
"  להיות אדם פירושו לקבל אחריות"
הקטןהנסיך 

.כתבו חיבור קצר העוסק בתיאור המקרה. חשבו על מקרה בו הייתם צריכים לנהוג באחריות
?שותף במקרה המתוארהיהמי.האירועאתתארו.א

?בהרחבה את הקושי וכיצד הצלחתם להתגבר עליותארו?בקבלת האחריותבקושינתקלתםהאם.ב

שרית פולק



ודם  –אנשים בשר , לא משנה כמה משמימים ואפורים הבתים שלנו"
תמיד יעדיפו לגור שם מאשר בכל מדינה אחרת

" אין מקום כמו הבית. יפה ככל שתהיה
הקוסם מארץ עוץדורותי

?מה מיוחד במדינה שלנו. כתבו חיבור קצר ובו שכנעו את הקוראים מדוע כדאי להם לגור בארץ ישראל
.ורגשותתוארמילות, קישורמילותלשלב בכתיבתכםיש
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כמה בר מזל אני שיש  לי מישהו שהופך את אמירת השלום "
" לקשה כל כך

הדבפו 

?חייםבעלאולי?בחברהאם?משפחהבקרובמדוברהאם? שגורם לכם להרגיש ברי מזלמה הדבר 
.בהרחבהכתבו
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"כי אז הייתי אדם שונה, אין שום טעם לחזור לאתמול"
אליס בארץ הפלאות

? מי היה מעורב בו. תארו את התהליך. כתבו חיבור קצר ובו תארו תהליך משמעותי שעברתם בחייכם
?וכיצד חשתם בסופו? כיצד חשתם בתחילת התהליך
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?  כיצד הרגשתם? במה החבר סייע לכם. חבר טוב עזר לכם בשעת מצוקהבומקרהתארו
.סימני פיסוק וכתב קריא וברור, בכתיבתכם הקפידו על משלב לשוני גבוה

" שלנוהאמיתייםכשאנחנו הכי אבודים אנחנו מוצאים את החברים דווקא "
שלגיה
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.  חשבו על מקום בו בקרתם לאחרונה
.כזו שתגרום לאנשים לרצות לבקר באתר הבילוי עליו המלצתם, כתבו המלצה מעניינת

.מומלץ מאוד ועוד, כדאי לכם, אני ממליץ: שלבו בכתיבתכם מילות המלצה כגון

" דבר מעניין כמו מקום שהוזכר בספר" 
פיןהאקלבריהרפתקאותיו של 
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"  הסודות הנפלאים ביותר תמיד חבויים במקומות הכי פחות הגיוניים"
בממלכת השוקולדצארליוונקהווילי 

.  חברו סיפור דמיוני המתאים לציטוט הכתוב בכותרת
. מקום, זמן, דמויות: בכתיבתכם הקפידו על התבנית הסיפורית 

.תארים רבים ככל הניתן, רגשות, יש לשלב מילות קישור, כמו כן
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"אצליחאני חושבת שללא ספק אז,בעברלא ניסיתי לעשות את זה מעולם "
בילבי

. כתבו חיבור קצר ובו תארו מקרה בו התמודדתם עם דבר חדש שמעולם לא עשיתם בעבר
?כיצד הצלחתם להתגבר עליהם? האם נתקלתם בקשיים? כיצד הרגשתם? תארו בהרחבה מה עשיתם
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העבר עשוי להכאיב אבל איך שאני רואה את זה , כן"
"  אתה יכול לברוח ממנו או ללמוד ממנו

מלך האריותרפיקי

.  כתבו בהרחבה על המקרה? כתוצאה ממקרה שארע לכםלקחיםהפקתםבומקרהלכםקרההאם
?  הלקחים שהפקתםמהם?להתמודדהעדפתםהאם?מהמקרהלברוחהעדפתםהאם

.כתבו בהרחבה תוך התייחסות לכללי הכתיבה והארגון
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שלי האונייהכי כך אני לומדת להשיט את , אני לא מפחדת מסופות"
"נשים קטנותגוזפין

.בכותרתהכתובלציטוטבאשרדעתכםהביעוובוקצרחיבורכתבו
.ו"אני סבור כי וכ, לדעתי-שימוש במילים המביעות עמדה, בכתיבתכם יש להקפיד על חלוקה לפסקאות
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"להאמיןלקבל ניסים צריך כדי "
נסיך מצריים

?התרחשהיכן הוא.הנסאתתארוובוקצרחיבורכתבו(?נסתראוגלוי)? האם ארע לכם נס
?המקרההרגשתם בעקבותכיצד?בומעורבמי היה
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הוא הרגע בו אתה מאבד לנצח, הרגע בו אתה מפקפק ביכולת שלך לעוף"
"את היכולת לעשות את זה

פיטר פן

?מה גרם לכם לפקפק. כתבו חיבור קצר ובו תארו מקרה בו פקפקתם ביכולות שלכם
?מה גרם לכם להאמין? האם הצלחתם להאמין ביכולות שלכם בסוף
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