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שם פרטי ושם משפחה:  

כיתה: 

קומיקס

חלק א: משערים השערות לפני הקריאה

ההשערות שלפני הקריאה - במה הטקסט עוסק?

בעמודים 2 ו-3 מופיעים נתונים אחדים על טקסט של כתבה: המקום וזמן הפרסום שלו, איורים
מתוכו, כותרתו ושם מחברו. נתונים אלה לקוחים מעמוד השער של כתב העת שבו התפרסמה

העמוד הראשון של הכתבה. התבוננו בפרטים האלו, ואחר-כך ענו על השאלה ומן הכתבה,
שבעמוד 3.

.1

≤∏

1



✎ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˜ÂÓÈ˜Ò

522



✎ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˜ÂÓÈ˜Ò

523

התבוננו גם בדף הבא.

2

פיטר ברויגל, מגדל בבל, 1563.
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לאור הפרטים שיש בידכם, במה לדעתכם הטקסט עוסק? נמקו את תשובתכם.1.

 

 

 

 

 

בסיום תשובתכם תנו את החלק הזה למורה.
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פסקת הפתיחה:
שפת הקומיקס עשויה מחיבור בין שתי שפות: כתב ותמונה. באמצעות השימוש המשותף
בהן אפשר ליצור מעין סיפור בתמונות, סיפור שבו הדמויות המצוירות מדברות, צוחקות
ובוכות; סיפור שיכול להתרחש בעבר או בעתיד, במציאות או בדמיון; סיפור שיכול

להתרחש במסגרת מצוירת אחת, או אפילו  להתרחב לספר שלם.

פסקת הסיום:
הדיבור בשפת הקומיקס הוא אפוא מלאכה לא קלה. שפת הקומיקס כבר מזמן איננה
מיועדת רק לילדים, ובוודאי שלא נועדה רק להצחיק. לכן חוברים לעתים כמה אנשים
ליצירת ספר קומיקס: אחד כותב את הסיפור, שני מצייר, השלישי צובע והרביעי כותב

את הדיאלוגים בתוך הבלונים.

:לדבר בשפת הקומיקסשתי השערות לגבי מבנה הטקסט 

השערה מס' 1:
 מהי שפת הקומיקס (פסקת הפתיחה הנתונה)הסבר:א.

 יצירת קומיקס היא לא "משחק ילדים", אלא עניין מורכב ומסובךטענה:ב.

 על-ידי תיאור שלבים בתהליך יצירת הקומיקסהוכחת הטענהג.

 על-ידי ניתוח של איור קומיקס אחדביסוס והדגמת הטענהד.

 לסיכום (פסקת הסיום הנתונה)מסקנותה.

השערה מס' 2:
 מהי שפת הקומיקס (פסקת הפתיחה הנתונה)הסבר:א.

 הקומיקס הוא דרך טובה לחבב את הלימוד על ילדיםטענה:ב.

הטענה הוכחות להצדקתג.

הטענה (שלילת) הוכחות להפרכתד.

 בין הקולנוע לקומיקסהשוואהה.

 לסיכום (פסקת הסיום הנתונה)מסקנותו.

ההשערות שלפני הקריאה - מה מבנה הטקסט?
.לדבר בשפת הקומיקסכעת, מוצגות לפניכם פסקת הפתיחה ופסקת הסיום של הטקסט 

לאחריהן מוצגות שתי השערות לגבי המבנה הכולל של הטקסט הזה: השערה אחת סבירה,

והשערה שנייה בלתי מתקבלת על הדעת.

קראו את פסקת הפתיחה, את פסקת הסיום ואת שתי ההשערות לגבי הטקסט. לאחר מכן

השלימו את סעיף 2 שבעמוד 5.

סימול
מחשב

שם פרטי ושם משפחה:  

כיתה: 
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על סמך כל נתוני הטקסט שהובאו לפניי, ועל סמך ההיגיון שעומד מאחורי סדר החלקים

. המבניים, אני סבור/ה שההשערה ההגיונית ביותר היא השערה מס' 

נימוק: 

סימול
מחשב
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חלק ב: על פעולות טרום-קריאה
 כולו, לקריאה חופשית. אינכם נבחנים עליו. עיינו בו,לדבר בשפת הקומיקסלפניכם הטקסט 

ואחר-כך עברו לסעיף 1 שבעמ' 8.

את התשובה הביאו לכיתה במועד שנקבע.

6



✎ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˜ÂÓÈ˜Ò

530

, גיליון 24, רבעון של אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים, בשיתוף עםמשקפיים, בתוך: לדבר בשפת הקומיקסנ', פגי, 

.משקפיים כל הזכויות שמורות ל©, אב תשנ"ה, אוגוסט 1995. ידיעות אחרונות
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סימול
מחשב

באיזו מידה כדאי לנו לסגל לעצמנו הרגלי טרום-קריאה?
בחלק א' של המשימה התבקשתם להקדיש זמן לפעולות טרום-קריאה של טקסט נתון, ולשאוב

פרטים על תוכנו ועל מבנהו באמצעות התבוננות בנתונים החלקיים שסופקו לכם (עמוד השער,

הכותרת, שם המחבר, מקום הפרסום, איורים, פסקת הפתיחה ופסקת הסיום).

יש קוראים הנוהגים לנקוט פעולות טרום-קריאה, כמו אלה שעשיתם, באופן קבוע, בבואם1.

לקרוא טקסט חדש. כתבו מדוע, לדעתכם, הם עושים זאת.

תוכלו לפרט, לבסס ולהדגים את תשובתכם מתוך ניסיונכם במשימה זו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספרי לימוד ופעולות טרום-קריאה
בעמודים 10-9 מוצג טקסט מתוך ספר לימוד בביולוגיה. בפרסומת לספר הזה נטען שזהו2.

ספר לימוד ידידותי לתלמיד,  משום שהוא מביא בחשבון את התרומה של פעולות טרום-

קריאה להבנה של טקסט.

הסבירו למה בדיוק מתכוונת הפרסומתרפרפו על פני הטקסט (אינכם צריכים לקרוא אותו!), ו

הזו. הביאו דוגמות מן הטקסט.
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הוצאת ספרי תל אביב. ©, עמ' 123-122. ביולוגיה היוםעדי מרקוזה-הס, 



✎ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˜ÂÓÈ˜Ò

534


