאחר	קריאת	השיר.
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים	איזה	שיר	הוא	לדעתם	)שמח,	עליז,	רציני(?	מדוע	הם	חושבים	כך?	
שמוזכרים	 הצמחים	 שמות	 את	 בצבע	 להקיף	 מהילדים	 לבקש	 חיים.	 ובעלי	 צמחים	 בשמות	 עמּוס	 השיר	
בשיר	ובצבע	שונה	את	בעלי	החיים.	לבקש	מהילדים	לבחור,	כרצונם,	בית	אחד	מתוך	השיר	ולצייר	את	מה	

שמתואר	בו.

שתי חברות ומשלוח מנות / רבקה אליצור )עמוד 133(
ֵאלו	 מעין	 סיפורים	 דידקטי.	 יסוד	 בהם	 שיש	 הסיפורים	 מסוג	 הוא	 מנות	 ומשלוח	 חברות	 שתי	 הסיפור	
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מציגים	דוגמה	של	התנהגות	מופתית	מתוך	רצון	שזו	תשמש	בעבור	האחרים	מודל	להתנהגות.	בסיפורים	
להנחיל	 הסופר	 רוצה	 שאותם	 ומסרים	 ערכים	 להעברת	 אמצעי	 השאר,	 בין	 מהווה,	 העלילה	 סיפור	 כאלה	

לקוראים.
חדשה,	 עולה	 אחת,	 ילדה	 ורק	 ועליזים	 מחופשים	 הילדים	 כל	 פורים,	 שמחת	 של	 אווירה	 מתוארת	 בסיפור	
יושבת	בצד	עצובה	ולא	מבינה	מה	מתרחש	סביבּה.	הסיפור	מעמיד	זו	מול	זו	את	ההבנה	של	אחת	הילדות	
למצוקתה	של	הילדה	העולה,	לעומת	ההתעלמות	של	שאר	הילדים	ממנה.	ה"סוף	הטוב"	שּבֹו	מסתיים	הסיפור	
מצביע	על	הערך	העיקרי	שאותו	רוצה	הסופרת	להעביר,	והוא	שבעזרת	רצון	טוב	והבנה	לצורכי	הזולת	אפשר,	

וחשוב,	לשלב	בקהילה	את	ֵאלו	ש"עומדים	בצד".
נקודות לשיחה:

מדוע	הילדה	מרים	ישבה	בצד	ולא	התחפשה	כמו	כל	הילדים,	האם	זה	משום	שלא	רצתה?	
איך	להתייחס	לילד	או	לילדה	שאינם	משתלבים	בחברה?	האם	להתעניין	ולשאול	אותם	לסיבה?	כיצד	אפשר	

לעזור	להם	)לאו	דווקא	בהקשר	לסיפור(?

הצפרדע / לאה גולדברג )עמוד 140(
בשנת	 פורים	 לקראת	 כתבה	 היא	 "הצפרדע"	 השיר	 את	 לילדים.	 רבים	 וספרים	 שירים	 כתבה	 גולדברג	 לאה	

1936	והוא	פורסם	לראשונה	בעיתון	"דבר	לילדים".
השיר	משעשע	ויש	בו	גם	הומור	עצמי	כשַלדמות	המחופשת	היא	קראה	בשמה	–	לאה.	השיר	כתוב	בהומור	
רב,	לאה	גולדברג	"מכניסה"	את	עצמה	לתחפושת	שהפכה	אותה,	כביכול,	לצפרדע	ממש	כאשר	כל	התכונות	

ה"צפרדעיֹות"	עברו	אליה	ושינו	אותה.	היא	הפכה	לירוקה,	הידיים	לא	ידיים,	העיניים	כפתורים...
בשלוש	השורות	האחרונות	מגיע	ההומור	לשיאו	כאשר	יש	בהן	היפוך	של	האנשה.	בעוד	שבהאנשה	אנחנו	
מחרקים(	 )ניזונה	 חיים	 בעל	 של	 תכונה	 מייחסים	 כאן	 חיים,	 לבעל	 או	 לדומם	 אנושיות	 תכונות	 מייחסים	

לדודה	לאה	המתבטאת	ב"אזהרה"	שלא	להתחפש	לזבוב	פן	דודה	לאה	הצפרדע	תבלע	אותו.
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים	מה	מצחיק	בשיר?

איך יודעים שבא אביב / דתיה בין-דור )עמוד 143(
בית	 כל	 בראשית	 חוזר.	 ופזמון	 תשובה	 כשאלה,	 מעוצב	 בית	 כל	 בתים:	 שני	 אביב	 שבא	 יודעים	 איך	 לשיר	
מופיעה	שאלה	קצרה,	זהה,	השואלת	מה	הם	סימני	הזיהוי	של	האביב?	לאחר	השאלה	באה	תשובה	הנותנת	
הקשורים	 האביב	 סימני	 את	 מפרט	 הראשון	 הבית	 אביב.	 שבא	 יודעים	 אז	 מתקיימים,	 הם	 שאם	 סימנים	
חג	 במסורת	 הקשורים	 הסימנים	 את	 מפרט	 השני	 הבית	 לאביב.	 האופיינית	 ובּפריחה	 האוויר	 במזג	 בטבע,	

הפסח	שהוא	חג	האביב	ובשיר	שהפך	כמעט	ל"המנון"	החג	בבתי	הספר	ובגנים	–	"שמחה	רבה"...
לאחר הקריאה:

גם	 האם	 למשל:	 בשיר?	 מתוארים	 שהם	 כפי	 האביב	 סימני	 את	 מרגישים	 הם	 גם	 האם	 הילדים	 את	 לשאול	
אצלם	"נעלמו	כבר	המעילים"?	האם	הם	לובשים	בגדים	קלים	יותר?	האם	יש	ילדים	שראו	כבר	פריחה?	של	

ֵאילּו	פרחים?	)כל	ילד	על	פי	מקום	מגוריו.(	האם	הם	חשים	בשינוי	מזג	האוויר?

פסח שחגגנו באתיופיה / דורית אורגד )עמוד 144(
אתיופיה	 אתיופית.	 למשפחה	 בת	 של	 עיניה	 דרך	 אתיופיה	 יהדות	 של	 הפסח	 חג	 מנהגי	 את	 מתאר	 הסיפור	
במשך	 חיו	 אתיופיה	 יהודי	 תרבותי.	 מרחק	 וגם	 ֵגאוגרפי	 מרחק	 גם	 משמע,	 תרתי	 מישראל,	 מאוד	 רחוקה	
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אלפי	שנים	בבידוד	ובלי	קשר	למרכזים	יהודיים	אחרים.	הם	שימרו	מסורות	עתיקות	מימי	בית	ראשון	ונהגו	
כיום.	 רגילים	להם	 הנזכרים	בתורה	שבכתב.	מנהגי	הפסח	שלהם	שונים	מאלו	שאנו	 כל	החגים	 לחגוג	את	
ֵאלו	שאנו	מכירים,	 יוצאי	אתיופיה	לבין	 ועל	הדומה	במנהגי	הפסח	של	 מהסיפור	אפשר	ללמוד	על	השונה	

ובעיקר	על	המאֵחד,	כלומר,	הגרעין	ההיסטורי	של	חג	הפסח	נשאר	יציב	ללא	קשר	לזמן	או	למרחק.
לפני הקריאה:

מישראל.	 רב	 מרחק	 הרחוקה	 אפריקה	 ביבשת	 נמצאת	 אתיופיה	 אתיופיה:	 על	 עּובדות	 כמה	 לילדים	 לסּפר	
השפה	שּבּה	מדברים	באתיופיה	היא	אמהרית.

לאחר הקריאה:
יש	 אם	 הסיפור.	 פי	 על	 ובאתיופיה,	 בישראל	 הפסח	 חג	 במנהגי	 השונה	 ועל	 הדומה	 על	 הילדים	 עם	 לשוחח	
מנהגי	 על	 לסּפר	 בוגר(	 משפחה	 בן	 להזמין	 )או	 אותם	 לבקש	 אפשר	 אתיופיה,	 יוצאי	 ילדה	 או	 ילד	 בכיתה	

הפסח	בביתם.	לבקש	גם	משאר	הילדים	לסּפר	כיצד	חוגגים	את	הפסח	בביתם.

מה נשתנה / חגית בנזימן )עמוד 148(
מתחיל	 נשתנה"	 "מה	 נשתנה.	 מה	 השאלה	 במילות	 מתחילות	 פסח	 של	 בהגדה	 המופיעות	 הקושיות	 ארבע	
את	קיומה	של	מצוות	"וִהַגדָת	לבנך",	הנחלת	סיפור	יציאת	מצרים	לדור	הבא.	ארבע	השאלות	)הקושיות(	

מתייחסות	לארבעה	היבטים	שונים	שבהם	ליל	הסדר	שונה	משאר	הלילות.	
נהוג	שהצעיר	במשתתפי	ה"סדר"	שואל	את	הקושיות.	בדרך	כלל	מכינים	את	הילד	בגן	או	בבית	לדקלם	את	
"מה	נשתנה".	לעתים	שִאילת	הקושיות	הופכת	ל"הצגה"	שהיא	כלל	לא	לרצונו	של	הילד	וגורמת	לו	למבוכה	

ולחשש	שלא	יעמוד	בציפיותיהם	של	המבוגרים.	השיר	"מה	נשתנה"	עוסק	בנושא	זה.
לשיר	שני	בתים.	הבית	הראשון	מתאר	את	ההכנות	המרובות	שהילד	עשה	לקראת	קריאת	הקושיות,	הכנות	
השני	 הבית	 הראשון,	 שבבית	 מהתיאור	 שעלו	 הציפיות	 לעומת	 להצליח.	 לו	 לגרום	 אמּורֹות	 היו	 שלכאורה	
לא	 לכישלון	 הסיבה	 הצלחה.	 לחוֹות	 אמור	 היה	 הילד	 שּבֹו	 הקריטי,	 ברגע	 "דווקא"	 שקרה	 כישלון	 מתאר	

כתובה	באופן	מפורש	אך	בבית	השני	חגית	בנזימן	מתארת	אותה	בהומור	רב.
לפני הקריאה:

בביתם,	 הדבר	 נהוג	 איך	 לסּפר	 אותם	 לבקש	 הסדר.	 בליל	 הקושיות	 שאילת	 מנהג	 על	 הילדים	 עם	 לשוחח	
האם	הם	ששואלים?	מי	שואל?

לאחר הקריאה:
לשאול	מה	דעתם	על	ה"הוראות"	שהילד	קיבל	מבני	המשפחה,	האם	הם	עזרו	לו?	

שלום / תמר אדר )עמוד 150(
הגדרת	המילה	שלום	היא:	הניגוד	של	מצב	מלחמה,	העדר	עימות	או	מלחמה.	)מילון	רב	מילים,	י.	שוויקה(.	
מול	 זו	 מציג,	 אדר	 תמר	 של	 שירּה	 ובפרידה.	 בפגישה	 לברכה	 הוא	 החדשה	 בעברית	 שלום	 במילה	 השימוש	
זו,	את	שתי	המשמעויות	של	המילה	"שלום",	האחת	מההיבט	האישי,	כשנפגשים	וכשנפרדים,	והמשמעות	

השנייה	–	העדר	עימות	או	מלחמה	שהיא	החשובה	בעיניה	ואותה	היא	מכנה	"ממש	שלום".	
לשיר	שני	בתים.	הבית	הראשון	מחולק,	מבחינת	תוכנו,	לכמה	חלקים:	שתי	השורות	הראשונות	מגדירות	
באופן	כללי	את	שתי	המשמעויות	של	המילה	"שלום"	-	ברכה	ותפילה.	שתי	השורות	הבאות	מתארות	את	
לפגישה	 שלום	 במילה	 השימוש	 את	 ומתארות	 מפרטות	 הבאות	 השורות	 שמונה	 ויומיומית.	 נפוצה	 היותה	
ולפרידה.	בבית	השני	מתארת	המשוררת	את	המילה	שלום	כהגדרתה	המילונית:	העדר	עימות	או	מלחמה,	
"לא	קרב,	לא	אש",	אך	מציינת	שזהו	חלום,	זוהי	משאלה,	כלומר,	דבר	שלצערנו	עדיין	לא	קיים	ושאנו	רוצים	

בו	מאוד	ומייחלים	שיתגשם.	
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לפני הקריאה:
בין	 אנשים,	 )בין	 אותה?	 ַמּכירים	 הם	 ר	 ֶהְקׁשֵ באיזה	 שלום?	 המילה	 להם	 אומרת	 מה	 הילדים	 את	 לשאול	

מדינות.(
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים	מה	ההבדל	בין	השלום	המתואר	בבית	הראשון	של	השיר	לבין	זה	המתואר	בבית	השני.	
איזה	שלום	אנחנו	יכולים	לעשות?	)לא	לגרום	לריב,	להשלים	עם	חבר.(

יום ֻהלדת למדינה / לאה נאור )עמוד 153(
המושג	 את	 מאנישים	 הם	 "מדינה".	 המופשט	 המושג	 את	 לתפוס	 לילדים	 שיש	 הקושי	 את	 מתאר	 השיר	
ומתייחסים	ליום	ההולדת	של	המדינה	על	פי	המושגים	הידועים	להם	מימי	ההולדת	שלהם,	של	חברים	ובני	
משפחה,	הם	רוצים	להגיש	לה	מתנה	עטופה	בנייר,	לצייר	לה	ציור	אך	יש	להם	רק	"בעיה	קטנה"	והם	שואלים	

את	השאלה,	החוזרת	מספר	פעמים	בשיר,	איפה	נמצאת	המדינה,	מה	כתובתּה?	לאן	נביא	את	המתנה?
בשיר	נעשה	שימוש	רב	במילים	ֵאיפֹה	ואּוַלי.	המילה	ֵאיפֹה	מציגה	את	השאלה	שמטרידה	את	הילדים	הדוברים	
במקומות	 "חיפוש"	המדינה	 ידי	 על	 התשובה	 הניסיון	שלהם	למצוא	את	 את	 אּוַלי	מבטאת	 והמילה	 בשיר,	
בשיר	 הדוברים	 הילדים	 של	 המצומצמת	 התפיסה	 את	 מתארים	 המדינה	 אחר	 ה"חיפוש"	 ניסיונות	 שונים.	
את	המושג	"מדינה"	כאילו	שהמדינה	היא	אדם	או	גוף	היכול	להסתתר	ורק	צריך	למצוא	אותו.	לאה	נאור	
לא	נותנת	תשובה	על	השאלה	היכן	נמצאת	המדינה,	אך	כל	המקומות	שאליהם	היא	"שולחת"	את	הילדים	

לחפשּה	מרמזים	ומעבירים	את	המסר	שהמדינה	נמצאת	בכל	הפרטים	הקטנים	שבהם	"חיפשו"	אותה.	
לפני הקריאה:

יודעים	על	המושג	מדינה.	)אפשר	להביא	לכיתה	מפת	ארץ	ישראל,	לסמן	את	 לשאול	את	הילדים	מה	הם	
העיר	או	היישוב	שּבֹו	הילדים	גרים	ואת	גבולות	המדינה,	כדי	להמחיש	לילדים	את	המושג.(

לאחר הקריאה:
לדעת?	איפה	הם	חשבו	שהמדינה	 רצו	 לילדים	שהכינו	מתנה	למדינה?	מה	הם	 הייתה	 בעיה	 איזו	 שאלות:	
)ברכות,	 למדינה?	 לתת	 מתאים	 לדעתכם,	 מתנה,	 איזו	 נמצאת?	 שהמדינה	 חושבים	 אתם	 איפה	 נמצאת?	
איחולים.(	במה	אתם	מברכים	את	המדינה?	מה	אתם	מאחלים	לה?	מה	אתם	רוצים	שִיקֶרה	במדינה	שלנו?

חלק ד'

לחגים  הקשורות  היצירות  בה.  המשולבות  היצירות  גם  וכך  נושאים  פי  על  כולה  מאורגנת  ד'  חוברת 
ולעונות השנה מרוכזות בפרק חגים ועונות השנה.

לקרֹא ולכתֹב / ע. הלל )עמוד 8(
השיר	עוסק,	בנימה	מבודחת,	באפשרויות	הרבות	הגלומות	בידע	הקריאה	והכתיבה.	

שאר	 ואילו	 והכתיבה,	 הקריאה	 לידע	 ַהֵלל	 שיר	 הם	 והאחרון	 השישי	 הראשון,	 הבתים	 בתים:	 עשרה	 לשיר	
הבתים	-	כל	בית	"מטפל"	באחת	מהצורות	של	השפה.	הבית	השני	מתאר	מילים	"קלות"	ו"קשות".	בבתים	
הבאים	יש	משחקי	מילים	כגון:	הילדה	הקטנה	ִמְר–ָים	הבולעת	את	הים,	הפיל	נאלץ,	במחילה,	להתקפל	אל	
ל.	קיימת	הבלטה	של	חוסר	היחס	בין	גודל	המילה	לבין	גודל	האובייקט	שהיא	מייצגת,	 ְל	–ּפֵ ּפִ תוך	זוטא	
נו	הקטנטנה	לוקחת	לעצמה	שלוש	מילים	שלמות	ואילו	לפיל	הענק	מיועדת	רק	מילה	 חיפושית	פרת	משה	רּבֵ
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אחת	קצרה.	בבתים	השביעי	והשמיני	פוגשים	במילים	הומופוניות	)הנשמעות	אותו	הדבר	אך	משמעותן	
שונה(	וכן	במילים	שתוספת	קטנה	של	האות	ה'	משנה	את	משמעותן	)חסיד	–	חסידה(.	בית	שלם	מקדיש	
ע.	הלל	למשמעותן	של	מילים	וְלמה	שהן	מבטאות:	נמוכות,	גבוהות,	מצחיקות,	כועסות,	סתם	יפות,	ועוד.	
משמעותו	של	השיר	מתמֵצית	בארבע	השורות	המסיימות	אותו:	הערך	והחשיבות	של	ידע	הקריאה:	כאשר	

יודעים	לקרוא	כל	העולם	נפתח	והידע	הוא	אין-סופי.
קריאת השיר: 

השיר	עמּוס	בפרטים	ולכן	כדאי	לקרוא	כל	בית	בנפרד	ולהתעכב	על	התופעות	הלשוניות	שבו.	מה	הן,	בעיני	
הילדים,	מילים	קשות,	מדוע	הן	קשות?	האם	הן	קשות	לקריאה	או	שמשמעותן	לא	מובנת?	העובדה	שאין	
קשר	בין	אורך	המילה	לבין	האובייקט	שהיא	מייצגת.	)המילה	הכתובה	מייצגת	את	הצלילים	והתנועות	
כר	 במילים	 מיוצגת	 שבשיר	 ההומופוניות,	 המילים	 תופעת	 האובייקט.(	 את	 ולא	 מורכבת	 היא	 שממנה	
וקר.	)כדאי	להביא	עוד	דוגמאות	כגון:	אף	–	עף,	קן	–	כן,	קרה	–	קרא.	כדאי	שהמורה	תכין	מראש	כמה	
יוכלו	להתרשם	חזותית.(	בבית	התשיעי	יש	ביטוי	למשמעותן	 צמדי	מילים	על	כרטיסיות	כדי	שהילדים	
של	מילים	וְלמה	שהן	מבטאות,	ויש	לבקש	מהילדים	לסווג	מילים	שונות	על	פי	קריטריונים	ֵאלו	)בחוברת	
נוספת	קריאה	 פעם	 כדאי	לקרוא	את	השיר	 בנושא(.	לאחר	הקריאה	הראשונה	 11	מצוי	תרגול	 בעמ'	 ד'	

רצופה	להנאת	הילדים.
לאחר הקריאה:

משחק	מילים	–	לתת	לילדים	דפים,	או	לגשת	ללוח	ולכתוב	מילה	ארוכה	ועל	הילדים	לחבר	מתוכה	"מילים	
ַרִים	אפשר	להוציא	את	המילים	ספר,	ים,	מספר	וכדומה. קטנות".	לדוגמה:	מהמלה	ִמְסּפָ

ִספור על סבתא רבקה, סבא יפת ועל אותיות של ניאון / עזי בן-כנען )עמוד 12(
עזי	בן-כנען	כתב	לילדים	בלי	לחנך	או	להתנשא	עליהם,	הוא	אינו	מטיף	ללימוד	הקריאה	אלא	מעביר,	דרך	
הסיפור	 "שצריך".	 כך	 מתוך	 לימוד	 דווקא	 ולאו	 חוויה	 להיות	 יכול	 קריאה	 שלימוד	 המסר	 את	 יפת,	 סבא	
מתפתח	בהדרגה	מתיאור	בנלי	של	ילד	שנאלץ	להתגורר	עם	סבו	וסבתו	בגלל	מחלת	אמו,	נמשך	לוויכוח,	
שרֹו,	בין	סבו	לסבתו	ורק	בהמשך	מתגלה	המטרה	המרכזית	של	הסיפור	והיא,	 שהילד	ֵעד	לו	ולא	מבין	את	ּפִ

לימוד	הקריאה	כחוויה.
התנגדותה	של	הסבתא	ללמד	את	הילד	בגיל	צעיר	כל	כך	לקרוא,	מגּבירה	את	המוטיבציה	של	הסבא	ואת	
הרצון	והסקרנות	של	הילד.	הסבא	משתמש	באותיות	הניאון	הצבעוניות	המרצדות	ברחוב	כבספר	לימוד.	
והבנה	כיצד	ההגייה	 הוא	מלמד	את	הילד	בצורה	מובנית	ומדורגת:	לימוד	האותיות,	הוספת	תנועה	לאות	
משתנה	כאשר	מחליפים	לאות	את	התנועה.	הילד	אינו	מודע	כלל	לכך	שהוא	לומד	לקרוא,	הוא	רואה	זאת	
ונוצרות	מילים.	ה"פלא"	אכן	 כמשחק,	כסוד	שסבא	מגלה	לו,	כפלא	שקורה	כאשר	מחברים	את	האותיות	
את	 לחּבר	 מצליח	 שהוא	 וסבתו	 סבו	 ולתדהמת	 לתדהמתו	 מגלה	 הילד	 ערב	 לעת	 הטיולים	 באחד	 קורה!	

האותיות	והתנועות	ולקרוא.	הוא	כאילו	לא	מאמין	ושואל:	"סבא,	נכון	שאני	יודע	כבר	לקרֹא?"
לפני הקריאה:

לעורר	סקרנות	אצל	הילדים	לגבי	שם	הסיפור.	שם	הסיפור	אינו	מרמז	כלל	על	תוכנו	למֵעט	המילה	אותיות 
שכדאי	להשתמש	בה	כמילת	מפתח	להשערה	על	מה	יסופר	בסיפור.

לאחר הקריאה:
איך	 לקרוא,	 כשלמדו	 שעברו	 התהליך	 על	 לספר	 אותם	 לבקש	 כדאי	 לקרוא	 יודעים	 כבר	 שהילדים	 מכיוון	
הרגישו	כש"פתאום"	נוכחו	לדעת	שהם	יודעים	לקרוא.	אפשר	גם	לבקש	מהם	להתייחס	ל"שיטת	הלימוד"	

של	הסבא.
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תמיד אני / דתיה בן-דור )עמוד 22(
גוף	 מחשבות,	 רגשות,	 חוויות,	 כגון:	 מישהו	 שמבדיל	 מה	 העצמית,	 הזהות	 הוא	 האני	 ב"אני".	 עוסק	 השיר	

משאר	האנשים.	)מילון	רב	מילים	י.	שוויקה(				
השיר	בנוי	משלושה	בתים	שיש	להם	מבנה	אחיד	-	כל	אחד	בן	שמונה	שורות	ובסיום	כל	בית	מופיע	פזמון	
חוזר:	"אבל	אני	תמיד	נשאר	אני",	שּבֹו	המשפט	"תמיד	נשאר	אני"	חוזר	שלוש	פעמים	ומדגיש	את	המסר	
של	השיר	שלמרות	המצבים	השונים	והמתחלפים	שאנו	נמצאים	בהם	לעתים,	הזהות	שלנו	נשארת	"אני".	
מן	 אחת	 בכל	 לשורה.	 ומשורה	 לבית	 מבית	 משתנים	 תכניו	 השיר,	 של	 והאחיד	 המאורגן	 המבנה	 לעומת	
והם	 תדיר	 מתחלפים	 והמנוגדים	 השונים	 המצבים	 אחרת.	 תכונה	 או	 תואר	 שם	 ל"אני"	 מתלווה	 השורות	
מיוצגים	על	ידי	המילה	"לפעמים"	ומראים	את	מורכבות	ה"אני",	שאינו	מתאפיין	בתכונה	אחת	או	במצב	

אחד	קבועים	ושלמרות	ההפכּפכות	האני	נשאר	אני	עם	הזהות	והייחודיות	שלו.
לשון	השיר:	דתיה	בן-דור	מציגה,	בלשון	משעשעת,	את	המצבים	השונים	של	האני	על	ידי	מצב	והיפוכו,	כגון:	
עצוב	–	שמח,	זוכר	–	שוכח	ובחרוזים	מסֹורגים.	)חרוז	מסֹורג	הוא	חרוז	שּבֹו	השורה	הראשונה	מתחרזת	עם	

השלישית	והשורה	השנייה	עם	הרביעית.(	
לפני הקריאה:

מה	אומרת	לכם	המילה	"אני"?	מי	אתם	חושבים	הוא	ה"אני"	שבשיר?	על	מי	יספר	לנו	השיר?
ֲאָבל  ניגוד.	בפזמון	להתעכב	על	המילה	 קריאת	השיר:	לקרוא	את	השיר	בהדגשה	על	כל	חרוז	המצביע	על	

שכוונתה	למרות	הכול.
לאחר הקריאה: 

מה	הילד	מספר	לנו?	שלפעמים	הוא...	ולפעמים...	)לקרוא	כמה	חרוזים(.	לשאול	את	הילדים,	האם	אנחנו	
הופכים	לילדים	אחרים	כאשר	אנחנו	רעבים	או	ׂשבעים,	זוכרים	או	שוכחים?	

פעילות:	בנוסף	לפעילות	שבחוברת,	לסמן	בשיר,	בצבע	שונה,	רגשות	ומצבים	נעימים	ולא	נעימים.	)כל	ילד	
יחליט	מה	נעים	בעיניו	ומה	לא.(	

ידידּות / תרצה אתר )עמוד 33(
של	 בדידות	 בתיאור	 פותח	 השיר	 ידידות.	 קשרי	 יצירת	 של	 פשוט,	 והלא	 המורכב	 בתהליך,	 עוסק	 השיר	
ילדה	)בבית	האחרון	יש	רמז	שזו	ילדה(	המרגישה	את	עצמה	"מחוץ	לחבורה"	לעומת	כל	הילדים	האחרים	
מה	 מרמז	 אינו	 השיר	 לי".	 עגום	 די	 "וככה	 במשפט	 הדוברת	 מבטאת	 התחושה	 את	 בצוותא.	 חקים	 שמׂשַ
רּה	המנחם	של	האם	שרכישת	חברים	היא	תהליך	 הסיבה	למצב	העגום	הזה,	אולי	הגעה	למקום	חדש?	בֶהסּבֵ
משהו	 יש	 הקונה,	 של	 לרכושו	 הופכת	 והיא	 מחברת	 שקונים	 כשם	 לקנות	 אפשר	 אי	 ושחברּות	 זמן	 הלוקח	
מרגיע	שאומר	שתחושת	ה"לבד"	היא	מצב	חולף	וזו	רק	שאלה	של	זמן	עד	שיוצרים	קשרי	ידידות.	שלושת	
והלא	מורגש	כמעט	של	רכישת	חבר	או	חברה.	 הבתים	האחרונים	של	השיר	מתארים	את	התהליך	האטי	
בשני	הבתים	האחרונים	מתוארים	סממני	החברּות,	בילוי	יחד	בהפסקה	ולאחר	הלימודים,	הזמנה	הביתה	

והקושי	להיפרד.	
לפני הקריאה:

להעלות	את	השאלה	מה	אומרת	לכם	המילה	"ידידות",	על	מה	אתם	חושבים	יסופר	בשיר?
לאחר הקריאה:

לשער	למה	הילדה	עמדה	בצד	בלי	חברים?	)אולי	מקום	חדש,	בית	ספר	חדש?(	איך	לדעתכם	היא	הרגישה	
חקים?	מהי	חברּות	בעיניכם?	האם	כל	ילד	שאנו	משחקים	אתו	הוא	 כשעמדה	בצד	וראתה	את	כל	הילדים	מׂשַ

חבר?	איך	נבחר	לנו	חבר	או	חברה?	האם	מישהו	רוצה	לסּפר	על	חוויה	אישית	של	יצירת	קשר	של	חברּות?
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בילי / נורית זרחי )עמוד 39(
של	 המזלזל	 והיחס	 ההבנה	 חוסר	 על	 תלונה	 ממנו	 זועקת	 מכך	 יותר	 אך	 כלב	 של	 אבדן	 על	 ר	 מסּפֵ השיר	

המבוגרים	כלפי	רגשותיהם	וכאבם	של	ילדים.
השיר	פותח	בתיאור	של	ילד	המסּפר	על	כלבו	שאבד	לו,	הוא	מתאר	את	מראהו,	"כפתור	לבנּבן	ועינִים	של	
מתאר	 הוא	 אמת",	 ב"ידיד	 הכוונה	 ְלמה	 מפרט	 הילד	 השני	 בבית	 הטוב.	 ידידו	 היה	 שהכלב	 ומספר	 ילד",	
והכלב	רק	מסתכל	 "הּכֹל",	 ידידות	אינטימית	שּבּה	אפשר	לחלוק	עם	הכלב	את	הרגשות	הכמוסים	ביותר,	
ומקשיב,	ואינו	מדבר.	)אינו	מביע	דעה	כמו	חבר	בשר	ודם.(	אמו	של	הילד	ניסתה	לנחם	אותו	בכך	שאפשר	
יותר	בזאת	שִהשוותה	אותו	 לו	 למצוא	כלבים	רבים	כמוהו	ואת	הבכי	שלו	כינתה	שטות,	אך	בכך	הכאיבה	
על	האבדן	של	הכלב	מתווספת	תחושת	האכזבה	שלו	מתגובת	 הילד	 לכלבים	אחרים.	לתחושת	הכאב	של	

האם	שאינה	מבינה	לנפשו	ומזלזלת	בכאבו.
לפני הקריאה:

להתייחס	לשם	השיר,	מיהו	"בילי",	האם	זה	שם	שמתאים	לילד?	אולי	לבעל	חיים?	על	איזה	בעל	חיים	אתם	
חושבים	יספר	לנו	השיר?

לאחר הקריאה:
אתם	 מה	 אומר".	 הייתי	 לו	 "הּכֹל	 למשפט	 להתייחס	 כלּבו.	 עם	 לילד	 שהיה	 המיוחד	 הקשר	 על	 להתעכב	
חושבים,	ֵאילו	דברים	הילד	סיפר	לכלבו?	מדוע	הילד	בחר	בכלב	בתור	ידיד	טוב	ולא	בילד?	מהו	ידיד	אמת	
בעיניהם?	האם	כלב	יכול	להיות	ידיד	אמת?	לשאול	לדעת	הילדים	על	תגובתה	של	הֵאם,	מדוע	אמרה	לו	
לא	לקחת	ללב?	אולי	רצתה	לנחם	אותו	בהבטחה	לכלב	אחר?	מה	לדעתם	הילד	הרגיש	לאחר	תגובתה	של	
הֵאם,	מה	הוא	רצה	שהיא	תעשה?	הִאם	גם	למישהו	מכם	קרה	שמבוגר	לא	הבין	ולא	התייחס	ְלמה	שאתם	

הרגשתם?	לשאול:	מי	מהילדים	רוצה	לסּפר	על	בעל	חיים	שהוא	מגדל	או	היה	רוצה	לגדל.	

הנמר שמתחת לִמטה / נורית זרחי )עמוד 42(
השיר	מעלה	שני	נושאים	מהותיים	מאוד	בחיי	הילדים.	האחד,	התמודדות	עם	פחדי	לילה	והשני,	התייחסותם	
המזלזלת	והמבטלת	של	המבוגרים	לבעיותיהם	של	הילדים	שבעיניהם	הן	מהותיות	מאוד.	ההורים	משדרים	
לילדה	שּפחדיה	הם	פחותי	ערך	לעומת	דברים	"רציניים"	כמו	מלחמה	או	שהייה	בג'ונגל,	הרחוקים	ממנה	
מרחק	של	שמים	וארץ,	וִאילו	היא	מרוכזת	בפחד	היומיומי	שלה,	המציאותי	כל	כך.	גם	הפתרון	המעשי	של	

ִני	מהר",	אף	כי	הוא	נכון	והגיוני	בעיניה,	אינו	מעשי	שהרי	יש	לה	מתחת	למיטה	נמר. ההורים	"ׁשְ
בשלושה	מתוך	ארבעת	הבתים	הילדה	מונה	את	כל	הדברים	המכאיבים	והמפחידים	אותה,	החל	מּכאב	פיזי	
כמו	מכה	או	דקירה	וכלה	בפחדי	לילה	)יש	לי	נמר(.	בסיום	כל	בית	היא	מתארת	את	ההתייחסות	המזלזלת	
של	ההורים	לפחדיה.	הבית	האחרון	מתאר	את	הרגשות	המנוגדים	של	הילדה	שאמנם	היא	מבינה	שיש	היגיון	
בדברי	ההורים	אבל	הפחד	גובר	עליה	והיא	מסבירה	מדוע	אינה	יכולה	לקבל	את	דבריהם,	שהרי	יש	לה	נמר	

מתחת	למיטה	שבעיניה	הוא	מציאותי.	
לפני הקריאה:

להתייחס	לכותרת	השיר	ולבקש	מהילדים	להעלות	השערות	על	מה	שיסופר	בו.	האם	זה	יכול	להיות	שיש	
נמר	מתחת	למיטה?	מיהו	הדובר	בשיר?

לאחר הקריאה:
נקודות	לשיחה:	מה	אתם	חושבים,	האם	באמת	היה	לילדה	נמר	מתחת	למיטה?	למה	היא	אמרה	כך?	)אולי	
דמיינה,	אולי	השתמשה	בזה	כתירוץ	להשאיר	את	ההורים	לידה?(	איך	הוריה	התייחסו	לּפחדים	שלה?	מה	
לדעתכם	הם	היו	צריכים	לעשות/להגיד	לה?	איך	אתם	רוצים	שיתייחסו	אליכם	כשכואב	לכם	או	כשאתם	

פוחדים?	האם	אתם	פוחדים	לפעמים?	מַמה?	איך	אתם	מתגברים	על	הפחד?	מה	עוזר	לכם?	
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כבר ראיתם את השמלה החדשה של ענת? / יונתן גפן )עמוד 44(
לבוש	 בענייני	 הטעם	 הילדים.	 לבין	 ההורים	 בין	 תמידיים	 לוויכוחים	 נושא	 הוא	 הלבוש	 עניין	 רבים	 בבתים	
הוא	אישי	ועל	המבוגרים	להתחשב	בו.	הבית	הראשון	שבשיר,	שהוא	הארוך	ביותר,	מתאר	בהרחבה	את	כל	
"מעלותיה"	של	השמלה	שענת	קיבלה	מדודתה.	שמלה	יפה	)בעיני	מי?(,	שמלה	"מעשית"	מאוד	שמתאימה	
לכמה	עונות	שנה.	הבית	השני	מוסיף	עוד	ממד,	שהשמלה	מוצאת	חן	בעיני	כל	החברות	וממד	נוסף,	ש"אפילו	
למלכה	אין	שמלה	שכזאת".	הבית	האחרון	מהווה	ניגוד	גמור	לכל	מה	שתואר	בבתים	הקודמים,	שלמרות	
כל	"מעלותיה"	של	השמלה	לענת	אין	עניין	בה,	היא	כעוסה,	"נפוחת	לחיים",	ולא	מתייחסת	לשמלה	כי	היא	
בכלל	לא	אוהבת	ללבוש	שמלות	אלא	מכנסיים.	במסגרת	לימוד	השיר	כדאי	לדון	בתופעה	של	ביטוי	גופני	
נפוח"	כביטוי	של	אי	שביעות	רצון,	הסמקה	כביטוי	למבוכה,	קפיצת	אגרוף	כביטוי	 לרגשות	כגון:	"פרצוף	

לכעס,	ועוד.
לפני הקריאה:

גפן	 יהונתן	 האם	 הילדים	 את	 לשאול	 ענת?"	 של	 החדשה	 השמלה	 את	 ראיתם	 "כבר	 שאלה	 הוא	 השיר	 שם	
מתכוון	שכדאי	לנו	לראות	את	השמלה?	לשֵער	איזו	מין	שמלה	זו?	מה	המיוחד	שּבּה?	

לאחר הקריאה:
מה	אתם	חושבים:	האם	דודה	רות	הייתה	צריכה	להתייעץ	עם	ענת	לפני	שקנתה	לה	את	השמלה?	מה	אתם	
ויכוחים	עם	 יש	לכם,	לעתים,	 ילבשו,	המבוגרים	או	הילדים?	האם	 צריך	להחליט	מה	הילדים	 חושבים:	מי	

הוריכם	בענייני	לבוש?	איך	אתם	מסיימים	אותם?	

מדוע אני לא אחי הגדול? / רימונה די-נור )עמוד 47(
במשפחה.	 ממעמדם	 רצון	 שביעות	 חוסר	 והיא:	 רבים	 ילדים	 המעסיקה	 חשובה	 בנקודה	 עוסק	 השיר	
השאלה	המטרידה	את	הילד	הדובר	בשיר	היא	מדוע	הוא	אינו	האח	הגדול	במשפחה,	מדוע	הוא	לא	נולד	
לפני	אחיו.	כל	אחד	מבתי	השיר	מתחיל	בשאלה	"מדוע	אני	לא	אחי	הגדול?"	ולאחר	מכן	הילד	מונה	את	
ללכת,	 לפניו	 למד	 לעּובדֹות:	 מתחלקות	 הסיבות	 מאחיו.	 יותר	 גדול	 להיות	 רוצה	 הוא	 שבגללן	 הסיבות	
לקרוא,	לספור,	ולזכויות	היתר	שיש	לאח	הגדול:	ללכת	לישון	מאוחר,	ללכת	לבד	לחברים,	והזכות	לקבל	
השיר	 אליו.	 בגדיו	 את	 שמעביר	 הגדול	 האח	 אחת,	 פעם	 רק	 ולּו	 להיות,	 משתוקק	 הילד	 חדשים.	 בגדים	
לאחיו	 בעיניו,	 שיש,	 היתרונות	 כל	 שלמרות	 אומר	 שהוא	 בכך	 הדובר	 הילד	 של	 "ניצחון"	 במעין	 מסתיים	
כנראה,	מכך	 נהנה,	 גדול.	מכאן	משתמע	שהילד	הצעיר	 והוא:	אח	 לו	אף	פעם	 יהיה	 לא	 הגדול	דבר	אחד	
שיש	לו	אח	גדול.	הוא	אינו	מפרט	את	הסיבות	שבגללן	הוא	"מקניט"	את	אחיו	הגדול	בכך	שלעולם	לא	
גדול?	איך	 לו	אח	 נהנה	מכך	שיש	 לדון	בה	עם	הילדים,	האם	הילד	 נקודה	שאפשר	 וזו	 גדול	 לו	אח	 יהיה	

יודעים	זאת	מהשיר?
לפני הקריאה:

להתייחס	לכותרת	השיר	שהיא	שאלה.	לשאול	את	הילדים	מי	לדעתם	שואל	את	השאלה?	מה	מטריד	אותו?
לאחר הקריאה:

להתייחס	לרצון	של	הילד	להיות	גדול	יותר	מאחיו.	האם	זה	אפשרי	"להתחלף"	במיקומנו	במשפחה?	לאחר	
מכן	לדון	בסיבות	שבגללן	הילד	רוצה	להיות	האח	הגדול.	מה	אתם	חושבים:	במה	הילד	מקנא,	האם	בכך	
אתם	 מה	 לבד?	 לחברים	 ללכת	 או	 מאוחר	 לישון	 ללכת	 לו	 שמותר	 בזה	 אולי	 או	 לפניו	 ללכת	 למד	 שאחיו	

חושבים:	האם	הילד	הדובר	בשיר	נהנה	מכך	שיש	לו	אח	גדול?	למה	אתם	חושבים	כך?	
ועל	מעמדם	במשפחה	ולבטא	את	הרגשתם	בנוגע	לכך.	האם	גם	אתם	 לבקש	מהילדים	לסּפר	על	מיקומם	

הייתם	רוצים	להתחלף	עם	מישהו	מּבני	משפחתכם?	למה?
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מה עושים כשכועסים / חגית בנזימן )עמוד 52(
שם	השיר,	שהוא	שאלה,	מראה	על	דילמה	שּבּה	נתון	הדובר	ועל	מאבק	כוחות	המתחולל	בקרבו	והוא	שואל:	

"מה	עושים	כשכועסים?"
והזעם	שהילד	 ביותר,	מתאר	בפירוט	את	רגשות	הכעס	 בנוי	משלושה	בתים.	הבית	הראשון,	הארוך	 השיר	
ולצרוח	 להשתולל	 לקלל,	 לצעוק,	 אסור	 כשכועסים:	 לעשות	 שאסור	 הדברים	 כל	 את	 מונה	 הוא	 בהם.	 נתון	
בכל	הכוח	אך	מתוך	כך	אפשר	להבין	שזה	בדיוק	מה	שהוא	היה	רוצה	לעשות	בשעת	כעס.	בבית	השני	הוא	
מתאר	את	כל	ה"מעצורים"	שהמבוגרים	מכתיבים	לו:	תירגע,	תתאּפק	והוא	מַסּפר	על	הקושי	"להיות	שקט	
כזה".	בבית	השלישי	הילד	מחפש	פתרונות	כדי	לעדן	את	הכעס	שלו	על	ידי	כך	שיפרוק	את	כעסו	על	עצמים	

דוממים	אך	המילה	"אולי"	הפותחת	כל	משפט	מראה	על	ספקנות	ושאין	הוא	בטוח	שיצליח	בכך.
לפני הקריאה:

שם	השיר	הוא	שאלה,	שהיא	כביכול	פשוטה,	מה	עושים	כשכועסים?	אפשר	לדון	בכך	עם	הילדים	עוד	לפני	
קריאת	השיר	ולבקש	את	תשובותיהם.

לאחר הקריאה:
להתעכב	על	ביטויי	הכעס	המופיעים	בשיר,	לצעוק,	לקלל,	להשתולל	ולצרוח.	האם	גם	אתם	ִהרגשתם	אי-
פעם	רגש	הדומה	ְלמה	שהרגיש	הילד	הדובר	בשיר?	מה	עשיתם?	מה	עלול	לקרות	אם	לא	מתגברים	על	כעס?	
לכם	 יש	 האם	 הכעס?	 על	 להתגבר	 הילד	 של	 ההצעות	 על	 דעתכם	 מה	 אסון.(	 חלילה	 או	 חבלות	 )אלימות,	

הצעות	נוספות?

ת )עמוד 54( ּבָ הפרק ׁשַ
ת"	ארבעה	חלקים	המשקפים	את	השבת	בתרבותנו.	החלק	הראשון	הוא	הציוּוי	מהתורה	שהוא	 ּבָ בפרק	"ׁשַ
שבת	 בליל	 המושר	 עליכם"	 "שלום	 הפיוט	 הוא	 המסורתי,	 השני,	 החלק	 מנוחה.	 כיום	 השבת	 לציון	 המקור	
לפני	הקידוש	וסעודת	השבת.	מקור	הפיוט	הוא,	כנראה,	במאה	ה-17	והוא	מבוסס	על	אגדת	חז"ל	בתלמוד	
הבבלי	)מסכת	שבת	קיט(	המספרת	ששני	מלאכים	מלווים	את	האדם	מבית	הכנסת	לביתו	לקבלת	השבת.	
החלק	השלישי	מכיל	שני	שירים	המייצגים	את	אורחות	החיים	השונים	שבחברה	שלנו	והביטוי	שניתן	להם	

בצורה	שּבּה	הם	מבלים	את	השבת.	החלק	הרביעי	הוא	האגדה	על	"יוסף	מוקיר	שבת".

שלום לך אורחת / רבקה אליצור )עמוד 57(
השיר	מתאר	את	קבלת	השבת	המסורתית.	הוא	פותח	בתיאור	הציּפייה	לשבת,	והשמחה	לבואה	"סוף-סוף	
נרות.	 והדלקת	 הבית	 קישוט	 השבת,	 לקראת	 המסורתיות	 ההכנות	 של	 תיאור	 יש	 מכן	 לאחר	 באת".	 הנה	

השיר	מסתיים	בחזרה	על	תיאור	הציּפייה	ומדגיש	בכך	את	הּכמיהה	לבוא	השבת.
לאחר הקריאה:

לשאול	את	השאלה	מדוע	מכנים	את	השבת	אורחת?	מיהו	אורח?	האם	הוא	נשאר	דרך	קבע	בביתנו?	במה	
דומה	השבת	לאורח?	)כשם	שאורח	בא	לזמן	קצר	והולך,	כך	גם	השבת,	באה	וחולפת.(	

ּבֶֹקר / תרצה אתר )עמוד 58( שבת ּבַ
ּבֹקר	יום	יפה"	מתאר	מנוחה	של	בני	משפחה,	כל	אחד	בדרכו.	 השיר	"שבת	ּבַ

בשפה	 מתאר	 הוא	 השבת.	 מבוקר	 בשיר	 הדובר	 של	 ציפיותיו	 על	 מעידה	 יפה״	 ״יום	 במילים	 השיר	 פתיחת	
המון	 שהמילה	 ייתכן	 "המון".	 במילה	 רבות	 פעמים	 משתמש	 הוא	 בביתו.	 שבת	 בוקר	 אווירת	 את	 ַיְלִדית	
מתארת	את	השלווה	שבבוקר	שבת	שּבֹו	אין	ממהרים	ואימא	יכולה	לשתות	קפה	בנחת,	ואולי	יותר	מכוס	
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אחת	)המון(,	ואבא	יכול	לקרוא	את	כל	עיתוני	השבת	הרבים	מבלי	למהר.	ייתכן	גם	שהמילה	המון	מבטאת	
עיתון	 וקוראים	 קפה	 שותים	 הם	 שּבּה	 והשלווה	 הוריו,	 עם	 לטייל	 לצאת	 המצפה	 הילד	 של	 רוחו	 קוצר	 את	
נראית	לו	כבזבוז	זמן	יקר	שּבֹו	אפשר	לטייל,	לשוט	ובעיקר	ללכת	ולראות	שהגן	סגור.	הגן	הסגור	מסמל	את	

החופש	מהמסגרת	היומיומית	ומהציות	לכללים.	
לאחר קריאת שני השירים:

לשוחח	עם	הילדים	על	הפער	בין	רצונותיו	של	הילד	לבין	ֵאלו	של	הוריו	–	הם	רוצים	בילוי	שקט	בבית	וִאילו	
הוא	רוצה	לטייל	ולקנות	בלון.	האם	גם	להם	קורה	שהם	רוצים	דבר	אחד	ואילו	הוריהם,	דבר	אחר?

הם	 בילוי	 איזה	 השבת,	 את	 לבלות	 בביתם	 נוהגים	 איך	 בכתב,	 או	 בציור	 פה,	 בעל	 לתאר,	 מהילדים	 לבקש	
מעדיפים?

יוסף מוקיר שבת / עיבוד יעל רוזמן )עמוד 59(
הסיפור	מצוי	כבר	בתלמוד	הבבלי	שנחתם	לפני	יותר	מ-1500	שנה.	הוא	מופיע	בגרסאות	שונות	בספרות	
המדרשים,	בסיפורים	ובמקראות	שונות.	האגדה	במקורה	היא	קצרה	ביותר	אך	כאן,	בעיבודה	של	יעל	רוזמן,	
ההכנות	 את	 ועשירה	 ציורית	 בלשון	 מתארת	 זו	 בגרסתה	 האגדה	 לילדים.	 	– שלה	 היעד	 לקהל	 התאמה	 יש	
שעשה	יוסף	לקראת	השבת.	התיאור	המפורט	של	הקניות	בשוק	כשבסופן	ההצהרה	ש"השבת	יקרה	לי	יותר	
שבהתנהגותה	 מופתית	 דמות	 נבחרה	 זו	 באגדה	 גם	 חז"ל,	 אגדות	 ברוב	 כמו	 שבעולם".	 והזהב	 הכסף	 מכל	
בדמותו	 הבחירה	 ידי	 על	 בסיפור	 מועצמת	 השבת	 של	 האדרתה	 ולשכר.	 לגמּול	 ראויה	 היא	 דופן	 היוצאת	
של	יוסף	העני	המוכן	להצטמצם	במשך	כל	השבוע	ולהקריב	את	כל	ממונו	הדל	על	מנת	לקיים	את	המצווה	
הגדולה	של	כיבוד	השבת.	תורת	הגמול	העומדת	בבסיסו	של	הסיפור	מתוארת	במשפט:	"הנה	כך	השיבה	לו	
שבת	המלכה	כגמולו".	דמותו	של	יוסף	מועצמת	על	ידי	כך	שגם	כאשר	התעשר	לא	שכח	את	המקום	שממנו	

בא	וִהרּבה	לתרום	לצדקה.
בכך	 לאיד	 שמחה	 כעין	 שיש	 כך	 לב,	 ורע	 כקמצן	 מתואר	 העשיר	 הסוחר	 האגדה	 של	 שונות	 בגרסאות	
שהוא	איבד	את	כל	עושרו.	בגרסה	זו	לא	מתואר	אופיו	של	הסוחר	ולילדים	יכולות	להיות	תגובות	שונות	

וההתייחסות	אליו	נתונה	לשיקול	דעתה	של	כל	מורה.	
לפני הקריאה:

להתייחס	לכותרת	השיר	ולהסביר	את	המילים:	מוקיר	=	מכבד,	מצולות	=	מעמקים.
לאחר הקריאה:

להתייחס	לדמותו	של	יוסף	–	צנוע,	מאמין,	עושה	חסד	וצדקה,	העושר	שנפל	בחלקו	לא	גרם	לו	להסתנוור.
 

לילה לילה הם באים / רימונה די-נור ) עמוד 119(
אינו	 השיר	 בהתחלה	 נעלמים.	 הם	 ובבוקר	 לילה	 מדי	 המופיעים	 וצבעוניים	 מופלאים	 יצורים	 מתאר	 השיר	
ויוצר	מתח	וציפייה.	הפרט	היחיד	שהשיר	מגלה	לנו	הוא	שבלילה	הם	שוב	 מגלה	לנו	מי	הם	היצורים	הללו	
חוזרים,	ועדיין	איננו	יודעים	מי	הם	אותם	יצורים	ורק	המילה	האחרונה	שבשיר	מפוגגת	את	המתח	ומגלה	
לנו	שהמדובר	בחלומות.	מהו	חלום	וכיצד	הוא	נוצר	היא	שאלה	שמעסיקה	את	האנושות	מַקדַמת	דנא.	הילד	
בלילה	 באים	 בחלום	 המופיעים	 וה"גיבורים"	 שהדמויות	 באמרו	 זו	 לתהייה	 פתרון	 מעין	 נותן	 בשיר	 הדובר	
מארץ	רחוקה	ובבוקר	הם	חוזרים	לביתם.	השיר	מתאר	את	המעבר	בין	הדמיון,	החלומות,	לבין	המציאות.	
קמים	 אנו	 הבוקר	 מאיר	 וכאשר	 החלום	 בצורת	 ולשאיפות	 לרצונות	 למחשבות,	 דרור	 נותן	 הדמיון	 בלילה	
למציאות.	המשוררת	משתמשת	במילים	"מיד	נעלמים"	כדי	לתאר	את	המעבר	החד	בין	הדמיון	למציאות.	
השאלה	מהו	חלום	מעסיקה	ילדים	רבים	)ולא	רק	ילדים(,	האם	החלומות	"שווא	ידברו"	או	שיש	בהם	אמת?
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לפני הקריאה:
לקרוא	את	כותרת	השיר	ולפתח	בילדים	ציפייה	מי	הם	שבאים	מדי	לילה?	לאן	הם	באים?

קריאת השיר:
לקרוא	את	השיר	ברצף	ולהפסיק	הפסקה	קצרה	לפני	השורה	האחרונה	)כדי	להגביר	את	אפקט	ההפתעה(,	

ואז	לקרוא	את	המילה	האחרונה	הנותנת	את	התשובה	על	השאלה.
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים	מאין	באים	החלומות	על	פי	השיר	ומה	הם	יודעים	על	כך.	האם	חלום	בעיניהם	הוא	דבר	
אִמתי	או	דמיוני.	לתת	לילדים	להתבטא	בעל	פה,	בציור	או	בכתב	על	אודות	חלומותיהם.

לּו הייתי מלך / אנדה עמיר-פינקרפלד )עמוד 122(
"לּו	הייתי	מלך"	הוא	משפט	תנאי.	בשפה	העברית	מבחינים	בשני	סוגים	של	משפטי	תנאי:	תנאי קיים	מצביע	
על	אפשרות	של	התקיימות	התנאי	ובו	משתמשים	במילה	ִאם.	תנאי בטל	הוא	תנאי	שאינו	יכול	להתקיים	
בגדר	 שנותרת	 משאלה	 של	 הבעה	 צורת	 הוא	 זו	 בדרך	 המנוסח	 התניה	 משפט	 לּו.	 במילה	 משתמשים	 ובו	
החיות	 על	 למלוך	 רצון	 מביע	 הילד	 שתתגשם.	 אפשרות	 כל	 שאין	 הדובר	 של	 ברורה	 בידיעה	 בלבד	 משאלה	
ולהשכין	שלום	ביניהן,	ולקראת	סוף	השיר	הוא	מביע	רצון	למלוך	גם	על	העולם	כולו	ולהשכין	שלום.	הילד	
יודע	שלא	יוכל	להיות	מלך	החיות	וגם	לא	מלך	העולם,	וגם	הקוראים	מבינים	זאת.	מה	מניע	אותו	להביע	
משאלה	מעין	זו?	לשם	מה	הוא	זקוק	לעמדה	זו	ולעצמה	זו?	מה	הוא	היה	רוצה	שיתקיים	בעולם?	המשוררת	

אנדה	עמיר	מביעה,	דרך	עיניו	של	ילד,	משאלה	לחזון	אחרית	הימים,	לעולם	מושלם,	נטול	שנאה	והרג.
לפני הקריאה:

שם	השיר	הוא	שאלה	שאפשר	לדון	בה	עם	הילדים	עוד	בטרם	קראו	את	השיר.	לשאול	אותם	מיהו,	לדעתם,	
זה	שרוצה	להיות	מלך?	למה	הוא	רוצה?	האם	גם	אתם	הייתם	רוצים	להיות	מלכים	או	מָלכֹות?	מה	הייתם	

עושים?
לאחר הקריאה:

למה	הילד	שבשיר	רוצה	להיות	מלך	של	כל	העולם?	מה	המטרה	שלו?	)לא	עושר	ושררה	אלא	שישרור	שלום	
בכל	העולם.(

קראנו	שהילד	הדובר	בשיר	רוצה	למלוך	על	החיות	וגם	על	העולם	כולו.	מה	אתם	חושבים,	האם	הרצון	של	
הילד	הוא	מציאותי?	מה	הייתם	עושים	לּו	הייתה	לכם	שליטה	על	כל	העולם?

מתחת לארון / אנדה עמיר-פינקרפלד )עמוד 124(
השיר	פותח	בקביעת	"עּובדה",	על	ידי	ילד	או	ילדה	)הדבר	לא	ברור	מהשיר(.	הילד	קובע	שהלילה	מתחבא	
מתחת	לארון.	"בּבֹקר	הוא	נכנס,	בערב	הוא	יוצא".	השיר	אינו	מספר	לנו	מדוע	הילד	חושב	כך,	האם	מתוך	
החושך.	 מפני	 ופחד	 חשש	 מתוך	 יותר,	 סביר	 וזה	 שאולי,	 או	 והלילה	 היום	 חילופי	 על	 העּובדות	 ידיעת	 אי	
ילדים	רבים	חוששים	מפני	הלילה,	מפני	החושך	המביא	אתו	חלומות	מבהילים,	המציאות	המּוּכרת	משתנה,	
החפצים	בחדר	נראים	כצללים	מפחידים,	ועוד.	הילד	הדובר	בשיר	מצא	"פתרון".	הוא	"האניש"	את	הלילה	
ועל	ידי	כך	יכול	היה	להתגבר	עליו	)על	הפחד(	ולשלוט	בו.	הוא	תכנן	פשוט	לסגור	את	החלל	שמתחת	לארון	
בקרש	וגם	לסתום	את	כל	הסדקים	כך	שהסגירה	תהיה	שלמה	ולא	יהיה	חשש	שהלילה	יצליח	"להשתחל"	

מאיזה	שהוא	סדק	ובכך	תיּפתר	ה"בעיה",	לא	יהיה	עוד	לילה.
לפני הקריאה:

לשאול	את	הילדים	על	מה,	לדעתם,	יספר	לנו	השיר.	מה	הם	חושבים	שיכול	להיות	מתחת	לארון?	
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לאחר הקריאה:
השיר	מַזֵמן	מספר	נקודות	לשיחה:	מה	הילדים	חושבים,	האם	ייתכן	מה	שהילד	אומר	על	הלילה?	האם	זה	
מציאותי?	האם	הלילה	הוא	משהו	מוחשי	שאפשר	לשלוט	בו?	מדוע	לדעתם	הילד	רצה	שלא	יהיה	עוד	לילה?	

מה	הם	מרגישים	בלילה?	האם	יש	דברים	שמפחידים	אותם	בלילה?	מה	הם	עושים?	איך	הם	מתגברים?

בר-כוכבא / לוין קיפניס )עמוד 128(
אדריינוס	 הקיסר	 בימי	 הרומית	 באימפריה	 היהודים	 מרד	 בראש	 שעמד	 מצביא	 היה	 בר-כוכבא	 שמעון	
)135-132	לספירה(,	מרד	הנקרא	על	שמו.	המרד	דוכא	באכזריות	על	ידי	הרומאים	ומאות	אלפים	נהרגו	
מטבעות,	 על	 הוטבעה	 שדמותו	 ישראל",	 כ"נשיא	 בר-כוכבא	 של	 שלטונו	 עצמו.	 בר-כוכבא	 גם	 ביניהם	
הייתה	 בר-כוכבא	 של	 דמותו	 ישראל.	 בארץ	 יהודי	 שלטון	 של	 האחרונה	 המשמעותית	 התקופה	 הייתה	
שנויה	במחלוקת,	יש	שראו	בו	גיבור	עממי	שהעז	לקום	נגד	השלטון	הרומי,	ויש	שראו	בו	הרפתקן	חסר	
וגלות	על	העם.	על	פי	המסורת	ביום	ל"ג	בעומר	חל	מפנה	לטובת	צבאו	של	בר- אחריות	שהביא	חורבן	
כוכבא	והמורדים	ִהׂשיאו	ַמׂשואות	כדי	לבשר	על	הניצחון	וזה	מקור	המנהג	להשיא	משואות	בל"ג	בעומר.	
הנשק	 כֵלי	 היו	 וקשתות	 ִחצים	 שּבּה	 בתקופה	 שהתקיים	 למרד	 קשור	 וִחצים	 קשתות	 להכין	 המנהג	 גם	
הראשון	 הבית	 בתים:	 שישה	 לשיר	 בר-כוכבא.	 של	 ההרואית	 דמותו	 על	 מספר	 השיר	 בקרב.	 העיקריים	
היותו	מנהיג	 ואת	 גבורתו	 ֹזַהר,	הבית	השני	מתאר	את	 עיני	 עם	 גבוה	 צעיר,	 הפיזית	–	 מתאר	את	דמותו	
העם,	"כל	העם	אהב	אותו".	שני	הבתים	הבאים	מתארים	את	כישלון	המרד	ותפיסתו	של	בר-כוכבא	על	
ידי	הרומאים	תוך	אזכור	מנהג	הרומאים	לתת	את	השבויים	טרף	לאריות.	שני	הבתים	האחרונים	כתובים	
)דבר	שלא	קרה(	 ניצחונו	של	בר-כוכבא	 ועל	עצמאות	בתיאור	 לִוין	קיפניס	על	שחרור	 כמשֶאֶלת	לב	של	

ואהדתו	של	העם	אליו.
לפני הקריאה:

לסּפר	 יש	 משואות,	 להׂשאת	 בעיקר	 ולמנהגיו,	 בעומר	 לל"ג	 בר-כוכבא	 של	 הקשר	 את	 יבינו	 שהילדים	 כדי	
להם	שלפני	שנים	רבות	שלטו	בארץ	ישראל	הרומאים	שרצו	שלא	תהיה	דת	יהודית	וגזרו	גזרות	רבות	נגד	
הדת	שלנו:	לא	הרשו	ללמוד	תורה,	לערוך	ברית	מילה	ולהתפלל.	בר-כוכבא	אסף	אליו	הרבה	בחורים	יהודים	

אמיצים,	ויחד	הם	מרדו	ברומאים.	בר-כוכבא	היה	מנהיג	המרד.
לכתוב	 גם	 )אפשר	 כנשר.	 קל	 עוז,	 דרור,	 והן:	 יומיומי	 בשימוש	 שאינן	 מילים	 ישנן	 שבשיר	 לילדים	 להבהיר	

אותן	על	הלוח	כדי	שתוך	כדי	קריאה	הן	תהינה	מּוּכרות	לילדים.(
לאחר הקריאה:

לרומאים	שהיו	חזקים	בהרבה.	 כלוחם	אמיץ	שהעז	להתנגד	 בר-כוכבא	 על	דמותו	של	 הילדים	 לשוחח	עם	
מהו	אומץ	בעיניהם?	

מקום המקדש / עיבוד מירי ברוך )עמוד 130(
השלמה,	 המהווים	 סיפורים	 הן	 חז"ל	 אגדות	 חז"ל.	 אגדת	 של	 לילדים	 עיבוד	 היא	 המקדש	 מקום	 האגדה	
נותנים	 הזה	 אין	מענה	בטקסט	המקראי.	את	המענה	 רבות	 על	שאלות	 או	מדרש	לסיפורי	המקרא.	 הסבר	
חז"ל	באמצעות	ספרות	האגדה.	באגדות	חז"ל	הסיבות	הניתנות	לתופעות	שונות	מתקיימות	בזיקה	למוסר,	
בית	 ייבנה	 נבחר	המקום	שעליו	 כיצד	 עומדת	השאלה:	 ולתורת	הגמול.	בבסיס	הסיפור	 למעשים	מופתיים	

המקדש?
האגדה	על	מיקומו	של	בית	המקדש	היא	סיפור	על	אחווה,	אהבה	וחברּות	בין	אחים.	כל	אח	מתחשב	באחיו	

ורוצה	בטובתו,	ובלי	שהתבקש,	מוותר	על	חלק	מיבולו	כדי	שלאחיו	יהיה	יותר.	
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והקרבת	 תפילה	 מקום	 רק	 לא	 היה	 שהוא	 בכך	 התבטאה	 ישראל	 עם	 בחיי	 המקדש	 בית	 של	 מרכזיותו	
הוא	 שבהם,	 החשובים	 שאחד	 מוסר	 ערכי	 יצאו	 שממנו	 ורוחני	 תרבותי	 מדיני,	 מרכז	 גם	 אלא	 קרבנות,	
השלום	והאחווה.	על	פי	המסורת	בית	המקדש	ָחַרב	על	שנאת	חינם	והוא	ייבנה	כאשר	תהיה	אהבת	חינם.	
הבחירה	של	הקמת	בית	המקדש	במקום	שּבֹו	שררה	אהבה	כה	גדולה	היא	סמלית	ומבטאת	כמיהה	לשלום	

ולאחדות	בעם	ישראל.	
לפני הקריאה:

את	 תרחיב	 שהמורה	 רצוי	 שימש.	 וְלמה	 עמד	 היכן	 המקדש,	 בית	 על	 להם	 ידוע	 מה	 הילדים	 את	 לשאול	
ידיעותיהם	בנושא.

קריאת הסיפור:
הסיפור	אינו	קל	להבנה,	בעיקר	הקטע	שּבֹו	האחים	תוהים	איך	זה	שמספר	האלומות	נשאר	ללא	שינוי	אף	על	
פי	שהם	העבירו	בלילה,	איש	לאחיו,	אלומות	אחדות.	כדאי	להסביר	את	המושג	אלומות	)חבילות(,	ולסּפר	

שאת	החיטה	הקצורה	נהגו,	בימי	קדם,	לקשור	בחבילות.	)אפשר	להיעזר	באיור	שבחוברת.(	
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים	מה	הם	מרגישים	לאחר	שהאזינו	לסיפור,	מה	הם	חושבים	על	התנהגותם	של	האחים,	
למה	הם	החליטו	לעזור	האחד	לשני	)מה	הניע	אותם(?	לנסות	לתאר	את	רגע	המפגש	ביניהם:	מה	אמרו	זה	

לזה?
רק	 יתחשב	 אחד	 כל	 אם	 יקרה	 מה	 באחים(,	 דווקא	 )לאו	 ברעהו	 איש	 בהתחשבות	 הצורך	 על	 לשוחח	

בעצמו?

ּכּורים / על פי ספר האגדה )עמוד 135( הבאת ּבִ
חייב	 היה	 אדמה	 עובד	 כל	 כ"ו(.	 פרק	 )דברים	 מהתורה	 מצווה	 היא	 המקדש	 לבית	 הביכורים	 הבאת	 מצוות	
בתלמוד	 לכוהנים.	 אותם	 ולתת	 המקדש	 לבית	 )הבּכירּו(	 ראשונים	 שהבשילו	 והירקות	 רות	 הּפֵ את	 להביא	
הירושלמי,	במסכת	ביכורים	פרק	ג',	מצוי	תיאור	ציורי	של	הבאת	הביכורים	לבית	המקדש.	החקלאים	היו	
באים	מכל	קצווי	הארץ.	מכיוון	שלא	היו	אז	אמצֵעי	תחבורה,	היו	הולכים	ברגל	ולכן	הבאת	הביכורים	נקראת	
החקלאיים	 ביישובים	 ביכורים	 הבאת	 טקסי	 ידי	 על	 המסורת	 את	 מרים	 מׁשַ היום	 עד	 לרגל".	 "עלייה	 גם	

ובמוסדות	חינוך	ברחבי	הארץ.	
לפני הקריאה:

ּכּוִרים שהוא	מהשורש	ב.	כ.	ר.	הראשון,	המקדים.	אפשר	לשאול	את	הילדים	מי	ֵמהם	 להבהיר	את	המושג	ּבִ
הוא	הבכור	או	הבכורה	במשפחה,	כלומר	נולד	ראשון.

קריאת הקטע:
ר,	 ּכֵ ּבִ ׁשֶ אשכול	 ָרה,	 ּכְ ּבִ ׁשֶ תאנה	 כגון:	 ולהבהירם,	 עליהם	 להתעכב	 וכדאי	 מהמקורות	 ציטוטים	 מכיל	 הקטע	
רות	המובחרים	שאותם	יביא	כביכורים	למקדש.	תיאור	 ְגִמי,	מסמן	את	הּפֵ כלומר,	הבשילו	ראשונים.	קושרו	ּבִ
התהלוכה	החגיגית	כאשר	בראשה	הולך	שור	ועטרה	)כתר(	בראשו.	הבאת	הביכורים	הייתה	גם	מקום	מפגש	

של	האנשים	מכל	הארץ	במקום	מרכזי	בירושלים.	
כדאי	לקרוא	את	הקטע	קריאה	חוזרת	ורצופה	להנאת	הילדים.

לאחר הקריאה: 
לתת	לילדים	להעלות	בדמיונם	את	הטקס	על	ידי	ציור,	ַהְמָחָזה,	ועוד.
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העולם בשעת מתן תורה / מתוך ספר האגדה )עמוד 137(
מעמד	מתן	תורה	בהר	סיני	הוא	אירוע	מכונן	ביהדות	בו	אלוהים	התגלה	שם	לבני	ישראל	ונתן	את	התורה	
יסודיות	 למצוות	 נחשבים	 הדיברות	 ומוסריים.	 דתיים	 ציוּויים	 של	 רשימה	 הם	 הדיברות	 עשרת	 למשה.	

ביהדות	ויש	להם	השּפעה	על	המשפט	והמוסר	בתרבות	היהודית.	
במאה	 כנראה,	 שנערך,	 שמות	 ספר	 על	 חז"ל	 מדרשי	 אוסף	 שהוא	 רבה,	 שמות	 מדרש	 מתוך	 מובא	 הקטע	
האירועים	 בפירוט	 פותח	 הקטע	 ַמּכירים.	 שהילדים	 מהשפה	 שונה	 והיא	 קלה	 אינה	 המדרש	 שפת	 ה-11.	
שאירעו	בשעת	מתן	תורה:	ציפור	לא	צייץ	עוף	לא	פרח	וגו'.	לקראת	סוף	הקטע	יש	כעין	סיכום	של	המצב:	
שׂשררה	 האווירה	 את	 לחוש	 אפשר	 הקטע	 מתוך	 מֶלכת.	 עמד	 כולו	 העולם	 כאילו	 ומחריש"	 שותק	 "העולם	

בשעת	מתן	תורה.
לפני הקריאה:

ילדים	בכיתה	א'	עדיין	לא	לומדים	את	התורה	אך	קרוב	לוודאי	שסיפור	מתן	תורה	מּוּכר	להם,	בצורה	זו	או	
אחרת,	משירים	וסיפורים	שלמדו	בגן.			

אין	 שהיום	 ובמילים	 בשפה	 רבות	 שנים	 לפני	 נכתב	 לקרוא	 עומדים	 שאנו	 שהקטע	 לילדים	 להסביר	 יש	
משתמשים	בהן	אבל	חשוב	לנו	להכיר	את	השפה	שּבּה	דיברו	אבות	אבותינו.	

ָרִפים	=	מלאכים. בעת	קריאת	הקטע	לפרש	מילים	לא	מּוּכרות:	אֹוַפִנים	וׂשְ
לאחר הקריאה:

לשוחח	עם	הילדים	על	תיאור	העולם	בשעת	מתן	תורה	)בעלי	חיים,	הים,	בני	האדם(	ולבקש	מהם	לדמיין	
ולתאר	בעל	פה,	בכתב	או	בציור	את	אירוע	מתן	תורה	כפי	שהוא	מתואר	בקטע.

מה יש בקיץ / חיה שנהב )עמוד 139(
השיר	בנוי	משורות	קצרות,	רובן	בנות	מילה	אחת	המתארות,	בצורה	קופצנית	ועליזה,	את	אווירת	החופש	
השחייה,	 בֵרכת	 של	 הקרירות	 הקיץ,	 רות	 ּפֵ הקיץ:	 סממני	 כל	 את	 מונה	 השיר	 לקיץ.	 האופיינית	 והשובבות	

הגלידה,	בגדי	הקיץ	וגם...	את	הדברים	המטרידים	שבקיץ:	חום,	זיעה	וזבובונים	טורדניים.	
לפני הקריאה:

לשאול	את	הילדים	מה	מזכירה	להם	המילה	קיץ.	המורה	תרשום	על	הלוח	את	תשובותיהם.
קריאת השיר:

הילדים	יעקבו	בחוברת	אחר	קריאת	המורה.
לאחר הקריאה: 

לבקש	מהילדים	לציין	את	מאפייני	הקיץ	שבשיר	ולכתוב	גם	אותם,	בטור	נפרד,	על	הלוח	ולאחר	מכן	להשוֹות:	
מה	מוזכר	בשיר	שאתם	לא	הזכרתם?	ומה	שאתם	הזכרתם	ולא	כתוב	בשיר?	

לשאול	את	הילדים	מה	הם	אוהבים/לא	אוהבים	בקיץ.	איזו	עונת	שנה	הם	אוהבים	יותר.

שרב / לאה גולדברג )עמוד 141(
הגדרת	המילה	שרב	היא:	מזג	אוויר	חם	ויבש	המלּווה	ברוח	מזרחית	חמה.	)מילון	רב	מילים	י.	שוויקה(

נו	מרגישים	ביום	שרב. השיר	מתאר	בלשון	עשירה	וציורית	את	התחושות	שרּוּבֵ
הׂשוררת	 יובש,	מכת	שמש,	אפשר	לחוש	את	האווירה	 לנשום,	 נמוג	מחום,	אי	אפשר	 לוהט,	 מתוך	המילים	
מרוב	 שמתייבש	 הָוִדי	 ועל	 העצים	 על	 הפרחים,	 על	 הטבע,	 על	 החום	 השפעת	 את	 מתאר	 השיר	 שרב.	 ביום	
ה	את	הצמחים	המתלוננים	 חום.	לאה	גולדברג	אינה	מזכירה	בשיר	אנשים	הסובלים	מהשרב	אך	היא	ַמֲאִניׁשָ
על	כך	שאין	להם	שום	אמצעי	הגנה	מפני	החום.	הברוש	והתפוח	עומדים	בגילוי	ראש	ועלולים	לקבל	מכת	
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שמש	וכולם	חושקים	מאוד	במקלחת.	השיר	מסתיים	בנימה	עליזה	כאשר	הממטרה	"רוקדת",	ַמתיזה	מים	
ומרעננת	את	כל	הצמחים.	

לפני הקריאה:
מה,	 ועל	 שרב	 ביום	 מרגישים	 מה	 שרב.	 המילה	 את	 וידיעותיהם,	 הבנתם	 פי	 על	 להגדיר,	 מהילדים	 לבקש	

לדעתם,	יסּפר	לנו	השיר.
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים:	האם	ייתכן	שלעץ	הברוש	יש	כאב	ראש?	האם	ייתכן	שעץ	התפוח	יקבל	מכת	שמש	כי	לא	
חבש	כובע?	לסּפר	לילדים	שיש	שירים	וסיפורים	שבהם	מתוארים	צמחים,	בעלי	חיים	או	חפצים	המתנהגים	

ה.	 כאילו	היו	אנשים.	לדבר	זה	קוראים	ַהֲאָנׁשָ
לבקש	מהילדים	לסמן	בשיר	את	המשפטים	שבהם	הצמחים	מתנהגים	כאילו	היו	אנשים.

אבי ִלמד אותי לשחות / זאב )עמוד 145(
השיר	מתאר	חוויה	מלאת	ריגושים	–	לימוד	שחייה	בים	הפתוח.	ילד	קטן	מול	הים	הגדול,	העמוק,	הגלי	
והסוחף.	הביטחון	היחיד	שהילד	יכול	לחוש	הוא	הנוכחות	של	אביו	הניצב	לצדו.	הרגשות	של	הילד	מנוגדים:	
מצד	אחד	הוא	בוטח	באביו	"אבי	גיבור"	אך	מצד	השני	הוא	רועד	מּפחד	וכדי	לא	להיראות	חלש	ולאכזב	
את	אביו,	הוא	מתרץ	את	הרעד	שבגופו	בקור.	כדי	לא	להודות	בכך	שהוא	פוחד	ולהשתמש	במילים	"אני	
השיר	 של	 והשישי	 החמישי	 בבתים	 החוף.	 על	 שחייה	 ללמוד	 מאביו	 ומבקש	 אותן	 "עוקף"	 הילד	 פוחד",	
מתואר	תהליך	לימוד	השחייה	וההתגּברות	על	הפחד.	הבית	האחרון	מתאר	את	ההקלה	והשמחה	שהילד	
חש	על	כך	שהתגבר	על	הפחד	ועתה	הוא	שוחה	"כדג	במים".	נקודה	חשובה	בשיר	היא	ההתגברות	על	הפחד	

וההנאה	והשמחה	שלאחריה.
לפני הקריאה:

לשאול	את	הילדים	מי	ֵמהם	יודע	לשחות?	האם	הם	פחדו	כשלמדו?	מה	מרגישים	כשכבר	יודעים	לשחות?	
האם	מי	שאינם	יודעים	לשחות	רוצים	ללמוד?	האם	הם	פוחדים?

לאחר הקריאה:
ללמוד	 שאפשר	 חשב	 באמת	 הילד	 האם	 יודעים?	 איך	 לשחות?	 ללמוד	 פחד	 הילד	 האם	 חושבים,	 אתם	 מה	
לשחות	על	החוף?	מדוע	הוא	אמר	כך?	מה	הייתה	הרגשתו	של	הילד	לאחר	שלמד	לשחות?	)להתייחס	לביטוי	

"כדג	במים".(
ָחוּו	פחד	שהתגברו	עליו	 נקודה	חשובה	לשיחה	היא	ההתגּברות	על	פחד.	לשאול	את	הילדים	האם	גם	הם	

)לאו	דווקא	בקשר	לשחייה(?

החֹפש הגדול / ע. הלל )עמוד 148(
השיר	פותח	בהצהרה	של	הדובר	בשיר	ש"יֹפי	יֹפי	בֹחפש	הגדול".	לאחר	מכן	הוא	מונה,	אחד	לאחד,	את	כל	
הפרטים	המענגים	אותו	בחופש	הגדול.	הוא	מתאר	עונג	המקיף	את	כל	החושים:	מגע	–	הגלים	והחול,	טעם	
מע	–	רעש	המים,	ראייה	–	השחף	בשמים.	השיר	כתוב	במבנה	קופצני,	כאילו	ללא	 –	כל	מאכלי	הקיץ,	ׁשֵ
סדר,	שורות	קצרות	בנות	מילה	אחת	ושורות	ארוכות	יותר,	שמהן	עולות	העליזּות,	השובבּות	והקלילות	
נטולת	ההתחייבויות	שמביא	אתו	החופש	הגדול.	השיר	מסתיים,	כפי	שהתחיל,	במילה	יופי	וכאילו	יוצר	

מסגרת	המכלילה	את	התיאור	כולו	במילה	יופי.
לפני הקריאה:

לשאול	את	הילדים	מה	מזכירה	להם	המילה	חופש.	מדוע	אנחנו	אוהבים	חופש?
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לאחר הקריאה:
לבקש	מהילדים	לסמן	בצבע	כמה	פעמים	מופיעה	בשיר	המילה	יופי	ובצבע	שונה	לסמן	כמה	פעמים	מופיעה	

המילה	נפלא.	
שאלה	לילדים:	מה	דעתכם,	האם	הילד	הדובר	בשיר	נהנה	מהחופש	הגדול?	איך	אתם	יודעים?	)להתייחס	

למילים	שסימנתם.(
איך	אתם	רוצים	לבלות	את	החופש	הגדול?

חכמי חלם והירח / ִעבוד תלמה אליגון )עמוד 152(
כמה	 לה	 ויש	 ברורה	 אינה	 )הסיבה	 שוטים.	 של	 כעיר	 חלם	 העיר	 ידועה	 אירופי,	 המזרח	 היהודי,	 בפולקלור	
גרסאות.(	הכינויים	"חכמי	חלם"	או	"מעשה	חלמאּות"	משמשים	כביטוי	למעשים	טיפשיים,	חסרי	היגיון	
ותכלית.	הסיפור	הוא	סיפור	ַעם.	סיפור	ַעם	הוא	סיפור	המתאר	מנהגים,	רקע	תרבותי	וסביבה.	בסיפורי	עם	
יש	מרכיב	הומוריסטי,	חלק	מהדמויות	תמימות	וחלקן	ערמומיות,	על	גבול	הנוכלּות.	לידתו	של	סיפור	העם	
ר	הוסיף	עליהם	משלו.	סיפורי	העם	עברו	 ה	לאוזן	כאשר	כל	ְמַסּפֵ היא	בסיפורים	שסּוּפרו	בעל	פה	ועברו	מּפֶ
ומאין	 הסיפור	 של	 מקורו	 מהו	 לדעת	 שאין	 כך	 השונים,	 ִרים	 הְמַסּפְ באמצעות	 למקום	 וממקום	 לדור	 מדור	
בדיוק	הגיע.	במשך	השנים	הועלו	יצירות	ַעם	רבות	על	הכתב	והפכו	לנכסי	צאן	ברזל	של	התרבות	העממית.	
בעמים	שונים	ובעדות	שונות	יש	סיפורים	פולקלוריסטיים	על	עיר	או	כפר	של	שוטים	שאפשר	ללגלג	עליהן.	
אנשי	חלם	נקראו	בלשון	סגי	נהור	"חכמי	חלם",	אולי	כדי	להעצים	את	הלגלוג	עליהם.	בסיפור	מתוארים	
על	 שידע	 ונוכל,	 ערמומי	 פונדק	 בעל	 ולעומתם	 העולם,	 בהוויות	 בקיאים	 היו	 שלא	 התמימים,	 חלם	 חכמי	

"חכמתם"	של	אנשי	חלם,	והבין	מיד	שהוא	יכול	לנצל	את	תמימותם	ולהונות	אותם.
לפני הקריאה:

לסּפר	לילדים	שחלם	זו	עיר	גדולה	הנמצאת	במדינת	פולין,	ושנהוג	להתייחס	לאנשיה	כאל	אנשים	שוטים	
כן	כדאי	לדבר	 נכון(.	על	מעשיהם	של	האנשים	שחיו	שם	נשמע	בסיפור	שלפנינו.	 )אף	על	פי	שהדבר	אינו	
עם	הילדים	על	מופעי	הירח:	בתחילת	החודש	הוא	נראה	דק	מאוד	וכמעט	שאינו	מאיר,	והוא	הולך	ומתמלא	
עד	שבאמצע	החודש	הוא	שלם	ומאיר	באור	מלא.	לאחר	מכן	הוא	מתמעט	ואורו	נחלש	עד	לתחילת	החודש	

הבא.	כדאי	להציע	לילדים	לעקוב	אחר	מהלך	הירח	במשך	החודש.
לאחר הקריאה:

)להתייחס	 נעלם?	 באמת	 הוא	 האם	 נעלם?	 שהירח	 חלם	 חכמי	 חשבו	 לדעתם,	 למה,	 הילדים	 את	 לשאול	
להסבר	על	מופע	הירח.(	האם	הסיפור	הצחיק	אתכם?	מה	מצחיק	בו?	האם	חכמי	חלם	באמת	חכמים?	)כאן	
המקום	ללמד	את	הילדים	על	האפשרות	של	שימוש	במשמעות	הפוכה	של	מילה,	"לשון	ההפך"	–	לשון	סגי	

נהור	–	כדי	להדגיש	את	האירוניה	שבדבר	מסוים.(	מה	אתם	חושבים	על	התנהגותו	של	בעל	הפונדק?

מה שעשה אבא שלי / ִעבוד עטרה אופק )עמוד 157(
בסיס	 על	 ה-18.	 המאה	 של	 השנייה	 במחצית	 באוקראינה	 שחי	 חסידי	 בדחן	 היה	 מאוסטרופולי	 הרשל'ה	
דמותו	נבנתה	דמות	בעלת	מוטיבים	בדיוניים	ולה	מיוחסות	בדיחות	רבות.	הרשל'ה	הוא	מקבילם	של	גיבורי	
בדיחות	באזורים	אחרים	כגון	ג'וחא	בארצות	המזרח.	דמותו	של	הרשל'ה	כפי	שהתעצבה	ביצירה	העממית	
היא	של	לץ	המצליח	באמצעות	ערמתו	ובזכות	חוש	ההומור	שלו	להיחלץ	ממצבי	מצוקה	ולהתמודד	בהצלחה	

עם	עשירים,	גבירים	ופריצים.	
הסיפור	מתחיל	כסיפור	רגיל	של	אדם	הנכנס	לפונדק	ומבקש	ארוחה	ומקום	לינה	והעלילה	מתפתחת	כאשר	
הקורא	 של	 הסקרנות	 שלו,	 התעלול	 את	 מתכנן	 הרשל'ה	 כאשר	 עולה	 המתח	 לבקשתו.	 סירבה	 הפונדקית	
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של	 שאביו	 מתברר	 כאשר	 באחת	 מתפוגג	 המתח	 הסיפור	 של	 בסופו	 כלשהו.	 לאירוע	 מצפה	 והוא	 גוברת	
קריאת	 לאחר	 התגובות	 רעב.	 לישון	 הולך	 פשוט	 היה	 בֵררה,	 לו	 באין	 אלא,	 מעשה	 שום	 עשה	 לא	 הרשל'ה	
הסיפור	יכולות	להיות	מצד	אחד	צחוק	והנאה	מ"ָחכמתו"	של	הרשל'ה	ומן	הצד	השני	כעס	על	כך	שרימה	את	

הפונדקית.	
לפני הקריאה:

שם	הסיפור	הוא	שאלה	שיכולה	להעלות	השערות	רבות.	לשאול	את	הילדים	מה	הם	חושבים,	מיהו	הדובר	
בשיר?	מה	הוא	יספר	על	אבא	שלו?	לאחר	שהילדים	יעלו	כמה	השערות	לעבור	לקריאת	הסיפור.

קריאת הסיפור:
המתח	 את	 להגביר	 מנת	 על	 קטנה	 הפסקה	 להפסיק	 האחרונה	 השורה	 ולקראת	 ברצף	 הסיפור	 את	 לקרוא	

וליצור	אפקט	של	הפתעה	עם	קריאתה.
לאחר הקריאה:

ונוכל	ש"סידר"	 לשאול	את	הילדים	לדעתם	על	דמותו	של	הרשל'ה,	האם	הוא	מצחיק?	חכם?	ואולי	רמאי	
את	הפונדקית.	מה	הפונדקית	הרגישה	כשהרשל'ה	דפק	על	השולחן	ואיים	לעשות	את	מה	שאבא	שלו	היה	
עושה?	האם	נבהלה?	מה	היא	חשבה	שהוא	יכול	לעשות	לה?	מה	הרגישה	לאחר	שסיפר	לה,	האם	התרגזה	

או	אולי	צחקה?

שלמה המלך והדבורה / ִעבוד עדנה פלג ) עמוד 160(
בספר	מלכים	א'	פרק	ה'	כתוב:	"ַויתן	אלוהים	חכמה	לשלמה	ותבונה	הרבה	מאֹד..."	שלמה	נחשב	במסורת	

ישראל	לחכם	מכל	אדם	ואגדות	רבות	נרקמו	סביב	חכמתו.
הסיפור	על	שלמה	המלך	והדבורה	הוא	עיבוד	לילדים	של	אגדת	חז"ל.	אגדות	חז"ל	נכתבו	מתחילת	תקופת	
נזקקו	החכמים	על	 ועד	סוף	המאה	ה-6.	המניעים	ליצירתן	של	האגדות	שונים:	לֵחלק	מהאגדות	 בית	שני	
נוצרו	על	מנת	לבטא	השקפת	עולם	מסוימת,	 ולא	מובן	במקרא,	חלק	מן	האגדות	 מנת	לפרש	פסוק	קשה	

לחנך	או	להטיף	מוסר.	לשונה	הציורית	של	האגדה	סייעה	לחז"ל	לבטא	את	המסרים	הללו.
שלמה	המלך	נחשב	במסורת	ישראל	לחכם	מכל	אדם	ואגדות	רבות	נרקמו	סביב	חכמתו.	באגדה	זו	נחשפת	
מוסר	 הדבורה.	 כמו	 וחלש	 קטן	 ביצור	 להיעזר	 נאלץ	 והוא	 לו	 עמדה	 לא	 חכמתו	 שּבּה	 שלו	 חולשה	 נקודת	
ההשכל	באגדה	זו	הוא	שמי	שחלש	במצב	או	בתחום	מסוים,	עשוי	להיות	החזק	בהזדמנויות	אחרות	שבהן	
חשובים	תכונות	וכישורים	אחרים	)מסר	דומה	יש	בסיפור	על	האריה	והעכבר(,	וכן	שגם	החכם	מכל	האדם	

כדאי	שילמד	ענווה	ולא	יזלזל	במי	שחלש	שּכן	לעולם	אינו	יכול	לדעת	אם	ומתי	יזדקק	לעזרתו.
לפני הקריאה:

ר	לילדים	שבאגדה	זו	נכיר	את	שלמה	המלך,	שעל	פי	המסורת	שלנו	הוא	היה	"החכם	מכל	אדם"	שגם	 לַסּפֵ
בארצות	רחוקות	שמעו	על	חכמתו	ומלכת	ארץ	שבא	באה	ָלחּוד	לו	חידות	כדי	לדעת	אם	הוא	אכן	חכם	כל	
ולכן	דבורה	לא	תעמוד	על	פרח	 לייצר	דבש	היא	צריכה	למצוץ	צוף	פרחים	 נכיר	גם	את	הדבורה	שכדי	 כך.	

שאינו	אִמתי	כי	אין	בו	צוף.
לאחר הקריאה:

לסּפר	לילדים	שמלכת	ארץ	שבא	הייתה	יפה	וחכמה	מאוד	ועל	פי	המסורת	הבן	שנולד	לה	ולשלמה	המלך	
לדעת	 המלך	 לשלמה	 עזרה	 הדבורה	 איך	 לשאול	 צאָצאיהם.(	 הם	 )האתיופים	 אתיופיה.	 ממלכת	 את	 ייסד	
איזה	פרח	הוא	הפרח	האִמתי?	נקודות	לשיחה:	מה	אפשר	ללמוד	מהסיפור	הזה?	מה	לדעתכם	הרגיש	שלמה	
המלך	לאחר	שנוכח	שהדבורה	הצילה	אותו	מבושה	גדולה?	מה	אתם	חושבים,	האם	שלמה	המלך	היה	צריך	

להתנצל	בפני	הדבורה?
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הגינּות והשבת רכוש / מתוך ספר האגדה )עמוד 164(
זו,	 אגדה	 השני.	 הבית	 בתקופת	 ישראל	 בארץ	 שפעלו	 היהודיים	 המנהיגים	 מגדולי	 היה	 ַטח	 ׁשֶ בן	 שמעון	
הלקוחה	מתוך	מדרש	אגדה,	באה	לסּפר	לנו	על	מידת	מוסריותו	של	שמעון	בן	שטח	שקנה	חמור	מישמעאלי	
אחד.	על	צווארו	של	אותו	חמור	הייתה	תלויה	אבן	יקרה,	שכנראה	הגוי	שכח	להורידה.	תלמידיו,	שהסתמכו	
לו	 אמרו	 אבדתו,	 את	 לגוי	 להשיב	 חייב	 היהודי	 אין	 ולכן	 מּותרת,	 נכרי	 שאֵבַדת	 בימיו	 שנהגה	 ההלכה	 על	
שהאבן	שייכת	לו.	תשובתו	של	שמעון	בן	שטח	הייתה:	"חמור	לקחתי	–	אבן	טובה	לא	לקחתי".	הלך	והחזיר	

אותה	לישמעאלי.	בעקבות	אותו	מעשה	הישמעאלי	בירך	את	אלוהי	ר'	שמעון,	כלומר	את	אלוהי	ישראל.	
לפני הקריאה:

בסיפורים	 מאוד.	 רבות	 שנים	 לפני	 חכמים	 ידי	 על	 נכתב	 הסיפור	 הסיפור.	 של	 מקורו	 מה	 לילדים	 להסביר	
שלהם	רצו	החכמים	ללמד	משהו.	החכמים	דיברו	וכתבו	בעברית	השונה	במעט	מהעברית	שּבּה	אנו	מדברים	

היום.	
קריאת הסיפור:

את	 להסביר	 כך	 כדי	 ותוך	 קטע	 קטע	 הסיפור	 את	 לקרוא	 כדאי	 הראשונה	 ובפעם	 קלה	 אינה	 האגדה	 שפת	
ת	ה'	היא	תעשיר"	כלומר:	 רּכַ משמעותו	וכן	את	המילים:	לקח	=	קנה	,	ישמעאלי	=	ערבי,	ואת	כוונת	הפסוק	"ּבִ
אלוהים	בירך	אותך	ושלח	לך	עושר,	לכן	האבן	היא	שלך.	כדאי	לקרוא	שוב	את	הסיפור	ברצף	כדי	להעמיק	

את	הבנתו.
לאחר הקריאה:

אותה	 לו	 שלח	 )שה'	 התלמידים?	 חשבו	 מה	 שמעון:	 רבי	 לבין	 התלמידים	 בין	 הוויכוח	 נקודת	 את	 להעלות	
ומותר	לו	לקחתה.(	ומה	חשב	ר'	שמעון?	)שהאבן	אינה	שלו	והוא	חייב	להחזיר	אותה.(	לשאול	את	הילדים	
מה,	לדעתם,	הסיפור	רוצה	ללמד	אותנו?	)אין	סיבה	המצדיקה	לקיחת	דבר	שאינו	שלך.(	אפשר	להרחיב	את	

ַבת	אֵבדה	בכלל. השיחה	על	נושא	ֲהׁשָ

אבא-גברהנא מאכיל את המעיל / סיפור עם מאתיופיה )עמוד 166(
נשמר	 הגרסאות	 בכל	 והעולמי.	 היהודי	 בפולקלור	 רבות	 גרסאות	 לו	 שיש	 ַעם	 סיפור	 הוא	 אבא-גברהנא	
אותו	גרעין	סיפורי	הכולל	מספר	מהלכים	קבועים:	איש	עני,	שבדרך	כלל	הוא	חכם	ושנון,	המוזמן	או	מגיע	
לסעודת	עשירים,	ונדֶחה	בשל	בגדיו	העלובים.	העני	חוזר	לסעודה	ָלבוש	בבגדים	הדּורים	ששאל	ממישהו	
ו"מסביר"	 מדבר	 שהוא	 תוך	 המעיל	 לכיס	 המזון	 את	 שופך	 הוא	 לארוחה	 שובו	 עם	 רב.	 בכבוד	 ומתקבל	
מלמד	 הוא	 כך	 המכובדים.	 לארוחת	 להיכנס	 לו	 נתנו	 בגללו	 שרק	 משום	 הכבוד	 מגיע	 לו	 שבעצם	 למעיל	
לקח	לאורחים	הנדהמים.	מעקב	אחר	הגרסאות	השונות	עשוי	ללמד	אותנו	על	מהותו	של	הסיפור	העממי	
במעבר	שלו	מארץ	לארץ	ומתרבות	לתרבות.	כל	תרבות	ה"מאמצת"	את	הסיפור	"מלבישה"	אותו	בסממנים	
האופייניים	לה.	השוני	בגרסאות	בהתאם	לתרבויות	מלמד	אותנו	על	טיבה	של	היצירה	העממית	שבכוונתה	
ללמד	לקח,	בדרך	כלל	את	השליטים,	ואת	העשירים	המתנשאים	המתייחסים	לאדם	רק	על	פי	חיצוניותו	
וגודל	נכסיו.	בסיפור	שלפנינו	מתואר	אבא-גברהנא,	שהוא	דמות	עממית	של	לץ	בסיפורי	העם	של	העדה	
האתיופית,	שלא	הורשה	להיכנס	לארוחה	שערך	המלך	כשהוא	לבוש	במעיל	מרופט	והתקבל	בכבוד	כאשר	
הגיע	במעיל	הדּור	ששאל	מחברו.	הוא	מלמד	את	כל	הקרואים	לקח	כאשר	הוא	"מאכיל"	את	המעיל	באמרו	

שהכבוד	מגיע	בעצם	למעיל	כי	רק	בזכותו	נכנס	לארוחה.	
לפני הקריאה:

למה	 לאכול?	 יכול	 מעיל	 האם	 המעיל".	 את	 "מאכיל	 הסיפור	 שם	 על	 חושבים	 הם	 מה	 הילדים	 את	 לשאול	
מישהו	ירצה	להאכיל	מעיל?
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לאחר הקריאה:
לשוחח	עם	הילדים	על	כך	שכאשר	אבא-גברהנא	לבש	מעיל	ישן	הוא	לא	הורשה	להיכנס	לארוחה	וכאשר	
להיות	 הפך	 הוא	 יפה	 מעיל	 לבש	 אבא-גברהנא	 כאשר	 האם	 בכבוד.	 אותו	 קיבלו	 כולם	 יפה	 מעיל	 לבש	
אדם	שונה	מזה	שהיה	כאשר	לבש	את	המעיל	הישן?	האם	כאשר	מישהו	מחליף	בגדים	הוא	הופך	להיות	
הפתגם	 את	 הילדים	 את	 ללמד	 האדם"?	 את	 עושים	 "הבגדים	 האם	 יותר?	 מכובד	 יותר?	 טוב	 אחר?	 אדם	
אפשר	 לאֵחר.	 הכבוד	 של	 הנושא	 על	 ולשוחח	 יפות"	 פנים	 בֵסֶבר	 האדם	 כל	 את	 מקבל	 "הווי	 מהמקורות:	

לייחד	פינה	בכיתה	ולכתוב	בה	כללים	להתנהגות	מתחשבת	ולכבוד	הדדי.

הצב והעקרב / עודד בורלא )עמוד 169(
"מואנשים"	 חיים	 בעלי	 החי,	 מעולם	 דמויות	 הם	 ה"גיבורים"	 בורלא	 עודד	 של	 רבים	 בסיפורים	
ַמציב	 והעקרב"	 "הצב	 הסיפור	 אנושיות.	 ותכונות	 התנהגויות	 למעשה	 מגלמים	 ובאופיים	 שבהתנהגותם	
זו	שתי	דמויות:	עקרב	צעקני	המאיים	לצבוט	ולעקוץ	אבל	לעולם	לא	מתכוון	באמת	למֵמש	את	 זו	מול	
לעומתו	 בדרכו.	 שנקרו	 מי	 כל	 את	 להבהיל	 כדי	 בזאת	 היה	 ודי	 בפיו	 הוא	 העקרב	 של	 כוחו	 כל	 איומיו.	
מציג	הסיפור	את	הצב	בהתנהגותו	השקטה	והאדישה	שאינו	מתרשם	כלל	מהרעש	שמקים	העקרב.	על	
נאלץ,	 העקרב	 מכול.	 חזק	 הצב	 מתנהל	 שּבֹו	 השקט	 העקרב,	 של	 האגרסיבית	 והתנהגותו	 צעקנותו	 רקע	
לראשונה,	להתעמת	עם	מי	שאינו	נרתע	מאיומיו	וגם	מציג	אותו	באיוולתו	על	ידי	כך	שהוא,	הצב,	אינו	
נבהל	מאיומי	העקרב	ועל	השאלה	אם	הוא	רוצה	עקיצה,	הוא	עונה	כן!	כאשר	ברור	שהאיום	של	העקרב	

הוא	איום	סרק,	שּכן	אין	הוא	יכול	לחדור	את	השריון	של	הצב.	
הצב	והעקרב	מייצגים,	בהקצנה,	שתי	דרכי	התנהגות	אנושית.	התנהגות	שקטה,	שקולה	ובוטחת	המעידה	
על	ביטחון	עצמי	לעומת	התנהגות	מאיימת	ותוקפנית	המקימה	"מהומה	על	לא	מאומה"	שמעידה	לעתים	

על	חוסר	ביטחון	דווקא.
בסיפור	 שונה.	 משמעותן	 אך	 )הומופוניות(	 הדבר	 אותו	 הנשמעות	 המילים	 את	 להדגיש	 לשונית:	 מּבחינה	

המילים	הן:	מצא	ומצה.	)בחוברת	יש	תרגול	בנושא.(
לפני הקריאה:

לקרוא	את	שם	השיר	ולשאול	את	הילדים	מה	הם	יודעים	על	שני	בעלי	החיים	האלה.	)קרוב	לוודאי	שרוב	
הילדים	מכירים	את	הצב	ואילו	העקרב	הוא	בעל	חיים	פחות	מּוּכר.(	העקרב	הוא	בעל	חיים	ארסי	עם	עוקץ	

בקצה	הזנב,	והצב	הוא	זוחל	ִאטי	שחי	בתוך	שריון	קשיח	הֵמגן	עליו	בפני	תוקפים.
לאחר הקריאה:

לשוחח	עם	הילדים	על	דרכי	ההתנהגות	של	שני	בעלי	החיים:	מה	יש	לומר	על	התנהגותו	של	העקרב,	למה	
הוא	צעק	ואיים	על	כולם?	האם	מישהו	עשה	לו	דבר	מה	רע?	למה	הוא	רצה	שכולם	יפחדו	ממנו?	איך	התנהג	

הצב?	למה	לדעתכם	הוא	כלל	לא	פחד	מּכך	שהעקרב	יעקוץ	אותו?
הצעה	לפעילות:	לּו	הייתי...	מה	הייתי	אומר:	לַחֵלק	את	הילדים	לזוגות,	אחד	יהיה	הצב	והשני	העקרב	וליצֹור,	

בכתב	או	בעל	פה,	דו-שיח	שונה	מזה	שבסיפור.	

אריה גיבור ועכבר בן-חור / על פי אזופוס )עמוד 173(
ל	 הסיפור	שייך	לסוגת	המשל.	המשל	נמנה	עם	הספרות	העממית	שלה,	בדרך	כלל,	גרסאות	אחדות.	הְמַמׁשֵ
וגם	 שּבֹו	 הדמויות	 שגם	 קצר,	 סיפור	 הוא	 המשל	 הספירה.	 לפני	 השישית	 במאה	 חי	 יווני,	 ממשל	 אזופוס,	
של	 ממהותו	 היא	 ההאנשה	 השכל.	 מוסר	 או	 לקח	 להעביר	 מנת	 על	 אמצעי	 רק	 הן	 המתוארות	 הנסיבות	
המשל.	לכל	משל	יש	נמשל	או	מוסר	הׂשכל.	מוסר	ההשכל	במשל	זה	בא	להצביע	על	כך	שביחסי	הכוחות	בין	
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החזק	לבין	החלש	לעתים	דווקא	לחלש	יש	תכונות	שגם	החזק	יכול	להסתייע	בהן,	ובמקרה	זה	אף	להינצל.
זקוקים	 יכולים",	 "כול	 הם	 שלכאורה	 ההון,	 או	 המעמד	 הכוח,	 בעלי	 שגם	 הוא	 זה	 משל	 שמעביר	 המסר	
העכבר	 עם	 להזדהות	 יכולים	 קטנים	 ילדים	 זו	 מסיבה	 מהם.	 )פיזית(	 לחלשים	 שיש	 ולכישורים	 לעזרתן	
שבתחילת	המשל	היה	חלש	ונפחד	אך	בסופו	הפך	לחזק	וסייע	לאריה	רב	הָעצמה	להינצל.	הנקודה	החזקה	

בסיפור	היא	ההתנצלות	וההודאה	של	האריה	בטעותו.
לפני הקריאה:

ם	הסיפור,	לשאול	את	הילדים	מה	אומר	להם	צירוף	המילים	אריה	ועכבר	)ניגוד	קיצוני,	חלש	 להתייחס	לׁשֵ
וחזק,	גדול	וקטן(	ומה,	לדעתם,	יסופר	בסיפור.	

לאחר הקריאה:
לשאול	את	הילדים	מי,	לדעתם,	ניצח	בסיפור?	מי	היה	החזק	בתחילת	הסיפור	ומי	היה	החזק	בסופו?	איך	זה	
יכול	להיות	שהאריה	הגדול	ורב	הָעצמה	הפך	לחסר	אונים	והיה	זקוק	לעזרתו	של	עכבר	קטן	וחלש?	לשוחח	
על	כך	שלכל	אחד	יש	היכולות	שלו.	העכבר	אמנם	קטן	וחלש	אך	יש	לו	כישורים	שברגע	הנכון	הועילו	יותר	

מכוחו	הפיזי	של	האריה.	

ייחודו של יוצר )עמוד 178(

היוצר הנבחר / יהודה אטלס
הסיבות	שבשלהן	נבחר	היוצר	יהודה	אטלס	להיות	היוצר	הייחודי	בספר.

יהודה	אטלס	הוא	אחת	הדמויות	הבולטות	בתחום	ספרות	הילדים	והנוער	בישראל.	הוא	התפרסם	בשנת	
הילדים	 מספרי	 לאחד	 נחשב	 הספר	 אני".	 הוא	 הזה	 "והילד	 לילדים	 הראשון	 ספרו	 לאור	 כשיצא	 	1977
האהובים	ולֵסֶפר	פורץ	דרך	בסגנונו	–	קצר,	פשוט	ואִמתי.	שיריו	של	יהודה	אטלס	אינם	שירים	"מחנכים"	
והשנאות,	 האהבות	 על	 ילדים	 של	 מבטם	 מנקודת	 אלא	 אחראי"	 "מבוגר	 של	 מבטו	 מנקודת	 הכתובים	
אכזבות,	חוסר	ביטחון,	היסוס	ובלבול	שבחייהם.	השירים	כתובים	בשפה	פשוטה	ויומיומית	כדי	שהילד	
לילדים	 נותן	 אטלס	 יהודה	 האִמתי.	 עצמו	 את	 בו	 ולמצוא	 קורא	 שהוא	 מה	 עם	 להזדהות	 יוכל	 הקורא	

הרגשה	שמישהו	הרגיש	אותם	והוציא	לאור	את	המחשבות	הכמוסות	שלהם.	
יהודה	אטלס	מעיד	על	שיריו:	"הם	קצרים,	הם	ישירים,	הם	עוסקים	בחיי	היומיום	של	ילדים	וברגשות	של	
מדוברת	 בשפה	 כתובים	 הם	 האמת.	 את	 תמיד	 אומרים	 הם	 הילד.	 של	 הצד	 את	 תמיד	 לוקחים	 הם	 ילדים.	
והם	מסתיימים	תמיד	בשורת	מחץ,	בפאנץ'	ליין.	והשורה	הזאת	תמיד	חייבת	להפתיע,	להיות	בלתי	צפויה,	
להאיר	את	כל	העניין	באיזו	תובנה	חדשה..."	"...כל	השירים	שלי	יוצאים	כביכול	מתוך	ראש	של	ילד"	)מתוך	

סוף	דבר	ל"אֶֹסף	ִמתֹוְך	ִסְפֵרי	ְוַהֶיֶלד	ַהֶזה"(.
ץ	בסוף	חוברת	ד'	אך	אין	הכרח	ללמד	אותם	ברצף.	כל	מורה,	על	פי	 שיריו	של	יהודה	אטלס	מובאים	כִמקּבָ
שיקול	דעתה	וצרכיה,	יכולה	להחליט	על	לימוד	שיר	זה	או	אחר	בהתאם	למצב	ולנושא	הנלמד	בכיתה.	רצוי	

לייחד	בכיתה	פינת	היוצר	ובה	תהיינה	יצירות	שנכתבו	או	צוירו	בעקבות	שיריו	של	היוצר.
לפני הקריאה:

לשוחח	עם	הילדים	על	המושג	יצירה,	מהי	יצירה?	)ציור,	פיסול,	מנגינה,	סיפור,	שיר	וכו'(	מהו	יוצר?	-	מי	
שעושה	דברים	באחד	מהתחומים	האלה.	יהודה	אטלס	הוא	יוצר	בתחום	הִספרות.

174(	הנותנת	לילדים	מושג	על	מה	שהם	עומדים	לקרוא/להאזין.	 לפני	קריאת	השירים	יש	הקדמה	)עמוד	
קורות	חייו	של	יהודה	אטלס	וסגנון	כתיבתו	–	שירים	קצרים	על	דברים	שקורים	לילדים	ורגשות	של	ילדים.



60

והילד הזה הוא אני )עמוד 179(

לכל	אדם	תכונות	ומאפיינים	שמבדילים	בינו	לבין	האחרים.	איש	אינו	אלמוני,	לכל	אחד	יש	ייחוד	משלו.	

השיר	מבטא	את	הרצון	לעצב	זהות,	להיות	"מישהו",	לקבל	הכרה	באישיותו.
לפני קריאה:

שאלה	לילדים:	מה	אתם	חושבים,	על	איזה	ילד	נכתב	השיר?	מיהו	"הילד	הזה"?
לאחר הקריאה:

עליכם?	 שֵידעו	 רוצים	 אתם	 מה	 הוא?	 מי	 ֵידעו	 שכולם	 רוצה	 בשיר	 הדובר	 הילד	 למה	 חושבים?	 אתם	 מה	
)תכונות	אופי,	תחּביבים,	שאיפות	וכו'(

פעילות:	כדאי	שּכל	ילד	יכין	"מחברת	ֶזהות"	ובה	יכתוב	את	מה	שהוא	חושב	על	עצמו:	תכונות	אופי,	העדפות,	

שאלות	 לילדים	 תיתן	 שהמורה	 רצוי	 ומסמכים.	 ציורים	 תמונות,	 לצרף	 אפשר	 ושאיפות.	 חלומות	 שנאות,	

מנחות	כגון:	החברים,	המשחקים,	המאכלים	שאני	אוהב/לא	אוהב,	מה	אני	רוצה	להיות	כשאגדל,	דברים	
שאני	אוהב/לא	אוהב	בבית	הספר	וכו'.

יש לי חבר )עמוד 181(

צורת	 את	 והמובילים	 היוזמים	 להיות	 שאוהבים	 ילדים	 יש	 חבריו.	 בבחירת	 שונות	 העדפות	 יש	 אחד	 לכל	

הבילוי	עם	חבריהם	)דבר	העשוי	להוביל	לוויכוחים	ולעימותים(,	ויש	ילדים	המעדיפים	לא	ליזום	ולהסכים	

לכל	מה	שהחבר	מציע	או	עושה	)"שלא	יהיו	עניינים"(.	השיר	מתאר	שני	סוגים	של	יחסי	חברּות	ומדגיש	את	
היתרונות	ואת	החסרונות	שיש	בכל	סוג.

קריאת השיר:

לשיר	שני	בתים	שּכל	אחד	מהם	מתאר	סוג	של	יחסי	חברּות.	כדאי	לקרוא	כל	בית	בנפרד	ולשוחח	על	אופי	

החברּות	המתואר	בו,	היתרונות	והחסרונות.
לאחר הקריאה:

לשאול	את	הילדים	ֵאילּו	חברים	יש	לכם?	איזה	חבר	אתם	מעדיפים	ולמה?	האם	אתם	מתווכחים	או	רבים	

עם	חברכם?	איך	אתם	מסיימים	את	הוויכוח	או	את	הריב?

האם	אפשר	לשחק	מבלי	לריב	או	להתווכח?	ַהציעו	הצעות	)לוותר,	להתחשב(.

חלום נורא מפחיד )עמוד 184(

השיר	נותן	ביטוי	לפחד	ה"נורא"	של	ילד	החושש	שיעקרו	אותו	מסביבתו	הקרובה	והמּוּכרת	ויעבירו	אותו	

ם	אלא	כינוי	–	"החדש". למקום	חדש	שּבֹו	שום	ילד	אינו	מכיר	אותו.	כאילו	אין	לו	ׁשֵ
לפני הקריאה:

נורא	מפחיד".	מה	אתם	חושבים,	מיהו	הדובר	בשיר?	על	איזה	חלום	מפחיד	 להתייחס	לשם	השיר	"חלום	

הוא	רוצה	לסּפר	לנו?	מה	קרה	בחלום?	)לתת	לילדים	להתבטא	ולשֵער	השערות.(
לאחר הקריאה:

שאלות	לילדים:	מה	אתם	חושבים	על	החלום	של	הילד,	האם	הוא	מפחיד?	למה	הילד	פחד	מּכך	שיעבירו	

אותו	לבית	ספר	אחר?	האם	הייתם	רוצים	לעבור	לבית	ספר	אחר?	האם	זה	מפחיד	להיות	"חדש"?	ַהציעו	

הצעות	איך	לעזור	לילד	או	ילדה	חדשים	)לשאול	אותם	לשמם,	להציג	את	שמות	ילדי	הכיתה,	לשחק	ִאתם	
בהפסקות	וכו'(



61

עמדתי בצד ובכיתי )עמוד 186(
השיר	מעלה	נקודה	חשובה	המטרידה	ילדים	רבים	והיא	התנהגות	המבוגרים	כלפי	ילד	שנחבל	וכואב	לו	דבר	
מה.	במקום	לחבק,	להקשיב	ולתמוך	הם	חוקרים	אותו	לפָרֵטי	המקרה	וַמטיפים	לו	מוסר	)וזה	הכי	מרגיז(.	
יהודה	אטלס	מעלה	את	הנקודה	מזווית	ראייה	של	ילד	המסביר	בשפה	פשוטה	ומדויקת	את	העזרה	שהוא	

זקוק	לה	והיא,	התייחסות	לכאבו.
לפני הקריאה:

ובכה?	)למה	הוא	לא	הלך	לאימא	 לו?	למה	הוא	עמד	בצד	 העלאת	השערות:	מיהו	הדובר	בשיר?	מה	קרה	
לסּפר	מה	קרה?(
לאחר הקריאה:

שאלות	לילדים:	איך	הילד	הדובר	בשיר	רוצה	שיעזרו	לו	כשכואב	לו?	האם	גם	אתם	ִהרגשתם	פעם	כמו	הילד	
שבשיר?	סּפרו	על	כך.	איך	אתם	רוצים	שיתנהגו	ֲאליכם	כשכואב	לכם?

כשנכנס הדבר המפחיד )עמוד 188(
ההרגעה	 תחושת	 את	 מתאר	 השיר	 לילה.	 פחדי	 והיא:	 ילדים	 אצל	 ומהותית	 חשובה	 נקודה	 מעלה	 השיר	

כשהורה	עונה	לקריאה	של	הילד	כי	אז	בדיוק	"הדבר	המפחיד"	נעלם.
לפני הקריאה:

להתייחס	לשם	השיר	–	מה	אתם	חושבים:	מהו	הדבר	המפחיד?	לאן	הוא	נכנס?	מי	הדובר	בשיר?	מה	קרה	
לו?

לאחר הקריאה:
האם	אפשר	לדעת	מהשיר	מהו	הדבר	שהפחיד	את	הילד	הדובר?	איך	קרה	שדווקא	כשאבא	שלו	נכנס	לחדר	
אתם	 מה	 מהחושך?	 פחד	 הילד	 שאולי	 או	 מפחיד	 מה	 דבר	 לחדר	 נכנס	 באמת	 האם	 יצא?	 המפחיד	 הדבר	
לדוגמה:	 ברורים,	 אינם	 הדברים	 )בחושך	 יום?	 באור	 מאשר	 יותר	 בחושך	 מפחדים	 אנחנו	 מדוע	 חושבים,	
בגד	שתלוי	על	קולב	יכול	להיראות	כמפלצת,	כאדם	זר	או	כבעל	חיים.(	מה	אתם	עושים	כשמשהו	מפחיד	

ֶאתכם	בלילה?	איך	אתם	ַמציעים	להתמודד	עם	פחדי	לילה?
פעילות:	לתת	לילדים	לצייר	ציורים	תחת	הכותרת	"כשנכנס	הדבר	המפחיד".

תמיד )עמוד 190(
המשתמשים	 ילדים	 יש	 לילדים.	 ההורים	 בין	 קרב"	 ו"שדה	 לוויכוחים	 מקור	 משמש	 האוכל	 רבים	 בבתים	

באוכל	כאמצעי	לחץ	על	ההורים	להשגת	מטרותיהם.
לפני קריאה:

ר	לנו	על	משהו	שקורה	תמיד.	האם	אתם	יכולים	לשער	מהו	הדבר? השיר	מַסּפֵ
לאחר הקריאה:

מה	אתם	חושבים,	למה	הילד	רצה	בכל	פעם	מאכל	אחר?	)האם	באמת	הוא	לא	אהב	את	המאכלים	שהגישו	
לו,	או	שהוא	פשוט	רצה	"לטרטר"	את	הוריו.(	האם	גם	לכם	קורה	שאתם	רוצים	מאכל	שונה	מזה	שמגישים	
רוצים	 אינכם	 אם	 קורה	 מה	 לאכול?	 מה	 את	 לבחור	 רשאים	 אתם	 בביתכם	 האם	 עושים?	 אתם	 מה	 לכם?	

לאכול	מאכל	מסוים?
פעילות:

אפשר	להכין	במחברת	טבלה	ובה	כל	ילד	ידרג	את	המאכלים	המועדפים	עליו.	

אוהב מאוד       לא כל כך אוהב       לא אוהב בכלל
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כאלה חיים שעשיתי )עמוד 192(
הילד	שבשיר	מתאר	בילוי	נהדר	שָחווה	אבל...	)הפסדנו	סרטים	מצוירים	בטלוויזיה.(	הנקודה	שעולה	בשיר	
היא	ש"לכל	מטבע	יש	שני	צדדים"	ואי	אפשר	לתפוס	את	שניהם.	כל	אחד	צריך	להחליט	באשר	להעדפות	

שלו	בצורת	הבילוי.	
לפני הקריאה:

לילדים:	מה	אומר	לכם	המושג	"לעשות	חיים"?	ֵאילּו	"חיים"	אתם	אוהבים	לעשות?
קריאת השיר:

לשיר	שני	בתים:	לקרוא	את	הבית	הראשון	ולהתעכב	על	פָרטי	הבילוי	)אפשר	להיעזר	באיור(:	מה	קנו	לילד,	
את	 מילים,	 במספר	 המתארת,	 השני	 הבית	 של	 הראשונה	 השורה	 את	 לקרוא	 ראה.	 הוא	 מה	 אכל,	 הוא	 מה	

ה"חיים"	שהילד	עשה,	להמשיך	בקריאה	ולהתעכב	על	המילה	ֲאָבל...	הפסדנו	בטלוויזיה	סרטים	מצוירים.	
אפשר	לקרוא	את	השיר	פעם	נוספת	להנאת	הילדים.

לאחר הקריאה: 
הילד	עשה	"חיים"	וחזר	הביתה	מאושר	אבל	הפסיד	סרטים	מצוירים	בטלוויזיה.	מה	אתם	חושבים:	האם	
הייתם	 אתם	 מה	 בטלוויזיה?	 וִלצפות	 בבית	 להישאר	 מעדיף	 היה	 האם	 שעשה?	 ה"חיים"	 על	 הצטער	 הילד	

מעדיפים?	
נקודה	נוספת	לשיחה	)ייתכן	שרק	למתקדמים(:	אם	מציעים	לכם	כמה	אפשרויות	בילוי,	איך	אתם	בוחרים?	

מה	השיקולים	בעד	ונגד?	)תהליך	קבלת	החלטות.(	

לאחר שקראתם )עמוד 195 (
הדמויות	 עם	 הזדהו	 הילדים	 האם	 היא,	 שנשאלת	 והשאלה	 יוצר״	 של	 ״ייחודו	 לפרק	 סיכום	 מהווה	 הקטע	

שבשירים.
כביכול	 יוצאים	 שלי	 השירים	 ש"כל	 אטלס	 יהודה	 של	 הִאמרה	 עם	 מסכימים	 אתם	 האם	 לילדים:	 שאלות	

)כאילו(	מתוך	ראש	של	ילד"?	האם	קרה	שגם	אתם	ִהרגשתם	כמו	ַאחד	הילדים	שבשירים?	כמו	מי	ֵמהם?
ֵאילו	שירים	וסיפורים	אתם	מעדיפים	–	על	ילדים	הדומים	לכם	והמרגישים	כמוכם	או	אולי	על	ילדים	שונים	

מכם?
האם	אתם	רוצים	לקרוא	עוד	שירים	של	יהודה	אטלס?

ִאילו	פגשתם	את	יהודה	אטלס,	ֵאילו	שאלות	הייתם	שואלים	אותו?
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ספרי קריאה מומלצים

הספרים המומלצים הם:

איתמר	פוגש	ארנב/דויד	גרוסמן
מרק	כפתורים	/אוברי	דייוויס,	תרגום:	רימונה	די-נור

אבא	עושה	בושות	/מאיר	שלו
הביצה	שהתחפשה/	דן	פגיס

איתמר	צייד	החלומות	/	דויד	גרוסמן
למה	לנפתלי	קוראים	נפתלי/	אלונה	פרנקל

זקנה	על	נדנדה	/	תמר	אדר
להתרחשויות	 הספרים	 של	 הקשר	 פי	 על	 כך	 על	 להחליט	 יכולה	 מורה	 כל	 הספרים,	 הקראת	 לסדר	 באשר	

בכיתה	והנושאים	הנלמדים.

לפני קריאת הספרים:
אף	כי	ילדים	נחשפים	לספרים	כבר	בגן,	ועוד	הרבה	קודם,	כדאי	לשוחח	ִאתם	על	מאפייניו	של	ספר.	

מהו	ספר?	יש	בו	דּפים	רבים,	כריכה,	בדרך	כלל	מאוירת,	אפשר	להחזיק	אותו,	אפשר	לדפדף	בו,	קריאתו	
אורכת	זמן	רב	יותר	מאשר	קריאת	סיפור,	לעתים	הקריאה	היא	בהמשכים,	יש	בו	איורים.	

לפני	קריאת	כל	ספר	כדאי	להציג	אותו	בפני	הילדים,	להתבונן	בכריכה,	מה	כתוב	על	גבי	הכריכה?	–	בדרך	
כלל	שם	הספר	באותיות	גדולות,	שם	המחבר	ושם	המאייר.	מה	מצויר	על	גבי	הכריכה?	–	בדרך	כלל	הציור	

מרמז	על	תוכנו	של	הספר.	האם	אפשר	לשער	על	פי	שם	הספר	וציור	הכריכה	על	מה	יסופר	בו?

איתמר פוגש ארנב / דויד גרוסמן
מפלצתי	 כיצּור	 האחר	 את	 בדמיונו	 יוצר	 מהם	 אחד	 שּכל	 וארנב,	 ילד	 זרים,	 שני	 בין	 במפגש	 עוסק	 הספר	
ומפחיד.	השניים	זרים	זה	לזה	ומעולם	לא	נפגשו	וכל	ה"ידע"	שיש	להם	זה	על	זה	הוא	פרי	דמיונם	בלבד.	
הוא	 אולם	 ֵאימה	 מטילי	 מיצורים	 במעט	 אף	 ולּו	 חושש	 ואינו	 לב	 באומץ	 ניחן	 איתמר,	 הילד	 הספר,	 גיבור	
יצור	מפחיד	מאין	כמוהו,	בעוד	שכידוע	הארנב	הוא	בעל	 כי	ארנב,	שאותו	מעולם	לא	פגש,	הוא	 משוכנע	
האֵחר	 נראה	 איך	 על	 ידע	 וחוסר	 מוטעות	 מחשבות	 יש	 לארנב	 הן	 לילד	 הן	 מסוכן.	 ולא	 עדין	 קטן,	 חיים	
נפגשים,	 הם	 אחד	 יום	 מפחיד.	 לא	 בעצם	 שהוא	 ממשהו	 לפֵחד	 להם	 גורמת	 הזאת	 המוטעית	 והמחשבה	

ַמּכירים	זה	את	זה	ומתברר	להם	שַלּפחדים	שלהם	לא	הייתה	כל	סיבה.
סיפור	מעורר	מחשבה	על	דעות	קדומות,	על	גזענות,	על	פחד	מן	הזר,	השונה	והלא	מּוּכר	וכמה	חשוב	לקבל	
מידע	ולהכיר	באמת	את	מי	שהכי	מפחיד	אותנו	–	אולי	נגלה	שהוא	בעצמו	מפחד	מִאתנו	ושבעצם	אין	לנו	

שום	סיבה	לחשוש.	כל	עמוד	מעמודי	הספר	מלּווה	באיור	הממחיש	את	תוכנו.
הצגת הספר:

הילדים	יתבוננו	בכריכה	וינסו	לשער	היכן	איתמר	פגש	את	הארנב,	מה	קרה	במפגש?
קריאת	הספר:	תוך	כדי	קריאת	הספר	להציג	את	האיורים	המחזקים	את	המתואר	בספר	)בעיקר	הדמויות	

המפחידות(.
לאחר הקריאה:

נקודות	לשיחה	עם	הילדים:	מה	איתמר	חשב	על	ארנבים?	האם	הייתה	לו	סיבה	לחשוב	כך?	האם	הוא	הכיר	
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ארנבים?	מה	הארנב	חשב	על	הילדים?	האם	הארנב	ראה	והכיר	ילדים?	האם	הייתה	לו	סיבה	לחשוב	עליהם	
ַחד	שלהם	לא	היה	 כך?	איך	קרה	שאיתמר	והארנב	הפסיקו	לפחד	זה	מזה?	)הם	הכירו	זה	את	זה	וראו	שלּפַ

כל	בסיס.(
האם	משהו	הצחיק	ֶאתכם	בספר?	סּפרו	מה.

חדתם	ממשהו	או	ממישהו	שלא	ִהּכרתם	ולא	ידעתם	עליו	דבר	ולבסוף	התברר	שלא	 האם	קרה	לכם	פעם	שּפְ
היה	ממה	לפחד?

מה	אנחנו	יכולים	ללמוד	מהסיפור?	)לא	להתבסס	על	דעות	קדומות	מבלי	לברר	קודם	את	האמת.(

מרק כפתורים / אוברי דייוויס, תרגום: רימונה די-נור
נושא	הספר	הוא:	חשיבותם	של	נתינה,	נדיבות,	שיתוף	פעולה	ועזרה	הדדית.	בספר	מסופר	על	קבצן	שהגיע	
לעיירה	חשוכה	וקרה,	אנשיה	זעופי	פנים,	לא	חברותיים,	קמצנים	שאינם	מוכנים	לעזור	לו	ואפילו	זה	לזה	
אינם	עוזרים.	הקבצן	מבטיח	להם	לחולל	נס	והם,	מתוך	סקרנות	וציפייה	לרווח	אפשרי,	מתחילים	לשתף	
פעולה.	ואכן	ה"נס"	התחולל:	אנשי	העיירה	גילו	את	הכוח	שבשיתוף	פעולה,	את	ההבנה	שאם	כל	אחד	יתרום	
את	חלקו	הקטן,	יחד	אפשר	לחולל	שינויים.	העיירה	הפכה	מעיירה	חשוכה	וקרה	לעיירה	שמחה	שתושביה	
הפכו	לחברים.	האיורים	שבספר	מתארים	עיירה	במזרח	אירופה	ואת	האווירה	שׂשררה	בה.	האיורים	כהים,	

הבתים	מטים	לנפול,	האנשים	לבושים	בלבוש	מוזר	ואפרורי.	
לפני הקריאה:

להתבונן	בציור	שעל	הכריכה:	מצוירת	שם	דמות	מפחידה	מעט	המזכירה	ציורי	מַכשפות	באגדות	הבוחשות	
בדּוד	גדול	שיקוי	כלשהו.	

ם	הספר	מרק	כפתורים	מעורר	תהיות.	לשאול	את	הילדים	מה	ידוע	להם,	ממה	עושים	מרק?	)ירקות,	עוף.(	 ׁשֵ
מה	מוזר	בשם	הספר?	)האם	אפשר	לעשות	מרק	מכפתורים?(	מה	אתם	חושבים	על	ציור	הכריכה?	מי	מצויר	

ם?	מה	אתם	חושבים	על	מה	יסופר	בספר? ׁשָ
קריאת הספר:

ה"מפגש"	 ואת	 ובשלג	 בקור	 בודד	 ההולך	 הקבצן	 את	 המתארים	 הראשונים	 העמודים	 ארבעת	 את	 לקרוא	
)קור,	 ִאתו.	לשוחח	על	מה	שהרגיש	הקבצן	 ולא	הסכימו	אפילו	לדבר	 לו	 שלו	עם	אנשי	העיירה	שהתנכרו	

בדידות,	אכזבה(.
ַמׁש	בית	הכנסת	שהסביר	לו	את	הסיבה	 לקרוא	עוד	ארבעה	עמודים	המתארים	את	המפגש	של	הקבצן	עם	ַשׁ
ָמׁש	שכדאי	להם	 שבגללה	איש	בעיירה	אינו	מוכן	לעזור	)כולם	עניים(,	ואת	הניסיון	של	הקבצן	לשכנע	את	הַשׁ
יודע	להכין	מרק	מכפתורים(.	בארבעת	העמודים	הבאים	מתוארת	ספקנותם	של	 )הוא	 לשתף	פעולה	אתו	
אנשי	העיירה	אך	מתוך	סקרנות	הם	הסכימו	לשתף	פעולה	וכולם	רצו	לבית	הכנסת.	לאחר	קריאת	קטעים	
ֵאלו	לשאול	את	הילדים	מה	לדעתם	שכנע	את	אנשי	העיירה	לתת	את	הדברים	שהקבצן	ביקש?	)רצו	לראות	
אנשי	 שהביאו	 מהחומרים	 המרק	 בישול	 את	 המתאר	 הסיפור	 המשך	 את	 לקרוא	 לרווח.(	 ציפו	 ה"נס",	 את	
העיירה	ואת	הארוחה	החגיגית	שערכו	לכבוד	הקבצן	"בעל	הנס"	וכן	את	האירוח	שזכה	לו	מצד	אנשי	הכפר.	
את	שני	העמודים	האחרונים	כדאי	לקרוא	בנפרד	ולהתמקד	בעמוד	האחרון	המהווה	את	הרעיון	המרכזי	של	

הספר	והוא	יתרונה	של	החברּות	ושיתוף	הפעולה.
לאחר הקריאה:

נקודות	לשיחה	עם	הילדים:	מה	דעתכם	על	אנשי	העיירה?	איך	הם	התנהגו	זה	לזה	לפני	שהקבצן	הגיע?	האם	
הם	היו	חברים?	האם	עזרו	זה	לזה?	מה	קרה	לאחר	שהקבצן	הגיע	ואמר	להם	שהוא	יכול	לחולל	נס?	)הסקרנות	
שלהם	לגבי	הנס	הביאה	אותם	לכך	שישתפו	פעולה.(	האם	המרק	היה	באמת	עשוי	מכפתורים?	ממה	היה	
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עשוי?	)מהמוצרים	שהביאו	אנשי	העיירה.(	מה	אנשי	העיירה	הרוויחו	מביקורו	של	הקבצן?	)העיירה	הייתה	
שמחה	יותר,	הם	למדו	להיות	חברים	ולעזור	זה	לזה.(

הצעה לפעילות כיתתית:
פעילות	שתמחיש	שיתוף	פעולה,	למשל:	הכנת	ארוחה	משותפת	לכל	הכיתה	כשּכל	קבוצה	מכינה	דבר	אחד	

בלבד	)הבאת	כלים,	עריכת	שולחנות,	הכנת	כריכים,	תכנית	אמנותית	וכו'(.

אבא עושה בושות / מאיר שלו
הספר	כתוב	בחרוזים	ובשפה	מבדחת	ומטפל	בשני	נושאים	חשובים:	בנושא	המגדרי	ובנושא	קבלת	החריג	

והיוצא	דופן	)מּבחינת	הנורמות	המקובלות	לאותו	זמן(.
במשפחתו	של	הילד	אפרים	קיים	היפוך	התפקידים	המסורתיים,	הן	מּבחינה	מגדרית	)האב	עקר	בית	ולאם	
שמתריע	 להורה	 הופך	 והילד	 ילד	 כמו	 מתנהג	 האב	 אבא-ילד.	 יחסי	 מבחינת	 והן	 לבית(	 מחוץ	 קריירה	 יש	
בפני	ה"בושות"	שאביו	עושה.	ה"בושות"	שהאב	עושה	הן	בעצם	מעשים	שבדרך	כלל	ילדים	נוהגים	לעשות:	
מאחרים	לקום	בבוקר,	הבגדים	לא	מסודרים,	התנהגות	המזכירה	התנהגות	של	ילד.	הילד	מדבר	אל	אביו	
הבגדים	 את	 לסדר	 פעמים	 אלף	 לך	 "אמרתי	 כגון:	 לילדים	 אומרים	 שהורים	 מקובל	 כלל	 שבדרך	 בסגנון	

בערב..."
הילד	אפרים	מבין	שאביו	נחשב	לחריג	ולשוֶנה	והוא	מקנא	בילדים	שיש	להם	אבות	שעוסקים	במקצועות	

"גבריים"	מקובלים	כגון:	שוטר,	רופא,	מסגר.
כובע	 חובש	 שלו	 אבא	 עמד	 הִאמהות,	 כל	 לצד	 בגן,	 עוגות	 כשלתחרות	 היה	 הילד,	 בעיני	 הבושה,	 של	 שיאּה	
אופים	"מטופש"	ובידיו	עוגה	שנראית	מאוד	מגושמת	ומכוערת	לעומת	שאר	העוגות.	אך	לאחר	שהאב	פורס	
אותה	היא	מתגלה	במלוא	יופייּה	והדרה	וזוכה	לשבחים.	בנקודה	זו	אפרים	לומד	להכיר	את	השוני	שבאביו,	

לקבל	אותו	כמות	שהוא,	לאהוב	אותו	ואף	להתגאות	בו.
לפני הקריאה:

להתבונן	בציור	שעל	הכריכה	המרמז	על	דמותו	של	האב.	איך	נראה	האב	בציור,	מה	הוא	מחזיק	ביד?	)האם	
בו	 )מסתכלים	 ברחוב?	 האנשים	 עושים	 מה	 מרים?(	 בתוף	 צלצול	 תוך	 אופניו	 על	 רוכב	 שאבא	 מקובל	 זה	

בתימהון.(	
ילדים	 בעיני	 כלל,	 בדרך	 נחשבים,	 אבות	 מעט.	 מביך	 בושות"	 עושה	 "אבא	 המשפט	 הספר.	 ם	 לׁשֵ להתייחס	

לחזקים,	מושלמים,	גבריים	והצירוף	של	אבא	ובּושה	לא	מתאים	בעיניהם.	
שאלות	לילדים:	מיהו,	לדעתכם,	הדובר	בשיר?	איזו	בושה	אבא	שלו	עשה?	האם	אבות	עושים	ּבּושֹות?

לאחר הקריאה:
האם	הספר	הצחיק	אתכם?	מה	מצחיק	בו?	

נקודות	לשיחה:	מה	דעתכם	על	אבא	של	אפרים?	האם	הוא	אב	שיש	להתבייש	בו?	האם	יש	להתבייש	במי	
שאינו	כמו	כולם?	מה	אתם	חושבים:	האם	יש	עיסוקים	המתאימים	רק	לגברים	ורק	לנשים?	מה	הם?	איך	

נהוג	אצלכם	בבית	–	האם	יש	תפקידים	מוגדרים	לאימא,	לאבא,	לילדים?

הביצה שהתחפשה / דן פגיס
הספר	עוסק	בנושא	של	אי	שביעות	רצון	עצמית	והרצון	להיות	מישהו	אחר.	הביצה,	כמשל,	לא	הייתה	מרוצה	
יחס	 ישתנה	 שּכך	 בתקווה	 אחרת	 זהות	 לעצמה	 וחיפשה	 ביצה(,	 להיות	 רצתה	 לא	 )היא	 ומצורתה	 מעצמה	
הסביבה	אליה.	החלפת	הזהויות	לא	עזרה	לה	וכל	זהות	שהיא	אימצה	לעצמה	לא	באמת	הפכה	אותה	לאחרת	
היא	 לה".	לבסוף	 מֻחּפׂשת,	אמרו	 ביצה	 כביצה	"את	סתם	 זיהו	אותה	 כולם	 בעיני	הסביבה,	 אלא	למגוחכת	

חוזרת	לייעוד	שלה	כביצה	שמתוכה	בוקע	אפרוח	)קבלת	האני(.	
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לפני הקריאה:
תרצה	 ביצה	 ָלָמה	 להתחפש?	 יכולה	 ביצה	 האם	 הספר?	 בשם	 מוזר	 משהו	 יש	 האם	 הספר:	 לשם	 להתייחס	

להתחפש?	
לאחר הקריאה:

נקודות	לשיחה:	למה	הביצה	לא	הייתה	מרוצה	מעצמה?	מה	היא	רצתה	לעשות	ולא	יכלה?	)לעמוד,	לקפוץ,	
ללכת.(	האם	ביצה	אמּורה	לדעת	לקפוץ	וללכת?	איך	התייחסו	כולם	אל	הביצה	בתחפושות	השונות?	)לגלגו.(	

האם	כאשר	התחפשה	לפרח	היא	הייתה	באמת	פרח?	האם	היה	לה	ריח?	
האם	אתם	אוהבים	להתחפש?	מה	אתם	מרגישים	כאשר	אתם	מתחפשים?	האם	כאשר	מתחפשים	הופכים	

להיות	מישהו	אֵחר?	האם	אפשר	להיות	מישהו	אֵחר?

איתמר צייד החלומות / דויד גרוסמן
הספר	עוסק	בנושא	מהותי	מאוד	בעיני	הילדים	והוא:	חלומות	לילה	מפחידים.	חלומות	הם	ביטוי	לחוויות,	
לרגשות	ולדאגות	של	הילדים	במהלך	היום.	הפחד	של	הילדים	הוא	אִמתי	בעיניהם,	ויש	לתת	לו	לגיטימציה	
ד	שחוזר	אליו	מדי	לילה	ומפחיד	אותו.	הנקודה	העיקרית	 ולא	לנסות	לבטל	אותו.	הילד	איתמר	חולם	על	ׁשֵ
"הפחדתו"	 במלכודת,	 "לכידתו"	 ידי	 על	 ד	 הׁשֵ על	 מתגבר	 אביו,	 בעזרת	 איתמר,	 כיצד	 היא	 מעלה	 שהספר	

בעזרת	פנס.	הילד	"מתיידד"	אתו	בעזרת	שיחה,	והעיקר,	הילד	התגבר	על	השד	בעצמו	וללא	עזרה.
לפני הקריאה:

שאלות	לילדים:	מה	אתם	חושבים,	האם	אפשר	לצוד	חלומות?	איך?	איך	אתם	חושבים	שהילד	איתמר	צד	
חלומות?	)העלאת	השערות.(	להתבונן	בציור	שעל	הכריכה,	מה	הילד	מחזיק	ביד?	לשם	מה	הוא	צריך	את	

הפנס?	
קריאת הספר:

דים	הם	לא	 תוך	כדי	קריאת	הספר	להדגיש,	בעמוד	החמישי,	את	הדו-שיח	בין	איתמר	לאביו:	"איתמרוש,	ׁשֵ
אִמתיים!"	אמר	אבא...	"בחלום	שלי	הֵשד	כן	אִמתי."	אמר	איתמר.	דו-שיח	זה	מבטא	את	הפער	בין	תפיסת	
הוא	 שבעיניהם	 הילדים	 של	 הפחד	 לבין	 אִמתי(	 לא	 )זה	 הילדים	 של	 המפחידים	 החלומות	 את	 המבוגרים	

אִמתי	מאוד.
לאחר הקריאה:

ד?	האם	הם	אִמתיים	לדעתכם?	האם	מישהו	מּכם	ראה	 ׁשֵ נקודות	לשיחה	עם	הילדים:	מה	זאת	מפלצת	או	
ד	במציאות?	מה	דעתכם	על	"מלכודת	החלומות"	של	איתמר?	האם	גם	לכם	יש	לעתים	 ׁשֵ פעם	מפלצת	או	

חלומות	מפחידים?	איך	אתם	מתגברים	עליהם?	
פעילות בעקבות הספר:

ִדים"	ולהכין	תערוכת	מפלצות. לצייר	או	להכין	מגרוטאות	"מפלצות/ׁשֵ
לצייר	ו/או	להכין	מגרוטאות	מלכודות	למפלצות.

למה לנפתלי קוראים נפתלי / אלונה פרנקל )ליום השואה(
לא	קל	להמחיש	לילדים	בכיתה	א'	את	נושא	השואה.	בדרך	כלל	הנושא	מובא	לידיעתם	מנקודת	מבטם	של	

בוגרים.	טקסים,	אנדרטאות	ומעל	ַלכול	הצפירה	המחרידה	ילדים	ומבוגרים	כאחד.
הסופרת	אלונה	פרנקל	מתארת	בספר	את	תקופת	השואה	"בגובה	העיניים"	של	הילדים	כילדה	שילדותה	
ולהיאבק	על	חייהם	 ונאלצו	להתחבא	 נרצחו	 ילדים	 נוראה",	שּבּה	 עברה	עליה	בתקופת	השואה.	"תקופה	
שמתחיל	 סיפור	 זה	 בסיסיים.	 ובמושגים	 ברורה	 בשפה	 והיום,	 אז	 התקופות,	 את	 מתאר	 הספר	 יום-יום.	
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אנשים	 בעולם	 ישלטו	 לא	 לעולם,	 פעם,	 "שאף	 ובהבטחה	 בישראל	 וחיים	 לארץ	 עלייה	 טוב,	 וסופו	 עצוב	
רעים".	הספר	מלּווה	באיורים	המתארים	את	התקופה	הטובה	בציורים	ללא	צבע	ושמחים,	ואת	התקופה	
החדשים,	 החיים	 למרות	 וההנצחה.	 הזיכרון	 חשיבות	 את	 מדגיש	 הספר	 שחור.	 רקע	 עם	 בדפים	 הנוראה	
הטובים	ונטולי	הסכנות	שיש	לנו	היום,	עלינו	לזכור	תמיד	את	ֵאלו	"שלא	ִנְצלּו	במלחמה	הנוראה,	אז,	בארץ	
הרחוקה".	הזיכרון	נעשה	באמצעות	אלבום	התמונות	וההנצחה	על	ידי	קריאת	שמו	של	נפתלי	על	שם	סבו	

"שלא	ניצל".	
לפני הקריאה:

ם	הספר:	מה	אתם	חושבים,	למה	לילד	נפתלי	קראו	כך? להתייחס	לׁשֵ
לשאול	את	הילדים	מי	ֵמהם	יודע	את	הסיבה	שהוריו	קראו	לו	בשמו?	)על	שם	מישהו,	על	שם	עץ	או	פרח,	
אולי	רצו	לבטא	משהו	או	כי	השם	מצא	חן	בעיניהם.(	להתבונן	בתמונת	הכריכה:	מה	רואים?	)אבא,	אימא	

וילד	מסתכלים	באלבום	תמונות.(	
קריאת הספר:

תוך	כדי	קריאה	להתייחס	לאיורים,	מתי	הם	בהירים	ומתי	הם	כהים.	
לאחר הקריאה:

על	 בספר	 מספרת	 פרנקל	 אלונה	 מה	 הנוראה(.	 )התקופה	 השואה	 על	 להם	 ידוע	 מה	 הילדים	 עם	 לשוחח	
השואה?	על	תקופת	ילדותה	בשואה?	מה	אתם	חושבים	–	האם	חשוב	לזכור	את	כל	האנשים	שמתו	בשואה?	

איך	כולנו	זוכרים	אותם?	)הצפירה,	טקסים.(	
להתבונן	שוב	בתמונה	שעל	הכריכה	ולשאול:	מי	הילד	המצויר	כאן?	מה	אתם	חושבים	ֵאילּו	תמונות	הוריו	

מראים	לו?
פעילות בעקבות הספר:

לתת	לילדים	לבטא	את	תחושותיהם	בעקבות	קריאת	הספר.

זֵקנה על נדנדה / תמר אדר
כמו	 "לא	 מקובלת,	 ולא	 דופן	 יוצאת	 היא	 שבעיניהם	 להתנהגות	 שונים	 אנשים	 של	 בתגובות	 עוסק	 הספר	
נראה	 הדבר	 בסביבה	 שעברו	 אנשים	 בעיני	 שעשועים.	 בגן	 נדנדה	 על	 התנדנדה	 ויפה	 זקנה	 אישה	 לם".	 ּכֻ
לשבת	 אמורות	 וזקנות	 לילדים	 רק	 הן	 נדנדות	 שהרי	 לגילּה,	 מתאים	 שאינו	 דופן	 ויוצא	 מוזר	 כמעשה	
אך	 משטרה.	 להזמין	 חשבו	 ואף	 חירשת	 או	 משוגעת	 שהיא	 חשבו	 האנשים	 גרביים.	 ולסרוג	 אבות	 בבית	
התנהגות	 זו,	 מול	 זו	 מעמיד,	 הספר	 רצונה.	 פי	 על	 להתנהג	 התביישה	 שלא	 על	 בה	 שקינאו	 אנשים	 גם	 היו	
משמש	 והוא	 חלקים	 שני	 הראשון	 לפרק	 פרקים.	 כמה	 לֵסֶפר	 ספונטנית.	 התנהגות	 לעומת	 סטֵראוטיּפית	
כעין	"תמונת	פתיחה".	ארבע	השורות	הראשונות	מתארות	את	הזֵקנה:	איך	היא	נראית	וכיצד	היא	לבושה.	
בשורות	הבאות	יש	תנועתיות	המדמה	את	תנועת	הנדנדה:	עולה,	יורדת,	מניפה	רגליים	ומתעופפת	מעלה-
צורח,	 זה	 הזקנה:	 למראה	 השכונה	 בי	 תוׁשָ של	 ותוסס	 פעלתני	 בתיאור	 מתחילים	 הבאים	 הפרקים	 מעלה.	
לב	 ׂשמה	 ולא	 מתנדנדת	 הזקנה	 שּבּה	 השלווה	 תיאור	 ולעומתם	 כועסת	 וזו	 ממהר	 זה	 מתעלפת,	 כמעט	 וזו	
למתרחש	סביבּה	"ומניפה	רגַלִים,	גבוה-גבוה	מעל	הראשים..."	שני	האנשים	היחידים	ה"מפרגנים"	לזקנה	
ֵער	שהזקנה	מנסה	אולי	לשחזר	באמצעות	הנדנדה	את	ימי	ילדותה	המאושרים	ומביא	לה	 הם:	הגנן	שמׁשַ
ורד	יפה,	והשנייה	היא	ילדה	קטנה	שמטפסת	על	הנדנדה	השנייה	ומצטרפת	לזֵקנה	ושתיהן	נהנות	מהחיים.	

ָלה	בין	החיים	נטולי	הדאגות	בילדות	ובשנות	הִזְקָנה. אולי	ַהְקּבָ
לפני הקריאה:

ם	הספר:	"זֵקנה	על	נדנדה",	על	מה	אתם	חושבים	יסופר	בספר?	 הצגת	ׁשֵ
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של	 העליון	 בחלק	 לרגליים	 הילדים	 את	 )לכוון	 בתמונה?	 רואים	 מה	 הכריכה:	 שעל	 בתמונה	 התבוננות	
התמונה.(	מה	אתם	חושבים	של	מי	הרגליים	האלה,	למה	הן	למעלה?

קריאת הספר:
ר	על	אחד	מדיירי	השכונה	ועל	תגובתו	כשראה	את	הזקנה	על	הנדנדה.	בסוף	 לֵסֶפר	כמה	פרקים,	כל	פרק	מַסּפֵ
כל	פרק	יש	קטע	קצר	המתאר	את	הזקנה,	שּכל	המהומה	סביבּה	אינה	נוגעת	לה,	והיא	ממשיכה	להתנדנד	
בהנאה.	בסיום	קריאת	כל	קטע	כדאי	לחזור	שוב	על	המשפטים	המתארים	את	תגובת,	או	אי	תגובת,	הזקנה.	
במספר	פרקים	יש	משפטים	המבטאים	גישה	סטראוטיפית	וכדאי	להתעכב	עליהם:	אדון	צדקה	–	"נדנדות	

זה	רק	לילדים".
ליּבי	–	הכי	טוב	בשבילה	זה	לשכב	בִמטה.	

ִים!..." הדיירים	–	..."לשבת	בשקט	בבית	האבות	ולסרֹג	לנכדים	גרּבַ
לאחר הקריאה:

לּו	 עושים	 או	 אומרים	 הייתם	 מה	 בנדנדה?	 מתנדנדת	 שזקנה	 בעיניכם	 מוזר	 זה	 האם	 הילדים:	 את	 לשאול	
לדברי	 להתייחס	 צריכה	 הייתה	 הזקנה	 האם	 חושבים,	 אתם	 מה	 שעשועים?	 בגן	 מתנדנדת	 זקנה	 ראיתם	
הדיירים	ולרדת	מהנדנדה?	מה	אתם	חושבים	על	דבריו	של	אדון	צדקה	שאמר	שנדנדות	זה	רק	לילדים?	ומה	
אתם	חושבים	על	מה	שליּבי	אמרה	שהזקנה	צריכה	לשכב	במיטה?	ועל	מה	שאמרו	הדיירים	שהזקנה	צריכה	

ִים? לשבת	בבית	אבות	ולסרוג	לנכדים	גרּבַ
לּו	פגשתם	את	הזקנה,	מה	הייתם	אומרים	לה?
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ערּכת עָזרים למורה

החומרים הכלולים בערּכה:

* תמונות הַמציגות את צורת הפה כאשר הוגים את התנועות.

* לוחות לתרגול ולהגּברת המּודעּות הפונולוגית.

* כרטיסי כל אותיות הא”ב.

* מבדק קריאה.

התמונות

התמונות  אותה.  המייצג  הגרפי  הסימן  ואת  ותנועה  תנועה  בכל  הפה  צורת  את  מראות  התמונות  חמש 
תנועה  קוראים  כיצד  ששכח  ילד  התנועות.  הקניית  של  והקצב  הסדר  פי  על  בכיתה,  לתלייה  מיועדות 

מסוימת יוכל להתבונן בתמונה ולהיזכר בתנועת הפה.
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ַָ

ג

לוחות לתרגול

לוחות התרגול וכרטיסי הא”ב משמשים לפיתוח המּודעּות הפונולוגית וללימוד ויישום של תנועות חדשות, וכן 
למבדק יומיומי המאפשר למורה לעקוב אחר התקדמותם של התלמידים.

על הלוחות כתובות התנועות. (לכל תנועה לוח נפרד.)

דרך העבודה

1. המורה ַמציגה בפני הילדים לוח עם אחת התנועות
ומבקשת מאחד הילדים להגות את התנועה.

2. המורה מציגה את ַאחד העיצורים ומבקשת מהילד להגות את הצליל.

3. המורה ַמניחה את כרטיס העיצור מעל התנועה כך שיכסה את הריבוע, ועל הילד לקרוא את הצירוף שנוצר.

זו חשובה מאוד כדי שהילדים יפנימו את העיקרון שהצירוף מורכב מעיצור ומתנועה. עיקרון זה  צורת תרגול 
ייתן להם כלי חשוב לקריאה נכונה ומדויקת. במהלך התרגול על המוָרה להקפיד שּכל ילד יקרא בתורו ולא כל 

הילדים ב”מקהלה”, כדי שתוכל להקשיב לכל ילד ולזהות את המתקשים. 

כתיבת צירופים

בשלב זה חשוב מאוד שהילדים יעסקו גם בכתיבת צירופים על פי אותו העיקרון. 
תבו ל הוסיפו   ָ  ִקראו את הצירוף. לדוגמה: ּכִ

מבדק קריאה

יש חשיבות רבה למעקב אחר התקדמותו של כל תלמיד במהלך כל שלב ברכישת הקריאה. המבדק מאפשר 
מתקשה  הילד  שּבֹו  השלב  את  סּפציפיים,  קושי  תחומי  לאתר  תלמיד,  כל  של  התקדמותו  אחר  לעקוב  למורה 

ובהתאם לכך לבנות לו תכנית עבודה המותאמת לקשייו. (פירוט בהמשך.)
המבדק מורכב מַדּפים לתלמיד ומַדּפי מעקב למוָרה לרישום התוצאות.

ָ ָג
ג
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לוחות לתרגול

לוחות התרגול וכרטיסי הא”ב משמשים לפיתוח המּודעּות הפונולוגית וללימוד ויישום של תנועות חדשות, וכן 
למבדק יומיומי המאפשר למורה לעקוב אחר התקדמותם של התלמידים.

על הלוחות כתובות התנועות. (לכל תנועה לוח נפרד.)

דרך העבודה

1. המורה ַמציגה בפני הילדים לוח עם אחת התנועות
ומבקשת מאחד הילדים להגות את התנועה.

2. המורה מציגה את ַאחד העיצורים ומבקשת מהילד להגות את הצליל.

3. המורה ַמניחה את כרטיס העיצור מעל התנועה כך שיכסה את הריבוע, ועל הילד לקרוא את הצירוף שנוצר.

זו חשובה מאוד כדי שהילדים יפנימו את העיקרון שהצירוף מורכב מעיצור ומתנועה. עיקרון זה  צורת תרגול 
ייתן להם כלי חשוב לקריאה נכונה ומדויקת. במהלך התרגול על המוָרה להקפיד שּכל ילד יקרא בתורו ולא כל 

הילדים ב”מקהלה”, כדי שתוכל להקשיב לכל ילד ולזהות את המתקשים. 

כתיבת צירופים

בשלב זה חשוב מאוד שהילדים יעסקו גם בכתיבת צירופים על פי אותו העיקרון. 
תבו ל הוסיפו   ָ  ִקראו את הצירוף. לדוגמה: ּכִ

מבדק קריאה

יש חשיבות רבה למעקב אחר התקדמותו של כל תלמיד במהלך כל שלב ברכישת הקריאה. המבדק מאפשר 
מתקשה  הילד  שּבֹו  השלב  את  סּפציפיים,  קושי  תחומי  לאתר  תלמיד,  כל  של  התקדמותו  אחר  לעקוב  למורה 

ובהתאם לכך לבנות לו תכנית עבודה המותאמת לקשייו. (פירוט בהמשך.)
המבדק מורכב מַדּפים לתלמיד ומַדּפי מעקב למוָרה לרישום התוצאות.

ָ ָג
ג
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הדּפים לתלמיד

הדּפים לתלמיד מיועדים לקריאה על ידי התלמיד הנבחן על פי הנחיות המורה ועל פי השלב שּבֹו הוא נמצא. (די 
בעותק אחד לכל הכיתה.)

הדּפים לתלמיד מורכבים ִמקריאת עיצורים וצירופים בתנועות השונות, מקריאת מילים ומשּפטים קצרים וכן 
מקריאת טקסטים. 

דּפים לתלמיד בתנועת הקמץ-פתח

כדי למנוע עומס, מבדק העיצורים והמילים בקמץ-פתח מחולק לשלושה דּפים. העיצורים מדֹורגים על פי הסדר 
שּבֹו הם נלמדים בחוברת.

דרך העבודה בדפים לתלמיד

בדף  התוצאות  את  מסמנת  המורה  לשמאל.  מימין  המוָרה,  הנחיית  פי  על  העיצור/צירוף  את  קורא  התלמיד 
המעקב, כפי שיפורט בהמשך.

לאחר מכן עוברים לקריאת המילים והמשפטים והמורה מסמנת בדף המעקב. המבדק יכול להיעשות גם בחלק 
מהעיצורים שבדף, וזאת על פי שיקול דעתה של המורה. 

דפים לתלמיד בתנועות: חיריק, חולם, צירה-סגול, ֻקּבוץ-שורוק

לכל תנועה מוקדש עמוד על פי הסדר שּבֹו הן נלמדות בחוברות.
דרך העבודה – כמפורט במבדק הקמץ-פתח.
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דפים לתלמיד: קריאת סיפורים

בֶערּכה שני סיפורים לקריאה קולית, האחד (ָאח ָקָטן) בתנועות קמץ-פתח חיריק וחולם, והוא מיועד להערכת 
(ִטיּול  והשני  הקריאה),  רכישת  תהליך  באמצע  (בערך  החולם  רכישת  לאחר  התלמידים  של  הקריאה  שטף 
ַלֶחְרמֹון) מכיל את כל התנועות ומיועד להערכה לאחר סיום רכישת כל התנועות. (דרך העבודה תפורט בפרק 

”דרך העבודה בדפי המעקב למורה.”)

דרך העבודה בדפי המעקב למורה

דּפי המעקב מורכבים ִמדף עיצורים ותנועות, מדּפי מילים ומשפטים ומדּפי סיפורים לקריאה קולית. 
את דפי המעקב יש לשכפל, עותק לכל ילד.

דף מעקב – עיצורים ותנועות

בצד הטבלה כתובים בטור כל העיצורים (על פי הסדר שּבֹו הם נלמדים 
בחוברות).

ם האות, הצליל  בראש הטבלה כתובים בשּורה כל הנושאים הנבדקים: ׁשֵ
והתנועות (על פי הסדר שּבֹו הם נלמדים בחוברות). המורה עוקבת אחר 
נכון,  קריאתו של הילד ומסמנת במשבצת המתאימה: אם הילד קרא 
המוָרה מסמנת V.  אם הילד טעה, יש לרשום את הטעות כפי שנאמרה 

כדי שאפשר יהיה ללמוד על הקושי.

ִטיּול ַלֶחְרמֹון
אֶֹרן ָנַסע ִעם הֹוָריו ְלַהר ַהֶחְרמֹון. 

אֶֹרן א ָרָאה ַאף ַּפַעם שֶֶׁלג ְוהּוא ִהְתַּפֵעל ְמאֹוד 

שֶֶׁלג ָלָבן.  ֵמַהר ַהֶחְרמֹון ַהְמֻכֶסה בְּ

ָבִלים  ִכֵסא כְּ אֶֹרן ְוהֹוָריו ָישְׁבּו בְּ

ְוָעלּו ְלַמְעָלה ְלרֹאׁש ָהָהר.

ָהָיה ַקר ְמאֹוד ַעל ַהֶחְרמֹון.

אֶֹרן ָחַבׁש ּכֹוַבע ֶצֶמר, ָנַעל ַנֲעֵלי ַּפְרָוה 

ָפפֹות ָעבֹות. ְוָלַבׁש כְּ

א  שֶֶׁלג ּוָבָנה ִעם ִאָמא ְוַאבָּ אֶֹרן ִהשְַׁתֲעשֵַׁע בַּ

ת שֶֶׁלג ְגדֹוָלה ּושְֵׁמָנה ְוִצֵיר ָלּה ַּפְרצּוף ַמְצִחיק. בַּ בֻּ

ַדף ַלַתְלִמיד – ְקִריָאה קֹוִלית ֶׁשל ִסּפּור ְּבָכל ַהְתנּועֹות

ָאח ָקָטן
ָתה ְוִסְּפָרה: ָאה ַלכִּ זַֹהר בָּ

נֹוַלד ִלי ָאח, ִתינֹוק ָקָטן.

א ָקָנה לֹו ִמָטה ַוֲעָגָלה. ַאבָּ

ַסְבָתא ָקְנָתה ֲחִליָפה ָיָפה

ָרָכה ְוָתִליִתי אֹוָתּה ַעל ַהִמָטה. ַתְבִתי לֹו בְּ ַוֲאִני כָּ

ְיָתה. ָמָחר ַהִתינֹוק ָיבֹוא ִעם ִאָמא ַהבַּ

ָבר ִלְראֹות אֹותֹו.  ֲאִני רֹוָצה כְּ

ַדף ַלַתְלִמיד – ְקִריָאה קֹוִלית ֶׁשל ִסּפּור ִּבְתנּועֹות 

ָקָמץ-ַּפָתח, ִחיִריק ְוחֹוָלם
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דפי מעקב – מילים ומשפטים

דרך העבודה בדומה לדף העיצורים והתנועות. במקרה של טעות, יש לכתוב את הטעות כפי שנאמרה.

דפי מעקב – קריאה קולית של סיפורים

ֵאלות שעל הילדים לענות עליהן בעל פה. דרך  דף המעקב לקריאה קולית של סיפורים מורכב מהטקסט וִמְשּׁ
העבודה בדפי המעקב לקריאה קולית של סיפורים זהה לשני הסיפורים. המורה עוקבת (בדף המעקב) אחר 
קריאתו הקולית של התלמיד. אם הוא טעה, היא אינה עוצרת או מעירה לו אלא כותבת את הטעות כפי שנאמרה 
מה  את  כותבת  והמורה  הסיפור  את  לשחזר  מתבקשים  הילדים  הראשונה  בשאלה  המעקב.  בדף  המילה  מעל 

שהילד אומר. כך גם עם עם שאר השאלות.

דרכי הוראה לתלמידים מתקשים

בכל כיתה קיימת שֹונּות בין התלמידים מּבחינת הרּכב האוכלוסייה, כשירּות לשונית, אוצר מילים ומושגים, 
קצב למידה, יכולת הבנה, ועוד.

ילדים מתקשים זקוקים לדרך הוראה שונה העונה על הקושי של כל ילד וילד.
קשיים נפוצים בראשית לימוד הקריאה הם:

ר בין הסימן (אות) לבין הצליל שהוא מייצג.  א. קושי לַקׁשֵ
ב. קושי בהבנת המבנה הפונולוגי (צלילי) של מילים (מּודעּות פונולוגית).

ג. קושי להתמודד עם קריאת טקסטים ארוכים ומורכבים והבנתם.
במדריך   59 עמוד  ופעילויות”  למשחקים  ”הצעות  בפרק  מובאות  וב’  א’  הקשיים  עם  להתמודדות  הצעות 

וכן בקטע לוחות לתרגול ולהגּברת המּודעות הפונולוגית שבפרק ”ערכת עזרים למורה” עמוד 53 במדריך.
הצעות להתמודדות עם קריאת טקסטים מובאות להלן:
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דפים לתלמיד: קריאת סיפורים

בֶערּכה שני סיפורים לקריאה קולית, האחד (ָאח ָקָטן) בתנועות קמץ-פתח חיריק וחולם, והוא מיועד להערכת 
(ִטיּול  והשני  הקריאה),  רכישת  תהליך  באמצע  (בערך  החולם  רכישת  לאחר  התלמידים  של  הקריאה  שטף 
ַלֶחְרמֹון) מכיל את כל התנועות ומיועד להערכה לאחר סיום רכישת כל התנועות. (דרך העבודה תפורט בפרק 

”דרך העבודה בדפי המעקב למורה.”)

דרך העבודה בדפי המעקב למורה

דּפי המעקב מורכבים ִמדף עיצורים ותנועות, מדּפי מילים ומשפטים ומדּפי סיפורים לקריאה קולית. 
את דפי המעקב יש לשכפל, עותק לכל ילד.

דף מעקב – עיצורים ותנועות

בצד הטבלה כתובים בטור כל העיצורים (על פי הסדר שּבֹו הם נלמדים 
בחוברות).

ם האות, הצליל  בראש הטבלה כתובים בשּורה כל הנושאים הנבדקים: ׁשֵ
והתנועות (על פי הסדר שּבֹו הם נלמדים בחוברות). המורה עוקבת אחר 
נכון,  קריאתו של הילד ומסמנת במשבצת המתאימה: אם הילד קרא 
המוָרה מסמנת V.  אם הילד טעה, יש לרשום את הטעות כפי שנאמרה 

כדי שאפשר יהיה ללמוד על הקושי.

ִטיּול ַלֶחְרמֹון
אֶֹרן ָנַסע ִעם הֹוָריו ְלַהר ַהֶחְרמֹון. 

אֶֹרן א ָרָאה ַאף ַּפַעם שֶֶׁלג ְוהּוא ִהְתַּפֵעל ְמאֹוד 

שֶֶׁלג ָלָבן.  ֵמַהר ַהֶחְרמֹון ַהְמֻכֶסה בְּ

ָבִלים  ִכֵסא כְּ אֶֹרן ְוהֹוָריו ָישְׁבּו בְּ

ְוָעלּו ְלַמְעָלה ְלרֹאׁש ָהָהר.

ָהָיה ַקר ְמאֹוד ַעל ַהֶחְרמֹון.

אֶֹרן ָחַבׁש ּכֹוַבע ֶצֶמר, ָנַעל ַנֲעֵלי ַּפְרָוה 

ָפפֹות ָעבֹות. ְוָלַבׁש כְּ

א  שֶֶׁלג ּוָבָנה ִעם ִאָמא ְוַאבָּ אֶֹרן ִהשְַׁתֲעשֵַׁע בַּ

ת שֶֶׁלג ְגדֹוָלה ּושְֵׁמָנה ְוִצֵיר ָלּה ַּפְרצּוף ַמְצִחיק. בַּ בֻּ

ַדף ַלַתְלִמיד – ְקִריָאה קֹוִלית ֶׁשל ִסּפּור ְּבָכל ַהְתנּועֹות

ָאח ָקָטן
ָתה ְוִסְּפָרה: ָאה ַלכִּ זַֹהר בָּ

נֹוַלד ִלי ָאח, ִתינֹוק ָקָטן.

א ָקָנה לֹו ִמָטה ַוֲעָגָלה. ַאבָּ

ַסְבָתא ָקְנָתה ֲחִליָפה ָיָפה

ָרָכה ְוָתִליִתי אֹוָתּה ַעל ַהִמָטה. ַתְבִתי לֹו בְּ ַוֲאִני כָּ

ְיָתה. ָמָחר ַהִתינֹוק ָיבֹוא ִעם ִאָמא ַהבַּ

ָבר ִלְראֹות אֹותֹו.  ֲאִני רֹוָצה כְּ

ַדף ַלַתְלִמיד – ְקִריָאה קֹוִלית ֶׁשל ִסּפּור ִּבְתנּועֹות 

ָקָמץ-ַּפָתח, ִחיִריק ְוחֹוָלם
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דפי מעקב – מילים ומשפטים

דרך העבודה בדומה לדף העיצורים והתנועות. במקרה של טעות, יש לכתוב את הטעות כפי שנאמרה.

דפי מעקב – קריאה קולית של סיפורים

ֵאלות שעל הילדים לענות עליהן בעל פה. דרך  דף המעקב לקריאה קולית של סיפורים מורכב מהטקסט וִמְשּׁ
העבודה בדפי המעקב לקריאה קולית של סיפורים זהה לשני הסיפורים. המורה עוקבת (בדף המעקב) אחר 
קריאתו הקולית של התלמיד. אם הוא טעה, היא אינה עוצרת או מעירה לו אלא כותבת את הטעות כפי שנאמרה 
מה  את  כותבת  והמורה  הסיפור  את  לשחזר  מתבקשים  הילדים  הראשונה  בשאלה  המעקב.  בדף  המילה  מעל 

שהילד אומר. כך גם עם עם שאר השאלות.

דרכי הוראה לתלמידים מתקשים

בכל כיתה קיימת שֹונּות בין התלמידים מּבחינת הרּכב האוכלוסייה, כשירּות לשונית, אוצר מילים ומושגים, 
קצב למידה, יכולת הבנה, ועוד.

ילדים מתקשים זקוקים לדרך הוראה שונה העונה על הקושי של כל ילד וילד.
קשיים נפוצים בראשית לימוד הקריאה הם:

ר בין הסימן (אות) לבין הצליל שהוא מייצג.  א. קושי לַקׁשֵ
ב. קושי בהבנת המבנה הפונולוגי (צלילי) של מילים (מּודעּות פונולוגית).

ג. קושי להתמודד עם קריאת טקסטים ארוכים ומורכבים והבנתם.
במדריך   59 עמוד  ופעילויות”  למשחקים  ”הצעות  בפרק  מובאות  וב’  א’  הקשיים  עם  להתמודדות  הצעות 

וכן בקטע לוחות לתרגול ולהגּברת המּודעות הפונולוגית שבפרק ”ערכת עזרים למורה” עמוד 53 במדריך.
הצעות להתמודדות עם קריאת טקסטים מובאות להלן:
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דרכי הוראה לתלמידים מתקשים

בכל	כיתה	קיימת	שֹונּות	בין	התלמידים	מּבחינת	הרּכב	האוכלוסייה,	כשירּות	לשונית,	אוצר	מילים	ומושגים,	
קצב	למידה,	יכולת	הבנה,	ועוד.

ילדים	מתקשים	זקוקים	לדרך	הוראה	שונה	העונה	על	הקושי	של	כל	ילד	וילד.
קשיים נפוצים בראשית לימוד הקריאה הם:

ר	בין	הסימן	)אות(	לבין	הצליל	שהוא	מייצג.	 א.	קושי	לַקׁשֵ
ב.	קושי	בהבנת	המבנה	הפונולוגי	)צלילי(	של	מילים	)מּודעּות	פונולוגית(.

ג.	קושי	להתמודד	עם	קריאת	טקסטים	ארוכים	ומורכבים	והבנתם.
במדריך	 	70 עמוד	 ופעילויות“	 למשחקים	 “הצעות	 בפרק	 מובאות	 וב‘	 א‘	 הקשיים	 עם	 להתמודדות	 הצעות	

וכן	בקטע	לוחות	לתרגול	ולהגּברת	המּודעות	הפונולוגית	שבפרק	“ערכת	עזרים	למורה“	עמוד	63	במדריך.
הצעות	להתמודדות	עם	קריאת	טקסטים	מובאות	להלן:

אם	מספר	הטקסטים	ו/או	מּורכבותם	מהווה	עומס	על	ילד	זה	או	אחר,	המורה	יכולה	לבחור	בין	הטקסטים	
ולהתאימם	לצורכי	הילדים.	על	החומר	הנלמד	להיות	מדֹורג	)מחולק	ל“מנות“	קטנות(.	בחירת	הטקסטים	

והוראה	מדורגת	שלהם	תעזור	להם	לקרוא	את	הטקסטים	ולבצע	את	המשימות	בהצלחה.

שלּבים בקריאת טקסטים:

א. פענוח טרום קריאה של מילים:	יש	מילים	שקריאתן	מהווה	קושי,	כגון:	מילים	עם	שווא	בראש	מילה	–	
ְקערה,	ְלבנה,	ְקטנה,	מילים	עם	עיצור	באמצע	המילה	–	אְמרה,	הְלכה,	אְרגז,	מילים	המכילות	מספר	תנועות	
–	ָיִאיר,	ִסיָגל,	ָירֹק,	ָאדֹם,	מילים	המכילות	מספר	רב	יותר	של	הברות	–	משקַפִים,	משפחה,	לחמִנָיה.	במילים	
כגון	אלו	המוָרה	תעזור	לילד	לפענח	אותן	לפני	קריאת	הטקסט.	הדבר	יסייע	לו	לקרוא	את	הטקסט	ברצף	

ולהבין	טוב	יותר	את	אשר	הוא	קורא,	יפחית	את	רמת	החרדה	שלו	וייתן	לו	תחושה	של	הצלחה.	

את	 להקל	 כדי	 טקסטים.	 ִמקריאת	 כלל,	 בדרך	 נרתעים,	 מתקשים	 ילדים	 לקטעים:	 הטקסט  חלוקת  ב. 
אחד	 חלק	 יקרא	 הילד	 קצרים(.	 הטקסטים	 אם	 )גם	 חלקים	 למספר	 הטקסט	 את	 תחלק	 המורה	 הקריאה	
)חלק	יכול	להיות	גם	משפט(,	והמורה	תשוחח	אתו	על	מה	שקרא,	לדוגמה:	“דן	זרע	חסה	באדמה“	–	על	מי	
מסופר	בקטע?	מה	דן	עשה?	וכו‘.	לאחר	קריאת	כל	החלקים	והבנתם	הילד	יוכל	לחזור	ולקרוא	את	הטקסט	
בשטף	ולעבור	לביצוע	המשימות.	הבהרת	המושגים	והפענוח	טרום	קריאה	מסייעים	להבנת	הנקרא.	תלמיד	
או	 הנקרא	 את	 להבין	 יוכל	 לא	 לו,	 ברורים	 המושגים	 כל	 שלא	 או	 מהמילים,	 בחלק	 “נתקע“	 או	 שמתקשה	

שיבין	רק	באופן	חלקי.

ג. ביצוע משימות:
לעומת	ילדים	מתקדמים	שאינם	זקוקים	לתיוּוך	רב	בביצוע	המשימות	שבחוברות,	ילדים	מתקשים	זקוקים	
להסבר	נוסף,	לדירוג	ולהטרמה	של	המשימות.	לדוגמה:	אם	דף	עבודה	מכיל	יותר	ממשימה	אחת	–	הילד	

יבצע	כל	אחת	מהמשימות	בנפרד.
אופי	 הנושאות	 פעילויות	 להם	 לתת	 יש	 יכביד	 לא	 שזה	 כדי	 אך	 נוסף	 לתרגול	 גם	 זקוקים	 מתקשים	 ילדים	
מיון	 ולתנועות(,	 לעיצורים	 נפרדות	 קוביות	 שיש	 )בתנאי	 א“ב	 מקוביות	 מילים	 בניית	 לדוגמה:	 משחִקי.	
מילה	 בתוך	 צליל	 זיהוי	 כגון	 פונולוגית	 מּודעּות	 של	 למשימות	 ועוד.	 פותח,	 צירוף	 או	 צליל	 פי	 על	 תמונות	
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אפשר	להוסיף	פעילות	של	זיהוי	חפצים	או	שמות	ילדים	שבהם	“מסתתר“	צליל	זה	או	אחר.	)בשמו	של	איזה	
ילד	או	חפץ	שומעים	את	הצליל...(

שאלות	של	תוכן	–	המורה	תוודא	שהילד	הבין	את	תוכן	הטקסט	ותבקש	ממנו	לענות	על	השאלה	בעל	פה	
לפני	שהוא	כותב	את	התשובה	בחוברת.	

את	 לרכוש	 הילד	 על	 זו	 משימה	 לבצע	 מנת	 על	 	– מהברות	 מילים	 חיבור	 כגון	 יותר	 מורכבות	 משימות	
ה“טכניקה“	של	ניסוי	וטעייה.	כדי	להקל	על	ילד	מתקשה	המורה	תכתוב	את	ההברות	על	פתקאות,	והילד	
ירכיב	את	המילים	על	ידי	ניסוי	וטעייה.	לאחר	שיצליח	יבצע	את	המשימה	בחוברת.	סידור	משפטים	ברצף	
–	המורה	תכין	פתקיות	שעליהן	כתובים	המשפטים,	הילד	יפרוׂש	אותן	על	השולחן	וינסה	לסדרן	על	פי	רצף	
האירועים	שבסיפור	)מה	קרה	קֶֹדם	ומה	אחר	כך(.	לאחר	שהצליח	יוכל	לבצע	את	המשימה	בחוברת.	באותו	

אופן	מבצעים	את	המשימה	של	סידור	מילים	בתפזורת	למשפט.
ואת	 הילדים	 את	 הַמּכירה	 המורה,	 כן	 ועל	 שלהן	 המּורּכבּות	 מּבחינת	 מגּוונות	 שבחוברות	 המשימות	
ו/או	 חלקי	 באופן	 המשימות	 את	 לבצע	 להם	 ותאפשר	 המשימות	 את	 ֵמהם	 אחד	 לכל	 תתאים	 קשייהם,	

לבחור	ביניהן.
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הצעות למשחקים ולפעילויות

פעילויות לתרגול הקשר שבין עיצור לבין צליל

רצוי שּפעילויות אלו תיעשינה בקבוצות קטנות כדי שהמורה תוכל להקשיב לכל ילד ולאֵתר את המתקשים.
בפרסומות  למיניהן,  צביעה  בחוברות  להיעזר  (אפשר  שונים.  עצמים  של  תמונות  ”מאגר”  מכינה  המורה   *
צבעוניות, ועוד.) ַמניחים על השולחן או תולים על הקיר כרטיסי עיצורים ומבקשים מהילדים למיין את התמונות 
על פי העיצור הפותח, הסוגר, או היכן שומעים? (בתוך המילה.) רצוי לשתף את הילדים בהכנת מאגר התמונות.

את  מניף  הילדים  אחד  האות),  אותה  (לשניהם  אות  כתובה  שעליהם  כרטיסים  ילדים  לשני  נותנת  המורה   *
כרטיסו ושואל את בן זוגו: מה שמי? על הילד השני לומר את שם האות, לאחר מכן הילד השני מניף את כרטיסו 

ושואל את בן זוגו: איך שומעים אותי? על הילד השני להגות את הצליל.

נים רק דבר אחד” (משחק זה מתאים לשלב שּבֹו הילדים ַמּכירים כבר מספר עיצורים). * ”מׁשַ
ָנה, ומבקשת מַאחד הילדים שייגש ללוח ויַשנה את המילה ל-ָקָנה אבל  המורה כותבת על הלוח מילה, לדוגמה: ּבָ
, זו טעות משום שהוא מחק ”שני  מותר לו לשנות ”רק דבר אחד”, כלומר, אם הילד ימחק צירוף שלם, למשל ּבָ
דברים”, גם את ה-ּב וגם את ה-ָ  . עליו למחוק, כמובן, רק את ּב ולכתוב במקומו ק, שהרי השוני בין שתי המילים 
הוא רק העיצור בעוד התנועה לא השתנתה. משחק זה ממחיש להם את ההבדל העקרוני שּבין עיצור, תנועה 
וצירוף. במשחק זה אפשר – וחשּוב – לשחק לאורך כל תהליך לימוד הקריאה ולהתאים אותו לתנועה הנלמדת.

* לוטו קבוצתי
מכינים 5-4 לוחות ועליהם כותבים עיצורים וצירופים, על פי התנועה הנלמדת. 

על  מניחים  הכרטיסים  ואת  משחק,  לוח  מקבל  ילד  כל  וצירופים.  עיצורים  הם  גם  המכילים  כרטיסים  מכינים 
השולחן. כל ילד, בתורו, מרים כרטיס וקורא אותו בקול.

(הטעויות הנפוצות במשחק זה הן שילדים מבלבלים בין עיצור לצירוף ויש להקפיד על כך.) הילד שעל הלוח שלו 
נמצא מה שכתוב בכרטיס, מקבל אותו. המנצח הוא מי שמכסה ראשון את כל הלוח שלו.

אפשר להכין באותה צורה גם משחק זיכרון.
דוגמת הלוח: (למלא אותו על פי התנועה/ות שנלמדו.)

ָגג

ַרל

רָנ

מ

ג
ָד
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* משחק מטריצה
למשחקי מטריצה (שהידוע שבהם הוא ”מה במשבצת”) חשיבּות רבה, שּכן הם מלמדים את הילדים להתייחס 

למספר מקורות מידע בו זמנית. הדבר תורם להבנת הנקרא ולהבנת טקסטים בצורה מעמיקה יותר.

דרך העבודה:
1. מכינים לוח מטריצות ריק (ציור 1).

2. מכינים כרטיסים בודדים עם התנועה/ות שהילדים ַמּכירים וַמניחים אותם על הלוח.
3. מכינים את כרטיסי העיצורים שנלמדו ומניחים אותם בצד הלוח (ציור 2).

4. מכינים כרטיסי צירופים (שיתאימו לכרטיסים שהונחו בצד), רצוי בצבע שונה.

המשחק:
(אפשר לשחק מורה = ילד, או בקבוצה של 3-2 ילדים)

בתחילת המשחק לוח המטריצות ריק (ציור 1).
מניחים את כרטיסי התנועות והעיצורים על הלוח ובִצדו (ציור 2).

את כרטיסי הצירופים מניחים, כשהם הפוכים, בעֵרמה על השולחן.
על פי תור, כל ילד מגלה כרטיס צירוף, קורא אותו ומניח במקום הנכון על הלוח.

המנצח הוא מי שהניח נכון את כל הכרטיסים.

ציור 1

ציור 2

ִגיג

ַלל

ִננ

י ִ ַ ָ

ָרר

אפשר להכין מספר לוחות וכרטיסים 
ולתת לכל קבוצה משחק בהתאם 

לקצב ההתקדמות של רכישת 
העיצורים והתנועות.
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מהו כתב?

כתב הוא ייצוג המילים באמצעות סימנים גרפיים מוסכמים.
שימוש בסימנים גרפיים לשם תיאור של שפת הדיבור. 

אות כתב היא אות מעוגלת המצויה בשימוש בכתיבה יומיומית שוטפת.
(י. שויקה, מילון רב מילים)

אותיות כתב:

כתב יד עברי הוא אלפבית המשמש בעיקר לכתיבה מהירה לצד הכתב המרובע המשמש בעיקר לדפוס.
בניגוד לכתב המרובע הוא מתאפיין בקווים מעוגלים והוא נפוץ בכתבי יד לא מודפסים. (ויקיפדיה)

על החוברת

כתב  אותיות  לכתיבת  המעבר  כתב.  אותיות  כתיבת  של  ולתרגול  ללימוד  מיועדת  ַקלּות  ּבְ ִנְכתֹב  החוברת 
ייעשה על פי שיקול דעתה של כל מורה ועל פי מוכנּות הילדים בכיתה (בדרך כלל בשלב שּבֹו הילדים מזהים 

את כל האותיות וקוראים בכל התנועות).
כדי להקל את המעבר מּכתיבת אותיות דפוס (מרובעות) לכתיבת אותיות כתב (מעוגלות), נעשה הלימוד 

בחוברת באופן מדורג על פי החלוקה הבאה:

בשלב ראשון נלמדות האותיות הדומות בצורתן לאותיות הדפוס ונכתבות מלמעלה למטה:   י,  ר,  נ,  ן,  ח,  
ה,  פ,  ו,  ס,  כ,  ק,  ת,  ך  (עמודים 26-4).

על  ְמִקָלה  הדפוס  לאותיות  הדומות  הכתב  אותיות  שלימוד  משום  ראשונות  להילמד  נבחרו  אלו  אותיות 

חוברת ִנְכתֹב ְּבַקלּות

מבוא
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הילדים בשני מובנים: א. בכך שאין שוני רב בעיצובן, בחלק מהאותיות יש רק להשמיט את הקו העליון (י, 
נ, ן, ו) ובחלקן יש לעגל את הפינות (ר, ח, ה, ק וכד'). לכן קל לילדים לעצב אותן.

ב. בכך שהן כמעט שאינן שונות בצורתן מאותיות הדפוס ולכן קל לילדים לזכור אותן. 

בשלב השני נלמדות האותיות שאינן דומות בצורתן לאותיות הדפוס וגם הן נכתבות מלמעלה למטה:  ב,  
א,  ג,  מ,  ם,  ד,  ע,  ז,  צ (עמודים 50-28). אותיות אלו נבחרו להילמד שניות משום שאף כי אינן דומות 

לאותיות הדפוס כתיבתן נעשית מלמעלה למטה ובכך ייטמע ההרגל לכתוב מלמעלה למטה. 

בשלב השלישי נלמדות האותיות הנכתבות מלמטה למעלה:
לעבור  יכולים  הם  הנכון  הכתיבה  כיוּון  את  הפנימו  שהילדים  לאחר   .(61-52 (עמודים  ף  ל,   ט,   ש,   ץ,  
לאותיות החריגות הנכתבות מלמטה למעלה. (על המורה לציין את העּובדה שאותיות אלו יוצאות מן הכלל 

ואינן מעידות עליו.)
ה בעזרת הקניית הכלים הנכונים לכתיבת האותיות (כיוּון הכתיבה) ותרגול כתיבתן.  הלימוד בחוברת נעׂשֶ

יישום הנלמד נעשה באמצעות כתיבת מילים, משפטים, התאמת מילה לתמונה, ועוד. 
כדי שהלימוד לא יהיה חדגֹוני שולבו בחוברת פעילויות שמטרתן כתיבה באותיות כתב כגון: זכר ונקבה, 

חריזת חרוזים, רצף משפטים, "משפטים מבולבלים", ועוד.

דרך העבודה
לפני תחילת העבודה המורה תסביר לילדים את כללי העבודה בחוברת ואת הסימנים המוסכמים שּבּה:

קווים ְמֻקְוָקִוים הם קווים שהילדים צריכים לעבור עליהם בעיפרון.
הנקודה האדומה מסמנת את המקום שממנו מתחילים לכתוב את האות והחץ מורה את הּכיוּון שּבֹו האות 

נכתבת.
ילדים צעירים נוטים לכתוב את האותיות מלמטה למעלה. צורת כתיבה זו אינה נכונה, ַמקשה עליהם את 
עיצוב האותיות וגוזלת יותר זמן. לכן חשוב מאוד להקפיד על כיוּון נכון של כתיבת האותיות כבר מתחילת 
הנכון  בּכיוּון  כתיבה  אותו.  לשנות  יהיה  קשה  להרגל,  תהפוך  השגויה  הּכתיבה  שכאשר  משום  הכתיבה 

חוסכת באנרגיה ובזמן ומאפשרת לילד להיות פנוי להשקיע בהבנת התוכן ובהבעה.

הּפעילות  כתב.  באות  וגם  לילדים)  (המּוּכרת  דפוס  באות  גם  הנלמדת  האות  מוצגת  עמוד  כל  בראשית 
יש  החץ.  ובכיוון  האדומה  מהנקודה  הצביעה  תחילת   – להנחיות  בהתאם  האות  צביעת  היא  הראשונה 

להקפיד שהצביעה לא תחרוג מהקווים. (רצוי לצבוע בעיפרון צבעוני ולא בטוש עבה.)
ח (עמ'  האותיות הבאות נכתבות בשני שלּבים וליד הִחצים מופיעים מספרים המנחים את כיוּון הכתיבה: 

10),  ה (עמ' 12),  ק (עמ' 23),  ת (עמ' 24),  א (עמ' 32).
הּפעילות הבאה היא לעבור על האותיות ַהְמֻקְוָקוֹות ולאחריה לכתוב את האות (או את המילה) בלי קווים 

ַמנחים (ְמֻקְוָקִוים) (לדוגמה: עמודים 6, 13). 
במהלך לימוד האותיות על המורה להסב את תשוַמת לבם של הילדים לאותיות החורגות מהשורות (חלקן 

חורגות מעל השורה וחלקן מתחתיה) והן: ן, ק, ך, צ, ץ, ט, ל, ף.
החל מעמוד 31 הילדים מתבקשים לכתוב באותיות כתב משפטים שלמים (תחילה באותיות ְמֻקְוָקוֹות).

החל מעמוד 64 הכתיבה נעשית באותיות כתב ובלי עזרת קווים ַמנחים.
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הילדים בשני מובנים: א. בכך שאין שוני רב בעיצובן, בחלק מהאותיות יש רק להשמיט את הקו העליון (י, 
נ, ן, ו) ובחלקן יש לעגל את הפינות (ר, ח, ה, ק וכד'). לכן קל לילדים לעצב אותן.

ב. בכך שהן כמעט שאינן שונות בצורתן מאותיות הדפוס ולכן קל לילדים לזכור אותן. 

בשלב השני נלמדות האותיות שאינן דומות בצורתן לאותיות הדפוס וגם הן נכתבות מלמעלה למטה:  ב,  
א,  ג,  מ,  ם,  ד,  ע,  ז,  צ (עמודים 50-28). אותיות אלו נבחרו להילמד שניות משום שאף כי אינן דומות 

לאותיות הדפוס כתיבתן נעשית מלמעלה למטה ובכך ייטמע ההרגל לכתוב מלמעלה למטה. 

בשלב השלישי נלמדות האותיות הנכתבות מלמטה למעלה:
לעבור  יכולים  הם  הנכון  הכתיבה  כיוּון  את  הפנימו  שהילדים  לאחר   .(61-52 (עמודים  ף  ל,   ט,   ש,   ץ,  
לאותיות החריגות הנכתבות מלמטה למעלה. (על המורה לציין את העּובדה שאותיות אלו יוצאות מן הכלל 

ואינן מעידות עליו.)
ה בעזרת הקניית הכלים הנכונים לכתיבת האותיות (כיוּון הכתיבה) ותרגול כתיבתן.  הלימוד בחוברת נעׂשֶ

יישום הנלמד נעשה באמצעות כתיבת מילים, משפטים, התאמת מילה לתמונה, ועוד. 
כדי שהלימוד לא יהיה חדגֹוני שולבו בחוברת פעילויות שמטרתן כתיבה באותיות כתב כגון: זכר ונקבה, 

חריזת חרוזים, רצף משפטים, "משפטים מבולבלים", ועוד.

דרך העבודה
לפני תחילת העבודה המורה תסביר לילדים את כללי העבודה בחוברת ואת הסימנים המוסכמים שּבּה:

קווים ְמֻקְוָקִוים הם קווים שהילדים צריכים לעבור עליהם בעיפרון.
הנקודה האדומה מסמנת את המקום שממנו מתחילים לכתוב את האות והחץ מורה את הּכיוּון שּבֹו האות 

נכתבת.
ילדים צעירים נוטים לכתוב את האותיות מלמטה למעלה. צורת כתיבה זו אינה נכונה, ַמקשה עליהם את 
עיצוב האותיות וגוזלת יותר זמן. לכן חשוב מאוד להקפיד על כיוּון נכון של כתיבת האותיות כבר מתחילת 
הנכון  בּכיוּון  כתיבה  אותו.  לשנות  יהיה  קשה  להרגל,  תהפוך  השגויה  הּכתיבה  שכאשר  משום  הכתיבה 

חוסכת באנרגיה ובזמן ומאפשרת לילד להיות פנוי להשקיע בהבנת התוכן ובהבעה.

הּפעילות  כתב.  באות  וגם  לילדים)  (המּוּכרת  דפוס  באות  גם  הנלמדת  האות  מוצגת  עמוד  כל  בראשית 
יש  החץ.  ובכיוון  האדומה  מהנקודה  הצביעה  תחילת   – להנחיות  בהתאם  האות  צביעת  היא  הראשונה 

להקפיד שהצביעה לא תחרוג מהקווים. (רצוי לצבוע בעיפרון צבעוני ולא בטוש עבה.)
ח (עמ'  האותיות הבאות נכתבות בשני שלּבים וליד הִחצים מופיעים מספרים המנחים את כיוּון הכתיבה: 

10),  ה (עמ' 12),  ק (עמ' 23),  ת (עמ' 24),  א (עמ' 32).
הּפעילות הבאה היא לעבור על האותיות ַהְמֻקְוָקוֹות ולאחריה לכתוב את האות (או את המילה) בלי קווים 

ַמנחים (ְמֻקְוָקִוים) (לדוגמה: עמודים 6, 13). 
במהלך לימוד האותיות על המורה להסב את תשוַמת לבם של הילדים לאותיות החורגות מהשורות (חלקן 

חורגות מעל השורה וחלקן מתחתיה) והן: ן, ק, ך, צ, ץ, ט, ל, ף.
החל מעמוד 31 הילדים מתבקשים לכתוב באותיות כתב משפטים שלמים (תחילה באותיות ְמֻקְוָקוֹות).

החל מעמוד 64 הכתיבה נעשית באותיות כתב ובלי עזרת קווים ַמנחים.
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טבלת מיפוי היצירות

עמוד במד״לסוגהעמודחוברתהמחברשם היצירה

תה	א׳ 24שיר6איהונתן	גפןשלום	ּכִ
25שיר21אעזי	בן-כנעןגדול

מידע36אהמצאת	הכתב

25שיר	)מעגל	2(51אשלומית	כהן-אסיףמישהו	אוהב	לקרֹא

26סיפור	)מעגל	2(63אליאו	ליאוניעץ	האלפבית
26שיר	)מעגל	4(84א	לאה	נאורטוב	לדעת	לכתֹב

מידע88אהמצאת	הנָיר
26שיר	)מעגל	2(120אנעמי	שמראלף-בית

27שיר	)ליבה(129אתרצה	אתרמתחילים	לקרֹא
27שיר	)מעגל	4(170אחיה	שנהבהמרק	בסיר	רותח

27סיפור	)מעגל	4(181אנירה	הראלהפסקת	חשמל

28שיר	)מעגל	2(190אדתיה	בן-דורשיר	לחודש	תשרי

28שיר	)מעגל	2(194אע.	הללסָתו
29שיר	)מעגל	2(196אש.	בסהקיץ	עבר

29שיר	)מעגל	2(199אנעמי	שמרבראש-השנה
29שיר	)מעגל	4(203אמרים	רוזןסליחה

30שיר	)מעגל	4(206אלאה	נאוראורחים	בֻסכה
30שיר	)מעגל	2(30בשולמית	הר-אבןלסבתא	שלי	מקרר

31שיר	)מעגל	2(41באנדה	עמיר-פינקרפלדכאשר	אני	עצוב
31שיר	)ליבה(59במרים	ילן-שטקליסדני	ִגבור

32שיר	)מעגל	2(63בלאה	גולדברגאני	לבדי	בבית
32שיר	)מעגל	4(101בריבה	דותןרק	שלי

33שיר	)ליבה(113בעודד	בורלאהצבעים	שלי

יום-יום	אני	מחכה	

למכתב

33שיר	)ליבה(126בפניה	ברגשטין

34שיר	)מעגל	4(131במירה	מאירלבקר	את	סבא
34סיפור	)מעגל	2(135באוסיבהִמלת	קסם

35שיר	)מעגל	2(142בשלומית	כהן-אסיףשיר	גשם
36שיר	)מעגל	2(146בח.נ.	ביאליקלכבוד	חֻנכה

36שיר	)מעגל	2(148בלאה	גולדברגקשת	בענן
36שיר	)מעגל	4(150בלאה	נאורככה	שותלים	שתיל

37שיר	)מעגל	4(26גמירה	מאיריש	לי	כלב	מֻנקד
ֵני	חלב מידע35גממקורות	שוניםׁשִ
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37שיר	)מעגל	4(37גאנדה	עמירהשן	החדשה

ַנִים	 איך	נשמֹר	על	ׁשִ
בריאות

מידע53גממקורות	שונים

38סיפור	)מעגל	4(74גאוסיבהבתאבון

38שיר	)ליבה(80גאנדה	עמיר-פינקרפלדהִקפוד

39שיר	)מעגל	4(94גשלומית	כהן-אסיףסימן	שאתה	חבר

יגאל	מה	תעשה	
כשתגדל

39שיר	)מעגל	4(105גע.	הלל

מידע113גממקורות	שוניםעופות	מגדלים	גוזלים

40שיר	)מעגל	4(120גח.נ.	ביאליקקן	ִצפור

מידע119גממקורות	שוניםהתגוננות	בעלי	חיים

40שיר	)מעגל	2(125גנעמי	שמרהטיול	הקטן

מידע129גממקורות	שוניםשמורת	טבע

שתי	חברות	ומשלוח	
מנות

40סיפור	)מעגל	2(133גרבקה	אליצור

41שיר	)מעגל	2(	140גלאה	גולדברגהצפרדע

41שיר	)מעגל	2(142גדתיה	בן-דוראיך	יודעים	שבא	אביב

41סיפור	)מעגל	2(144גדורית	אורגדפסח	שחגגנו	באתיופיה

42שיר	)מעגל	2(148גחגית	בנזימןמה	נשתנה

42שיר	)מעגל	4(150גתמר	אדרשלום

42שיר	)מעגל	4(153גלאה	נאוריום	ֻהלדת	למדינה

43שיר	)מעגל	2(8דע.	הלללקרֹא	ולכתֹב

סיפור	על	סבתא	
רבקה	ועל	אותיות	של	

ניאון

44סיפור	)מעגל	2(12דעזי	בן-כנען

45שיר	)מעגל	2(22דדתיה	בן-דורתמיד	אני	

45שיר	)מעגל	2(32דתרצה	אתרידידות	

46שיר	)מעגל	2(38דנורית	זרחיבילי

46שיר	)מעגל	2(41דנורית	זרחיהנמר	שמתחת	לִמטה

כבר	ראיתם	את	השמלה	

החדשה	של	ענת?

47שיר	)מעגל	4(44דיונתן	גפן

47שיר	)מעגל	2(47דרימונה	די-נורמדוע	אני	לא	אחי	הגדול

48שיר	)מעגל	2(52דחגית	בנזימןמה	עושים	כשכועסים
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48פיוט	לערב	שבת55דמן	המקורותשלום	עליכם

48שיר	)מעגל	4(57דרבקה	אליצורשלום	לך	אורחת

48שיר	)מעגל	2(58דתרצה	אתרשבת	בּבֹקר
49סיפור	)ליבה(59דיעל	רוזמןיוסף	מוקיר	שבת

מידע80דממקורות	שוניםשביל	ישראל
מידע83דממקורות	שוניםגן	גורו

מידע89דממקורות	שוניםהשוק	הצף
מידע94דממקורות	שוניםהדינוזאורים

מידע96דממקורות	שוניםהיכן	הם	היום

מידע98דממקורות	שוניםהצב

מידע101דממקורות	שוניםצּבי	הים

מידע107דממקורות	שוניםהצלת	בעלי	חיים	עזובים

מידע109דממקורות	שוניםאוגרים
49שיר	)מעגל	4(119דרימונה	די-נורלילה	לילה	הם	באים

50שיר	)מעגל	2(122דאנדה	עמיר-פינקרפלדלּו	הייתי	מלך
50שיר	)מעגל	2(124דאנדה	עמיר-פינקרפלדמתחת	לארון

51שיר	)מעגל	2(128דלוין	קיפניסבר-כוכבא
51סיפור	)ליבה(130דמירי	ברוךמקום	המקדש
כורים 52סיפור	)מעגל	4(135דעפ״י	ספר	האגדההבאת	ּבִ

53מקור	יהודי	)ליבה(137דספר	האגדההעולם	בשעת	מתן	תורה

53שיר	)מעגל	2(139דחיה	שנהבמה	יש	בקיץ

53שיר	)מעגל	2(141דלאה	גולדברגשרב
54שיר	)מעגל	2(145דזאבאבי	ִלמד	אותי	לשחות

54שיר	)מעגל	4(148דע.	הללהחֹפש	הגדול
55סיפור	)ליבה(152דתלמה	אליגוןחכמי	חלם	והירח

55סיפור	)מעגל	2(157דעטרה	אופקמה	שעשה	אבא	שלי

56סיפור	)מעגל	4(160דעדנה	פלגשלמה	המלך	והדבורה

57מדרש	)מעגל	2(164דספר	האגדההגינּות	והשבת	רכוש

אבא-גברהנא	מאכיל	
את	המעיל

57סיפור	)מעגל	4(166דסיפור	עם

58סיפור	)מעגל	2(169דעודד	בורלאהצב	והעקרב
58סיפור	)ליבה(173דעפ״י	איזופוסהאריה	והעכבר

59מידע178דיהודה	אטלסִיחודו	של	יוצר
60שיר	)ליבה(179דיהודה	אטלסוהילד	הזה	הוא	אני

60שיר	)מעגל	3(181דיהודה	אטלסיש	לי	חבר
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60שיר	)מעגל	3(184דיהודה	אטלסחלום	נורא	מפחיד

61שיר	)מעגל	3(186דיהודה	אטלסעמדתי	בצד	ובכיתי

61שיר	)מעגל	3(188דיהודה	אטלסכשנכנס	הדבר	המפחיד

61שיר	)מעגל	3(190דיהודה	אטלסתמיד

62שיר	)מעגל	3(192דיהודה	אטלסכאלה	חיים	שעשיתי

ספרי קריאה מומלצים

עמוד במד״להמחברשם הספר

63דויד	גרוסמןאיתמר	פוגש	ארנב
64אוברי	דייוויסמרק	כפתורים

65מאיר	שלואבא	עושה	בושות
65דן	פגיסהביצה	שהתחפשה

66דויד	גרוסמןאיתמר	ַצַיד	החלומות

66אלונה	פרנקללמה	לנפתלי	קוראים	נפתלי

67תמר	אדרזֵקנה	על	נדנדה
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