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 תקציר
ית בשנים האחרונות נתפס נושא הכתיבה כאיסטרטגי. הגישה המסורתית ראתה בכתיבה שכותב התלמיד תוצר בלבד

כתוצאה מזה הנטייה היא להקנות לתלמיד את מיומנות ההבעה בכתב . שבה התהליך חשוב כמו התוצר, למידה
 .באמצעות טקסטים הלקוחים ממקצועות הלימוד של הכיתה שבה לומד התלמיד

 ',בעבודת הפרויקט שעליה מתבסס מאמר זה נעשה ניסיון לפתח את מיומנויות ההבעה בכתב בקרב תלמידי כיתה ו
 .ידי הנחלת העקרונות של כתיבת תמצית וסיכום תוך שימוש בטקסטים ממקצועות הלימוד השונים-על

אכן מוכיחים שניתן לשפר את יכולת כתיבת , שמתבססים על כמה בדיקות אמפיריות ונמדדו כמותית, הממצאים
ו ניתן לשפר את תדמיתו בנוסף לזה התברר שבשיטת לימוד ז. תמצית וסיכום באמצעות האיסטרטגיה המוצעת לעיל

מאחר שהם מבינים שתפקיד הוראת ההבעה , ולשנות את עמדתם של התלמידים, הירודה של מקצוע ההבעה
 .מילוליים-ליישום בכל מקצועות הלימוד העיוניים" כלי עבודה"להקנות להם 

 
 הקדמה

 
, "אחוה"מך בכיר במכללת מאמר זה מתבסס על עבודת פרויקט הסיום של לימודי לקראת קבלת תעודת מורה מוס

בהדרכת דליה , )1994" (פיתוח יכולת כתיבת תמצית וסיכום באמצעות שימוש בטקסטים מתחומי ידע שונים: "בנושא
 .ר יאיר בריג"מצר וד

 
 מבוא

 
הוא אחד המקורות החשובים לקבלת תמונה עדכנית על מצב הוראת ההבעה בכתב , )1989(מחקרו של נבו ושותפיו 

פי תוכנית לימוד שאותה -המחקר מציין שההבעה בכתב נלמדת ברובה כנספח לשיעורי הלשון ועל. לבמדינת ישרא
, אם בכלל, כמו כן נראה שנעשה שימוש מועט מאוד. בלי קשר להנחיות משרד החינוך, מחליטים רוב המורים ללמד

 22%שנערך ציינו רק בסקר . כמכשיר ללימוד ההבעה בכתב, הספר-בטקסטים הנדרשים במקצועות אחרים בבית
כי כאשר ,  מהתלמידים ציינו56%ורק , מהנשאלים כי בכיתתם נלקחות המחברות לבדיקה בשכיחות גבוהה

 .הם מקבלים אותן חזרה עם תיקונים בכתב של ניסוח, מחברותיהם נלקחות לבדיקה
 

צד המורים בתהליך שם נמצא כי כמעט לא היתה התערבות מ, הברית-תופעה דומה לזו נמצאה במחקרים בארצות
ואילו כיום הולכת הכתיבה ונתפסת כאיסטרטגיית . הגישה המסורתית ראתה בכתיבה תוצר בלבד. הכתיבה עצמו

-שבתי, הברית-לנוכח מציאות זו מציעים אנשי המחקר בחינוך בארצות. שבה התהליך חשוב ממש כמו התוצר, למידה
על מנת להבטיח שיפור , שילוב קבוע ומסודר, כיתותהספר ישלבו טיפוח ההבעה בכתב בכל המקצועות ובכל ה

 ).1991עזר (במיומנויות הכתיבה 
 

, לכן בחרתי לנסות לפתח תחום אחד, ברור היה לי שלא אוכל לכלול בפרויקט מסוג זה את כל תחומי ההבעה בכתב
 שימוש בטקסטים :על מנת לנסות ולהוכיח גישה שהציעו חוקרים אחדים, של הוראת ההבעה בכתב, להערכתי חשוב

 .ממקצועות לימוד שונים לצורך פיתוח יכולת ההבעה בכתב
 :הצבתי לפרויקט את המטרות האלה, בהתאם לכך

 .תוך שימוש בטקסטים ממקצועות הלימוד השונים, פיתוח יכולת כתיבת תמצית וסיכום.  א
 .לית בתוכנית הלימודים הקיימתתוך פגיעה מינימ, שילוב לימוד ההבעה בכתב במהלך לימוד המקצועות האחרים.  ב
 .שיפור עמדות התלמידים כלפי נושא ההבעה בכתב.  ג

מטרות אלו התבססו בעיקרן על ההנחה כי ניתן ללמד הבעה בכתב בדרך חווייתית תוך השתלבות במקצועות הלימוד 
 עשו את ביצוע לקשיים רבים אשר, יחד עם גורמים נוספים, הביאה, הנראית פשוטה לכאורה, הנחה זו. האחרים

 .העבודה לאתגר ממשי
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 שיטות
 

 אוכלוסייה
ספר -הספר מוגדר כבית-בית. השוכן בחלקה המערבי של ראשון לציון, "ניצנים"הספר -עבודת הפרויקט נערכה בבית

 .אקונומית טובה-אוכלוסיית תלמידיו מורכבת ממשפחות ברמה סוציו. קהילתי והוא נוסד לפני כעשר שנים
 .שמנתה שלושים ושלושה תלמידים ילידי הארץ', ט נערך בכיתה והפרויק

 
 דרך ההוראה

בשלב מקדים נערכו שני אבחונים במטרה להעריך . עשר שיעורים-הוראת נושא התמצית והסיכום התפרשה על אחד
במטרה , בסיומה של הוראת היחידה נערך אבחון שלישי. את איכות המיומנויות של התלמידים בכתיבת סיכום ותמצית

 .השוואתית את מידת השפעת ההוראה על ההישגיות בתחום התמצית והסיכום-לבחון כמותית
 

 שיטת ההוראה
ובעיקר על יישום החומר הנלמד ותרגולו במגוון , התוכנית התבססה בחלקה על הוראה פרונטלית קצרה יחסית

 :לימוד שני שלביםבאופן מפורט כללה שיטת ה. טקסטים מתוך נושאי הלימוד במקצועות אחרים
 . שלב לימוד היסודות-השלב הראשון 

 . שלב התרגול והיישום-השלב השני 
 

כאשר התלמידים מחווים דעתם באשר לערך החומר הנלמד , בשלב הראשון נלמדו העקרונות בדרך של דיון והכוונה
קרונות הפעולה והטכניקה בתום הדיון סוכמו ע. ולשימושו ומציעים דרכים שונות להשגת המטרות שהם עצמם הציעו

 .המתאימה
 .בתום שלב זה היו התלמידים מצוידים בכלים התיאורטיים לביצוע תרגול ויישום

 
ועל התלמידים הוטל ליישם את אשר למדו , בשלב השני נבחרו טקסטים מתאימים מתוך מקצועות הלימוד השונים

 .בשלב הראשון על הטקסטים שנבחרו
 : חולקו לשני חלקיםהשיעורים שבהם נלמד הפרויקט

 ).'גיאוגרפיה וכד, היסטוריה(ובו נלמד חומר הלימוד הרגיל ,  מן השיעור-2/3 חלק ראשון שארך כ
 .על חומר שנלמד קודם לכן" תמצית וסיכום"ובו יושמו כתיבת , שכלל את שארית זמן השיעור,  חלק שני

במהלך השיעור ניתן . ו את המשימה בביתהתלמידים החלו בכתיבת הסיכום במהלך השיעור ועד לסיומו והשלימ
 .לשאול שאלות ולהציע הצעות, לתלמידים להתייעץ זה עם זה

 
דבר זה . אך לא ניתנו ציונים, עם זאת ניתנו הערות לתיקון. הודגש לתלמידים שאין דרך אחת נכונה לכתוב תמצית

 .ישיוהביא למוטיבציה להגיע להישגים מתוך אתגר א, השרה אווירה טובה בכיתה
 

: בחרתי להשתמש בטקסטים מתוך שני תחומים, כדי להוכיח שניתן ללמד תמצית וסיכום באמצעות כל טקסט לימודי
 .מקצועות מדעיים ומקצועות הומניסטיים

שכן מקצועות אלו כוללים טקסטים , בחרתי ליישם את העבודה באמצעות המקצועות גיאוגרפיה וטבע, בתחום הראשון
 . ליישם בהם את הטכניקות של עריכת תמצית וסיכוםכך שניתן, מילוליים

 
בתחום זה . מעצם היותם מבוססים על טקסטים כתובים, בתחום המקצועות ההומניסטיים קל יותר ליישם את העבודה

 .כ והיסטוריה"בחרתי במקצועות תנ
 

לת שתצמח להם בגלל התוע, השימוש בטקסטים מהשיעור נועד ליצור אצל התלמידים מוטיבציה לשיתוף פעולה
 .מעצם תרגול הטכניקה לתמצות ולסיכום טקסטים

 .להבין ולנתח טוב יותר את החומר המסוכם, סייע לתלמידים לזכור" הסיכום והתמצית"יישום הנלמד בתחום 
" תמצית וסיכום"נוסף שהתקבל בעקיפין מן הפרויקט היה ההוכחה לתלמידים כי ניתן ליישם טכניקות של " דיבידנד"

 .ולא רק בשיעורי הבעה בכתב במסגרת הפרויקט, לתועלתם במקצועות הלימוד השונים
 
 
 
 
 
 
 



 
 אבחונים וממצאים

רשו התלמידים לסכם טקסט מתוך חומר הלימוד נערך אבחון מקדים ובו נד, "התמצית והסיכום"לפני תחילת לימוד 
פי הגישה הישירה לפי השיטה ההוליסטית -הממצאים הוערכו על. בסיום הלימוד בוצע אבחון על אותו החומר. השוטף

 :שהורכבה מארבעה קריטריונים
 . ארגון ורצף- 
 . שמירה על רוח המקור- 
 .של חומר רלוונטי) השמטה-או אי( השמטה - 
 .שוניות שגיאות ל- 

 :פי ארבע רמות איכות-כל קריטריון נמדד על
 . הטקסט אינו עומד בקריטריון לחלוטין1 -רמה  
 . חלק מהטקסט עומד בקריטריון2 -רמה  
 . רוב הטקסט עומד בקריטריון3 -רמה  
 . הטקסט עומד בקריטריון באופן מושלם4 -רמה  

 
 : להלן הממצאים משני האבחונים

 
 שיעור התלמידים בכל דירוג באחוזים (פי קריטריונים של שני האבחונים -על, )דירוגית(לית תוצאות הערכה אורדינ

 ):מכלל הכיתה
 

אי השמטת חומר  נאמנות למקור ארגון ורצף דרגות
 רלוונטי

 ללא שגיאות לשון

התח סיוםהתחלה איכות
 לה 

 סיוםהתחלה  סיום התחלה  סיום 

         
1  6 0 0 0 9 0  6 0 
         
2 19 3 12 6 6  0  9  3 
         
3  50 56  22 28  54  66 6  12 
         
4  25 41 66 66 31 31 34 85 

 
 

 :השוואת ההישגים בשני האבחונים מעלה את התמונה הבאה
אף . ניתן לראות מן הנתונים שעבודות התלמידים השתפרו באופן משמעותי בכל הקריטריונים שנקבעו, ככלל
בשני . ברוב המקרים חלה עלייה או שנשמר המצב הקיים, במקרים בודדים חלה ירידה מסוימת אצל התלמידיםש

בשני התחומים . חוסר בחומר רלוונטי-ארגון ורצף ואי: ואלו הם, תחומים חל שיפור משמעותי יותר ביכולת התלמידים
 .האלה השתפרו כשליש מהתלמידים בהשוואה לאבחון הראשוני

 במהלך -22%זוהי עלייה של כ. -97% ל-75% מ-4 ו3רגון והרצף עלה אחוז התלמידים שקיבלו דירוג בתחום הא
אך יש לזכור שהמצב בתחום זה היה , בתחום השמירה על רוח המקור חל שיפור קל. פרויקט שנמשך כחודש ימים

 .טוב מלכתחילה
והתייחסו ,  החומר הרלוונטי שבטקסט מהתלמידים שהשמיטו חלקים ניכרים מן-15%באבחון הראשוני נמצאו כ

 .לחלקיו הלא חשובים
 ).הדירוגים הנמוכים ביותר (2 או 1באבחון הסופי לא נמצא אף תלמיד אשר קיבל דירוג 

וכן הטיפול בנושא לא היה , בתחום שגיאות הלשון חל שיפור קל אך גם כאן לא היה המצב ההתחלתי חמור מדי
 .של הפרויקט" ערוץ המרכזי"ב
 

 ום והמלצותסיכ
 

באמצעות הטכניקה של שילוב " תמצית וסיכום"ממצאי עבודתי הראו כי ניתן לשפר באופן משמעותי את יכולת כתיבת 
 .הלימוד במסגרת תחומי הדעת השונים

כי באמצעות הקניית מיומנויות של כתיבת תמצית וסיכום תוך שימוש בטקסטים , התוצאות מאשרות את השערתי
בפרק זמן קצר יחסית הגיעו התלמידים לשיפור . ניתן להגיע להפנמה יעילה וטובה יותר, שוניםממקצועות הלימוד ה

 .ממשי ביכולתם
-אי"ו" ארגון ורצף"תוצאות האבחונים הראו כי התחומים שבהם ניתן להשיג את השיפור המשמעותי ביותר הם 

 ".החסרת חומר רלוונטי
בנוסף לידע הנדרש ממנו , יבת שליטה של המורה בתחומים האלהבדרך זו מחי" התמצית והסיכום"מצאתי כי הוראת 

 ".התמצית והסיכום"הדעת שבהם משולב לימוד -בתחומי



ללימודו בכיתה , יישום תוצאות העבודה מראה כי על המורה להקדיש פרק זמן לא מבוטל להכנת חומר הלימוד
 . חשוב פחותגם סיוע לתלמידים המתקשים בחומר אינו. ולבדיקת עבודות התלמידים

 . דקות בסוף השיעור לשילוב התרגול והכתיבה-15ניסיוני הקצר הוכיח שברוב המקרים נדרשו יותר מ
 

שבו , חשוב ויעיל" כלי עבודה"בכל מהלך יישום העבודה הקפדתי להסביר ולהוכיח לתלמידים כי מדובר ברכישת 
הסברים אלה יחד עם . בהמשך לימודיהם, עתידועוד יותר מזה ב, "נושא האישי"ישתמשו מיד בכתיבת עבודותיהם ב

שהבהרת התועלת לתלמיד תשפר הן את הבנתו , הביאו לאישוש השערתי השנייה, השימוש בחומר הלימוד השוטף
 .והן את המוטיבציה שלו ללמוד את הנושא, והישגיו

 אשר ערכתי בתום ידוע לי משיחותי עם התלמידים ומשאלון עמדות, פי שהדבר לא נבדק באופן מדויק-על-אף
ייתכן שראייתם זו של . נושא חשוב ושימושי" תמצית וסיכום"כי רוב התלמידים רואים בלימוד כתיבת , הפרויקט

 .התלמידים תרמה להצלחת העבודה
ואשר נועדה להוכיח את ישימותה של תפיסת לימוד בתחום צר , יש לזכור כי מדובר בעבודה אשר נעשתה בזמן קצר

 .בלבד" םתמצית וסיכו"של 
, צפוי להניב תוצאות מרשימות הרבה יותר בכל התחומים שנמדדו, במשך כל השנה, יישום מלא של העבודה

 .ולהערכתי גם בתחומים אחרים ובמקצועות אחרים
יחד , תחושה זו. הספר-במהלך יישום העבודה גברה בי התחושה כי מדובר בנושא חשוב אשר אינו מטופל כראוי בבתי

הביאו אותי למסקנה כי נדרש לעשות , תן להגיע להישגים משמעותיים תוך שימוש בטכניקת לימוד זועם ההוכחה שני
 .יותר ללימוד תחום חשוב זה

מעניין יהיה לבדוק כיצד משפיע הדבר על מקצועות , אם תיושם העבודה במערכת השיעורים הרגילה באופן קבוע
 .הלימוד האחרים

הן כסטודנט , ייגש בביטחון רב יותר להתמודד עם חומר לימודי הן כתלמידתלמיד השולט בהבעה בכתב , להערכתי
 .והן במסגרת עיסוקיו בעתיד
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