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 מבוא

ב באג� לתכנו� ולפיתוח תכניות לימודי� פיתח שלושה "י–'צוות לשו� והבעה לכיתות ז

דגמי הוראה לשיעורי הבעה שעיקר� הבניית תהלי� הכתיבה בהתבסס על קריאה וניתוח 

.של טקסטי�
1

 

 .חרוב�סימה אוסטר: תמרכזת הצוו. רחל רוזנרר "ד, ניצה פרילוק, רונית גדיש: כתיבה

 :דגמי ההוראה

 ) להל�114' עמ (?הא� העברית זקוקה להגנה :1דג� 

 ) להל�139' עמ (? מציאות חדשה–המרשתת  :2דג� 

).התפרס� באתר תכנית הלימודי� עברית (אר� מדינה,  בית–מולדת  :3דג� 
2

 

 העבריתל מעמדה ש. הנושאי� שנבחרו מעלי� סוגיות מרכזיות ומרתקות במציאות חיינו

בת ימינו מתקשר ה� ללימודי הלשו� ה� לשאלות רחבות של תרבות וזהות יהודית 

 שאנו עדי� לה מחוללת תמורות מפליגות בחברה האנושית המרשתתמהפכת . וישראלית

 מעלה היבטי� פילוסופיי� המולדתהיחס אל . ומשפיעה על חיי כל פרט בתחומי� רבי�

 .חברתית ותרבותית, ושל מחויבות לאומיתשל זהות , וקיומיי� של קשר למקו�

יש בו עניי� לא רק לשיעורי , על השאלות הערכיות הכרוכות בה�, העיסוק בנושאי� אלו

 .במסגרות פורמליות ולא פורמליות,  בשיעורי חינו� וחברה–ההבעה אלא ג� מעבר לה� 

ני� דגמי ההוראה מבוססי� על מיומנויות הקריאה וההבנה של טקסטי� מסוגי� שו

ועל מיומנויות הכתיבה הנרכשות , הנרכשות בשיעורי הבנת הנקרא ובהזדמנויות אחרות

 .במסגרת שיעורי הבעה

ניתוח� , תהלי� הכתיבה המוצע כא� הוא תהלי� מורכב הכולל קריאת טקסטי�

חיפוש ובחירה של טקסטי� נוספי� המתאימי� ; עמידה על הזיקה ביניה�; והערכת�

ולבסו� כתיבת מאמר ; ניסוח נושא הכתיבה; ומיזוג של טקסטי�סיכו� ; לנושא הכתיבה

 .ושבאות בו לידי ביטוי דעותיו וראייתו של הכותב, עצמאי המבוסס על הטקסטי�

ומחשבה , בתהלי� זה משולבי� יחדיו לימוד נושא והסתמכות על מקורות מצד אחד

 .י מצד אחרעצמאית ומקורית על נושא הכתיבה ויצירת טקסט מגובש ובעל קול איש

 

1
פרטי� על המיז� ראו ". הבעה והערכתה באמצעות תיק עבודות"הדגמי� נכתבו לצור� המיז�  

 /http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit  : ר"באתר המפמ

Ivrit/ChativaElyona/Hmeyzamim/Haaracha.htm 

2
 cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/Digmey/Moledet 
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 התהלי� ושלביו

נקודת המוצא לכתיבה היא קריאה של מאמר או שני מאמרי� : המאמרי� הראשיי� .א

ניתוח המאמר או המאמרי� בעזרת שאלות כלליות בהבנת הנקרא ושאלות ; בנושא

וע� זאת אפשר להסתפק , בכל דג� מוצעי� שני מאמרי� ראשיי�. הערכה וביקורת

 .ת לפי צורכי הכיתה ובחירת המורה וזא–בשלב זה במאמר אחד 

ה� יוכלו לבחור מ� . התלמידי� יבחרו מאמר או טקסט נוס� בנושא: טקסט נוס� .ב

עליה� לבדוק . המאמרי� והטקסטי� המוצעי� בדג� או למצוא טקסט בכוחות עצמ�

יש . ובי� הטקסט הנוס�) או המאמרי� הראשיי�(את נקודות הזיקה בי� המאמר הראשי 

נתוני� , אמרות כנ�,  טקסט מ� המקורות–ומסוגי� שוני� , ירת כמה טקסטי�יתרו� לבח

 .וא� שיר או סיפור, מסה אישית, מספריי�

וינסח נושא , כל תלמיד יתמקד בהיבט מסוי� של הנושא הרחב: ניסוח נושא הכתיבה .ג

בכל דג� הוראה .  בזיקה לטקסטי� שקרא– בדג� טיעו� או בדג� כתיבה אחר –לכתיבה 

 .לרבות רשימת נושאי� אפשריי�, צעת הדרכה לבחירת הנושא ולפיתוחומו

התלמידי� יכתבו מאמר וייתנו בו ביטוי למה שקראו ולמדו מ� המאמרי� : הכתיבה .ד

הכתיבה תלווה בבקרה עצמית ובמפגשי . והטקסטי� שעסקו בה� בשלבי� הקודמי�

 .הערכה ע� המורה באמצעות תיק עבודות

 .164' ראו להל� עמ" דגש על התהלי"הערכת הכתיבה ב"על 

 


 מבנה הדגמי

  שני מאמרי� העומדי� במרכזו של הדג�–הטקסטי� הראשיי� 

 לתלמיד: חלק ראשו�

 שאלות הבנה כלליות .א

 שאלות הערכה וביקורת לכל אחד מ� הטקסטי� .ב

 .שאלות על הזיקה בי� הטקסטי� .ג

 הרחבה למורה: חלק שני

 .דברי� אחדי� על הזיקה ביניה�; טי�סקירה והערכה לשני הטקס .א

 טקסטי� נוספי� ותקציריה� .ב

 .הדרכה לבחירת נושא לכתיבה ולפיתוחו .ג
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