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 על הספר

לא רוצה לקרוא את הספר שניתן לה ,  9בת  בעלת דעות עצמיות,מוקסי מקסוול, ילדונת 

 חובה בחופשת הקיץ. תלקריא

 מוקסי דווקא אוהבת לקרוא, אבל ספרים שהיא בוחרת בעצמה.

של מוקסי לקרוא את הספר וכן את כל הפעילויות  האמתייםהספר מתאר את מאמציה 

 ות שמנעו ממנה כל החופש מלקרוא אותו.האחר

בתקופת חופשת  בארצות הברית 9בנוסף לכך נחשף בפני הקוראים עולמה של ילדה בת 

 מחשבותיה, עיסוקיה ומערכות היחסים שלה עם הסביבה. , אצלנו(. וכןהחופש הגדול)הקיץ 

  

 הספר הוא הזדמנות טובה לדון במספר נושאים:

 מילוי משימות 

 משפחהיחסים בתוך ה 

 חברות 

 כנושא בפני עצמוספר   –אך מעל הכל 

 דרך הצגת הסיפור בספר 

 סוגיות בתרגום ספר  

 צילום מול איור 

 

  הפעלות

 .חלק מן ההפעלות מומלצות לעבודה עם מורה/מנחה. נציין זאת ליד ההפעלה
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  כל מה שידוע על מוקסי

 לפי ההנחיות. אותאת הטבלמלאו 

 

 יםאנשים ובעלי חי – 1טבלה מס'

 אנשים ובעלי חיים העיסוקים שלהם היחס של מוקסי אליהם

 אמא  

 

 אבא  

 

 אח  

 

 אחות  

 

 חברים  

 

 חברות  

 

 רוזי  

 

 מאד  

 

 

 מוקסי היזמית

 .בטבלה את היוזמות של מוקסיכתבו – 2טבלה מס 

/הרעיון של היוזמה

 מוקסי

 מה צריך לעשות

 כדי לממש אותה

 תוצאות הצוות המבצע
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 ענו: 

  רכל העיסוקים שהמציאה מוקסי כדי לא לקרוא את הספעל פי הטבלה, מה הם? 

 לא הייתה צריכה לקרוא את  ילוהאם לדעתכם מוקסי הייתה יזמית כל כך גדולה א

 הספר?

 .האם הייתם רוצים להצטרף לאחת היוזמות של מוקסי ? איזו, ספרו 

 ות? ספרו.האם גם לכם יש רעיונות ויוזמ 

  הייתם רוצים שמוקסי תהיה זו שתממש לכם את הרעיונות שלכם? הסבירו.האם 

 

 ארט ליטל כאחד הגיבורים שבספרוסטי

 ענו:

  סטיוארט ליטלמהן התכונות  ומה יודעים על הספר? 

  כמו לאחד מגיבורי הסיפור? סטיוארט ליטלהאם אפשר להתייחס לספר 

 הסבירו.    

 הספר יצא בתרגום עברי בשם  ?הספר סטיוארט ליטל האם מתחשק לכם לקרוא את

 .סטיוארט קטינא

 

  הספרתכונות  

 ענו נכון/לא נכון

  נכון/לא נכון                       בנוי מפרקים ארוכים מאוד.               הספר 

  נכון/לא נכון          .כותרת המתארת את תוכן הפרק ישנהבראש כל פרק 

 ה יותר מן הפרק עצמו.                      נכון/לא נכוןלפעמים הכותרת ארוכ 

 בספר ישנם הרבה איורים צבעוניים.                                  נכון/לא נכון 

 בספר ישנם צילומים צבעוניים.                                          נכון/לא נכון 

 יות.           נכון/לא נכוןבספר יש מילים באנגלית שכתובות באותיות עבר 

 

 )פעילות זו מומלצת לעבודה עם מנחה/מורה( מילים וצירופי לשון

 הלשון הם ביטויים שיצרה מוקסי כמו: ימצירופלשון. חלק  יוצירופבספר ישנם מספר ביטויים 

 צירופי לשון אישיים

 ".בין לבין".1 

 ?מה פירוש הביטוי הזה 

 ?מתי מוקסי משתמשת בו 

 באיזו הזדמנות? הסבירו.הייתם משתמשים בביטוי שכזה האם גם אתם ? 

 בחירת מילים על פי צלילן
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  (69)עמ'  "תחושת בהירות"מהי . 2

 .הסבירו את צרוף הלשון הזה על פי ההקשר שלו בסיפור 

  בדקו אם הוא משתלב ושת בהירותחתכתבו מילה או צירוף לשון אחר במקום .

 במשפט.

 

מילה אחת במילה אחרת יכולה להדגים לכם עד כמה פעילות פשוטה זו, של החלפת 

 . לסופר איננו פשוטבכתיבה ובמיוחד השימוש במילים 

לא תמיד מילים בעלות אותה  בעצם הצליל שלהן. מסוימותהמילים מעוררות תחושות 

 משמעות מעוררות אותה תחושה.

 

 .חמה, חרסיש כמה מילים נרדפות : שמשלמילה  

 ש.כתבו משפט ובו המילה שמ 

  באחת משתי המילים. איזה משפט מצא חן בעיניכם שמש החליפו את המילה

 יותר. הסבירו.

  אפשר לומרחלחלה (. במקום 66)בספר בעמ חלחלה כתבו משפט עם המילה :

 פחד, חרדה, אימה.

  אימה.כתבו משפט ובו המילה 

  באחת משתי המילים. איזה משפט מצא חן בעיניכם  אימההחליפו את המילה

 .הסבירויותר. 

 המילון

אלה הן רק חלק ממילים שמופיעות בספר  ,,חלחלה השלכות, קריירה גלעין, דלפק, קיצוני,. 3

 תבו אותו.להן וכשולא תמיד הן בשימוש יום יומי. חפשו במילון את הפירוש 

לא יש להניח שהמילים האלה  כל את - פנסי, מאד, ,סטיוארט ליטל . מדיסון סקוור גארדן,4

 ון שלכם. מדוע?תמצאו במיל

 

 פעילות זו מומלצת לעבודה עם מנחה/מורה() הספר המתורגם 

בהפעלה  .אותו מאירה פירון שהיא גם סופרת תרגמההספר שלפניכם הוא ספר מתורגם. 

הקודמת ראיתם עד כמה חשוב ולא פשוט השימוש במילים. בתרגום ישנן מספר החלטות 

 נוספות.

 עבריות או לועזיות ,מילים להשתמש לובאי

 מים צריכים להחליט האם לתרגם את שמות הגיבורים לעברית או גהמתר

למשל שם הספר שמוקסי  .להשאיר אותם בשפה שממנה הם מתרגמים

לסטיוארט , הספר תורגם לפני מספר שנים סטיוארט ליטל צריכה לקרוא: 

 מה אתם מעדיפים. הסבירו.קטינא, 
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 לחודשים בשמות הלועזיים שלהם  בספר זה החליטה המתרגמת לקרוא

)למשל ספטמבר במקום תשרי(. מה עדיף, לציין חודשים עבריים במקום 

 . הסבירו.לדעתכם

 סמנו את התשובה המתאימה לכם והסבירו

 :האמתיאת השמות כפי שהם בספר  /המשאיר /תכאשר המתרגם

 .אני מרגיש/ה יותר טוב את המקום שבו מתרחש הסיפור.1 

 ה יותר מרוחק מן הגיבורים.. אני מרגיש/2

 /ה קרוב יותר לגיבורים.ש.אני מרגי3

 כאשר המתרגם/ת משתמש/ת במילים לועזיות במקום במילים עבריות:

 קשה לי לקרוא את הספר. .1

 לא משנה לי לקרוא את הספר. .2

 על העולם ועל הגיבורים. יידיעותיאני מרגיש/ה שאני מרחיב את   .3

 

  סופר ומתרגם

 למתקדמים( 3-6כ במליאה( )שאלות )דיון בקבוצה ואח'

 .איזו מלאכה נראית לכם קשה יותר: סופר או מתרגם? הסבירו.1

 . מה התכונה הכי חשובה, לדעתכם, שצריכה להיות למי שמחליט לתרגם ספר?2

 הסבירו. ?. האם מתרגם יכול ל"קלקל" ספר3

 . האם מתרגם יכול ל"תקן" ספר? הסבירו.4

 פר?.האם אתם אוהבים את שם הס5

 שהיו לכם. . נסו למצוא שם אחר לספר. מה הקשיים6

 

 איור מול צילום

 מופיעים צילומים המלווים את הסיפור. לא אוהבת את סטיוארט ליטל מוקסי מקסוולספר ב

 :סמנו מעגל סביב הספרים שבהם בדרך כלל ישנם צילומים 

בישול,  קורות חיים של  ספרי  ,דמיונייםספרים   ספרי שירה,   ספרי לימוד,   ספרי מסעות, 

 אנשים מפורסמים,   ספרי הרפתקאות,  מחזות.

 ?מה מטרת הצילומים בספרים אלה 

 ?"מה מטרת האיורים, לדעתכם, בספרי קריאה "רגילים  

 

 השוואה

 (1חדר מבולגן )איור מס -  לפניכם צילום מתוך הספר

 (רחל עזוזאיירה  מתוך הספר לשון ועוד ג 2ומתחתיו ציור של חדר מבולגן )איור מס 
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 2 . ומה רואים באיור מס'1תארו מה רואים באיור מס. 

 מה הדומה ומה השונה בכל אחד מן האיורים האלה? 

 מה היתרונות של צילום לעומת איור בספר קריאה? 

 מה החסרונות של צילום לעומת איור בספר קריאה? 

 מה אתם מעדיפים שילווה ספר קריאה: איור או צילום? 

 

 

 

 1איור מס

    

 2איור מס' 
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 שמות פרקי הספר

 אפשר לדון עם התלמידים על קביעת שם  לספר או לפרק בספר  למורה: 

 השם יכול למסור מידע, לעורר עניין וסקרנות או להפתיע ולמשוך תשומת לב 

 תרגילים:

 וכתבו:בחרו שם של אחד הפרקים שאהבתם מתוך הספר , 

)או כל  ר מידע, מעורר סקרנות או מפתיעמה מאפיין את שם הפרק,  האם הוא מוס

 הסבירו. ?האפשרויות(

 נסו לחבר שם פרק  בעל איפיון אחר.

  מה מטרת שם פרק זה לדעתכם? נסו לנסח שם אחר.7מה הוא שמו של פרק ? 

 

 

 שמות של ספרים:

 לפניכם שמות של ספרים ממצעד הספרים 

 .בחרו שלושה ספרים ששמם מעניין אתכם. הסבירו מדוע 

 רו שלושה ספרים אחרים וכתבו השערה על מה הספרים מספרים.בח 

  האם קראתם אחד מהספרים ברשימה זו? אם כן ספרו על פי מה בחרתם את

 הספר.

 אם לא, איזה ספר מתוך הרשימה תחפשו בספריה?
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 שמות ספרים מתוך מצעד הספרים תשע"ה:

 

 הכינו:

 "ר רחל עזוזד

 ד"ר איה מרבך

 "לקרוא ועוד", "עברית ועוד"., מחברות סדרות ספרי הלימוד "לשון ועוד"

 2012, , הקיבוץ המאוחד מהפחד הזה אני לא מפחד! אבני עפרה, -גלברט.  

 ,2012  , עם עובד,לילה טוב מפלצת גפן שירה.  

 ,2012  , כנרת זמורה ביתן, למה הכל קורה דווקא לי? דנקן אדוארדס פמלה.  

 2005  , צלטנר,אני לבד בבית באק לי,-הו.  

 ,2013  , זברה הפקות,לאיתי יש ארנב הראל נירה.  

 ,2012, כתר, א טוב בכללאלכסנדר והיום האיום ונורא וגרוע ול ויורסט ג'ודית.  

 ,2014  , כתר, בא לי! חפר רוני.  

 ,2013, כנרת זמורה ביתן, בה שנעלמהואוליביה והב פלקונר איאן.  

 2012, הקיבוץ המאוחד, גורו-גורו ולא-כן אברהם,  שלונסקי.  

 2013, כנרת זמורה ביתן , בדיוק כמו שרציתי סגל נעמה, -קלר אלינוער ופלג.  

 ,2013, כנרת זמורה ביתן, אם תעלו מעט אלעזרי יובל.  

 ,2013, מטר, רוזלינדה ארגמן איריס.  

 ,2013, משכל, מבצע הפיה הסמויה -עפה מבית ספר לפיות  באדג'ר מרדית.  

 2014, הקיבוץ המאוחד,  כר?ואולי אפשר גרגר ס גור נעמי,-בן.  

 ,1990, כתר, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים! דוקטור סוס.  

 2013, כתר, ילדת החלל  זיטה טקה בן,הא.  

 ,2013, כנרת זמורה ביתן, ם ארך שערוגור חתול אד קרת אתגר.  

 ,2014, כתר, חנות המילים של נעם רוזנטל רוביק.  

 ,2013, כתר , הארנב שרצה להיות עץ רוזנפלד דוידי.  

 ,2013מאי ומשכל, -, טלאוטוליין והחתולה הצהובה רידל כריס.  
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