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  על הספר
, לעזרתה בא ארז. בתסיפור בחרוזים על הפרה בינה שרוצה לעזוב את הרפת בבנימינה ולנסוע לטייל ברכ

  .הנכד של הרפתן יגאל
מגלה את קסם הנדודים ואחר כך שבה לרפת בבנימינה מרוצה יותר מסתם פרה , בינה נוסעת ברכבת

  .וכולם שמחים ומרוצים - היא מקימה מפעל לגלידות מחלב ושמנת כמו של פעם , שנותנת חלב
  .ראו גם ביקורת על הספר באתר דףדף

  
  :ההפעלות בעקבות הקריא

  .הפעילויות בנויות לרמות גיל שונות לפי בחירת המורה
  

  :יש לי חלום
  
  .ספרו במילים שלכם מה היה חלומה של בינה• 
  ?מי עזר לבינה להגשים את החלום• 
  ?מה היה השינוי שחל בבינה לאחר שהגשימה את חלומה• 
  ?האם אתם מכירים סיפורים על אנשים ששאפו להגשים חלומות שלהם• 
  .על חלום שלכם שהגשמתם ועל חלום שלכם שעדיין לא הגשמתםספרו • 

  
  חיפוש במפה

  
  .התבוננו במפת מדינת ישראל וסמנו על המפה את המקומות המוזכרים במסעה של בינה

  
  ידיעה בעתון

גם אתם צוות של עיתון ונשלחתם לכתוב את . עיתונאים רבים הגיעו לפגוש את בינה כשנסעה ברכבת
  .נימינההסיפור על הפרה מב

  
  ?כיצד לכתוב כותרות לידיעה. א

  
  :ראו דוגמאות לכותרות מתוך העיתונים

  .שקלים נגנבו מהבנק המרכזי 550.000 - כנופיית כוח מכה שנית : המשטרה
  

  להקת יתוש בהופעת מחול מרהיבה
  

  חבורת מוח גולשת בזמן : ספר חדש
  

  שאלות
  ?מהו . להן משהו משותף יש בסגנון, למרות שהכותרות עוסקות בנושאים שונים• 
  .המורה תפנה את תשומת לב התלמידים לכך שהכותרות קצרות ומתומצתות* 



  .לבין כותרות שמסתתרת בהן גם הבעת דעה, הבחינו בין כותרות שבהן יש עובדות בלבד• 
  .נסחו מחדש את הכותרות כך שהמידע שהן נותנות יהיה מפורט• 
האחת מביעה רק את העובדות והשנייה , בינה הפרה מבנימינהנסחו שתי כותרות לידיעה שתכתבו על • 

  .הקפידו על תמציתיות הכותרות. מוסיפה גם הבעת דעה
  
  ?כיצד בנויה הידיעה העיתונאית. ב

  
כותרת , כותרת: המילים: שימו לב. (התבוננו בידיעה שלפניכם ואחר כך ענו על השאלות שבעקבותיה

  .)התרגיל פתיח וגוף הידיעה נוספו לצורך, משנה

חידושים מיוחדיםשילוט חוצות עם: חדש:כותרת

נראו שני שלטי קיר הפולטים עשן ובועות:ִמשֶנהכותרת

.הכוללים פליטת עשן ופליטת בועות סבון, מיוחדיםלאחרונה הופיעו בארץ שני קירות פרסום:ָּפתיח

הנע באמצעות ) 'מ 2.5(ג זבוב ענק שבו מוצ, המרכזהפרסומים כוללים קיר בקניון באזור:גוף הידיעה
בועות  6,000-בקיר בקניון אחר פולט הפרסום כ. הנפלט לעברומנוע על גבי הקיר ובורח מעשן ריסוס

.דוגמנית ישובה בתוך אמבטיההמציג, בדקה מתוך השלט
.ואפשרות להיחשף מול השלטהפרסומים נמצאים בקירות שבהם קיימת תנועת הולכי רגל

איטליה וגרמניה באמצעות הסכמי ידע ושיתוף ,קנדה, זו מופעלת על גבי קירות בישראלשיטת פרסום 
.פעולה

  
  שאלות

  ?מה המידע הנמסר בכותרת• 
  ?מה מוסיפה כותרת המשנה• 
  ?מהו המידע שנוסף בפתיח• 
  )סיבה, מקום, זמן: נסיבות האירוע(? מהו המידע שנוסף בגוף הידיעה• 
  . ציינו מאיזה עיתון לקחתם את הידיעות. ון הבנויות בצורה דומההביאו לכיתה ידיעות מהעית• 
שימו לב . פתיח וגוף הידיעה, כותרת משנה, כותרת ראשית: סמנו בצבעים את חלקי הידיעות שהבאתם• 

  .לגדלים השונים של האותיות
  
  .הכינו ידיעה על הפרה מבנימינה על פי המבנה של ידיעות בעיתון• 

  
  .עיתון קיר גדול המורכב מן הידיעות שיכתבו התלמידיםאפשר להכין  :למורה

  
  האיורים בספר

  .האיורים של דני קרמן מהווים חלק בלתי נפרד מן הסיפור
  

  פעילות בעקבות האיורים
  

  
  

והאיור ) 5עמוד (בתחילת הסיפור-האיור מימין , ם שלפניכם המתארים את יגאל הרפתןהתבוננו בשני האיורי
  .מצאו את ההבדלים). 11עמוד (משמאל בהמשך הסיפור

  
  סיפורו של יגאל הרפתן

מצאו איור . היעזרו בשני האיורים שלפניכם. ספרו את סיפורו של יגאל הרפתן כפי שהיה מספר אותו לחבריו
  .ת סיפורו של יגאלנוסף בספר שישלים א

  
  שיחה

  



  .כתבו שיחה בין הילדה לבין האיש המחזיק עיתון. התבוננו באיור שלפניכם
  

  
  

  מחזה קטן
  

  . המחיזו שיחה בין ארבעת האנשים שברכבת). 23' עמ(התבוננו באיור שלפניכם 
  

  
  
  או
  

שר אתם כא. יושבת לידכם ונוסעת לטייל, תארו לעצמכם שאתם נוסעים ברכבת ופתאום מגיעה פרה נחמדה
  .אתם ממהרים לספר על האירוע לחברים, חוזרים הביתה

  .ה/כתבו או המחיזו את שיחתכם עם חבר
  

  כרזה
  .ציירו כרזה המפרסמת את הגלידה של הפרה בינה

  
  קומיקס

  
  :בעמוד האחרון של הספר מופיע ציור בסגנון קומיקס

  



  
  

  .הכינו גם אתם ציור בסגנון קומיקס הקשור לסיפור
  

  ?עלילון - איך מכינים קומיקס 
  

. התמונה היא חלק בלתי נפרד מהסיפור המילולי. הקומיקס הוא סיפור המשלב מילים עם תמונות  -העלילון 
  .בדרך כלל נכתבים כעלילון סיפורי הרפתקאות משעשעים

  
  :לצורה זו של סיפור יש מבנה כמעט קבוע

  
  .הספור מתרחש בתוך מסגרות. 1

  
  :כדי לתאר מחשבות של הדמויות מסמנים עננים ובתוכם כותבים את המחשבות. 2

  

  
  ):ראו תרגילים בהמשך על דיבור ישיר" (בלוני דיבור"יר של הגיבורים משתמשים בכדי להראות דיבור יש. 3

  

  
  
  : כדי להראות קולות או רעשים אפשר להשתמש במילים כמו. 4

  
  !טראחחח! בום
  
  ם קשים אפשר להשתמש בסימני שאלה גדולים כדי לתאר מצבי. 5

  
????  

  
  או בסימני קריאה

  
!!!!  
  

  :או בגדלים שונים וצורות שונות של האותיות
  

  
  

  או בצורת ברק
  



  
  

  :או בחיצים
  

  
  

  .ובעיקר משתמשים במשפטים קצרים
  

  .עלילון משלכם בעקבות הסיפור -נסו גם אתם לחבר קומיקס
  !הצלחהב

  
  .אפשר לאסוף את ציורי הכרזות והקומיקס ולערוך תערוכה קטנה בכיתה :למורה

  
  פעילויות בלשון

  
  פיסוק ודיבור ישיר

  
בתוך טקסט הוא מסומן בנקודתיים ובמירכאות . הוא דיבור המובא כפי שנאמר בפי הדובר דיּבור ישיר

  ).אפשר להוסיף גם מקף(
  :דוגמה מתוך הספר

  
  !חכי, כי ליח:" ארז קרא לה

  !"קחי, בינה, קחי אותי אתך
  

  :יופיע משפט זה כך -  דיבור עקיף -בדיבור שאינו ישיר 
  

  .ארז קרא לבינה וביקש ממנה לקחת אותו איתה
  

  :תרגילים
העתיקו את הדיבור . מצאו אותם כפי שהם מופיעים בספר בדיבור ישיר. לפניכם משפטים בדיבור עקיף. 1

בסוף המשפט סמנו נקודה או . נקודתיים ומירכאות: והקפידו על סימני הפיסוקהישיר מהספר למחברותיכם 
  סימן שאלה או סימן קריאה

  
  בינה שאלה את הרכבת לאן היא ממהרת• 
  בינה קראה לארז לרוץ כדי שלא יאחרו• 
  .ארז אמר לבינה שאינה צריכה לדאוג כי יש עוד רכבות שעוצרות בבנימינה• 
  . לאן היא נוסעת ולמה היא עוזבת את בנימינההנוסעים שאלו את בינה • 

  
  .מצאו משפטים נוספים בדיבור ישיר בספר והעתיקו אותם למחברותיכם. 2

  
  .פיסוק קטע שיש בו דיבור ישיר. 3

  
  :העתיקו את הקטע הבא ופסקו אותו

  
  אמא של הרשלה אמרה לו

  לך הבא גפרורים ותדאג שיהיו כולם תקינים
  אמר הרשלה לאמו

  שהגפרורים תקיניםאיך אדע 
  אמרה אמו

  את זה תבין בכוחות עצמך
  .הלך הרשלה לחנות וקנה קופסת גפרורים

  בדרך הביתה חשב לעצמו
  .כדאי לבדוק שהגפרורים נדלקים



לקחה אמא . הדליק הרשלה גפרור אחר גפרור עד שבדק את כל הגפרורים שבקופסה ובא בשמחה הביתה
  .אף גפרור לא נדלק. ותםשל הרשלה את הגפרורים וניסתה להדליק א

  אמרה אמא 
  הרי ביקשתי ממך לבדוק שהגפרורים תקינים

  ענה לה הרשלה
  ניסיתי את כל הגפרורים וכולם דלקו מצוין , זה מה שעשיתי

  
  

  :פיתוח והפעלות
  ר רחל עזוז"ד, ר איה מרבך"ד

  

   : מחברות הסדרה
  

מ"רכס פרויקטים חינוכיים בע


