
קיר מפעיל

חפס
י שרית פולק"משימות הכתיבה חוברו ע



שרית פולק

לפניכם מסמך ובו כתב  , בכתב חרטומיםלכתובהמצריםנהגו,בימים ההם
.  חרטומים עתיק

.עליכם לפענח את הכתוב ולענות על השאלה הנשאלת במסמך

הזה נוהגים לספר את  בחג!במיוחדמהנהחגזהו,ובאקרבהפסחחג
.נוהגים לערוך ליל סדר חגיגי ובו לאכול סימנים מיוחדים. סיפור יציאת מצריים

.אחרחשובדברמסמלסימןכל
?האם אתם מכירים את הסימנים
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המתארת את סיפור , הנכם כתבים צעירים הנדרשים לכתוב כתבה עיתונאית
המראות , בכתיבתכם עליכם להתייחס לתחושות של האנשים.יציאת מצריים

.שנראו באותה תקופה ופרטים נוספים המאפיינים את היציאה ממצריים
,  לסימני פיסוקתוך התייחסות,גבוהלשוניבמשלבכתיבההקפידו על

.מילות קישור, פתיחה גוף וסיום
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.התבקשתם לסקר את הפגיעה של עשרת המכות במדינה, לאחר ביקור במצריים
ובו  לתאר את הפגיעה הקשה של עשר המכות , חיבור קצרלכתובעליכם

.בצמחייה, בחיות, בתושבים
?לתאר כיצד פגעה המכה, (לפחות)מכות 3בכתיבתכם עליכם להתייחס ל

?כיצד הגיבו התושבים בזמן הפגיעה
. כללי הכתיבה והארגוןעלהקפידו
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, כי למרות המכות הקשות אותם סופגת מדינתו, פרעה החליט
.הוא לא משחרר את היהודים

.לשכנע את פרעה לשחרר את כל היהודים מארצונסוובומכתבכתבו
, קישור מתאימותמילות,מילות שכנוע, מוען ונמען, להשתמש בפנייה נכונהזכרו

.סימני פיסוק
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.  הכינו תעודת זהות לחג הפסח
:הבאותהתייחסו לנקודות 

,שמות החג, החגסיפור,החגתאריך
.מנהגי החג, בחגמצוות מיוחדות
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".חג החירות:"נקרא גם הפסחחג
רצונם ואפילו  נוגדת את התלמידים חשים שחובתם ללמוד בבית הספר לפעמים 

שהלימוד בבית הספר הוא האגודה לזכויות הילד קובעת , אולם. את חירותם
.שאסור לגרוע מילדיםזכות , זכות דווקא
-הביעו דעתכם בענייןובוקצרכתבו חיבור

האם הלימוד בבית הספר הינו זכות  
?או דבר הנוגד את חירותכם

,לשלב טיעונים מתאימיםזכרו
,  מילות שכנוע מילות קישור

.  סימני פיסוק
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בגדיכם ואת החפצים  , ארזתם את שמלותיכם, במהלך ההכנות ליציאת מצרים
.מצותהספקתם להכין ואפילו , השונים

המצריים נעלו אתכם בתוך הבית כדי שלא תצליחו  כי התברר , למרבה הצער
.ישראלבני ישראל אל המסע לארץ להצטרף לשאר 

, ובו תארו את הרגשתכם, כתבו דף מתוך יומן אישי
?כיצד פעלתם

?קשההכילכםשהיההדברמה
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.  כתבו דו שיח בין משה לפרעה
.בכתיבתכם התייחסו לדרישת משה לשחרר את כל בני ישראל ממצריים

.סימני פיסוק, קישורמילות,שאלהמילותבכתיבתכםשלבו
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!הגיע היום ובו אתם זוכים לקבל סוף סוף את התורה
.לתורכםבסבלנותממתיניםואתםלהר סיניהגעתם

הגיע עם נוסף למקום ומחליטים כי הם אלו שיזכו לקבל את , למרבה הצער
כתבו חיבור קצר ובו הביעו דעתכם מדוע אתם הם אלו שצריכים לקבל ! התורה

?את התורה ולא הם
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.חברו שיר הודיה קצר על היציאה מעבדות לחרות
.פזמון, הקפידו על בתים, בכתיבה במשלב לשוני גבוה, בחרוזיםהשתמשו


