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חוברת זו עוסקת בפענוח קלוזים. הרעיון העומד מאחורי הקלוזים הוא קריאת קטע שלם בעל תוכן 

נושא משמעות ובו מילים שיש להשלימן: פועל, שם עצם או מילת קישור. התלמיד, לאחר שהבין 

את תוכן הקטע, מסוגל לפענח ולהשלים את המילים החסרות ללא מילון וללא בנק מילים. כמובן, 

לפעמים יש יותר מאפשרות אחת המתאימה להשלמת הטקסט.

לפי  נמוכה(  ביניים  )רמת  ג'  ברמה  עברית  ללומדי  באולפנים  לעבודה  מיועדים  הקלוזים  תרגילי 

ללימודי עברית בבית הספר לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית  ביחידה  תוכנית הלימודים 

בירושלים. בחוברת שלושים ושישה תרגילי קלוזים בדרגות קושי שונות, מהנמוך והקל אל הגבוה 

והקשה. החומרים נלקחו מהעיתונות היומית וכן מכתבי עת שונים ומאתרים באינטרנט.

ובלתי  חדשות  מילים  עם קטעים שבהם  להתמודד  היכולת  את  בחוברת מחזק  המוצע  התרגול 

מוכרות, כפי שהדבר מתבטא גם בזמן קריאת עיתון אמיתי או בצפייה בתוכניות טלוויזיה. המטרה 

בעל  שלם  קטע  לקבל  מנת  על  תוכן  להשלים  היכולת  ואת  המושכל  הניחוש  את  לעודד  היא 

משמעות.

העבודה המומלצת בחוברת זו היא פענוח הקלוזים בכיתה או בבית. יש תשובות בסוף החוברת, 

שלם.  כבטקסט  המפוענח  בקלוז  לטיפול  הצעות  יש  מכן  לאחר  בבית.  התרגול  על  המקל  דבר 

ההצעות מאפשרות לפתח שיחה בנושא או לעשות עבודה בכיתה המתייחסת אל הקלוז.

החוברת מיועדת הן לעבודה בכיתה בעזרת מורה והן לעבודה עצמית של הלומד העצמאי.

דוגמה לקלוז המופיע בחוברת

קלוז 18: מאפיית "ילדודס"

בקריית גת בדרום הארץ יש מוסד מיוחד לילדים, ֵשם המוסד הוא "נווה חנה". גרים שם כ- 
70 ילדים שהיו להם בעיות בבית, ולכן הוציאו אותם מהבית, והעבירו אותם למוסד "נווה 
, ותהיה להם הרגשה  חנה". ב"נווה חנה" רוצים שהילדים ירגישו כמו ב)1(
של משפחה, לכן הם גרים בקבוצות קטנות בבית כמו במשפחה אמיתית. בראש ה)2(

 )3( לא  "אחים", שהם  ושני  ומדריכה  עומדים מדריך   
אמיתיים אלא מתנדבים, שבאים כדי לעזור למדריכים במשפחה. 
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הלחמים  בגלל  רק  לא  מיוחדת  הזאת  המאפייה  ועוגות.  ללחם  מאפייה  יש  חנה"  ב"נווה 
הטובים )4( גם בגלל העובדים במאפייה. את המאפייה הזאת מפעילים 

הילדים ש)5( במוסד. 
מנהל "נווה חנה" גדי וגר רצה להכין את הילדים לחיים מחוץ למוסד. הוא שמע על פרויקט 
חינוכי בארה"ב של חברת השוקולד הרשיז שעובדת עם ילדים מבתים עם בעיות, ורצה 
לעשות פרויקט דומה עם הילדים ב"נווה חנה". הוא פתח מאפייה ללחם בשם "ילדודס". 
הילדים עובדים במאפייה רק מגיל 15 אחרי שעות ה)6( בבית הספר. 
לחמים  שונים של  ללחמים מיוחדים. אופים שם סוגים  "ילדודס" היא מאפייה מקצועית 
בעיקר לחם בריאות, לחמים עם עגבניות, זיתים, לחמניות קטנות וגם עוגות ועוגיות. 
אוהבים  ואנשים  הארץ,  במרכז  בקניונים  נמכר   , )7( שהילדים  הלחם 
)8( הרבה  ומרוויחה  מאוד,  מצליחה  המאפייה  אותם.  וקונים  המיוחדים  הלחמים  את 
. המוסד משתמש בכסף הזה לטובת הילדים ב"נווה חנה", אבל הילדים לא 
. מהמשכורת שלהם הם יכולים לקנות  עובדים בחינם אלא מקבלים )9(
מה שהם רוצים. יש צעירים שקונים בגדים, אחרים שילמו על שיעורי נהיגה, ויש כאלה 

ש)10( להורים שלהם. 

      על-פי מסע ישראלי וויקיפדיה      

 כתבו

מה דעתכם: איך העבודה במאפייה תכין את הילדים לחיים?

   


