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הנאה  של הקריאה למכשיר הילדדי שנהפוך את עד , עבור

ממנה להרחיקו הבריות טורחים הרבה . מהרה לא נוכל

ללימוד הקריאה ביותר יעים מצ, במציאת הדרך הטובה

כתיבה הופכים את חדר , ]שיטות[, תעודות, שולחנות

האמצעי הבטוח ביותר ! כמה חבל[...] הילדים לבית דפוס 

אלה ללמודקהוא התשו, שאותו שוכחים תמיד, מכל אם . ה

את התשו הזוקתעוררו בילד לו, [...]ה תתאים שיטה   כל

ו] [   

  

  

 

  

      .

  

  

  אק רוסו'ן ז'ז, אמיל  
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  הקדמה
  

ית המוגשת בזאת להוראת השפה העברית במסגרת הוא שמה של התכנ" מארג"

  .ה"היל

 "מעשה האריגה"האחת : בשתי משמעויות" מארג"במילון אבן שושן מוגדר המושג 

כל אחת מהן וכולן יחד . ג החייםרוהרי היא מארג חברתי ומא" מערכת"והשנייה 

כדי לאפשר לנערות ולנערים שילמדו אותה , הולמות את שרצינו ליצוק בתכנית

  .ולם בשפההוש ימחירה מושכלת ושב

פי התכנית שהגה והמטרות - האורג שוזר חוטי שתי וערב כדי ליצור את האריג על

. צבעו ומרקמו, עוביו, איכותו, הוא בוחר בקפידה את סוג החוט, לשם כך. שהציב

ואז הוא מתחיל . הוא מגדיר את מטרת האריג וממנו גוזר את אורכו ורוחבו

, צבע, וא טווה חוט לחוט וצעד אחרי צעד מעלה האריג צורהכשה, במלאכת האריגה

אין אריג , כך. והיא החותם של האורג, היד הטווה משפיעה על לכידות האריג. גודל

  .ואין דומה אורג אחד לחברו, אחד של אותו אורג דומה למשנהו

שאינו ,  מעשה מחשבת-הגוונים יוצרים שלם אחד , הצבעים, הקשרים בין החוטים

די יצירה ימוניה את כולם לראלא משלב בה, ד את תכונותיו של כל פרט בומאב

  .בעלת משמעות יחודית

משלב , אוצר מילים, דקדוק, צורה, בתכנית הלימודים אנו יוצרים מארג של תוכן

אנו . קהל היעד והאופן ההולם, פי המטרה-וסגנון הנותנים משמעות לתכנים על

יכול לקבל , ת השפה והיכולת לשחק ולתמרן בהשרק מי שבידו הידע אודו, מאמינים

לקרוא את מציאות , את ההחלטות הנכונות מתוך אוסף הבחירות העומדות לרשותו

  .לשוב ולקרוא קריאות חוזרות ונשנות שכל אחת מהן צומחת ומצמיחה, חייו

התכנית תובעת התבוננות לא מקובלת על הטקסטים סביבנו ומאתגרת את הלומד 

כשהמושג המארגן , דיםרצון ואמונה ששניהם יהיו לומדים ומלממתוך , והמלמד

  ".סוגה"והמשמש מסגרת לעבודה והזדמנויות ללמידה הוא 

 ימצא הקורא את הסוגות תכנית הלימודיםבקובץ . התכנית מוגשת בשני קבצים

המלצה לפרק הזמן שראוי , המומלצות ללמידה לכל מסלול לימודים, השונות

 מדריך למורהבקובץ . קדי התבוננות ותוצרים אפשרייםמו, להקדיש לכל סוגה

המושגים שעליהם היא , ת תפיסת העולם העומדת בבסיס התכניתאימצא הקורא 

  .דוגמאות לשיעורים ורשימה ביבליוגרפית, נשענת
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שהאתגר והעשייה יעניקו משמעות אחרת ללימוד השפה העברית בפרט , אנו תקווה

  .ה בכלל"ובלמידה בתכנית היל

  .זלמנסון שיזמה את פיתוח התכנית ותמכה בקידומה-דה מיוחדת לגליה לויתו

  

  

   חיה רשף                                                         ענת יהב                

  ה"מנהלת תכנית היל  )                ה"היל( השכלה ומיומנויות - מפקחת ארצית 

  סים"  החברה למתנ      דום נוערתחום קי,     מינהל חברה ונוער

  נוךי           משרד הח  
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  מבוא
  

היא תוצאה של שנתיים ארוכות " מארג "-תכנית הלימודים החדשה בשפה העברית 

 10-  ו9, 8-תכנית זו מיועדת למסלולי הלימוד לקראת קבלת תעודה ל. של עבודה

  .ינאי- אפשטייןר מילי"ידי ד- התכנית נכתבה על. והיא מקצוע חובה, שנות לימוד

 ובו פירוט של התכנים - הסילבוסחלק ראשון הוא . התכנית מופיעה בשני חלקים

החלק השני הוא .  שנות לימוד10- ו9, 8 - והמיומנויות אותם יש ללמד בכל מסלול 

 הבנוי במקביל לסילבוס ובו המלצות לדרכי הוראה של נושאי המדריך למורה

, רשימת מקורות מומלצת, לשיעורים אפשרייםבמדריך כללנו גם הדגמות . הסילבוס

  .ועוד

  :ניסינו בתכנית זו לתת מקום לעקרונות המלווים אותנו בעבודתנו החינוכית

 התייחסות לעברית כולה כשפה בהקשר של תרבות -שפה ולא הבנת הנקרא  *

  .אנרים שונים'היכרות עם ז, כתיבה, קריאה,  למידה הכוללת הבעה,וזהות

קירוב ויצירת הקשרים בין הנושאים ,  חיבור-משמעותית למידה רלוונטית ו *

והמיומנויות הנלמדים לעולמם העכשווי של הלומדים וצמצום תחושת הניכור 

 .והריחוק

למידה הנובעת מתחומי עניין ונקודות חוזק ולא דווקא למידה המתחייבת  *

 .מסדר הפרקים

, שירים, ריםסיפו, משחקים,  טכסטים ויזואליים-למידה באמצעים מגוונים  *

למידה כזו מתאימה לטיפוסי לומדים שונים ומאפשרת לשמור . ועוד, מסמכים

 .על רמת עניין וגיוון של המורה והלומדים

 למידה שבה הידע נוצר מתוך עולמם של - מדים ויצירת ידע משותף למורה ולל *

 .המורים והלומדים בנוסף לידע הכתוב

. לוגית ומתרחשת תוך התנסות למידה זו היא דיא-למידה בקבוצות קטנות  *

יצירת ידע משותף , תמיכה הדדית, הקבוצה הלומדת מאפשרת למידת עמיתים

ה יהיו כאלה שיפיקו תועלת "בין תלמידי היל, עם זאת. רחב ותהליכי העצמה

 . לשיקול דעת פדגוגי, כמובן,רבה יותר מלמידה פרטנית והדבר נתון

שונות שנובעת מסיבות ; הינה רבה, כמו גם בין המלמדים ,השונות בין הלומדים

ויש חשיבות להתייחס לשונות זו , תחומי עניין, גיל, מין,  מקום מגורים:שונות

המורה הוא . הקפדנו לתת מקום רב למורה בתכנון השיעורים. בתהליך הלמידה

  .משמעותיתמכיר את עולמם והוא סמכות חינוכית , ויהאדם הקרוב אצל תלמיד
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ר "ידי ד-כתיבת התכנית על. ולנים שיקף עקרונות אגם תהליך כתיבת התכ

כדי ליצור תכנית , ינאי לוותה בקריאה דקדקנית והערות של אנשים שונים- אפשטיין

בשלב ראשון קראו את התכנית מנהלת גף השכלה . מתאימה וייחודית לנו

ענת יהב שהייתה הרפרנטית של ' הגב, לוי-גליה זלמנסון'  הגב-ומיומנויות דאז 

ענת יהב אף ליוותה את הכתיבה באופן . ה ואנוכי"נית מטעם צוות מנחי הילהתכ

בשלב שני קראו . ה"שוטף והייתה שותפה מלאה לכתיבתה ולהתאמתה לצורכי היל

קראו את התכנית , לאחר מכן. ה"את התכנית והעירו הערותיהם כל צוות מנחי היל

 מקבוצת הניסוי בתכנית קבוצות מורים ממרכזים שונים שהביעו נכונות להיות חלק

  .הופנמו ובאו לידי ביטוי בתכנית, גם הערותיהם נבחנו, )פיילוט(

למנחות ולמנחים , לאנשי המטה, אני מודה לכל אלה שסייעו לנו לשפר את התכנית

  .וכמובן למורים ולמורות

ליישום ראשון מול הלומדים , ה"מורי ומורות היל ,התכנית יוצאת היום אליכם

. חיה פדגוגית מקצועית ובהשתלמויות מוריםנבה, כמובן, היא מלווהו, והלומדות

המגוונים ולצעוד יחד עם הנכם מוזמנים להשתמש בתכנית ובאמצעי ההוראה 

  .הלומדים בכל הדרכים שהתכנית מזמנת

הכוונה תמיד לשני המינים . מטעמי נוחות החוברת נכתבה בלשון זכר, והערה לסיום

  .במידה שווה

  

  

  שרה פנחסי

  מנהלת תכניות לימודים והשתלמויות
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  פתח דבר
  

הוא " לקרוא"כי הפועל , דניאל פנק,  אומר הסופר והמורה לספרותכמו רומןבספרו 

. בחלומות ובאמונה, כך גם פעלים העוסקים באהבה. פועל שאינו סובל ציווי

מוסתר מן , פעילות שאותה מציינים בעזרת פעלים אלה באה ממקום אינטימיה

  .המכוון לקראת עשייה שבה אישיותנו משתפת את המכלול של מי שאנחנו, עיןה

במקרים אלו מדובר בהופעתן של אנרגיות המכוונות למושא מסוים הקשור לעשייה 

, ןמושאים כאלה עשויים להיות עולם המעוצב ברומ, כך למשל. ולהתרחשות עצמה

 המציאות בעזרת חוקי עיבוד,  אדם אהוב,מידע שנמסר בטקסט ספרותי או בעיתון

  .שכל קורא יכול לדלות מזיכרונו, ודוגמאות נוספות, עולם החלום

ושהכישורים לטיפול בחומר , שלא ניתן לכפות את הקריאה, אם תסכימו עם ההנחה

הם חלק מהכישורים החשובים הדרושים בסביבה ) בכלל זה קריאה וכתיבה(כתוב 

ששאלות רבות יתעוררו , תבררי, גרתה אנו פועליםסהחברתית והתרבותית במ

 טיבם של הקשרים בין הוראה לבין למידה -האחד : בהקשר לשני נושאים עיקריים

 טיבם של הכוחות והיכולות החברתיים - והאחר , של כישורים חשובים אלה

  .הרתומים לכישורים הללו

בבואנו לשרטט תכנית , עם זאת. מדריך זהבאלו הן שאלות מורכבות שלא ניגע בהן 

אך רוצים , תיאשר לא לומדים במסגרת בית ספר, ימודים חדשנית לנערים ולנערותל

נבחר להתמקד בהמשך , ידי השלמת שנות לימוד- להרחיב את אופק עתידם על

מושגים אלה מהווים את בסיס ). 'וכו, קריאה, ידע, כגון למידה(במספר מושגים 

  .התכנית ומאפשרים להבין את העקרונות המרכיבים אותה

 לגבי שאלותהאחד מעמיד . דריך זה מאורגן סביב שני ערוצים הקשורים זה לזהמ

הערוץ השני מעמיד לרשות . אך רצוי לרעננם, מאליהםנושאים הנראים ברורים 

המנסים ,  מצומצמות ומורחבות של דרכי הוראה ומערכי שיעורהדגמותהמורים 

מדריך מנסה לעמוד על ה. לשקף את העמדות לגבי הנושאים העיוניים שהועלו לדיון

ולהסביר את היחסים שבין הפעילות הלימודית ,  בין שני ערוצים אלוהקשרים

  .והרעיונות המזינים אותה

ניתן לדלג על המבוא וההסברים . מבנה המדריך אינו מחייב קריאה רצופה

כדי להבין את הרעיון , עם זאת. ים יותריהמקדימים ולקרוא את הקטעים המעש

  :שכולל את החלקים הבאים, מומלץ לעיין במדריך כולו, הסילבוסהעומד מאחורי 
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  רקע עיוני של התכנית
  

  ראים ולכותביםולק" םפיגומי: "על התכנית •

  
) מורים במקרה זה(שממנו יוכלו מבוגרים מנוסים , "מקום"תכנית זו מנסה לשרטט 

תוך , חד אתם לארגן את הידע אודות השפה הכתובה וחוקיהיו, ללוות את הלומדים

הזדמנויות אלה מאפשרות . יצירת הזדמנויות למידה ייחודיות לכל אחד ואחת

 1"פיגומים"והן מבחינת ,  כקוראים וככותביםללומדים להרחיב את התנסותם

המפגש הלימודי מהווה . לתהליך של בניית ידע משותף אודות השפה) תמיכה(

ועם זאת , חברתית מסוימת עבור הלומדים-המדגים התנהגות לשונית, "פיגום"

להלן מספר מצבים היכולים לתפקד . מאפשר התנסות ראשונית בהתנהגות זו

שימת לב למקומות המתאימים להחלפת תורות , חה ממוקדתניהול שי: כפיגומים

מכיוון . ועוד, דיווח על נושא רלוונטי ללומד, כתיבת מכתב לבקשת מידע, בשיחה

שכלי , בעלי אופי רגשי, ניתן לנחש מראש שמצבים שונים, שכל לומד שונה מזולתו

  .יהפכו לפיגומים עבור הלומדים השונים, אישי שונה-ובין

  

  וקהילות שיחעל תקשורת  •

  
,  ודוברים אחריםםהתלמידי, שהם המורה, דרכי התקשורת בין משתתפי השיח

קשורות למיומנויות וליכולות של רכישת השפה ולשימוש בה במצבים חברתיים 

  .שונים

 עומד בבסיס היכולת להבחין בין מצבים חברתיים שונים 2"קהילת שיח"המושג 

- מגדיר את קהילת השיח על) 1982 ,מיהןאצל (היימס . לבין שימושים שונים בשפה

ידי יכולתם של חברי הקהילה לייצר - ועל, ידי הדגשת הידע המשותף לכל דובריה

להלן מנסה להרחיב את התכנית המוצגת . שיח חברתי באופן מוסכם ולפרש אותו

מתוך אמונה ביכולתם להשפיע על סביבתם הקרובה  ,קהילות השיח של הלומדים

ע את דבריהם בהתאם ליכולתם להשתמש באופן גמיש בידע או הרחוקה ולהשמי

  .במסגרות שיח שונות ומשתנות, לשוני מגוון

                                           
, אבני יסוד.  משמעות מושאלת מתחום הבנייה לתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והחינוך- פיגומים  1

  .יס ודוגמה גם יחד להתנהגויות עתידיותבס
מנהגים ואופני פעולה  ,כללים.  קבוצת אנשים בה רווחים כללי שיח מוסכמים על הדוברים- קהילת שיח  2

.אלו מאפשרים תקשורת יעילה בין חברי הקהילה
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  הדיאלוגיות בשיח •

  
סוגי השיח נובעים מהיחסים המיוחדים של המשתתפים בשיח זה וכן מהתפקיד 

י סהמצביע על יח, אחד ממאפייני השיח הוא אופיו הדיאלוגי. החברתי של שיח זה

 אמיתי נוצר טקסט משותף 3דיאלוגב. ם ופוריים בין הדובריםגומלין דינמיי

הולך , הלך דיאלוג כזהמב. 4קולי-רבהשומר על אופיו המגוון וה, למשתתפים בו

של שאלות הנשאלות , המורכב משתי וערב של דעות וקולות, ומתעצב טקסט משותף

ורבים ותי עבור המעעבמטרה ליצור טקסט משמ, בכנות ומקבלות תשובות אמיתיות

  .בו

בקבוצה או באופן , כאשר מתנהל שיח דיאלוגי במפגש בין מורה ותלמידים בכיתה

מתאפשר עיצובו של טקסט משותף המבטא ידע שנוצר ומתנסח במהלך , יחידני

  .שלא היה קיים עבור הדוברים ביניהם" חדש"ידע , השיח

  

  משא ומתן על ידע: שיחות בין לומדים כמאפשרות למידה •

  
לין בין הלומדים במסגרת העבודה בכיתה יש חשיבות עצומה בעידוד ליחסי הגומ

אלא גם משום , לא רק בשל ההיבט החברתי הטמון בהם, זאת. דיאלוגים כאלה

נערים ונערות תורמים לחבריהם : כלומר . 5"למידה בין עמיתים"שהם מאפשרים 

  .ידם בתהליך הלמידה-ונתרמים על

נחשפים המשותף והשונה , ים מחברים לשיחהשבמהלכו נערים ונערות לומד, במפגש

  .בסגנון למידה שונה ובמידת עניין אחרת,  אחר6ידעהמתבטאים ב, ביניהם

המשא ומתן אודות הידע . לתהליכים הדדיים אלו של למידה והוראה פנים מגוונות

מומלץ  ,לפיכך . הלומדים והמורה-כיווני עבור המשתתפים בו -הנבנה אינו חד

את האפשרות של שילוב למידה בקבוצות קטנות בהזדמנויות שהמורה ישקול 

  .שילוב כזה עשוי לתרום לכל המעורבים במפגש הלימוד. מזומנות

                                           
) ית כאחתרגשית וקוגניטיב( תכונה של טקסט כתוב או דבור המזמינה את מעורבותו הפעילה -דיאלוגיות  3

   .ופותחת לפניו את האפשרות להעניק משמעות לטקסט, של הקורא או השומע
המושג מציין את האופי הנטווה של .  טקסט הנותן ביטוי ליותר מעמדה אחת-) קולי-לעומת חד(קולי -רב   4

 .ושל הטקסט הספרותי בפרט, הטקסט בכלל

כאשר כל אחד תורם מידיעותיו לבניית ידע חדש ,  תהליך למידה המתרחש בין שווים- למידה בין עמיתים  5
  .בקבוצה

שבמהלכו נבנים יחסים משמעותיים בין פרטי מידע , אישי וגם קבוצתי,  תוצר של תהליך דינמי- ידע  6
 .שונים
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  יאלוגיות בלמידהדעל חשיבות ה •

  
ההנחה בדבר חשיבות האופי הדיאלוגי של הלמידה נובעת מראייה המעניקה 

כבר .  של הפרטאישיים בהתפתחות האינטלקטואלית-חשיבות ליחסי הגומלין הבין

, )1991(בשנות השלושים של המאה הקודמת טען הפסיכולוג הרוסי הנודע ויגוצקי 

מה שמתרחש קודם  :כי ההתפתחות האינטלקטואלית מתרחשת בתנועה כפולה

אישי - כך במישור התוך-בא לידי ביטוי אחר, )פסיכולוגי- אינטר(אישי -יןבבמישור ה

י הגומלין ולקשרים שבין המשמעות הכוונה היא ליחס). פסיכולוגי- אינטרא(

הפרטית והייחודית של היחיד המתפתח לבין המשמעויות החברתיות והתרבותיות 

כדי לאפשר למצב הזה . שאתן הוא בא במגע במפגש עם האחר, הממוסדות

את " לשים הצידה"המורה צריך להשהות או , ילהתהוות ולהתפתח במפגש הלימוד

קולו של הלומד הוא זה , כדי שבמרחב פנוי זה, י הלימודםסמכותו כבעל ידע בתחו

 רצוי שהמורה יצליח ליצור מצב של אמון ?ומה על המורה לעשות לשם כך. שיישמע

. מצב שבו הלומדים הם המעלים שאלות לגבי נושאים רלוונטיים עבורם, ושיתוף

אשר , "אמיתי"המאפשרות לקדם את הדיון ה, "אמיתיות"שאלות אלו הן שאלות 

  .ו לא ידועים מראשאופקי

  

  הלמידה מקדמת את התפתחותו של הלומד •

  
ויגוצקי התייחס ליחסי הגומלין הנוצרים בתהליכי למידה כמקדמים את התפתחות 

למידה יעילה מתרחשת במרווח שבין האזור ההתפתחותי שהלומד , לפיו. הלומד

שוי נמצא בו בפועל לבין האזור ההתפתחותי הפוטנציאלי והעתידי שאליו הוא ע

הכוונה היא לפער שבין הדברים אשר אותם הלומד מבצע ללא סיוע לבין . להגיע

בתחילת , לדוגמה. סיוע של מישהו אחרהדברים שהלומד יכול לבצע בעזרת 

אך , הלומד יכול להתקשות בהצגה עצמית המונה את תכונותיו ,התהליך הלימודי

בריו ומראה לו מה הוא יכול לבצע משימה זו בעזרתו של המורה המארגן את ד

עדיין על " מתבסס"הלומד , במהלך הזמן. רלוונטי לסוג ההצגה העצמית הנדרשת

. אך הוא יכול לבצע את המשימה בכוחות עצמו, המצב שבו קיבל עזרה מהמורה

יתן להניח שהלומד ישתחרר מהדגם של המורה ויוכל להחליט בעצמו כיצד נ, לבסוף

זור ההתפתחותי המשוער או המקורב של הלומד  זיהוי הא.עליו לפעול במצב ייחודי

ומה מצריך את התערבותו של , של מה הלומד יודע כבר" לקבל תמונה"מאפשר 

שאותו לומד , חשוב לציין. הסבר ועידוד להתנסות עצמית, המורה באמצעות עזרה

כאשר , למשל(יכול להימצא באזורים התפתחותיים שונים ביחס לנושאים שונים 
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אך לא מצליח לחבר אותם לקטע  ,לכתוב משפטים תקיניםהלומד מצליח 

להתנהגויות " פיגום" מהווה יהאירוע הלימוד ,במובנים שתוארו עד כה). משמעותי

והוא הבסיס , רגשיים וחברתיים, לפיגום כזה היבטים קוגניטיביים. דומות בעתיד

עיון ר. 7"אזור ההתפתחות המשוערת" זה חויגוצקי מכנה מרוו. ללמידה עצמאית

זה מקבל ביטוי ביחסי הגומלין המתקיימים באירוע לימודי כלשהו בין ילד או נער 

: תכנית זו מצדדת בושוהוא בסיס לדגם המפגש , או בין מספר לומדים, ומבוגר

דיבור והקשבה שהוא , כתיבה, המורה מדגים עבור הלומדים התנהגויות של קריאה

  .יפעיל בדרגות שונות של מומחיות בעתיד

וכי יתכן מצב שבו לומדים , כי ידע הוא לא פונקציה ישירה של גיל,  הראוי לצייןמן

  .בני אותו גיל יגלו רמות ידע שונות והתנסויות אחרות בתחומי הדעת השונים

  

  חשיבות הקונפליקט בתהליך הלמידה •

  
, כך. או התנגשות בין דעות שונות" חיכוך"בתהליך הלמידה עשויים להתעורר רגעי 

עותיו של הלומד לגבי נושא מסוים עשויות להתנגש עם דעה חדשה אשר ד, למשל

המתעורר  8פליקטנקורגעים אלו מציינים מאבק או  .בזמן הלימודנחשפת לפניו 

כאשר הלומד מנסה . בגלל שמשמעותו של הנלמד אינה ברורה לו, אצל הלומד

שרגעים ניתן לומר , לכן. הוא לומד, למצוא פתרון לקונפליקט שבו הוא שרוי

בפני הלומד את וחושפים מתון מעודדים למידה " דיסונאנס"חשובים אלו של 

  .הצורך במשא ומתן לגבי נושא הלימוד ומשמעותו

קונפליקט מתעורר כאשר תחום מסוים במציאות של הלומדים הופך בעיניהם 

. במצבים כאלו הקונפליקט מזמין חקירה ומדרבן למידה. לחידה ומעורר שאלות

כיצד ? באיזו שפה כותבים: למשל, עשויות לעלות ולעורר קונפליקט הןהשאלות ש

? באיזו דרך להציג את עצמי? לפנות לסמכות כלשהי בעירייה או במקום העבודה

, שאלות אלו נותנות ביטוי לסוג קונפליקט העומד בבסיס התכנית המוצעת. 'וכו

יקט המתפקד הקונפל, מהו אפוא. 9לשונית-מטאבמיוחד בניסיון לפתח חשיבה 

המשמשת אותם בחיי (בין השפה הדבורה " מתח"זהו מעין ? כחידה עבור הלומדים

. לבין השפה הכתובה על תפקידיה השונים) יום ברמות משתנות של מורכבות- היום

                                           
 מושג זה מתבסס על ההבחנה של ויגוצקי בין התפתחות ספונטנית של הילד - אזור התפתחות משוערת  7

 .על הוראהלבין למידה המבוססת 

, או בין שני סוגי מידע על אודות אותו תחום,  חוסר התאמה בין שתי דעות סותרות כביכול- קונפליקט  8
 .שקט קוגניטיבי ורגשי אצל הסובייקט הנמצא במצב של קונפליקט-היוצר אי

, כלומר, תיאורי ברמה משתנה של הפשטה" כלי" מושג זה מפנה את תשומת הלב לשפה כ-שפה - מטא 9
 .זוהי השפה שבעזרתה ניתן לדבר על השפה ולתארה
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אלא אם הם בעלי , תפקידיה של השפה הכתובה לא תמיד ברורים ללומדים

קונפליקט  .אה לשפה הדבורהרלוונטיות ללומד להבנת שימושיה החברתיים בהשוו

המוכרת לו יותר מאשר , כזה מאפשר ללומד להעריך את ידיעותיו בשפה הדבורה

  .וכן לשכלל ידיעות אלו בהתאם לצרכיו המיוחדים ולהרחיבן, בשפה הכתובה

  

  הלמידה כחידה •

  
הן אתגר ללומדים , המאפשרות לארגנה, סכמותיה המגוונותוהשפה הכתובה ומ

שבה השפה הכתובה ממלאת תפקידים רבים בחיי הפרט , ייניתהגדלים בחברה אור

היא חידה , כמו עולם הפיסיקה ומערכת השמש, השפה הכתובה. והקהילה

   .משמעותית בעיניהם של לומדים בגילאים שונים

ל ידי כך לבנות עו, לבדוק ולגלות, משלה שעל הלומדים להכיר" קודים"לחידה זו 

הידע נבנה תוך יחסי גומלין עם הידע המאורגן . הלעצמם ידע אישי על השפה הכתוב

 10כתיבהל, במסגרת כזו ניתן לפנות לקריאה. והמעוגן בתרבות שהם חלק ממנה

  .ולמעברים ביניהן כתחומי דעת המאפשרים ללמוד ולבנות ידע מסוגים שונים

  

  

  

  

  

  

                                           
.  הכתיבה היא טכנולוגיית תיעוד שהאנושות המציאה כדי לרשום את השפה ולייצג משמעות- כתיבה  10

 .ידי בני קהילה מסוימת כראויה להיכתב-מכאן שהשפה הכתובה היא אותה שפה הנתפסת על
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  תהליך הקריאה
  

בתודעתו , קוראהיא מתחוללת בפנימיותו של ה: הקריאה היא תהליך מרובה רבדים

והיא נרקמת בשעת התנהלותם של יחסי גומלין בין הקורא לבין , וברגשותיו

ניתן לאפיין את מעשה הקריאה כמטוטלת הנעה בעדינות בין .  הכתוב11הטקסט

, מתבגר או מבוגר, אצל קורא מיומן). הטקסט( החיצוני דלמוק) הקורא( פנימי דמוק

לה להתפתח בעזרת עימות חוזר בין היכו, הקריאה היא פעילות מודעת ונלמדת

כתהליך של יחסי גומלין , אפוא, הקריאה נתפסת.  לבין הטקסט הכתובהיחידהקורא 

, בתהליך זה מארגן הקורא חומרים תרבותיים השזורים בטקסט. בין הקורא לכתוב

  .מזהה חומרים בעלי אופי אישי ומפרש אותם בדרך ההולמת את הטקסט כולו

 לדווחוהוא יכול גם , ית הקריאהיחווריאה דמומה ולהסתפק בהקורא יכול לקרוא ק

בין חוויית הקריאה לבין הדיווח , פער זה. תקשורתי- עליה ולהוסיף לה רובד מילולי

גורם לכך שלעתים נשארים דווקא ההיבטים הפוריים והמפרים של הקריאה , עליה

  .ח על רגשותיוהקורא אינו ממהר לדוו: מחוץ לדיווח אודותיה בשל אופיים האישי

הוא צריך לקחת בחשבון את ) מכל סיבה שהיא(כאשר על הקורא לדווח על קריאתו 

תלמידים וקונה אפשרי בחנות , חברים, מורים. קהל היעד הפוטנציאלי של דיווחו

זה הוא " סיפור. "אחר על הספר העומד לדיון" סיפור" כל אחד מצפה ל- ספרים 

הן על פרשנות מטעמו של הקורא , וי והמפורשתוכן המבוסס הן על הכתוב הגל- מבנה

, 1996, ינאי-אפשטיין( שבו בחר הקורא לארגן את סיפורו הרטוריוהן על דרך הארגון 

כאשר תהליך הקריאה . משקף תהליך זה" סיפור"עיבודו של תהליך הקריאה כ). 1999

, מעשהל. הקריאה מקבלת אופי סיפורי, לנמען כלשהו" נמסר"ידי הקורא ו-מאורגן על

עצם העובדה שהאדם נדרש . על חוויית הקריאה שהתקיימה" סיפור"היא נחשפת כ

שרת לו לארגן אותה מחדש לפי פמא, ים שוניםעורלדווח על חוויית הקריאה באי

דיווח למורה בכיתה ודיווח לצורך , דיווח לחברים, למשל,  כך.מטרת אותו דיווח

 להבליט היבטים שונים של תהליך כל דיווח עשוי. יהיו בעלי אופי שונה, המלצה

טיב המפגש . 'השתלשלות האירועים וכו, הפן המוסרי, כמו ההיבט הרגשי, הקריאה

המפגש : שהוא מוסר על תהליך קריאתו" סיפור"בין הטקסט לבין הקורא מתברר ב

  .חסר חשיבות וראוי לשכחה,  משעמם:מחדש ומעורר או להפך, עשוי להיות מסעיר

פי היחסים שהקורא חווה עם הטקסט במהלך -על, בין השאר, קבעאופיו של המפגש נ

דברים .  והמתעוררות בעקבותיההפי מערכת הציפיות המלוות את הקריא-הקריאה ועל

אלו מהווים בסיס רעיוני לכך שהתכנית מנסה להפגיש את הלומדים עם דרכי קריאה 
                                           

, הרצאה, שיחה, סרט, סיפור, ספר, למשל. עות רשת של אמירות המוצגות כיחידה בעלת משמ- טקסט  11
  .פתגם, שאלון, כתבה בעיתון
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 . המלווה כל מפגשעיון זה מקבל ביטוי בעיקרון דידקטיר. מגוונות ולמטרות שונות

ידי המורה -זוהי הסיבה להמלצה על הטכניקה של קריאה בקול על ,במילים אחרות

קריאתו בקול של המורה מסייעת ללומד במפגשו , בין היתר: בפתיחת כל מפגש לימודי

  .אם היה עליו לקרוא בכוחות עצמו, עם סוגי קריאה שהיו נמנעים ממנו

. ורה גם להיבט הארגוני של התכניתהדגשת החשיבות של תהליך הקריאה קש

, נשענת על הכרת סוגות שונות, של ארגון סוגי טקסטים כקטגוריה, 12הסוגה

 דרך ללמוד על הסוגות השונות היא, והקריאה תוך כדי ניתוח והתייחסות לנקרא

המבליטה את יחסי הגומלין , התכנית מדגישה את הצורך בהוראה. הקיימות בחברה

התנסות , במילים אחרות. בין תפקיד הכותב לתפקיד הקוראבין קריאה לכתיבה ו

המדגישה בעיני הקורא הצעיר את האופן שבו הכתוב , מודרכת ומושכלת בקריאה

שם "הלומד , זאת אומרת. משפרת ומשכללת את דרכי הכתיבה של הלומד, מאורגן

לשילוב של היבטים התכניים והצורניים של הטקסט ונעזר בהיבטים אלו " לב

משכללת , ההתנסות בכתיבה לצרכים רלוונטיים ללומד, במקביל. יבתו האישיתבכת

היוצר הזדמנויות למידה עבור , הברור למור, ואולם. ומעדנת את ערנותו כקורא

מתווך עם שקריאה מודרכת זו לא מחליפה את המפגש הרגשי והלא , תלמידיו

  .עליו" מוותר"ולכן הוא לא . הטקסט

, דקדוקיות, גרפיות(הכתוב תלויות במוסכמות שונות דרכי הארגון של הטקסט 

 )סמכות אדמיניסטרטיבית, קרובי משפחה, מורה, בני נוער(בקהל היעד , )'סגנוניות וכו

תיאור של חוויה רגשית או , תיאור של תוצאות מחקר, הוכחה, שכנוע(ובמטרותיו 

פקיד הקורא כאשר ת,  כל אלו נחשפים בעיני הלומד ביתר בהירות).אינטלקטואלית

השפה . ותפקיד הכותב מוצגים כמושפעים האחד מן השני וכניתנים ביחסי גומלין

היא המאפשרת לבטא מגוון , המאפיינת קהילת שיח מסוימת, סכמותוכמערכת של מ

  .ולעבור מן הקריאה כחוויה פרטית לדיווחים השונים עליה, זה שתואר

פנימיותו של בזמנית - צע בושהקריאה מצטיירת כתהליך המתב, ניתן לסכם ולומר

ההתייחסות לקריאה אינה . הקורא וכביצוע או מימוש של מה שכבר כתוב בטקסט

אבל גם אינה רואה את הטקסט כמנותק מתהליך , משעבדת את הטקסט לקורא

קוגניטיבי מיוחד בזמן -נמצא במרחב רגשי, ילד כמבוגר, הקורא. קריאתו ופענוחו

 רק באמצעות קריאה מרובה ומודעת לעצמה מרחב זה יכול להשתכלל. הקריאה

  ).1985, כספי" (שגרה פורייה"שעשויה בתהליך מתמשך להפוך ל

                                           
טקסטים כתובים או דבורים אשר ניתן לראות אותם כשייכים לאותה קבוצה בגלל , אנר' ז- סוגה  12

 .תכונות משותפות המאפשרות לזהות אותם
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  עקרונות העבודה
  

תחום החינוך הבית ספרי הוא התחום החברתי היחיד שבו התחביר והדקדוק כסוג 

, כלומר" (עובדת"פה שכי הם מאפשרים להראות כיצד ה, שפה חשובים- של מטא

  ).נסה לתאר את השפה שבה הדוברים משתמשיםמהכשפה טכנית 

או קבוצות שנשרו ממוסדות , המורים עשויים ללמד קבוצות שוליים, בהוראה

בעזרת חשיפה לסוגי שפה המועדפים , מגוון רחב של אפשרויות חברתיות, חינוך

מאפשרת , לשון בכללוידיעת תחביר בפרט . במצבים חברתיים ותרבותיים שונים

תוך ניצול אפיונם למטרות תקשורתיות , אנרים או בסוגות דיבור'שימוש מושכל בז

שהם , הכרעה בתחומים שונים ידיעה זו מעניקה ללומדים כוח ויכולת. שונות

תרומתו של הקונפליקט בתהליך , ידי כך-על. ממטרותיה המוצהרות של התכנית

ון אלא צעד מעשי בתהליך הלימוד ובתכנ, חינוכית" סיסמה"הלמידה אינה רק 

  .המפגש הלימודי כמצב של יצירת הזדמנויות למידה עבור הלומדים

, "מסגרת"מציין מושג זה מעין  ,באופן כללי". סוגה"התכנית בנויה סביב המושג 

  .המאפשרת לזהות קבוצת מסרים כתובים או דבורים אשר להם תכונות משותפות

ליה מתבסס המתייחסות לאופייה של התפיסה שע, לתכנית מספר מטרות כלליות

, הדידקטיות המופיעות במדריך למורה זהתפיסה זו משתקפת בהצעות . הסילבוס

  :המטרות הכלליות הן. וכן במטרות ייחודיות של כל יחידת לימוד

 .לעודד התנסות הלומדים בקריאה ובכתיבה *

לחדד את מודעות הלומדים למקומו של הקורא בבניית המשמעות של  *

 .הטקסט

 .שת היכולת בהתעסקות בקריאה ובכתיבהלחזק בלומדים את תחו *

 .לספק ללומדים כלים גמישים ומגוונים לכתיבה בסוגות השונות *

 .לפתח את דרכי הקריאה הקיימות ולשכללן *

את השימושים , תוך כדי למידה ,להבהיר ללומדים, אפוא, מטרות התכנית הן

ם מדובר בלומדי, כאמור. החברתיים והתרבותיים של מספר סוגות מרכזיות

בצורה המאפשרת להם להיעזר בהן , שמסיבות שונות לא נחשפו לסוגות אלה

  . לשימושים שונים

שלפיה הידע בתחומי הדעת , מתבססת התכנית על התפיסה, כדי להשיג מטרות אלו

התכנית נשענת על , בנוסף. בתהליך מתמשך ודינמי של למידה" נבנה"השונים 

 19



כל אחד בדרכו , יעותיהם ולהרחיבןהאמונה ביכולתם של הלומדים לשכלל את יד

יש התייחסות לנושאים עיוניים המקבלים ביטוי מעשי , מאחורי תמצית זו. שלו

,  יחס ללמידה:כמו למשל, בתכנית המוצעת והם הוזכרו בתחילתו של מדריך זה

  .ועוד, ליכולת ללמוד, לקריאה

  

  :שאלות אפשריות על עקרונות העבודה •

  

  ? פעמיםו דבר מספרתמדוע לומדים או .1

התפיסה העומדת בבסיס התוכנית מתייחסת לקשר שבין השימוש בשפה לבין 

בין פעילויות קריאה וכתיבה לבין קבלת ; החשיבה על השפה ועל השימושים בה

אלה הם מעברים בין , ובדיקת מודלים חברתיים של מימוש קריאה וכתיבהמידע 

לי של התכנית ולכן מעברים אלה קובעים את אופייה הספיר. עשייה לתיאוריה

עיקרון זה . ברמה הולכת וגדלה של העמקה, נושאים שונים נלמדים מספר פעמים

. במהלכו כל פעם יודעים יותר, מבטא תפיסה הרואה בלמידה תהליך מתמשך ודינמי

לעתים , על הלומדים לחזור לאותו נושא מספר פעמים, כדי שלמידה כזו תתאפשר

ולעתים תוך הבנה משוכללת יותר או , א הלימודגשת היבטים שונים של נושדתוך ה

, כך למשל. ספירליות זו משתקפת בתכנית בכל הרמות שלה. תוך שיפור הביצוע

לקראת , נלמדות לאורך כל התכנית" סיפור"ו" הסבר", "מכתב", "שאלון"הסוגות 

פעם הלימוד מתמקד בהיבטים אחרים של  אך כל, תשע ועשר שנות לימוד, ונהמש

הלומד משכלל את ידיעותיו בתחום הסוגה , בדרך זו. יב העמקה משתנההסוגה וט

של , יש הרבה סוגים של שאלונים("בגווניה השונים בעיניו המצטיירת , הנלמדת

").  קורא וכותב מיומן יודע להבחין ביניהם-של הסברים ושל סיפורים , מכתבים

- ות מטאהמאפשרות לפתח מודע, הקטגוריות של התייחסות לטקסט, בדומה

דבר זה מאפשר להבין . חוזרות על עצמן באופן ספירלי לאורך כל התכנית, לשונית

: את דרכי ההתייחסות לטקסט הכתוב או הדבור ברמת השיח" ל פעם טוב יותרכ"

מה מקום הנמען בקביעת ארגון , מהו טקסט אינפורמטיבי לעומת טקסט רגשי

היחסים בין היבטים אלו של וכן אלו הם , מהי מטרת הטקסט ומהו נושאו, המסר

לא מבטיח , למשל במודעה או בפרסומת, פעמי של נמען הטקסט-זיהוי חד. הטקסט

לא ברורים באופן "תוך דיון במקרים , התנסות חוזרת בזיהוי כזה. הבנת המושג

מחדדת את כישוריו של הלומד ואת יכולתו להשתמש באופן מושכל ונבון , "מוחלט

היא , העובר כחוט השני בתכנית, נוספת לעיקרון הספירלידוגמא . בהבחנות שנלמדו

המתקדמת תמיד מדוגמאות הקיימות בחברה לניתוחן , דרך העבודה הדידקטית

 20



יבי סהמבט הרפלק. וליצירת טקסט בידי הלומד עצמו, ברמות משתנות של העמקה

  .על הסוגה ושימושיה החברתיים הוא דוגמה נוספת לעיקרון זה

ומנסה להסביר , פה ליצירת משמעותשה לעבוד על דרכי ה המוצעת מנסהתכנית

כפי , לכן. כדי לאפשר למסרים שונים להתקיים ולהשפיע, "מתארגנת"כיצד השפה 

דה מבהירה את מטרת ייח באופן חוזר וספירלי כל, שהודגם בפסקה הקודמת

" מסדרת"ההוראה חושפת ו. תוכן הטקסט ודרכי עיצובו ,סוג הנמען, הכתיבה

 כיצד נפתח מכתב :כמו למשל, מסוימים של הטקסטים עבור הלומדיםהיבטים 

, "פי כן אף על", "ןכל"כמו , פן השימוש במיליםומהו א, המיועד לבעל סמכות

  .'וכו? איך להסתכל באינדקס? איך לארגן סיפור כך שלא יהיה משמעם, "לדעתי"

סט כתוצר הוראה כזו מאפשרת ללומדים להפוך את הרבדים השונים השלובים בטק

. עבוד הלומדים" מובן"למשהו , כמו המכתב המוקפד והסיפור המעניין, מוגמר

ההבנה העיונית של רכיבי הטקסט היא רק היבט אחד ביכולת להיעזר ברכיבים אלו 

  .הלומדים" 13ִהְתָּבנּות"למטרות הקשורות ב, כלומר, למטרות אישיות שונות

  

  ?ודמדוע סוגות הדיבור והכתיבה הן יחידות לימ .2

.  הנוכחי כאמצעי לארגון יחידות הלימוד14סילבוסמשמש ב) אנר'ז(המושג סוגה 

קבוצות גדולות " ממסגרות"מקדדות או , באופן כללי ניתן לומר שהסוגות מארגנות

, כך למשל. דיסקורסיביות משותפות-ניותו להן תכונות לשאשר, של מסרים

למרות , וגה אחת רחבהסיפורים שונים שאנחנו קוראים או שומעים שייכים לס

ניתן לזהות סוגי סיפורים , בתוך קטגוריה מקיפה זו. ההבדלים בין כל סיפור וסיפור

, אפוא, בררמת. ועוד, סיפורים בעלי גוון אישי, סיפורי עמים, סיפורי בדיון: שונים

דיסקורסיבית -  ויחידה לשונית15יחידה דידקטיתמהווה הסוגה , שבסילבוס המוצע

יש לקחת בחשבון שהסוגות הן קטגוריות דינמיות ומשתנות , םואול. זמנית-בו

, "נקי"שימושים החברתיים השונים הן לא מופיעות באופן בוש, יהבמהלך ההיסטור

וי לשילוב של פונקציות יטטקסט ממשי בחברה נותן ב: אלא שההיפך הוא הנכון

 קציהנויחס לפתנוטים לה, למרות שמסיבות דידקטיות ומטעמי נוחות, תקשורתיות

את הסוגה שאותה " להציג"המעשה הדידקטי בא ,  כלומר-הבולטת או המרכזית 

הסוגה , התבוננות מדוקדקת בטקסט מאפשרת לזהות את הגוונים שבו .רוצים ללמד

                                           
ים שבעזרתם האדם יכול פסיכולוגית המספקת כלים מגוונ-חברתית- תיאוריה חינוכית-ִהְתָּבנּות  13

  .ולשכלל את עצמו ואת כישוריו" לבנות"

 .סרטי מידע ופעילויות למידה, דוגמאות, הכוללת יחידות לימוד,  תכנית לימודים מפורשת-סילבוס  14

היחידות הדידקטיות ממוקדות , במקרה של תכנית זו,  יחידה להוראת נושא מסוים-יחידה דידקטית  15
 .יבים לשוניים הקשורים לסוגות אלווברכ) אנרים'ז(בסוגות 
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היא מקום מפגש בין תיאור מופשט של תכונות טקסטים לבין מבעים קונקרטיים 

  ).,Todorov 1995(חברתי נתון -ברגע היסטורי

" תכני"והיא מאפשרת לשלב בין , הסוגה היא יחידה לארגון הלימוד, לבוסבסי

עמודות שבהן : בסילבוס(הכתיבה או השיחה לבין פרטי השפה והדקדוק שיש ללמוד 

הסוגה מגשרת בין , כמו כן). לשונית-יש פירוט של המוקדים לפיתוח מודעות מטא

עמודה (ך הלימודי  מביא לתלמיד בתחילת התהליההדוגמאות החברתיות שהמור

  ).עמודה חמישית(לבין התוצר שהלומד יוצר בסיום יחידת לימוד מסוימת ) שלישית

 לפי הקשרם כלי לניתוח תוצרים שוניםשהסוגה היא לומר באופן ממוקד יותר ניתן 

ולא אמצעי לקביעת קטגוריות של טקסטים באופן , חברתי ולפי מטרתם-התרבותי

והמדריכה " מכוונת"א קונסטרוקציה מופשטת ההמושג סוגה הו, כלומר. מופשט

- את בני הקהילה כיצד לארגן מסרים כתובים הנכתבים או הנקראים ומסרים בעל

מעמידה לפני הקוראים " ספרות רומנטית"הסוגה , למשל. וכן כיצד לפרשם, פה

דוגמה . גיבורים שהם שונים במהותם מאלו שהספרות הבלשית מעמידה במרכזה

שונה משיחה בין ידידים וכן משיחה , יחה המתנהלת במהלך שיעור הסוגה ש:נוספת

. מלומדת בין חוקרים בנושא רפואי או משיחת היכרות עם עמיתים במקום עבודה

, "הכלליים"בכל הדוגמאות משמש המושג סוגה כדי לציין את המאפיינים 

ידי ועל , המאפשרים לזהות את הטקסט הנרקם בין הדוברים או בין הכותב והקורא

הקוראים . של המעורבים במצב התקשורתי" ציפיות"מאפיינים אלו לנווט את ה

מוכר לנו ". דברים שונים"והדוברים מצפים מסוגים שונים של ספרות ושל שיחות ל

: המצב שבו אחד הדוברים אומר למי שמפר את חוקי השיחה על הפרת כללי הסוגה

איך אתה מעז : "ו מצב אחרא!" אנחנו לא בשיעור עכשיו! אל תיתן לי הרצאה"

  "?האם שכחת שאנחנו בכיתה? לדבר ככה

עמודות שנייה (פה - התכנית בנויה סביב סוגות שונות המקבלות ביטוי בכתב ובעל

). עמודה שישית(וסביב הכוונה לעורר חשיבה מודעת על השימוש בהן ) ושלישית

 הלומדים החשיבה המודעת על השימוש בסוגות השונות מפנה את תשומת הלב של

היבט חברתי זה קשור לאפקטים שהסוגות מאפשרות . אל ההיבט החברתי שלהן

יכאיל מכפי שטבע הוגה הדעות ומבקר התרבות (להשיג ולמטרות שבגללן הן עוצבו 

מטרותיו של מאמר המוסר מידע הן שונות ממאמר , כך למשל). 1978, באחטין

את " ליידע"האחד רוצה . המביע עמדה אידיאולוגית לגבי המידע שהוא מוסר

, אפוא, עיצוב הטקסט ראוי. השני רוצה לשכנע ולגרום לעשייה אצל הקורא; הקורא

  .שיילמד ביחס למציאות תוססת ולא רק ביחס לארגונו הפרומלי
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המסגרת הסוגתית מאפשרת לאגד פונקציות או תפקידים שחשוב להדגיש 

קביעה . הפונקציה הבולטתפי -כן קביעת הסוגה נעשית על-ועל, תקשורתיים שונים

במטרת הקריאה , מכיוון שהיא תלויה במטרת הטקסט ולא פחות, זו אינה פשוטה

חוקרים שונים חולקים על הדרך ההולמת להפריד בין , כך. ובהתייחסות אל השפה

 הפונקציות ואין הסכמה בדבר המאפיינים של כל סוגה וסוגה ובדבר, הסוגות

נעשות , באופן פרגמטי, ובכל זאת. בכל סוגההתקשורתיות הבאות לידי ביטוי 

פרסומת הנה סוגה , למשל. ותכנית זו היא דוגמה להחלטה מעין זו, החלטות כאלו

שמטרתה להשפיע על הקורא בתור צרכן אפשרי של המוצר או המותג המופיעים 

לכלול , יכול מתכנן הפרסומת, את השפעתה על הקורא" לחזק"מנת -על. בפרסומת

החלטה פרסומית זו . על היבטים מסוימים של המוצר המוצע" תמים"ווח יבה ד

נשענת על היכרות הקהל עם הדיווח כטקסט המוסר מידע באופן אובייקטיבי 

ואם החלטה , ועל הקורא להחליט מהי הפונקציה החשובה בטקסט הנקרא, כביכול

נייה המאפשר ללמוד על דרכי פ, קסטכטקריאת פרסומת : דוגמה נוספת. זו אפשרית

הנה קריאה אשר מטרתה הדידקטית , לקהל ועל ההבחנה בין מסר גלוי למסר סמוי

  .מטשטשת ומזעירה את כוח השכנוע של הפרסומת

, ידי חלוקה לסוגי טקסטים-  עם בעייתיות זו עלמנסה להתמודדהתכנית המוצעת 

המורות והמורים שילמדו את : אשר צוין בהם מהו התפקיד התקשורתי הבולט

וזאת לפי הצורך ולפי נטיותיהם , ידעו להצביע על היבטים אחרים בטקסטהתכנית 

  .של הלומדים

  

  ?מהו תפקיד המורה .3

הזדמנויות בהכרת הסוגות וביצירת , בענייני שפה" מומחה"המורה מצטייר כ

המורה משלב היכרות עמוקה עם תחום הדעת ועם הקשבה .  עבור הלומדים16למידה

הוא מכיר את הלומדים : ל המורה חשוב ביותרלכן תפקידו ש. לצורכי הלומדים

הוא בודק דרכים כיצד להפוך את תחומי , ומתוך כך, מודלומכבד את רצונם ל

, מנסה לעורר את הלומדים לסקרנות, אם כך, המורה. הלימוד לרלוונטיים עבורם

  .לחיפוש וללמידה בתחום הדעת

וגות דיבור המורה חושף עבור הלומדים את המטרות החברתיות שממלאות ס

מילות , לדוגמה, כך. ועל ידי כך עוזר להם להשתמש בהן באופן הולם, וכתיבה שונות

, סיבה ומקום הן לא רק קטגוריות מופשטות בניתוח משפטים, היחס המציינות זמן

                                           
או זיהוי מצבים כאלו בפעילות הלא ,  תכנון קפדני של מצבים המאפשרים ללמוד- הזדמנויות למידה  16

 .מתוכננת המתקיימת במפגש
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במכתב תלונה לרשויות או בעלון המוסר , אלא אבני בנייה במכתב לחיפוש עבודה

ידה עבור הלומדים ועוזר להם לארגן את הידע צר הזדמנויות למוהמורה י. מידע

  .החדש ההולך ונבנה

  

  ?"להסתכל על למידתם"לשם מה צריכים הלומדים  .4

התפיסה המוצגת בתכנית מעודדת את הלומדים להפוך לביקורתיים כלפי 

  .אנרים או הסוגות'השימושים השונים במגוון הז

ות המשמשות את בית בדיאלוג ביקורתי כזה מתעוררת מודעות ביחס לשפה ולתרב

הספר ואת המוסדות החברתיים השונים וביחס לתרבות הלומדים והקהילה 

חשוב להפוך את הלומדים לאחראים במידה , בנוסף. הקרובה אליהם ולשפתם

התכנית מנסה לשלב את האינטרסים של הלומדים , לכן. מסוימת על למידתם

  .וגות המוצעותבנושאים הנלמדים ולהציע שימושים אמיתיים במגוון הס

ודדים ומעצימים אחריות זו של הלומדים מהווה תשתית פורייה עיצירת תנאים המ

חפץ או , המורה יכול לבקש מהלומדים להביא סיפור, למשל. להישגים עתידיים

ידי כך הם בעצמם -שעל, ולהבהיר להם, כתבה עיתונאית למפגש הלימודי הקרוב

רה לשתף את הלומדים בבחירות הקשורות יכול המו, כך. יקבעו חלק מנושא הלימוד

שיעלה , וכן להעביר אליהם את האחריות בדבר הנושא, ילניהול המפגש הלימוד

המורה יכול לעודד את הלומדים להביא למפגש , בנוסף. לדיון בפתיחת המפגש הבא

מילוי , כמו כתיבת מכתב(הקשורות לתחום השפה המעסיקות אותם " בעיות"

  ".זמן לחיפוש פתרונות" את המפגש כולהציע) 'שאלון וכו

  

  ?מדוע יש לקריאה חשיבות כה גדולה בתכנית .5

, התכנית יוצאת מתוך הנחה שבין תהליכי קריאה וכתיבה יש יחסים דינמיים הדוקים

זו הסיבה . בכל מורכבותה, וששני תהליכים אלה הם חלק מרכישת השפה הכתובה

חשבת לחלק חשוב של תהליך של המורה והלומד נ") ביחד("שהקריאה המשותפת 

והיא נקודת פתיחה של המפגש , תובה כמערכת תרבותית מוסכמתכהכרת השפה ה

לשונית - לכך שהמוקדים לפיתוח מודעות מטאזו גם הסיבה.  שנציע בהמשךיהלימוד

את ניתוח , מערבים באופן חוזר את ההתנסות בקריאה, המוזכרים בסילבוס

התנסות מעגלית זו עם . תיבה של תוצר חדשהמאפיינים של הטקסט הנקרא ואת הכ

כך ניתן ללמוד כל פעם . השפה הכתובה מספקת הזדמנויות רבות ומשתנות של למידה

  .ולהבין את האפקטים שהשפה יכולה ליצור בקרב הקוראים והכותבים, קצת יותר
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 הלומדים לחדד את מודעותהיא , ביחס לתהליך הקריאה, אחת המטרות בתכנית

רצוי להדגיש , כלומר. בבניית המשמעות של הטקסט, כקוראיםלמקום שלהם 

ושמטרותיו של הקורא חשובות , של הטקסט" כתיבה מחדש"שקריאה היא מעין 

, "אחרת"נקרא כל פעם , למשל שיר, אותו טקסט, לדוגמה. ורלוונטיות בתהליך זה

להתכונן למבחן או , לצטט משפט לברכת יום הולדת: בהתאם למטרות הקורא

ההתנסויות בכתיבה מחדדות מודעות זו ברמות . ר לחבר על התרשמות מהשירלספ

 לדרכי קריאה פיתוח הערנותהיא , הנגזרת מן הראשונה, מטרה נוספת. השונות

). ההבחנה בין מסירת מידע להבעת עמדה, למשל(שונות שטקסט נתון יכול לזמן 

 המבנות תיותטיפוח הרגישות למוסכמות התרבותיות והסוגמטרה שלישית היא 

  .את הקריאה ומאפשרות לחלץ משמעות מהכתוב

  

  ?מה מקום השפה הדבורה בתכנית .6

שהקריאה המשותפת של המורה והלומד נחשבת למרכזית , כפי שצוין בסעיף הקודם

כך השיחה החופשית והחלפת ,  הכתובה כמערכת תרבותית מוסכמתבהכרת השפה

חה ללימוד השפה הדבורה במצבים פה בין המורה ללומד הן נקודות פתי-הדעות בעל

מבליט את , המפגש הלימודי שאותו נציע בהמשך. חברתיים שונים ולמטרות שונות

ניתן לומר . 17שיחהחשיבות שהתכנית מעניקה להתנסויות מגוונות במיומנויות 

המורה מאפשר ללומד להתנסות באירועים חברתיים ומזמן עבורו  ,שמצד אחד

ים חברתיים המצריכים דרכי ביטוי פחות או יותר באירוע" הימצאות דמיונית"

, כמו הצגה עצמית, אופני הפנייה, אוצר המילים, מבחינת ההרכב הלשוני, מסוכמות

גים עבור דמ המורה, מצד שני. תשובות על שאלות והתייחסות ממוקדת לנושא

והופך את החלטותיו , במצבים שונים" תקנית"פה דבורה שהלומד את השימוש ב

המורה מספק ללומדים , בדרך זו". ניתנות להבנה"ארגוניות להות והלשוני

מילות מפתח , דרכי פתיחה וסיום, דרכי ארגון הנושא: כגון(אסטרטגיים " פיגומים"

, שימוש במילות קשר, על לנושאוהתאמת פ: כגון(פיגומים לשוניים , )להמשך שיחה

, תנועות ידיים: כגון(לה אישית יעי-ם לתקשורת ביןיופיגומ) שימוש במילים טכניות

  ).ועוד, קול ומקצב, קשר עין

                                           
בכל אירוע שיח יש לפחות שני . ועוד, הוראה, חקירה, דיון, שיחה:  אירוע לשוני במובנו הרחב- שיח  17

שיתוף הפעולה בין הדוברים הוא תנאי להצלחת .  באופן מתחלף כדובר וכמאזיןמשתתפים המתפקדים
 .אירוע לשוני זה
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  דרכי ארגון הסילבוס
  

תכנית הלימוד המוצעת להוראת שפה מחולקת לחמש קטגוריות המופיעות בכותרת 

כדאי לשים לב שרוב העמודות משלבות שפה . של חמשת העמודות שבסילבוס

ה לכך היא כדי הסיב. דבורה ושפה כתובה בהרכבים שונים ולפי נושא הלימוד

, לדבר ולהקשיב: לאפשר ביטוי בתכנית לקשת רחבה של התנסויות בתחום השפה

  :להלן תאור קצר של כל משבצת והיחסים שבין המשבצות. לקרוא ולכתוב

  

  :1עמודה  •

מספר המפגשים הוא בגדר . מציינת את מספר היחידה ומספר מומלץ של מפגשים

אם מספר , בסס על היכרותו עם הלומדבהת, משום שכל מורה יחליט ,המלצה בלבד

  .זה מתאים לצרכיו של הלומד

  

  :2עמודה  •

שאליה מתייחסת , היא מציינת את הסוגה. מזהה בשם את סוג הטקסט הנלמד

שאליה יש להפנות את תשומת הלב במפגש , וכן את הפונקציה הבולטת, היחידה

כן היא משלבת -  ועל,הסוגה היא כלי לניתוח תוצרים שוניםש, כדאי לזכור. הלימודי

כל הסוגות מציעות . הקשבה ודיבור, כתיבה, קריאה: התנהגויות לשוניות שונות

הסוגות מחייבות עיון בדרכי , בנוסף. הסתכלות ממוקדת בטקסטים חברתיים

וכן תשומת לב מוגברת לאסטרטגיות ) התוצר המצופה(הכתיבה של הטקסט 

  ). הדוגמאות וניתוחןהבנת(הקריאה המופעלות במפגש עם טקסטים אלו 

  

  :3עמודה  •

  .כוללת דוגמאות שונות לסוג הטקסט הנלמד

כל . ולכן הן מגוונות מאוד, הדוגמאות הן נקודת המוצא לעבודה לימודית ביחידה

איזה הסבר רלוונטי , למשל, מורה יחליט מהן הדוגמאות שמתאימות ללומדים

מאות חשובות מבחינת הדוג. לנושאי ההתעניינות של הלומד מבין סוגי ההסברים

משום שהן מודל חברתי של שימוש מסוים בשפה , התפיסה העומדת בבסיס התכנית

,  על שימוש במכשיר מסויםהסברההבחנה בין , למשל, כך. להשגת מטרה  מוגדרת

שהוא ,  על אירוע היסטוריהסברלעומת , שהוא טקסט המדריך והמפעיל את הקורא
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הסבר , כלומר. וגה המאגדת אותםסש שונה במדגימה שימו, טקסט עיוני ולימודי

בין הפן השימושי לפן הלימודי של , הבחנה זו. שימושי לעומת הסבר לימודי או עיוני

הדוגמאות מספקות , בנוסף .בארגון הדוגמאות לאורך התכניתמודגשת , אותה סוגה

. מודל ברור לארגון מסר לשוני שיהווה תשתית לתוצר שהלומד צפוי ליצור בעצמו

ואל נקודה זו יחזור , שהדוגמה היא תחילת המסלול של ההוראה והלמידה, מכאן

העובר מהדוגמה אל התוצר , רצף זה. עכשיו כיוצר הדוגמה: הלומד מזווית אחרת

והוא בגדר , הוא בסיס לדרך העבודה הדידקטית במפגשים הלימודיים, של הלומד

  .הנחיית עבודה לאורך התכנית כולה

  

  :4עמודה  •

אלה נושאים אשר העיון בהם . לשונית-נושאים לפיתוח מודעות מטאכוללת 

זאת " (דרכי השפה ליצור משמעות"ולימודם השיטתי יתרמו למודעות הלומד כלפי 

רגל ואיך משתמשים בכלים -כפי שמבינים איך משחקים במשחק כדור: אומרת

סרים כך ניתן ללמוד איך השפה מתנהלת ומאפשרת ליצור מ, שונים כיאות

האחת . עמודה זו מחולקת לשתי עמודות לפי מיקוד ההתבוננות בטקסט). ולהבינם

ברמת הטקסט כיחידה , כלומר, לשונית ברמת השיח-מתמקדת במודעות מטא

סוג של , מטרות ורמה משתנה של פורמליות, קומוניקטיבית אשר לה מוען ונמען

 מדגישה את המודעות העמודה השנייה בקטגוריה זו. תוכן וסוג של ארגון גרפי

היא מדגישה את המרכיבים הלשוניים המשולבים . לשונית ברמת הלשון-המטא

והן כיחידות גדולות יותר ) סוגי מילים וסוגי קישורים(הן כיחידות קטנות , בטקסט

  ).משפטים ופסוקיות(

  

  :5עמודה  •

אשר מאפשרים ללכד בטקסט כתוב את ,  שוניםכתיבהכוללת המלצות לתוצרי 

מדובר במעין חזרה על הדוגמאות שפתחו את תהליך . אים שנלמדו ביחידההנוש

. אך הפעם באמצעות טקסט שהלומד כתב כביטוי ללמידתו, יחידהבהלמידה 

השאובים משום שהן מתבססות על רעיונות , "פרויקטים"אלו נקראות  המלצות

בת טקסט כחלק מתהליך ימתפיסת הוראה המתייחסת אל העיסוק הממושך בכת

שכתיבתו מאפשרת , היתרון בסוג כזה של תוצר הוא. למידה של אותו סוג טקסטה

ניתוח הדוגמאות והבנת מרכיבי הטקסט על רמותיו (ללומד ליישם את מה שלמד 

  .שאמור להיות רלוונטי עבורו, תוך יצירת טקסט חדש, )השונות
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  :6עמודה  •

היא מציינת . דתויישום עמודה זו יביא את הלומד לידי הסתכלות מושכלת על למי

על הישגיו , המוקדש לתהייה ולחשיבה על מה שנלמד" זמן לימוד"את הקיום של 

להסתכלות . תרבותי של הסוגה שבמוקד היחידה-של התלמיד וכן על היעוד החברתי

משום , חלק מתהליך הלימודכזו היבט ביקורתי אשר חשוב להציגו בפני הלומד 

לפעמים תמימים או , לפעמים כוחניים, שהיבט זה הוא המאפשר שימושים שונים

  .של הסוגות השונות, מניפולטיביים

  .העמודות מדגימות כיצד ניתן ללמד נושא אחד ברבדים שונים
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  הצעה לארגונו של המפגש הלימודי
  

אך , שלכל אחד מהם מטרות שונות, המפגש בין המורה ללומד כולל ארבעה מוקדים

  :עם זאת משולבות

  
 מדובר בקריאה של כעשר דקות המתקיימת ":אה בהמשכיםקרי"  .1

המורה והלומד בוחרים ספר או סיפור אשר קריאתו . תמיד בפתיחת המפגש

" אי"קריאה זו מהוו מעין . המשותפת תלווה אותם במשך מספר מפגשים

נושא הטקסט לא חייב להיות קשור לתחומי . להתכנסות ולרגיעה לקראת הלימוד

אם הלומד אינו , כאשר המורה קורא בקול, ריאה חופשיתמדובר בק .ההוראה

, ראשית? מדוע לקרוא בקול. מסוגל לקרוא ברצף טקסט העולה על מספר שורות

) רגשיים ואסתטיים, תמטיים(כדי לאפשר ללומד להיפגש עם תכנים ספרותיים 

כדי להתחיל את , שנית. בגלל קשיי קריאה וחוסר פנאי, שאליהם הוא אינו חשוף

כדי לשתף את הלומד , שלישית. באווירה נעימה שסיפור יכול לעורר, גש בנחתהמפ

  .אך בעלת תרומה להכרת השפה הכתובה, "ןליה מבחעאין "בחוויה ש

 אייקון

  
תוך קריאת הדגמה ,  הצגת מוקד הלימוד של היחידה:פתיחת המפגש  .2

דוגמה זו יכולה להיות דוגמה שהמורה הביא בשלבי ההתחלה של . של טקסט

את פרק הזמן של . דה או דוגמה שהלומד כתב בשלבי הסיום של היחידההיחי

תוך , תחילת המפגש המורה יכול לנצל לעידוד דיאלוג בין הלומד לסוגה הנלמדת

, ידע קודם רחב, וגהסתהיות לגבי השימוש ב, שאלת שאלות המעלות אסוציאציות

 ויהפכו יהלימודשיעשירו את המפגש , התנסויות אישיות ועוד רכיבים לא צפויים

מיומנויות בפרק זמן זה יכול לאפשר התנסות .  לבעל משמעות עבור הלומדאותו

, זיהוי נקודות להמשך השיחה, כמו הצגת נושא או ראיון, הנחוצות לניהול שיחה

שמירת קשר עין עם הזולת , מינוי תכונות או מאפיינים רלוונטיים לנושא הנדון

  .והקשבה פעילה של הדובר

 אייקון

  
הדגשה .  שיחה ודיון סביב המרכיבים השונים של הטקסט:יון וניתוחד  .3

. לשוני בסוגה- מעמיקה והולכת במוקדים השונים המאפשרים הבנה וניתוח מטא

  .העלאת הכללות והמלצות לקריאה ולכתיבה בסוגה הנדונה

 אייקון

  
שיחה מושכלת , )יצירה( הצעה לכתיבה בסוגה הנלמדת :סיום המפגש  .4

ידי -סיכום הנלמד על, שיחה על למידתו של התלמיד ביחידה, על אפשרויות הסוגה

השמעה , דמיון מודרך(פעילות יצירתית קצרה , עיון בחוברת, קריאת שיר, התלמיד

  ).ציור, לשיר

 אייקון
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  דוגמאות למערכי שיעור
  

 :1דוגמה  •
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

רצוי לשתף את הלומד בדרך , מכיוון ששיעור זה הוא השיעור הראשון בסילבוס

. מומלץ לתאם ציפיות בין המורה ללומד, כמו כן. ובדרך ארגון המפגשיםהלימוד 

" קריאה בהמשכים"המורה יכול לומר שהוא מצפה שהלומד ישמח להביא ל, למשל

, הוא, וכן שלמפגש הראשון, טקסטים שהוא מעוניין לשמוע או לקרוא בעצמו

חומים המורה גם יכול לשאול את הלומד אלו ת. בחר משהו כניסיון, המורה

יחסים עם בני , איך לעשות כסף, מחשבים, מכוניות, חיות, למשל(מעניינים אותו 

אפשר לעבור לשלב , לאחר שיחה קצרה. ומה הן ציפיותיו מהמפגשים, )'נוער וכו

  .אלא אם הלומד יעדיף לבחור בעצמו את הטקסט לקריאה במפגש הבא, הקריאה

  

מי הזיז את או , אתגר קרתמאת , ר'געגועי לקיסינגאחד הסיפורים בספר 

  .או דף מספר קומיקס, ונסון'מאת ספנסר ג, ?הגבינה שלי

  

כדאי לעודד , לכן. בכל תחום" עיקרון מארגן"בשיעור זה חשוב להבהיר מהו 

  .שיחה שבה יעלו תחומי העיסוק של הלומד

  :כגון, ניתן לשאול שאלות, למשל

  ) שנות לימוד8לקראת  (1שיעור פתיחה ליחידה מספר  •

  פי עיקרון מארגן-     רשימה על:סוג הטקסט

    זיהוי עיקרון מארגן ברשימות שונות:נושא המפגש

  הלומד והמורה ישוחחו שיחת היכרות על פעילויות מועדפות    *:מטרות

  הלומד יוכל לזהות את סוג המידע שהרשימה מוסרת        *  

 הלומד יוכל לגלות את העיקרון המארגן את המידע        *  

אייקון

אייקון

  ?באלו תכניות? האם אתה אוהב לצפות בטלויזיה *

 ? אתה קונה לפעמים במכולתהאם *

 ?האם אתה עובד *
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 ?מהם תחביביך *

  ?ירחונים או ספרים שאתה אוהב לעיין בהם, האם יש חוברות *

  

כדאי לשים . להלן טבלה שמסייעת לארגן את המידע לפי שאלות המיפוי המוכרות

  :לב שאת השאלות ניתן להתאים לסוג הנושא שבמרכז השיחה

  

שאלות עבור 
מנחות 
 השיחה

 

אים נוש
  לשיחה

? מדוע  ?מתי  ?עם מי  ?מה

 ?לשם מה

באיזה   ?איפה

  ?אופן

באלו תכניות 

ת /ה אוהב/את

  לצפות

  ?בטלוויזיה

בשעות  עם חברים  ספורט

  הערב

כדי 

, להתעדכן

  להנאה

בבית של 

  חברים

שקוע 

, בכורסא

  מתלהב

  ה/האם את

 ?קונה במכולת

            

              ?מה עבודתך

  ה /במה את

 ?ת לעסוק/אוהב

            

  

גן שלפיו תתקיים רכמעט בכל תחום שהלומד יציין אפשר לזהות עיקרון מא

עריכת רשימת ; חיפוש תכנית הטלוויזיה לפי יום בשבוע או לפי הערוץ: הפעילות

עיון בתוכן העניינים של ספר לימוד , קניות לפי מיקום המוצרים בחנות או לפי סוגם

  :או חוברת כדי לבחור מה לקרוא

  
 2עיקרון מארגן  1עיקרון מארגן   שימת הפריטיםרסוג הפעילות

חיפוש 

  בתוכנייה

תכניות , סרטי פעולה, תכנית ספורט

, טלנובלות, ערוץ הילדים, מדע

 .בידור עם מנחה אהוב תכנית, חדשות

 לפי ערוץ מועדף  לפי יום בשבוע

עריכת 

רשימת 

  קניות

, סוכר, קמח לבן, גבינה לבנה, חלב

  פפוניםעגבניות ומל, בשר לקציצות

לפי מיקום 

  המוצרים

לפי מבצעים 

  ותלושים

טיולים 

 ברגל בטבע

באזור , באזור החוף, באזור הגליל

  בשבילים לא מסומנים, הנגב

לפי סוג 

 המכשולים בדרך

לפי עונת 

  הפריחה
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טקסט המוסר שרשימה היא , המורה יסב את תשומת לבו של הלומד לכך

טקסט "או " אינפורמטיביקסט ט"ולכן טקסט זה נקרא ). אינפורמציה (מידע

מאפיינים כי היא עוזרת ללומד להבין , הבחנה זו שימושית להמשך הדרך. "מידעי

יש לעודד , כדי להמחיש זאת. בהתאם למטרה של המידע, אחרים של ארגון הסוגה

את הלומד למנות דוגמאות של עיסוקיו או של עיסוקי בני משפחתו המראים יחס 

סידור פרטים אלו בטבלה מבליט את העובדה . רגן ומטרותיועיקרון מא, בין פעילות

כל פעילות המוזכרת בטבלה הבאה כוללת . שמדובר בדרך למסור מידע ולארגן אותו

  :ועליהם חל העיקרון המארגן, מספר פריטים שהם הרשימה עצמה

 אייקון

  

  ?מהו המידע הנמסר  מטרה עיקרון המארגן  סוג הפעילות

חיפוש בתכנית 

  הטלוויזיה

ום השבוע לפי י

  והשעה

ליעל את 

  החיפוש

נושאים המעניינים את 

  הלומד בשעות הפנאי

טיולים רגליים 

  באזור הנגב

לפי עונת 

  הפריחה

להגיע לאזור 

פרא כדי לראות 

  פרחי בר בטבע

אהבת הטבע והנוף 

  המדברי

        סידור בגדים בארון

איסוף בולים או 

  שטרות

      

        עבודות גינה

        עריכת קניות

  

 ,תכניות טלוויזיה (מציגה נתוניםימה כטקסט אינפורמטיבי מאופיינת בכך שהיא הרש

חשוב ). ועוד, פרקים בספר הטלפונים, נושאים ללימוד בתכנית, מוצרים שיש לקנות

שחושפת שיקול דעת לגבי ,  מסוימתשיטהבשהלומד יבחין בכך שהנתונים מאורגנים 

מד ישים לב לארגון הגרפי של חשוב גם שהלו. הקריטריונים המתאימים לארגון

בספר , למשל( בשני טורים מקבילים -לפעמים , פריט אחד מתחת לשני: המידע

. הטורים מציינים קשר בין שמות האנשים לבין מספרי הטלפון והכתובת, טלפונים

 הלימוד לבין חלוקות תהטורים מציינים קשרים בין הנושא של יחיד, בסילבוס הנוכחי

  ).המאפשרות את הטיפול בו ברמות שונות, אדידקטיות של הנוש

  

המשקפת בארגונה את , הלומד יכין מערכת שעות יומית של עיסוקיו השונים

, עבודה, שינה, בילוי עם חברים, פעילות ספורטיבית, למשל(הקטגוריות שנבחרו 

  ).ועוד, הקשבה למוסיקה

אייקון
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 פעילות

  יום

  בשבוע ושעה

בילוי עם 

  חברים

עזרה   עבודה

  בבית

לות פעי

  ספורט

דברים   שינה

  אחרים

              ראשון

              שני

              שלישי

              רביעי

              חמישי

              שישי

              שבת

  

  :הערה  -

במפגשים הבאים באותה יחידה הדיון יתמקד בהיבטים אחרים של הרשימה 

חשוב להראות את יחסי הגומלין בין הסוגה כמכלול לבין . כטקסט אינפורמטיבי

. התקשורתיים והעיצוביים השלובים בה, יכויות של הרכיבים הלשונייםהא

כדי להשתמש , ההבחנה בין שמות עצם ושמות פעולה היא רלוונטית, במסגרת כזו

  .במינוח אחיד לציון הקטגוריות המופיעות ברשימה

אך מומלץ להיעזר , דוגמאות לרשימות ניתן למצוא באוגדן המלווה מדריך זה

  . המוכרות ללומדברשימות שונות

  

 :2דוגמה  •
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) שנות לימוד8לקראת  (3שיעור פתיחה ליחידה מספר  •

   הסבר:סוג הטקסט

  מען ההסברזיהוי נ*      :נושא המפגש

  זיהוי מטרות ההסבר*  

  הבחנה בין הסבר שימושי לבין הסבר לימודי*  

  הלומד יקרא טקסט הכולל הסבר שימושי    *:מטרות

  הלומד יזהה את סוג המידע שההסבר מעביר  *

 הלומד יזהה את נמען הטקסט ואת מטרת הכתוב  *
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יש להמתין מספר דקות . קריאה אישית או בעזרת המורה של הספר הנבחר

  ".לשקוע"כדי לתת לטקסט , בשקט לאחר הקריאה

הלומד יראה למורה מבחר הוראות הפעלה של מכשירים הנמצאים בביתו או 

 ישוחחו על המורה והלומד. כפי שהתבקש בשיעור הקודם, במקום עבודתו

 ?מה המידע שאמור להימסר לקורא: היתרונות ברישום ההוראות להפעלת המכשיר

האם כדאי לקרוא את ההסבר על ? על מה כדאי לשים לב? האם מידע זה שימושי

  ?הפעלת המכשיר או על דרך הטיפול בו

הלומד ינסה לזהות את , תוך קריאה חוזרת בהסבר שהלומד הביא לדוגמה

האם יש ? האם השפה ברורה(התאמת המידע לנמען למטרת ההסבר וכן את , הנמען

לשם מה נכתב הסבר ? האם סדר ההסבר הגיוני? איורים המקלים על הבנת ההסבר

רשום אותו באופן מצומצם ברשימה יהלומד יזהה את המידע הנמסר בהסבר ו). ?זה

מסובבים את ", "פותחים את המכסה: "למשל. שימוש במשפטים לא מורכבים(

תרגיל פשוט זה מבליט את אופיו האינפורמטיבי של "). הכפתור בכיוון השעון

הלומד . המורה יסביר את ההבחנה בין הסבר שימושי להסבר לימודי. הטקסט

  .ידגיש בצבע את מילות הקישור שבטקסט וינסה בעזרת המורה לעמוד על משמעותן

למי : לדוגמה. דע הנמסר בהסבריהלומד ימפה את המ, בעזרת שאלות מיפוי

באלו ? באיזה זמן? באיזה מקום?  בהסברעל מה מדובר? לשם מה? נכתב הסבר זה

  ?האם כל השאלות רלוונטיות? תנאים

  

 אייקון

 אייקון

 אייקון

אייקון

 :3דוגמה  •
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) שנות לימוד9לקראת  (6שיעור פתיחה ליחידה מספר  •

       מכתב לחיפוש עבודה:סוג הטקסט

     זיהוי מאפייניו הפורמליים של מכתב:נושא המפגש

  הלומד יבין את מטרת המכתב    *:מטרות

  הלומד יזהה את סוג המידע שנמסר במכתב        *  

  הלומד יגלה את העיקרון המאפשר לעבור מנושא לנושא              *  

  כתב רשמיהלומד ישתמש בפתיחה ובסיום מתאימים למ        *
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אם מדובר באוסף . הקריאה מתקיימת כמו במערכי השיעור הקודמים

דרך שהיא כדאי לבחור להזדמנות זו סיפור המתייחס לחיפוש עבודה בכל , סיפורים

אין צורך ליצור קשר ). כמו בסיפורי התבגרות או סיפורי מסע תוך עבודה מזדמנת(

  .ישיר בין קריאה זו להמשך הפגישה הלימודית

המורה יכול לספר ללומד איך הוא הגיע , כדי לפתוח את הנושא לשיחה

או לשאול את הלומד האם הוא היה צריך לחפש עבודה , לעבודתו הנוכחית

או לבקש ממנו לברר עם הוריו או עם מישהו קרוב לו כיצד הם , כתביםבאמצעות מ

ניתן להסביר , אם אפשרויות אלה אינן מתאימות לעולמו של הלומד. חיפשו עבודה

לו את העובדה שניסוח מכתבים לחיפוש עבודה הוא צורך חברתי שאתו יצטרך 

. מסוג זההמסייעים לכתיבת מכתבים , "סודות"ושיש מספר , להתמודד בעתיד

בעיתון ולמה שנדרש " דרושים"המורה יפנה את תשומת לבו של הלומד למודעת 

  .תוך הדגשת הצורך בקריאה ממוקדת של המודעה, ממנו לשלוח

 להביא בפני הלומד -האחת . להלן שתי דרכים מוצעות לתחילת הוראת הנושא

ב תוך הדגשת מאפייני עיצוב המכת, דוגמה ולנתח אותה במשותף לפרטיה

, דרך שנייה היא לשוחח עם הלומד ולברר מה.  של פתיחת המכתב וסיומוונוסחאות

לאחר מכן לנסות ולרשום יחד עם הלומד את . צריך להופיע במכתב מעין זה, לדעתו

  .המאפיינים החשובים ואת דרך ארגונם

  :בהיר מספר עובדותיחשוב שבמפגש הראשון המורה , בכל מקרה

 אייקון

 אייקון

 אייקון

  בטקסט אינפורמטיבירכי מדוב, בנוסח פורמלימכתב לחיפוש עבודה כתוב  *

  .בעל גוון רשמי

תוך הדגשת כישוריו , להציג את הכותב באור חיובי: למכתב מטרה ברורה *

 .לתפקיד המבוקש

 .בקשת עבודה וסיום, הצגה עצמית, פתיחה: חלקי המכתב הם *

  .הלומד יתרגל כתיבה של פתיחה וסיום מכתב העונה למודעה בעיתון

  

  

  

  

 אייקון
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 :4 דוגמה •
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

. אלא אם כן התלמיד מעדיף שיקראו לו בקול רם, ה דמומה של הספרקריא

ניתן לשאול איפה התרחשה עלילת הסיפור , וכמעבר למפגש עצמו, לאחר הקריאה

  .או מתי הדברים המסופרים קרו

בתמונות מחופשות או , מורה ולומד, אפשרות אחת היא להתבונן ביחד

חתיים ולנסות לשחזר במילים את הזמן והמקום של בתמונות מאירועים משפ

או שהמורה ירשום אותם תוך כדי , הלומד ירשום על דף את דבריו. רגעים אלו

וכן את מאפייני הזמן , המורה ינסה להדגיש את הסיפור שמאחורי התמונה. דיבור

האפשרות השנייה היא להביא . שיוצרים את הבמה לסיפור משפחתי זה, והמקום

ולנהל שיחה על מה ) פנים או חוץ(הכוללים תמונות מקום , ת ועיתונים שוניםכתבי ע

שיחות אלו לא חייבות . שיכול להתרחש במקום כזה ועל סיבת ההתרחשות

שאליה חוזרים כדי , "נקודת עוגן"והן יכולות להפוך ל, קודה מסוימתנלהסתיים ב

, רמזים, ור הדמויותתיא, אופי הדמויות(ור פלהדגים היבטים אחרים של יצירת סי

שיחות אלו מהוות הזדמנות מצוינת לשכלול ). ועוד, יצירת קשרים בין האירועים

תוך שימת לב להיבטים החשובים , יכולתו של הלומד להתנסות בדיבור ובהקשבה

זיהוי מוקדים להמשך הדיבור  ,המשכיות רצף הנושאים: לניהול שיחה

לשיחה מבלי להתפרץ " להיכנס"ימים זיהוי רגעים מתא, בהשתתפויות של בן השיח

  .אליה ועוד

מאת " לשבור את החזיר", למשל(בעזרת הסיפור שנבחר לעבודה ביחידה זו 

הלומד יבדוק את היחסים בין ) מאת אוסקר ווילד" הנסיך המאושר"או , אתגר קרת

  ) שנות לימוד9לקראת  (7שיעור המשך ליחידה מספר  •

       סיפור בדיוני או סיפור מעשה:סוג הטקסט

     שימוש במאפייני זמן ומקום:נושא המפגש

  הלומד ידע לזהות מילים וביטויים המאפשרים לתאר זמן ומקום    *:מטרות

  המסופריםהלומד יזהה את הקשר בין זמן ומקום לאירועים         *  

  הלומד יגלה את העיקרון המארגן את המוקדים הנרטיביים              *  

אייקון

אייקון

 אייקון
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. ן ישים לב לשימוש בתיאורים של זמן ומקוםכו, זמן ומקום למתואר בעלילה

המורה יעזור . יימה בפתיחת המפגש עשויה לשמש כבסיס לעבודה זוהשיחה שהתק

תוך הדגשה של מילות יחס , ללומד להבין את היחסים בין משפטים לפסוקיות

  ).'וכו, תכלית, תוצאה- סיבה, תנאי(

הנותן ביטוי למוקדים הנרטיביים של הסיפור , "תרשים זרימה"הלומד ירשום 

הלומד . ההתקדמותתלוי בקצב , או בסיומוהלך המפגש מב, הקשורים קשר סיבתי

אם להיבטים של זמן ומקום יש חשיבות בקביעת רצף , תוך שיחה עם המורה, יבדוק

  .זה או שהם לא רלוונטיים להתפתחות העלילה

ניתן בשלב זה לסיים בפעילות , אם פעילות התרשים נעשתה בשלב הקודם

  .ו בסיס לתחילת המפגשדומה המאפשרת לתרגל את הנלמד בעזרת התמונות שהיו

  

אייקון

 :5דוגמה  •
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

אלא אם כן המורה מעדיף , הלומד או הלומדים יקראו קריאה דמומה כהרגלם

  .להביא טקסט מיוחד למפגש זה

המורה יקריא ללומדים שיר אשר מאפשר ליצור קשר עם הספר שהתלמידים 

, על התאהבותשיר : למשל, מבחינת הלך רוחו הרגשי או התכני, קוראים בהמשכים

המורה . ועוד, יומי-שיר על אירוע יום, שיר מחאה, על אכזבה מאהבה או מחבר

 מה דעתך על? מוכרים לך, האם המצב או הרגשות המשתקפים בשיר: "ישאל

האם תרצה שאקרא את הטקסט שוב או שתקרא ? האם אהבת את השיר? השיר

  ".?אותו לבד

  ) שנות לימוד10לקראת  (6שיעור פתיחה ליחידה מספר  •

       שירה:סוג הטקסט

  ?   על מה מדובר בשיר:נושא המפגש

  הלומד יקשיב לקצב הטקסט    *:מטרות

  הלומד ישים לב לעיצוב הגרפי של השיר        *  

  הלומד יתרשם משפת השיר              *  

אייקון

אייקון
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 את הלומדים אם הם שמו לב הוא ישאל, אם המורה בחר להשמיע שיר מולחן

  .ויאפשר להם להכיר את המילים ללא לחן, למילות השיר

המורה והלומד או הלומדים ישוחחו על מה שנאמר בטקסט וישימו לב 

  :למאפיינים השיריים שלו

אייקון

  טקסט אקספרסיבי בעל קצב ודקדוק מיוחדים •

 )שימוש בארגון הגרפי כרכיב סמלי(ב חלל הדף ועיצ •

 ?מובע בטקסט,  לדעת הקורא, מה-מטרת השיר  •

 ? מי הוא- בשיר יש דובר  •

 עיוותי מילים, כית"תנ, שפה דיבורית, שפה מטפורית: שפה מיוחדת •

  אם יש-שימוש בחריזה  •

ניתן , אם אכן נושא השיר דומה או קרוב לאחד הנושאים בספר הנקרא בכל מפגש

או על , לעודד שיחה על ההבדלים בין הביטוי שהנושא מקבל בפרוזה ובשירה

ניתן לשוחח על מי הוא , בהמשך, ההבדלים הגרפיים בין שתי אופנות אלו של כתיבה

  .ידי הלומדים- וכן איזה טקסט מועדף על, הנמען בכל טקסט

ניתן לבקש מהלומדים להביא שיר אהוב למפגש . קריאה חוזרת של השיר

  .הבא

אייקון
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  נעילה ושיחה, הצעות לפעילויות פתיחה
  

  ה של המפגשהצעות לפעילויות פתיח •

עיון בתכנייה ובדרכי הארגון של . שיחה קצרה על תכניות טלוויזיה מועדפות •

האם יש לך רעיון אחר , לפי נושא, לפי גיל, לפי ערוץ, לפי יום: התכניות

  ?לארגון

הבחנה בין מסר ? על מה מדברים בה. צפייה משותפת בהקלטה של פרסומת •

 .גלוי למסר סמוי

הלומד יתבקש למצוא דרכים .  מילים גזורותקבלת מעטפה עם מספר רב של •

 .שונות לארגון המילים בקבוצות

הדיון שלאחרי הכתיבה יכול להתמקד ". ב-הצג את עצמך בעזרת אותיות הא" •

פרטים על : פרטי מידע על הלומד, )ליצור עיקרון מארגן(כדרך לסדר " ב-א"ב

את הפרטים הדיון יכול להדגיש . 'פרטים על המשפחה וכו, העדפות אישיות

 כיצד אתה נוהג להציג את עצמך מול - שנבחרו לתיאור או לשאול שאלות

 .אנשים שונים

השיחה .  בסדרה מצוירת או בבדיחה כתובה-  מורה ולומד -עיון משותף  •

את הציור " להבין"הדרושות לצופים כדי , גסכמות הייצוותיסוב סביב נושא מ

האם אתה מכיר חלק ? כאלוהאם לשפה כתובה יש גם מוסכמות . ואת הכתוב

 ?ממוסכמות אלו

) סיפור, מדריך ,למשל מכתב(להביא למפגש טקסט המתאים ליחידת הלימוד  •

בטקסט הנראים לו חשובים " חלקים"ולבקש מהלומד לסמן בעטים צבעוניים 

, מספרים, אותיות בהדגשה ,מילות קישור, למשל ארגון גרפי(או בולטים לעין 

פעילות פתיחה זו מאפשרת ).  לנמען וכל דבר אחרפנייה, מילים לא מוכרות

 . ביחידה הלימודימוקדלהפוך את מה שהלומד סימן ל

ולהפוך חפץ זה למרכז , לבקש מהלומד להביא למפגש חפץ אהוב או מעניין •

 .ידי תיאורו והכללתו במסגרת סיפורית-על, המפגש

תוב לבקש מהלומד לבחור אחד מהם ולכ. להביא קופסה עם חפצים שונים •

 .דמיוני על דרכי הפעלתו של החפץ או הכלי- הסבר שימושי
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לתת ללומד רשימה של מילים שלא מוכרות לו ולבקש ממנו להגדיר אותן  •

הלומד והמורה יזהו את מאפייני , לאחר מכן. בשפת המילון" הגדרה דמיונית"

 .ההגדרה המופיעים בכתוב ואת מרכיבי המילה שהיו בסיס להגדרה
  
  

  יות סיום של המפגשהצעות לפעילו •

כאשר מורה ותלמיד משלימים זה , מכתב או הסבר בהמשכים, כתיבת סיפור •

 .את זה

זהו משחק ( לא ידועה  אשר זהותהכתיבת שאלות מתאימות כדי לגלות דמות •

 ).בנוסחיו השונים, מי אני ומה שמי: מוכר

 .עיצוב מודעה למקום עבודה •

 .כרטיסיותמשחקים בעזרת המילון ומשחקי הגדרות בעזרת  •

 .הקשבה לשיר וקריאתו תוך הקדשת תשומת לב למילותיו •

 .עיצוב כרטיס ברכה אישי לאירוע רלוונטי לתלמיד •

 .יצירת מפה או טבלה כדרך לארגן את הנלמד במפגש •

 . בעזרת מילות הקישור שנלמדו(nonsense)" ותטשיר ש"יצירת  •

צר כתיבה תכנון עיצובי של ספר או של עלון שהתלמיד עומד לכתוב כתו •

 .המסכם את למידתו

הלומד צריך לשנות . קבלת מעטפה עם שלוש מילים שאין קשר הכרחי ביניהן •

אפשר לספר את . את סדר המילים כדי להצליח ליצור שלושה סיפורים שונים

 .פה או בכתב-הסיפורים בעל

בהתאם לנושא הנלמד , הלומד מקבל קטע של סיפור או של כתבה בעיתון •

קטע זה חסרים משפטי המאפשרים לעבור מהצגת הנושא כאשר ל, ביחידה

תוך הדגשת , הלומד מציע אופציות שונות של השלמת החסר. לפתרונו

טקסט , טקסט הומוריסטי: למשל. אפקטים שונים של הטקסט הכולל

 .'וכו, טקסט ילדותי, פורמלי
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  הצעות לפעילויות של הבעה בעל פה •

במפגש מקרי בטיול , במסיבה, בראיון עבודה(הצגה עצמית למטרות שונות  •

 ).הליכה ועוד

קריאת טקסט אינפורמטיבי בקול רם וניסוח משפט הנותן ביטוי לנושא  •

 . או לשאלה המרחיבה את הקריאה, או לשאלה הקשורה אליו, הטקסט

 .סיכום בקול רם של הטקסט הנקרא בתחילת המפגש •

 .העלאת שאלות שונות הקשורות לתמונה נבחרת •

 . שית בנושא שהלומד בחר ושמעניין אותוניהול שיחה חופ •

של , של החלטה משפחתית, הצעת היתרונות והחסרונות של מוצר כלשהו •

 .'וכו, החלטת הלומד בקשר להמשך לימודיו

תוך הקפדה על הצגת הדמויות ושמירה על , העלאת זיכרונות מאירוע משפחתי •

 .רצף הזמן

 .ב לסימני הפיסוקתוך תשומת ל, קריאת שיר מתוך הכריכה של תקליטור •

תוך , ארגון פרפראזה של הנקרא. קריאת כתבה על נושא רלוונטי ללומד •

 .הדגשה של מוקדי התוכן

מצבים דמיוניים שבהם נחוץ להשתמש בסוגים שונים של שפה  הצעה של •

 . דבורה

י שההתנסות תהיה דכ, לפעילות זו כדאי לזמן מספר לומדים(משחק תפקידים  •

 ).אפקטיבית יותר
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  *ון מושגיםמיל
  

  :שיח •

  
בכל אירוע שיח יש . ועוד, הוראה, חקירה, דיון, שיחה: אירוע לשוני במובנו הרחב

שיתוף הפעולה . לפחות שני משתתפים המתפקדים באופן מתחלף כדובר וכמאזין

אמור , בשיח המתנהל בכיתה. בין הדוברים הוא תנאי להצלחת אירוע לשוני זה

, ורה ללומדים אודות הנושא הנלמד ומשמעותולהתקיים משא ומתן כלשהו בין המ

  .כך שהשיח יתרום ללמידה

תרבותי הכרוך - חשוב להדגיש את ההיבט החברתי, במסגרת התכנית הנוכחית

שימוש המעצב את הזהות של האדם באירוע מסוים ואף את , בשימוש בשיח כלשהו

  .פעולתו באירוע זה

הוא מכלול הזיקות המקובלות שיח ) "2000, המצוטט אצל שריג(י 'לדבריו של ג

לבין תוצריהם , חברתית בין דרכי השימוש בלשון ובמבעים סימבוליים אחרים

שאפשר להשתמש בהם , הערכים והפעולות, האמנות, הרגשות, החשיבה: הנלווים

, כדי לזהות את עצמנו כחברים בקבוצה חברתית בעלת משמעות או ברשת חברתית

  )."שאנו משחקים(יד חברתי בעל משמעות על תפק) לאחרים(או כדי לאותת 

  

  :פיגומים •

  
אבני . משמעות מושאלת מתחום הבנייה לתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והחינוך

הפסיכולוג והמחנך הרוסי לב . בסיס ודוגמה גם יחד להתנהגויות עתידיות, יסוד

המהווים את הבסיס " פיגומים מנטאליים"ויגוצקי הוא הראשון שדיבר על 

במיון , הכרוכות ברמות משתנות של הפשטה, ילויות קוגניטיביות מורכבותלפע

  .ועוד, בהסקת מסקנות, וארגון

  

  :טקסט •
  

, שיחה, סרט, סיפור, ספר, למשל. רשת של אמירות המוצגות כיחידה בעלת משמעות

  המושג הוא חמקמק ודורש הגדרה לפי. פתגם, שאלון, כתבה בעיתון, הרצאה
  

_____________________  

על הנאמר במאמרים הלקוחים מתוך ) אלא גם צויין אחרת(הגדרות המושגים המוצגות כאן מתבססות     *
כן על הנאמר במאמרים של מיכאיל באחטין בדבר הסוגה ,  בעריכת נורית פלדמדיבור לכתיבההספר 

 . ראו ביבליוגרפיה-ודיאלוג 
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בור השואף להתקבל טקסט כתוב או דטקסט הוא , בתכנית זו.  צורכי המשתמש

זמנית תופעה מנטאלית ותוצר -הטקסט הוא בו. כיחידה מלוכדת נושאת משמעות

 המאפשר לתת ביטוי למציאות אך, ")גם בראש וגם בדף", כלומר(קיום - ממשי בר

  .גם ליצור אותה

  

  :כתיבה •

  
לייצג , שהאנושות המציאה כדי לרשום את השפה, הכתיבה היא טכנולוגיית תיעוד

ידי בני - השפה הכתובה היא אותה שפה הנתפסת על, לפיכך. שמר אותהמשמעות ול

לשפה זו מאפיינים לשוניים ותחביריים פחות או . קהילה מסוימת כראויה להיכתב

אותה " שומעים"אשר מאפשרים לזהות אותה גם כש, יותר קבועים ומוסכמים

 של רמת הפורמליות). בהרצאה או בהאזנה לסיפור המסופר בקול רם: למשל(

השפה הדבורה היא , לעומתה. השפה הכתובה משתנה משפה לשפה וגם במשך הזמן

אותה שפה אשר לא נהוג לרשום אותה מכיוון שהיא משתנה ומתקיימת בזמן 

תפקידים חברתיים , היא מאופיינת בתזמון כוריאוגרפי עדין של תכנים. התרחשותה

, פנות שונות של השפההשפה הכתובה והשפה הדבורה הן או. אישיים-ויחסים בין

לכן ניתן לראות אותן כדרכים שונות לדעת את העולם . וממלאות תפקידים שונים

  .השפה הדבורה והשפה הכתובה מבטאות דרכים שונות של למידת העולם. ולייצגו

  

  : דיאלוגיות-דיאלוג  •

  
רגשית (מדובר בתכונה של טקסט כתוב או דבור המזמינה את מעורבותו הפעילה 

ופותחת את האפשרות להעניק , של הקורא ושל השומע) יבית כאחתוקוגניט

הקורא המעורב בטקסט יוצר את הטקסט מחדש באמצעות . משמעות לטקסט

הדיאלוגיות נותנת ביטוי ליחסי גומלין בין רכיבים . קריאתו ופרשנותו את הכתוב

 אומר, כל מילה בשפה. ובין רכיבים אלו והקורא אותם, שונים בשפה ובתרבות

את משמעותה  ומקבלת, מקיימת יחסים דיאלוגיים עם מילים אחרות, באחטין

  .ביחס אליהן

כך מתאר המחנך הידוע פאולו פריירה את היחסים הדיאלוגיים שבין הקורא 

וגם לא ריחוף מעל , קריאה איננה סתם צעידה על המילים, בעיניי: "והטקסט

ירושה גילוי הקשרים שבין קריאה פ. בה מחדש של הנקראי היא כתהקריא. למילים

אך . [...] הקורא, להקשר שלי, הקשר- טסוגם קישור בין הטק, הטקסט להקשרו

הביקורתיות יוצרת את המשמעת . חשוב מכל הוא להיות ביקורתי
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 לגבי -שכן היא מעלה בראשנו את השאלות בזמן הקריאה , האינטלקטואלית

  ".זהו מבצע תובעני. לגבי הטקסט, לגבי הספר, הכתוב

  

  :סוגה •

  
טקסטים כתובים או דבורים אשר ניתן לראות אותם כשייכים לאותה  ,אנר'ז

מכתב , אגדות עם: למשל, קבוצה בגלל תכונות משותפות המאפשרות לזהות אותם

חקירה , שיח בכיתה, טלנובלה, סרט רומנטי, רומן בלשי, שיר לירי, רשמי

  .ועוד, משטרתית

  

  :ידע •

  
שבמהלכו נבנים יחסים , אישי וגם קבוצתי, זהו התוצר של תהליך דינמי

ולכן , הידע הוא תוצר של הבנייה ושל מתן צורה. משמעותיים בין פרטי מידע שונים

ידע בתחום , במובן זה. הוא בונה רשת של משמעויות המלכדת רכיבים שונים

  . דורש רמה של הפשטה וארגון- למשל ידע בתחום השפה -מסוים 

  

  :שפה-מטא •

  
, תיאורי ברמה משתנה של הפשטה" כלי" את תשומת הלב לשפה כמושג זה מפנה

שפה -המטא, ככלי. זוהי השפה שבעזרתה ניתן לדבר על השפה ולתארה, כלומר

 1מדובר בעצם בהבחנה בין שפה . על השפה כאובייקט לחקירה" לדבר"מאפשרת 

  ).1שפה המתארת את שפה  (2לבין שפה ) שפה שמשתמשים בה(

  

  :ִהְתָּבּנּות •

  
פסיכולוגית המספקת כלים מגוונים שבעזרתם האדם -חברתית- יאוריה חינוכיתת

מתאר  ,הוגה הראיון, משה כספי. ולשכלל את עצמו ואת כישוריו" לבנות"יכול 

  .ִהְתָּבּנּותהבספריו ובמאמרים רבים היבטים שונים של התהליך האינסופי של 

  

  :קהילת שיח •

  
מנהגים ואופני , כללים .ם על הדובריםקבוצת אנשים בה רווחים כללי שיח מוסכמי

בני אדם משתייכים , לרוב. פעולה אלו מאפשרים תקשורת יעילה בין חברי הקהילה
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אשר לכל אחת מהן תכונות ייחודיות ותכונות משותפות לקבוצות , למספר קהילות

  .אחרות

  

  :למידה בין עמיתים •

  
תיו לבניית ידע כאשר כל אחד תורם מידיעו, תהליך למידה המתרחש בין שווים

חשובה לתהליך ההבדלים האינדיבידואליים מתקבלים כתרומה .  בקבוצהשחד

, למשל, דוגמאות ללמידה בין עמיתים הן. תוהם מעשירים את התפיסה הכולל, כולו

, וכן קבוצה של הורים, ילדים לומדים מילדים אחרים, קבוצות לומדות של מורים

  .ילדים ומורים

  

  :אזור התפתחות משוערת •

  
מושג זה מבוסס על ההבחנה של ויגוצקי בין התפתחות ספונטנית של הילד לבין 

הוא מציע להבחין בין רמת ההתפתחות של הילד כפי . למידה המבוססת על הוראה

היכולה לבוא לידי , שהיא מתרחשת ברגע נתון לבין ההתפתחות הפוטנציאלית שלו

ם שני סוגים של רמות קיימי. ביטוי כאשר הילד מבצע משימה בעזרת מבוגר

והיא נותנת ביטוי לרמת , רמה אחת היא ההתפתחות האקטואלית. התפתחות

אשר תתפתח , הרמה השנייה היא הרמה הפוטנציאלית.  הושלמהרהתפתחות שכב

מדים היא צעד ואיתור היכולת הפוטנציאלית של הל.  תהליך ההוראהךלאור, בעתיד

  .לת האקטואלית והערכתהיותר מאשר זיהוי היכו, ראשון להתקדמותם

  

  :קונפליקט •

  
או בין שני סוגי מידע על אודות אותו , חוסר התאמה בין שתי דעות סותרות כביכול

שקט קוגניטיבי ורגשי אצל הסובייקט הנמצא במצב של -היוצר אי, תחום

  .עימות, דילמה. קונפליקט

  

  :סילבוס •

  
פרטי מידע ופעילויות , דוגמאות, הכוללת יחידות לימוד, תכנית לימודים מפורשת

הסילבוס מאפשר לארגן את תחום הדעת ביחידות המתאימות לתהליך . למידה

  .הוראה-למידה
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  :יחידה דידקטית •

  
היחידות הדידקטיות ממוקדות , במקרה של תכנית זו, יחידה להוראת נושא מסוים

ב כל יחידה כוללת שילו. וברכיבים לשוניים הקשורים לסוגות אלו) אנרים'ז(בסוגות 

כתיבה וקריאה שאמורות לתרום ללימוד , בין תחום הדעת לבין פעילויות של שיחה

השפה (תוך בניית מומחיות גוברת והולכת בתחום  ,ידי הלומדים-תחום דעת על

  ).העברית

  

  :הזדמנויות למידה •

  
או זיהוי מצבים כאלו בפעילות הלא , תכנון קפדני של מצבים המאפשרים ללמוד

: מושג זה מצריך מהמורה שני דברים כביכול סותרים. מפגשמתוכננת המתקיימת ב

, חומרים, לותאש, "גירויי למידה"להתכונן לשיעור ולהכין מגוון של , מצד אחד

לאותם , מתבקש ממנו להיות פתוח ורגיש לבלתי צפוי, מצד שני. 'ת וכויופעילו

. דיםאירועים מזדמנים המתרחשים בכיתה והנותנים ביטוי לאינטרסים של הלומ

רבות ומגוונות אמורה להקל על כך שכל נער ונערה " יצירת הזדמנויות למידה"

  .יצליחו למצוא נושאי למידה ודרכי ביטוי רלוונטיים להם

  

  :)קולי-לעומת חד(קולי -רב •

  
הוא . תאורטיקן של הספרות והתרבות, ידי מיכאל באחטין- המונח הוצע על

טקסט , כלומר, "טקסט פתוח "באופן דומה למושג" פוליפוני"משתמש במושג 

דעה אחת מאפיינת טקסט חינוכי וטקס , לדבריו. הנותן ביטוי ליותר מעמדה אחת

ושל הטקסט , קולי מציין את האופי הנטווה של הטקסט בכלל- המושג רב. שכנועי

ן בבמו, הטקסט נתפס כמארג שמשולבים בו קולות רבים, כלומר. הספרותי בפרט

אך גם , קולות הדמויות הפועלות בעלילה": קול"ושג המילולי והסימבולי של המ

  .הקול החברתי והאידיאולוגי המעצב את הדמויות וגם את המספר
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  קריאה מומלצת למורים
  

  .ח"מט: רמת אביב). 1993( בעריכת שוש ברוש . לקט מאמרים- אוריינות חדשה 

המאמרים דנים בהיבטים .  תחום האוריינותונות שלזוהי אחת המקראות הראש

. שונים של תהליכי קריאה וכתיבה וכן בדרכים ללמד תהליכים אלו ולשפר אותם

פש של הפרט ובמיוחד מומלץ הדיון ביחסים שבין קרוא וכתוב לבין תחושת הח

וכן הסקירה של מודל קוגניטיבי להבנת הכתיבה , ")אוריינות וחירות("

  ").ניטיבי של הכתיבהגוקיאורית התהליך הת("ולהוראתה 

  

: ירושלים). 1993( הווארד גרדנר . התיאוריה הלכה למעשה-אינטליגנציות מרובות 

  .מכון ברנקו וייס ומשרד החינוך

ספר חשוב זה בודק שבעה סוגי אינטליגנציות ומדגים כיצד לפתח אותן במסגרות 

  .חינוכיות שונות

  
  .מטר: אביב-תל). 1987(לדמן דניאל גו, אינטליגנציה רגשית

. (.I.Q) האינטליגנציה גבמשך שנים רבות עסקו אנשי חינוך ופסיכולוגיה במוש

 .(.Q.E)אינטליגנציה רגשית "בספר זה העלה המחבר לדיון את המושג החדשני 

מודעות , כגון אמפטיה, אנשים בעלי יכולות רגשיות, הוא מראה שבחיים עצמם

הספר . לו אשר הצליחו להתקדם ולתרום לחברהוויסות עצמי הם א, עצמית

מפני שמועלות בו שאלות על דרכי החינוך הקיימות , מציב אתגר בפני המורים

  .כיום

  
  .מטר: אביב- תל). 1999(דניאל גולדמן , אינטליגנציה רגשית להצלחה בקריירה

  

 כסלו 11. עלון מס,  כנס בינלאומי, חשיבה בהוראה ובלמידה- חינוך החשיבה 

  .מכון ברנקו וייס ומשרד החינוך: ירושלים, עורך יורם הרפז, 1997דצמבר , ח"תשנ

ב החוקרים בתחום החשיבה טהמייצגת את מי, לכל המאמרים בחוברת זו

יש השלכות מעשיות על דרכי ההוראה ועל דרכי ארגון חומר הלימוד כך , ופיתוחה

פוירשטיין במיוחד מומלץ מאמרו של . שהוא יהווה אתגר מחשבתי ללומדים

, החוברת מומלצת להרחבת הפרספקטיבה". התהליך כתוכן של החינוך"

  .להוראה ולחשיבה, ך זה לגבי נושאים הקשורים ללמידהיהמקבלת ביטוי במדר
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  .הוצאת שוקן: א"ת, )1997(דניאל פנק , ןכמו רומ

כהורה הוא מספר על : הספר מתעד את רעיונותיו של המספר משתי זוויות

הוא , וכמורה לספרות, תחותה במהלך שנות הילדות וההתבגרותהקריאה והתפ

  .מתאר את התמודדותו עם תלמידיו משכונות שוליים שאינם אוהבים קריאה

  

  .הוצאת שפע: נתניה, )1995( טוני בוזן ,מדריך למשתמש בראש

לארגן מידע בצורת מפות , הספר ממליץ על מספר דרכים מקוריות כדי לחשוב

  .לסכם חומר ולשפר את הקריאה, לזכור פרטים, מוח

  
: ירושלים, )ט"התשנ (משה כספי, קובץ מאמרים למורה, מבוא לגישת ההתבוננות

  .משרד החינוך האגף לתוכניות לימודים

משה כספי מציע מבט ייחודי ומקורי על תהליך הלמידה ועל דרכים ' פרופ

.  מעונייןדם את עצמו בתחומים שהואקמעשיות שבהן יכול הפרט להיעזר כדי ל

והוא מציע דרכים חלופיות כדי שהאדם יוכל , כספי לא מאמין בבית הספר

כל פעם מתוך תחומי , לבנות את עצמו כל פעם קצת, כלומר, "להתבנות"

מומלץ שהקריאה בספר תיעשה מתוך בחירה מתמדת . התעניינות המתחלפים

  .והתאמה של הרעיונות לצרכים של כל אחד

  
סנדבנק : תרגמו( קסטדו ,"גרות לימודיותסכותבים במלהתפתחות כקוראים וכ"

  .ל ומשרד החינוך"מל: מכללת בית ברל, )1996 (14מחשבות כתובות : בתוך, )וארצי

. המאמר מציע דרך חלופית לזו הנהוגה כיום בבית ספר להוראת השפה הכתובה

מדובר בפרויקטים לטווח ארוך כאשר מטרת הכתיבה והנמען שלה נלקחים 

אמנם הפרויקט המתואר במאמר נסב על ילדים בגיל שונה . מן ההתחלהבחשבון 

דרך העבודה נראית , אך עם זאת, מאלו שאנחנו מלמדים בתכנית הנוכחית

  .מתאימה ואפקטיבית

  
: רמת אביב, )1994) (עורך( אריה ווהל ,עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה

  .האוניברסיטה הפתוחה

וכן מאמרים . הוראתהווד על נושא הקריאה ספר זה כולל רצף של יחידות לימ

  .לתלמידיםבספר הצעות לפעילויות קריאה שניתן להציע . שונים בתחום
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  .ביתן מוציאים לאור-זמורה, )2001(מנגל  אלברטו ,תולדות הקריאה

, בספר יש אנקדוטות. ספר מקיף על ההיסטוריה של הספר ומעשה הקריאה

, עתו החיצונית של הספר ושל הספריותהתייחסויות לשינויים שהתרחשו בהופ

ודיון בהערות , אמיתיים ובדיוניים כאחד, וכן שלל איורים על קוראים מפורסמים

  .גם באופן לא רציף, ספר קל ונוח לקריאה. של קוראים על מעשה הקריאה

  

  חומרי עזר למורים
  

  .ח ומשרד החינוך"מט, )רכזת התכנית(שרה ליפקין ). 1988 (מובן מאליו

ה של חוברות קריאה ועבודה הבנויות סביב נושא אקטואלי או טקסט סדר

תוך הדגשת ההנאה והעניין ,  עידוד הקריאה וחיזוקה-מטרת הסדרה  .סיפורי

  .טיפול בהבנת הנקרא והעשרת אוצר המילים, הרחבת מושגי יסוד, שבקריאה

  
  .ינוכית המרכז לטכנולוגיה ח-ח "מט). 1992(שוש ברוש  ).'ספר ב(מכותב לקורא 

הבעה , כתיבה, קריאה(ספר העוסק בהוראת שפה תוך שילוב האופנות השונות 

  .בהן הידע הלשוני בא לידי ביטוי) והשמעה

  
- דליה קרח,  לאה טל. הבעה והבנת הנקרא לחטיבת הביניים- שיעורים ושערים 

  .מ"פרויקטים חינוכיים בע, הוצאת רכס). 1992(עמנואל אלון , שגב

כתיבה , דווח, תיאורים מסוגים שונים(גוון פעילויות כתיבה הספרים כוללים מ

וכן הסברים קצרים העוזרים לסכם מאפייני הסוגות ) אינפורמטיבית ועוד

  .נותוהניד
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  ם שוניםיספרי עזר למורים בתחומ
  

  פרסומת

  . כל הספר, ח"מט, )1993( אריה והל ,מבוא לפרסומת ולתעמולה, כדאי

  164-130' עמ, רכס, )1994(רונית אלדר , רת המוניםמבוא לתקשו, המון תקשורת

  
  קריקטורה

  .כל הספר, משרד החינוך, )1994( ניצה פרילוק ,לקרוא קריקטורה ולחייך

  
  יומן

  .134-133' עמ, ח"מט, )1992(ויץ - שושנה ברוש ',מכותב לקורא חלק א

  
  השוואה

  .134-133' עמ, ח"מט, )1992(ויץ - שושנה ברוש ',מכותב לקורא חלק א

  
   שאלון-טופס 

' עמ, ל"ת, )1989(משרד החינוך והתרבות , י הוראהכעיונים ודר, הבנה, הבעה, לשון

134-124.  

  .148-136' עמ, סרכ, )1991(לאה טל , שיעורים ושערים

  
  כתבה

  .ח כל הספר"מט, )1985(אריה והל ושרה ליפקין , ד איךווע... לקרוא עיתון 

  .88-67' עמ, רכס, )1994( דפנה למיש ,מבט שני בטלויזיה, החופש לצפות

  
  רשימה והערכה

  .60-7' עמ,  החינוךדמינהל חברה ונוער משר, )1994( ורד גיל ,אקטואליה על המסך

  .178-176' עמ, רכס, )1997(רבקה מוצפי ומיכל שחר , לקורא בהבנה

  
  מכתב רשמי

משרד , )1989( משרד החינוך והתרבות ,י הוראהכעיונים ודר, הבנה, הבעה, לשון

  .157-150' החינוך עמ

  ,26-17' עמ, רכס, )1991(אלון , שגב-קורח, )ל( טל ,ספר שני, שיעורים ושערים

131-128.  

  .229-205' עמ, משרד החינוך, ל"ת, רונית גדיש, משני צידי המבע
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  מכתב אישי

  .29-26' עמ, רכס, )1991(לאה טל , שיעורים ושערים

 , ל"ת ,)1988( משרד החינוך והתרבות ,י הוראהעיונים ודרכ, הבנה, הבעה, לשון

  .135-131, 57' עמ

  
  תיאור

  .197-55' עמ, ל משרד החינוך"ת, )1992(רונית גדיש , משני צידי המבע

 החינוך והתרבות דמשר, )מהדורה שניה( עיונים ודרכי הוראה, הבנה, הבעה, לשון

  .166-158' עמ, משרד החינוך,ל"ת, )1989(

  
  הסבר

, )1978( משרד החינוך והתרבות ,")מבע ודעת בלשוננו"ת מתוך סדרה רחוב(הסבר 

  .כל החוברת, מעלות, ל"ת

  
  סיכום

  .146-125' עמ, רכס, )1997(רבקה מוצפי ומיכל שחר  ,לקורא בהבנה

  

  פתגם

 ניצה פרייליך ,אפיונים תחביריים וסמנטיים והרטוריקה של הפתגם, מלה הדיבור

  .43-21' עמ, ל,ת, )2002(

           , )1989( משרד החינוך והתרבות ,עיונים ודרכי הוראה, הבנה, ן הבעהלשו

  .293-280 'עמ

  

  
  המלצות לספרי הקראה וספרים לקריאה עצמית

  

  .ידיעות אחרונות: אביב-תל, )2000(ין ובסטר 'ג, אבא ארך רגלים

  .עמיחי: אביב-תל, )1976(וורצל -אסתר שטריק, אורי

ספריית : אביב- תל, )1981( נורית זרחי , תשתקי- ה אם את לא יכולה לדבר יפ

  .פועלים

  .כינרת: אביב-תל, )1998(ניל ויליאמס , בי אהבהארבעה מכת
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  .כתר: ירושלים, )1988(הנרי רידר הגרד , בת מונטסומה

  .מעריב: אביב-תל, )1991(ראלד דארל ' ג,גן האלים

  .תןבי- זמורה: אביב- תל, )1994( אתגר קרת ,ר'געגועי לקיסינג

  .ביתן- זמורה: בתל אבי, )1982(ה אמדו 'ורז'ז, דונה פלור ושני בעליה

  .כתר: ירושלים, )1977(רוברט סטיבנסון , קיל ומיסטר היד'ר ג"ד

  . כתר:ירושלים, )1995, 1988(פאולו קואלו , האלכימאי

  .ג ספרי חמד וספרי עליית הג-ידיעות אחרונות , )2000(ואנה קתלין רולינג 'ג, הארי פוטר

  .כתר: ירושלים, )2000(גדי טאוב , 3ט 'המכשפה מרחוב מלצ

  .לדורי: אביב- תל, )1985(מיכאל אנדה ואחרים , הסיפור שאינו נגמר

  .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל, )1994(יהושע . אברהם ב, השיבה מהודו

  .מסדה: גבעתיים, )1986(, נורית זרחי, וולפיניאה מומי בלום

  .עם עובד: אביב-תל, )1987 ( סמי מיכאל,חצוצרה בואדי

  .כתר: ירושלים, )1996(שהם סמיט , לבי אומר כי זיכרוני בוגד בי

  .מודן :אביב-תל, )2000(ינאי - אורניה יפה,לכל אדם יש שביל

  .מודן: אביב- תל, )1996(סוזנה תמרו , ללכת בעקבות הלב

  .אוחדהקיבוץ המ: אביב- תל, )1995(יהודית קציר , למאטיס יש את השמש בבטן

  .שלגי: אביב-תל, )1997(פטרישה הרמס , לעוף כל הדרך הביתה

  .כתר: ירושלים, )1991, 1979( דגלס אדמס ,מדריך הטרמפיסט לגלקסיה

הקיבוץ : אביב- תל, )1992( גדי טאוב ,מה היה קורה אם היינו שוכחים את דב

  .המאוחד

  .פקר: באבי- תל, )2000, 1988(ונסון 'ספנסר ג? מי הזיז את הגבינה שלי

  .הקיבוץ המאוחד: אביב- תל, )2000(דוד גרוסמן , מישהו לרוץ אתו

  .מודן: אביב- תל, )2002-1980(פדר -גלילה רון, י'ינג'סדרת ג

  .מעריב: אביב- תל, )2000-1994(סטין . ל. ר, סדרת צמרמורת
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  .מחברות לספרות: אביב- תל, )2000(ק לונדון 'ג, פנג הלבן

) עורכות(סמדר אייל ונירה לוין , הספרות היפה מסע מודרך אל - פשוט ספרות 

  .כינרת: אביב- תל, )2000(

  .שרברק. י: אביב-תל, )1985( דבורה עומר ,פתאום באמצע החיים

  .עם עובד: אביב- תל, )1996(יהודית רותם , קריעה

  .ביתן- זמורה: אביב- תל, )2001(ון רונלד טולקין 'ג, שר הטבעות

  

  

  

  

  

  ח"תוכנות מומלצות מבית מט
  

הוא מיועד .  הוא כלי ממוחשב לתמיכה בכתיבה עיונית2000נבו  - 2000נבו 

התוכנה מציעה . ללומדים הכותבים טקסטים מסוגים שונים במסגרת לימודיהם

, בצורת שאלות מנחות ועצות מעשיות, ת בשלבי הכתיבה השונים/הנחיה לכותב

  .וכן מידע מסייע בתחום הלשון והכתיבה העיונית

  

רב מילים הוא מילון אינטראקטיבי שפותח במיוחד עבור  -  2000רב מילים 

הוא מרתק והוא מכיל יישומי מחשב מתוחכמים שהופכים , הוא מזמין: תלמידים

רב מילים ; רב מילים הצעיר: קיימים גם. אותו למילון הנוח והידידותי ביותר

  .אמהרי-הצעיר עברי

  

הלומדים . מצעות האינטרנטטיפוח אומנות הכתיבה בא -רוקמים סיפורי עמים 

שיכתוב , הלוקחים חלק בפרויקט זה מוזמנים להשתתף בתהליך של איסוף

אתר הפרויקט . והפקה של סיפורי עמים שהגיעו לכאן מתרבויות שונות

www.cet.ac.il.   
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