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 עברית בעידן הגלובליזציה

 מקוון כתיבה של ערך אנציקלופדי

 מבוא 

בעשורים האחרונים אנו ביחידה זו נתמקד במטלה ארוכת טווח שעיקרה כתיבת ערך אנציקלופדי. 

לתהליכים של שינוי במקורות המידע המשמשים את הלומד. כמות המידע הכפילה ואף  עדים

מידע מקורות ו ,שילשה את עצמה, והיא נגישה לכול. אין עוד אפשרות לסמוך על מקור מידע בודד

, נקראים כיום בעין ביקורתית, ומצריכים יצירה של דיאלוג עמם בני סמכא שנחשבו בעבר

מה הופך מקור מסוים מהימן יותר מאחר, כיצד נוצרת לכידות בטקסט כגון לת שאלות, יושא

. זו הזדמנות להתוודע למיזם לאילו צרכים אפשר להשתמש במידע ועוד הנשען על מקורות שונים,

, ולהתחקות אחר תהליכים "אנציקלופדיה שיתופית, חופשית ומהימנה"המבורך של ויקיפדיה, 

העשרת הידע האישי. התהליך מתגמל ומהנה, ועשוי להניע  תוך של עריכה ותרומה לידע השיתופי

יחידה זו מדגישה את תהליך הכתיבה של את התלמידים להיות עורכים שותפים במפעל חשוב זה. 

ערך אנציקלופדי על סמך חקר המאפיינים של ערך אנציקלופדי מקוון, קריאה של מקורות מידע 

 ופי.מגוונים ושכתוב הטיוטות עד לגיבוש התוצר הס

 לנוחיותכם. ביחידה זו הוספנו צלמיות )אייקונים(

  חומרים לתלקיט:     דיון במליאת הכיתה:     הערות למורה: 

 עבודה בקבוצות:                     עבודה בזוגות:        עבודה אישית: 

 מטרות היחידה 

  .לחקור את  המאפיינים של ערך אנציקלופדי מקוון 

 של ידע לכתיבה על סמך מקורות מגוונים לבנות תשתיות. 

  לכיד ומקושרמקוון אנציקלופדי  לכתוב  ערך. 

 האורייני )הבנה והבעה(הציר 

 חילוץ עקרונות הסוגה על סמך ערכים קיימים 

  איסוף מידע ממקורות מידע 

 המרה של ידע ממאמרי עמדה לטקסט מידע 

 יצירת הכללות על סמך ההתנסות בכתיבה 
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 תקשוב

  של ערכים אנציקלופדייםחיפוש 

  מסמכים שיתופייםיצירת 

  שיתופיות כרזות אינטראקטיביותאו של  מצגותבנייה של 

 צפייה בסרטונים 
 

 

הערכים למרחב אינטרנטי או לסביבות  את : מומלץ להעלותלמורה

 למידה. 

 שימו לב, יחידה זו מזמנת טיפול בנושאים לשוניים,  כגון                     

  גופים 

 שמניים מבנים  

 המרות של מבנים פועליים למבנים שמניים 

 מבנים המאפשרים דחיסת מידע, כגון שמות פעולה ומבני סמיכות 

   

 מניחים שכל הנושאים הלשוניים מוכרים לכם וידועים זה מכבר.אנו 

היחידה הזאת מאפשרת ללמדם בגישה פונקציונלית תוך הדגשת השימוש 

רצוי להתבונן בענייני הלשון בכתיבת התלמידים בהתאם כמו כן בהם. 

 להוראה בכיתה ולהסב את תשומת ִלבם לשימוש בהם בכתיבה.

 עקרונות של למידה משמעותית

 למידת חקר 

 למידה שיתופית 

 הבניה עצמית של ידע ושל מיומנויות 

 תהליך רפלקטיבי על הלמידההכולל  1ויסות עצמי 

  חשיפה לסוגיית מצבה של העברית של מעורבות בתהליך הלמידהוערכים, של שילוב :

ל דרכי תוך התבוננות בעמדות שלהם ביחס אליה, מתן הזדמנות להביע עמדה ולחשוב ע

 התמודדות עם הבעיה.

 הערכההצעות לאירועי 

  בעקבות דיון בקבוצה עקרונות לכתיבה של ערך אנציקלופדי ניסוח 

 תוצרועל  תהליךדגש על  –של ערך אנציקלופדי מקוון  הכתיב 

  עצות לכותבי ערכים כתיבת 
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, במוטיבציה, בקוגניציה לשלוט ומנסה מטרות לעצמו מציב הלומד בוש אקטיבי תהליך הוא בלמידה עצמי ויסות  
 .מהסביבה מקבל שהוא ולמשובים שלו למטרות בהתאם שלו ובסביבה בהתנהגות

http://digitalpedagogy.co/tag/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99/
http://digitalpedagogy.co/tag/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA/
http://digitalpedagogy.co/tag/%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA/
http://learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/ktav-et/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/ktav-et/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99
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 1פעילות 

 בעקבות צפייה בסרטונים כתיבת טיעון 

 מבחר סרטונים לחשיפה לנושא שפה וגלובליזציה                      

 וגלובליזציה שפה 

   הרצאה מ  -גלובליזציה-TED 

 שיר על גלובליזציה 

 מילות השיר 

 גלובליזציה על פי ארץ נהדרת   

 מדות שונות על גלובליזציהע   

 סרט אנימציה   

 60  שניות על גלובליזציה   

 שפת השירים בתכנית "כוכב נולד"       

 
 האם נשקפת לעברית סכנה אמתית בעידן הגלובליזציה?  נושא הכתיבה:

 :: אפשר להוסיף שאלות המלוות את הצפייה בשלב שלפני הכתיבהלמורה

  ?מהם מאפייני הגלובליזציה 

 ?מהן ההשפעות של הגלובליזציה על השפה העברית 

  היא  נועדה לקשור את התלמידים  אינה  המוקד ביחידה זו.מטלה זו

 לסוגיה הנדונה ולבחון את עמדותיהם כלפיה לפני שהם מעמיקים בה. 

  מה שנראה לכם מעניין, מתאים את מומלץ לבחור מבין הסרטונים

 להקרין את כולם.  אין צורך .ומקדם את המטרה לאוכלוסייה

  בסוף היחידה תינתן לתלמידים אפשרות לשכתב את תוצרי כתיבתם

בשלב הראשון תישמר בתלקיט הגרסה  בעקבות המהלך שהם עברו.

 הראשונה בלבד.

 

 חומרים לתלקיט  

 טיוטה ראשונה –טקסט טיעון 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eTCmihKppX4
https://www.youtube.com/watch?v=fcexGcZUMVU
https://www.youtube.com/watch?v=8k8eTGgD_1s
https://www.youtube.com/watch?v=8k8eTGgD_1s
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=9089&wrkid=30473
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=9089&wrkid=30473
https://www.youtube.com/watch?v=EggYjVnSDqg
https://www.youtube.com/watch?v=EggYjVnSDqg
https://www.youtube.com/watch?v=UFvRtdtnJLM
https://www.youtube.com/watch?v=TZOgXomUNNY
https://www.youtube.com/watch?v=TZOgXomUNNY
https://www.youtube.com/watch?v=5Pxg_KnBxkY
https://www.youtube.com/watch?v=TJF7BBYzT84
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    2 פעילות

 למידת חקר של ערך אנציקלופדי

 הכרת מאפייניו של ערך אנציקלופדי המטרה: 

: התלמידים יחקרו כשלושה ערכים בוויקיפדיה, וינסחו עקרונות לבנייה של למורה

. באמצעות פעילות חקר זו ַיבנו התלמידים את הידע שלהם על ערך 2ערך במרשתת

 אנציקלופדי וינסחו הכללות.

 ותבקבוצ 

 המעניינים אתכם. ערכים בוויקיפידיה שלושהחפשו  .א

 חיצוניים ומבניים משותפים לערכים שבחרתם. מאפיינים שלושהציינו לפחות  .ב

שיופיעו בערך אנציקלופדי מקוון ולא יופיעו בערך אנציקלופדי  מאפיינים שניציינו  .ג

 מודפס.

: באיזה גוף כתוב הטקסט? האם רוב המשפטים הם פועליים או שמניים? לשון הטקסט .ד

ניים לנוכחותו של המוען, כגון שימוש בגוף ראשון או שני? האם יש  יש סימנים לשו האם

 מילים בעלות קונוטציות חיוביות או שליליות? האם הלשון מטפורית או ריגושית?

 האם יש נקיטת עמדה מפורשת?

הכולל את המאפיינים של ערך אנציקלופדי מקוון, והביאו דוגמאות לכל  דף מידענסחו   .ה
 מאפיין.

 

   רת פעילות זו היא הבניה עצמית של הידע על פי עקרונות הלמידה מטלמורה: 

 הקונסטרוקטיביסטית.     

זאת נשמר  למרותשימו לב, שהפריט בתלקיט הוא תוצר של עבודה קבוצתית, ו

 בתלקיט של כל תלמיד.

 

 חומרים לתלקיט 

 דף מידע ובו המאפיינים של ערך אנציקלופדי מקוון.

  

                                                           
2
  בוויקיפדיה. במדריך לכתיבת ערכיםאפשר להיעזר  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
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    3 פעילות

 הרחבת תשתיות הידע לצורך כתיבת ערך אנציקלופדי 

 .עבריתהוויקיפדי יהיה תת־קטגוריה בערך שייכתב הערך 

 ותבקבוצ 

 וציינו מה מתוכם מתאים לכלול בערך שתכתבו.  3קראו את  הטקסטים שלפניכם .א

השפה ערך הלכתיבת שבעיניכם הוא חיוני הציגו בפני הכיתה את המידע  .ב

תוכלו  להציג את המידע באמצעות  .בוויקיפדיה הגלובליזציההעברית בעידן 

 מצגת, כרזה או בכתיבה על גבי הלוח.

 

הטקסטים מופיעים בנספח הטקסטים ברמות שונות. יש לשים לב לכך למורה: 

 שהטקסטים ברובם הם טקסטים של טיעון, והתלמידים נדרשים לחלץ מתוכם מידע.

מומלץ להשוות לפחות בין שתי קבוצות ולדון בשיקולים של כל קבוצה מבחינת 

 –מדוע? אם לא  -בחירת המידע, האם המידע בשתי הקבוצות היה זהה? אם כן

 מדוע?

 

 

 עבודה אישית   בזוגות או   

  לחבריכם כיצד לכתוב ערך  עצותשביצעתם כתבו  3־ו 2בעקבות פעילויות
 אנציקלופדי.

 

זוהי פעילות המתייחסת להיבט המטה־קוגניטיבי. מן העצות של כל למורה:  

הקבוצות אפשר לדעת עד כמה התלמיד הפנים את מאפייני הסוגה. כמו כן עצות יהוו 

תשתית לבניית המחוון. הדיון בכיתה יתמקד בהכללות של העצות ובהפיכתן לתבחינים 

 להערכה.

ביחידה. אין אפשרות במקרה זה  שימו לב, הפעילות נשענת על הפעילויות הקודמות

 לדלג על שלבים.

 עבודה אישית       או  ותבקבוצ 

 

  העברית תבו ערך  אנציקלופדי בעקבות כל הפעילויות כ   - 1טיוטה

 . עבריתכתת־קטגוריה בערך  שיופיעבעידן הגלובליזציה 

 במליאה 
                                                           

3
רמת אורכם ומבחינת הם נועדו לאפשר לכם להתאימם לתלמידיכם מבחינת  בנספחים מספר רב של טקסטים. 

 .הקושי שלהם
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 )בניית מחוון(ניסוח משותף של רכיבים להערכת ערך אנציקלופדי מקוון        
 

 בקבוצות 

שלפי  התוצר המיטבימבין הערכים האנציקלופדיים שנכתבו בחרו את 

דעתכם  מתאים לפרסום, ונמקו את הבחירה. בחרו נציג שיציג את בחירתכם 

 במליאה.

 עבודה אישית   

  כתבו את הטקסט שכתבתםבעקבות הפעילות בכיתה ש   - 2טיוטה.  

 הכתיבהתהליך בהתבוננות  

 שאלה אחת וענו עליה.בחרו 

 ?אילו שינויים ערכת בגרסה השנייה, ומדוע ערכת אותם 
 או 
 ?במה שונה הגרסה האחרונה מהגרסה )מהטיוטה( הראשונה 

 

בשלב זה מומלץ לחזור למליאה. נציג מכל קבוצה יציג את הערך שנבחר למורה: 

כולל הנימוקים לבחירה. כדאי להחליט כיצד יוצג הערך, אם יחולק לתלמידים כשהוא 

מודפס או יוקרן על גבי הלוח. קריאה בקול לא תאפשר בחינה מעמיקה של הטקסט. 

אים ביותר לפרסום. מאחר בתום  הצגת הערך הנבחר של כל קבוצה, ייבחר הערך המת

שאין אפשרות לפרסם את הערך בוויקיפדיה, מומלץ לפרסם את הערך הנבחר או את 

 ספרית.־הערכים הנבחרים במסגרת הבית

 
 

 חומרים לתלקיט  

   שני תוצרים: טיוטה ראשונה של הערך האנציקלופדי  -כתובו תוצר הכתיבה וש
 ותוצר ערוך ומשוכתב

 )מרכיבים )תבחינים להערכה 

 התבוננות בתהליך הכתיבה 

 

  



 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף שפות
 הפיקוח על הוראת העברית
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   4פעילות 

 עבודה אישית  

 האם נשקפת לעברית סכנה אִמתית בעידן הגלובליזציה?        

  טיוטה נוספת.כתבו ו 1קראו שוב את הטקסט שכתבתם בפעילות מספר  .1

השוו בין שתי הגרסאות  )טיוטות( וציינו מה ההבדלים בין הגרסה הראשונה, שנכתבה  .2

 לפני מהלך הלמידה, ובין זו שנכתבה בעקבותיו. 

פעילות זו נועדה להדגיש את החשיבות של תשתיות הידע לצורך כתיבה למורה: 

מיטבית. בעקבות החשיפה למידע הרב שבבסיס הערך האנציקלופדי, בפעילות זו 

 התלמיד יכול לבחון מחדש את עמדותיו ולשפר את איכות ההנמקה.

 

  חומרים לתלקיט 

 שתי הגרסאות של הטיעון 

  השוואה בין הגרסאות 
 

  



 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף שפות
 הפיקוח על הוראת העברית
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