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 תקציר

בחלקו הראשון של הקורס לומדות הסטודנטיות איך להכין מערכי שיעור . הסדנה בספרות משלבת תיאוריה ומעשה
הרגשיים והחברתיים של , המגמה היא לבחור יצירות איכותיות ולהתאימן לצרכיהם הפסיכולוגיים. בספרות

כך שדרכי ההוראה תהיינה , הסטודנטיות לומדות להפעיל שיקולי דעת דידקטיים בעת הכנת המערכים. התלמידים
 .ירתיות גם יחדמגוונות ותפעלנה מיומנויות שונות אצל תלמידי הכיתה ויתקבל שיעור של ספרות ויצ

וכל הסטודנטיות האחרות , )או זוג סטודנטיות(הספר היסודי מלמדת אחת הסטודנטיות -במפגש עם התלמידים בבית
 .מנחת הקורס, מיד לאחר שיעור ההתנסות מקבלת הסטודנטית שלימדה משוב הן מחברותיה והן מהמורה. צופות

 .'עד ו'  של התלמידים בכיתות אבמאמר מפורטות דוגמאות אחדות למערכי שיעור ולתוצרים
 

שלא . הספר היסודי-קיים דגם של סדנה דידקטית המשלב לימודים עיוניים ותרגולם המיידי בבית" אחווה"במכללת 
 .אלא המורה לספרות, מנחת הסדנה איננה המדריכה הפדגוגית, כמו בעבודה מעשית רגילה

אנרים 'ז: "ה משמשים שני שיעורים שנלמדו קודם לכןכבסיס לסדנ. 'וג' הסטודנטיות הן סטודנטיות של שנה ב
 ".ספרות ילדים ונוער"ו" בספרות

 
 מבנה הקורס ותכניו. א

-הן בסמינר והן בבית: ובשני יש פעילות משולבת, החלק הראשון מתקיים כולו בסמינר. הקורס מורכב משני חלקים
 .טוביה-בבאר" מבואות"הספר היסודי האזורי 

 שבהן נלמדים המתודה של , )הכל שלושים ושתיים שעות-סך(פגישות של ארבע שעות כל אחת  שמונה -חלק ראשון 
 .המקצוע ואמצעים דידקטיים להכנת שיעור

שיעורים , המגמה היא להקנות לסטודנטיות כלים לפיתוח רעיונות מקוריים ודרכי הוראה מגוונות בשיעורי ספרות
 .דשבהם תינתן אפשרות להתבטאות אישית של כל יל

 
 :בהתאם לזה נלמדים הנושאים האלו

 
 .רגשיים וחברתיים של הילדים, בחירה והתאמה של יצירות ספרותיות טובות לצרכים פסיכולוגיים* 
 
 . קריאה נכונה של יצירת ספרות לפני הילדים-תרגול קריאה בקול * 
 
 .יתרונותיה של הלמידה בקבוצה והקניית הרגלי למידה שיתופית בכיתה* 
 
 ).ריבלין. א.פי שיטתו של א-על(תח הדידקטי ביצירת ספרות המפ* 
 
 .הפעלת שיקולי דעת וניסוחם בכל שלב של הכנת מערך שיעור* 
 
 .איתור וזיהוי מיומנויות וכשרים של ילדים בכיתה* 
 
 .ניסוח משימות לצורך הפעלת מיומנויות שונות בכיתה* 
 
 .אופן ניהול דיון בכיתה* 
 
 .ון פעילויות יצירתיותהמשחק הדרמטי ומגו* 
 
 .דרכים לעידוד הכתיבה היצירתית* 
 
 
 



 .טוביה-בבאר" מבואות"הספר היסודי - שבע פגישות שבהן מתנסות התלמידות בהוראה בבית-חלק שני 
 

 :סדר יום התנסות הוא כזה
  השבוע הבא והצגת השיעור של , הכנות אחרונות לקראת השיעור הצפוי באותו היום:  בסמינר9:50-9:00 בשעה -

 .שאר הסטודנטיות מחוות את דעתן על המערך המוצג ומעירות את הערותיהן). בידי המתעתדות ללמד אותו(   
 .טוביה-הספר היסודי בבאר- נסיעה לבית-
 ,פי מערך שהכינו מראש-שתיים מן הסמינריסטיות מלמדות על: הספר היסודי- בבית11:00-10:15 בשעה -
 . וכותבות דף תצפיתצופות בהן וחברותיהן   
 . נסיעה חזרה לסמינר-

בתחילה , מתקבל משוב מכל הצופות בשיעור. סיכום השיעור, דיון בשיעור שנצפה:  בסמינר- 12:10-11:15
 .מנחת הקורס, כך מהמורה-מהסטודנטיות ואחר

 .להלן נדגים את התהליך בסדנה לספרות. עד כאן תיאור המבנה הכללי של הסדנאות
 
 צירתיותספרות וי. ב
 

 :הם אלו, כמנחת הקורס, העקרונות החשובים לי". ספרות ויצירתיות"הסדנה לספרות נקראת 
 
 כאן המקום להדגיש שסדנאות . ויש להרבות במפגשיו עם הספרות, כל ילד בכל גיל יכול ליהנות מיצירת ספרות. 1

 וגם אם אין לילד עדיין שליטה ). תה אחרתבכל שנה בכי(' ועד לכיתה ו' מכיתה א: הספרות נערכות בכיתות שונות    
 מן הספרות וירכוש מיומנות של הקשבה וכן רגישות ויחס חיובי " יטעם"הוא , מלאה במיומנויות הקריאה והכתיבה    
 .לטקסט ספרותי    

 גוונות ומכאן שהמשימות והמטלות בשיעור הזה חייבות להיות מ. כל ילד יכול וצריך להיות פעיל בשיעור הספרות. 2
 הן (וכך גם ילדים שאינם שולטים היטב בקריאה ובכתיבה . ומכוונות להפעלת מיומנויות וכשרים שונים של ילדים    
 שקשור , ולא כאן המקום להרחיב בנושא הזה. (יוכלו לתרום את חלקם בשיעור) בגלל גילם והן בגלל נתונים אישיים    
 ).תלמידגם בבניית הדימוי העצמי החיובי של ה    

 פיהם עוזרת -שעל, פי עקרונות הביבליותרפיה-זאת על. כל ילד יכול וצריך להביע את עצמו בשיעור הספרות. 3
 .לתובנה עצמית ולהבעת רגשות ומחשבות חבויים, הספרותית לגילוי עצמיהיצירה     

 
רות והן בדידקטיקה הן במתודות של הספ, החלק התיאורטי, לכן עוסקים הנושאים בחלקו הראשון של הקורס

 .הרגשיים והחברתיים, המדגישה את הילד ואת צרכיו הפסיכולוגיים
 
 :יתרונותיה של הסדנה. ג
 
 לצפות קשיים , להפעיל שיקולים דידקטיים,  בהכנת המערך לומדות הסטודנטיות לתכנן כל מהלך-תכנון וארגון . 1

 .כיוונית-ות בכיתה מביאות לחשיבה רבההערות והעצות של החבר. ולהכין חומרי למידה מתאימים    
 להציג את המערך בכיתה ,  הצורך להגיש את המערך למנחת הקורס לפחות שבועיים מראש-עמידה בלוח הזמנים . 2

 להקדיש מחשבה לתכנון ,  כל זה מרגיל את הסטודנטית ליטול על עצמה אחריות-שבוע מראש ולהזמין חומרים     
 .בסדנה זו אין אפשרות להיעדר מן השיעורים, אגב. ימותיה בזמן המתאיםפעולותיה ולמלא את מש    

 פעמי עם כיתה לא מוכרת מכריח את הסטודנטית לתכנן -מפגש חד: מודעות לתלמיד ולצרכיו האינדיבידואליים. 3
 ד יהיה פעיל כדי שכל יל, שיעור שיכלול הפעלת מיומנויות וכשרים מגוונים: כלומר. שיעור שיענה על צורכי כולם    
 .בשיעור    

 פרונטלי -כיתתי, יחידני( בשיעורים אלו יש גיוון במסגרות ההפעלה של התלמידים -תרגול עבודה בקבוצות . 4
 .הסטודנטיות לומדות את יתרונותיה ואת אופן הפעילות. העבודה בקבוצות תופסת מקום חשוב). וקבוצתי    

 יש סובלנות מצד . וכמובן גם לקבל ביקורת כזאת,  לנסח ביקורת בונה הסטודנטיות לומדות-קבלת משוב מיידי . 5
 .תוך הפעלת שיקולי דעת דידקטיים, הביקורת ניתנת בהערות ענייניות, הצופות    

 דבר , עם מגוון סגנונות הוראה,  הסדנה משמשת הזדמנות לצפייה במגוון של שיעורים-העשרה בהתנסות . 6
 .המורה שבדרךומלמד רבות את שמעשיר     
 
 התלבטויות. ד
 
 עלתה השאלה אם יש להקדיש את כל , אנר מכתיב מתודות שונות'וכל ז, אנרים שונים'מכיוון שבספרות יש ז:  הנושא-
 .או למגוון רחב יותר) מעשיות, לדוגמה(אנר אחד 'שיעורי ההתנסות לז  
 הסטודנטיות , וכן; דים נושא באופן מעמיקשלומ, אנר אחד הוא לילדי הכיתה'היתרון של שיעורים העוסקים בז  
 .מגוון של דרכי הוראה באותו הנושאלומדות   
  , והסטודנטיות מתמודדות, בכל שיעור בנושא חדש" מופתעים"הילדים . אנרים שונים יש יתרונות'ואולם גם להוראת ז  
 .אנרים שונים'עם הוראת ז, במרוכז ובפרק זמן קצר, כמובן  
 



 
 
 או שיש להשאיר לסטודנטית , עם פירוט מטלות הצפייה, האם יש צורך בטופס מנחה לצפייה: רים הצפייה בשיעו-
 .ניסינו את שתי השיטות? אפשרות להחליט במה להתמקד  
 מפעילויות , ממהלכו, בעבר קיבלו הסטודנטיות טופס ארוך ובו היה עליהן לסמן את התרשמויותיהן ממבנה השיעור  
 לאחרונה ניתנת אפשרות לצופות בשיעור לכתוב על הדף את ... 'תלמידים ותגובותיהם וכומפעילויות ה, המורה  
 ).תוך הכוונה מוקדמת של התמקדות בנושאים מסוימים, כמובן(התרשמויותיהן באופן חופשי   
 .שהשיעור על כל מרכיביו נדון מנקודות ראות שונות ובגישות שונות של הצופות, היתרון הוא  
 
  דוגמאות ליצירות מעובדות-ח מן השט. ה
 

 ):לכל גיל, בכל כיתה(מבנה שיעור 
 ).או קריאה/שמיעה ו(מפגש עם יצירה ספרותית . 1
 .הגלויים והסמויים, עיסוק בתכניה ובמסריה. 2
 .בעקבות היצירה, אישית או קבוצתית, פעילות יצירתית. 3
 .הצגת התוצרים לפני הכיתה כולה וסיכום השיעור. 4
 

 :גמאות אחדות לשיעורי ספרות שנערכו במסגרת הסדנהלהלן דו
 

 )ב"ל תשנ"שנה ('בכיתה א
 ).עיבוד עברי מחורז(שוליית הקוסם : היצירה

 .קריאה בפי המורה. 1
 ).איתור פרטים והסקת מסקנות לגבי אירועים ודמויות(שיחה בפורום כיתתי . 2
 :כמפורט להלן, כל קבוצה קיבלה משימה שונה. פעילות יצירתית בקבוצות. 3
 

 ).זיהוי דמויות ואירועים(וניסיון לאתר בה את פרטי הסיפור , יצירתו של דוקה,  הקשבה למוסיקה-' קבוצה א     
 .כובע שחור ומחודד וגלימה שחורה בשביל הקוסם,  הכנת שרביט- מלאכת יד -' קבוצה ב     
 או /קש ו, מקלות(מחומרים שהוכנו מראש ) טניםאחד גדול והשאר ק( הכנת מטאטאים - מלאכת יד -' קבוצה ג     

 ).ניירות גזורים לרצועות                    
 .תרגול. וחזרה על שלד העלילה) מטאטא גדול, שוליה, קוסם(קביעת שחקנים .  הכנות למשחק דרמטי-' קבוצה ד     

 
 ', מועלה בידי שחקני קבוצה דחלקה הראשון של העלילה . בליווי מוסיקה, העלאת הסיפור במשחק דרמטי. 4

 .'וג' במעשי ידי קבוצה ב" מאובזרים"והלבושים     
 

והסיום ". מטאטא קטן"כל אחד משמש , מצטרפים שאר ילדי הכיתה,  עם הופעת שלל המטאטאים-בחלק שני 
 .של הופעת הקוסם והפסקת פעולת המטאטאים) כאמור, המובע גם במוסיקה(הדרמטי 

למרות מגוון , ובכל הכיתות הספיקו לבצע את כל המתוכנן במשך שיעור אחד', כיתות א(!) בארבעעבדנו במקביל , אגב
עם עזרה צמודה של הסטודנטיות הצופות (הן של פעילות , סוד ההצלחה הוא בתכנון קפדני מראש. הפעילויות

 .והן של חומרים) בקבוצות השונות
 

שהיא , היצירה כוסו של אליהו. השיעור היה לפני חג הפסח. באותה השנה' דוגמה נוספת ליצירה שנלמדה בכיתה א
 .על התגלות אליהו לאדם שירד מנכסיו והעזרה שעזר לאותו האדם, עם יהודי-עיבוד לגיל הרך של סיפור

 :מהלך השיעור
 .קריאת הסיפור בפי המורה. 1
  המתגלה במסורת , יהו הנביאעל דמותו של אל, על חג הפסח וליל הסדר: דיון בפורום כיתתי על המסופר בו. 2

 מה הקשר של אליהו לחג : "אחת הסטודנטיות שאלה בכיתה, אגב(היהודית כדמות פלאית ועוזרת לנצרכים     
 ...").ואנחנו שותים מיץ ענבים בליל הסדר. אליהו ענבים: השם שלו: "וילדה אחת ענתה" ?הפסח    
 .הבחנה בין משאלה מציאותית לדמיוניתתוך , "משאלה"כמו כן נדון בשיעור זה המושג     

 ניירות צבעוניים מסוגים , צבעים מסוגים שונים: על השולחן היה מגוון חומרים.  כל ילד קיבל כוס קלקר-מלאכת יד . 3
 כוס של "והכין לעצמו , כל ילד קישט את כוס הקלקר מבחוץ כראות עיניו. דבק ומספריים, בדים צבעוניים, שונים    
 ".ו הנביאאליה    

 הפתק הוכנס לתוך .  כל ילד קיבל פתק לבן ונתבקש לכתוב משאלה אישית שלו לאליהו הנביא-הבעת משאלות . 4
 .נעזרו בסטודנטית כדי להעלות את המשאלה על הכתב, ילדים שהתקשו בכתיבה. הכוס שהכין    

 , רק מי שהיה מוכן לגלות את משאלתו בקול(הצגת הכוסות וקריאה בקול של משאלות בפי הילדים  -הצגת תוצרים . 5
 ).והרוב עשו זאת    

 
 



 
 

 .יומיים ועד לדברים דמיוניים-יום, מבקשות לדברים חומריים, מעניין לציין את המגוון הרחב של המשאלות
 :'דוגמאות למשאלות של ילדי כיתה א

 . שאבא יהיה יותר בבית-
 . שיהיה לי חדר פרטי-
 ). הדגישה הילדה- !" I.B.Mאבל של (" שיקנו לי מחשב -
 . שנגמור לבנות כבר את הבית החדש-
 . שאסע יותר לסבא ולסבתא-
 ).שלומד בחוג פרטי, אמר ילדון קטן( שאצליח במבחן ההישרדות -
 .ונסון'יק ג' שאהיה כמו מג-
 .בית- שלא יהיו שיעורי-
 . שיהיו לי חברים-
 

 ):בפעילות על יצירה אחרת(' ובהזדמנות זו אצטט משאלות של ילדי כיתה ב
 . שאהיה מאושרת-
 ).יש לה שני אחים( שתהיה לי אחות חדשה -
 ).ילדה עם בעיות בריאות( שלא יכאב לי הגרון -
 . שאהיה בחיל השריון-
 . שאאלף לווייתנים-
 . שיהיה לי חדר יפה-
 . שיהיה לי סנאי בבית-
 .ה לנו הרבה כסף שיהי-
 . שלא יהיה חסר לי כלום-
 . שאעוף באוויר-
 

 ואחת מהן , הן יישמו אותה. הוצעה גם לגננות בהשתלמות שערכתי להן" כוסו של אליהו"אותה פעילות על , אגב
 :חזרה נרגשת מאוד לפגישתנו הבאה וסיפרה את הסיפור הבא

 ומיד החל לספר לי ולחבריו . 'שאחי יבריא':  הילד ענה.מהי המשאלה שלו, שאלתי את הילד שסיים לקשט את כוסו"
 ומאז , בתאונת דרכים(!) הסתבר שאחיו של הילד נפצע לפני כמה חדשים. החולים-שנפצע ושוכב בבית, אחיועל   
 פשוט לא הזכיר את אחיו ואת דאגתו לו . אך האח הצעיר שבגן לא דיבר על זה בכלל. החולים-מאושפז בביתהיה   
 את כל , לראשונה, גרמה לו לחשוף לפני כל חבריו, להביע משאלה, ורק הבקשה שנתבקש. נשים אחריםאבפני   
 ".שמעיק עליומה   
 

 :'דוגמאות נוספות ליצירות ולפעילות בכיתה א
, ל"לאחר השיחה על צה(הפעילות . שנלמד לפני יום העצמאות', טשרנוביץ -הסיפור אבא במילואים של ימימה אבידר

דאגה להעביר את המכתבים , שבעלה מפקד בסיס, אחת הסטודנטיות. ל"כתיבת מכתב לחיילי צה): 'ן וכועל ביטחו
 .דבר שעורר בהם התרגשות ושמחה, והילדים קיבלו מהם מכתבי תשובה לאחר יום העצמאות, לחיילים

: ה פעילות הילדיםוזו הית. היצירה ההומוריסטית פיל הולך העירה מאת טובה הרשקוביץ העלתה את נושא ההומור
. וכן מספריים ודבק, הוכנו מראש שבועונים מצוירים וצילומים שונים לגזירה מתוכם. ים הומוריסטיים'יצירת קולאז

ממוטוריקה עדינה בגזירה ועד הפעלת הדמיון בהתאמת החלקים בהדבקות (הילדים הפעילו כאן מיומנויות מגוונות 
 .לאות והנאת הילדים היתה שלמההתקבלו יצירות הומוריסטיות נפ). השונות

לאחר שיחה על זהירות . לקראת חופשת הקיץ, סיפורה של נירה הראל תיק על שפת הים נלמד בשיעור האחרון
והפעם היתה המשימה . לחוף הים, יוחדה הפעילות היצירתית לקיץ המתקרב, )עניין אקטואלי בימינו(וביטחון 
והתוצאה שהתנוססה ". הקיץ שלי"כדי ליצור את ,  וחומרי צביעה והדבקהכל קבוצה קיבלה גיליון בריסטול. קבוצתית

והכיתה כולה . צורות וצבעים, עם מגוון של רעיונות, חמישה בריסטולים צבעוניים: על קירות הכיתה בסוף השיעור
 ".לבשה קיץ"

 ! דקות45בשיעור אחד של , יש להזכיר, וכל זאת
 

 ג"ל תשנ" שנה-' כתיבה יצירתית בכיתה ו
 

לפיכך החלטנו שהפעילות לאורך כל השנה . במיומנויות הקריאה והכתיבה' כלל שולטים כל התלמידים בכיתה ו-בדרך
יחד עם זאת לא הוזנחו הכללים הנזכרים לעיל של מפגש מחודש עם יצירה ספרותית בכל . תהיה כתיבה יצירתית

בכל שיעור יילמד גם מושג : ו לנו בסדנה זומטרה נוספת שהצבנ. כדי לחשוף את התלמידים למגוון רחב, שיעור
 .והוא ישמש נקודת מוצא לכתיבה היצירתית, מתורת הספרות

 
 



 :דוגמאות לשיעורים ולפעילויות
  וילד ותיק בכיתה ; ילד שמחייך תמיד, הסיפור מספר על בואו של ילד חדש לכיתה.  סיפורו של יצחק נוי החייכן-
 .וסופג עונש במקומו, לוותיק" טובה תחת רעה"לם הילד החדש בסופו של הסיפור מש. שמתנכל לו  
   
  כל ילד בחר לעצמו דמות מן הסיפור להזדהות עמה ודמות מן . כתיבת מכתבים לדמויות מן הסיפור: הפעילות  
 :התקבל מגוון של מכתבים. שאליה הוא פונה במכתב, הסיפור  
 . הילד הוותיק כותב לילד החדש-  
 . כותב לילד הוותיק הילד החדש-  
 . אחד מילדי הכיתה האחרים כותב לילד החדש-  
 . אחר מילדי הכיתה כותב לילד הוותיק-  

החדש " התנדב"מדוע , לשאלה המסקרנת: לדוגמה. שהשלימו פערים בסיפור, התקבל מגוון של רעיונות מעניינים
 :היו תשובות שונות, לספוג את העונש במקום הוותיק

 ." חבריםרציתי שנהיה "
 ."והחברה שלך לשעבר היא חברה שלי עתה, עכשיו אני פופולרי בכיתה. זה היה מתוכנן "

 ."רציתי לראות איך נראה חדר המנהל מבפנים, פשוט: "ואפילו תשובה הומוריסטית כמו
צם מזאת המציינת שהחיוך מחפה בע. היה גם כן מגוון תשובות, מדוע החדש מחייך תמיד, ולשאלה מסקרנת אחרת

התפוצץ לי מיקרוגל "הברית -שבעת שהותו בארצות, ועד הסבר מפחיד; על מבוכה וחשש מן המקום החדש
 ..."בפרצוף
בושה במעשיו ועד הבעת , מהסברים למעשי ההתנכלות. גם הם חשפו מגוון של רגשות ולבטים" וותיק"מכתבי ה

 .חרטה והצעת חברות
 .ק על התנהגותו והציעו עזרה וחברות לילד החדשומובן שילדי הכיתה במכתביהם הוכיחו את הוותי

 
 :שיעורים נוספים

  הם היו צריכים . לא גמור, התלמידים שמעו בתחילת השיעור סיפור מותח מאוד.  שיעור על סוף פתוח וסוף סגור-
 קבל גם כאן הת. כתיבת סוף פתוח או סוף סגור לסיפורם: תוך שהם בוחרים באחת האפשרויות, לכתוב את המשכו  
 .פי שהסיטואציה שממנה התחילו היתה משותפת לכולם-על-אף, מגוון של סיפורים  
 כך היתה המטלה לתאר את אותו -אחר.  שיעור על כתיבה מנקודות תצפית שונות התחיל גם הוא בשמיעת סיפור-
 הגרגרן המצפה  (כאשר כל משתתף מתאר את האירועים מנקודת מבטו שלו, מנקודות ראות שונות) מסיבה(האירוע   
 ...)המאוהב שרוצה לרקוד עם הנערה ועוד, לאוכל  
 

 ד"ל תשנ" שנה-' סדנה בכיתה ג
 

ואולם . השיר הסקרנית של אנדה עמיר עוסק בילדה סקרנית המנסה להציץ מבעד לחור המנעול של חדר נעול
 .והיא מנסה לנחש מי או מה נמצאים בחדר, המפתח התקוע בחור מסתיר

 
 :רמהלך השיעו

 .כאשר הטקסט מונח לפני כל ילד,  קריאה בקול של השיר בפי המורה-
 ".סקרנות"ולהבהרת המושג ) המובאת בפואנטה( שיחה בפורום כיתתי להבטחת הבהרת הסיטואציה -
  וכן הבחנה בין דברים מציאותיים , חיים-בעלי,  דף עבודה אישי לאיתור פרטים ובו גם פעולת מיון של דמויות אנושיות-
 .לדמיוניים  
  שהעליונה בהן , שתי שמיניות בריסטול מודבקות בקצותיהן זו מעל זו: כלומר, "חדר" כל ילד מקבל - פעילות יצירתית -

 ..."החדר הסודי של: "ויש עליה שלט, גזורה ונפתחת בצורת דלת   
 .י שלוהוא כותב או מצייר את החדר הסוד, ובפותחו אותה, את שמו" הדלת"התלמיד רושם על 

היו , שיש בהם יצורי חלל, בצד חדרים דמיוניים. פי נטיותיהם האישיות של התלמידים-על, גם כאן התקבל מגוון רחב
 .חדרים עם צרכים אלמנטריים כמו מיטה ושולחן כתיבה

 מיומנויות הכתיבה של התלמידים אינן מפותחות באותה' כיוון שבכיתה ג, "צייר או כתוב: "המשימה נוסחה, אגב
 .לפיכך היתה הבחירה בידי התלמיד. ויש שעדיין מתקשים, יש הכותבים בשטף. הרמה

לסיפור זה שלושה . היא בסיפור טיפת המים הקטנה, שמבנה היצירה מכתיב את הפעילות הנלווית לה, הדגמה לזה
לרדת וכל " בתמתנד"השיחה בין טיפות המים בשמים עד שאחת הטיפות ; הבצורת וציפייתו של האיכר לגשם: חלקים

. אלא רק הזכרת קיומה, בסיפור אין תיאור משפחתו של האיכר. ירידת הגשם וסיום הבצורת; חברותיה יורדות אחריה
משפחתו של האיכר לפני : בכיתה היו שלוש קבוצות. הפעילות היתה של השלמת פערים באמצעות משחק דרמטי

 הילדים הכינו את הצגותיהם במסגרת הקבוצתית .טיפות המים בשמים ומשפחתו של האיכר לאחר הגשם, הגשם
 .כך הציגו בפורום כיתתי-ואחר

 
 
 



בקבוצת טיפות הגשם בשמים : לדוגמה. והשתמשו בדמיונם הפורה להשלמת הפערים, הילדים הציגו בכישרון רב
 :נשמע רעיון כזה

 ..."אבל יש לי פחד גבהים, הייתי יורדת, כמה מסכן האיכר"
 : לרדתלאחר ההחלטה, ולבסוף

 ..."אני קופצת, על החיים ועל המוות"
. השמחה גדולה, מכיוון שירד גשם ויש מה לאכול. הגדילה לעשות הקבוצה שהיתה משפחתו של האיכר אחרי הגשם

מדריכת ענבים והכנת , ואז הדגימה הקבוצה את כל התהליך. שותים יין? ומה עושים במסיבה. במסיבה? ואיך חוגגים
 ... והשמחה הגדולה במסיבהועד לשתייתו, היין

 
 סיכום. ו
 

. המעשייה: בסמסטר ראשון החלטנו על נושא אחיד. 'נערכה הפעילות בכיתות ב, ה"בשנת הלימודים תשנ, השנה
 .פי העקרונות המתוארים לעיל-עבדנו על מעשיות שונות על

 :נטיותכאשר נשאלו לדעתם על הפעילות עם הסטוד, להלן הערות של התלמידים בשיחת הסיכום
 .להכיר וליהנות, אפשר להקשיב.  הסיפורים מלמדים-
 . לומדים מוסר השכל-
 . אפשר להכיר עוד ועוד סיפורים-
 .ועשינו כל מיני פעילויות מעניינות,  למדנו כל מיני דברים כיפיים-
 ).אחד הסיפורים שנלמדו בסדנה( כל ערב אני קוראת את פרח לב הזהב -
 .שות נהנינו מההצגה עם התלבו-
 

 :ענו, שהיתה חדשה להם, וכשנשאלו לדעתם על העבודה בקבוצות
 .לבד קשה לגלות רעיונות.  כיף לעבוד בחברה-
 . בקבוצה יש יותר רעיונות מאשר לכל אחד לבד-
 . מספיקים לעשות הרבה יותר-
 . לא היה ילד אחד שלא היה לו מה לעשות-
 

השיגה הסדנה הדידקטית את ,  ואפילו יודעים לנסח אותם,חשים בדברים הללו' נראה לי שאם ילדים בכיתה ב
 .מטרותיה

 
 :למבוגרים

 1993, שירים בהוצאת רשפים. צברית מצויה
, כל אלו מנקודת מבטה של אשה צברית. זוגיות וארוטיקה, משפחה, מדינה, שואה: השירים עוסקים בנושאים רבים
 .שנולדה כמעט יחד עם המדינה

 
 :לבני נוער

 1992, בהוצאת עם עובד, עורביםהם ירו גם ב
את ההכנות , הספר מתאר את תגובת ההורים. אלונה התיכוניסטית החליטה להצטרף למשלחת נוער שנוסעת לפולין

 .את הסיור בפולין והשפעתו על החבורה, הספר-מטעם בית
נים ומערכות היחסים הטיפוסים השו, בתוך תיאור חבורת התלמידים וצוות המורים: יש בספר שילוב בין הווה לעבר

 .וכן עדויות על שרידי הקהילה העשירה ועל זוועות המלחמה, שזורים סיפורים אותנטיים של ניצולי שואה; ביניהם
 

 :לילדים
 .בהוצאת יסוד, לי אלון קוריאל-מאוירים בידי גיל, שני ספרים הומוריסטיים

אולם . תה מרוצה מעצמה והחלה בדיאטת הרזיהגולה הפילה לא הי. הספר עוסק בנושא הדימוי העצמי. 1994, גולה
 ...תגובת הסובבים אותה גרמה לה לשנות את דעתה

אוהבת "ש, כל המשפחה התגייסה לצחצח את הבית לסדרו לכבוד הדודה סימונה. 1995, הדודה סימונה באה לביקור
 ...ובסופו של דבר הדודה בעצמה גרמה לבלגאן ולמהפכה". ניקיון מן המטבח ועד הסלון
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