
|   www.pjisrael.org.il   |   03-5758161   

"ּכִי נַָפלְּתִי ָקְמּתִי" )מיכה ז, ח(

"אנחנו יכולות לעשות את זה!" - הסיפור על הדס המהנדסת הוא סיפור על מעוף, על יוזמה, 
על יצירתיות ועל עקביות. הוא מעודד כל ילד וילדה להאמין ביכולותיהם ולהפנים שגם אם 
נכשלים לפעמים, הכישלון האמיתי הוא רק אם לא מנסים שוב ושוב. לצד זה הוא מדגיש 

את חשיבות העידוד והתמיכה גם אם לעתים ישנם קשיים בדרך.

המשך בעמוד הבא

הדס המהנדסת בונה 
שטותיקופטר
 כתבה: אנדריאה ביטי

אייר: דייויד רוברטס

ספר
4

תש"ף

רעיונות לשיחה בכיתה

דוד צבי צוחק על המצאתה של הדס. מה קורה לנו כשלועגים לנו? 	 

כולנו עשויים להיכשל לפעמים. מה מעודד אתכם לאחר כישלון? האם אתם מסכימים 	 
עם דודה הדסה שלאחר כישלון יש לנסות שוב ושוב? ומה דעתכם על הרעיון למחוא 

כפיים למי שנכשל/ה?

האם יש לכם רעיון להמצאה?	 

האם ישנו איור בספר שמוצא חן בעיניכם במיוחד?	 
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הצעות לפעילות בכיתה

שטותיקופטר - מאילו מילים מורכבת המילה "שטותיקופטר?" תוכלו להמציא עם הילדים  	 
מילים המורכבות מכמה מילים.  

ההמצאה שלי - תכנון בעזרת נייר מילימטרי - ּבַספר איורים שנוצרו על גבי נייר מילימטרי. 	 
הזמינו את הילדות והילדים לתכנן שטותיקופטר אישי או כל המצאה העולה על דעתם 
על נייר מילימטרי או על נייר משובץ אחר. לאחר התכנון כדאי להכין אב-טיפוס של דגם 

ההמצאה בעזרת קופסאות וחומרים ממוחזרים. 

"אנחנו יכולות לעשות את זה!" - הָכינו תערוכה כיתתית של מודעות לעידוד ברוח דודה 	 
הדסה.

המסמררת, 	  רוזי  של  דמותה  בהשראת  נכתב  הספר   - הְמַסְמֶרֶרת  רוזי   – ועולם  עַם  ידע 
ידועה של פועלת שעודדה פועלות בארצות הברית בזמן מלחמת העולם  דמות מצוירת 
ולראשה  כחול  בסרבל  הלבושה  רוזי,  הלאומי.  למאמץ  ולתרום  במרץ  לעבוד  השנייה 
 מטפחת אדומה מנוקדת בלבן, מעודדת את העובדות במילים: "אנחנו יכולות לעשות זאת!"  

הדסה סמואל - מתרגמת הספר בחרה ששמה של הדודה בעברית יהיה הדסה,  על שם 	 
הדסה סמואל )1986-1897(, אשת ציבור שפעלה לגיוס בנות היישוב העברי לצבא הבריטי 
בזמן מלחמת העולם השנייה. הדסה סמואל דאגה לרווחת החיילות, לשיפור שכרן ולהטבת 
סמואל"  "הדסה  הערך  את  ִקראו  סמואל  הדסה  על  נוסף  למידע  שלהן.  השירות  תנאי 

בוויקיפדיה.

על 	  והתלמידים  ולחקור עם התלמידות  והדסה  רוזי  סיפורן של  בכיתה את  תוכלו לספר 
דמותן ועל השפעתן. 

ומה בגב הספר? סרקו את קוד ה-QR וצפו בילדי בית ספר קשת חולמים על המצאות 	 
משלהם. על מה הילדים שלכם חולמים?

קריאה וצפיה נעימה מספריית פיג'מה!
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