ּ ֵתבַת הַ חֲל ֹו מוֹת
למורה
.1

תיאור המשימה :הבנת שיר.
דגשים :מאפייני השיר.

.2

תת-סוגה ומטרה חברתית :סוגת השיר ,שיתוף וגרימת הנאה.

.3

עולמות השיח :ספרות.

.4

שיקולים בבחירת הטקסט :העיסוק בעולם הדמיון מתאים לשכבת הגיל.

.5

הקשר תוכני :הקשר של מציאות ודמיון .ניתן להשתמש במטלה בפעילות
העוסקת במציאות ובדמיון או לחילופין כמטלה לסיכום העיסוק בתת-הסוגה שיר.

.6

שכבת הגיל :כיתה ג.

.7

משך המשימה 2-1 :שיעורים.

.8

ההכנות הדרושות למשימה :חשיפה לשירים.

.9

הציוד הדרוש :דפים כמספר התלמידים ,כלי כתיבה ,מילונים.

 .10אופי העבודה :עבודה פרטנית.
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תיאור הפריטים במטלה:
מספר
הפריט

תיאור הפריט

1

איתור מידע מפורש בטקסט

2

איתור פרטים ביצירה

3

הבנת הקשרים לוגיים שאינם מפורטים ביצירה

4

שימוש בחלופות של מילות יחס

.5א

התאמת משמעות להקשר

.5ב

נימוק התשובה הקודמת

6

הוספת דוגמאות לדברים שניתן לעשות רק בדמיון

.7א

שימוש במילות קישור ליצירת משפטים

.7ב

הכרת מילות קישור ותפקידן בהבנה ובהפקה של טקסטים

8

התייחסות לחריגה ממבנה השיר כמקדם הבנה של היצירה

9

הבחנה בין שיר לסיפור

10

כתיבת חלום
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ּ ֵתבַת הַ חֲל ֹו מוֹת
תשובון
חרָיו:
א ֲ
ׁש ַ
ּׁשאֵלֹות ֶ
ה ְ
פנ ֵיכ ֶם וַעֲנּו עַל ַ
ׁשּל ִ ְ
הּׁשִיר ֶ
קִרְאּו אֶת ַ

סתֶר
החֲלֹומֹות  /יַעֲק ֹב ֵ
ּתֵבַת ַ
לּו ָהיְתָה לִי ֵּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות
ֹלא ָהי ִיתִי עָצּוב אַף ּפַעַם
ְּבכָל יֹום ׁשֶָרצִיתִי ָהי ִיתִי ּבֹוחֵר
חֲלֹומֹות לְפִי ֵרי ַח ו ְ ַטעַם.
לּו ָהיְתָה לִי ֵּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות...
ָהי ִיתִי ּפֹו ֵת ַח אֹותָּה ַּב ַח ְמסִין
ּובֹוחֵר לִי חֲלֹום י ְַרקְַרק,
זֹוֵרם לִי ְּבנַחַת ְּכפֶלֶג ָקטָן
אֹו ׂשֹוחֶה ּבֹו ְּכדָג ֲח ַמ ְקמַק.
לּו ָהיְתָה לִי ֵּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות...
ַּבח ֶֹרף ָהי ִיתִי אֹוכֵל עֲנָבִים
ּו ַב ַּקי ִץ ּגֹולֵׁש ַּבחְֶרמֹון
ו ְנֹו ֵסעַ לִ ְצפַת אֹו לְתֵל ָאבִיב
ְּבלִי לָזּוז ֵמ ַהּמָקֹום...
לּו ָהיְתָה לִי ֵּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות...
לּו ָהיְתָה לִי ֵּתבָה ְק ַטנ ְ ַטּנ ָה
אָז ָהי ִיתִי עֹובֵר ִמּדֵי ּפַעַם
ּו ְמ ַחּלֵק לְכֻּלָם חֲלֹומֹות ַמ ָּתנ ָה
ׁשֶּי ְַרּג ִיׁשּו ּג ַם הֵם אֶת ַה ַּטעַם.
לּו ָהיְתָה לִי ֵּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות...
אְַך ֲאנ ִי ּפ ֹה יֹוׁשֵב ו ְָראׁשִי ָמלֵא
ּכְמֹו ַקנְקַן ְמלֵא ּתִירֹוׁש
ו ְחֹוׁשֵב לִי ,אּולַי ַה ֵּתבָה ׁשֶּלִי
הִיא ּכָאןֶ ,א ְצלִי ּבָֹראׁש...
תיבת החלומות
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.1

הּׁשִיר:
מ ַ
ׁשּתֵי ּדֻגְמָאֹות ׁשֶל חֲלֹומֹות ֵ
הבִיאּו ְ
סּפָר עַל חֲלֹומֹותָ .
מ ֻ
ּבַּׁשִיר ְ

כל תיאור של חלום המופיע בשיר יתקבל.
הערה :משפט מהשיר שמתייחס לתיבת החלומות ולא לחלום מפורש הוא 		
תשובה חלקית.

.2

ּתבַת חֲלֹומֹות?
ּתהְי ֶה ֵ
ׁש ִ
הּׁשִיר ,לָּמָה ּכְדַאי ֶ
הרִאׁשֹון ׁשֶל ַ
הּבַי ִת ָ
לְפִי ַ

כדי שלא להיות עצובים וכדי שיהיה אפשר לבחור בכל יום חלום לפי טעם
וריח.
הערה :העתקה של  3השורות הרלוונטיות בבית הראשון תתקבל
כתשובה מלאה.
העתקה של חלק מהשורות הרלוונטיות תיחשב תשובה חלקית.
		

.3

מסִין (יֹום חַם ּבִמְיּוחָד)?
ח ְ
תאִימִים ל ְיֹום ַ
מ ְ
הּׁשִיר ַ
ּׁשנ ִי ׁשֶל ַ
ה ֵ
החֲלֹומֹות ּבַּבַי ִת ַ
לָּמָה ַ

כי ביום חמסין כיף לשחות במים צוננים  /כי ביום חמסין כולם רוצים להיות
במים קרים.

.4

הּבָאָה:
הּבָאִים לְפִי הַּדּוגְמָה ַ
ׁשּפָטִים ַ
ּמ ְ
ה ִ
ׁשל ִימּו אֶת ַ
ה ְ
ַ
אפְׁשָר לֹומַר:
ּׁשנ ִי ּבַּׁשִיר ּכ ָתּוב "ׂשֹוחֶה ּכְּדָג"ּ .בִמְקֹום לֹומַר "ׂשֹוחֶה ּכְּדָג" ֶ
ה ֵ
ּבַּבַי ִת ַ
"ׂשֹוחֶה ּכ ְמֹו ּדָג".

אּ .בִמְקֹום לֹומַר "זֹורֵם ּכְפֶל ֶג ָקטָן" ֶאפְׁשָר לֹומַר :זורם כמו פלג קטן.
בּ .בִמְקֹום לֹומַר "קַל ּכ ְנֹוצָה" ֶאפְׁשָר לֹומַר :קל כמו נוצה.
גּ .בִמְקֹום לֹומַר " ָקׁשֵה ּכ ְ ֶאבֶן" ֶאפְׁשָר לֹומַר :קשה כמו אבן.
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.5

מּכ ָרֹות:
מעֻּיֹות ֻ
ׁש ָ
מ ְ
ׁשּתֵי ַ
ּמּל ָה "חֲלֹום" י ֵׁש ְ
החֲלֹומֹות" .ל ַ ִ
ּתבַת ַ
לָׁשִיר קֹורְאִים " ֵ
ׁשנ ִים.
אׁשֶר י ְ ֵ
מּׁשֶהּו ׁשֶחֹולְמִים עָל ָיו ּכ ַ ֲ
ַ .1
קרֶה.
מּׁשֶהּו ׁשֶרֹוצ ִים מְאֹוד ׁשֶּי ִ ְ
אל ָהַ ,
ׁש ָ
מ ְ
ִ .2
ארִים ּבַּׁשִיר.
ּמתֹ ָ
ה ְ
ּתכ ֶם ,לַחֲלֹומֹות ַ
תאִימָה ּבְיֹותֵר ,לְדַעְ ְ
מ ְ
ׁשמָעּות ה ַ
ּמ ְ
ה ַ
הּקִיפּו אֶת ַ
אַ .
תכ ֶם:
ב .נַּמְקּו אֶת ּתְׁשּובַ ְ

אם הוקפה משמעות  ,2הנימוק צריך להתייחס במפורש לרצון שהדברים
יקרו  /יתגשמו.
אם הוקפה משמעות  ,1הנימוק צריך להתייחס במפורש לעובדה שהדברים
המוזכרים בשיר ,בדומה לחלום שנחלם בלילה ,אינם מציאותיים.

.6

אפְׁשָר לַעֲׂשֹות רַק ּבַחֲלֹומֹות
ׁש ֶ
ׁשאֵינ ָם מֹופִיעִים ּבַּׁשִירֶ ,
ספִיםֶ ,
ׁשנ ֵי ּדְבָרִים נֹו ָ
ּכִתְבּו ְ
ּמצ ִיאּות.
ולא ּבַ ְ

כל חלום או רצון שלא ניתן להגשימו במציאות יתקבל		.
הערה :העתקת חלומות מהשיר תזכה בציון חלקי בלבד  -ראה מחוון
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.7

ׁשל ִימּו אֶת
ה ְ
ּמּל ָה "לּו"ַ .
ּתּמֵׁש (ּכ ְמֹו ּבַּׁשִיר) ּבַ ִ
ׁש ַ
ה ְ
אפְׁשָר ל ְ ִ
אל ָה ֶ
ׁש ָ
מ ְ
הּבִיעַ ִ
אּ .כְדֵי ל ְ ַ
הּבָאֹות לְפִי ּדִמְיֹונְכ ֶם:
ׁשאָלֹות ַ
ּמ ְ
ה ִ
ַ
" .1לּו הָיּו ל ִי ּכְנָפַי ִם אז הייתי עף  /הייתי יכול לעוף  /יכולתי לעוף ".
" .2לּו הָיִיתִי בלתי נראה אָז הייתי יכול להתגנב לכל מיני מקומות ".
" .3לּו הייתי מיליונר הייתי עוזר לעניים ".

		

כל השלמה תקינה מבחינת השימוש כתבנית "לו" ומבחינת המשמעות -
תתקבל.

אפְׁשָר לֹומַר ּבִדְרָכ ִים ׁשֹונֹות.
ּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות" ֶ
ׁשּפָט "לּו הָיְתָה ל ִי ֵ
ּמ ְ
ה ִ
ב .אֶת ַ
ׁשּפָט "לּו		
ּמ ְ
ה ִ
ּתכ ֶם לֹומַר ּבִמְקֹום ַ
אפְׁשָר לְדַעְ ְ
ׁש ֶ
ׁשּפָטִים ֶ
ּמ ְ
ה ִ
הּקִיפּו ּבְעִיּגּול אֶת ַ
ַ
		
ּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות".
הָיְתָה ל ִי ֵ
אחָד.
ׁשּפָט ֶ
ּמ ְ
מ ִ
הּקִיף יֹותֵר ִ
		 ׂשִימּו ל ֵב ,נ ִיּתָן ל ְ ַ
ּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות.
אבָל הָיְתָה ל ִי ֵ
ֲ .1
ּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות.
ׁשהָיְתָה ל ִי ֵ
הל ְו ַאי ֶ
ַ .2
ּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות.
 .3אִם הָיְתָה ל ִי ֵ
ּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות.
ּפעַם הָיְתָה ל ִי ֵ
ַ .4
ּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות.
 .5אּול ַי הָיְתָה ל ִי ֵ

.8

ּתבָה ׁשֶל חֲלֹומֹות"ּ ,כ ְמֹו
ׁשּפָט "לּו הָיְתָה ל ִי ֵ
ּמ ְ
סּתַּי ֵם ּבַ ִ
מ ְ
אחֲרֹון לֹא ִ
ה ַ
הּבַי ִת ָ
מַּדּועַ ַ
הּבָּתִים ּבַּׁשִיר?
ׁשאַר ַ
ְ

כל הסבר המתייחס במפורש למבנה השיר ,לתוכנו או לעמדתו של כותב
השיר  -יתקבל.
לדוגמה" :כי הוא הבין שהוא רק חלם".
			 "כי הבית האחרון צריך להיות מיוחד".
			 "כי אחרי המשפט הזה צריך לבוא המשך וזה סוף השיר".
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.9

ׁשנ ֵי ּדְבָרִים:
החֲלֹומֹות" הּוא ׁשִיר וְלֹא סִּפּור? צ ַּי ְנּו ְ
ּתבַת ַ
לְפִי מַה יֹודְעִים ׁשֶ" ֵ

חריזה ,בתים ,שורות קצרות או כל מאפיין אחר המבדיל בין שיר לבין
סיפור ,הבא לידי ביטוי בשיר זה.

אל ָה.
ׁש ָ
מ ְ
מּתֶם אֹו עַל ִ
חל ַ ְ
ׁש ֲ
סּפֵר עַל חֲלֹום ֶ
אפְׁשָר ל ְ ַ
אּתֶם חֲלֹוםֶ .
סּפְרּו ּג ַם ַ
 .10עַכְׁשָו ַ
סרֶט
ספֶר אֹו ֶ
חרִים ,עַל חֲלֹום מִּתֹוךְ ֵ
א ֵ
ׁשּלָכ ֶם אֹו עַל חֲלֹום ׁשֶל ֲ
סּפֵר עַל חֲלֹום ֶ
אפְׁשָר ל ְ ַ
ֶ
מצ ֵאתֶם.
ה ְ
ׁש ִ
אֹו עַל חֲלֹום ֶ
סּפְרּו
תּגַּׁשֵם ַ
ה ְ
תּגַּׁשֵם ,וְאִם לֹא ִ
ה ְ
סּפְרּו ּכ ֵיצ ַד ִ
תּגַּׁשֵם ַ
ה ְ
החֲלֹום .אִם הּוא ִ
ּתאֲרּו אֶת ַ
ָ
תּגַּׁשֵם.
ה ְ
מַּדּועַ לֹא ִ

כתשובה יתקבל כל תיאור של חלום או משאלה הכולל התייחסות להתגשמותו
או לאי-התגשמותו ולסיבות לכך		 .

תיבת החלומות
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ּ ֵתבַת הַ חֲל ֹו מוֹת
מחוון
מספר
השאלה

ציון

5

4

3

1

כתב חלום
מפורש אחד,
וכחלום השני
משפט מהשיר
המתייחס
כתב שני
לתיבת
חלומות
החלומות ("לו
מפורשים
המופיעים בשיר הייתה לי תיבת
חלומות" או
"הייתי מחלק
לכולם חלומות
מתנה")

2

כתב תשובה
מלאה
המאזכרת הן
את האפשרות
לבחור חלומות
והן את מניעת
העצב

3

כתב תשובה
המתייחסת
במפורש לניגוד
שבין החום לבין
התוכן "הקר"
של החלומות/
לבין הרצון
לעשות דברים
מרעננים ביום
חם

כתב תשובה
עמומה
או חלקית
המתייחסת אך
ורק לנעימות
הבאה לידי
ביטוי בחלומות,
ללא הנגדה
לחומו של
החמסין.

4

השלים 3
משפטים באופן
נכון :השתמש
בתבנית
הדוגמה (במילה
"כמו")

השלים רק 2
משפטים באופן
נכון

כתב תשובה
המאזכרת רק
את האפשרות
לבחור חלומות
או רק את
מניעת העצב

כתב רק חלום
מפורש אחד

כתב תשובה
המוזכרת מבית
אחר בשיר
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2

כתב שני
משפטים
מהשיר,
המתייחסים
לתיבת
החלומות

1

כתב משפט
אחד מהשיר,
המתייחס
לתיבת
החלומות

כתב תשובה
שאינה
משתמעת
מהשיר אך
אפשרית

0

לא ענה ,או
שגה בכול

לא ענה ,או
שגה בכול

ציטט את
השורות
המתארות את
החלומות של
יום החמסין

לא ענה ,או
שגה בכול

לא ענה ,או
השלים רק
משפט אחד נכון שגה בכול

תיבת החלומות

ציון

מספר
השאלה

5

4

3

הקיף את
משמעות 2
ונימק את
תשובתו באופן
עמום/חלקי
אך קשור
למשמעות זו

הקיף את
משמעות 1
ונימק את
תשובתו מתוך
התייחסות
למשמעות זו ,או
הקיף את שתי
האפשרויות
והתייחס
בנימוקו לשתי
המשמעויות

5א+ב

הקיף את
משמעות 2
ונימק את
תשובתו
באמצעות
נימוק רלוונטי
למשמעות זו

6

כתב שני
דברים נוספים
שאי-אפשר
לעשות
במציאות

7א

השלים נכון
 3משפטים
(משפט נכון:
בנוי נכון
מבחינת
השימוש
בתבנית "לו"
ואינו חסר
משמעות)

7ב

הקיף את שתי
האפשרויות
המתאימות
בלבד

הקיף אפשרות
אחת נכונה
בלבד או
הקיף את שתי
האפשרויות
הנכונות אך גם
אפשרות שגויה

8

כתב הסבר
המתייחס
במפורש למבנה
השיר ,לתוכנו
או לעמדתו של
כותב השיר

כתב הסבר
עמום  /שאינו
מפורש ,אך
מתייחס למבנה
השיר ,לתוכנו
או לעמדתו של
כותב השיר

תיבת החלומות

כתב דבר
אחד שאי-
אפשר לעשות
במציאות

השלים נכון
 2משפטים
ומשפט שלישי
השלים נכון 2
היה או לקוי
משפטים
מבחינת
השימוש
בתבנית או חסר
משמעות

-9-

2

1

הקיף את אחת
המשמעויות אך
לא נימק את
בחירתו

0

לא ענה ,או
שגה בכול

העתיק
מהשיר שורות
כתב שני דברים
המתארות
שניתן לעשותם
דברים שאי-
במציאות
אפשר לעשות
(למשל:
או כתב דבר
לקבל 100
אחד שניתן
במתמטיקה)
לעשותו
במציאות

לא ענה ,או
שגה בכול

השלים נכון
משפט אחד
ומשפט נוסף
השלים נכון
היה או לקוי
משפט אחד
מבחינת
השימוש
בתבנית או חסר
משמעות

לא ענה ,או
שגה בכול

הקיף אפשרות
אחת נכונה
ואפשרות אחת
שגויה

הקיף אפשרות
אחת נכונה
ושתי אפשרויות
שגויות

כתב הסבר
שאינו רלוונטי

לא ענה ,או
שגה בכול

לא ענה ,או
שגה בכול

מספר
השאלה

ציון

5

4

3

2

9

ציין שני
ציין שני
ציין מאפיין אחד
מאפיינים
מאפיינים
המבדיל בין
המבדילים בין
ציין מאפיין אחד
שונים זה מזה
שיר לבין סיפור,
שיר לבין סיפור,
המבדיל בין שיר
המבדילים בין
שאינו מובהק או
שאחד מהם
לבין סיפור
שיר לבין סיפור,
שאינו בא לידי
אינו מובהק או
הבאים לידי
ביטוי בשיר זה
אינו בא לידי
ביטוי בשיר
ביטוי בשיר זה

10

תיאר בפירוט
חלום או
תיאר משאלה
שהייתה לו
וציין אם וכיצד
התגשמה או
אם ומדוע לא
התגשמה

תיאר בקצרה
חלום או
תיאר משאלה
אך לא התייחס
לשאלת
התגשמותה

- 10 -

1

0

לא ענה ,או
שגה בכול

לא ענה ,או
שגה בכול

תיבת החלומות

