
 

 

 איך אני נולדתי: 1שיעור 

 ברוכים הבאים לשיעור עברית

  מתוך הספר "מטבח משפחתי" שכתב גיל חובב" איך אני נולדתי"

 1שיעור מספר 

 המילון שלנו

 .שימו לב, המילים באות כמו בסיפור .ריך לדעת לפני ששומעים את הסיפורמילים חדשות שצ

 ...קשורה, קשורה ל

 מא, הוא צריך אותה כל הזמן.ימא שלו. הוא לא יכול בלי איתינוק קשור מאוד לאה. "קשר"מהמילה  -קשור 

 , קשורה...קשור, קשורה ל

 נייר, הרבה ניירות

 כותבים ומציירים על נייר. עושים ספרים ועיתונים מנייר. 

   ניירות, ניירנייר, 

 שטויות, שטות אחת

nonsense .דבר לא חשוב, לא חכם , 

 אל תשמעו אותו, הוא תמיד מדבר שטויות.   

 שטויות, שטות, שטויות

 ...ישקרו, לשקר ל

 להגיד דבר שהוא לא אמת. כאשר פינוקיו שיקר, האף שלו גדל.

 , ישקרו...ישקרו, לשקר ל

 ...מאחר, לאחר ל

 הסטודנט איחר לכיתה וסיפר לכולם שהאוטובוס הגיע מאוחר. להגיע מאוחר.

 , מאחרמאחר, לאחר ל...

 

 

 



 

 

 ...ברח, לברוח מ

 לרוץ ממישהו או ממשהו. החתול בורח מהכלב כי הוא פוחד. הגנב ברח מהשוטרים.

 , ברחברח, לברוח מ...

 פחדן

 איש שכל הזמן פוחד. הוא פוחד כל הזמן, הוא פחדן.

 פחדןפחדן, פחדן, 

 ...לתקשיב, להקשיב 

 לשמוע. הישראלים מקשיבים לחדשות ברדיו כי הם רוצים לדעת מה חדש, מה קורה בעולם.

 , תקשיב...תקשיב, להקשיב ל

 על מתלוננת, להתלונן 

 לדבר על דבר שלא טוב לנו. לכעוס על דבר שלא טוב לנו.

 .אוי, הראש כואב לי, גם הרגליים כואבות לי וקשה לי ללכת -

. מה את חושבת, לי לא כואב? אבל אני לא מתלונן, אני לא מדבר ךאת כל הזמן מתלוננת. כל הזמן לא טוב ל -

 על זה.

 מתלוננת, להתלונן על, מתלוננת

 מלאך

ангел ,angel 

 מלאך, מלאך, מלאך

 כנף, כנפיים

 כך היא יכולה לעוף. גם למלאך יש כנפיים. לציפור יש כנפיים,

 כנףכנף, כנפיים, 

 חיבקתי, לחבק

 לשים ידיים מסביב למישהו שאוהבים אותו.

 חיבקתי, לחבק, חיבקתי

 



 

 

 נישקתי, לנשק

 לתת נשיקה למישהו. אני אוהבת אותו, כל פעם שאני רואה אותו, אני מחבקת אותו ומנשקת אותו.

 נישקתי, לנשק, נישקתי

 מאמין, להאמין ל...

 תמיד משקר ולכן אני לא מאמין לו. אף אחד לא מאמין לו.הוא אף פעם לא אומר את האמת, הוא 

 , מאמין...מאמין, להאמין ל

 

 מצוין!

 

 

 עכשיו, תחזרו יחד איתי על המילים החדשות:

 קשורה קשורה _____ :דוגמה

 אתם מוכנים?

 מאחר  _____ ברח _____ פחדן _____ תקשיב _____  נייר _____ שטויות _____ ישקרו _____

    מאמין _____ כנף _____ חיבקתי _____ נישקתי _____ מתלוננת _____ מלאך _____

 !כל הכבוד

 

  



 

 

 בואו נקשיב לסיפור

 איך אני נולדתי מתוך הספר "מטבח משפחתי" שכתב גיל חובב

מא שלי תספר לי ישאלתי פעם את אבא שלי. הוא אמר לי, שא  –"איך אני נולדתי? איך אני באתי לעולם?" 

 כשהיא תחזור הביתה. כשהיא חזרה, שאלתי אותה.

לזה. אין לי קשר לזה. הוא עושה  קשורה"אבא יודע איך לעשות ילדים. אני לא היא אמרה, , "זה פשוט מאוד"

 ".ומעוד כמה דברים נייראת זה לבד, אני חושבת שמ

 כשאבא קם מהשינה שאלתי אותו: "זה נכון?"

לך ככה? למה אתה  ישקרוש למה אתה תמיד נותן" ,הוא אמר ",שאימא שלך מכניסה לך לראש שטויות"אלה 

 שהיא תספר לך את האמת!" נותן שיספרו לך דברים לא נכונים כאלה? תגיד לה

 לעבודה. מאחרביקשתי ממנו שהוא יספר לי את האמת, אבל הוא אמר שהוא ממש 

"הוא אמר שאני מספרת לך שטויות? שאני מספרת דברים לא נכונים? יופי, ממש יופי! למה הוא לא סיפר לך, 

!! טוב, אם אתה כל כך רוצה לדעת, אני אספר לך את פחדןה ברחאיך אתה נולדת? אה, הוא הלך לעבודה? 

 האמת. כן כן, זאת האמת, בחיי!!! 

 ואל תספר לאף אחד. תקשיבאתה רוצה לדעת איך באת לעולם? איך נולדת? כן? טוב, אז 

זה היה לפני שמונה שנים. בוקר אחד קמתי מוקדם כמו תמיד, ואבא שלך המשיך לישון כמו תמיד, אבל לי זה 

הו נפל . פתאום שמעתי רעש במרפסת. כשיצאתי החוצה לראות מה קורה, ראיתי שמישמתלוננתבסדר, אני לא 

 על עץ הפיקוס במרפסת. 

שלו  כנףקטן שירד מהשמיים. הוא היה יפה יפה, והוא פחד מאוד. ראיתי שה מלאךבאתי אליו ומה ראיתי? 

אותו  חיבקתישבורה. מיד ידעתי מה אני צריכה לעשות. לקחתי את המלאך הקטן והורדתי לו את הכנפיים. 

 ."אתן לו לעזוב אותנו. ומאז אתה שלי וידעתי שאף פעם אני לא ,אותו נישקתיו חזק חזק

 בו עד היום. מאמיןסיפור יפה, לא? אני 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רגע של הבנה

 שמעתם את הטקסט, בואו נבדוק מה הבנתם. תשמעו את השאלות ותגידו את התשובות.

 תרגיל

 אבא, אימא או הילד? –מי אמר את הדברים האלה 

 דוגמה:

 "אבא יודע איך לעשות ילדים"? :מי אמר -

 .אימא. אימא אמרה: אבא יודע איך לעשות ילדים 

 אין לי קשר לזה"?" :מי אמר -

 .אימא. אימא אמרה: אין לי קשר לזה 

   ?"הוא עושה את זה לבד" :מי אמר -

 .אימא. אימא אמרה: הוא עושה את זה לבד 

 "?נותן שיספרו לך דברים לא נכונים למה אתה" :מי אמר -

 ?אבא. אבא אמר: למה אתה נותן שיספרו לך דברים לא נכונים   

 "ברח הפחדן"? :מי אמר -

 .אימא. אימא אמרה: ברח הפחדן 

 "כן כן, זאת האמת, בחיי"?   :מי אמר -

 .אימא. אימא אמרה: כן, כן, זאת האמת, בחיי 

 "ומאז אתה שלי"? :מי אמר -

 .אימא. אימא אמרה: ומאז אתה שלי 

 ?"סיפור יפה, לא? אני מאמין בו עד היום"  :מי אמר -

 .הילד. הילד אמר: סיפור יפה, לא? אני מאמין בו עד היום 

 

 מוכנים לתרגיל נוסף?

 



 

 

 תרגיל

 ?כן או לא ,תגידו אם המשפט נכון או לא נכון

 נוח. לא  אבא לא רצה לספר את הסיפור לילד, כי לא היה לו נעים, הוא הרגיש  -

 _____  ?נכון או לא נכון

 .נכון. אבא לא רצה לספר את הסיפור לילד כי לא היה לו נעים 

אימא אמרה לילד: "אם אתה כל כך רוצה לדעת, אני אספר לך את האמת." האם אימא סיפרה את  -

 האמת? 

 _____ כן או לא? 

 .לא. אימא לא סיפרה את האמת 

כי שניהם לא ידעו מה לספר,  -מא תספר ימא רצתה שאבא יספר לילד איך הוא נולד, ואבא רצה שאיא -

 איך לספר ומה לומר. 

 _____נכון או לא נכון?  

  ,נכון. אימא רצתה שאבא יספר לילד איך הוא נולד, ואבא רצה שאימא תספר, כי שניהם לא ידעו מה לספר

 איך לספר ומה לומר.

" אימא מתלוננת .לא מתלוננתאימא אומרת: "אבא שלך המשיך לישון כמו תמיד, אבל לי זה בסדר, אני  -

 או לא מתלוננת? 

 _____כן או לא? 

 .כן, אימא מתלוננת, היא רק אומרת שהיא לא מתלוננת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רגע של מילים

 תרגיל

  - תגידו את המילים במקום הנכון

 בורח, משקר, מאמין המילים הן:

 בורח, משקר, מאמיןאני חוזר: 

משקר יותר מדי. אף אחד כבר לא  _____ לך. האף שלך גדל בכל פעם   אתה"אבא של פינוקיו אמר לו:  -

 ".רוצה להיות איתך, הוא _____ ממך שאתה  _____. אין לך חברים!  גם החבר הכי טוב שלך לא

  לך. האף שלך גדל בכל פעם  מאמיןאבא של פינוקיו אמר לו: אתה  משקר יותר מדי. אף אחד כבר לא

 ממך. בורח!  גם החבר הכי טוב שלך  לא רוצה להיות איתך, הוא . אין לך חבריםמשקרשאתה 

 

 מוכנים לתרגיל נוסף?

 תרגיל

 - תגידו את  המילה הנכונה

 שאני כל הזמן מאחר לבית הספר. _____  המורה שלי -

 _____המורה שלי מתעוררת או מתלוננת? 

  שאני כל הזמן מאחר לבית הספר.מתלוננתהמורה שלי , 

 בבוקר.  7-ב_____ מה לעשות? אני ממש לא יכול  -

 אני לא יכול להתעורר או להתלונן?  _____

 ?בבוקר. 7-ר בלהתעוראני ממש לא יכול  מה לעשות 

 לי ואומרת שזה שטויות.  _____אני מסביר לה, שאני מכין שיעורי בית עד שעה מאוחרת, אבל היא לא  -

 _____ המורה לא מאמינה או משקרת לי?

  לי ואומרת שזה שטויות.    מאמינהאני מסביר לה, שאני מכין שיעורי  בית עד שעה מאוחרת, אבל היא לא 

 , אבל גם מלאכים צריכים לישון._____  אני יודע שאני לא -

 _____אני יודע שאני לא מלאך או שקרן? 

  אבל גם מלאכים צריכים לישון.מלאךאני יודע שאני לא , 

 



 

 

 מדוברתזמן לעברית 

 

חזק,  יפה, חזק בעברית מדוברת לפעמים חוזרים על מילה פעמיים כדי לתת לה אפקט חזק יותר כמו יפה

 גבר.  מהר, גבר אדום, מהר אדום

  לדוגמה:

 ואשתו לא אומרת מילה. ,גבר, הוא מחליט בבית גבראתה רואה אותו? הוא 

 

 תקשיבו לדיאלוג בשוק:

  הבשר הזה טרי? -

 טעים. טרי?! שימי אותו על הגריל והוא יצא טעים אדום וטרי-רואה שהוא אדוםאת לא , גברת -

 

  - דבר נוסף

     " ."אני אספר לך את האמת. כן כן, זאת האמת, בחייבסיפור שלנו אימא אומרת לילד: 

 כדי שהילד יאמין לה.  בחייאימא משתמשת במילה 

 בחיים שלך. ואנחנו אומרים זאת כדי שיאמינו לנו.. בחיים שלי, "חיים"באות מהמילה  –בחיי, בחייך 

 

 תשמעו את הדיאלוג:

 הבלגן פה?זה רוני, מה זה? מה  -

 את זה!!! יאימא, בחיי אני לא עשית -

 

  



 

 

  תרגיל

חזק, קשורה לזה, מכניסה  יפה, חזק תגידו במקום הנכון את המילים והצירופים: יפהותשמעו את הדיאלוג 

 לראש. 

 

 איתי:תחזרו יחד 

 _____ יפה יפה

 _____ חזק חזק

 _____ קשורה לזה

 _____ מכניסה לראש

 

ראית אתמול את הבעל של ציפי? הוא הלך עם בחורה, שגרה בבניין שלנו. את מכירה אותה, צעירה,  -

 ואפילו נישק אותה. ______ראיתי שהוא חיבק אותה  ._______ בלונדינית ו

 ואני לא רוצה לדעת כלום על זה. בחיי, כל השטויות האלה שאת ,______ מה פתאום?!! אני בכלל לא 

 לא מעניינות אותי.________ 

יפה מאוד! ממש יופי! את תמיד קשורה לכל דבר ועכשיו לא? מה קרה לך, ציפי, החברה הטובה שלך 

 .אני לא מאמינה לך נותנת שישקרו לה, ואת לא קשורה לזה?

 בחיי, אני לא קשורה לזה.

 

  אתמול את הבעל של ציפי? הוא הלך עם בחורה, שגרה בבניין שלנו. את מכירה אותה, צעירה, ראית

 .ואפילו נישק אותה חזק חזקראיתי שהוא חיבק אותה  .יפה יפהבלונדינית ו

 זה, ואני לא רוצה לדעת כלום על זה. בחיי, כל השטויות האלה שאתל קשורהמה פתאום?!! אני בכלל לא 

 מעניינות אותי.לא  לראש מכניסה

יפה מאוד! ממש יופי! את תמיד קשורה לכל דבר ועכשיו לא? מה קרה לך, ציפי, החברה הטובה שלך 

 .אני לא מאמינה לך נותנת שישקרו לה, ואת לא קשורה לזה?

 בחיי, אני לא קשורה לזה.

 

  



 

 

 זמן לדקדוק

 

  ""ביקשתי ממנו שהוא יספר לי את האמת. :אומר הילד בטקסט ששמענו

 וגם אומרים: אני רוצה שיספרו לי את האמת, אני לא רוצה שישקרו לי.

אומרים משפט עם   -רציתי ש,  -רוצה ש , -רצה ש , -מבקש ש , -ביקש ש: לבקש, לרצות כמו: אחרי הפעלים

 פועל בעתיד.

 

 תרגיל

 תשמעו את המשפטים, שאימא אומרת לבן שלה, ותגידו את הפעלים בצורה הנכונה. 

 

 הפעלים הם: לספר, לשקר

 ."ושלא  _____ לי לי את האמת,_____  אני מבקשת שאתה תמיד"אימא אומרת לבן שלה:  -

 .אימא אומרת לבן שלה: אני מבקשת שאתה תמיד תספר לי את האמת, ושלא תשקר לי 

  להיות, לברוח :הפעלים הם

 ".מבעיות גבר ושלא   _____ _____אני רוצה שאתה "אימא אומרת לבן שלה:  -

 .אימא אומרת לבן שלה: אני רוצה שאתה תהיה גבר ושלא תברח מבעיות 

 הפועל: להקשיב 

   "אני רוצה שאתה   _____ למורה שלך כשהיא מדברת אליך. תכניס לך לראש: אתה לא מלאך ולא מלך!" -

 מלך! אני רוצה שאתה תקשיב למורה שלך כשהיא מדברת אליך. תכניס לך לראש: אתה לא מלאך ולא 

 

  



 

 

 רגע של דיבור

 

 :תחזרו אחריי על  משפטים  מהטקסט

 . ____________________אבא יודע איך לעשות ילדים. אני לא קשורה לזה

 ____________________מא שלך מכניסה לך לראש. יאלה שטויות שא

 ____________________ למה אתה תמיד נותן שישקרו לך?

 ____________________מה ראיתי? מלאך קטן שירד מהשמיים. 

 ____________________אני מאמין בסיפור הזה עד היום. 

 

 

 שאלה למחשבה

 

  שמעתם את הסיפור "איך נולדתי" של גיל חובב הילד, ומה הסיפור שלכם?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


