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 על הספר

תיקי מכיתה ד רוצה להיות מתעמלת. קשיים רבים עומדים בדרכה ואולם בעזרת רצונה העז, בעזרת 

 ומצטיינת.משפחתה, חברותיה, המאמן שלה, ובעזרת חברה סודית שתומכת בה היא מצליחה 

 ו-במצעד הספרים לכיתות ד  הספר מיועד

 

 שם הספר

 ?מי הייתה המעודדת של תיקי

 כיצד מתקשרים זה לזה שמותיהן של המעודדת הסודית ושל תיקי?

 מדוע הייתה סודית?

 הציעו שם נוסף לספר זה.

 חברה סודית?\האם אתם מכירים ספרים נוספים שבהם לדמויות יש חבר

 

 

 ביצירה דמויות



 ליד תיקי מופיעות בספר דמויות שונות, צעירות ומבוגרות.

כתבו אם חל שינוי  בספר והוסיפו מידע קצר על כל אחת מהן.המופיעות  מיהן הדמויות בטבלה כתבו  

 בדמויות או ביחסים ביניהן לבין תיקי או ביחסה של תיקי אליהן מתחילת הספר ועד סיומו.

 

 בסיום הספר בתחילת הספר  הדמויות

 חברות 

 

 

 

  

 יריבות 

 

  

   חברה דמיונית 

 בני משפחה  

 

 

  

 דמויות בקהילה

 

 

 

 

  

   עוד...

 

 עלילת המשנה על משה מיכאלי

 ?מה היה הסוד של גפן 

 מיהו משה מיכאלי? 

 איך תיקי מגלה אותו בתחילת הסיפור? 

 מה לומדת עליו תיקי בהמשך הסיפור? 

  התייחסו גם לאיור( מיכאלי בסוף הסיפור?מה קורה בחגיגת יום ההולדת של משה( 



 

 ?מהם הלקחים  הנלמדים מעלילה זו 

 

 נושאים מרכזיים מתוך הספר

. כל אחד מהם שייך לנושא אחר שהספר דן בו. בחרו את אחד הנושאים ותארו התבוננו באיורים הבאים

 אותו לאורך  הספר. 

 יחסים בין אחים

 

 

 

 ועוד( ,של גפןוסבא  וסבתא יהודית, גפן והוריה ילמשל, תיקי והוריה, אמא של תיק(   יחסי הורים וילדים



 

 

 התמדה והצלחה

 

 



  .ספרהאנחנו מביאים לכם את יומן הקריאה שהכינה רוני וולף מכיתה ה על 

 שם התלמידה: רוני וולף

 כיתה ה בית הספר הריאלי העברי בחיפה סניף מטוס

 

 תקציר

תיקי היא ילדה בכיתה ד' שחולמת להיות מתעמלת. יום אחד המאמן של קבוצת ההתעמלות שלה הודיע 

לבנות הקבוצה שבעוד כמה חודשים תתקיים תחרות אזורית, ושעליהן להכין קטע התעמלות מרשים 

 ויפה. תיקי היא ילדה קצת יותר מלאה מבנות אחרות, ולכן קשה לה יותר ללמוד את התרגילים, והיא

אפילו לא מצליחה לעשות גלגול בקו ישר ולהישאר על המזרון! מה שהכי מעצבן את תיקי היא ילדה 

נוספת שהייתה בקבוצתה, ושמה זוהר. זוהר היא המתעמלת הכי טובה בקבוצה, אך היא שחצנית 

 ושוויצרית ונטפלת בעיקר לתיקי.  כדי להתעודד ולהתחזק, תיקי הייתה צופה בסרט על הופ, המחליקה

האולימפית שזכתה במקום הראשון באולימפיאדה בהחלקה אומנותית. תיקי הזדהתה עם הופ כי גם היא 

הייתה מלאה יותר וגם עליה צחקו, אבל היא האמינה בעצמה והמשיכה בדרכה. תיקי התאמנה שעות 

ים בביתה על תרגילים, אך קרה לה אסון! היא יצאה לרכיבה משפחתית על אופניים, נפלה מן האופני

והמצח שלה נפתח. היא לא הייתה יכולה להתעמל, וגרוע יותר, הילדים בכיתתה צחקו לה וקראו לה 

הארי פוטר. בזמן שתיקי החלימה מפציעתה, היא גילתה את סודה האישי של חברתה הטובה גפן. גפן 

לגפן,  טיפלה בביתה בסבא שלה, שהיה מאוד בעיתי והיה בורח כל הזמן מן הבית. יום אחד תיקי באה

וסבא שלה ברח. תיקי וגפן הזעיקו משלחות חיפוש, וכולם חיפשו אותו. לבסוף הסבא נמצא, ותיקי עודדה 

אותו לחזור הביתה בכך שהבטיחה לו שגפן תראה לו איך היא עושה גלגלון. עבר הזמן, והגיע יום 

ות על ספסל! התחרות. תיקי התרגשה מאוד, ולהפתעתה, היא זכתה במקום הראשון בתחרות ההתעמל

אפילו אחיה, שכל הזמן צחק לה, החמיא לה וברך אותה על הצלחתה. תיקי הייתה מאוד גאה בעצמה 

 וגם חברותיה, ואפילו זוהר בירכה את תיקי על הזכייה.  

 

 אילו זה היה קורה גם לי

 אני בחרתי בחלק שבו תיקי זוכה להפתעתה הרבה במקום הראשון בתחרות האזורית של תרגילים על

 ספסל לגילאי שמונה עד עשר.

 האירוע התרחש ביום שישי לאחר חג השבועות, בשעות הצהריים.



כל המתעמלות והאנשים בקהל היו בשקט מוחלט, וכולם רק חיכו לשמוע את התוצאות. בהתחלה חילקו 

 תעודות ומדליות למצטיינות בתרגילים השונים, וכל מי שקראו בשמה מיהרה לדוכן המנצחות. מהקבוצה

של תיקי זכתה טלי במקום השני על סדרת תרגילי קרקע שביצעה, ומעיין במקום השלישי בתרגילי 

 קפיצות.

לבסוף, נשמע קריאה: "תקווה )זהו שמה האמתי של תיקי( נעים, מקום ראשון בתרגילים על ספסל 

 לגילאי שמונה עד עשר!"

חברתה גפן "העירה" את תיקי תיקי קפאה על מקומה ולא יכלה לזוז מרוב התרגשות, עד שלבסוף 

 ואמרה לה שקראו לה לקחת את המדליה.

הייתי רוצה שאירוע דומה לזה יקרה גם לי כי אני מאוד אוהבת להתעמל, וזה בטח מאוד מרגש וכיפי 

לזכות במקום ראשון בתחרות אזורית. זו גם בטח חוויה מהנה ביותר ובלתי נשכחת, ותמיד רציתי לזכות 

 בתחרות התעמלות.

 

 דמות מהספר

אני בחרתי לתאר את תיקי, כי היא הדמות הראשית בסיפור ומסופרים עליה הרבה מאוד פרטים על 

 מראה חיצוני ועל תכונות פנימיות.

 

 אפיון חיצוני:

תיקי היא ילדה קצת יותר מלאה מבנות אחרות. יש לה שיער בלונדיני יחסית עם הרבה מאוד גוונים, 

ער הכי יפה בשכבה. יש לה עיניים ירוקות ויפות, ופנים עגלגלות, חלקות ולטענת חברתה מעיין, זה השי

 ויפות. היא לא מאוד גבוהה אבל גם לא נמוכה.

 

 אפיון פנימי:                                                                                                   

עוזרת בשעת הצורך, נחמדה, אכפת לה מאחרים ויודעת  נאמנה, חברותית, תומכת, נחושה בדעתה,

 לראות את הצד הטוב של כל אחד.

כשהבנות בקבוצת ההתעמלות מתבקשות להכין כל אחת קטע התעמלות מרשים ולהציג אותו, תיקי 

ושתי חברותיה, גפן ומעיין, מבקשות להכין אותו יחד. לבסוף, אחרי שכל בנות הקבוצה הציגו את 



כל אחת הייתה צריכה לבחור איזה קטע לדעתה היה הכי יפה. כל הבנות בחרו בקטע  הקטעים שלהן,

של תיקי ושתי חברותיה, אבל רק תיקי בחרה בקטע של זוהר כי חשבה שהיה יפה ושזוהר מתעמלת 

 טובה, והתעלמה מכל הרגשות שלה שאמרו לה שמגיע לזוהר להיות מושפלת אחרי כל מה שעשתה לה.

קי מאוד לא יפה. היא לועגת לה וצוחקת עליה בלי הפסקה, בגלל המראה החיצוני של זוהר מתייחסת לתי

תיקי ובגלל שהיא איננה מתעמלת ממש טובה.  אני חושבת שהיא עושה חלק מן הדברים האלו מתוך 

קינאה, כי תיקי היא ילדה אהובה ויש לה הרבה חברות, ולה, לזוהר, אין הרבה חברות ולרוב לא ממש 

 ות בקרבתה.רוצים להי

 קטע אהוב

" כשהגיע התור שלה להביע את דעתה התלבטה מה להגיד. היא לא רצתה שיחשבו שהיא :  130עמוד 

מתחנפת לזוהר, וגל לא בא לה לשבח אותה אחרי שהתנשאה על כולן, ובה ובגפן זלזלה במיוחד. מגיע 

אבל איזה קול קטן ומעצבן לה! חשבה, מגיע לה פעם אחת להרגיש מושפלת, אולי זה ילמד אותה לקח. 

לחש בתוכה: בכל זאת זוהר היא המתעמלת הכי טובה והכי מתקדמת מכולנו... ולכן כשינאי דחק בה, 

"נו, תיקי, למה את שותקת? שתפי אותנו במחשבות שלך," זה קפץ לה פתאום מהפה. כאילו לא היא 

הקרח בעיר שיקגו. שם, כפי הדוברת, אלא הופ היא שמנתחת תרגיל בשיעור בבית הספר להחלקה על 

שראתה בסרט, המורים הקפידו שהתלמידים יתייחסו רק לביצוע התרגילים ולא יערבו את הרגשות 

האישיים שלהם בביקורת. "אני... אני..." ניסתה לנסח את תשובתה בבהירות, "אני חושבת שהקטע הכי 

  מוצלח היה של זוהר." 

 

מה שהיא באמת חושבת ומה שהיא באמת מרגישה. בחרתי בקטע הזה בגלל שתיקי אומרת את 

בהתחלה היא שופטת את מופע ההתעמלות של זוהר לפי הרגשות שלה, לפי זה שזוהר מעליבה אותה 

ופוגעת בה, אבל אז היא חושבת על זה שהקטע של זוהר היה באמת יפה מאוד, ושהיא באמת 

ל אחרים הטוב בכל אחד, ולחשוב ע המתעמלת הכי טובה בקבוצה. תיקי מראה שהיא יודעת לראות את

 .לפני שהיא חושבת על עצמה

 

 

 

 

 



 רוני וולף\עטיפה חדשה לספר

 

 הכינו:

 רוני וולף, כתה ה, בית הספר הריאלי העברי בחיפה

 ד"ר איה מרבך

 ד"ר רחל עזוז

 


