מדינת ישראל
משרד החינוך

שיעור עברית לכיתה ו
נושא השיעור זיהוי קשרים
בטקסטים
עם המורה חנה אבוחצירא
נא הצטיידו במחברת עברית וקלמר

מה נלמד היום
•
•
•
•
•

נתחיל בניסיון לפתור יחד חידה מעניינת
נצא למסע בזמן בעקבות שיר ונזהה קשרים בין טקסטים
נתנסה בזיהוי קשרים בין טקסטים שונים
נסכם את השיעור במחשבות ובתובנות
נתרגל באופן עצמאי את אשר למדנו

מה להביא לשיעור

נעים להכיר

באווירה של אחרי
פורים
אני כילדה מחופשת
לליצנית

מתחילים בכיף
לפניכם כתב חידה
קראו אותו בעיון ונסו להגיע לפתרון אפשרי בדקות הקרובות

כשמגיעים הפרפרים
אני מתחיל להתנקות
עד שייראו הפירורים
שבעה ימים יש
לחכות
מי אני

פתרון החידה

חג הפסח

מהם הנימוקים לכך מה הקשר בין החידה לבין חג הפסח

וְהָ י ָה הַ יּוֹם הַ זֶּה לָ כֶם לְ ִזכָּרוֹן וְחַ גּ ֹתֶ ם א ֹתוֹ חַ ג לַ יהוָה
לְ ד ֹר ֹתֵ יכֶם חֻ קַּ ת עוֹלָ ם תְּ חָ גֻּהוּ שִׁ בְעַ ת י ָמִ ים מַ צּוֹת תּ ֹאכֵלוּ
אַ בַּיּוֹם הָ ִראשׁוֹן תַּ שְׁ בִּיתוּ שְּׂ א ֹר מִ בָּתֵּ יכֶם שִׁ בְעַ ת י ָמִ ים
שְׂ א ֹר א י ִמָּ צֵא ְבּבָתֵּ יכֶם
שמות י ב י ד י ט

קיים קשר בין החידה לבין הטקסט המקראי המתאר את הציווי על חג הפסח
גם החידה וגם הטקסט המקראי מזכירים לנו ידע שקיים בעולמנו על חג הפסח
מהו

נזכר בידע קיים
מאפייני השיר
חלוקה
לבתים
חריזה

שורות
קצרות
משלב לשוני
ספרותי

כל כותב זקוק להשראה
ההשראה מעניקה לנו רעיונות
חומר למחשבה היא מניעה אותנו
לפעולה
מה הייתה ההשראה של
המשוררת במהלך כתיבת
השיר

השראה היא
ניתן להניח שהטקסט המקראי
המתאר את סיפור יצירת מצרים
היה להשראה עבור המשוררת
כאשר כתבה את השיר בלילה
הזה

דרכים לזיהוי קשרים
ננסה לזהות קשרים בין השיר לבין פסוקים מתוך ספר שמות
הקשורים לסיפור יציאת מצרים
איך מזהים קשרים
נוכל לחפש מילים דומות המופיעות בשני הטקסטים
נוכל לאתר מילים שמזכירות רעיונות המתוארים בשני
הטקסטים

תרגול
משפט מתוך השיר

דוגמ
א

פסוק

לא אעבוד עוד בלבנים
וְעַ "
ובטיט
"ָּה לְ כוּ עִ בְדוּ וְתֶ בֶן א-יִנָּתֵ ן לָ כֶם וְתֹכֶן לְ ֵבנִים תִּ תֵּ נוּת

מילה זהה לְ ֵבנִים

הנחיות לתרגיל
 .1לפניכם

משפטים שונים מתוך השיר המדובר ופסוקים מספר שמות

 .2בחרו בפסוק פסוקים המתאימים ביותר עבור כל משפט ורשמו את האות
המסמנת אותו במחברת לדוגמה אם אתם חושבים שהפסוק הנכון הוא
הראשון כתבו במחברת א
 .3כתבו במחברת את המילים שעזרו לכם לזהות את הקשר בין המשפט הלקוח
מתוך השיר לבין הפסוק המתאים לו

מתרגלים זיהוי קשרים בין טקסטים
בלילה הזה אמר העבד לאשה
"א" .הַ ַלּיְלָה הַ זֶּה לַיהו ָה ,שִׁ מֻּ ִרים ְלכָלְ -בּנֵי י ִשְׂ ָראֵ ל לְד ֹר ֹתָ ם
"...ב" .וַיִּשָּׂ א הָ עָ ם אֶ תְ -בּצֵקוֹ ,טֶ ֶרם י ֶחְ מָ ץ; מִ שְׁ אֲ ר ֹתָ ם צ ְֻרר ֹת בְּשִׂ מְ תָ ם ,עַ ל-שִׁ כְמָ ם
"ג" .ו ְעַ תָּ ה לְכוּ עִ בְדוּ ו ְתֶ בֶן א-יִנָּתֵ ן ָלכֶם ו ְתֹכֶן ְל ֵבנִים תִּ תֵּ נוּ

הלילה הזה הוא ליל שימורים
א.
ֵקוָֹ,ל-טֶ ְֶבּרנֵים ייִשְֶׂחְ ָמָראֵץ;ל מִלְד
יםצ ְלכ
םב.הַ "זּוַיֶּהִשָּׂלאַיההָו עָָה,םשִׁאֶמֻּ ִר
""הַכ ַלְּמָיְלָה
ם ם צ ְֻרר ֹת בְּשִׂ מְ תָ ם ,עַ ל-
שְׁ ֹראֲֹתָר ֹתָ
תְ -בּ
"...שִׁ
"ג" .ו ְעַ תָּ ה לְכוּ עִ בְדוּ ו ְתֶ בֶן א-יִנָּתֵ ן ָלכֶם ו ְתֹכֶן ְל ֵבנִים תִּ תֵּ נוּ

מתרגלים זיהוי קשרים בין טקסטים
לא עוד אעבוד בלבנים ובטיט
"א" .וְעַ תָּ ה לְ כוּ עִ בְדוּ וְתֶ בֶן א -יִנָּתֵ ן לָ כֶם וְתֹכֶן לְ ֵבנִים תִּ תֵּ נוּ
"ב" .הַ יּוֹם ,אַ תֶּ ם יֹצְאִ ים ,בְּח ֶֹדשׁ ,הָ אָבִיב
"ג" .וְ ָככָה ,תּ ֹאכְלוּ א ֹתוֹ מָ תְ נֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ,נַעֲ לֵ יכֶם בּ ְַרגְלֵ יכֶם וּמַ קֶּ לְ כֶם ְבּי ְֶדכֶם

בלילה הזה יצאו
ֹאפוּ אֶ ת-הַ ָבּצֵק אֲ שֶׁ ר הוֹצִיאוּ מִ מִּ צ ְַרי ִם עֻ ג ֹת מַ צּוֹת כִּי
"א" .וַיּ
ממצרים

א חָ מֵ ץ

ב" .וַי ְהִ י,
מִ
מֵ אוֹת ,שָׁ נָה; וַי ְהִ י ,בְּעֶ צֶם הַ יּוֹם הַ זֶּה ,יָצְאוּ כָּלִ -צבְאוֹת י ְהוָה ,מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִםק
" ג " .הַ לַּ י ְלָ ה הַ זֶּה לַ יהוָה ,שִׁ מֻּ ִרים לְ כָלְ -בּנֵי י ִשְׂ ָראֵ ל לְ ד ֹר ֹתָ ם
"

מתרגלים זיהוי קשרים בין טקסטים
אכלו פת דקה ולקחו מקלות
" א " .וַיּ ֹאפוּ אֶ ת-הַ ָבּצֵק אֲ שֶׁ ר הוֹצִיאוּ מִ מִּ צ ְַרי ִם עֻ ג ֹת מַ צּוֹת כִּי א חָ מֵ ץ
" ב " .וְ ָככָה ,תּ ֹאכְלוּ א ֹתוֹ מָ תְ נֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ,נַעֲ לֵ יכֶם בּ ְַרגְלֵ יכֶם וּמַ קֶּ לְ כֶם ְבּי ְֶדכֶם
"..ג " .וַיִּשָּׂ א הָ עָ ם אֶ תְ -בּצֵקוֹ ,טֶ ֶרם י ֶחְ מָ ץ; מִ שְׁ אֲ ר ֹתָ ם צ ְֻרר ֹת בְּשִׂ מְ תָ ם ,עַ ל-שִׁ כְמָ ם

היה אז אביב וריחות של
ניסן " וְעַ תָּ ה לְ כוּ עִ בְדוּ וְתֶ בֶן א-יִנָּתֵ ן לָ כֶם וְתֹכֶן לְ ֵבנִים תִּ תֵּ נוּ
"א.

" ב " .הַ יּוֹם ,אַ תֶּ ם יֹצְאִ ים ,בְּח ֶֹדשׁ ,הָ אָבִיב
"
ג " .וַי ְהִ י,
מִ
ְאַרבַּע מֵ אוֹת ,שָׁ נָה; וַי ְהִ י ,בְּעֶ צֶם הַ יּוֹם הַ זֶּה ,יָצְאוּ כָּלִ -צבְאוֹת י ְהוָה ,מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִםק
ה ,ו ְ

מתרגלים זיהוי קשרים בין טקסטים
צקי מים לקמח ולושי העסה
"א" .יּ ֹאפוּ אֶ ת-הַ ָבּצֵק אֲ שֶׁ ר הוֹצִיאוּ מִ מִּ צ ְַרי ִם עֻ ג ֹת מַ צּוֹת כִּי א חָ מֵ ץ
"...ב" .וַיִּשָּׂ א הָ עָ ם אֶ תְ -בּצֵקוֹ ,טֶ ֶרם י ֶחְ מָ ץ; מִ שְׁ אֲ ר ֹתָ ם צ ְֻרר ֹת בְּשִׂ מְ תָ ם ,עַ ל-שִׁ כְמָ ם
"
"ג" .וְ ָככָה ,תּ ֹאכְלוּ א ֹתוֹ מָ תְ נֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ,נַעֲ לֵ יכֶם בּ ְַרגְלֵ יכֶם וּמַ קֶּ לְ כֶם ְבּי ְֶדכֶם

ועכשיו הפתרון
בלילה הזה אמר העבד לאשה
"א" .הַ ַלּיְלָה הַ זֶּה לַיהו ָה ,שִׁ מֻּ ִרים ְלכָלְ -בּנֵי י ִשְׂ ָראֵ ל לְד ֹר ֹתָ ם
"...ב" .וַיִּשָּׂ א הָ עָ ם אֶ תְ -בּצֵקוֹ ,טֶ ֶרם י ֶחְ מָ ץ; מִ שְׁ אֲ ר ֹתָ ם צ ְֻרר ֹת בְּשִׂ מְ תָ ם ,עַ ל-שִׁ כְמָ ם
"ג" .ו ְעַ תָּ ה לְכוּ עִ בְדוּ ו ְתֶ בֶן א-יִנָּתֵ ן ָלכֶם ו ְתֹכֶן ְל ֵבנִים תִּ תֵּ נוּ

הלילה הזה הוא ליל שימורים
א.
ֵקוָֹ,ל-טֶ ְֶבּרנֵים ייִשְֶׂחְ ָמָראֵץ;ל מִלְד
יםצ ְלכ
םב.הַ "זּוַיֶּהִשָּׂלאַיההָו עָָה,םשִׁאֶמֻּ ִר
""הַכ ַלְּמָיְלָה
ם ם צ ְֻרר ֹת בְּשִׂ מְ תָ ם ,עַ ל-
שְׁ ֹראֲֹתָר ֹתָ
תְ -בּ
"...שִׁ
"ג" .ו ְעַ תָּ ה לְכוּ עִ בְדוּ ו ְתֶ בֶן א-יִנָּתֵ ן ָלכֶם ו ְתֹכֶן ְל ֵבנִים תִּ תֵּ נוּ

ועכשיו הפתרון
לא עוד אעבוד בלבנים ובטיט
"א" .וְעַ תָּ ה לְ כוּ עִ בְדוּ וְתֶ בֶן א -יִנָּתֵ ן לָ כֶם וְתֹכֶן לְ ֵבנִים תִּ תֵּ נוּ
"ב" .הַ יּוֹם ,אַ תֶּ ם יֹצְאִ ים ,בְּח ֶֹדשׁ ,הָ אָבִיב
"ג" .וְ ָככָה ,תּ ֹאכְלוּ א ֹתוֹ מָ תְ נֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ,נַעֲ לֵ יכֶם בּ ְַרגְלֵ יכֶם וּמַ קֶּ לְ כֶם ְבּי ְֶדכֶם

בלילה הזה יצאו
ֹאפוּ אֶ ת-הַ ָבּצֵק אֲ שֶׁ ר הוֹצִיאוּ מִ מִּ צ ְַרי ִם עֻ ג ֹת מַ צּוֹת כִּי
"א" .וַיּ
ממצרים

א חָ מֵ ץ

ב" .וַי ְהִ י,
מִ
מֵ אוֹת ,שָׁ נָה; וַי ְהִ י ,בְּעֶ צֶם הַ יּוֹם הַ זֶּה ,יָצְאוּ כָּלִ -צבְאוֹת י ְהוָה ,מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִםק
" ג " .הַ לַּ י ְלָ ה הַ זֶּה לַ יהוָה ,שִׁ מֻּ ִרים לְ כָלְ -בּנֵי י ִשְׂ ָראֵ ל לְ ד ֹר ֹתָ ם
"

ועשיו הפתרון
אכלו פת דקה ולקחו מקלות
" א " .וַיּ ֹאפוּ אֶ ת-הַ ָבּצֵק אֲ שֶׁ ר הוֹצִיאוּ מִ מִּ צ ְַרי ִם עֻ ג ֹת מַ צּוֹת כִּי א חָ מֵ ץ
" ב " .וְ ָככָה ,תּ ֹאכְלוּ א ֹתוֹ מָ תְ נֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ,נַעֲ לֵ יכֶם בּ ְַרגְלֵ יכֶם וּמַ קֶּ לְ כֶם ְבּי ְֶדכֶם
"..ג " .וַיִּשָּׂ א הָ עָ ם אֶ תְ -בּצֵקוֹ ,טֶ ֶרם י ֶחְ מָ ץ; מִ שְׁ אֲ ר ֹתָ ם צ ְֻרר ֹת בְּשִׂ מְ תָ ם ,עַ ל-שִׁ כְמָ ם

היה אז אביב וריחות של
ניסן " וְעַ תָּ ה לְ כוּ עִ בְדוּ וְתֶ בֶן א-יִנָּתֵ ן לָ כֶם וְתֹכֶן לְ ֵבנִים תִּ תֵּ נוּ
"א.

" ב " .הַ יּוֹם ,אַ תֶּ ם יֹצְאִ ים ,בְּח ֶֹדשׁ ,הָ אָבִיב
"
ג " .וַי ְהִ י,
מִ
ְאַרבַּע מֵ אוֹת ,שָׁ נָה; וַי ְהִ י ,בְּעֶ צֶם הַ יּוֹם הַ זֶּה ,יָצְאוּ כָּלִ -צבְאוֹת י ְהוָה ,מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִםק
ה ,ו ְ

ועכשיו הפתרון
צקי מים לקמח ולושי העסה
"א" .יּ ֹאפוּ אֶ ת-הַ ָבּצֵק אֲ שֶׁ ר הוֹצִיאוּ מִ מִּ צ ְַרי ִם עֻ ג ֹת מַ צּוֹת כִּי א חָ מֵ ץ
"...ב" .וַיִּשָּׂ א הָ עָ ם אֶ תְ -בּצֵקוֹ ,טֶ ֶרם י ֶחְ מָ ץ; מִ שְׁ אֲ ר ֹתָ ם צ ְֻרר ֹת בְּשִׂ מְ תָ ם ,עַ ל-שִׁ כְמָ ם
"
"ג" .וְ ָככָה ,תּ ֹאכְלוּ א ֹתוֹ מָ תְ נֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ,נַעֲ לֵ יכֶם בּ ְַרגְלֵ יכֶם וּמַ קֶּ לְ כֶם ְבּי ְֶדכֶם

מסיימים ומסכמים
 .1פתחנו את השיעור בחידה שפתרונה חג הפסח
 .2זיהינו את הקשר בין החידה לבין ידע קיים בעולמנו על חג
הפסח
 .3למדנו את השיר בלילה הזה והבנו שההשראה לכתיבת
השיר הייתה הסיפור המקראי על יציאת מצרים
 .4ראינו כי קיים קשר בין השיר לבין פסוקים מתוך המקרא
המתארים את סיפור יציאת מצרים
 .5למדנו מה עלינו לעשות כדי לזהות קשרים בין טקסטים

ממשיכים לתרגל
המשוררת יצאה למסע בעקבות סיפור יציאת
מצרים וחיברה שיר שמתאר סיפור אישי
צאו גם אתם למסע בעקבות יציאת מצרים וכתבו
שיר או סיפור המתבסס על אחד מן הפסוקים
הבאים המתוארים בספר שמות
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