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 ?ַמה נָּחּוץ

ה שָּ ב ַבקָּ  נָּחּוץ ִלְכתֹּ

ת ַחִיים רוֹּ ּה קוֹּ ֵרף לָּ  .ּוְלצָּ

ֶרְך ַהַחִיים  ְלֹלא ֶקֶשר ְלאֹּ

רוֹּת ת ְקצָּ ת ִלְהיוֹּ רוֹּ  .ַעל ַהקוֹּ

ן ֶהְכֵרִחִייםִתְמצּות  תָּ ת ּוְבִחירָּ ֻעְבּדוֹּ  .הָּ

בוֹּת ִפים ִבְכתוֹּ ַרת נוֹּ  ֲהמָּ

ִעים ְפִפים ְבַתֲאִריִכים ְמֻקבָּ ת רוֹּ נוֹּ  .ְוִזְכרוֹּ

ת ִלְרשֹּם ֶאת ַהִנּׂשּוִאין ִבְלַבד בוֹּ ֲאהָּ ל הָּ  ,ִמכָּ

ְלדּו ִדים ַרק ֶאת ֵאֶלה ֶשנוֹּ  .ּוֵמַהְילָּ

שּוב יוֹּ  ְתָך חָּ ה ַמִכירֶזה ֶשַמִכיר אוֹּ  .ֵתר ִמֶזה ֶשַאתָּ

ָאֶרץ ה ּוְלחּוץ לָּ  .ִטיּוִלים ַרק ְבִמּדָּ

ה מָּ ה ַאְך ְבֹלא ַהלָּ  .ִהְשַתְיכּות ְלמָּ

 .ִציּוִנים ְלֶשַבח ְבֹלא ַהִנמּוִקים

ם ֹלא ִּדַבְרתָּ ִעם ַעְצְמָך  לָּ ב ְכִאלּו ֵמעוֹּ  ְכתֹּ

חוֹּק ַקְפתָּ ַעְצְמָך ֵמרָּ  .ּוְכִאלּו עָּ

ִריםהִ  ִבים, ֲחתּוִלים ְוִצפֳּ  ,ְתַעֵלם ִמְכלָּ

ת, ֲחֵבִרים ַוֲחלוֹּמוֹּת נוֹּ שָּ ת נוֹּ רוֹּ  .ַמְזכָּ

 ְמִחיר ְוֹלא ֶעֶרְך

ֶכן ֶתֶרת ְוֹלא תֹּ  .כוֹּ

ֵלְך  יו הוֹּ  ִמְסַפר ַהַנֲעַלִים ְוֹלא ַהַיַעד ֶשֵאלָּ

ה ת ַאתָּ  .ֶזה ֶשָאמּור ִלְהיוֹּ

ֵרף ַתְצלּום ְבאֹּ  ְך ֵיש ְלצָּ  .ֶזן ְגלּויָּהְלכָּ

ע ן, ֹלא ַמה ֶשִנְשמָּ ּה ִנְלַקַחת ְבֶחְשבוֹּ תָּ  .ַרק צּורָּ

ע  ?ַמה ִנְשמָּ

ת ֶאת ַהְניָּר ְרסוֹּ ת ַהגוֹּ נוֹּ  .ַנֲהַמת ְמכוֹּ



 

 משימת כתיבה 

ם ֹלא ִּדַבְרתָּ ִעם ַעְצְמָך "  לָּ ב ְכִאלּו ֵמעוֹּ  ְכתֹּ

ק  חוֹּ ַקְפתָּ ַעְצְמָך ֵמרָּ  ויסלבה שימבורסקה( )   ".ּוְכִאלּו עָּ

  ואת ייחודיותכם. אתם מתבקשים להגיש קורות חיים שישקפו את אישיותכם

השתמשו בכל האמצעים מילים( ו 300כתבו את קורות החיים בכל צורה שתבחרו )כ  

 המילולי. תוצר ההיצירתיים העולים בדעתכם לצד 

 :תכנים שאפשר לבטא בקורות החיים

  , הישגיםשלכם ענייןהמטפורה המאפיינת אתכם, תחומי העלו ספרו על שמכם,  

כל  ו המלווים את חייכם  רגשות, מחשבות ו, אירועים משמעותיים בחייכםשהיו לכם

 .דבר אחר העולה בדעתכם

אך השתמשו בכל אמצעי יצירתי, ייחודי ומעניין  וכל להבין מי אתם, נש ופןבאכתבו 

 .  אתכםשיוכל לשקף 

 :שימו לב 

)לא    חשיבותישנה   הכתיבה  למבנה  לעיצובו,  הדף,  לצבע  לצבעו,  הגופן,  לבחירת 

 .לבחירת התכנים –רשימה, אלא כתיבה מקושרת ולכידה( וכמובן 

 

 כתיבה מהנה 

 צוות עברית 


