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 דגם הוראה בספרות
 
 

 "ג'ינג'י"
 
 
 

 שטקליס-ילןמרים 
 
 
 

 ד-יצירות הליבה לכיתות ג –ן היצירה מופיעה במעגל הראשו

 דתי-בחינוך הממלכתי והממלכתי
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 .צוות החינוך הלשוני במזכירות הפדגוגית, בשיתוף הפיקוח על הוראת הספרות   פיתוח:

 

 דתי,-ד"ר טלי יניב, מפמ"ר ספרות  ממלכתי      כתיבה:

 דגוגיתכירות הפמז, ההחינוך הלשונימפקחת על דליה הלוי, 

 צוות החינוך הלשוני, המזכירות הפדגוגיתמדריכה ארצית, ענת רויטר, 

 .צוות החינוך הלשוני, המזכירות הפדגוגיתמדריכה ארצית, סיגל חסון, 

 

 ד"ר שלמה הרציג, מפמ"ר ספרות ממלכתי    קראו והעירו:

 אתי בוקשפן, מנהלת המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי

 פקחת על החינוך הלשוני בחמ"דיעל נדלר, מ

 צוות החינוך הלשוני, המזכירות הפדגוגיתמדריכה ארצית, אורית רוזנמן, 

 צוות החינוך הלשוני, המזכירות הפדגוגיתמדריכה ארצית, דרומי, -יאירה אסרף

  דבורה כהן, מדריכה בחינוך הלשוני בחמ"ד

 .כה ארצית במחלקה למיומנויות יסודגילה קרול, מדרי

 

 .: ליאורה הרציגת הלשוןעריכ
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 מפגש עם יצירה ספרותית בכיתה

 

 מבוא

 

ריאת ספרות יפה בבית הספר נועדה בעיקר להעניק חוויות והתנסויות אסתטיות "ק

דים טוב יותר את עצמם ואת זולתם, יפתחו את הדמיון שבאמצעותן יבינו התלמי

 והאינטלקט, יפתחו אהבת קריאה ומודעות ספרותית ואת היכולת להעריך יצירות ספרות. 

הספרות היא כלי להנחלת אוצרות התרבות והמחשבה... המפגש עם מגוון יצירות 

השתייכות הקשורות לעולמם של התלמידים וגם לעולמות המרוחקים מהם, יחזק את ה

לחברה ולקהילה, יתרום לבניית הזהות האישית ויאפשר גישה לעולמות אחרים בדרך 

  1מיוחדת של חשיבה שלא ניתן להשיגה בקריאה של סוגי שיח לא ספרותיים."

במהלך שנות הלימודים בבית הספר היסודי יכירו התלמידים יצירות ספרות רבות ומגוונות 

 הודית והעולמית ויוכלו ליהנות מהן.מהמורשת התרבותית הישראלית, הי

צריך בספרות בבית הספר היסודי  המפגש עם יצירות ספרות בכיתה וקידום מטרות ההוראה

את התלמידים  , חשוב שתעוררבדרך המתאימה לעולם השיח הספרותי. דרך זאתלהיעשות 

יח כיתתי, שבאמצעות  - אותם תובילבבד -רגשית מהיצירות, ובד-להפיק הנאה וחוויה אסתטית

לפרשנות  - הבנת הכתוב בממדים שוניםבאמצעות פיתוח של ווסגנון התבוננות בשפה באמצעות 

. השתמעויות אלה עשויות להשתנות השתמעויות אישיות וחברתיות מן היצירהשל  הלבחינו

 מקורא לקורא ואף מקריאה לקריאה. 

קידום מטרות הוראה לצד  כדי לשמור על ייחודיותו של עולם השיח הספרותי במהלך ההוראה

מוצעים להלן רכיבים או שלבים שחשוב לכלול במפגש עם יצירה ספרותית  בספרות ובשפה,

בכיתה. אפשר לבנות את מערך ההוראה סביב מרכיבים אלה באופן ליניארי, שלב אחר שלב, 

ובהתאם לשיקולי  כל זאת בהתאם לאופי היצירה ולמורכבותה –זה בזה  כרוך אותםואפשר ל

 הדעת הדידקטיים של המורים.

 

הוראה של יצירה ספרותיתרכיבים ב  
  
  ההכנה למפגש שלפני הקריאה נועדה לחבר חיבור ראשוני בין הילד לבין היצירה,  -הכנה

תפקידה לעורר סקרנות ורצון מצד  מעין שער המזמין את הילד לקרוא, ליהנות וללמוד.

אפשר  לקריאתה ולהבנת מסריה. התלמידים להכיר את היצירה ולהכשיר את הלבבות

                                                 
 .56 'עמ, ירושלים תשס"ג הוצאת ת"ל, ,שפה, ספרות ותרבות -תכנית הלימודים בחינוך לשוני עברית 1
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שההכנה למפגש עם היצירה תתבסס על ידע קודם של התלמידים ועל היכרות עם הנושא, 

ואפשר שתתמקד בחיבור אישי רגשי של הקורא עם היצירה. כדאי שההכנה ליצירה תעורר 

שאלות ותיצור הפתעה, תתחבר להקשר רלוונטי או תעמיד  את הרקע הרחב הדרוש להבנה. 

ים תידרש הכנה לשונית לפני המפגש עם היצירה, כדי שהתלמידים יבינו אותה לפחות לעת

אפשר  -ברובד הגלוי כבר בקריאה הראשונה. ביצירה שבה מילים מרכזיות הן "מילים קשות" 

להקדים ולפרש אותן לפני הקריאה ואפשר לשלב את העיסוק באוצר המילים במהלך ההוראה 

 ו על פי משפחות מילים.ולנסות להבינן מתוך הקשר א

גם לבחור שלא להתחיל את תהליך ההוראה בהכנה מוקדמת למפגש עם  יםיכול מורים

 היצירה, אלא להביאה ישירות בפני התלמידים.

  יש דרכים שונות לפגוש את היצירה בכיתה, בהן קריאה של  -מפגש ראשוני עם היצירה

לקרוא את  היצירה בשלמותה או  המורה, האזנה לקריאה במדיה או קריאה דמומה.  אפשר

המורה להציע לתלמידים  הלחשוף אותה בפני התלמידים בהדרגה. גם אם בשלב זה בחר

לקרוא את היצירה בקריאה דמומה, חשוב לזמן להם בהמשך האזנה לקריאה בקול של קורא 

 מיומן. 

 "הקריאה הקולית של יצירות ספרות היא דרך להעביר חוויה אסתטית ורגשית ולבטא

פרשנות לטקסט. ההקראה בקול מאפשרת למורה המקריא להשתמש באמצעים שאינם 

לשוניים, כמו תנועות גוף, הבעות פנים, ובאמצעים המעניקים  מוזיקליות ליצירה, 

כמו הטעמה, הנגנה, כדי לבטא את מרכזיותם של הקצב והמצלול ובכך לאפשר 

   2למאזין להבין משמעויות שונות ביצירה."

 

 במפגש הראשוני עם טקסט ספרותי מומלץ לשוחח על חוויות   –תגובה אישית הזמנה ל

אישיות ועל רגשות שניעורו בתלמידים בעקבות הקריאה. חשוב להזמין את התלמידים 

דרך    3לשתף את מליאת הכיתה בחווייתם האישית גם בהמשך, לאורך כל תהליך ההוראה.

 ית לקריאת ספרות יפה.הוראה זו  נועדה לטפח בתלמידים  גישה ייחוד

 

  במהלך ההוראה  -הבנת היצירה תוך התייחסות לרובד הגלוי, לרובד הסמוי ולפרשנות

תהיה התייחסות לרובד הגלוי של היצירה, לרובד הסמוי וכן לפרשנות ביקורתית של היצירה. 

תפקיד המורה הוא לאפשר לתלמידים  "לגלות" בכוחות עצמם רבדים שונים ביצירה, 

 ל לחשוף בפניהם את שלא גילו בעצמם. ובמקבי

אחד המאפיינים של עולם השיח הספרותי הוא כתיבה השוזרת יחד אמירה גלויה וסמויה, 

הנתונים לפרשנותם של הקוראים. כך אפוא,   -דברים ברורים חד משמעיים, ודברים אחרים 

ונים תהלוך הטקסט הספרותי עם התלמידים מחייב לעתים מעבר בין ממדי ההבנה הש

                                                 
 .57 'שם,  עמ 2
 בתכנית הלימודים.  06-70להרחבה, קראו עמ'  3
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בהתאם לנושאים ולרעיונות העולים מן היצירה. לעיתים כדאי לעסוק בכל  -ושזירתם זה בזה 

אחד מהרבדים בנפרד ולעתים אין צורך להפריד ביניהם בעת ההוראה. לדוגמה: בעת 

כגון התנהגותו של אחד הגיבורים במהלך אירוע  -העיסוק בנושא מסוים העולה מהיצירה 

ושא ברובד הגלוי, להעמיק את הבנתו ברובד הסמוי ואף להרחיב אפשר לעסוק בנ -מסוים 

את הרעיונות אגב ניתוח פרשני שיש לו תימוכין בטקסט ואגב חיפוש ההשתמעות האישית 

 בעקבות הקריאה. 

 

 כדי לפתח הבנה ספרותית ולהעמיק את המשמעות  - הזמנה לביטוי אישי בעקבות היצירה

את העיבוד הרגשי והקוגניטיבי שלהם ליצירה. יש  האישית, חשוב לאפשר לתלמידים לבטא

מגוון רחב של דרכים שמזמנות ביטוי כזה: דיון, כתיבה, קריאת יצירה נוספת, מבע אמנותי, 

 או כל דרך ביטוי אחרת המתאימה לתלמידים ולמורה. 

חשוב לזכור שככל אמנות, גם ספרות יוצרת אצל כל קורא השתמעויות שונות. יש אפוא 

כל תלמיד ותלמידה את החיבור האישי והפרטי שיסייע להם לפתח גם את הזהות לאפשר ל

, פרשנותו את ולבסס לנמק מתבקש קורא כל שבה, הקוראים בקהיליית"   העצמית.

  4". אחד מטקסט להפיק שניתן השונות המשמעויות ביטוי לידי באות

 

  ות תתבסס על הערכת ההבנה הספרותית והלמידה של יצירות ספר -הערכת הלמידה

ההערכה לא תתמקד  5בתכנית הלימודים. 6מטרות ההוראה, בעיקר מתוך הישג נדרש מס' 

רק בהבנת תוכן היצירה, אלא גם בהבנת תרומתם של האמצעים הספרותיים לטקסט. כדי 

על  –גם בתהליכי ההערכה  –לשמר את הייחודיות של עולם השיח הספרותי, יש להקפיד 

שי ולפרשנות ייחודית. יש לגוון גם בדרכי ההערכה. אפשר לבצע את מתן אפשרות לביטוי אי

 ההערכה על יצירה שכבר נלמדה בכיתה או על ידי יישום הנלמד על יצירה אחרת. 

 

                                                 
 .70' עמ, לעיל 1 הערה, ל"ת 4
 .11-16לעיל, עמ'  1ת"ל, הערה  5
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כדוגמה  "י'ינג'ג"השיר במפגש עם  של היבטי התייחסותלחשוף מגוון  שלפנינו היאדגם המטרת 

שלבים במפגש עם  המתוארים במסמךהעקרונות להוראה של יצירה ספרותית על פי השלבים ו

 .יצירה ספרותית בכיתה

 ובדרך המתאימה ל לבחור נתמוזממורה ה להוראת היצירה. מגוונות פעילויותבדגם מוצעות 

 . וולכיתת

 

 

 

 

 

 מטרות ההוראה 

 

 שטקליס-ילןמרים  כרות עם יצירתה של יה  

 בשיר ומשתמעות מפורשות משמעויות גילוי 

 מרכזיים ביצירה ומסרים רעיונות ם,נושאי זיהוי 

 יםעולם הקורא לאהיצירה וקישורה  ה שלהרחבת משמעות 

 זיהוי מאפיינים בולטים בשיר 

 צירופי מיליםבמילים והבחנה בשימוש ייחודי ב. 
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 יסל  ק  ט  ש  -ןל  ם י  י  ר  מ   י'יְנג  'ג  
 
 

ִמיד: ַמְחַמִדי, א אֹוֶמֶרת תָּ  ִאמָּ

ב,-ְלַיְלִדי רֹאׁש  זָּהָּ

ב ְלַיְלִדי.-רֹאׁש  זָּהָּ

 

ְרחֹוב ֵהם קֹוְרִאים ִלי... גִ   .י'גִ 'ינְ ּובָּ

ה ֵהם קֹוְרִאים ִלי גִ   'יגִ 'ינְ ַבִכתָּ

ה ְבתֹוְך  ֲאִפלּו ִרי-ַבַלְילָּ  תֹוְך כָּ

ִרי!  ִיְבַער ְשעָּ

 'י...גִ 'ינְ גִ 

 

 , ִעים ִעְמךָּ  – ה'ַרִבים ַהְצבָּ

ַרְשתָּ ַעל ְפֵני ַהשָּ   ַמִים,ְתֵכֶלת פָּ

ֵעיַנִים, א ֶׁשִלי חּומֹות הָּ  ּוְלִאמָּ

ֶלה, ְוַלֶּוֶרד וָּרֹד,  יָּרֹק ֶלעָּ

ן, אֹו ָאדֹם, ְועֹוד ֵיׁש, ְועֹוד! בָּ  אֹו לָּ

 , ִעים ִעְמךָּ  ,ה'ַרִבים ַהְצבָּ

 יִָּפים ּוְמֻרִבים!

ִדים ְצֻהִבים, אתָּ ְלךָּ ְילָּ רָּ ה בָּ מָּ  ְולָּ

 , ְצֻהִבים?ה' 

 

ֶעֶרב  ִכיִתי הָּ  ִלְפֵני ַהֵשנָּה,בָּ

ה ְבֵעינָּּה. ה, ְוִדְמעָּ א ִנְגׁשָּ  ְוִאמָּ

ה, ַמְחַמִדי... ֲחׁשָּ  ַמְחַמִדי, לָּ

ה ה ַויָּבֹוא ֵאִליָּהּו,-ּוַבַלְילָּ  ַבַלְילָּ

 ַוַיֲעמֹד ַעל יִָּדי,

ה, ַיְלִדי!ַויֹ ה, קּומָּ  אַמר: קּומָּ

ַפִני  ּוִבְכַנף ַאַדְרתֹו ֲעטָּ

ַאִני   –ּוְנשָּ

 ל.ֶאל עָּ 

 

  

רֹום, ְבַגן ם ַבמָּ ל, – ,ֵעֶדן-ְוׁשָּ  ֵהיכָּ

ל   ַהַמְלכּות,-ִכֵסא –ּובֹו ַבֵהיכָּ

ִוד,  ְויֹוֵׁשב לֹו ַהֶמֶלְך דָּ

 ּוְביָּדֹו ַהַשְרִביט,

 ַוֲאִרי ִמיִמינֹו ַוֲאִרי ִמְשמֹאלֹו,

יו, רָּ יו ְושָּ ְרתָּ נָּיו ְמׁשָּ  ְועֹוְמִדים ְלפָּ

נָּיו ִרְבבֹו יו,ְועֹוְמִדים ְלפָּ  ת ֵחילֹותָּ

ב –ְוַהכֹל   זָּהָּ

יו   –ּוִמַתַחת ַלֶכֶתר יֹוְרִדים ַתְלַתלָּ

ִוד, יו ֶׁשל ַהֶמֶלְך דָּ  ְצֻהִבים ַתְלַתלָּ

יו!  ְצֻהִבים ַתְלַתלָּ

 ְוֻכלֹו ַאְדמֹוִני.

 

ִוד:ַויֹ  אֶמר ַהֶמֶלְך דָּ

 ַגׁש ֵאַלי, ְקַטְנטֹוִני,

 ֶפִתי ֶׁשִלי,

 'י!גִ 'ינְ ֲאִני גִ  ַגם –ּוְרֵאה 

 ְוִהִביט ֶאל ֵעיַני,

 ְוִהִביט ֶאל תֹוִכי,

 ַוִיְלַחׁש: ֶאְפרֹוִחי, ֶאְפרֹוִחי,

 ֶׁשִלי! 'יגִ 'ינְ גִ 

ְך ָאַמר ִלי דָּ  ְך ָאַמר ִלי ַהֶמֶלְך.כָּ  ִוד, כָּ

 

א ֶׁשִלי   –ְוִאמָּ

ִדי, ה ִעמָּ ְיתָּ ם הָּ  ַגם ִהיא ׁשָּ

ה  ֲחׁשָּ  ַמְחַמִדי, –ְולָּ

 ְחַמִדי...ַמ 

 

 מתוך:  מרים ילן שטקליס . בחלומי . הוצאת דביר 
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 על היצירה
  

הדימוי העצמי שלו ועם עם  ג'ינג'ישל ילד התמודדותו  עלהמספר  שיר ילדים לירי ואה "ג'ינג'י"

עם העלבון והכאב בשיר מתוארת דרכו של הגיבור להתמודד . צבע שערוהקשור להלעג החברתי 

לראות בשיר  אפשרתר, יתרון יחסי. באופן רחב יוכוח ולהרגשת וחולשה  נחיתות רגשיולהפוך 

  בדידות.וזרות על חריגות,  ,דחייה חברתית תגובה על 

ת של נּותחושת השֹו ת( מתואר3-1השיר מחולק לשני חלקים עיקריים: בחלק הראשון )בתים 

נישא חלום שבו מוצג ( 5-4בחלק השני )בתים . הדובר, המודגשת על ידי לעגם של הילדים

כי צבע  מביןהילד דמוני. שערו אעם המלך דוד, שגם  למפגשא אליהו הנביהדובר בזרועותיו של 

המסמל צבע הזהב  - חיסרון, זהה לצבע תלתליו של דוד המלךכ שעד אותו רגע נראה לושערו, 

  .ולקבל את עצמו ואף להיות גאה בייחודלומד הילד -הדובר המפגשת עקבוב. המלכותאת 

. המפגש דוד המלךומפגש דמיוני עם  אמצעות חלוםב עם קושיהיצירה מדגימה התמודדות 

עצמו הזהות העצמית שלו כדי לפתח את מאפשר לגיבור להישען על דמות משמעותית ומוערכת 

עשוי לצאת מחוזק ממפגש זה ולרכוש דרך התמודדות עם  הקורא התלמידאני'. גם 'ה ולחזק את

 יים.חברת  קח  קשיים ומצבי ד  

לעסוק בנושאים רגשיים ובכך לסייע במצוקות הנפש  יםמוריכולים הבאמצעות המפגש עם השיר 

של הקוראים הצעירים. הקוראים נחשפים לתהליך של תסכול, התמודדות והתגברות. תהליך זה 

     . כאבוהזדהות עם יה ורגישות לסבלו של האחר ותעשוי לעורר אמפ

 

 

 

 הוראהלההקשר 

  

בחברת שמתרחשים חברתיים או  אירועים אישיים היותליכול ר יהגורם המזמן לעיסוק בש

חלק מעיסוק רחב יותר בנושאים חברתיים או בדמויות של גיבורים ספרותיים.  , אוהילדים בכיתה

הספרות ערך אסתטי  תליצירכי  לזכור יש .ייחודו של יוצראפשר ללמד את השיר במסגרת  גם

 .רחבנהקשר תמטי בותרבותי ואפשר ללמד אותה לאו דווקא 
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 ההוראה מהלך

 הכנה למפגש עם היצירה  .1

 

באופן  הילדים ליצירה בין חשוב לחברמפגש עם היצירה לקראת ה
המורה  העל פי שיקול דעתו, יכול .שיעורר אותם לקריאה משמעותית

 .תחיל את ההוראה בקריאת היצירהלהדלג על שלב זה ול

 

 

 מהלכי הוראה ופעילויות אפשריות

 

 

 

 שיקולי דעת

ות" אפשריות למפגש שלוש "כניס מודגמות להלן

לעורר דיון על תפיסות  כדיעם היצירה 

 לעומת היכרות מעמיקה.   תסטריאוטיפיו

 

אפשר  מבררת עם התלמידים האםהמורה  .א

 .להסיק על אופיו של אדם על פי מראהו החיצוני

המורה יכולה לשאול למשל, מה אפשר ומה אי 

אפשר ללמוד עליה עצמה על פי צבע שערה. 

בצבע  , יכולה המורה לחבוש פאהלצורך המחשה

לשאול האם השתנתה ו ,או בצבע ג'ינג'י  כלשהו

  .דעתם עליה

 

 ׂשערעלי תמונות של ילדים במבחר הצגת   .ב

תמונה  יםבוחרתלמידים הבצבעים שונים. 

הילד המצולם  על יםחושב םמה המספרים ו

  ומדוע.

אפשר ללמוד על הילדים -איאפשר ומה מה : לדיון

 שבתמונות.

 

 על הלוח. ג'ינג'יהמילה  כתיבת .ג

המילה בילדים אלו מחשבות מעוררת  ן:דיול

 .י'ינג'ג

 

מידע המועט שיש לאת דיון  תכווןחשוב שהמורה 

על  , וגםלנו על אנשים רק לפי מראם החיצוני

ודעות  םסטריאוטיפיהיסקים המבוססים על 

 .קדומות

מצבים שבהם  תארלרצוי לעודד את התלמידים 

התרשמות המעמיקה שינתה את כרות יה

 הראשונית.   תסטריאוטיפיה

 

השפעה של המראה ההכנה עוסקת  ב

החיצוני או של תכונה בולטת אחרת על 

 גיבוש עמדה אישית כלפי הזולת.

הדוגמאות מאפשרות למורה לפתח אצל 

 תסטריאוטיפיוהלומדים מודעות לתפיסות 

ולהשפעתן על גיבוש העמדה האישית כלפי 

דעות זו תאפשר בשלבי ההוראה אנשים. מו

הבאים לעמת את הקוראים עם התפיסות 

שלהם לאור ההתרחשויות  תהסטריאוטיפיו

 ביצירה. 
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 של היצירה מפי קורא מיומן  האזנה לקריאה מוטעמת .2
 

מתווכת בין הילד ליצירה ומקלה את קריאה  מוטעמת של מבוגר 
עניין ביצירה הבנתה, הקריאה מזמינה להקשיב ולהתרשם, מעוררת 

 ומציעה פרשנות. 

 

 

 

 

 הזמנה לחיבור אישי, אינטואיטיבי ורגשי ליצירה  . 3

 
ההזמנה לחיבור האישי תאפשר לתלמידים להביע רגשות, מחשבות, 

 .להיזכר בהתנסות אישית דומה.ו  שאלות,ו
 

 מהלכי הוראה ופעילויות אפשריות

 

 שיקולי דעת

בסיום הקריאה רצוי להשתהות ולאפשר 

עודדת את מהמורה  .שיח חופשיהתפתחות של 

 בדרכים שונות. להגיב  התלמידים

 

מה דעתכם  :כמוהמורה שואלת שאלה מנחה  .א

על השיר? מה הרגשתם? במה נזכרתם במהלך 

את יתר  הקראת השיר? במה תרצו לשתף

? האם השיר מצא חן? למה? האם השיר הכיתה

 עצוב? 

 

המורה מבקשת לבחור מהיצירה שורה/  .ב

ית אשר ריגשו את התלמידים או מצאו אמירה/ ב

 . לשתף את המליאה ולנמקחן בעיניהם, 

 

 בעקבותהמורה מזמינה את התלמידים לצייר   .ג

לחזור לציור בסיום אפשר  התרשמותם מהיצירה.

 הלמידה להתבוננות נוספת.

 

 .עוסק בדחייה חברתית "י'ינג'ג"השיר 

ת רגשוהלהזדהות עם  עשוייםקוראים ה

חוש אמפתיה ל, מעוררת דחייה כזאתש

כמוהו וגם ואולי להתעודד  כלפי הגיבור

 לפתח רגישות כלפי האחר.

 

 

 

 

 מהלכי הוראה ופעילויות אפשריות

 

 שיקולי דעת

 . המורה קוראת את היצירה. א

 

שקוראת את  בדליה פרידלנדהאזנה וצפייה   .ב

 היצירה באופן פרשני. 

 13.51-ה ה)להאזנה ל"ג'ינג'י" יש לעבור לדק

 בסרטון(.

 

http://www.23tv.co.il/79-he/Tachi.aspx?id=8677
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 לרובד הגלוי ולרובד הסמוי של היצירה  התייחסות –הבנת היצירה לעומק . 4
 

יחדיו אחד המאפיינים של עולם השיח הספרותי הוא כתיבה השוזרת 
במפורש עם אמרים הנסמויה, דברים ברורים עם אמירה אמירה גלויה 

הטקסט הספרותי עם  ךתיהלולפיכך . הנתונים לפרשנות הקוראדברים 
י ההבנה השונים ושזירתם זה ממדלעתים מעבר בין חייב מהתלמידים 

 ..בזה בהתאם לנושאים ולרעיונות העולים מן היצירה

 

 

 מהלכי הוראה ופעילויות אפשריות

 

 שיקולי דעת

 וכןהבנה ראשונית של הת –שלב ראשון 

 

 

אפשר לשחזר את תוכן השיר באמצעות שאלות 

חזרה אל השיר לבחינה חוזרת,  אגבותשובות 

לדוגמאות, לתימוכין. לדוגמה: מי הדובר בשיר? איך 

הוא שמה מיודעים זאת? מה אנחנו יודעים עליו, 

  מספר לנו?

 

 

חשוב שבשלב הראשון המורה תברר 

עם התלמידים  אם עקבו אחר תוכן 

הבינו מי הדובר ומה הוא השיר: האם 

מספר על עצמו, על רגשותיו, על מה 

חלום בשיר בשקרה לו. האם הבחינו 

 ועל מה מסופר בו. 

 

 

בשלב זה התלמידים יעמיקו את 

ברעיונות,  עיוןהבנתם בשיר דרך 

בדמויות, באמצעים הרטוריים 

תוך כדי מעבר בין  . זאת,והספרותיים

הרובד הגלוי לבין הסקת מסקנות, 

 נות והערכה.פרש

 

 התבוננות מעמיקה ברעיונות –שלב שני 

 

 ׂשערנקודות המבט השונות על צבע ה .א

וגילוי השינויים המתרחשים אצל הדובר 

 ערו ביחס לצבע ׂש

 

 הפעילות:

התלמידים יתבקשו למצוא  בשיר  אזכורים של  

. אפשר להיעזר בטבלה שלהלן. מומלץ ׂשערצבע ה

המורה  להשלים אותה בעבודה משותפת של

. חשוב להקפיד שתשובות ותלמידי הכיתה

לבסוף מבוססות על הטקסט.  תהיינההתלמידים 

הדיון בנקודות המבט השונות בשיר על צבע יתמקד 

 . י'ינג'גה ׂשערה

לצבעים מקום בולט בשיר, הן בתיאור 

העולם הצבעוני והמגוון והן בתיאור 

ארמונו של המלך דוד. מעניין יהיה 

של הילד הדובר  רׂשעלראות שגם ה

מתואר בשיר בשמות שונים למרות 

שהצבע עצמו נשאר קבוע ואף נתן 

 ."י'ינג'ג" –לשיר את שמו 

הצבע נקרא אחרת בפי דוברים שונים 

בשיר והדבר עשוי להעיד על נקודת 

מבטם ועל יחסם לילד. גם הוא עצמו 

משנה לאורך השיר את שם הצבע של 

להעיד על האופן  , מה שעשויוׂשער
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 מהלכי הוראה ופעילויות אפשריות

 

 שיקולי דעת

בו הוא תופס את עצמו. להלן נוביל ש 

את התלמידים להתבונן בדרך שבה 

הדמויות השונות מכנות את הדובר 

ונסיק מכך על יחסן אליו כפי שהדבר 

 .נתפס בעיניו

צבע  הדמות

 ׂשערה

 בעיני

 הדמות

איזה 

רגש 

מעורר  

 הצבע?

 איך יודעים?

)תימוכין מתוך 

 השיר(

 זהב אימא

 ג'ינג'י

אהבה, 

הכלה, 

 קבל

מא משתמשת יא

גם במילה 

"מחמדי" 

המצביעה על  

 חיבה ואהבה

הילדים 

בכיתה 

 וברחוב

   ג'ינג'י

הדובר 

 בשיר

   ג'ינג'י

הדובר 

 בשיר

 צהוב

 

  

דוד 

 המלך

 ג'ינג'י

 

  

 

 

 

 אמצעים ליצירת ניגודיות בבית השלישי .ב

 

התלמידים יתבקשו לסמן את שמות הצבעים 

 המופיעים בבית השלישי.

 בשיר ידגיש את הצבעוניות בעולם.סימון הצבעים 

 

 
-  , ִעים ִעְמךָּ  –ה'ַרִבים ַהְצבָּ

ַמִים, ְתֵכֶלת ַרְשתָּ ַעל ְפֵני ַהשָּ  פָּ
א ֶׁשִלי  ֵעיַנִים, חּומֹותּוְלִאמָּ  הָּ

ֶלה, ְולַ  יָּרֹק  וָּרֹד, ֶּוֶרדֶלעָּ
ןאֹו  בָּ  , ְועֹוד ֵיׁש, ְועֹוד!ָאדֹם, אֹו לָּ

, ִעים ִעְמךָּ  ה', ַרִבים ַהְצבָּ
 יִָּפים ּוְמֻרִבים!

ִדים  אתָּ ְלךָּ ְילָּ רָּ ה בָּ מָּ יםְולָּ ֻהב   .צ 
ים, ה' ֻהב   ?צ 

 

המורה תנהל דיון על האווירה העולה מן התיאור 

לתלמידים לאתר  אפשר להציע הצבעוני בבית זה.

 תחושה את ה משפט היוצר  בבית השלישי 

ה) המנוגדת  לאווירה ההרמונית ששררה קודם  ו ל מ 

 

 

 

את  יםאצל הקוראהיוצרת בונה 

זה של  הניגודיות בבית ההתרשמות מן

: התיאור המגוון של הצבעים השיר

בטבע המשתלבים אלו באלו ויוצרים 

אל של עולם הרמוני ומלא חיים  רושם

 יוצאי הדופן.  - מול הילדים הצהובים

חשוב להנגיד את התיאורים המרובים 

עם השאלה בסוף הבית -בשורות

 הבית. 

' החיבור שאינה במשמעות של ו

הוספה פשוטה, מבליטה את הניגוד 

בין התיאור שלפניה לבין השאלה 

 שאחריה.
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 מהלכי הוראה ופעילויות אפשריות

 

 שיקולי דעת

 (.ה', צ ֻהִבים? צ ֻהִבים, את  ל ך  י ל ִדיםב ר  

 

תשומת הלב לתפקיד ו' החיבור  מוצע להפנות את

למה בראת לך ילדים צהובים", וניגודיות )"כמדגיש 

י' "(, לעומת מקומות 'ינג'ברחוב הם קוראים לי... 'גו"

אחרים בשיר שבהם תפקידו לבטא הוספה )"ולאמא 

 עלה ולוורד ורוד"(.שלי חומות העיניים", "ירוק ל

 

 

 תיאור הכניסה לארמון והמפגש עם דוד המלך .ג
המורה תמקד את תשומת הלב של התלמידים בבית  

 החמישי.

המורה תבקש מהתלמידים לסמן בצבעים שונים את  

שפטים המתארים את ההיכל, את המשפטים המ

 בהיכל   דודהמלך  סביבהמתארים את ה"תפאורה" 

המשפטים המתארים את הדמיון בין הדובר  ואת

  דוד.מלך בין הל
 

רֹום, ְבַגן ם ַבמָּ ל, –ֵעֶדן -ְוׁשָּ  ֵהיכָּ
ל   ַהַמְלכּות,-ִכֵסא –ּובֹו ַבֵהיכָּ

ִוד,  ְויֹוֵׁשב לֹו ַהֶמֶלְך דָּ
 ַהַשְרִביט, ּוְביָּדֹו

 ַוֲאִרי ִמיִמינֹו ַוֲאִרי ִמְשמֹאלֹו,
יו, רָּ יו ְושָּ ְרתָּ נָּיו ְמׁשָּ  ְועֹוְמִדים ְלפָּ

יו, נָּיו ִרְבבֹות ֵחילֹותָּ  ְועֹוְמִדים ְלפָּ
ב –ְוַהכֹל   זָּהָּ

יו   –ּוִמַתַחת ַלֶכֶתר יֹוְרִדים ַתְלַתלָּ
ִוד, יו ֶׁשל ַהֶמֶלְך דָּ  ְצֻהִבים ַתְלַתלָּ

יו!ְצהֻ   ִבים ַתְלַתלָּ

 יְוֻכלֹו ַאְדמֹונִ 

 

התלמידים לכך  תסב את תשומת לבם שלהמורה 

החלק : שלושה חלקים לבית, למעשה, שהתקבלו 

הראשון מתאר את הכניסה להיכל עד להתמקדות 

 דודהחלק השני מתמקד בתיאור סביבתו של  דוד;ב

  דודו של ׂשערוהחלק שלישי מתמקד ב ;בהיכל

את התיאור ההדרגתי וההתקרבות אפשר להמחיש 

 למלך  באמצעות תרשים כגון זה: 

 

המפגש עם דוד המלך מוצג בהדרגה 

)כמו בצילום "קלוז אפ"( באמצעות 

התיאור המלווה את כניסתו של הדובר 

  .להיכל עד שהוא מתקרב אל המלך

ם את מעמדו הרם של יהתיאור מעצ

גן העדן, ההיכל וכיסא המלך: השמים, 

המלכות הם הכנה למראה המרהיב  

והנאדר של דוד המוקף משרתים, אריות 

וחיילים ושהכול סביבו זהב. בשיאו של 

התיאור, מגלה הדובר שצבע ׂשערו של 

י כצבע שערו שלו. סימן 'ינג'המלך הוא ג

הקריאה במשפט: "וצהובים תלתליו!" 

על הפתעתו  ועל התרגשותו של  מעיד

המלך המכובד והרם הוא הדובר: 

י של המלך 'ינג'הׂשער הגי כמוהו. 'ינג'ג

. בעקבות כך זהב של מלכותהוא בעצם 

ׂשערו הג'ינג'י של הילד הופך בעיני עצמו 

פתאום מסיבה לגנאי ולהדרה -פתע

לתכונה שאפשר להתהדר  -חברתית 

בה: תכונה של מלך מכובד, יפה ומקרין 

  הוד והדר על סביבותיו.

 

לדון עם התלמידים כיצד מתמודד  חשוב

הדובר בשיר עם תחושותיו הקשות 

מלך באמצעות החלום והמפגש עם ה

 דוד.
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 מהלכי הוראה ופעילויות אפשריות

 

 שיקולי דעת

 

 

 

 

המורה תברר עם התלמידים מה משמעות התיאור 

 .זה בביתהמפורט של הארמון ושל המלך דוד 

צהוב ואדמוני מתלכדים לצבע   בסוף הבית הצבעים

ִוד, ְצֻהִבים ַת  אחד יו ֶׁשל ַהֶמֶלְך דָּ   יו!ְלַתלָּ ְצֻהִבים ַתְלַתלָּ

", כלומר ג'ינג'י. התלכדות זאת מבטאת יְוֻכלֹו ַאְדמֹונִ 

את ההשלמה של הגיבור עם צבע ׂשערו והכרתו 

 במיוחד וביפה שבו.

הישענות הדובר על חיבתם המגוננת של אמו  .ד

 ושל דוד המלך

 
 בפי הדמויות בשיר לאתר מילים יתבקשו התלמידים 

מחמדי  ) אהבה לדוברוות אהדה, חיבה בטאשמ
,ילדי, קטנטוני, פתי שלי, אפרוחי , גש אלי, קרב , 

 (. הביט אל תוכי

 

 
תופעה הלשונית המודגמת התבונן בלאפשר 

 לים אלו:במי
 מחמד שלי - מחמדי

 ילד שלי - ילדי
 קטנטן שלי - קטנטוני
 אפרוח שלי. - אפרוחי

 
 

חשוב להדגיש את ההבדל בין הדמויות המרוחקות 
הדמויות הקרובות  עומתל "י'ינג'ג"הקוראות  לילד 

לילד הקוראות לו ועוטפות אותו בכינויי השייכות 
 ילדי, מחמדי.  -שלי

בבית את מילות החיבה   לאתר  יתבקשוהתלמידים 
 ולזהות מפי מי הן נאמרות. השישי 

 
ִוד:  ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך דָּ
 ַגׁש ֵאַלי, ְקַטְנטֹוִני,

 ,ֶפִתי ֶׁשִלי
 י!'ינגִ 'ַגם ֲאִני גִ  –ּוְרֵאה 

 ְוִהִביט ֶאל ֵעיַני,
 ְוִהִביט ֶאל תֹוִכי,

 ,ֶאְפרֹוִחי, ֶאְפרֹוִחיַוִיְלַחׁש: 
 ִלי!י ֶׁש 'ינגִ 'גִ 

 

 

כחלק מההתמודדות עם הקושי החברתי 

נשען הדובר על הקרבה לדמויות 

התומכות בו. אמו מלווה אותו, אליהו 

הנביא נושא אותו ודוד המלך  מוצג כדמות 

דוד  אבהית וקרובה אליו. הקרבה בין

המלך לילד מוצגת בשיר לא רק באמצעות 

הדגשת הדמיון בין המלך לילד, אלא גם 

באמצעות הדגשת  הקשר האינטימי 

ביניהם: המלך מתקרב אל הילד, פונה 

אליו ומכנה אותו בשמות חיבה, אהבה 

 וחמלה בדומה לביטויי החיבה של אימו.

העובדה שהדובר חוזר באזני הקוראים על 

מדגישה את  ובאוזניהמילים שהושמעו 

חשיבותן בעיניו, מדגישה את הערך שהוא 

מייחס לאהבת האם ולאהבתו של דוד 

המלך שאליהם הוא חש קרבה. הדברים 

עומדים בניגוד לתחושת הניכור והדחייה 

 "הם".  –שהוא חווה מצד הילדים האחרים 

 
התמיכה והליווי של האם מובעים גם 
באמצעות המסגרת של השיר: הבית 

ון והאחרון מציגים את האם הראש
 תו ומסוככת עליו.ישנמצאת שם א
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 מהלכי הוראה ופעילויות אפשריות

 

 שיקולי דעת

ְך ָאַמר ִלי ַהֶמֶלְך  ִוד, כָּ ְך ָאַמר ִלי דָּ  .כָּ

 
 
המורה תפנה את התלמידים לבית האחרון כדי  

 דודלזהות את ההקבלה בקרבה שבין הילד למלך 
 לבין הקרבה עם אימו.

של הדמיון  ומשמעותבהתלמידים  תדון עםכמו כן, 
בין הבית הראשון לבית האחרון היוצרים מעין 

 מסגרת לשיר.
 

א ֶׁשִלי וְ   –ִאמָּ
ִדי, ה ִעמָּ ְיתָּ ם הָּ  ַגם ִהיא ׁשָּ

ה  ֲחׁשָּ  ַמְחַמִדי, –ְולָּ
 ...ַמְחַמִדי

 

 

 

 

 
 

מראה התבוננות בהתבוננות בנפש לעומת  .ה

 החיצוני

 

 : הזמנה לדיון

   ;התייחסות למשפט: "והביט אל עיני והביט לתוכי"

  מה הכוונה ב"הביט אל תוכי"?

  , כלומרהמלך מביט אל תוכו דודחשוב להדגיש ש

. דוד המלך מי שהוא באמת ואוהב את ,אל נפשו

 ו.ׂשערבצבע ו אינו מסתפק בחיצוניותו של הילד

 עלוכדאי לחזור לשלב ההכנה ליצירה שבו 

ו ׂשערצבע כלפי  מי שהתלמידים של  עמדותיהם

 . י'ינג'גהוא 
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 היצירהבעקבות  לביטוי יצירתיו לעיבוד אישי הזמנה . 5
 

חשוב  ,את המשמעות האישית כדי לפתח הבנה ספרותית ולהעמיק

לאפשר לתלמידים לבטא את העיבוד הרגשי והקוגניטיבי שלהם 

ליצירה באמצעות דיון, כתיבה, קריאת יצירה נוספת, מבע אמנותי, או 

 כל דרך ביטוי אחרת המתאימה לתלמידים ולמורה.

 

 

 שיקולי הדעת  מהלכי הוראה ופעילויות אפשריות

 הזמנה לכתיבה 

 

תלמידים את השיחה שנערכה בעת ההכנה זכיר לתהמורה 

התייחסו התלמידים  . בשיחה זאתלמפגש עם היצירה

 לעמדות סטראוטיפיות הקיימות בחברה.

בקש המורה מהתלמידים תקריאת היצירה,  בעקבות

תגובה על התהליך הרגשי שעבר הגיבור בשיר. לכתוב 

 – םנג'י או בשם עצמיבשם ג' – אפשר להציע להם לכתוב

 י ולספר כיצד ג'ינג'י מרגיש'ינג'ברים בכיתתו של גלח מכתב

  כיצד הוא היה רוצה שיתייחסו אליו.ו

אפשר לערוך דיון בעל פה כהקדמה  ,הצורך מידתב

 .לכתיבה

אפשר  ,לאחר הכתיבה והקריאה של מכתבי תלמידים

השפעתן על בלערוך דיון  בתפיסות סטראוטיפיות ו

 רגשותיהם של יחידים בחברה. 

 

 

 בתפיסות סטראוטיפיותהדיון 

 שעלה כבר בשלב ההכנה

 ,והכתיבה מנקודת מוצא אמפתית

הפעם לאחר שהתלמידים  ךייער

של הגיבור  לרגשותיוחשפו נ

 בעקבות העמדות השליליות כלפיו

 .מסריהבויצירה ב שהעמיקוולאחר 

יעבור חשוב שהמסר החינוכי 

באופן עקיף, דרך תלמידים ל

ולא בדרך  ,ההזדהות עם הגיבור

 דידקטית מדי. או בדרך של הטפה

יודגש כי מטרת הפעילות המוצעת 

ללמד מבנים של כתיבת אינה 

, אלא כוונתה להציע דרך מכתבים

-את המעורבות הרגשית ררלעו

אישית של התלמידים בסיפורו של 

 .ולעודדם להבעה אישית הגיבור

 יצירת תמונה המביעה את מקומו של ג'ינג'י בחברה 

 

ביניהם ואחדים בצבעים שונים לי נייר עיגוחלק תהמורה 

זמין את התלמידים לדמיין כי תעיגול כתום אחד. המורה 

 ג'ינג'יהילד  והעיגול הכתום הוא יםהעיגולים הם החבר

 ,. כל ילד יבחר כיצד להניח את העיגולים על דף לבןבשיר

את מיקם ובהמשך יוכל לשתף אחרים ולנמק מדוע 

יזה חלק בשיר מתאימה העיגולים בתמונה כפי שהם ולא

 .התמונה שיצר

 

 ראו דוגמאות אפשריות: 
 
 

 

 

גם פעילות זאת עוסקת בתפיסות 

סטראוטיפיות, אך אינה נעשית 

גם  אלא ,בלבד דיוןאמצעות ב

באמצעות הצגה גרפית סמלית של 

 הרעיונות.

ההסבר של הילדים מאפשר לעסוק 

בתחילת  ,של ג'ינג'יוי העצמי דימב

ובשינוי שחל השיר ובסופו 

של ג'ינג'י לגבי מיקומו  ברגשותיו

 בחברה.

 

 

 

 ג'ינג'י, ילד מוקף חברים 
בטחון עצמי.  בעל תחושת

התמונה מתאימה לסוף השיר . 

י מקבל את עצמו , שלם עם 'ינג'ג

צבע שערו ומראהו ומרגיש כמו 

 כולם.

ופן, נחות, י מרגיש יוצא ד'ינג'ג

בודד. התמונה מתאימה מתאים 

לתחילת השיר, שם מסופר כי ג'ינג'י 

מרגיש כאב וצער בשל צבע שיערו 

   .המבדיל אותו משאר החברים 
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  עלילון המתאר את שלבי התמודדותו של יצירת

 עם כאבו ודימויו העצמי  ג'ינג'י

 

 כותרת מתאימה לעלילון.להוסיף בקש מהתלמידים תהמורה 

והעצב  הכאב

בעקבות לעג 

 החברים
ה בַּלַּי ל  

-ב תֹוך  

ִריּתֹוך  כ    

ִיב עַּר 

ִרי ע   !ׂש 

...ינ ִג'יִג'  

 

.מא מנחמת..יא אליהו  

 ...בחלום

 דוד המלך

 בחלום...

 

 אמא 

 בחלום...

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכוונת את נקודת פעילות זו 

מבטם של התלמידים למקורות 

כוחות שמהם שאב ג'ינג'י 

להתמודד עם צערו: אהבתה של 

נות על  אליהו אמו, ההישע

ומציאת  והקרבה לדוד המלך

 הדומה ביניהם.

זמין את התלמידים תהמורה 

לדון בדרכים הללו ולחשוב יחד מי 

באמת סייע לג'ינג'י להתמודד. 

חשוב להגיע למסקנה כי ג'ינג'י 

עזר לעצמו בעזרת החלום 

 והדמיון.
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  הערכת הלמידה  .6

יש לזמן, גם הספרותי, כדי לשמר את הייחודיות של עולם השיח 

לבצע את  אפשרת. בתהליכי ההערכה, ביטוי אישי ופרשנות ייחודי

שכבר נלמדה בכיתה או על ידי יישום הנלמד  צירהההערכה על י

 . יצירה אחרתעל 

 

 

  שיקולי הדעת דרכי הערכה 

שירים נוספים של הילדים יקראו  שיר או 

שבהם באים לידי   מרים ילן שטקליס

דני  , כגוןת צער של ילדיםביטוי רגשו

ויתבקשו  ,נטןיגיבור, מיכאל, ידידי ט

הדובר וכיצד הוא של הקושי לזהות את 

 בא לידי ביטוי בשיר.

 שאלה לדוגמה:

ת בשיר /ה הדובר/הילד /הה מרגישמ

 וכיצד אנו יודעים זאת?

 

נעשתה בליווי  "'ינג'י"גההתמודדות עם השיר 
 ובתיווך של המורה.

של התלמידים ם בחן יכולתבתהליך ההערכה תי
ילדים  את רגשותיו של הילד הדובר בשיראפיין ל

 לירי אחר. 
 
 

 

 הערכה בעקבות הלמידה של השיר. 

 

 המטלה להערכה:

מה השתנה ברגשותיו של ג'ינג'י מתחילת השיר 

 ות מהשיר.ועד סופו וכיצד זה קרה? הביאו הוכח

 

 רכיבים להערכה

זיהוי רגשותיו של ג'ינג'י 

  .לת השירבתחי

כאב, צער, סבל, אכזבה, 

 חוסר שביעות רצון

 .הבאת הוכחה מן השיר

תיאור השינוי במצבו 

  .הרגשי  בסוף השיר

השלים עם צבע ג'ינג'י 

שערו ואפילו היה גאה 

  בדמיון לדוד המלך. 

הדמויות   שלוש זיהוי

ג'ינג'י בהן הסתייע ש

 .עם צערוות התמודדב

 האם

 אליהו 

 דוד המלך 
ג'ינג'י  כיצד סברה  

   ..בכל דמותהסתייע 
 ,מילות חיבה ונחמה -אמו

  עומדתמלווה צמודה, 

 צערו.בלצדו 

דמות אוהבת כמו  -אליהו

 ,"קומה ילדי"אב, מעודד: 

 עוטף אותו ונושא אותו.

דמות  - דוד המלך

אבהית המעודדת 

"הביט אל  :ותומכת נפשית

  .י"תוכ
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 צירה: לקריאה נוספת על הי מקורותרשימת  

 
  בין הצלצוליםגינג'י מרים ילן שטקליס, באתר  

  באתר "דףדף" שטקליסמרים ילן 

 באנגלית( המכון לתרגום ספרות עברית, באתר שטקליס-מרים ילן( 

 לקסיקון הספרות העברית החדשהב" שטקליס-מרים ילן" 

 שטקליס ברשימת זוכי פרס ישראל לשנת תשט"ז-מרים ילן 

 מאגרי מידע פדגוגיים, המכללה האקדמית בית ברל - משירי מרים ילן שטקליס 

 זמרשתבאתר  שטקליס-האזנה לשירי מרים ילן 

 תר "בננות"בא שטקליס-מרים ילן 

 ,על מרים ילן - הארץ, באתר יום אחד, כשהנפש פרצה לספרות הילדים העברית יעל דר-

 ת"שטקליס ו"פרח נתתי לנורי

 שטקליס -על מקומה של מרים ילן – מרים ילן שטקליס מפני ש...להמן, -אילנה אלקד

 באמצע המאה העשרים ובסופה

  ,גלריהעכבר העיר, באתר 2118ביוני  21, פרח נתתי למי?רותה קופפר , 

 ליקטה: אילנה כהן(, באתר מתיא תל אביב יפו מבחר קישורים( 

 סימניהבאתר  שטקליס-הספרים של מרים ילן 

  ,בשטקליס-מרים ילןסלינה משיח ,-Jewish Women Encyclopedia )באנגלית( 

 לשחק עם ילד אחר: מבט מגדרי על שירי ילדים ,טל איתן ,ynet,  9  2112במאי 

 '118-116' מ, ע1991ירושלים,  , מעלות:פתחו את השער: מדריך לכתה ד. 

http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1099aa1f-5d23-4739-93c1-6d5fe9c48c81&lang=HEB
http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?MenuID=2&SubMenuID=144&PageID=1166&Ot=י
http://www.ithl.org.il/authors_results.asp?FirstName=Miriam&LastName=Yalan-Shteklis
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01056
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/prasisrael/tashyag/tashtaz/tashtaz.htm
http://www.beitberl.ac.il/Links/LinksPreview.asp?ID=1264
http://www.beitberl.ac.il/Links/LinksPreview.asp?ID=1264
http://www.zemer.co.il/artist.asp?id=577
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%AA
http://www.bananot.co.il/pantheon.html?wid=977
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/571328.html
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://www.levinsky.macam98.ac.il/dream/doc/ilana.doc
http://www.levinsky.macam98.ac.il/dream/doc/ilana.doc
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1050,209,24783,.aspx
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://matyata.go.cet.ac.il/go/Forums/Template.asp?Asp=403&FID=36457&nOwnerID=164406&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=164400&Index=0wr8&sSearchText=
http://matyata.go.cet.ac.il/go/Forums/Template.asp?Asp=403&FID=36457&nOwnerID=164406&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=164400&Index=0wr8&sSearchText=
http://simania.co.il/authordetails.php/?item_id=1985
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98)
http://jwa.org/encyclopedia/article/yalan-stekelis-miriam
http://jwa.org/encyclopedia
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4226906,00.html
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 שטקליס-ילןמרים  תעל היוצר

" קראה מאוחר יותר על שמו: ילן)את שמה " יהודה ליב ניסן וילנסקימרים וילנסקי נולדה לד"ר 

, אז חלק אוקראינהשב קרמנצ'וגב ניסן( והדסה בת יצחק ליפשיץ בפוטוקי הסמוכה לעיר יהודה לי

בני וחבר בתנועת המחתרת " קרן היסוד, ממייסדי ציוני. אביה היה מנהיג האימפריה הרוסיתמן 

 " והיא התחנכה על ערכי היהדות והציונות. אחיה היה האדריכל עמנואל לוינסקי.משה

 מדעי החברהו פסיכולוגיהשטקליס -לאחר סיום לימודיה בבית הספר התיכון, למדה ילן

, ולאחר מכן המשיכה ללימודי יהדות בבית הספר הגבוה ללימודי היהדות חרקובבאוניברסיטת 

, בגיל עלתה לארץ 1921. בשנת פריזוהשלימה תואר בספרנות בבית הספר לספרנות ב ברליןב

 ספרנית", אך לאחר זמן מה התקבלה לעבודה כהדסהעשרים. בתחילה עבדה במשרדי "

 , שם עבדה עד לפרישתה.בית הספרים הלאומיבמחלקה הסלאבית ב

של ארץ  הפרהיסטורייםהחוקרים , שהיה מחשובי משה שטקליסנישאה ל 1929בסוף שנת 

 ישראל. לזוג לא נולדו ילדים.

מיוסרת. "שירים, כמו ילדים, נולדים בייסורים", היא  נפשי דבריה, מתוך פ ת שיריה כתבה, עלא

ה בבדידות ובעצב. בהיעדר ילדים יתעשרה מאמה וחי שטקליס התייתמה בגיל שש-אמרה. ילן

ואולי דווקא בשל כך, הפליאה  ,השראה לשיריה מילדי אחרים. למרותמשלה, היא קיבלה את ה

 עמוקים של ילדים. רגשותלתאר חוויות ילדות ו

פרסמה מספר שירים בשפה  1922בתחילה כתבה למבוגרים, ולאחר עלייתה לארץ, בשנת 

התחילה לכתוב שירים וסיפורים לילדים,  34שיועדו לקוראים מבוגרים. בגיל  עבריתה

 ולאחר מכן ו בספרי שירים וסיפורים. דבר לילדיםשהתפרסמו בתחילה בעיתון 

ספרות על יצירתה והייתה לכלת פרס ישראל הראשונה ל פרס ישראלזכתה ב 1956בשנת 

 .יקיר ירושליםהוענק לה אות  1968. בשנת ילדים

 .83בגיל  1984שטקליס נפטרה בחיפה בשנת -מרים ילן

והפכו לנכס צאן ברזל בשירת הילדים הישראלית. חלק  הולחנושטקליס -רבים משיריה של ילן

פרסמו לראשונה. אך משיריה של שטקליס הולחנו סמוך לכתיבתם ואף הופיעו בליווי תווים כשנת

שעיקר יצירתם מופנית  רוקבמהלך השנים זכו השירים לעיבודים רבים, ביניהם של זמרי 

דים, בהם: "מיכאל" )"חיכיתי חיכיתי, בכיתי בכיתי, ביצעו את שיריה אותם הכירו כילשלמבוגרים ו

ומי לא בא? מיכאל"(, "דני גיבור" )הידוע בזכות השורות "פרח נתתי לנורית" ו"זולגות הדמעות 

)"לילדי  "ג'ינג'י"(, "הסבון בכה מאד", "שמש שמש בחלון", מקס למפלמעצמן", ומוכר בלחנו של 

 ראש זהב"(, "ידידי טינטן", "בובה זהבה", "לשפן יש בית", "אצו רצו גמדים", "רוח רוח" ועוד.

 

 

 1 נספח

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%A6%27%D7%95%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/1920
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1929
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%98%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1922
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1956
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1968
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%97%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A7_(%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%9C
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 6למורים הרחבה  -"י'ינג'ג"ספרותיים בשיר לשוניים ואמצעים 

 

אמצעי 

 ספרותי 

 הגדרת המושגים הספרותיים

 

 

 ביצירה? מתבטאהאמצעי הספרותי כיצד 

רמזים א

 לוזיות()ָא

התייחסות מילולית, מפורשת 

אדם למקום, של או משתמעת 

לאירוע או ליצירה אחרת. 

המקורות העיקריים לארמזים 

בספרותנו הם התנ"ך, התורה 

 פה וספרי התפילה.-שבעל

השיר בנוי על  ארמז )ָאלוזיה( מקראי: על 

 .והוא  אדמוני,דוד המלך נאמר:" ..

עם  יפה עיניים וטוב רואי" )שמואל א'  

מאפיין כ(. צבע שערו נזכר בשיר 12, ז"ט

 מרכזי של הדמיון בין הדובר לדוד המלך.

 

 

 :מילה מנחה

חוזרת שמילה 

במשמעויות 

  משתנות

לה החוזרת ביצירה, בצורה מי

צורות שונות, אחת או ב

מלכדת את הפרק ברעיון, 

דמת את בתמונה ובצליל ומק

העניין. מילה מנחה היא 

י רטורי ומעין אמנותאמצעי 

מפתח לקריאה נבונה של 

  היצירה.  

חוזרת פעמים רבות  "ג'ינג'י"המילה 

בשיר. לחזרה מטרה עיקרית של הדגשת 

השינויים  שמוביל אתהמוטיב המשמעותי 

מה שמניע את האירועים שכן  ;ביצירה

. הצבע ׂשערצבע ה לאיחס ההוא שינוי 

שונות הדמויות ה ;מו אינו משתנהעצ

בשיר רואות אחרת את הצבע ויש שינוי 

גם באופן שהילד רואה את הצבע. המילה 

הציר הקבוע  ,במקרה הזה ,המנחה היא

 שסביבו נע השינוי.

 

שימוש 

של סמליותם ב

 צבעים 

סמל )סימבול( הוא פיגורה 

לשונית, משהו העומד במקום 

משהו אחר. "משהו" זה יכול 

מילה, ניב, מקום או  להיות

מוצג וכדומה, שיש לו 

משמעות עצמית, ועם זאת 

הוא נתפס כמייצג וכממחיש 

תכונה או רעיון, רגש או 

שאיפה, מושג או פעולה 

 .אחרים

השיר בנוי על משחק בצבעים, המדגיש 

שמייחסים את הערך הסובייקטיבי 

לרגשות גורם שואנושיות  לתכונות

 :יםשונ ולתגובות

 ששערו  תמיד לילדּהם אומרת הַא

 .זהב

  ככינוי  "י'ינג'ג"הילד וחבריו אומרים

 גנאי.

 תואר-שם, דוד המלך הוא אדמוני 

 נדיר וקדום יותר, והכול סביבו זהב. 

אך הוא קורא  אדמוני ׂשערבשיר דובר ל 

לצבע הצהוב מתקשרים  לו "צהוב".

שבאמצעות ייתכן  .רגשות קנאה ושנאה

צהוב  ׂשערכבעל צבע  "ג'ינג'י" ו שלהצגת

ה ב ר את  ל ך   י ל ִדים צ ֻהבִ  , ה'ים, )"ו ל מ 

                                                 
ד' אינם נדרשים להכיר מונחים אלה  בשמותיהם או -מילון מושגים זה משמש בעיקר למורים. יודגש כי התלמידים בכיתות ג'  6

 להסבירם. 

 2נספח 
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אמצעי 

 ספרותי 

 הגדרת המושגים הספרותיים

 

 

 ביצירה? מתבטאהאמצעי הספרותי כיצד 

את מדגישה המשוררת צ ֻהִבים?" ( 

ש הילד הגיבור הרגיהרגשות השליליים ש

צבע שערו לפני המפגש עם המלך כלפי 

 דוד. 

מילים 

חוזרות 

בפתיחה 

ובסגירה 

 של היצירה 

החזרה בא להדגיש את הפרט 

 החוזר אם בגלל חשיבותו, ואם

 בגלל הצורך לסכם ולשכנע.

השיר מתחיל באימא הקוראת לבנה 

ומסתיים באותה אימא הקוראת " מחמדי"

אך  – "מחמדי" - שםהילד באותו הלאותו 

 שונה.  משמעות ב

משמעות המילה "מחמדי" בבית האחרון  

למד לאהוב את  עשויה להיות שהדובר

היא אולי או   ;עצמו והרגיש טוב עם עצמו

מה הקלה שמצא הדובר מבטאת את הנח

 .בתוך הרגעים הרבים של העצב

 

 

 

 


