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ֲחלֹומֹות ת הַ בַ ּתֵ
לְִמיד לַּתַ 	

קִרְאּו ֶאת ַהִּׁשיר ֶׁשּלְִפנֵיכֶם וַעֲנּו עַל ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשַאֲחרָיו:

ּתֵַבת ַהֲחלֹומֹות / יֲַעקֹב ֵסתֶר
לּו ָהיְָתה לִי ֵּתָבה ׁשֶל ֲחלֹומֹות

ֹלא ָהיִיִתי עָצּוב ַאף ּפַעַם
ְּבָכל יֹום ׁשֶָרִציִתי ָהיִיִתי ּבֹוֵחר

ֲחלֹומֹות לְפִי ֵריַח וְַטעַם.
לּו ָהיְָתה לִי ֵּתָבה ׁשֶל ֲחלֹומֹות...

ָהיִיִתי ּפֹוֵתַח אֹוָתּה ַּבַחְמִסין 
ּובֹוֵחר לִי ֲחלֹום יְַרְקַרק,

זֹוֵרם לִי ְּבנַַחת ְּכפֶלֶג ָקָטן
אֹו ׂשֹוֶחה ּבֹו ְּכדָג ֲחַמְקַמק.

לּו ָהיְָתה לִי ֵּתָבה ׁשֶל ֲחלֹומֹות...

ַּבחֶֹרף ָהיִיִתי אֹוֵכל עֲנִָבים 
ּוַבַּקיִץ ּגֹולֵׁש ַּבֶחְרמֹון

וְנֹוֵסעַ לְִצפַת אֹו לְֵתל ָאִביב 
ְּבלִי לָזּוז ֵמַהָּמקֹום...

לּו ָהיְָתה לִי ֵּתָבה ׁשֶל ֲחלֹומֹות...

לּו ָהיְָתה לִי ֵּתָבה ְקַטנְַטּנָה 
ָאז ָהיִיִתי עֹוֵבר ִמֵּדי ּפַעַם

ּוְמַחּלֵק לְכֻּלָם ֲחלֹומֹות ַמָּתנָה
ׁשֶּיְַרּגִיׁשּו ּגַם ֵהם ֶאת ַהַּטעַם.

לּו ָהיְָתה לִי ֵּתָבה ׁשֶל ֲחלֹומֹות...

ַאְך ֲאנִי ּפֹה יֹוׁשֵב וְָראׁשִי ָמלֵא
ְּכמֹו ַקנְַקן ְמלֵא ִּתירֹוׁש

וְחֹוׁשֵב לִי, אּולַי ַהֵּתָבה ׁשֶּלִי 
ִהיא ָּכאן, ֶאְצלִי ָּבֹראׁש...
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ּבִַּׁשיר ְמֻסּפָר עַל ֲחלֹומֹות.  ָהבִיאּו ְׁשֵּתי ּדֻגְָמאֹות ֶׁשל ֲחלֹומֹות ֵמַהִּׁשיר:   .1

א.  

ב.  

 

לְפִי ַהּבַיִת ָהרִאׁשֹון ֶׁשל ַהִּׁשיר, לָָּמה ּכְדַאי ֶׁשִּתְהיֶה ֵּתבַת ֲחלֹומֹות?   .2

 

 

 

 

לָָּמה ַהֲחלֹומֹות ּבַּבַיִת ַהֵּׁשנִי ֶׁשל ַהִּׁשיר ַמְתִאיִמים לְיֹום ַחְמִסין )יֹום ַחם ּבְִמיּוָחד(?    .3

 

 

 

 

ַהְׁשלִימּו ֶאת ַהִּמְׁשּפִָטים ַהּבִָאים לְפִי ַהּדּוגְָמה ַהּבָָאה:      .4
    

ּבַּבַיִת ַהֵּׁשנִי ּבִַּׁשיר ּכָתּוב "ׂשֹוֶחה ּכְּדָג".  ּבְִמקֹום לֹוַמר "ׂשֹוֶחה ּכְּדָג" ֶאפְָׁשר לֹוַמר:   
"ׂשֹוֶחה ּכְמֹו ּדָג".   

     
ּבְִמקֹום לֹוַמר "זֹורֵם ּכְפֶלֶג ָקָטן" ֶאפְָׁשר לֹוַמר:   א. 

ּבְִמקֹום לֹוַמר "ַקל ּכְנֹוצָה" ֶאפְָׁשר לֹוַמר:           ב. 

ּבְִמקֹום לֹוַמר "ָקֵׁשה ּכְֶאבֶן" ֶאפְָׁשר לֹוַמר:   ג.  
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לִָׁשיר קֹורְִאים "ֵּתבַת ַהֲחלֹומֹות".  לִַּמּלָה "ֲחלֹום" יֵׁש ְׁשֵּתי ַמְׁשָמעֻּיֹות ֻמּכָרֹות:     .5

ַמֶּׁשהּו ֶׁשחֹולְִמים עָלָיו ּכֲַאֶׁשר יְֵׁשנִים.    .1

ִמְׁשָאלָה , ַמֶּׁשהּו ֶׁשרֹוצִים ְמאֹוד ֶׁשּיְִקרֶה.   .2

ַהִּקיפּו ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות הַמְתִאיָמה ּבְיֹוֵתר, לְדַעְְּתכֶם, לֲַחלֹומֹות ַהְּמתָֹארִים ּבִַּׁשיר. א.  

נְַּמקּו ֶאת ְּתׁשּובְַתכֶם:  ב. 

 

 

 

  

ּכְִתבּו ְׁשנֵי ּדְבָרִים נֹוָספִים, ֶׁשֵאינָם מֹופִיעִים ּבִַּׁשיר, ֶׁשֶאפְָׁשר לַעֲׂשֹות רַק ּבֲַחלֹומֹות    .6
ולא ּבְַּמצִיאּות.

 

 .1  

.2  
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ּכְדֵי	לְַהּבִיעַ	ִמְׁשָאלָה	ֶאפְָׁשר	לְִהְׁשַּתֵּמׁש	)ּכְמֹו	ּבִַּׁשיר(	ּבִַּמּלָה	"לּו".	ַהְׁשלִימּו	ֶאת		 א.	 		 .7
ַהִּמְׁשָאלֹות	ַהּבָאֹות	לְפִי	ּדְִמיֹונְכֶם: 	

.	" "לּו	ָהיּו	לִי	ּכְנָפַיִם	 	.1

.	" 	ָאז	 "לּו	ָהיִיִתי	 	.2

.	" "לּו	 	.3

ֶאת	ַהִּמְׁשּפָט	"לּו	ָהיְָתה	לִי	ֵּתבָה	ֶׁשל	ֲחלֹומֹות"	ֶאפְָׁשר	לֹוַמר	ּבִדְרָכִים	ׁשֹונֹות. ב.		
ַהִּקיפּו	ּבְעִיּגּול	ֶאת	ַהִּמְׁשּפִָטים	ֶׁשֶאפְָׁשר	לְדַעְְּתכֶם	לֹוַמר	ּבְִמקֹום	ַהִּמְׁשּפָט	"לּו			 	 	

ָהיְָתה	לִי	ֵּתבָה	ֶׁשל	ֲחלֹומֹות". 	
ִׂשימּו	לֵב,	נִיָּתן	לְַהִּקיף	יֹוֵתר	ִמִּמְׁשּפָט	ֶאָחד. 	

ֲאבָל	ָהיְָתה	לִי	ֵּתבָה	ֶׁשל	ֲחלֹומֹות.	 		.1

ַהלְוַאי	ֶׁשָהיְָתה	לִי	ֵּתבָה	ֶׁשל	ֲחלֹומֹות.	 		.2

ִאם	ָהיְָתה	לִי	ֵּתבָה	ֶׁשל	ֲחלֹומֹות.	 		.3

ַּפעַם	ָהיְָתה	לִי	ֵּתבָה	ֶׁשל	ֲחלֹומֹות.	 		.4

אּולַי	ָהיְָתה	לִי	ֵּתבָה	ֶׁשל	ֲחלֹומֹות. 		.5

 

ַמּדּועַ	ַהּבַיִת	ָהַאֲחרֹון	לֹא	ִמְסַּתּיֵם	ּבִַּמְׁשּפָט:	"לּו	ָהיְָתה	לִי	ֵּתבָה	ֶׁשל	ֲחלֹומֹות"	ּכְמֹו	 	 .8
ְׁשַאר	ַהּבִָּתים	ּבִַּׁשיר?

		

	

 



- 5 -תיבת החלומות

לְפִי ַמה יֹודְעִים ֶׁש"ֵּתבַת ַהֲחלֹומֹות" הּוא ִׁשיר וְלֹא ִסּפּור? צַּיְנּו ְׁשנֵי ּדְבָרִים:   .9

 .1

 .2

 

עַכְָׁשו ַסּפְרּו ּגַם ַאֶּתם ֲחלֹום. ֶאפְָׁשר לְַסּפֵר עַל ֲחלֹום ֶׁשֲחלְַמֶּתם אֹו עַל ִמְׁשָאלָה.   .10
ֶאפְָׁשר לְַסּפֵר עַל ֲחלֹום ֶׁשּלָכֶם אֹו עַל ֲחלֹום ֶׁשל ֲאֵחרִים, עַל ֲחלֹום ִמּתֹוךְ ֵספֶר אֹו ֶסרֶט 

אֹו עַל ֲחלֹום ֶׁשִהְמצֵאֶתם.  
ָּתֲארּו ֶאת ַהֲחלֹום.  ִאם הּוא ִהְתּגֵַּׁשם ַסּפְרּו ּכֵיצַד ִהְתּגֵַּׁשם, וְִאם לֹא ִהְתּגֵַּׁשם ַסּפְרּו   

ַמּדּועַ לֹא ִהְתּגֵַּׁשם.  

 

 

 

 

 

 

 


