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המזכירות הפדגוגית, צוות החינוך הלשוני: כתיבה ופיתוח



ְדיֹו  בֹות ָברַּ ְבִרים רַּ ֲחרֹוִנים ְמדַּ ָיִמים  ָהאַּ ִויְזָיהבַּ לֶּ טֶּ ל ּובַּ ְרֵזל"עַּ ת בַּ ְצָלחֹות " ִכפַּ הַּ ל הַּ ְועַּ

ְמִדיָנה ל ּתֹוָשֵבי הַּ ֲהָגָנה עַּ ָלּה בַּ .שֶּ

ם ֵמֵעין ִכָפה  ֲעָנִקית ְצְמכֶּ ְמְינּו ְלעַּ ְרֵזל, דַּ ְצִליָחה , ְכִאלּו ִמבַּ ִים ֵמָעֵלינּו  ּומַּ ָשמַּ ְפרּוָסה בַּ

ת ִיְשָרֵאל ִמְפֵני ִטיִלים הַּ  ל ּתֹוָשֵבי ְמִדינַּ ָגִרים ְלָהֵגן עַּ ל ְיֵדי ָהאֹוֵיבְמשֻׁ ְבָרם עַּ .ְלעֶּ

ְרֵזל ל בַּ ל ָראֵשינּו ִכָפה שֶּ ת ְפרּוָסה ֵמעַּ ֱאמֶּ ֹּא בֶּ ל כֹּל שֶּ !ֲאָבל ֲהֵרי ָברּור לַּ

ם , ִאם ָכְך צֶּ ִהי ְבעֶּ ְרֵזל"מַּ ת בַּ ְצִליָחה ְלָהֵגן ָעֵלינּו, "ִכפַּ ?ְוֵאיְך ִהיא מַּ

קראו את הטקסט  



ֲעֶרֶכת  יא מַּ ְרֵזל הִּ ת בַּ פַּ ירֶשְמֻסֶגֶלת  ְלפֹוֵצץ ֵירּוטכִּ ֲאוִּ ל ְיֵדי ָהאֹוֵיב  בַּ ְשְלחּו עַּ ים ֶשנִּ ילִּ טִּ

יעַּ  גִּ ְמֹנעַּ ֵמֶהם ְלהַּ ֲעָדםְולִּ .ְליַּ

ית  ְבֵשם  ְשְרֵאלִּ ל ְיֵדי ֶחְבָרה יִּ ֲעֶרֶכת זֹו ֻפְתָחה עַּ תּוף'  ל"רפא'מַּ ם צהְבשִּ ם  "ְפֻעָלה עִּ ל ְועִּ

ד  ְשרַּ ָטחֹוןמִּ בִּ יםהַּ ילִּ י ֶשל טִּ יָנה ְבֵעת ֶירִּ ְמדִּ ל  תֹוָשֵבי הַּ ים. ְכֵדי ְלָהֵגן עַּ ָילִּ ים ֶשל  חַּ ינִּ ּוְקצִּ

ירֵחיל  ֲעֶרֶכתָהֲאוִּ מַּ ים ֶאת הַּ ילִּ ְפעִּ ְכָשָרה ְמיֶֻחֶדת מַּ .ֶשָעְברּו הַּ

ֲעֶרֶכת  ְרֵזל"מַּ ת בַּ פַּ ֲעֶרֶכת " כִּ יא מַּ ֶיֶדתהִּ ָמקֹום , נַּ ָמקֹום לַּ יר אֹוָתּה מִּ ֲעבִּ ְוֶאְפָשר ְלהַּ

ֹצֶרךְבֶהְתֵאם  ָמה -בֹוְלָיֵרטָכל סֹוְלָלה ְיכֹוָלה . לַּ ית כַּ נִּ ְצָלָחה  , ָרֶקטֹותְזמַּ ְפֹעל ְבהַּ ְוֵכן לִּ

ים יר שֹונִּ ְתָנֵאי ֶמֶזג ֲאוִּ ְיָלה, בִּ לַּ יֹום  ּובַּ .בַּ

עברו לעמוד הבא 

ְרֵזל ת בַּ ִהי ִכפַּ ?מַּ



ת לֶּ ת פֹועֶּ כֶּ ֲערֶּ מַּ ד הַּ ?ֵכיצַּ

ת ִמְשלֹוָשה ֲחָלִקים  בֶּ ְרכֶּ ת מֻׁ כֶּ ֲערֶּ מַּ .ִעָקִרִייםהַּ

כָ  ְשֵגר ִטיִלים ְלִאּתּורם "מַּ ָקָרה             מַּ ז ְשִליָטה ּובַּ ְרכַּ ָטרֹות               מֶּ מַּ
(ב"שו)

המשיכו לעמוד הבא 



כָ  מַּ ם"הַּ

כָ  ים ְכמֹו "המַּ ים שֹונִּ ֶמְרָחק ֲעָצמִּ לֹות  מִּ ידֹו ְלגַּ ְפקִּ י שתַּ יר ֶאֶלְקְטרֹונִּ ְכשִּ ם הּוא מַּ

ים ן, ְמטֹוסִּ יִּ ים ָלעַּ ְראִּ ְפֵני ֶשֵהם נִּ יֹות עֹוד לִּ ים ָוֳאנִּ ילִּ כָ . טִּ מַּ ֲאֶשר הַּ יל אֹו ָפָגז  "כַּ ֶהה טִּ ם ְמזַּ

ל ְיֵדי ָהאֹוֵיב ים עַּ ְשָלחִּ נִּ ֵחר  , הַּ ים ְלֵחֶלק אַּ ְנתּונִּ יר ֶאת הַּ ֲעבִּ ְסלּוָלם ּומַּ ֲחֵרי מַּ הּוא עֹוֵקב אַּ

ֲעֶרֶכת  מַּ ָקָרה -ֶשל הַּ בַּ יָטה ְוהַּ ְשלִּ ז הַּ צּור)ְלֶמְרכַּ (.  ב"שו: ְבקִּ

המשיכו לעמוד הבא 



ָקָרה בַּ ְשִליָטה ְוהַּ ז הַּ ְרכַּ מֶּ

ֵשב ֵהיָכן  ָקָרה ְמחַּ בַּ יָטה ְוהַּ ְשלִּ ז הַּ ֹפלֶמְרכַּ יל ָהאֹוֵיביִּ ם. טִּ שּוב, אִּ חִּ י הַּ ,  ְלפִּ

ים ח ָפתּוחַּ ְללֹא תֹוָשבִּ ע ְבֶשטַּ ְפגַּ יל יִּ טִּ יעַּ  , הַּ גִּ ְפֵשר לֹו ְלהַּ ְרֵזל ְתאַּ בַּ ת הַּ פַּ כִּ

ע ְרקַּ קַּ יש.  לַּ ע ְבאִּ ְפגַּ ח ָפתּוחַּ ְולֹא יִּ ְתפֹוֵצץ ְבֶשטַּ יל יִּ טִּ ם.  הַּ שּוב, אִּ חִּ י הַּ ,  ְלפִּ

שּוב ְפֹגעַּ ְבָמקֹום יִּ יל ָעלּול לִּ טִּ ֵגר  ,  הַּ ח ְפֻקָדה ְלשַּ ְשלַּ ָקָרה יִּ בַּ יָטה ְוהַּ ְשלִּ ז הַּ ֶמְרכַּ

יל ֵירּוט .  ְלֶעְברֹו טִּ



ִטיִלים ְשֵגר הַּ מַּ

ְשֵגר ְקָרא מַּ נִּ ְתָקן הַּ ד ֶזה ְבתֹוְך מִּ ים ֶזה ְלצַּ ֵירּוט ֻמָצבִּ יֵלי הַּ ְבָכל  . טִּ

ים  ְמָצאִּ ְשֵגר נִּ יֵלי ֵירּוט20מַּ ֲעֶרֶכת . טִּ ֵירּוט  ֵיש מַּ יל הַּ ְבתֹוְך טִּ

יל ָהאֹוֵיב  ְמֻשְכֶלֶלת ְמֹאד ר טִּ חַּ ֲעֹקב אַּ יחַּ לַּ ְצלִּ ּוְבֶעְזָרָתּה הּוא מַּ

ְתפֹוֵצץ  ד ֲאֶשר הּוא גֹוֵרם לֹו ְלהִּ ם עַּ יִּ ָשמַּ ירבַּ .ָבֲאוִּ



ְקְסט טֶּ ת הַּ ם אֶּ ְקָראתֶּ ר שֶּ חַּ ִקשּור ִהָכְנסּו , ְלאַּ הלַּ זֶּ .הַּ
ֵירּוט  ת הַּ כֶּ ֲערֶּ ד מַּ ְרֵזל"ְצפּו ֵכיצַּ ת בַּ ת" ִכפַּ לֶּ .פֹועֶּ

בֹות ְצָלחֹות רַּ ְרֵזל הַּ ת  בַּ פַּ ֲעֶרֶכת כִּ ים ְבָכל ָהעֹוָלם, ְלמַּ ְשָבחִּ יא זֹוָכה לִּ .ְוהִּ

ת  ְשנַּ ְתֶחיהָ 2012בִּ ְמפַּ ְרֵזל ְולִּ ת בַּ פַּ ְשָרֵאל ְלכִּ ְטחֹון יִּ ס בִּ ן ְפרַּ תַּ .נִּ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/c/c8/Channel2_-_Iron_dome.webm/Channel2_-_Iron_dome.webm.480p.vp9.webm


ת עַּ !ָחשּוב ָלדַּ

ְחנּו  ְצלַּ ְרֵזל הִּ ת בַּ פַּ ת כִּ ְרכּושְלָיֵרטְבֶעְזרַּ יעֹות  ְבֶנֶפש ּובִּ ְמֹנעַּ ְפגִּ ים ְולִּ בִּ ים רַּ ילִּ ְבָכל  . טִּ

ָשֵארְמֻסָכן , זֹאת חּוץְלהִּ ֲעֶרֶכת . בַּ ְחֹדר ֶאת מַּ יל ֶשל ָהאֹוֵיב ָיכֹול לַּ ים טִּ ְפָעמִּ לִּ

ְרֵזל ת בַּ פַּ ֲהָגָנה ֶשל כִּ ים  , הַּ ם ְיכֹולִּ יִּ ָשמַּ ְגשּו בַּ ְתנַּ ים ֶשהִּ ילִּ טִּ ְבֵרי הַּ ים שִּ ְפָעמִּ ְולִּ

ת ָמקֹום ְרבַּ ֵזר ְבקִּ ְתפַּ ְהיֹות , ְוָלֵכן. ְלהִּ ְזָעָקה ָאסּור לִּ ת אַּ עַּ ְשמַּ ֲאֶשר נִּ יםכַּ נִּ ֲאנַּ .שַּ

ְרֵזל  ת בַּ פַּ ֲהָגָנה ֶשל כִּ ְמרֹות הַּ יםלַּ ְמצֹאֻמְכָרחִּ ין בֹו ֶעֶשר  לִּ ְמתִּ ֲחֶסה ָקרֹוב ּוְלהַּ מַּ

קֹות ְלָפחֹות הֹוָראֹות ֶשל , דַּ ףְבֶהְתֵאם לַּ .ִפקּוד ָהעֹּרֶּ

http://www.oref.org.il/


ְנָיִנים ְלִמיָדהְמעֻׁ ת הַּ ֲעִמיק אֶּ ?  ְלהַּ

ִמִלים ר הַּ ת אֹוצַּ ֲעִשיר אֶּ ?רֹוִצים ְלהַּ

ְמֵשְך הֶּ בַּ ְמִשימֹות שֶּ ת הַּ ֵצעַּ אֶּ ְזָמִנים ְלבַּ ם מֻׁ ּתֶּ , אַּ
.במצגת הבאה



ים  ים–ְמֻשָגרִּ ְשָלחִּ .נִּ

ֲחצּו  לַּ
ְכֵדי  

ֲחֹזר  לַּ
ֶטְקְסט   לַּ



ד ָטָרה-יַּעַּ מַּ
ֲעָדם  ְטָרָתם-ְליַּ ִטיִלים ֲאמּוִרים , ְלמַּ הַּ ָמקֹום שֶּ לַּ

ִגיעַּ ֵאָליו .ְלהַּ



ת  יֶּדֶּ ָחד-נַּ ֵאיָנה ְקבּוָעה ְבָמקֹום אֶּ ְפָשר  , שֶּ אֶּ שֶּ
ָמקֹום ֲעִביָרּה ִמָמקֹום לַּ .ְלהַּ

ת יֶּדֶּ ְרֵזל נַּ ת בַּ ל ִכפַּ ּסֹוְלָלה שֶּ ְפָשר  , הַּ ר אֶּ ְכלֹומַּ
ֲעִביר אֹוָתּה ִמָמקֹום ְלָמקֹום .ְלהַּ



ל ָמטֹוס-ֵירּוט  ְך ְכֵדי , ִטיל, ֲהָזָזה שֶּ רֶּ דֶּ ְסלּול אֹו ִמן הַּ מַּ ה  ִמן הַּ דֹומֶּ ְסִפיָנה ְוכַּ
ִגיעַּ ְליֲַּעָדם ם ְלהַּ .  ִלְמנֹּעַּ ֵמהֶּ



טֹות  .ִטיִלים–ָרקֶּ



ִנים ֲאנַּ .רגועים, חסרי דאגות–שַּ


