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 הטקסט

 ְדבוָֹרה עוֶֹמר )ְמַעֶבֶדת(/  ִמיִהי ֵאיְנְבֵרָרה? קוֶֹסֶמת ִהיא אוֹ ְמַכֵשָפה?

 –ָיָון, בּוְלַגְרָיה אֹו יּוגֹוְסַלְבָיה  –ִסּפּור ֶזה ִהִגיַע ֵאֵלינּו ֵמַאַחת ֵמַאְרצֹות ַהַבְלָקן 

 ִסּפּור ֶשְכַדאי ְלַהִכירֹו, ְואּוַלי ַאף ְלַהְרֵהר בֹו. ְוֶזה

 ּוְבֵכן, ָהֹיה ָהָיה ָאב ֶאָחד ְולֹו ְשֵני ָבִנים, ֶשָהיּו ְנכֹוִנים ַלֲעֹזר לֹו ְבָכל ֲעבֹוָדה. ַאְך

 ַבָדם ֹלא ָיְדעּו. ַהָדָבר ֹלא ָמָצא ֵחן ְכָלל ְבֵעיֵני ָהָאבֵהם ֹלא ָהיּו ַעְצָמִאִיים ְוַלֲעֹבד לְ 

 . ָלְיָלה ֶאָחד ָאַמר ָלֶהם:ְוָלֵכן ֶהְחִליט ַהְחָלָטה

  ָלֵצאת ַאֶתם ּוְמֻסָגִלים, ְנָעִרים ִאם ִכי, ְקַטִנים ְיָלִדים ֵאיְנֶכם שּוב. ָבַני, ִלי ִשְמעּו"

 ."ָדחּוף ְבֹאֶפן ָהִעיָרה ִלְנֹסעַ  ָעַלי. ִבְלָעַדי ֵעִצים ַלְחֹטב ָמָחר   

 ֵאיְך נּוַכל ָלֵצאת ַלַיַער ְלַבֵדנּו?" ִהְקָשה ַהֵבן ָהֶאָחד.

  "ּוָמה ִיְהֶיה ִאם ִתְקֶרה ָלנּו ְתָקָלה ַבֶדֶרְך?" ָחַשש ַהֵשִני.

 "ָמה, ְלָמָשל?" ָשַאל ָהָאב.

 ֲעלּוִלים ְלִהְתַרֵחש," ָאְמרּו ְשֵני ַהָבִנים ַיַחד ּוֵפְרטּו: "ַהַגְרֶזן ָיכֹול "ְדָבִרים ָרִבים

 ְלִהָשֵבר, ֹלא? ָהֲעָגָלה ִלְשֹקַע ַבֹבץ. ּוַמה ִיְהֶיה ִאם ַהּסּוס ִיְבַרח? אֹו ִאם ַאְרֵיה

 ִיְתַנֵּפל ָעֵלינּו ַבַיַער..."

 , ִכי ָחְששּו ָלֵצאת ַלַיַער ּוְלַהְרִחיק ֶלֶכת ְלֹלא ֲאִביֶהםְתָקלֹות ַרבֹות ְושֹונֹות ֵּפְרטּו

 ְלִצָדם.

 ִלְדחֹות ֶאת ְנִסיָעִתי. ָלֵכן ָאעּוץ ָלֶכם ֵעָצה. ִאם ִתְקֶרה ָלֶכם "ֲחָבל ֶשֵאיִני ָיכֹול

 ָעֵליָה ְבכֹוחֹות ַעְצְמֶכם ַבַיַער ְתָקָלה ָכְלֶשִהי ְבֵעת ֶהְעֵדִרי ְוֹלא ֵתְדעּו ֵאיְך ְלִהְתַגֵבר

 ִקְראּו ְלֶעְזָרה ֶאת ֵאיְנְבֵרָרה. ֲאִני ָבטּוַח ִכי ִהיא ַתֲעֹזר ָלֶכם."

 " ֵאיְנְבֵרָרה?" ָתַמה ַהֵבן ָהֶאָחד, "ֵאיֶזה ִמין ֵשם הּוא ֶזה?"

 "ַהִאם ֵאיְנְבֵרָרה ָגָרה ַעל ַיד ַהַיַער?" ָשַאל ַהֵשִני.

 ? ַחָיה? ְואּוַלי, ָחִליָלה, ְמַכֵשָפה?" ָתְמהּו ַהְשַנִים.קֹוֶסֶמת "ַהִאם ִהיא

 "ַאל ִתְדֲאגּו. ִתְראּו, ִכי ְבֶעְזָרָתה ַתְצִליחּו ְלִהְתַגֵבר ַעל ָכל ָצָרה ּוְבָעָיה. ּוְלַאַחר

 ֶשִתְזַדְקקּו ְלֶעְזָרָתה ֵתְדעּו ַמִהי ּוִמיִהי."

 ֶקר ָיָצא ָהָאב ֶאל ָהִעיר, ְוַהָבִנים ָרְתמּו ֶאת ָהֲעָגָלה ַלּסּוס ְוָעׂשּו ֶאתַלָמֳחָרת ַבבֹ 

 ַדְרָכם ְלֵעֶבר ַהַיַער. ָשם ָכְרתּו ֵעִצים ַוֲעָנִפים ַרִבים, ְכִפי ֶשָלְמדּו ִמן ָהֲעבֹוָדה ִעם
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 ַהַבְיָתה ְשֵמִחים ּוְמֻרִצים, ִכי ִבְצעּוֶהְעִמיסּו ַהֹכל ַעל ָהֲעָגָלה ְוָאְמרּו ָלשּוב  ֲאִביֶהם,

 ְבֶשל –ָכל ַמה ֶשֻהַטל ֲעֵליֶהם. ָהֲעָגָלה ָהֲעמּוָסה ָחְלָפה ְבַדְרָכה ְלַיד ַהַנַחל ְוָכאן 

 בוֹ נֹוַצר ֹבץ ַרב ְוָהֲעָגָלה ָשְקָעה  –ַהְגָשִמים ֶשָיְרדּו, ְואּוַלי ִבְגַלל ֵמי ַהַנַחל ֶשָגאּו 

 ְוֹלא ָזָזה.

 "הֹוי, ָמה עֹוִׂשים?" ָשֲאלּו ַהְנָעִרים ִאיש ֶאת ָאִחיו.

 "ַאָבא ָאַמר ֶשִנְקָרא ְלֶעְזָרה ֶאת... ֵאיְך קֹוְרִאים ָלה?"

 " ֵאיְנְבֵרָרה!" ִנְזַכר ַאַחד ַהָבִנים ּוִמָיד ָקָרא:

 ְלֶעְזָרה!" ָצַעק ַהַנַער ְבֹכל ֹכַח ְגרֹונֹו, ַאְך"ֵאיְנְבֵרָרה! בֹוִאי ִמָיד, ִכי ָאנּו ְזקּוִקים 

 ִאיש ֹלא ָבא.

 "ֵאיְנְבֵרָרה, בֹוִאי ִמָיד. ַאָבא ָאַמר ֶשַתַעְזִרי ָלנּו," ָקְראּו ַהְשַנִים ְבקֹול ָגדֹול.

 ָרה ֹלא ִהִגיָעה.זָבָאה, עֶ  ַאְך ְתשּוָבה ֹלא

   , ֲחֵשָכה ָאְפָפה ֶאת ַהַיַער, ֶגֶשם ֵהֵחל ָלֶרֶדת ְוָהָיה ַקר.ֵביְנַתִים ָשְקָעה ַהֶשֶמש

 ּוְמֹאד ָּפֲחדּו. –ַאְרֵיה אֹו ָנֵמר  –ֵמָרחֹוק ָשְמעּו ְשָאָגה ֶשל ַחַית ֶטֶרף 

 "בֹוא, ְנָנֶּסה ִלְדֹחף ֶאת ָהֲעָגָלה ּוְלהֹוִציָאה ִמן ַהֹבץ!" ָאַמר ַאַחד ַהָבִנים ְלָאִחיו.

 ִהטּו ְשֵניֶהם ָכֵתף ְוָדֲחפּו, ַאְך ָהֲעָגָלה ֹלא ָזָזה.

 ֲעָנִפים ִלְפֵני ַהַגְלַגִלים," ִהִציַע ָהָאח ַהֵשִני. "ַתֲעֶלה ֲעֵליֶהם ָהֲעָגָלה "ְכַדאי ְלַהִניחַ 

 ְוָכְך ֵתָחֵלץ ִמן ַהִבָצה."

 הֹוִרידּו ָהַאִחים ֵעִצים ֲאָחִדים ֵמַעל ָהֲעָגָלה, ִהִניחּו אֹוָתם ַעל ַהֶדֶרְך ַהֻבִצית, ֵזְרזּו

 ַאְך ָהֲעָגָלה ֹלא ָזָזה. ָּפְרקּו –ֶאת ַהּסּוס, ֵהִאיצּו בֹו ְוָדְחפּו ֵמָאחֹור ְכֵדי ַלֲעזֹור לֹו 

 ָעְבדּו ָקֶשה, ֵזָעה ָנְטָפה .י ַלֲעזֹור ַלּסּוסַהְנָעִרים ִמן ָהֲעָגָלה ֵחֶלק ִמן ָהֵעִצים ְכֵד 

 ִמִמְצָחם ַלְמרֹות ַהַלְיָלה ַהַקר. ְוִהֵנה ָזָזה ָהֲעָגָלה ְמַעט, ְועֹוד ְקָצת, ָעלּו ַהַגְלַגִלים

 ֲאֻרָכהְוַגם ָהֲאחֹוִרִיים ֶנֶחְלצּו ִמן ַהֹבץ. ֹלא ָעְבָרה ָשָעה  ַהִקְדִמִיים ַעל ָהֲעָנִפים,

 ְוָהֲעָגָלה ָהָעְמָסה ֵמָחָדש ְוָעְשָתה ֶאת ַדְרָכה ְבִבְטָחה ַהַבְיָתה.

 "ַמדּוַע ֹכה ֵאַחְרֶתם ָלּשּוב?" ָתַמה ֲאִביֶהם, ֲאֶשר ָשב ְלֵעת ַלְיָלה ִמן ָהִעיר ְונֹוַכח

 ַהַיַער.ִכי ַרק ַעָתה ָשבּו ָבָניו ִעם ָהֲעָגָלה ֲעמּוַסת ָהֵעִצים ִמן 

 "ַאל ִתְשַאל ַמה ָקָרה ָלנּו," ִסֵּפר לֹו ַאַחד ָהַאִחים. "ַבֶדֶרְך ֲחָזָרה, ַעל ַיד ַהַנַחל,

 ָשְקָעה ָהֲעָגָלה ַבֹבץ."
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 "ָעִׂשינּו ִכְדָבֶריָך ְוִהְזַעְקנּו ֶאת ֵאיְנְבֵרָרה ְלֶעְזָרה, ַאְך ִהיא ֹלא ָבָאה. ָדַחְפנּו ֶאת

 כֹוחֹות ַעְצֵמנּו, ִהַנְחנּו ֲעָנִפים ִלְפֵני ַהַגְלַגִלים ַהְשקּוִעים ְוהֹוַרְדנּו ֵחֶלק ִמןָהֲעָגָלה בְ 

 ַהַמָשא, ְכֵדי ֶשַלּסּוס ִיְהֶיה ַקל יֹוֵתר ִלְמֹשְך ֶאת ָהֲעָגָלה ִמן ַהֹבץ. ֶזה ָלַקח ְזַמן ַרב

 יְנְבֵרָרה ָבָאה, ַוַדאי ָהִיינּו ַמִגיִעים ַהַבְיָתהאֵ  ְוָלֵכן ִהַגְענּו ַרק ַעְכָשיו. ִאלּו ָהְיָתה 

 ִלְפֵני ְזַמן ַרב, מּוָזר ֶשֹלא הֹוִפיָעה," ָאְמרּו ְשֵני ָהַאִחים.

 "ִהיא ַדְוָקא ֵכן ִהִגיָעה," ִחֵיְך ָהָאב.

 "ֶבֱאֶמת?" ָתְמהּו ָהַאִחים. "ֵאיְך ֶזה, ִאם ֵכן, ֹלא ִהְרַגְשנּו ָבה?!"

 "ִהְרַגְשֶתם ְבנֹוְכחּוָתה ְועֹוד ֵאיְך," ָאַמר ָהָאב, "ְבֶרַגע ֶשְמָצאֶתם ֶאת ַעְצְמֶכם

 ְבַמָצב ֶשל ֵאין ְבֵרָרה ְונֹוַכְחֶתם ֶשֵאין ַבְּסִביָבה ִאיש ֶשַיֲעזֹור ָלֶכם, ְּפַעְלֶתם

 ן ַהֹבץ."ְבַעְצְמֶכם ְכִפי ֶשִנְדַרש ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת ָהֲעָגָלה ִמ 

 ָכְך ָאַמר ָהָאב. ַרק ָאז ֵהִבינּו ָבָניו ִכי ֵאיְנְבֵרָרה ֵאיָנה קֹוֶסֶמת, ֹלא ַחָיה ְוַאף ֹלא

 ְבֵרָרה, ֶשִבְזכּוָתה ֶנֶחְלצּו ִמן-ְמַכֵשָפה. ֵהם ָחשּו ֵהיֵטב ַמִהי ּוִמיִהי אֹוָתה ֵאין

 ּוֵמָאז, ַאֶתם ַוַדאי יֹוְדִעים ּוְמִביִנים ֶמה ָהָיה...ַהָצָרה ְוָשבּו ְלֵביָתם ְבָשלֹום. 
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   המורים לב לתשומת

 במדריך להיעזר חשוב. הסיפור על שונים הבנה במדדי שאלות מגווןבדף הבא מופיע 

 .שלכם ההוראה צרכי את התואמות השאלות את המאגר מתוך ולבחור זה למורה

 לעבודה יינתנו ואילו מונחה לדיון יתאימו שאלות אילו להחליט למשל תוכלו

 לוותר תוכלו. משותפת כמשימה יינתנו ואילו, אישית כמשימה יינתנו אילו, עצמית

 על להכביד לא כדי שיעורים לשני  העבודה את לחלק או, השאלות מן כמה על

 .התלמידים

 

 בהצלחה!
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 מיהי אינבררה  -שאלות

 

 1שאלה 

 .3הכתוב בשורה טובות של הבנים אפשר ללמוד מעל אילו תכונות 

 .התשובות הנכונותסמנו את 

 הם היו חרוצים. -

 הם היו דוברי אמת. -

 הם היו עצמאיים. -

 הם היו ממושמעים. -

 הם היו ערמומיים. -

 

 2שאלה 

 כתוב "הדבר לא מצא חן כלל בעיני האב". 1בשורה 

 מה הכוונה במילה "הדבר"?

 

 

 3שאלה 

 כתוב שהאב "החליט החלטה". 1בשורה  

 מה החליט האב לבקש מבניו? .א

 

 

 ידי כך?-מה רצה האב להשיג על .ב
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 4שאלה 

 מדוע חששו הבנים לצאת ליער לבדם?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 5שאלה 

 כיצד עודד האב את בניו לצאת לדרך?

 .התשובות הנכונותסמנו את 

 ם להסתדר בכוחות עצמם.הוא אמר להם שהם מסוגלי  -

 הוא הבטיח להם שלא תקרה תקלה.  -

 הוא הציע להם לקרוא לאינבררה  בעת תקלה.   -

 הוא הציע להם לשוב הביתה כאשר הם נתקלים בבעיה.  -

 הוא אמר להם שהוא יחזור מהר מהעיר.  -

 

   6שאלה 

 א. מדוע הבנים שאלו את האב הרבה שאלות על אינבררה ? 

 .התשובה הנכונהסמנו את 

 כי רצו לדעת אם היא מסוגלת לחטוב עצים כמוהם. -

 כי אף פעם לא האמינו לדברי אביהם.  -

 כי אהבו לשאול את אביהם הרבה מאוד שאלות. -

 כי לא ידעו אם היא באמת תוכל  לעזור להם. -

 

   7שאלה 

 לשוב הביתה?, מדוע האחים היו מרוצים ושמחים כשתכננו 27-21על פי הכתוב בשורות 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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  8שאלה 

 איזו תקלה קרתה לאחים ביער? .א

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 ב. כתבו שלוש פעולות שונות שביצעו האחים כדי להתגבר על התקלה בעצמם. 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

1 .________________________________________________________________________________ 

 

 9שאלה 

 מה פירוש הביטוי "ִהטו שניהם כתף"? 

 סמנו את התשובה הנכונה.

 נשאו עצים על כתפיהם.  -

 כתפיהם כאבו מהמאמץ.  -

 השתתפו שניהם במאמץ.   -

 האחד נשען על כתף השני.  -

 

 11שאלה 

 מה ניתן ללמוד על האחים מהדרך בה פעלו ביער?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 11שאלה 

 ב בסיפור שבזכותה של אינבררה נחלצו הנערים מן הצרה ושבו הביתה בשלום?מדוע כתו

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 12שאלה 

 (.3לעזור לו בכל עבודה" )שורה נכונים א. בסיפור כתוב: "היה היה אב אחד ולו שני בנים שהיו 

 פי הסיפור.-לה "נכונים" עלסמנו את פירוש המי    

 מוכנים  -

 צודקים  -

 חרוצים  -

 יודעים  -

 (.21לשוב הביתה  שמחים ומרוצים" )שורה  אמרוב. בסיפור כתוב: "העמיסו הכול בעגלה ו

 פי הסיפור.-סמנו את פירוש המילה "אמרו" על    

 התכוננו  -

 העדיפו  -

 שמחו  -

 דיברו  -

 

    13שאלה 

 במהלך הסיפור השתנה היחס של האחים לאינבררה. המשפטים שלפניכם מתארים שינוי זה.

 סדרו אותם לפי הסדר המתאים.

 

 _ _  האחים התאכזבו כשאינבררה לא הגיעה.

 _ _  האחים תמהו מיהי ומהי אינבררה.

 _ האחים הבינו מיהי ומהי אינבררה.1_

 _ _  האחים סמכו על אינבררה שתעזור להם. 
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 14לה שא

 מה רצה האב ללמד את בניו כשבחר בשם "אינבררה"?

 סמנו את התשובה הנכונה.

 כאשר אין בררה עלינו לחזור הביתה מוקדם.  -

 כאשר אין בררה עלינו להסתדר בכוחות עצמנו.  -

 כאשר אין בררה צריך לחטוב עצים.  -

 כאשר אין בררה אפשר להיעזר בקוסמים ובפיות.   -

 

 15שאלה 

 יפור פונה דבורה עומר אל הקוראים ואומרת: "ומאז, אתם ודאי יודעים ומבינים מה היה...".בסוף הס

 למה היא התכוונה?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 16שאלה 

 מדוע כותבת דבורה עומר בפתיחה ש"זה סיפור שכדאי להכירו, ואולי אף להרהר בו"?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 טקסטעל ה

 

זהו סיפור עממי מעובד לילדים, ולו מוסר השכל ברור: עלינו ללמוד להתמודד עם בעיות בכוחות 

 עצמנו.

הורים: על ההורים לאפשר לילדיהם ללמוד להתמודד עם -למסר זה גם השלכות לגבי מבוגרים

 בעיות בכוחות עצמם. 

לסיפור מסופר על אב ושני בנים חרוצים וממושמעים אשר עוזרים לו בכל עבודה. הסיפור  רקעב

 לעדיו. מתמקד ברצון האב לחנך את בניו לעצמאות, ולכן הוא שולח אותם ליער לחטוב עצים ב

: ביער הבנים נאלצים להתמודד עם תקלה השתלשלות האירועים בעלילההחלטת האב גורמת ל

 בדרכים שונות ובכוחות עצמם תוך גילוי תושייה ושיתוף פעולה. בעיהל פתרוןומנסים למצוא 

הסיפור כתובה כשאלה, והמענה לשאלה מיהי ומהי אינבררה מתבהר במהלך התפתחות  כותרת

"דמות" שתפקידה להקנות ביטחון לבנים בצאתם ליער  -המציא את "אינבררה" העלילה. האב 

-לבדם. למעשה, כוונתו הייתה ללמד את ילדיו להאמין בכוחות עצמם, ובאמצעות מצב של אין

מובא מוסר ההשכל  סוף הסיפורברירה להוכיח להם שהם מסוגלים להסתדר באופן עצמאי. ב

 ך כדי שיחה עם האב. באופן מפורש, והוא מתבהר לבנים תו

ידי שימוש בגוף שני. בפתיחה -פונה המחברת לקוראים באופן ישיר על הפתיחה והסיוםבמשפטי 

היא משתפת אותם בשיקולי בחירת הסיפור ומזמינה אותם ללמוד ממנו. בסיום היא מניחה 

 פיו המשך אפשרי לסיפור.-שהקוראים אכן הפיקו את המסר והם מסוגלים לנבא על

 

 , ללא ייחוד אישי נפרד לכל אחד מהם.   דמות ראשית אחתחים פועלים כשני הא

הן בהצהרה מפורשת בתחילת הסיפור  -הם מתוארים כדמויות חיוביות, כחרוצים וכממושמעים 

 והן במשתמע מפעילותם הנמרצת ביער לפני התקלה ואחריה.

 

ר הבנים פונים לעזרתה פעמיים על תיאור האירוע המחולל תפנית בעלילה: כאש חוזרתהמחברת 

והיא איננה מגיעה; הם נאלצים  –אינבררה  –של מי שהם חושבים לדמות המגינה עליהם 

להתמודד עם התקלה לבד עד שהם מצליחים לפתור אותה בכוחות עצמם. המחברת מתארת את 

 שמדגישים את הפעלתנות של האחים. ריבוי הפעליםידי -האירוע בגוף שלישי, בצורה מפורטת על

המחברת חוזרת על תיאור זה פעם נוספת בגוף ראשון, כאשר הבנים בהתלהבותם מספרים 

מפורטת זו על מה שהקוראים כבר יודעים, מדגישה את  חזרהלאביהם מה שעבר עליהם. 

 חשיבותו ומרכזיותו של האירוע בהתפתחות העלילה.

 

 אוצר המילים מאופיין על ידי :

  חשכה אפפה את היערספרותי, כגון: "-גבוהמילים וביטויים אופייניים למשלב ,"

 ".זיעה נטפה ממצחם", "להרחיק לכת"

  מילים במשמעות שונה מהמקובל בשפת היומיום המדוברת או ממשמעותן הקונקרטית

 ".אמרו לשוב", "היו נכונים", "נחלצו מן הצרה" ו"נחלצו מהבוץ", "ִהקשה הבןכגון: "
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  2מאפייני הטקסט וקישור לתכנית הלימודים 

 

 :עולמות השיח

 .60)-16ספרות )ת"ל, עמ' 

 סוגה: 

 סיפור עממי 

 מקור הטקסט: 

 . 1897, עיבוד: דבורה עומר, עם עובד, תל אביב מפגשים

 

 הקשרים לימודיים אפשריים לעיסוק בטקסט 

פי שיקולי דעתם בסעיפים: "הדגשים דידקטיים", -לתכנון ההוראה המורים יכולים להיעזר על

 פי ממדי הבנה". -"פעילויות מוצעות", "המלצות להוראה" ו"מיפוי שאלות על

פי ממדי הבנה" על מנת לבחור באילו -אפשר להיעזר במספרי השאלות שלהלן וב"מיפוי שאלות על

סגרת הוראת הטקסט בכיתה, ואילו שאלות לייעד משאלות לעסוק במהן להתמקד וכיצד: באילו 

 להתמודדות אישית של תלמידים.

מודגש היכן רצוי לערוך דיון בכיתה סביב נושאים, רעיונות וסוגיות שעולות  ב"המלצות להוראה"

 מהשאלות. 

התובנות ב"פעילויות מוצעות" מוצגות דרכים כיצד להרחיב את היריעה ולהמשיך ולבסס את 

 בדרכים יצירתיות וחווייתיות כיאה לקריאה של טקסט ספרותי.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 שפה, ספרות ותרבות" )תשס"ג( –"חינוך לשוני: עברית  2
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 הדגשים דידקטיים

 

 

פי שיקולי דעתם בין הנאמר ב"הדגשים דידקטיים", ב"פעילויות -המורים יכולים לשלב על

 פי ממדי הבנה" שבהמשך. -מוצעות", ב"המלצות להוראה" וב"מיפוי שאלות על

 לבחורפי ממדי הבנה" על מנת -אפשר להיעזר במספרי השאלות שלהלן וב"מיפוי שאלות על

באילו מהן להתמקד וכיצד: באילו שאלות לעסוק ולהתמקד בהוראת הטקסט בכיתה, 

 ובאילו שאלות לבדוק התמודדות אישית של תלמידים עם מטלות קריאה.

תה סביב נושאים, רעיונות וסוגיות מודגש היכן רצוי לערוך דיון בכי ב"המלצות להוראה" 

 שעולות מהשאלות. 

ב"פעילויות מוצעות" מוצגות דרכים כיצד להרחיב את היריעה ולהמשיך ולבסס את התובנות 

 בדרכים יצירתיות וחווייתיות כיאה לקריאה של טקסט ספרותי.

 

 

 שאלות  הדגשים

 
 :תוך ביסוס הבנתו של תוכן הסיפור

  ההתרחשות והקשר בין האירועים בסיפור לאור ההתפתחות על פני  רצףהבנת

 עצמאות.  -הציר תלות

 פי מעשיהן ודבריהן והבנת הקשר ביניהן כגון: גיבוש -על דמויותהכרת ה

התובנות לגבי דמותה של אינבררה לאור התפתחות התובנות של האחים והבנת 

 התפקיד של הדמות אינבררה. 

  הנחוצים להבנת הסיפור, כגון: "להרחיק  ביטוייםהו אוצר המיליםהבהרה של

 לכת", "חשכה אפפה את היער". 

, 6, 5, 4, 3, 2, 1שאלות  

7 ,8 ,9 ,11 ,12 

 

  :ידי-על עיסוק ברעיונות ובמסרים המשתמעים מהטקסט

  של הסיפור: אדם צריך להאמין בכוחות עצמו ולבטוח  במסר העיקרידיון

 ביכולתו להתמודד עם קשיים באופן עצמאי. 

  של הקוראים לגבי התנהגות הדמויות, כגון: יחסי אב  עמדות אישיותהבעת

 ובנים, הדרך שבחר האב לחנך את בניו לעצמאות, שיתוף הפעולה בין האחים. 

, 11, 11, 7, 3שאלות  

13 ,14 ,15 ,16 

 

  :כגון עיסוק באמצעים הרטוריים המיוחדים לסיפור,

 הסיטואציה שבה  -על תיאור של התרחשות כדי להדגיש את חשיבותה  חזרה

הבנים מוצאים פתרונות כדי להתגבר על התקלה, מתוארת פעמיים: פעם אחת 

על ידי המספר בעת ההתרחשות ופעם נוספת על ידי האחים כשהם מספרים 

 זאת לאביהם. 

  16, 15שאלות     
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 שאלות  הדגשים

 
 כדי לשתפם בשיקולי הדעת  פתיחהאל הקוראים ב פנייה ישירהב שימוש

לבחירת הסיפור. פתיחה זו באה לפתח ציפיות אצל הקוראים ולהכין אותם 

 לקראת מה שהם עצמם יכולים ללמוד מהסיפור. 

  ממקד את תשומת הלב של הקוראים  שאלהשל הסיפור בצורת  הכותרתניסוח

 במציאת התשובה עליה בסיפור עצמו. 

 :ידי-על הרחבת משמעותה של היצירה

  קישור לעולמם של הקוראים והשוואה עם סיטואציות אישיות שבהן ילדים

 ניסו לפתור בעיות לבד. 

 עם בעלי -פי קריטריונים שונים ובזיקה לסיפורי-קישור ליצירות שונות על

 הדגשים חינוכיים, לסיפורי דבורה עומר ועוד )ראו פעילויות מוצעות(. 

 

 

 

 פעילויות מוצעות* 

 פי קריטריונים -ידי קישור ליצירות שונות על-פעילויות להרחבת משמעותה של היצירה על

 שונים: 

איתור טקסטים  –פי מעבדים, מאיירים ועוד -ונושאים מסוימים, עלסביב מסרים דומים 

 בספרייה, קריאה, דיון ועריכה של אסופות.**

 .דיון בגרסאות שונות לסיפורים עממיים והשוואה ביניהם 

 .כתיבה של סיפורים בעקבות הקריאה ועריכתם באסופה כיתתית 

  פעלתנותם.קריאה בקול המדגישה, למשל, את חששותיהם של האחים, את 

  .המחזה של סיפורים שנקראו בכיתה 

      

 

 

   –חינוך לשוני: עברית *   ראו דוגמאות ליישום התכנית, בתכנית הלימודים "

 .113–111" )תשס"ג(, עמ' שפה, ספרות ותרבות    

 ** ראו בהמשך הצעות למסלולים ספרותיים בעקבות ספריה של דבורה עומר.
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 להוראההמלצות 

 ותשובותשאלות 

 ממדי הבנה, הישגים נדרשים וציוני דרך

 אסטרטגיות קריאה נדרשות

 המלצות להוראה

 1שאלה 

 .3הכתוב בשורה על אילו תכונות טובות של הבנים אפשר ללמוד מ
 סמנו את התשובות הנכונות.

 הם היו חרוצים.
 הם היו דוברי אמת.   -
 הם היו עצמאיים.   -

 הם היו ממושמעים.

 היו ערמומיים.הם    -

  
 

  

הקוראים נדרשים לזהות את תכונותיהם 

הטובות של הבנים, הדמויות הראשיות 

בסיפור. התכונות מהוות הכללות 

המבוססות על תיאור התנהגותם של 

 האחים. 

ניתן להסיק שהבנים היו ממושמעים 

 שהיו נכונים לעזור לווחרוצים מתוך כך "

 ]לאב[" ושלא בחלו בשום עבודה.

עם התלמידים גם בתכונות  לדוןניתן 

נוספות של הבנים וביחסם אל האב, כגון: 

 כיבוד אב, התחשבות.

 
שאינן  הכללותמעות המשתמעת מן הטקסט: זיהוי הבנת המש

 . כתובות בטקסט במפורש לפי פרטי המידע המפורשים בו

הבנת המשמעות הסמויה בטקסט: הסקת מסקנות, יצירת  ת"ל:

 הכללות

 (.1)הישג 

  

 2שאלה 

 
 כתוב "הדבר לא מצא חן כלל בעיני האב". 1בשורה 

 מה הכוונה במילה "הדבר"?

 

  הבנים לא היו עצמאיים ולא ידעו לעבוד לבד.

 

 

הקוראים נדרשים לזהות את הקשר בין  

", לבין המידע שאליו הוא הדברהאזכור  "

חוסר העצמאות  –מתייחס  במשפט הקודם 

 של הבנים. 

של הבנים לא מצאה חן  העובדה שתכונה זו

בעיני האב, היא משמעותית להתפתחות 

 העלילה.

 
 אזכורים : הבנתמעות המשתמעת מן הטקסטהבנת המש

 3שאלה 

 כתוב שהאב "החליט החלטה". 1בשורה 
 

 מה החליט האב לבקש מבניו?
האב החליט לבקש מבניו לצאת בלעדיו ליער כדי 

 לחטוב עצים.
 כך?ידי -מה רצה האב להשיג על

האב רצה לחנך את בניו לעצמאות / האב רצה 
  שבניו ילמדו לפתור בעיות בעצמם.

 

 

בסעיף א הקוראים נדרשים לאתר את 

פיו האב מבקש -המידע המפורש שעל

 מהבנים לצאת ליער בלעדיו.

סעיף ב מתייחס למטרת האב לחנך את בניו 

לעצמאות. מטרת האב אינה כתובה 

ק זאת במפורש; הקוראים נדרשים להסי
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איתור פרטי מידע מפורשים הבנת המשמעות הגלויה בטקסט: 

 בטקסט )סעיף א(. 

הבנת המשמעות המשתמעת מן הטקסט: הבנת רעיונות המשתמעים 

 מהטקסט )סעיף ב(.

 הבנת יחידות מידע מפורש )סעיף א/ ת"ל:

 (. 1הישג 

 ( 1הבנת המשמעות הסמויה בטקסט: הסקת מסקנות )סעיף ב/ הישג 

  

 וכן מהמשך הסיפור. 1מהכתוב בשורה 

 1שאלה 

 מדוע חששו הבנים לצאת ליער לבדם?
 

כי חשבו שאם יהיו תקלות, הם לא יוכלו לפתור 

אותן ללא עזרת אביהם/ כי הם חששו שלא יוכלו 
 להסתדר ללא אביהם/

 כי הם היו רגילים לצאת תמיד עם אביהם. 
  

 

נדרשים להבין את רגשותיהם של הקוראים 

האחים ולהתייחס לפחד שלהם להתמודד 

עם תקלות ללא נוכחות האב, כפי שכתוב 

 .11בשורה 

חשוב להקפיד על שימוש במילת סיבה 

 .בתשובה

זיהוי קשרים לוגיים המפורשים הבנת המשמעות הגלויה בטקסט: 

 בטקסט.

לוגיים הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט: זיהוי קשרים ת"ל: 

 (.1מפורשים בין חלקי הטקסט )הישג 

  

 5שאלה 

 כיצד עודד האב את בניו לצאת לדרך?

 סמנו את התשובות הנכונות.

   הוא אמר להם שהם 

 מסוגלים  להסתדר      
 בכוחות עצמם.     

 .הוא הבטיח להם שלא תקרה תקלה    -

 הוא הציע להם לקרוא  

  לאינבררה בעת תקלה.     

  כאשר הוא הציע להם לשוב הביתה    -

 נתקלים בבעיה. הם     

   הוא אמר להם שהוא יחזור מהר    -

 מהעיר.     

 

מתוך הדברים שאמר האב על הקוראים 

 להסיק כי כוונתו הייתה לעודד את בניו.

ידי התייחסות -האב "בונה" את העידוד על

ידי מתן -ליכולת שלהם להסתדר בלעדיו ועל

ו בדמותה של אינבררה אשר תחליף לנוכחות

 תבוא לעזור להם כשיזדקקו לה.

מומלץ לדון עם התלמידים על תשובות תוך  

 7- 6התבססות על הכתוב בטקסט, בשורות 

   .19-16ובשורות 

הבנת יחסים לוגיים שאינם הבנת המשמעות המשתמעת מן הטקסט: 

 .מפורשים בטקסט; הבנת רעיונות המשתמעים מהטקסט

 (.1יחסים לוגיים שאינם מפורשים בטקסט )הישג זיהוי ת"ל: 

  (. 6זיהוי נושאים, רעיונות ומסרים מרכזיים ביצירה )הישג 
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 6שאלה 

 מדוע הבנים שאלו את האב הרבה שאלות על אינבררה ? 

 סמנו את התשובה הנכונה.

  כי רצו לדעת אם היא מסוגלת  -  

 לחטוב עצים כמוהם.     

 כי אף פעם לא האמינו לדברי   -  

 אביהם.      

 כי אהבו לשאול את אביהם הרבה  -  

 מאוד שאלות.     

 כי לא ידעו אם היא באמת תוכל  לעזור  

 להם.      
  

 

השאלות הרבות של האחים מעידות על 

דאגתם ועל חוסר הביטחון שחשו ביציאתם 

 ליער לבד.

בהקשר זה יש להבין גם את שאלותיהם 

הדמות הדמיונית שהאב  -לגבי אינבררה 

 המציא כדי להרגיע אותם.

עם התלמידים ניתן להתייחס  שיחהב

לשאלות הבאות: האם הבנים קיבלו תשובה 

 לשאלותיהם? כיצד הגיב האב לשאלותיהם?

למעשה האב לא ענה על שאלותיהם ובחר 

אינבררה תעזור להרגיע אותם בהבטחה כי 

להם ושאת מהותה ואת שמה יבינו בבוא 

"ולאחר שתזדקקו לעזרתה תדעו מהי  -העת 

 (.22-21ומיהי" )שורות 

 

הבנת יחסים לוגיים שאינם הבנת המשמעות המשתמעת מן הטקסט: 

 מפורשים בטקסט; הבנת רעיונות המשתמעים מן הטקסט.

 (.1)הישג זיהוי יחסים לוגיים שאינם מפורשים בטקסט ת"ל: 

 (. 6זיהוי נושאים, רעיונות ומסרים מרכזיים ביצירה )הישג 

  

 7שאלה 

, מדוע האחים היו מרוצים ושמחים 21-27על פי הכתוב בשורות 

 כשתכננו לשוב הביתה?

העבודה שהוטלה   כי הם הצליחו לבצע בעצמם את כל

כי הם הצליחו לבצע בעצמם את העבודה )א'( /  עליהם

 )ב'(.  שהיו להםלמרות החששות 

  

 

-שאלה זו מתמקדת בקשר הלוגי סיבה

 תוצאה המתבטא במילת הקשר "כי". 

בתשובון מובאות שתי דוגמאות לתשובות 

האחת )א'( מתייחסת  –נכונות אפשריות 

"כי ביצעו  כל מה  -לממד הגלוי בטקסט 

שהוטל עליהם", והשנייה )ב'( מתייחסת 

האחים למרות הצלחת  –לממד הסמוי 

עם התלמידים על  לדוןהחששות. חשוב 

הראשונה  –ההבדל שבין שתי התשובות 

מצומצמת וקונקרטית יותר והשנייה נוגעת 

 גם למצבם הרגשי ולהתחזקות ביטחונם

 העצמי של האחים. 

זיהוי קשרים לוגיים המפורשים הבנת המשמעות הגלויה בטקסט: 

 )א'(. בטקסט

הבנת יחסים לוגיים שאינם הטקסט:  הבנת המשמעות המשתמעת מן

 )ב'(. מפורשים בטקסט

 לוגיים זיהוי קשרים –ת"ל: הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט 

 (, )א'(.1מפורשים בין חלקי הטקסט )הישג 

זיהוי היחסים הלוגיים שאינם הבנת המשמעות הסמויה בטקסט: 
 מפורשים בטקסט 

 (, )ב'(. 1)הישג 
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 8שאלה 

 קרתה לאחים ביער? א. איזו תקלה
  העגלה שקעה בבוץ ולא זזה.

כתבו שלוש פעולות שונות שביצעו האחים כדי להתגבר על התקלה ב. 
  בעצמם.

 הם דחפו את העגלה ביחד. .1
 הם זירזו את הסוס. .2

 הם הורידו חלק מהעצים. .3

  הם הניחו ענפים מתחת לגלגלי העגלה. .4

  

 

התלמידים נדרשים לאתר בטקסט את 

התקלה ואת הפעולות שהאחים מבצעים 

כדי להתגבר עליה, ולציין שלוש פעולות 

 מתוכן. 

שאלה זו מזמנת התייחסות למשמעות של 

ריבוי הפעלים שבתיאור מעשיהם של 

 האחים.

ריבוי זה משקף את יכולתם לפעול במרץ 

כדי להיחלץ מהתקלה  בכוחות עצמם 

ותיהם שלא יוכלו להסתדר )בניגוד לחשש

 ללא האב(. 

חשוב להסב את תשומת לבם של התלמידים 

לכך שעליהם להשתמש בתשובתם בלשון 

עבר בהתאם לזמן הפעולות  -נסתרים

"איזו תקלה  –בסיפור ולניסוח השאלה 

  קרתה?"

 

איתור פרטי מידע מפורשים  הבנת המשמעות הגלויה בטקסט:

 בטקסט.

 

הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט: הבנת הנושא או הנושאים  ת"ל:

 המפורשים

 (.1)הישג 

  

 9שאלה 

 מה פירוש הביטוי "ִהטו שניהם כתף" 

  ?39-37בשורות 

 סמנו את התשובה הנכונה.

 נשאו עצים על כתפיהם.    -

 כתפיהם כאבו מהמאמץ.    -

 השתתפו שניהם במאמץ.  

 השני. האחד נשען על כתף    -

  

  

על מהותו של דיון שאלה זו מזמנת 

ועל משמעותה הראשונית של מילה   הביטוי

 שנעשה בה לעתים שימוש מושאל. 

יש להעמיד את התלמידים על כך שהתשובה 

הנכונה אינה כוללת את המילה "כתף" או 

 "כתפיים".

הבנת הביטוי תורמת להיכרות עם מאפייני 

הדמויות וכן מצביעה על המאמץ שהושקע 

 בפתרון הבעיה.

  

הבנת מילים וביטויים   הבנת המשמעות המשתמעת מן הטקסט:

 מתוך ההקשר.

  (.9: הכרה ושימוש בביטויים, בניבים ובפתגמים )הישג ת"ל
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 11שאלה 

 מה ניתן ללמוד על האחים מהדרך בה פעלו ביער?

הם יכולים להסתדר בעצמם/ האחים היו חרוצים 

לפתור בעיות/ הם לא התייאשו, ועצמאיים/ הם ידעו 

גילו תושייה ומצאו דרכים להתגבר על התקלה/ עזרו 

האחד לשני ושיתפו פעולה ביניהם / ניתן לסמוך על 

 האחים.

  

 

, גם שאלה זו דורשת 1בדומה לשאלה 

מהקוראים לאפיין את דמותם של האחים 

 על פי מעשיהם אך בשלב אחר בעלילה.

בין  חשוב ללמד את הקוראים להבחין

תיאור המעשים עצמם לבין תכונות האופי 

 שעליהן אפשר ללמוד מתוך מעשים אלו.

על אפיון הדמויות ההולך ונבנה  לדוןחשוב 

לאורך הסיפור כולו ולבקש מהקוראים 

מהן הפעולות/  –למצוא סימוכין לדבריהם 

המעשים שמהם עולה מסקנה לגבי תכונות 

 האופי.

 .שונותבתשובון מגוון של תשובות ברמות 

  

 פרשנות, עיבוד ויישום:

אפיון של דמויות, של אישים, של מקומות ושל אווירה לפי הכתוב 

 בטקסט.

 זיהוי דמויות וקורותיהן ביצירה ת"ל:

 (.6)הישג 

  

 11שאלה 

מדוע כתוב בסיפור שבזכותה של אינבררה נחלצו הנערים מן הצרה 

 ושבו הביתה בשלום?

לא הגיעה, לא הייתה להם  כי כאשר אינבררה

בררה והם נאלצו להתגבר על הפחד, להסתדר 

  בכוחות עצמם ולפתור את הבעיה.

 

שאלה זו עוסקת במסר המרכזי של הסיפור, 

הבנוי סביב דמות דמיונית, שבעצם היותה 

"לא קיימת" היא הביאה את האחים לעבור 

 את מבחן העצמאות בשלום. 

האחים הגיעו לתובנה שאליה מתייחסת 

השאלה בעקבות השיחה עם האב שטען 

 שאינבררה "דווקא כן הגיעה". 

גם פה, כמו בשאלות שהתייחסו לדמויות 

 של האחים בנקודות שונות בסיפור

 (,11-ו 1)שאלות 

על ה"דמות" של אינבררה לאור  לדון חשוב

המסופר בסיפור כולו ולהתייחס גם 

כמעוררת ביטחון   ררהלתפקידה של אינב

 אצל האחים ביציאתם לדרך.

  

על ומסרים עיקריים;  אפיון של -הבנת טענותפרשנות, עיבוד ויישום: 

  .דמויות, של אישים, של מקומות ושל אווירה לפי הכתוב בטקסט

פרשנות לגבי הכתוב תוך התייחסות לרעיונות, לנושאים  ת"ל:

 (.1ולמסרים )הישג 

 (.6רעיונות ומסרים מרכזיים ביצירה )הישג זיהוי נושאים, 

  

 12שאלה 

לעזור  נכוניםשהיו  א. בסיפור כתוב: "היה היה אב אחד ולו שני בנים

 לו בכל עבודה"

 (.3)שורה 

 סמנו את פירוש המילה "נכונים" 

 הסיפור.  פי-על

  

הקוראים נדרשים להבין כי משמעות 

המילים תלויה במשלב שבו הסיפור כתוב 

וכי משמעות זו לא תמיד תואמת את 

המשמעות המקובלת והמוכרת במשלב של 

 שפת הדיבור היומיומית. 
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 מוכנים

 צודקים -

 חרוצים -

 יודעים -

שמחים   לשוב הביתה ואמרוב. בסיפור כתוב: "העמיסו הכול בעגלה 

 ומרוצים"

 (.21)שורה 

 הסיפור. פי-סמנו את פירוש המילה "אמרו" על

 התכוננו

 העדיפו -

 שמחו -

 דיברו -

כדי להגיע להכללה זו, רצוי להביא בפני 

 -התלמידים דוגמה נוספת מתוך הסיפור 

ולהשוות בין  -"ִהקשה הבן האחד"

משמעות הקונקרטית לבין משמעות ה

 המטאפורית והמופשטת בסיפור.

ניתן להרחיב את אוצר המילים על ידי דיון 

בביטויים במשלב ספרותי, כגון: "חשכה 

אפפה את היער", "להרחיק לכת", "זיעה 

 נטפה ממצחם".

 

הבנת מילים וביטויים   :הבנת המשמעות המשתמעת מן הטקסט

 מתוך ההקשר.

 (.9ושימוש בביטויים, בניבים ובפתגמים )הישג : הכרה ת"ל

  

    13שאלה 

במהלך הסיפור השתנה היחס של האחים לאינבררה. המשפטים 

 שלפניכם מתארים שינוי זה. סדרו אותם לפי הסדר המתאים.

 האחים התאכזבו כשאינבררה  _3_

 לא הגיעה.        

 האחים תמהו מיהי ומהי  _1_

 אינבררה.        

 האחים הבינו מיהי ומהי  _1_

 אינבררה.        

 האחים סמכו על אינבררה  _2_

 שתעזור להם.        

 

  

המשפטים שעל הקוראים לסדר מתארים 

את השינויים שחלו לאורכה של העלילה 

 בהתייחסות האחים ל"דמות" אינבררה. 

על הקשר שבין התפתחות דמות  לדוןמומלץ 

לבין   –מתלויים לעצמאיים  –האחים 

התפתחות תפיסתם את ה"דמות" אינבררה 

מיישות מעוררת תמיהה לדמות שמסמלת  –

את יכולתו של האדם לפתור בעיות ולהיחלץ 

 מצרה בכוחות עצמו. 

זיהוי הכללות שאינן הבנת המשמעות המשתמעת מן הטקסט:  

במפורש לפי פרטי המידע המפורשים בו ; הבנת כתובות בטקסט 

 יחסים לוגיים שאינם מפורשים בטקסט.

הבנת המשמעות הסמויה בטקסט: הסקת מסקנות ויצירת  ת"ל:

 (. 1הכללות )הישג 

 רצף זמנים וסיבתיות  -הבנת הקשרים בין אירועים שונים בעלילה 

 (.6)הישג 
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 14שאלה 

 "אינבררה"? מה רצה האב ללמד את בניו כשבחר בשם

 סמנו את התשובה הנכונה.

 כאשר אין בררה עלינו לחזור  -

 הביתה מוקדם.    

 כשאין בררה עלינו להסתדר 

   עצמנו. בכוחות    

 עצים. כאשר אין בררה צריך לחטוב -

 כאשר אין בררה אפשר להיעזר  -

 ובפיות.  בקוסמים    

 

הקוראים נדרשים למצוא את הקשר בין 

את הרעיון המרכזי של  הדמות כמסמלת

ההבנה כי עלינו לסמוך על עצמנו  –הסיפור 

לבין השם שניתן לה. השם מדגיש מצבים   –

בררה שבהם עלינו להסתדר לבד  -של אין

תוך גיוס כוח רצון, גילוי תושייה ומציאת 

 פתרונות לבעיות שצצות בדרך.

 

שאינן  זיהוי הכללותהבנת המשמעות המשתמעת מן הטקסט : 

; הבנת כתובות בטקסט במפורש לפי פרטי המידע המפורשים בו

 רעיונות המשתמעים מן הטקסט.

הבנת המשמעות הסמויה בטקסט: הסקת מסקנות ויצירת  ת"ל:

 (.1הכללות )הישג 

 (.6זיהוי נושאים, רעיונות ומסרים מרכזיים ביצירה )הישג 

  

 15שאלה 

ואומרת:   אל הקוראיםבסוף הסיפור פונה המחברת דבורה עומר 

 "ומאז, אתם ודאי יודעים ומבינים מה היה...".

 למה היא התכוונה?

יצאו ליער בלי   הם יצאו תמיד לחטוב עצים לבד / הם

פחד / הם יהפכו להיות ילדים עצמאיים יותר / הם 

 תמיד יסמכו על עצמם. 

  

בשאלה זו נדרשים הקוראים להתייחס 

האחים   למוסר ההשכל העולה מן הסיפור:

למדו להאמין ביכולתם לגייס כוחות כדי 

לפתור בעיות, במקום להיות תלויים 

 באחרים.

כדאי להבהיר לתלמידים, שהשאלה אמנם 

עוסקת בניבוי על מה שלא כתוב בסיפור, אך 

הדברים צריכים להיות מעוגנים בתכנים 

 ובמסרים העולים מתוך הטקסט. 

תלמידים יכולים להשיב ברמות שונות של 

עמם  לדוןהכללה )ראו תשובון(, ומומלץ 

 בהבדלים שבין התשובות. 

שבו תלמידים  דיוןמומלץ לעורר בכיתה 

בעלי דעות שונות ינסו לשכנע זה את זה 

 בצדקת טענתם.

  

העלאת השערות לפי הכתוב בטקסט; הבנת פרשנות, עיבוד ויישום: 

 על ומסרים עיקריים.-טענות

עמדה לגבי הכתוב תוך התייחסות פרשנות, הערכה ונקיטת   ת"ל:

 (.6לרעיונות, לנושאים ולמסרים )הישג 
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 16שאלה 

מדוע כותבת דבורה עומר בפתיחה ש"זה סיפור שכדאי להכירו, ואולי 

 אף להרהר בו"?

כי ניתן ללמוד על יכולתו של האדם להתגבר על 

מכשולים / כי מסופר על ילדים כמונו שהצליחו להסתדר 

 כשלא הייתה להם בררה.בכוחות עצמם 

  

  

הקוראים נדרשים להבין את שיקולי דעתה 

של מעבדת הסיפור. על פי דברי 

דבורה עומר לעבד את   בחרה  הפתיחה,

הסיפור כי מצאה שהוא מעורר מחשבה. 

הדברים רומזים למסר העיקרי החינוכי 

 הגלום בסיפור.

גם כאן, כבשאלה הקודמת, ייתכנו רמות 

 לדוןולפיכך מומלץ שונות של תשובות, 

בהבדלים שבין התשובות השונות. אין די 

 בתשובה כללית מדי שאינה מנומקת )כגון:

כי הסיפור מעניין/יפה( כדי להסביר מדוע 

המחברת מייחדת אותו מסיפורים אחרים 

ומציעה לא רק להכיר אותו, אלא גם להרהר 

 בו. 

  

תוכניים מבניים  -בחינה והערכה של רכיבים טקסטואליים

הערכת המטרת של הטקסט ושל הטקסטים הנלווים   ולשוניים:

 הערכת עמדתו של הכותב. לו,

הבעת עמדות אישיות מנומקות על היצירה או על רכיבים בתוכה  ת"ל:

 (.6פה ובכתב )הישג -בעל

  



24 
 

3מיפוי השאלות לטקסט על פי ממדי הבנה
 

 ממדי הבנה

 

 שאלות רכיבים של ממדי ההבנה

 

 

הבנת 

המשמעות 

 הגלויה בטקסט

 איתור פרטי מידע מפורשים בטקסט

 )כגון: שמות, פעולות זמן ומקום(

 כתוב שהאב "החליט החלטה". 1בשורה   -א 3שאלה 

 מה החליט האב לבקש מבניו? א.

 . איזו תקלה קרתה לאחים ביער? א  - 8שאלה 

כתבו שלוש פעולות שונות שביצעו האחים כדי להתגבר על  ב. 

 התקלה בעצמם. 

 

 מדוע חששו הבנים לצאת ליער לבדם? -4שאלה   זיהוי קשרים לוגיים המפורשים בטקסט

, מדוע האחים היו 27-21על פי הכתוב בשורות   -7שאלה 

 מרוצים ושמחים כשתכננו לשוב הביתה?

 

הבנת 

מעות המש

המשתמעת מן 

 הטקסט

 מה פירוש הביטוי "ִהטו שניהם כתף"?  -9שאלה  הבנת מילים וביטויים מתוך ההקשר

 .התשובה הנכונהאת סמנו  

 ___ נשאו עצים על כתפיהם.

 ___ כתפיהם כאבו מהמאמץ.

 השתתפו שניהם במאמץ.  ___

 ___ האחד נשען על כתף השני.

בסיפור כתוב: "היה אב אחד ולו שני בנים שהיו  א. -12שאלה 

 (.3לעזור לו בכל עבודה" )שורה  נכונים

 פי הסיפור.-את פירוש המילה "נכונים" על  סמנו  

 ___ מוכנים. 

 ___ צודקים.

 חרוצים.  ___

 ___ יודעים.

  

לשוב הביתה  ואמרוב. בסיפור כתוב: "העמיסו הכול בעגלה 

 (.26שמחים ומרוצים" )שורה 

 פי הסיפור.-סמנו  את פירוש המילה "נכונים" על    

 ___ התכוננו. 

 ___ העדיפו.

 שמחו.  ___

 ___ דיברו.

 

הבנת קשרים שאינם מפורשים בין רעיונות 

ובין נושאים המיוצגים באופן מילולי או חזותי 

 בטקסט או בטקסטים נלווים.

 כיצד עודד האב את בניו לצאת לדרך? -5שאלה 

 .התשובות הנכונותאת סמנו  

 עצמם. ___ הוא אמר להם שהם מסוגלים להסתדר בכוחות

                                                           
3
המיפוי נועד להגדיר את מטרות המשימות הנכללות בדגמים מבחינת ממדי ההבנה הנדרשים בכל אחת מהן, והוא נגזר מתכנית  

 (.6-ו 1, 1הלימודים )הישגים, 
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 ממדי הבנה

 

 שאלות רכיבים של ממדי ההבנה

 ___ הוא הבטיח להם שלא תקרה תקלה.

 ___ הוא הציע להם לקרוא לאינבררה  בעת תקלה. 

 ___ הוא הציע להם לשוב הביתה כאשר הם נתקלים בבעיה.

 ___ הוא אמר להם שהוא יחזור מהר מהעיר.

 

מדוע הבנים שאלו את האב הרבה שאלות על  -6שאלה 

 אינבררה? 

 .התשובה הנכונהאת סמנו 

 

 ___ כי רצו לדעת אם היא מסוגלת לחטוב עצים כמוהם.

 ___ כי אף פעם לא האמינו לדברי אביהם. 

 כי אהבו לשאול את אביהם הרבה מאוד שאלות. ___

 לעזור להם.  ___ כי לא ידעו אם היא באמת תוכל

 

, מדוע האחים היו 27-21פי הכתוב בשורות  על -7שאלה 

 מרוצים ושמחים כשתכננו לשוב הביתה?

 

במהלך הסיפור השתנה היחס של האחים  -13שאלה 

 לאינבררה. המשפטים שלפניכם מתארים שינוי זה.

 סדרו אותם לפי הסדר המתאים.

 ___ האחים התאכזבו כשאינבררה לא הגיעה.

 .___ האחים תמהו מיהי ומהי אינבררה

 ___ האחים הבינו מיהי ומהי אינבררה.

 ___ האחים סמכו על אינבררה שתעזור להם.

 

 כתוב "הדבר לא מצא חן כלל בעיני האב". 1בשורה  -2שאלה  הבנת אזכורים 

 מה הכוונה במילה "הדבר"?

 

 

עיבוד פרשנות, 

 ויישום

   בטקסט הכתוב לפי  השערות העלאת

 

דבורה עומר אל הקוראים בסוף הסיפור פונה  - 15שאלה 

 ואומרת: "ומאז, אתם ודאי יודעים ומבינים מה היה...".

 למה היא התכוונה?

 

 עיקריים ומסרים על-טענותהבנת  

 

מדוע כתוב בסיפור שבזכותה של אינבררה נחלצו  -11שאלה 

 הנערים מן הצרה ושבו הביתה בשלום?

בסוף הסיפור פונה דבורה עומר אל הקוראים  -15שאלה 

 ואומרת: "ומאז, אתם ודאי יודעים ומבינים מה היה...".

 למה היא התכוונה?

, של אישים, של מקומות דמויותשל  אפיון 

    ושל אוירה לפי הכתוב בטקסט

 מה ניתן ללמוד על האחים מהדרך בה פעלו ביער? -11שאלה 

נחלצו  מדוע כתוב בסיפור שבזכותה של אינבררה -11שאלה 
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 ממדי הבנה

 

 שאלות רכיבים של ממדי ההבנה

  הנערים מן הצרה ושבו הביתה בשלום? 

 הכותב של עמדתו הערכת

  

 

מדוע כותבת דבורה עומר בפתיחה ש"זה סיפור  -16שאלה 

 שכדאי להכירו, ואולי אף להרהר בו"?

 

הערכת הלשון וסגנון הכתיבה ) כגון שימוש 

 באמצעים ספרותיים, בחירות לשוניות(

   

 

בסיפור כתוב: "היה היה אב אחד ולו שני בנים שהיו  -12שאלה 

 (.3לעזור לו בכל עבודה" )שורה  נכונים

 פי הסיפור.-את פירוש המילה "נכונים" על  סמנו  

 ___ מוכנים. 

 ___ צודקים.

 חרוצים.  ___

 ___ יודעים.

  

לשוב הביתה  ואמרוב. בסיפור כתוב: "העמיסו הכול בעגלה 

 (.26שמחים ומרוצים" )שורה 

 פי הסיפור.-את פירוש המילה "נכונים" על  סמנו     

 ___ התכוננו. 

 ___ העדיפו.

 שמחו.  ___

 ___ דיברו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


