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  תקציר

, מורי� מיומני� ומקצועיי�: כיו� יותר מתמיד זקוק תחו� הספרות להוראה מיטבית

יוכלו לתת מענה לאתגרי� וליעדי� של מפגש הקורא הצעיר והמתבגר ע� היצירה  אשר

חשוב שהמורה לספרות יהיה אמו� על מערכת רחבה של שיטות פרשנות ושל . הספרותית

מגוונות שבאמצעות� יוכל לחשו# את תלמידיו לעול�  שיטות ודרכי� –דרכי הוראה 

ייחודיי� של היצירה הספרותית וה� הספרות ולהתאימ� ביד מאומנת ה� למאפייניה ה

המורה . המממשי� את היצירה בדרכי� שונות, לעולמ� הדיפרנציאלי של הלומדי�

לספרות חשוב שידע כיצד להשתמש שימוש מבוקר באמצעי התקשורת והטכנולוגיה יחד 

דידקטיי� נוספי� כדי לחשו# את הלומד ליצירות הספרותיות �ע� אמצעי� מתודיי�

   . נות ואטרקטיביותבדרכי� מעניי

ויכולי� ג� " הוראה מיטבית של תחו� הספרות"עקרונות אלו ה� התשתית למושג 

  : לשמש כשיטה להעצמתו של המורה לספרות לאור שלושה מדדי�

את ) 2000(לאור תפיסתו של  הרשב " תורת הספרות"יישו� התיאוריות של .  א

כנולוגיה המודרנית בזיקה שימוש מושכל בכלי� של הט. ב". מבקר הפלורליסטי"ה

  . Hodorowicz, 2000) ;(Porter, 1999" פדגוגיה החדשה"ל

 & Hartman, 2001) (Cushing בתכנו� מערכי ההוראה " שקילת אלטרנטיבות. "ג

Berliner, 1991; .   

שהגיעו למכללת , בספרות .B.Aסטודנטי� בעלי תואר  16השיטה יושמה בקרב 

באמצעות כלי . ב"ת במסגרת הכשרת מורי� לחטמאוניברסיטאות שונו" אחווה"

על פיה� נבחנו עבודות הסטודנטי� וייחס� אל שיטת , המחקר הכמותיי� והאיכותניי�

וכ� על שביעות , למדנו על שיפור מובהק במדד הראשו� והשלישי שהוצגו לעיל, ההוראה
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שיפור ה, בכל הנוגע למדד השני. רצו� ותחושת הישגיות גבוהה שהשתקפה בראיונות

כללית נית� . שנצפה היה אטי ומסויג והוא בא לידי ביטוי בעיקר בסיו� תהלי� הלמידה

כי הסטודנטי� שיקפו בעבודותיה� ובדבריה� את התחושה שה� רכשו כלי , לומר

  . לספרות" מורי� טובי�"שיאפשרו לה� להיות , הוראה ותובנות ספרותיות ופדגוגיות

  

שקילת ; מערכי הוראה בספרות; ת הספרותתור; "המורה הטוב: "מילות מפתח

  יישומי מחשב בהוראה; אלטרנטיבות בהוראה

                     

  מבוא

תהליכי� תרבותיי� הקשורי� בזמינות התקשורת ובגיוונה מעמידי� כיו� את הוראת 

תהליכי גירוי והשטחה הנוצרי� על ידי אמצעי . הספרות בפני אתגרי� חדשי�

העלולי� לרשת את , לצד יצירת תחליפי� ליצירות הספרותהתקשורת המודרניי� 

, מגבירי� את הצור� להעמיק ולהרחיב את הכשרת� של המורי� לספרות, מקומה

בעיקר את אלו המפגישי� מידי יו� את הלומדי� הצעירי� והמתבגרי� ע� טקסטי� 

ות מורי� אלו קובעי� את גישת� של התלמידי� לספר. ספרותיי� וע� אמנות הספרות

וא# שני� לאחר שסיימו את , ואת אהבת� אליה בשנות לימודיה� במערכת החינו�

  . לימודיה�

, מורי� הומניסטיי�: זקוקה הוראת הספרות להוראה מיטבית, יותר מתמיד, כיו�

חוויתי ומעמיק ככל , אשר יוכלו לתת מענה ערכי ואינטלקטואלי, מיומני� ומקצועיי�

. גש הקורא הצעיר והמתבגר ע� היצירה הספרותיתלאתגרי� וליעדי� של מפ, האפשר

להעמקת הידע הספרותי שלה� בתחו� , יותר מתמיד, המורי� לספרות  זקוקי� היו�

עליה� , כמו כ�. הרחב של הספרות לילדי� ולמתבגרי� ולהכרת מחקריה של ספרות זו

ורכי להכיר את שיטותיה של הוראת הספרות לילדי� ולמתבגרי� בכל הנוגע לזיקתה לצ

יש . הילד ולהתפתחותו בעול� המודרני בכלל ובחברה הישראלית העכשווית בפרט

דידקטיי� מגווני� �אמצעי התקשורת והטכנולוגיה יחד ע� אמצעי� מתודיי�: לציי�

נוספי� יאפשרו למורי� לחשו# את הלומד ליצירות המומלצות של תכנית הלימודי� 

ש בה כדי לגרות את הלומדי� הצעירי� חשיפה זו י. בדרכי� מעניינות ואטרקטיביות

חשוב . לקריאת יצירות נוספות שאינ� כלולות בתכנית הלימודי� ולהעמקה בה�

אשר באמצעות� , שהמורה הטוב לספרות יהיה אמו� על מערכת רחבה של דרכי הוראה

: יתרה מזו. יוכל לחשו# את תלמידיו למכמני הספרות היפה בדרכי� רבות ומגוונות

וכל להתאי� דרכי הוראה אלה ביד מיומנת ומאומנת למאפייניה הייחודיי� חשוב א# שי
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המממשי� את , ולעולמ� הדיפרנציאלי של הלומדי�, מצד אחד, של היצירה הספרותית

�שיעורי ספרות עשירי� ומגווני� ה� אמצעי רב. מ� הצד האחר, היצירה בדרכי� שונות

ה� ג� . לכל לומד על פי דרכו, אחתרגשית ואינטלקטואלית כ, עצמה ליצירת חוויה עזה

נקודת מוצא הכרחית ליצירת מוטיבציה ועניי� ביצירה הספרותית הנלמדת ובלימודי 

   ). 2005,  וייס(הספרות בכלל 

דרכי� מגוונות שבה� יוביל את הלומד הצעיר  המורה המיומ� לספרות נדרש להכיר

את תלמידיו ינהיג שיטות שונות שבה� ינחה ו; היצירה הספרותית אלוהמתבגר 

הטקסט הספרותי וכיווני� רבי� ואפשריי� של יציאה מ�   בתו�במעגלי� ובמשעולי� 

תו� שימוש , הפרטית והחברתית כאחת, אל המציאות האקטואלית, החוצההיצירה 

  .(Lee, 2000)לפי שיטתו של ליי , בנקודות הראות החדשות שצמחו מהעיו� ביצירה

. ע� ג� על ההתפתחות הטכנולוגית האדירה של תקופתנוגיוו� דרכי הוראת הספרות נש

במדיו� , בקלטות שמע, המורה הטוב לספרות חשוב שישתמש בתכניות טלוויזיה

בתקליטורי� ובמערכי הוראה מתוקשבי� כאמצעי� לחידוד , באינטרנט, הקולנועי

� בכ� יוכל לגוו� את שיעוריו ולקרב את עול. אלמנטי� מסוימי� של הטקסט הספרותי

במיוחד לאלו המעדיפי� מבחינת סגנו� הלמידה שלה� את , הספרות אל התלמידי�

  .או את העבודה מול המחשב/הגירויי� הוויזואליי� ו

אול� גיוונ� של דרכי הוראת הספרות חייב להתבסס על מערכת מורכבת של שיקולי 

המורה . על של חקר הספרות ומהוראת הספרות כאחד�דעת הנובעי� מעקרונות

נחש# לעתי� קרובות להצעות , המודע לצור� לגוו� את דרכי הוראת הספרות, פרותלס

התקליטור , לדוגמה(דידקטיות מעובדות כמו ג� להצעות המשלבות טכנולוגיה מודרנית 

לפיכ� הוא ). המשמש כחומר עזר למורה לספרות, של משרד החינו�" שירי� בתערוכה"

עצמו בתו� שלל ההצעות ולהעריכ� בגישה שיאפשרו לו לנווט את  על�זקוק לעקרונות

במקומות שבה� יש , בדר� מושכלת עיבודי� משלו וא# ליצור, מצד אחד, ביקורתית

העל מאפשרי� פיתוח של דרכי הוראה מגוונות � עקרונות. מ� הצד האחר, צור� בכ�

  .  מתו� בסיס דיסציפלינארי ופדגוגי רחב
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    סקירת ספרות –? ו� ספרותבתח" ההוראה המיטבית"מה� מאפייניה של . 1

  ההיבט הדיסציפלינארי  –" מבקר פלורליסטי"המורה לספרות כ. 1.1

מציגה מתודות וגישות שונות ומגוונות לחקר הטקסט הספרותי  תורת הספרות

. גישות אלה התפתחו בתרבות המערב מאז אריסטו ואפלטו� ועד ימינו אלה. ולפרשנותו

פרות עצמה התפתחו לאור� של מגמות פרשניות חקר הספרות ובמידה מסוימת א# הס

, בלשני, פסיכולוגי, כל עיו� ספרותי בי� א� הוא היסטורי, לפיכ�. מקובלות אלו

מצויה תמיד בזיקה לאחת ממגמות , ג� א� אינה מוצהרת, תשתיתו –פמיניסטי ועוד 

  ). או לכמה מה� ג� יחד(להל� ) בקצרה(הפרשנות שאות� נסקור 

המציג ארבע מודל תיאורטי ) Adams, 1971בתו� ( Abramsתח פי �70בשנות ה  

מגמה ה ,האכספרסיביתמגמה ה ,המימטיתהמגמה : הספרות חקרבמרכזיות מגמות 

המגמה המימטית חוקרת  ).10�1 עמודי� ,ש�(טית אהפרגמגמה אובייקטיבית והמה

ני� של תרבותי של היצירה הספרותית ובי� היבטי� שו� את הזיקה בי� הרקע ההיסטורי

פסיכולוגית עוסקת בחקר הזיקה שבי� � המגמה האקספרסיבית. הטקסט הספרותי

עולמו הפנימי של האמ� והביוגרפיה שלו לבי� היצירה וכ� בעול� הרגשות הגלוי והסמוי 

 Criticism) "הביקורת החדשה"המגמה האובייקטיבית המכונה ג� . שמציג האמ�

New) ות של היצירה הספרותית כשלעצמהמתמקדת בבדיקת איכויותיה האימננטי ,

המגמה . ביוגרפי של האמ��או האישי/תו� התעלמות מנתוני הרקע ההיסטורי ו

  .מרוכזת בקורא וחוקרת את הדרכי� שבה� מבקשת היצירה להשפיע עליו הפרגמאטית

אלא שהוא , מציג תפיסה דומה ,"בביקורת הספרות זרמי�", )1970(ספרו של וולק   

תזה לזר� � � בביקורת הספרות וא# מסביר כיצד צמח כל זר� כאנטימציג שישה זרמי

מוסברת על פי גישתו של וולק " הביקורת החדשה"עלייתה של , לדוגמה. שקד� לו

לא עוד חקר : טקסטואליי� לש� פרשנות היצירה�משימוש בחומרי� חו$" בריחה"כ

שנות של היצירה לא עוד חקר חיי הנפש של האמ� כתנאי להבנה ולפר, הרקע ההיסטורי

 Abramsוולק א# מרחיב את גישתו של . אלא חקר היצירה כשלעצמה מתו� עצמה

שבו נדונה היצירה הספרותית כאמצעי לחשיפת� , ומוסי# את הזר� הסטרוקטורליסטי

על פי משנת� של אלבר , וכ� את הזר� האקזיסטנציאליסטי, של מיתוסי� חובקי עול�

במשמעותו האוניברסאלית " מצב האד�"ור את אשר ביקש לחק, קאמי ופול סארטר

, )1994" (גישות בביקורת הספרות", ג� בספרה של אוסטי�. בכל יצירה אמנותית

הגישה : מתייחסת הכותבת בסקירתה לשתי גישות שלא צוינו בדברי קודמיה

פסיכולוגי של האישה  והגישה �הבוחנת בכל יצירה את מעמדה החברתי, הפמיניסטית

ספרי� נוספי� המציגי� חת� ". הקורא במרכז"הידועה במינוח , יסטיתמודרנ�הפוסט



  

 99 ♦ הוראה מיטבית בתחו� הספרות
 

 ,Eagelton)איגלטו�  ; )1990(ברזל של תאוריות בתחו� של חקר הספרות נכתבו על ידי 

 ,)2006( לנדאו של ספרו פורס� ולאחרונה) (Rice & Waugh, 1998רייס וואו ; (1998

רכי הפרשנות המגוונות של הטקסט הסוקר את ד ,"עקרונותיה ועל הפרשנות דרכיעל "

  . הספרותי בזיקה להתפתחות התרבות והרוח

 ,)Adams, 1971בתו�, Carne )1954 הוצג לראשונה על ידי " מבקר פלורליסטי"המושג 

, של גישות שפעמדע הספרות אי� אמת אבסולוטית אחת אלא  בתחו�לציי� כי  כדי

ואוטוריטות  סמכויותני� וכ� שפע של אסכולות שונות וכיווני� שו, תאוריות ועקרונות

' עמ, 2000(לדברי הרשב . אחרי�ודרידה , פרויד, יעקובסו�, וולק, פריי, אריסטו: כמו

כי תורת הספרות מציגה מכלול של , טמונה התפיסה" פלורליסטי מבקר"במושג ) 188

שאלת המבנה השירי "ולפיכ� , "הספרותיתאפשריות לחקר היצירה  לשונות"

בכל אחת  שונהבהכרח נושאת משמעות שונה ומקבלת תשובה מסוג  ומשמעותו

  . "בה� היא נדונהשממסגרות הביקורת 

צרי� להיות אמו� על שיטות החקר השונות ולדעת להבחי� , "המבקר הפלורליסטי"

יסודית  היכרותרק מתו� . "ביניה� תו� שימוש במונחי� המתאימי� לכל שיטה ושיטה

לפי היצירה הספרותית ניתוח האפשריות ל 'לשונות'וע� ההמחקר השונות ע� מתודות 

 הואסוג הידע שלפי  המבקר הפלורליסטי לבחור בלשו� חקר מסוימת יכול, כל מתודה

אינו שיי� בהכרח " המבקר הפלורליסטי", כלומר .)185' עמ, ש�( "רוצה להשיג

הטקסט  לאסכולה אחת בלבד של חקר" כפו#"לאסכולה מסוימת וג� אינו רואה עצמו 

מתו� שליטה באסכולות השונות ובלשו� החקר , בוחר" המבקר הפלורליסטי. "הספרותי

השיטה הפרשנית המתאימה ליצירה או לקבוצת יצירות /את האסכולה, שה� נוקטות

מחשבתית �מאסכולה אחת לאחרת מתו� גמישות" לעבור"הוא יכול . שבה� הוא עוסק

  .לאור היצירה והקשריה וזאת לאור המטרות הפרשניות שהציב לעצמו

הפירוש המעשי של גישה זו הוא היכולת להתבונ� ולהעמיק בעול� הספרות מנקודות 

. הניזונות מפרספקטיבה רחבה של תורת הספרות ושיטותיה, מבט שונות ומגוונות

אמות המידה ". מבקר הפלורליסטי"כמוהו כ, המורה הטוב והמיומ� לספרות, כלומר

הספרות מהוות עבורו את היסוד ללמידה ולהוראה של של עול� הספרות ותורת 

כל זאת לש� קיו�  –היצירות הספרותיות תו� מעבר גמיש מאסכולה לאסכולה 

לפרש , לתאר, של המורה ושל התלמיד החייבי� להבי�,  התהלי� הבסיסי של החוקר

 . ולהערי� יצירה בהקשריה
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המורה הטוב והכלי�  –ת המחשב לפיתוח מערכי הוראה בספרו סביבתשילוב . 1.2

  הדידקטיי�

גיוו� דרכי החקר וההוראה נשע� ג� על ההתפתחות הטכנולוגית המואצת של 

עול� הטכנולוגיה המודרני פתח בפני המורה לספרות שפע של אפשרויות . תקופתנו

מדיו� קולנועי וכ� מערכי הוראה , קלטות שמע, להוראה כמו תכניות טלוויזיה

בי� כאמצעי לחידוד אלמנטי� מסוימי� בהוראת הטקסט או מתוקש/ממוחשבי� ו

  . הספרותי

המחשב נתפס ככלי חשוב ומרכזי בסוג מסוי� של מטלות המאפיינות את לימודי 

;  (Hodorowicz, 2000)מצגת על יצירה ספרותית/רפרט/הספרות כמו הכנת עבודה

ת ושימוש בשיט Lee, (1999; Porter, 1999)בנייה של מקראה דיגיטאלית 

, וייס(ע� קישורי� מתאימי� ככלי לניתוח ולהוראה " חלונות"המכיל , ההיפרטקסט

  ). 1999, פויס(וככלי למידה ) 2006

מודרניסטית �המחשב הוא האמצעי הפדגוגי היעיל ביותר ליישומה של הגישה הפוסט

� תלוי"הגישה המכונה  –דהיינו , המקובלת כיו� בתחו� הניתוח הספרותי

 .Swan & Meskil, 2001, p)לדבריה של סווא� ומסקיל ". רכזבמ�הקורא"/"קורא

סביבת המחשב הולמת יותר תפיסה זו מאשר הכיתה והמבנה הקונבנציונלי " :(12

סביבת המחשב מאפשרת ייצוג הידע בדרכי� רבות ומגוונות המתאימות ". שלה

 .וידאו/קול/אנימציות/תמונה/טקסט: לקוראי� שוני� ולסגנונות למידה שוני�

: סביבת המחשב מאפשרת הבניה שיטתית של ידע הקורא בתהלי� ברור ומוגדר

בסביבת . את המידע" מנתח"ומתי הוא " אוס# מידע"לתלמיד ברור מתי הוא 

המחשב הבנתו של המורה את היצירה דומיננטית פחות והתלמיד לא יושפע ממנה 

יתופית שהיא סביבת המחשב מתאימה מאוד ללמידה ש, כמו כ�. כמו בלימוד רגיל

  ". קורא�תלוי"הממד הסוציולוגי של 

תלמיד במפגש �תלמיד ותלמיד�המתייחסת לאינטראקציה מורה, ספרות המחקר

ע� היצירה הספרותית מציגה לא אחת הסתייגויות מהשימוש ביישומי המחשב 

ההסתייגויות , (Hodorowicz, 2000)' לדברי חודורובי$. בתחו� הוראת הספרות

מתייחסות בעיקר אל ) קבוצות דיו� וירטואליות/ל"דוא(מי התקשוב מהשימוש ביישו

המרה �דיאלוג שאינו בר, בזיקה ליצירה הספרותית" דיאלוג אנושי"ההכרח לקיי� 

טוענת כי  (Schwarz, 1996, p. 80)שוור$ . לאינטראקציה שמציע עול� המחשב

ושל המחשב גור� לאבד� האינטראקציה האנושית של המורה ע� תלמידיו "

כל לומד רוצה . פרסונאלי�המחשב מושתת על לימוד א". התלמידי� ע� המורה
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כל לומד רוצה לחלוק . להרגיש את החו� האנושי ואת ההתרגשות והחוויה של הגילוי

כל זה יכול להתקיי� רק בלימוד . את מחשבותיו ואת תחושותיו ע� חבריו

כלי ההוראה . ל� המחשבי�כיתה ואינו קיי� בהוראה של עו�הקונבנציונלי של מורה

התגובה של הקורא לטקסטי� הכתובי� , המרכזי בהוראת הספרות הוא הדיאלוג

על תחבולותיו ועל מסריו היא לב לבו של שיעור , השיחה על הטקסט הספרותי"

הדיאלוג מתקשר למטרותיה של הוראת , לדבריה). 4' עמ, 1999, פויס" (הספרות

לפיכ� , יי� אל עבר תחומי� ערכיי� וריגושיי�הספרות החורגת מתחומי� קוגניטיב

מוסרית או לשיפוט� של עמדות �קשה לפתח לומדות המחנכות  לתפיסה ערכית"

טיעו� דומה מצוי ). ש�, ש�" (מוסריות או לומדות המקנות חוויה נפשית�ערכיות

המציינת כי בחלק מהמטלות שימושי , (Porter, 1999, p. 33)בדבריה של פורטר 

כאשר רוצי� "א� , ראי� כחלק אינטגראלי שאינו יוצר שאלות ותהיותהמחשב נ

הטכנולוגיה נראית כפחות מתאימה , כהומניסטיקה, לעסוק בספרות כתרבות

  ". והולמת

" פדגוגיה חדשה"כי מסתמנת , מספרות המחקר שהוצגה לעיל נית� לראות בבירור

ומה של יישומי את  היתרונות ואת התר" מנצל"של הוראת הספרות שבה המורה 

פני� � אל�על מקומו ועל תפקידו הקלסי באינטראקציה פני�" לוותר"מבלי , המחשב

, "הטכנולוגיה דורשת תפיסה חדשה של המתודיקה להוראת הספרות. "ע� תלמידיו

לדבריה הטכנולוגיה אינה תחלי# למורה . Porter, 1999, pp. 43- 45)(טוענת פורטר  

יש להשתמש בה רק . לשדרג ולהרחיב, לשפר או להוראה אלא היא נועדה רק

במקו� שבו יש , במקומות שבה� היא יכולה לתרו� תרומה ניכרת לעבודת המורה

הרווח אינו חיסכו� בזמ� אלא ביכולת� של הלומדי� . רווח איכותי הנית� להוכחה

לטקסטי� רבי� יותר / ה� נחשפי� לחומרי�: ללמוד מעל ומעבר להוראה הרגילה

יישומי ). "מקבלי� הנחיות מה לבחור וכיצד(שרויות בחירה רבות יותר ויש לה� אפ

המוטיבציה נובעת מכ�  [...] המחשב המנוצלי� כהלכה יוצרי� מוטיבציה ללמידה

  ".שהמתודיקה מותאמת לטכנולוגיה

שבה המורה יודע כיצד והיכ� , "פדגוגיה החדשה"כי ה, ספרות המחקר משתמע

היא נדב� מרכזי בהוראת הספרות , ורי הספרותלהשתמש בפוטנציאל המחשב בשיע

   . בתקופתנו" המורה הטוב"ובפרופיל של 
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שילוב ההיבט הדיסציפלינארי : מערכי הוראה בתכנו�" שקילת אלטרנטיבות" 1.3

  הדידקטיו

שקילת אלטרנטיבות היא פעילות קוגניטיבית ורפלקטיבית כאחת שמבצע המורה "

 הרטמ� שלגישתו  לפי". ור ולאחר השיעורבמהל� השיע, המיומ� לפני השיעור

(Hartman, 2001)  הוא מושג מפתח בהבחנה בי� מורה טירו� " אלטרנטיבות"המושג

על  ומסוגל לעמודאלטרנטיבות שונות  שוקל המורה המיומ�"כי , למורה מיומ�

של כל אלטרנטיבה כדי לבחור באפשרות הטובה ועל חסרונותיה  יתרונותיה

בחירה באחת מה� שני יתרונות ללשקילת אלטרנטיבות ו". והאפקטיבית ביותר

ששקלו מראש אלטרנטיבות נוספות בזמ� תכנו�  מורי� רק", האחד: חשובי�

דבר שהוא כה , אחרת בזמ� השיעור לאלטרנטיבהיוכלו לעבור באופ� גמיש , השיעור

יתרו� שני . )160, ש�( "מראש שתוכנ�הכרחי כאשר השיעור אינו מתנהל כפי 

שמורי� שעסקו , הוא (Cushing & Berliner, 1991)יגי� קושינג וברלינר שמצ

יכלו לנתח בצורה , השיעורתכנו�  בזמ� אלטרנטיבות שלקוגניטיבית �בשקילה מטה

בכל  לי פרספקטיבה רחבה יותרכי היו בע, טובה יותר את מה שהתרחש בשיעור

  . הנוגע לתהלי� ההוראה

בחיבורו לקבלת  יזהר' סמופיע לראשונה אצל ) "חלופות" ("אלטרנטיבות"המושג    

. )1979( "חלופות ומשלימות בקריאת הספרות ובהוראתה תפיסת" : תואר דוקטור

לקריאת הטקסט הספרותי  שונותאורטיות יגישות ת"הכותב מגדיר את המושג כ

אפשר  אחתכי ליצירה ספרותית , הוא טוע�). 535�357; 246�117עמודי� (" ולהבנתו

כאשר כל דר� פרשנות היא למעשה , )וא# יותר(גישות פרשניות שונות  שתילבחור 

של הרעיו� המרכזי הגלו� " הבנה אחרת"של היצירה הספרותית ו" קריאה אחרת"

המורה לספרות יכול ג� להציע : דידקטי�מכא� מוביל הכותב אל הצד המתודי. בה

נות שבה� פירש הנגזרות מהדרכי� השו –שתי דרכי� חלופיות להוראת היצירה 

  .המורה את הטקסט

שהוא מבליט את הזיקה הקיימת בי� דר� הפרשנות , יזהר הוא בכ�' חידושו של ס   

הטוענת כי יש קשר ברור בי� ) 2000(לעניי� זה ראה ג� קרינסקי . לדר� ההוראה

של המורי� " אוריינטציות ההוראה"מתודות הפרשנות של תורת הספרות לבי� 

האמו� על מגוו� , "מבקר פלורליסטי"כי מורה שהוא , מע ג�מכא� משת. לספרות

  .יכול ג� להבנות מה� מספר דרכי הוראה, שיטות חקר של תורת הספרות

מתבטא ) 1.1בסעי# (יזהר בהשוואה לחוקרי� שהוצגו לעיל ' חידושו השני של ס  

המבקר . "שתי מתודות פרשנות ביצירה ספרותית אחת" הפגיש"בכ� שהוא 

יכול לבחור לא רק במתודות , יזהר' לפי המשתמע מגישתו של ס, "טיהפלורליס
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שתי " להפגיש"אלא א# , מחקר שונות המתייחסות לקורפוסי� ספרותיי� שוני�

לאותה  שוני�ביצירה ספרותית אחת ולהציע שני פירושי� ) ויותר(מתודות מחקר 

הכרח יוצרות קריאות שונות של היצירה ב: הנגזרי� ממתודות מחקר שונות, יצירה

  .  דרכי הוראה שונות

היא ) אחת(כדרכי� שונות להתבונ� על יצירה ספרותית " אלטרנטיבות"תפיסת ה  

דוגמה לכ� מצאנו : אל הלומד" המורה הטוב"בעלת השפעה מרכזית בגישתו של 

המציגה מודל להכשרת מורי� לפי הגישה  (Blau, 1988; 1993) במאמריה של בלאו 

המורי� שהשתתפו בניסוי היו מורי� מיומני� ובעלי ניסיו� . מודרניסטית�הפוסט

)n=25 ( ג� העד� "שקיבלו הרצאות של מומחי� שוני� בנוגע לפרשנותה של היצירה

כי , הרצאות אלו נועדו לחזק בקרב המורי� את התפיסה. של מילטו�" האבוד

�פרופילהנובעי� מה, ליצירה ספרותית אחת ייתכנו פירושי� שוני� ואלטרנטיביי�

בהמש� אומנו המורי� בשיטה המכונה . הקורא/המחקרי של הפרש�� התרבותי

בתו� ).  (Blau, 1988"לדחות פירוש ליצירה ספרותית/ הדרכי� שבה� יש לקבל"

ציינו המשתתפי� כי למדו כיצד לקבל פירושי� ) שלושה חודשי�(תקופת הניסוי 

ה� א# ציינו שה� : ועודזאת . השוני� מפירוש� שלה� ליצירה הספרותית הנדונה

או על תלמידיה� אלא /את פירוש� שלה� על עמיתיה� ו" להשליט"למדו כיצד לא 

לחזק את פרשנותו שלו בנוגע , ובמיוחד ללומד הצעיר, כיצד לסייע לעמית –להפ� 

המורי� ראו את התרומה העתידית של מתודיקה זו לעבודת� בכיתה . ליצירה

סייע לתלמידיה� לבסס פרשנויות אלטרנטיביות וליכולת� לא רק לקבל אלא ג� ל

כי במחקרה ביקשה , מציינת הכותבת) 21עמוד (בדברי הסיכו� . ליצירה הנלמדת

�בי� הגישה הפוסט" ליצור גשר"לבדוק באיזו מידה יכולי� המורי� לספרות 

יש ליצור "לבי� ההוראה וכי " במרכז�הקורא"/"קורא�תלוי"מודרניסטית המכונה 

יק למורה לספרות כלי� והתנסויות המאפשרי� לייש� גישה זו הכשרה שתענ

   ". בכיתה

פיתוח מערכי הוראה אלטרנטיביי� להוראת יצירה ספרותית יש בו יתרונות נוספי�   

ראו (העמקה ושליטה בידע הדיסציפלינארי שהוא חשוב במיוחד להוראה , כמו

יתרו� נוס# הוא ). Grossman, 1991; 1991, קרינסקי וזילברשטיי�; 1970, פיינגולד

הסובלנות והפתיחות שיגלה המורה שהוכשר בדר� זו כלפי דעות שונות משלו 

המורה , )לעיל( 2בזיקה לסעי# , כמו כ�. (Blau, 1988; 1993)שישמיעו תלמידיו 

השוקל חלופות בהכנת מערכי הוראה בספרות יוכל להתייחס לשילוב הטכנולוגיה 
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לטרנטיבה נוספת בתכנו� וביישו� מערכי ההוראה בכלל ולשילוב המחשב בפרט כא

   ).בפרק העוסק בתיאור מודל ההכשרה, פירוט להל�(בספרות 

  

  ? לספרות" המורה הטוב"כיצד נית� להכשיר ולהעצי� את . 2

לאור ספרות המחקר שהוצגה עד כה מסתמ� מודל שבאמצעותו נית� להכשיר ולהעצי� 

  :  כולל שלושה שלבי� המודל. את המורה הטוב והמיומ� לספרות

היכרות ע� מתודות המחקר הספרותי המוצגות בתורת הספרות ואימו� ביישומ� . 1

  .לניתוח יצירות ספרותיות הכלולות בתכנית הלימודי�

קונצפטואליי� ומבחינת  �דיו� רחב בכל מתודת מחקר מבחינת מאפייניה הלשוניי�. א

 .ודת מחקר זושיטת� הפרשנית של חוקרי� חשובי� המצדדי� במת

 . דיו� משווה בי� מתודות ומגמותיה�. ב

 .הכנת מאגר שאלות עליה� מנסי� לענות בפרשנותה של היצירה על פי כל מתודה. ג

לעתי� . אור מתודות המחקרב ל"ניתוח יצירות ספרותיות מתו� ספרי הלימוד לחט. ד

שתי דרכי  היצירות מנותחות לאור שתי מתודות שונות ומלוב� ההבדל בי�קרובות 

 .הניתוח

  

בהוצאת משרד , )ד"תשנ(ב "לפי  היצירות המופיעות בספרי מגוו� לחט –דוגמאות 

  : החינו�

נותח לאור המתודה ) 85�76', מגוו� ט( של דבורה בארו�" שברירי�"הסיפור  �

במתודה הפמיניסטית הובלט מעמד . הפמיניסטית ולאור המתודה האובייקטיבית

י הסיפור ובמתודה האובייקטיבית הובלטו דרכי הסיפר האישה וגורלה בשני חלק

  .קור�חוש��חו��ביצירה ומוטיב האור

נותח לאור המתודה האקספרסיבית ) 15�10', מגוו� ח( של פיירברג" העגל"הסיפור  �

במתודה האקספרסיבית הובלט הנושא של התמודדות : והמתודה הסימבוליסטית

) מלא� המוות, שחיטת העגל, תינוקמות אחיו ה(הילד ע� שאלת המוות �המספר

התייחסנו כא� ג� למתודה . בהקשר זה) הא�(והניגוד בי� הילד לעול� המבוגרי� 

מבחינת השימוש הרב בסימני ) לפי שיטתה של מאיה פרוכטמ�(לשונית �האובייקטיבית

  . שאלה וסימני שלוש נקודות כדר� להבלטת הבלבול וחיפוש התשובה על ידי הילד

ג� לפי (מבוליסטית הובלט סמל העגל המובל לשחיטה כסימבול יהודי במתודה הסי

כא� הובלט הניגוד בי� העגל הר� . תו� ליבו� משמעותו בעבר ובהווה) ציורי שאגאל
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התשתית , טקסטואלית�לפי המתודה האינטר, והעדי� לבי� הסכי� השוחטת וכ�

  .של סיפור העקדה בתו� סימבול זה" הדהוד"וה

המתודה : עובד לפי שלוש מתודות מחקר) 50, מגוו� ט( "יה בדיזנגו#שיר קני"השיר  �

     1:ולפי המתודה האובייקטיבית, המתודה האקספרסיבית, המימטית

 . הכשרה ואימו� בחדר המחשב בפיתוח מערכי ההוראה ממוחשבי� ומתוקשבי�. 2

וחומרי� אנימציה , שילוב קטעי וידאו, אימו� בהכנת מצגות וחומרי למידה פתוחי�. א

ויישומ� לטקסטי� ספרותיי� מתו� תכנית  קוליי� מהאינטרנט�חזותיי� ואור

 .הלימודי�

הכנת דפי עבודה וחומרי עזר ממוחשבי� ומתוקשבי� ללומד בהסתמ� על חומרי� . ב

 . או בפיתוח אישי של המורה/קיימי� ו

שהייתה , "אינטל ישראל"כי האימו� בחדר המחשב התבצע על ידי מדריכה של , נציי�

  .אמונה על מודל ההוראה בכללותו והייתה מורה ודוקטורנטית לספרות

מערכי הוראה ליצירות נבחרות מתו� תכנית הלימודי� בשילוב יישומי  שניתכנו� . 3

 : שני השלבי� הקודמי� לאחרשלב זה התבצע . המחשב

הכרת המבנה של מער� הוראה בספרות מבחינת מטרות ההוראה ומבנה המער� . א

 ). Lee, 2000; ט"תשי, אדר(

ובניית שני ) לעיל 1ראו דוגמאות בסעי# (ניתוח היצירה בשתי מתודות מחקר ויותר . ב

  . לאור מתודות המחקר השונות) ויותר(מערכי הוראה שוני� 

דיו� רפלקטיבי במערכי ההוראה המוצעי� ובהבדלי� ביניה� מהיבטי� . ג

 .אפשרות של שילוב מתודות במערכי השיעורדיו� ב. דיסציפלינאריי� ופדגוגיי� שוני�

או (הצעות לשילוב המחשב וחומרי� טכנולוגיי� נוספי� באחד משני מערכי הוראה 

תו� דיו� במטרות ובאפקטיביות של יישומי המחשב לחלקי� שוני� של כל ) בשניה�

מלא� "שימוש בתמונות של שאגאל ובתמונות של " העגל"בסיפור , לדוגמה. מער�

שימוש בריאיו� שנער� ; לליבו� המשמעות הסימבוליסטית של העגל הנשחט" המוות

לאור " שיר קנייה בדיזנגו#"לארז ביטו� מתו� אתר הבית של המשורר בהוראת 

הכנת דפי עבודה ממוחשבי� לניתוח שירה בשיטת הצבעי� ;  המתודה האקספרסיבית

   2.ובייקטיביתוליבו� המאפייני� של השיר המודרני בשיר זה לאור המתודה הא

  

                                             
 שימוש תו� שונות ודותבמת ספרותית יצירה ולעיבוד לניתוח דרכי� של הדגמה: 1 נספחפירוט ב ראו 1

  .)50, מגוו� ט(ביטו�  ארזל "יה בדיזנגו�ישיר קנ"לפי  מחשב ביישומי
   .1ראו לעיל הערה  2
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  השערות המחקר. 3

 :סטודנטי� שילמדו לפי מודל ההוראה שתואר לעיל ידווחו על

      שימוש בידע של תורת הספרות לש� פיתוח שני מערכי הוראה אלטרנטיביי� ליצירה . א

 ספרותית אחת ולהצגה דיפרנציאלית של מטרות ההוראה     

 ראת הספרותשימוש ביישומי מחשב לפיתוח מערכי� להו. ב

 יתרונות של השיטה מהיבטי� שוני� . ג

 

  תהלי� המחקר של מודל ההוראה. 4

  אוכלוסייה ומדג�. 4.1

 4" (מתודות פרשנות והוראה"סטודנטי� שלמדו בקורס  16במחקר נבדקו 

ולמדו לקראת תעודת  .B.Aהנבדקי� היו בעלי תואר ). סטודנטיות �12סטודנטי� ו

   3.ב"הוראה בספרות לחט

  

  כלי המחקר. 4.2

   אבחוני�. 4.2.1

, )שלא נלמדה בקורס(הצגת שני מערכי הוראה אלטרנטיביי� ליצירה אחת 

  ).שיעור אחרו� בקורס(ובסיומה )  שיעור ראשו� בקורס(בתחילת שנת הלימודי� 

  

  : תיאור שאלו� האבחו�. 4.2.2

  .'של דליה רביקובי$] ללא ש�" [*עומד על הכביש"לסטודנטי� נית� השיר 

כל מטלה בעמוד נפרד של (הסטודנטי� התבקשו לבצע את המטלות הבאות 

  ).השאלו�

  להציג דר� אחת להוראת השיר. א

 להציג דר� שנייה להוראת השיר. ב

 לתאר את ההבדל בי� שתי הדרכי�. ג

  : הערכת השאלו� התייחסה למדדי� הבאי�

                                             
 הנוגעי�" העקרונות האתיי�"ברשימת  6.20�6.06נשמרו הסטנדרטי� המפורטי� בעקרונות במחקר זה  3

, להקלטה קבלת הסכמה, עתהדגשת הזכות לעזוב את המחקר בכל , שמירת פרטיות: למחקר ע� בני אד�
 .ב"קיו� שיחת הבהרה וכיו
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ה הערכ –שימוש במושגי� של תורת הספרות בכל אחד משני המערכי�  �

הא� השתמשו (והערכה איכותנית ) ?בכמה מושגי� השתמשו(כמותית 

  ) ?במושגי� מרכזיי�

היכולת של הנבדק לתאר את ההבדל בי� שתי ההצעות תו� שימוש במושגי�  �

  מתורת הספרות 

  הערכה כמותית : או בשיטת ההוראה/לחידוד ההבדל במטרות ההוראה ו  

  

   ראיונות. 4.2.3

  :  תהריאיו� כלל שתי שאלו

נית� להתייחס ג� לקשיי� (י את תרומת הקורס להוראת הספרות /תאר. א

 ).ולחסרונות

נית� (לפי ההתנסות בקורס  –י את תרומת המחשב להוראת הספרות /תאר. ב

 ).להתייחס ג� לקשיי� ולחסרונות

באמצע סמסטר א  וריאיו�  –ריאיו� ראשו� : הראיונות התקיימו בשני מועדי�

 .ל"בסיו� שנה –שני 

  .ההיגדי� של הראיונות הוערכו איכותנית וכמותית בשני המועדי�

  

  רפלקציות. 4.2.4

 שנת במהל� מועדי� �5בהסטודנטי� התבקשו למלא שאלוני רפלקציה 

) במלל/בהיגדי� (ברפלקציות אלה נתבקשו הסטודנטי� להתייחס  .הלימודי�

גבי השורות  על(לחומר הנלמד בקורס ולהציג את דעת� באופ� פתוח וחופשי 

תשובות הנבדקי� הוערכו כמותית ואיכותנית בכל אחד מחמשת ). הריקות

  .  המועדי�

  

  תרפרזנטציו –מערכי� משולבי מחשב . 4.2.5

של שני  תבעבודת הסיו� של שנת הלימודי� הציגו הסטודנטי� רפרזנטציו

עבודות אלו הוערכו . מערכי הוראה אלטרנטיביי� בשילוב יישומי המחשב

  .ת ואיכותניתכמותי
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  ממצאי המחקר . 5

 אלטרנטיביי� הוראה מערכי שני הצגת: לאבחוני� הקשורי� ממצאי�: 5.1

  'בהשוואה למועד א' מועד ב  – אחת ספרותית ליצירה

, בכל אחת מההצעות – נבדק כל לפי –המושגי� מתורת הספרות  מספר: 1 לוח

  )n=16( 'ובמועד ב' במועד א

  א                                                   מועד ב מועד                   

 :סטודנט
 מושגי� בהצעה

 ראשונה
מושגי� בהצעה 

 שנייה
 כ"סה

מושגי� בהצעה 

 ראשונה
מושגי� בהצעה 

 שנייה
 כ"סה

1 0  2 2 4 2 6 
2 1 1 2 7 10 17 
3 2  1 3 2 2 4 
4 3 2 5 2 4 6 
5 5 1 6 4 6 10 
6 1 0 1 2 1 3 
7 7 2 9 2 7 9 
8 6 2 8 2 7 9 
9 0 1 1 5 3 8 
10 1 0 1 8 7 15 
11 2 1 3 6 6 12 
12 6 5 11 7 7 14 
13 1 2 3 2 10 12 
14 2 0 2 4 1 5 
15 4 1 5 6 4 10 
16 1 1 2 3 4 7 
 147 85 62 64 22 42 כ"סה

  ממוצע

  לכל הצעה

 י מועדי�"עפ

  'הצעה א

  'מועד א

2.625 

  'הצעה ב

  'מועד א

1.375 
 

  'צעה אה

  'מועד ב

3.875 

  'הצעה ב

  'מועד ב

5.3125 

  

  

 
  ממוצע

   כללי
 'מועד א

2.063 
  

 'מועד ב

4.938 

  

  :1ניתוח הממצאי� של לוח 

). (t=4.41, p<.01במועד ב לעומת מועד א  שיפור מובהקהממצאי� מלמדי� על  .1

ניכרת מגמה ברורה של עלייה בשימוש במושגי� הלקוחי� ממתודות מחקר 

במועד א השתמשו : הצגת מערכי ההוראה במועד ב בהשוואה למועד אופרשנות ב

ואילו במועד ב השתמשו הנבדקי� , )2.063ממוצע של (מושגי�  �64כ ב"הנבדקי� סה

  ).4.938ממוצע של (מושגי�  �147כ ב"סה
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לא בהצעה א ולא , שלא השתמשו) 4,6,10,14סטודנט (סטודנטי�  4במועד א היו  .2

אחד מתחו� מתודות המחקר כדי להציג את מער� א# לא במושג , בהצעה ב

 .במועד ב כל הנבדקי� השתמשו במושגי� תאורטיי� בכל אחת מההצעות. ההוראה

בולטי� במיוחד נבדקי� אשר מספר המושגי� שבה� השתמשו במועד ב גבוה   .3

מושגי�  �2השתמש במועד א  ב( 2נבדק מספר : לדוגמה, במיוחד לעומת מועד א

 �15במועד א וב 1שהשתמש במושג ( 10ונבדק מספר ) מושגי� �17ובמועד ב  ב

 ). מושגי� במועד ב

  

  )n=16(איכות המושגי� מתורת הספרות במועד א ובמועד ב  :  2לוח 

 ש� המתודה    
מושגי� שבה� השתמשו  

 הסטודנטי� במועד א
 מושגי� שבה� השתמשו הסטודנטי� מועד ב

   מתודה מימטית

 מתודה אכספרסיבית
אווירה , ואציה רגשיתסיט

 .  טראגית

גישה , זיכרו� טראומטי, סובלימציה, חוויה טראומטית

רובד גלוי ורובד , גישה פסיכולוגית, פסיכואנליטית

 .  קתרזיס, תסבי� אלקטרה ,וידוי של מטופל, סמוי

 מתודה אובייקטיבית

ניתוח , חזרות, ניגודי�

ניתוח , ניתוח רעיוני, צורני

, ורניי�מאפייני� צ, צורני

משפט , ניגודי�, שיר מודרני

דמות  ,חזרות ,מפתח בשיר

האני , דמות הבת, האב

  השר

סימני , גישה לינגוויסטית, אמצעי תחימה, מצלול

, שיר מסגרת, קונבנציות שירה, הפיסוק בשיר

זמ� עבר : זמני� בשיר, רובד לשוני, שפה של ילד/סגנו�

' בו שימוש, חריזה, מילי� נרדפות, מול זמ� הווה

, אנפורה, דמות אקטיבית/דמות פסיבית , החיבור

, גישה סטרוקטורליסטית, שיר לירי ,חזרות, אפיפורה

 .ניגודי� בינאריי�

 מתודה פרגמטית
הזדהות ע� הדוברת 

  בשיר
  .הזדהות ע� הדוברת בשיר

 .על פי השיר �ילדי��דיו� ביחסי הורי�

  

  :2ניתוח הממצאי� של לוח 

גישה ", "גישה לינגוויסטית("מושגי� מכלילי� במועד ב קיי� שימוש ב .1

 " סטרוקטורליסטית

  . שלא הופיעו במועד א, ")ניגודי� בינאריי�"ו

בשני המועדי� אי� . במועד ב יש פיזור רב יותר על פני המתודות מאשר במועד א .2

 ). השיר לא נתפס כמייצג מציאות(התייחסות למתודה המימטית 

מעידי� על התייחסות לאלמנטי�  –בייקטיבית המושגי� המתייחסי� למתודה האו .3

 .שיריי� רבי� יותר במועד ב בהשוואה למועד א
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  תיאור ההבדלי� בי� מערכי ההוראה . 5.2

השימוש במושגי� מתורת , דהיינו. ההבדל בי� המערכי� נבדק מבחינה כמותית

כדי לתאר את ההבדלי� ) ש� המתודה והבהרת הקשר בינה ובי� המער�(הספרות 

כמבוססת על המתודה  אחתהגדיר הצעה  4נבדק : לדוגמה. � מערכי ההוראהבי

ואילו , שבה בחר במטרה לדו� במאפייני� של השיר כשיר מודרני, האובייקטיבית

כאשר מטרת , הגדיר כמבוססת על הגישה הפסיכואנליטית השנייהאת ההצעה 

בכל אחד . השיעור היא לבחו� רגשות גלויי� וסמויי� בי� הבת לאביה ביצירה

  .מהמערכי� הוצגו פעילויות למידה בהתא� למתודות שנבחרו

   .(t=2.78, p<.05)' בהשוואה למועד א' כא� נמצא שיפור מובהק במועד ב

ג� ש� בולטת התופעה של שיפור : 1ממצאי� אלו מחזקי� את הממצאי� בלוח 

  . מובהק בשימוש במושגי� מתחו� ביקורת הספרות כחלק ממער� ההוראה

  

שימוש במושגי� מתורת הספרות בתיאור מערכי ההוראה וההבדלי� :   1שי� תר

  )n=16(ביניה�  

  : 1 תרשי� ושל 2�1הממצאי� של לוחות  סיכו�

 :שנבדקו הנושאי� בשני א מועד לעומתב קיי� שיפור מובהק  במועד. 1

 ,t=4.41)המושגי� מתורת הספרות בתיאור מערכי ההוראה  במספר מובהק שיפור

p<.01).  

 שני בי� ההבדל את לתאר כדי הספרות מתורת במושגי� בשימוש מובהק שיפור

 איכותני ג� אלא כמותי רק אינובמועד ב  השיפור .(t=2.78,p<.05) ההוראה מערכי

 אחת כל של יותר מעמיקי� במושגי� הנבדקי� השתמשו' ב במועד): 2לוח (

 .א במועד מאשר הפרשנות ממתודות
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  ."מתודות פרשנות והוראה"ת המודל שנרכש בקורס השיפור מלמד על הפנמ

כפי שנלמד ג� , שונות פרשניות גישות על מבוססות אלטרנטיביות הוראה דרכי. 1

  א למועד בהשוואהבמועד ב , מפיזור המושגי� התיאורטיי� על פני המתודות השונות

 ).2לוח (

  . הספרות מתורת מושגי� על מבוססת ההוראה מערכי בי� ההבחנה. 2

   

  הראיונות ממצאי  .6

  ממצאי� הקשורי� לקורס המתודולוגי. 6.1

במועד " מתודות פרשנות והוראה"היגדי� שהתייחסו לקורס  122בראיונות התקבלו 

  :ההיגדי� חולקו לארבע קבוצות). ללא זיקה למחשב(' ובמועד ב' א

ת היגדי� המתארי� את תרומת השיטה ליכול –" המורה כפרש�"קבוצה ראשונה . א

 .  'היגדי� במועד ב �27ו' היגדי� במועד א 11: הפרשנית של הנבדק

תרומת השיטה לשיעורי הספרות שיתכנ�  –" הוראה�המורה"קבוצה שנייה . ב

 .  'היגדי� במועד ב �40ו' היגדי� במועד א 9: הנבדק

תרומת השיטה לתלמידי� שילמדו על ידי מורה  –" תלמיד�מורה"קבוצה שלישית . ג

 .  'היגדי� במועד ב �16ו' היגדי� במועד א 9: דר� זושהוכשר ב

: היגדי� שאינ� שייכי� א# לא לאחת  משלוש הקבוצות –" כללי"קבוצה רביעית . ד

 .היגדי� 9כ "סה

  

  )n=16(' ובמועד ב' התפלגות ההיגדי� במועד א:  2תרשי� 
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  :2 תרשי� ממצאי ניתוח

 בשלושת מובהקת היצאה עליבמעבר בי� מועד א למועד ב נמ הראיונות בניתוח

, (z=2.45, p<.05)הקורס כתור� לשיפור היכולת הפרשנית  יתירא: הפרמטרי�

ובראיית השיטה  (z=2.83,p<.01)הספרות  עורייש לתכנו� כתורמת השיטה בראיית

  .(z=2.65, p<.01)כתורמת לתלמידי� 

 לש� תהספרו תורת של במתודות להשתמש היכולת שיפור על מעידי� אלו ממצאי�

  .הוראה מערכי בניית

 והתקבלוקטגוריות �לתת קטגוריה כל חולקה ההיגדי� של האיכותני בניתוח

  :הבאי� הממצאי�

  

  :תיאור הממצאי� –"המורה כפרש�"קטגוריה של ה. א

: באמצעות התאוריות ויישומ� –שיפור יכולת ההעמקה בטקסט הספרותי  .1

אפשרות לה� להתעמק ביצירה הסטודנטי� מצייני� כי תאוריות המחקר ויישומ� מ

 ). לפחות, לראות אותה משני היבטי�(

 . ארגו� שיטתי של דר� הפרשנות .2

הסטודנטי� מצייני� : כמורה בעל ידע/תרומה לביטחו� העצמי של הסטודנט כפרש� .3

. כי רכשו כלי� וגישה המעניקי� לה� ביטחו� עצמי בניתוח הטקסט הספרותי

 .בנמצאה עלייה בולטת בממד זה במועד 

חשיבות היישו� מודגשת : תרומת הקורס להבנת מתודות המחקר בשל היישו� הרב .4

 . בהיגדי� של מועד ב יותר מאשר במועד א

ממד : קידו� יכולתו של הסטודנט להתאי� את מתודת המחקר ליצירה הספרותית .5

זה הוא חשוב ביותר מפני שמטרת הקורס אינה רק רכישת כלי� לניתוח היצירה על 

ההתייחסות לממד זה הייתה . שונות אלא ג� התאמת המתודה לטקסט פי מתודות

  .  בלבד' במועד ב

בתו� (' ב למועד) א סמסטר בתו�( א מועד בי� הכמותי ההבדל כי, נציי� לסיכו�

 הכלי� את הפנימו הסטודנטי�מאשר במועד א  יותרבמועד ב  כי ,מלמד) ב סמסטר

 חשי� הסטודנטי� כי, עולה אי�מהממצ. חשיבות� ואת בקורס שנרכשו הפרשניי�

 ,נציי�. לעיל המפורטי� וחשובי� שוני� בממדי� הפרשנית יכולת� את חיזק שהקורס

היישומית בולט � ממד זה של תרומת הקורס לידע הדיסציפלינארי וליכולת הפרשנית כי

  . בניתוח האבחוני�
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 : הממצאי� תיאור –"הוראהה�מורה"קטגוריה של ה. ב

: בבית הספרשל מערכי הוראה בעבודה המעשית  מידי תכנו�ל הקורס תרומת. 1

הסטודנטי� הציגו דוגמאות קונקרטיות ליישומי� של חומרי הקורס במערכי� 

 . חדשי� שתכננו/ספציפיי�

 א במועד: הוראה לש� המתודות בי� והעדפה בחירה לשיקולי הקורס תרומת. 2

ומר רב להוראה מבחינת ח בה יששבחירת המתודה : לכמות התייחס שהוצג השיקול

התאמת המתודה ליצירה : במועד ב הוצגו קריטריוני� נוספי�. פעילויות ההוראה

 .והתאמתה לכיתה

לתחושת הביטחו�  ההתייחסותבמועד א : של הסטודנט בכיתה לביטחונו התרומה. 3

 מבחינת טחו�יב: יותר קונקרטיי�צוינה באופ� כללי למדי ואילו במועד ב עלו פרמטרי� 

המקצוע  רכזתבעמידה מול  טחו�יב ,")לייברח ' לאהשיר ("בשיעור /בחומר" שליטה"ה

 .(!) 

ילמדו ספרות באמצעות  בהשהסטודנטי� מתייחסי� לשיטתיות : שיטתית הוראה. 4

אני אסביר כל מתודה בהתחלת השיעור ואחר כ� : "לדוגמה ,הכלי� שרכשו בקורס

 ".  אלמד את היצירה לפי שתי המתודות

מערכי , הסטודנטי� ציינו כי בכל מתודה יש פתיחה שונה לשיעור: ההוראה וו�גי. 5

הגיוו� כבעל , וללמד כל הזמ� באותה דר�' מקובע'לא להיות , הוראה לא שגרתיי�

 . מעניי� למורה ולתלמיד כאחד/תרומה

כי הכנה לשיעור בדר� של , הסטודנטי� מצייני�: של הכנת מערכי הוראה" כי#"ה. 6

הופכת את ההכנה לשיעור לחווייתית יותר ) שניי� ויותר(רכי� אלטרנטיביי� תכנו� מע

 . עבור המורה

יצירתיות רבה בהכנת השיעור לפי מספר : "ליצירתיות של המורה תרומה. 7

 ". אפשרויות

טר� הלימוד בקורס : "נוקט הואששל המורה לדר� הפרשנות  ולמודעות תרומה. 8

  ". דה אני עובדתא� לא ידעתי באיזו מתו, לימדתי

  

השיטה לעבודת� /הסטודנטי� התייחסו להיבטי� שוני� של תרומת הקורס, לסיכו�

כי ג� , א� חשוב לציי�, )מבחינה כמותית(במועד ב  היו בדר� כלל יותר היגדי� . בכיתה

 . א במועד מאשרהפירוט והקונקרטיזציה של כל היבט בולטי� יותר במועד ב 
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  :הממצאי� תיאור –"למידי�ת�מורה"קטגוריה של ה. ג

  :הנבדקי� התייחסו לתרומת הקורס מההיבטי� הבאי�

כי בעקבות הקורס , הסטודנטי� ציינו: בהתייחסות המורה לדעות של התלמידי�. 1

כי הקורס מלמד שיש , תשובות ותגובות של תלמידיה�) בפתיחות" (לקבל"למדו כיצד 

להאיר לי את היצירה בדר� שלא  התלמידי� יכולי�: "יותר מדר� אחת להבי� יצירה

  [...]".א� ינתחו במתודה אחרת , חשבתי

כי הוראה בדר� שנלמדה בקורס עשויה , הסטודנטי� ציינו: מבחינת העניי� לתלמיד. 2

כי בכל פע� יוצג בכיתה , לעורר עניי� רב בשיעורי הספרות ומכא� ג� יחס חיובי אליה�

מהדר� המשעממת שבה אני למדתי  שונה: "הניתוח הספרותי/פ� אחר של היצירה

  [...].   "ספרות

כי יש בהוראה על פי , צוי�: תרומת הקורס לשיטתיות ותרומת השיטתיות ללומד. 3

" לא לבלבל אותו"הדג� של הקורס כדי ליצור בקרב הלומד גישה שיטתית אל הניתוח 

  ).במועד א בלבד, בלבד 1היגד (

התלמיד מקבל הזדמנות לחשוב על "זו  בדר� הוראה: פיתוח החשיבה של התלמיד. 4

  ". שיטת הניתוח שנבחרה ולא רק על הניתוח עצמו

" סגור"השיטה מפתחת את הדמיו� מפני שהתלמיד אינו : פיתוח הדמיו� של התלמיד. 5

 . בדר� פרשנית אחת

כי הקורס מאפשר לפתח את התלמיד , הסטודנטי� מצייני� בדבריה�, לסיכו�

לעודד את השונות , לגרו� לעניי� בשיעורי הספרות ובעיקר, )ותיצירתי, דמיו�, חשיבה(

כי ההתייחסות לממדי� השוני� הייתה , נציי�. בפרשנותה של היצירה הספרותית

  . מפורטת יותר במועד ב  בהשוואה למועד א  מבחינה כמותית ואיכותנית

  

  :גדי�יהה/הממצאי� תיאור –"כללי" של הקטגוריה. ד

 מעניי� דומא הקורס שלהחומר "; "סיטה א# פע� לא למדנו כ�בבית הספר ובאוניבר"

של שיעורי הספרות ' פספוסי�'כל ההחמצות וה"; "מורכבויות המו�. מורכב דומא וג�

; "קיבל כא� תיקו�  השני� כל ייבעינ פסול שהיה משהו .בבית הספר התנפצו כא�

 עצמי שאני מפני וליא ]...[ הרעיו� שאפשר לגשת לשיר בכמה צורות כל כ� מדבר אלי"

אי אפשר "; "לדעתי מיוחד כ� כל הקורס. ידע המו�, העשרההמו� "; "שירי� כותבת

  .)"ה"שההדגשה שלי ( .]..[ בלי הקורס הזה לספרות טובלהיות מורה 

  :ביקורתיתשלושה היגדי� בקבוצה זו היו בנימה  

  .)אבמועד " (וגדוש רב הלימודחומר "�

  .)בבמועד " (ממני שנדרש העצו� בידע שליטה עדיי� מרגישאיני "�
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   .)בבמועד ( "הכנה של שעות .]..[ זמ� המו� גוזלת אחד לשיעור מערכי� שניהכנת "�

  

  היגדי� המתייחסי� ליישומי המחשב. 7

שבה� התייחסו הנבדקי� אל שילוב , היגדי� �265 בניתוח הראיונות התייחסנו ל

: לובו של המחשב בהוראת הספרותנבחנו הנימוקי� בעד שי. המחשב בהוראת הספרות

בהקבלה נבחנו ג� הנימוקי� נגד שילובו של . מבחינת התלמיד. 2; מבחינת המורה. 1

  . מבחינת התלמיד. 2; מבחינת המורה. 1:  המחשב בהוראת הספרות

  

 –' למועד ב' השוואה בי� מועד א –שילוב המחשב בהוראת ספרות : 3תרשי� 

  )n=16() באחוזי�(היתרונות למורה 
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  :מפתח הקטגוריות

  הכנה טובה יותר לשיעור –זמינות חומרי העזר  .1

 מגווני�/סיוע בהכנת מערכי הוראה אטרקטיביי� .2

 שיפור מעמד המורה .3

מעלה את רמת /ברור ואסתטי, יותר מוחשי –) במקו� בלוח וגיר(שימוש במצגות  .4

 השיעור 

 כ אפשר לחזור ולהשתמש בה� "י� אחפעמית במערכי� מתוקשב�השקעה חד  .5

 העשרת עמיתי� הדדית .6

גישה /גישה לינגוויסטית/מתודות(יש חומר בספרות שמתאי� רק למחשב  .7

 הצגת חומר הלימוד בצורה מתאימה יותר): מימטית



  

  שרה האופטמ� ♦ 116 

 
 יצירת הערכה גבוהה יותר למקצוע הספרות .8

  שיפור רמת השיעור  .9

  

 –' למועד ב' בי� מועד א השוואה –שילוב המחשב בהוראת הספרות :  4תרשי� 

  )n=16( )  באחוזי�(היתרונות לתלמידי� 

  :הקטגוריות מפתח

 הספרותי הידעהעשרת /עזר חומרי זמינות .1

 במחשב החומר את יותר טוב מבי� התלמיד .2

 )להתמקד במהבוחר (רבות  של התלמיד בחירהה אפשרויות – במחשב .3

 עצמאי לימוד .4

המחשב כול� עובדי�  מול – בדיו�/עורבשי משתתפי� שאינ� ביישניי� תלמידי� יש .5

 .  ומשתתפי�

 גיוו� ,אפקטי� ,צבעי� –לתלמיד יותר מעניי� .6

 והקשב הריכוז את מעלה .7

 מה יודע הזמ� כל התלמיד,  המחשב מול". לאיבודהול� " התלמיד לעתי� בשיעור .8

 .מתקד� לא�, עושה הוא

 ע� עבודל אוהבי� התלמידי� –) בימינו(מתאי� לעולמו של התלמיד  המחשב .9

 .המחשב

 .במחשב לשלוט וג� ספרות ג� לומד .10

  .החומר את יותר טוב זוכרי� התלמידי� .11
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בהתייחס לשימושי המחשב בשיעורי  הסטודנטי�דיווחו  עליה�ש חסרונות: 7.1

  הספרות 

כשעובדי� ע� המחשב אי אפשר להיסח# ע� : "חסרונות הקשורי� למורה

המחשב מונע "; "להוראת הספרותהמחשב אינו מתאי� "; "ע� התלמידי�/היצירה

המורה מאבד שליטה על התלמיד "; "אי� קשר אישי; דיאלוג בי� המורה לתלמידיו

/ צרי� כל הזמ� לעזור לתלמידי� ע� המחשב"; )"?אולי עוסק בפעילות אחרת(

אי� לי מספיק ביטחו� כדי ללמד ספרות "; "שיעור ספרות יהפו� לשיעור מחשבי�

המורה צרי� להכי� ג� , י כיתה נכנסת לחדר מחשבא� חצ"; "באמצעות מחשב

המורה ישתמש בחומרי� מוכני� שמצא "; "לאלו שנשארי� בכיתה) נוס#(חומר 

שיעורי /המחשב יגרו� לירידת ער� הספרות"; "במחשב ולא יכי� שיעור לפי אישיותו

  ".לא התחברתי להוראה ע� המחשב; הרבה רעש ובלג� בשיעור"; "הספרות

  

התלמיד "; "התלמידי� פחות קוראי� בגלל המחשב: "שורי� לתלמידחסרונות הק

מיד מחפש חומר ": "אינו הול� לחפש חומר בספרייה ואינו מנסה לנתח בעצמו

במחשב ובהפעלתו ולא ילמד ' יתעסק'התלמיד כל השיעור "; )"שטחיות(באינטרנט 

ילכו  תלמידי� לא"; "תלמידי� שאי� לה� מחשב בבית יישארו מאחור"; "ספרות

התלמיד ";  )"שטחי מדיי(=לספרייה לחפש חומר יסתפקו רק בחומר שבאינטרנט 

לא כל התלמידי� שולטי� במחשב באותה "; "זקוק לשמוע את קולו של המורה

את הצד ' מפספס'המחשב "; "חלק יתקדמו בשיעור ע� המחשב וחלק לא –רמה 

המורה ,הביע את עצמוכשהתלמיד אינו יכול ל, בשיעור רגיל"; "הרגשי של התלמיד

בשיעור מול "; "המחשב לא מפתח חשיבה"; )"לא –במחשב(יכול לכוו� אותו 

לא יכול להיעזר בדעות , לא שומע אות� –המחשב אי� קשר ע� החברי� לכיתה 

  ".שלה� כדי להתפתח
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אחוז ממוצע של ( השוואה בי� מועד א למועד ב –יתרונות מול חסרונות : 5תרשי� 

  )n=16) (יחסו לתחו�המשתתפי� שהתי

  

נמצא כי במועד א לא היה הבדל  עבור המורי�בהשוואה בי� היתרונות לחסרונות 

, במועד ב, לעומת זאת. (z=1.60, p=.12)בהערכת היתרונות לעומת הערכת החסרונות 

   .(z=3.41, p<.01)הערכת היתרונות עלתה על הערכת החסרונות 

עד א לא היה הבדל בהערכת היתרונות במו. עבור התלמידי�תמונה דומה קיימת 

הערכת היתרונות , במועד ב, לעומת זאת .(z=.81, p=.41)לעומת הערכת החסרונות 

  . (z=3.20, p<.01)עלתה על הערכת החסרונות 

א� ראיית , לתלמיד לא השתנתה/ראיית החסרונות של השימוש במחשב למורה, כלומר

  . תהיתרונות עלתה  באופ� ניכר בעקבות ההתנסו

  

  ממצאי הרפלקציות. 8

כי בתהלי� ההפנמה של מודל , מהממצאי� הקשורי� לרפלקציות נית� לראות

בכל אחד מהמועדי� . חלה עלייה מתונה ועקבית במהל� השנה" אלטרנטיבות"ה

  ).הפרונטלי(התייחסו הסטודנטי� בעיקר לתרומה שנתרמו מהקורס 

להל� מספר . שליליי�/� חיוביי�הסטודנטי� ציינו נושאי� שלמדו וא# הוסיפו היגדי

של בורלא בכל כ� הרבה ' בשל תפוחי�'מאוד נהניתי שאפשר לגשת לסיפור : "דוגמאות

היו� הצלחתי לבנות ד# עבודה ממוחשב לשילוב הביוגרפיה של ארז ביטו� "; "גישות

זקוקה כל הזמ� , עדיי� חוששת ממערכי� ע� מחשב" "';שיר קנייה בדיזנגו#'בהוראת 

יש לי כל הזמ� תחושה שהקורס הזה יעזור לי בהוראה יותר "; ]"המנחה... [שללעזרה 
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החומר בשיעור המחשב מאוד ברור ", "מכל קורס אחר שאני לומד במכללה

אני מרגיש שלא למדתי מספיק על המתודה "; "הקורס בכיתה מאוד עמוס";"ומובנה

    ".יש לקרוא הרבה חומר עזר ואני לא מספיק"; "הפסיכואנליטית

  

  )n=16(מספר ההתייחסויות החיוביות והשליליות לפי מועדי הרפלקציה  :  4תרשי� 
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  :4ניתוח הממצאי� של תרשי� 

בכל אחד מהמועדי� היה  עבור הקורס הפרונטאלי מספר ההתייחסויות החיוביות

עבור , ת זאתלעומ. משמעותי יותר סטטיסטית מאשר מספר התייחסויות השליליות

בשלושת המועדי�  הראשוני� לא היה הבדל במספר ההתייחסויות החיוביות , המחשב

, והשליליות ואילו בחודשי� אפריל ומאי נוצר הבדל קרוב למובהק בי� ההתייחסויות

העמדה , א� בהתייחס לקורס הפרונטאלי, כלומר. לטובת ההתייחסויות החיוביות

העמדה החיובית הופיעה ככל שנמש� , למחשבבהתייחס , הייתה חיובית כל הזמ�

השיפור : ממצא זה עולה בקנה אחד ע� הממצאי� של ראיונות המחקר. הקורס

  .המובהק בתפיסת היתרונות של שימושי המחשב במועד ב בהשוואה למועד א
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 רפרזנטציות  – המחשב משולבי המערכי� ממצאי. 9

 תנבדקי� לפי בחירת� רפרזנטציובשיעורי� האחרוני� של שנת הלימודי� הציגו ה   

 10כי , נציי�. של מערכי הוראה אלטרנטיביי� ליצירה מתו� תכנית הלימודי�

של מערכי הוראה שבה� באו לידי ביטוי יישומי  תסטודנטי� הציגו במליאה רפרזנטציו

ואילו  ששת הסטודנטי� הנותרי� העדיפו להציג , "אינטל"המחשב שנלמדו בקורס ה

כי , הסטודנטי� של הקבוצה השנייה טענו. יישומי המחשב ללאיביי� מערכי� אלטרנט

  .  אי� ה� חשי� עדיי� די ביטחו� ושליטה בכל הנוגע להצגת מערכי הוראה משולבי מחשב

כי בכל הרפרזנטציות הוכיחו הנבדקי� שליטה טובה מאוד בידע המתודולוגי של , נציי�

עשרת . � פיתחו את מערכי ההוראההקורס וכ� חשיבה מקורית ויצירתית בדרכי� שבה

" אינטל"הסטודנטי� שהציגו מערכי� משולבי מחשב לפי העקרונות שנלמדו בקורס ה

  . הציגו יישומי מחשב שוני� והפגינו ג� סיפוק גבוה מכ� שעמדו במשימה

  

  ממצאי� איכותניי�  . 9.1

ת הכנ: מערכי ההוראה שפיתחו הנבדקי� הכילו עקרונות שוני� שנלמדו בקורס

; הפניית הלומד לחומרי עזר אינטרנטיי�; או הקראתו/מצגת ובה מילות השיר ו

אפשרות לתלמיד לבחור באיזו מתודה ; משימות לעבודה עצמית לפי כל מתודה

    4.ברצונו ללמוד את היצירה

  

  ממצאי� כמותיי�. 9.2

  )n=16(ללא שילוב המחשב   /מערכי� ע�:  5תרשי� 

                                             
4

הנה מוטלות הנה מוטלות ""מצגת של סטודנטית המציגה רפרזנטציה של שני מערכי הוראה לשיר מצגת של סטודנטית המציגה רפרזנטציה של שני מערכי הוראה לשיר : : 22נספח נספח ראו  
297297, , מגוו� במגוו� ב, , של חיי� גורישל חיי� גורי" " גופותינוגופותינו

�
  ..פהפה��בתוספת הסברי� בעלבתוספת הסברי� בעל  ––  �296296
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  :5תיאור הממצאי� של  תרשי� 

שליטה בידע פדגוגי : נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בפרמטרי� הבאי�

(t=2.87,p<.05) , מקוריות(t=3.83, p<.01),  ציו� סופי(t=3.42, p<.01) . הציוני� היו

לא נמצא הבדל בשליטה ". ע� שילוב מחשב"גבוהי� יותר עבור הסטודנטי� בקטגוריה 

                      .בידע הדיסציפלינארי

  

   דיו� . 10

לאור " הוראה מיטבית של תחו� הספרות"מטרת המחקר הייתה לבחו� את המושג 

אשר שימשו כעקרונות מנחי� בעיצובו , מדדי� מתודולוגיי� הנגזרי� מספרות המחקר

אוכלוסיית ". מתודות פרשנות והוראה בשילוב המחשב"למידה בקורס �של מודל הוראה

 .B.Aבעלי תואר " אחווה" –האקדמית לחינו� סטודנטי� מ� המכללה  16המחקר מנתה 

הקורס הותא� לאוכלוסייה זו מבחינת תוכני . ב"שהכשירו עצמ� להוראת הספרות בחט

, בדר� כלל, חומר שנלמד(שימוש במתודות מחקר ופרשנות של תורת הספרות : הלימוד

 ,כדי לפתח שני מערכי הוראה אלטרנטיביי� לכל יצירה ספרותית) באוניברסיטאות

הקורס כלל עיבודי� של מערכי . כאשר כל מער� הוראה מבוסס על מתודת מחקר שונה

מש� ". אינטל ישראל"ההוראה לחומרי� ממוחשבי� במסגרת פרויקט מיוחד של 

המודל נחקר איכותנית וכמותית . ש במש� שנת לימודי� מלאה"ש 4הלימוד בקורס היה 

רפלקציות ורפרזנטציות זאת כדי , ונותראי, אבחוני�: על ידי שילוב של מספר כלי מחקר

באופ� . לספרות מהיבטי� שוני�" המורה הטוב"לאמוד את המודל ככלי להעצמתו של 

  : כי שלוש ההשערות אוששו על ידי ממצאי המחקר, כללי ובמגבלות המחקר נית� לומר

הממצאי� של אבחוני המחקר מלמדי� על שיפור מובהק סטטיסטית בי� : השערה א  

א למועד ב ביכולת� של הסטודנטי� בקבוצת המחקר להציג שני מערכי הוראה מועד 

תו� התייחסות למתודת , )שלא נלמדה(אלטרנטיביי� ודיפרנציאליי� ליצירה הנתונה 

במערכי ההוראה במועד ב . פרשנות נפרדת ומובחנת בכל מער� הוראה על פי מודל קורס

שליטה זו באה לידי . מתודות הפרשנותבולטת שליטה רבה יותר בידע דיסציפלינארי של 

ביטוי מספר המושגי� מתו� מתודות המחקר השונות ששולבו בתו� מערכי ההוראה 

כמו כ� היא התבטאה בשימוש מושכל במתודות המחקר לתיאור המטרות . ובאיכות�

שליטה בידע "ג� הממצאי� של הרפרזנטציות בסעי# של . וההבדלי� בי� שני המערכי�

מחזקי� השערה , בשני מערכי ההוראה המתייחסי� לכל קבוצת המחקר" ידיסציפלינאר

 .זו
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שילובו של המודל ע� המחשב תר� ליכולת� של הנבדקי� לפתח מערכי : השערה ב  

בממצאי� . הוראה אלטרנטיביי� תו� שימוש ביישומי המחשב שנלמדו בקורס

הצליחו לעמוד  סטודנטי� מתו� קבוצת המחקר 10הקשורי� לרפרזנטציות נמצא כי  

הישגיה� היו טובי� באופ� מובהק . בהישגי� הטובי� בהצגת מערכי הוראה ממוחשבי�

שליטה בידע "מהישגיה� של הסטודנטי� שלא הסתמכו על יישומי המחשב במדדי� של 

שלפיתוח מערכי הוראה , ממצא זה ג� מעיד". ציו� סופי"ו" מקוריות", "פדגוגי

  ".המורה הטוב"ממוחשבי� יש ער� מוס# מבחינת 

מהיגדי� של הראיונות שהתייחסו , כי מהממצאי� של הרפלקציות הראשונות, נציי�  

החסרונות שלא פחתו כמותית במעבר ממועד (לחסרונותיו של המחשב למורה ולתלמיד 

וכ� מהממצא שששת  הסטודנטי� של אוכלוסיית המחקר העדיפו להציג ) א למועד ב

כי תהלי� , נית� ללמוד) כי לא חשו עדיי� שליטה בנושא(רפרזנטציות ללא יישומי מחשב 

ההפנמה של יישומי המחשב בהוראת הספרות היה ארו� ומורכב יותר ומלווה בחששות 

  . א� ג� כא� חל שיפור משמעותי בסיו� הקורס לעומת תחילתו. ובהסתייגויות

צאנו כי על פי הניתוח האיכותני והכמותי של הראיונות והרפלקציות מ: השערה ג  

חלה עלייה מובהקת סטטיסטית של תפיסת . הסטודנטי� דיווחו שלקורס יתרונות רבי�

תרומת השיטה ; כמו היתרונות של יישומי המחשב למורה ולתלמיד, היתרונות לסוגיה�

כמו כ� ; כפי שמשתק# בראיונות במעבר ממועד א למועד ב, לידע ולביטחו� של הנבדקי�

אחרונות של שנת הלימודי� בהשוואה לרפלקציות משתקפת התרומה ברפלקציות ה

  . הראשונות

יש בה " מתודות פרשנות והוראה בשילוב המחשב"מסקנת המחקר היא שהשיטה של   

כמורה בעל ידע " המורה הטוב לספרות"פוטנציאל חשוב לעיצובו ולשדרוגו של 

   .  דיסציפלינארי מעמיק ובעל תפיסה רחבה של הוראת הספרות

  

  רותרשימת מקו

. 'כר� ב, החינוכית האנציקלופדיה. הספרות והוראתה: הער�). ט"תשי(' צ, אדר

  .926�919, דרכי החינו�: ירושלי�

�תל. סקירת ארבעה זרמי� בביקורת –גישות בביקורת הספרות  ).1994(' ג, אוסטי�

  .הפתוחה הוצאת האוניברסיטה: אביב

  .איל��וצאת אוניברסיטת ברה: ג��רמת .דרכי� בפרשנות החדשה ).1990(' ה, ברזל

: אביב� תל. מסות בתיאוריה של ספרות ומשמעות – ומשמעות שדה .)2000(' ב ,הרשב

  .אביב�אוניברסיטת תל, פורטר ש"ומדע ע ביקורת, לפואטיקההמכו� 
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הוצאת אוניברסיטת : ג��רמת. מגמות בביקורת הספרות במאה העשרי� ).1970(' ר, וולק

  .איל��בר

הוראת הספרות לילדי� "ב  Me.Dמתו� המבוא לתכנית לתואר. )2005(' ה, וייס

  .אחווה שפותחה במכללת, "ולמתבגרי�

: ג��רמת. מעשה סיפור )עור�(ליפסקר '  בתו� י. בת המל� דיגיטלית). 2006(' ה, וייס

  .איל��הוצאת אוניברסיטת בר

לש�  ורחיב. חלופות ומשלימות בקריאת הספרות ובהוראתה תפיסת .)1979( 'ס ,יזהר
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שונות תו� הדגמה של דרכי� לניתוח ולעיבוד יצירה ספרותית במתודות  : 1נספח 

  )50, מגוו� ט(לארז ביטו� " שיר קנייה בדיזנגו�"לפי  –שימוש ביישומי מחשב 

  

� חברתית�ניתוח היצירה הספרותית על רקע מציאות היסטורית �המתודה המימטית 

  תרבותית 
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תרבותי � חברתי� במתודה זו נפתח את הוראת היצירה בהבניית הרקע ההיסטורי

חשיבות א# לשילובו של המורה להיסטוריה בעיבוד יש . באמצעות חומרי עזר מגווני�

בשלבי� הבאי� משמש הידע ההיסטורי ). להל�', שלב א(חומרי הרקע ובניתוח� 

  .  שהופנ� כבסיס לניתוח הטקסט

: תרבותי� חברתי� הכנה מעמיקה של הרקע ההיסטורי –) טר� הוראת היצירה(שלב א 

  . 1955�1949עליית יהודי צפו� אפריקה לישראל בשני� 

�1953עליית יהודי צפו� אפריקה בשני� ", התלמידי� יתבקשו לעיי� בחומרי עזר כמו

באתר של משרד , "1955�1953עליית יהודי מרוקו בשני� "; ח"באתר של מט, "1948

) 1983(המאמר של סמי סמוכה ; "סאלח שבתי"הסרט ; )סרטו�+חומר עיוני(הקליטה 

  .של ארז ביטו� ועוד" ה אלפסייהשיר זוהר"; "מוקדי הבעיה העדתית כיו�"

�חברתי� מאמר או הכינו מצגת לתיאור הפרופיל ההיסטורי/כתבו חיבור: המשימה

  . תרבותי של עולי צפו� אפריקה מהיבטי� שוני�

  :ל"העיו� בשיר לאור הרקע הנ: שלב ב

להשתלב בחברה : את מטרתו) 4�1שורות (השר מתאר בפתיחת השיר �האני .1

 .הישראלית

, "רוול"מה� מאפייניו של , והסבירו) בתצלומי�/וכ� בתמונות(רי עזר עיינו בחומ  .א

 .ומדוע בחר בו המשורר כדי לסמל את החברה הישראלית

ובי� " להכות שורש"הסבירו את ההבדל בי� ? מה� הדרכי� שבה� ניסה להשתלב  .ב

 .כשתי דרכי� שונות להשגת המטרה –" לקנות שורש"

התייחסו . בססו דבריכ� על הטקסט? "רוולהאנשי� ב"הא� נוצר הקשר בינו ובי�  .2

 .לדעתכ�, והנימה המתלווה למילי� אלו" האנשי� ברוול"ג� למילי� החוזרות 

 : הסבירו כיצד מנסה האני ליצור קשר וגשר באמצעות השפה והלשו� .3

 . והסבירו את משמעותה" אני שול# את השפה"התייחסו למטפורה   .א

לעומת  –" עברית מעודכנת מאוד"; "מלי� נקיות: "התייחסו ג� לביטויי�  .ב

 . בשורה האחרונה, "העברית האחרת"

הא� הוא מקרב או (בהקשר זה " אדוני, בבקשה; כ� אדוני"על מה מעיד הדיבור   .ג

 ?)מרחיק

כיצד ). 21�18שורות (הבתי� והפתחי� : הסבירו את משמעות תיאור הסביבה .4

 .מעידי� הניגודי� בשורות אלו על אי היכולת להשתלב ולהתקרב

כיצד הסתיי� הניסיו� ליצור קשר בי� האני לחברה , עיינו בבית השני והסבירו .5

 ?הישראלית והניסיו� להתערות בה
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ולמושג " רוול"מהו הניגוד בי� מושג זה למושג ? "פרוורי�"הסבירו את המושג   .א

 ? שהופיעו בית הראשו�, "דיזנגו#"

אפשרויות  הציעו מספר? מהי התחושה המלווה את האני בשובו לפרוורי�  .ב

 ?והסבירו על מה התבססת�

נת� המשורר ביטוי " שיר קנייה בדיזנגו#"כי ב, יש הטועני�: עבודת סיכו� לשיר: שלב ג

הסבירו על "). אשכנזית"ה(התערות� של יוצאי צפו� אפריקה בחברה הישראלית �לאי

  ).רעיונות ואמצעי עיצוב(מה מבוססת טענה זו מבחינת הטקסט השירי 

  

  השיר כביטוי לעול� פנימי סוער ומורכב –ספרסיבית המתודה האק

במיוחד אלו הכתובי� בגו# , לפי מתודה זו נית� לראות בחלק מהטקסטי� הספרותיי�

, עולמות פנימיי�, בווידוי האני חוש# רגשות גלויי� וכמוסי�". וידוי"מעי� , ראשו�

ורא הוא הנמע� הק. כישלונות ותסכולי�, מעשי� מבישי�, סודות, חולשות, מאוויי�

להזדהות , לנתח את הנאמר ואת המשתמע, וג� להבי�" להאזי�"הוא נדרש . של הווידוי

  .  א� ג� לנקוט גישה ביקורתית

מתו� חומר העזר  ".ספרות וידוי"/"וידוי"עיו� בחומר עזר העוסק במושג : שלב א

כמי  – האני": וידוי"ינסו התלמידי� להסביר את  מהותה של  הסיטואציה  המכונה 

הנחש# ) הקורא(הנמע� , "מבישי�"או על מעשי� /מתוודה על רגשות ו,  "סוד"שמגלה 

את המעשי� ואת מניעיה� , ונדרש לגלות אמפטיה ולנסות להבי� את הרגשות" סוד"ל

הקורא יכול ג� להביע עמדה �הנמע�. ה� מתו� הנאמר במפורש וה� מהמשתמע

א� התלמידי� למדו את הסיפור . סדאת המוע� לשבט ולא לח" לשפוט"ביקורתית ו

נית� להבהיר את  –של אמנו� שמוש " וידוי הגדול"או את השיר /של עגנו� ו" תהילה"

  . המושג ג� מתו� דוגמאות אלו

, שיר החוש# רגשות כמוסי�: של ארז ביטו� כשיר וידוי" שיר קנייה בדיזנגו#" :שלב ב

  .מבוכה, כישלו�

תארו אותה : ל משאלה כמוסה שהייתה לובחלק הפותח של השיר מספר האני ע .1

 .  והסבירו את מניעיה

 10�6לעומת זאת בשורות . המשאלה/את החלו�" רוול"בחלק הפותח מסמל    .2

מה הול� באנשי� : "ואפילו נימת זלזול" (האנשי� ברוול"מובעת הסתייגות מ

חרטה על הצעדי� שאות� : לדוגמה(? כיצד נית� להבי� ניגוד זה"). ברוול

 ).מבוכה/חשש/ תחושת התבטלות/ התפכחות מהאשליה/נקט

הוא אינו פונה לאנשי� ברוול כאשר ה� פוני� : האני פועל כנגד עצמו 12�11בשורות  .3

 ?  זו" מוזרה"כיצד נית� להבי� התנהגות . אליו
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�17שורות (תארו את הדר� שבה מנסה האני להשתמש בשפה בקשריו ע� הזולת  .4

? קרבות או שהיא יוצרת דווקא מחיצות ומרחקהא� השפה משמשת ככלי להת): 13

, בבקשה; אדוני, כ�"; "מילי� נקיות"; "שול# את השפה"התייחסו לביטויי� כגו�  

זו השגורה על , "העברית האחרת"השוו לביטוי " (עברית מעודכנת מאוד", "אדוני

 ).  בשורה האחרונה, לשונו

מצאו בשיר ביטויי� . בהאני אינו מרגיש עצמו שיי� לסביבה שבה ניסה להשתל .5

המחזקי� טענה זו והסבירו את תחושת הניכור של האני ואת הדר� האמנותית 

 . שבה� עיצב תחושה זו) ניגודי� ומשחקי מילי�(

 ".ברח"האני מודה בכ� שנכשל ו": המעשה המביש"/"סוד"בבית השני מתגלה ה .6

  ? באיזו דר� אמנותית מביע האני את תחושת הכישלו��

הציעו שתי אפשרויות העולות מ� הטקסט והסבירו כל ? כישלו�ב" אש�"מי �

 .אפשרות

 .הסבירו עמדתכ�? "שיבה מאוחרת"היא סוג של , לפרוורי�, הא� שיבתו הביתה .7

  

    : עבודת סיכו�: חלק ג

כיצד , הסבירו). באתר הבית של המשורר(שהתקיי� ע� ארז ביטו� לריאיו� האזינו   .א

  .יה� התייחסנו בניתוח השיר כשיר וידוימשק# הריאיו� נושאי� ותחושות אל

  :   לאור הסעיפי� הבאי�, כשיר וידוי" שיר קנייה בדיזנגו#"הכינו עבודת סיכו� ל  .ב

 המתוודה �מאפייני דמותו של המוע� .1

 .התייחסו ג� לרגשות סותרי�. התחושות  המוצגות באופ� ישיר ועקי# בשיר .2

רמזי� מטרימי�  הא� יש; המתגלה בסיו� השיר" המעשה המביש"/"סוד"ה .3

 ? למעשה זה

אלו אלמנטי� לשוניי� ואמצעי� ספרותיי� המצויי� בשיר הולמי� את מהותו  .4

היעדר סימני פיסוק בחלק הראשו� כביטוי לסערת רגשות , לדוגמה(כשיר וידוי 

 ).  ולדיבור מתפר$

 . נמקו עמדתכ�? לאני על מעשיו" לסלוח"הא� יכולי� אנו להזדהות ע� הווידוי ו .5

  

  דה האובייקטיבית  המתו

מתוכ� מפיק . במתודה זו ההתמקדות היא באמצעי� הספרותיי� והלשוניי� של השיר

שיר "ב. המיוצגי� והמעוצבי� על ידי אמצעי� אלו, הקורא את ההיבטי� הרעיוניי�
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לפי ברזל , )המודרנית(נית� להתמקד במאפייני� של השירה הצעירה " קנייה בדיזנגו#

)1990.(  

מושגי  –) הצעירה(קווי היסוד המאפייני� את השירה המודרנית  הבהרת: שלב א

, יומית� שימוש בשפת יו�, או ללא חריזה/כתיבה ללא בתי� ו: היסוד שידונו ה�

  .שימוש מועט באמצעי תחימה, פסיחה

שבה בכל ד# מובלט בצבע  –באמצעות מצגת " שיר קנייה בדיזנגו#"הצגת : שלב ב

להגדיר את . א: הלומדי� מתבקשי�. צוב בשיראלמנט שונה מבחינת אמצעי העי

  .להסביר את תרומתו להבנת הרעיו� והמסר של השיר. ב; אמצעי העיצוב המוצג

התלמידי� יתבקשו לציי� ): כל בית בצבע שונה(הבלטה בצבע של שני הבתי� בשיר  .1

שורות והבית  21הבית הראשו� הוא ב� : אי� סימטריה בשיר מבחינת המבנהכי 

התלמידי� יתבקשו לחלק את הבית הראשו� לנושאי משנה . שורות 5ב�  ,השני קצר

: המשמעות. ג� מבחינת אור� השורות –וכ� להסביר מדוע הבית השני קצר יותר 

הבית . הבית הראשו� מתאר סיטואציה מורכבת שיש בה שלבי� ותהליכי� שוני�

 .השני מתאר את נקודת המפנה והסיו�

ר סימני פיסוק במרבית סיומי השורות מאפשר את היעד: הפסיחה –מבנה השורות  .2

נמחיש ). 13�12; 12�11; 7�6שורות , לדוגמה(ללא הפסקה  –קריאת השורות ברצ# 

, נפנה את תשומת לב� של התלמידי� לאפשרות. זאת על ידי שימוש בצבעי�

. יכולות להוות רצ# אחד 13�12יכולות להוות רצ# אחד וא# שורות  12�11ששורות 

, הפסיחה: משמעות הפסיחה בשיר. רות שתי משמעויות שונות של שורות אלוכ� נוצ

משמשת אמצעי לעיצוב ולהמחשה של מצב של , הגלישה משורה לשורה ברצ# אחד

 . חוסר מנוח, חיפוש ללא לאות

) מילה אחת בלבד: 5שורה (שורות קצרות : מבחינת האור� –מבנה שורות לא אחיד  .3

כמו כ� בבית השני השורות ה� באור� שווה ). 12�11שורות (לעומת שורות ארוכות 

, בית ראשו� מעוצב על פי ריתמוס החוויה: המשמעות. ויוצרות ריתמוס קצר וקצוב

כי החוויה המתוארת היא בעלת עליות  –המשתנה משורה לשורה ומחלק לחלק 

השורות , הפור נפל, בבית השני הריתמוס פסקני יותר). תקווה ואכזבה(ומורדות 

 .רות וחותכותקצ

 ):כל אנפורה בצבע שונה(סימו� האנפורות  .4

  –" כדי"המילה החוזרת ) 5�2שורות ... (כדי.. כדי.. כדי: האנפורה הראשונה  .א

הוא קונה . החלק הפותח מציג את מטרתו של האני: המשמעות. תיאור תכלית

 ".למצוא מקו�"וכדי " לקנות שורש"וכדי " להכות שורש"כדי " רוול"חנות ב
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המבליט את , מוצג פועל" אני"לאחר כל ... אני.. אני.. אני: פורה השנייההאנ  .ב

אני שול# "; "לא פונה"; "אני שואל את עצמי: "לא עשה האני/הפעולות שעשה

התלמידי� ידונו במשפטי� ובפעלי� וינסו לתאר את ". אני אורז"; "את השפה

 .הסיטואציה המוצגת בה�

האני תוהה לפשר : המשמעות). 10�9שורות " (מה: "האנפורה השלישית  .ג

לפנינו שאלות : משמעות? מה הול� בה�? מה יש בה�": רוול"האנשי� ב

 .   רטוריות המעידות על כ� שהוא אינו מבי� אות� ואת ייחוד�

 ): כל אפיפורה בצבע שונה(סימו� האפיפורות  .5

האני מבקש : מילה מרכזית וחשובה: המשמעות). 3�2שורות ... (שורש... שורש  .א

 .מבקש להיות חלק מה�. דיזנגו#"/רוול"היו לו שורשי� בחברה המצויה בשי

ביטוי : המשמעות). 11, 10, 9, 8, 6שורות ... (האנשי� ברוול ...האנשי� ברוול  .ב

שהוא כה רוצה להיות חלק , האני תוהה לפשר אנשי� אלו. חוזר פעמי� רבות

יה� ולהכות מחד גיסא הוא רוצה להשתיי� אל: יש כא� רגשות סותרי�. מה�

נית� להתייחס (שורש בחברת� ומאיד� גיסא הוא אינו מוצא בה� כל ייחוד 

 ).12לביטוי זה המופיע ג� בראש שורה 

שפה , מעי� שפה של משרת: משמעות אחת) 16�15שורות ... (אדוני... אדוני  .ג

  ).14שורה " (מילי� נקיות"ביטוי ל, שפה מנומסת: משמעות אחרת. כנועה

מנקודת הראות שלו הבתי� גבוהי� : המשמעות). 18�10שורות ( ...עלי... עלי    .ד

 .בהשוואה אליה�" קט�"הוא : כלומר הוא חש תחושת ניכור או התבטלות, מדי

אינ� פתוחי� ) הפתחי�(כא� הסביבה : המשמעות). 21�20שורות ... (כא�... כא�  .ה

 . לא שיי�, "בחו$"אני חש עצמי , עבורי

, הכותב מבליט שהפתחי�: משמעות": פתוחי� –פתחי� : "משחק מילי� .6

עבורו ה� בלתי . אינ� כאלו עבורו –) טיב� נובע משמ�(שתפקיד� להיות פתוחי� 

הנובעת מהסביבה ביחסה , ביטוי לתחושת הניכור"). פתוחי�"ההפ� מ(חדירי� 

 .אליו

 : לשו� פיגורטיבית .7

לשלו# שפ� " כמו, משמעות חיובית: שתי משמעויות). 13שורה " (אני שול# את השפה"

, איו�" (לשלו# אקדח"כמו , משמעות שלילית). הפתעה חיובית ומשמחת" (מהכובע

 .  מרחק/לפנינו שתי אופציות לשימוש בשפה ליצירת קרבה). פחד
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מספר השורות ואור� , מבנה השורות אינו אחיד, אי� חריזה: היעדר אמצעי תחימה .8

האפיפורות , חימה מסוג מיוחדהאנפורות והאפיפורות יוצרות ת. השורות אינו קבוע

 .לחריזה" תחלי#"ה� 

  

  :עבודת סיכו�: 'שלב ג

אמצעי�  4בחרו . כתבו הסבר רחב והוסיפו ציטוטי�? מהו הרעיו� המרכזי של השיר  .א

ספרותיי� שבאמצעות� מעצב המשורר רעיו� זה ופתחו אות� בזיקה �לשוניי�

 .לרעיו� המרכזי

מודרני מבחינת אמצעי העיצוב ומבחינת כשיר " שיר קנייה בדיזנגו#"ציגו  את ה  .ב

  .נושא השיר

  

הנה הנה ""רפרזנטציה של שני מערכי הוראה לשיר רפרזנטציה של שני מערכי הוראה לשיר   המציגההמציגהמצגת של סטודנטית מצגת של סטודנטית   ::  22  נספחנספח

  פהפה��בעלבעל  הסברי�הסברי�  בתוספתבתוספת  ––  297297��296296  ,,מגוו� במגוו� ב, , של חיי� גורישל חיי� גורי" " מוטלות גופותינומוטלות גופותינו

  ]]ללא הצבעי� והאפקטי�ללא הצבעי� והאפקטי�, , הטקסט שלהל� הוא עיבוד המצגת למסמ� רגילהטקסט שלהל� הוא עיבוד המצגת למסמ� רגיל[[

  

  חיי� גוריחיי� גורי  קינה מאתקינה מאת  שירשיר

  שיעור מנקודת מבט שונהשיעור מנקודת מבט שונה

  

  חיי� גוריחיי� גורי/ / הנה מוטלות גופותינוהנה מוטלות גופותינו

  ..ארוכהארוכה, , הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכההנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה, , ראהראה

  ..איננו נושמי�איננו נושמי�. . המוות נשק# מעיניוהמוות נשק# מעיניו  ..פנינו שונופנינו שונו

  ..כבי� נגוהות אחרוני� והערב צונח בהרכבי� נגוהות אחרוני� והערב צונח בהר

  ..לא נקו� להל� בדרכי� לאורה של שקיעה רחוקהלא נקו� להל� בדרכי� לאורה של שקיעה רחוקה, , ראהראה

  ,,א נרעיד מיתרי� בצלילי� ענוגי� ודמומי�א נרעיד מיתרי� בצלילי� ענוגי� ודמומי�לל, , לא נאהבלא נאהב

  ..לא נשאג בגני� עת הרוח עוברת ביערלא נשאג בגני� עת הרוח עוברת ביער

  ,,ורעינו חונקי� את בכי�ורעינו חונקי� את בכי�, , ראה אמותינו שחוחות ושותקותראה אמותינו שחוחות ושותקות

  !!ומפ$ רמוני� מקרוב ודלקה ואותות מבשרי� סערהומפ$ רמוני� מקרוב ודלקה ואותות מבשרי� סערה

  ??האמנ� תטמינונו כעתהאמנ� תטמינונו כעת

  ..ושבנו שנית לתחיהושבנו שנית לתחיה, , והגחנו שנית כמו אזוהגחנו שנית כמו אז, , ה� נקו�ה� נקו�

  ,,אצי� לעזרהאצי� לעזרהנדדה איומי� וגדולי� ונדדה איומי� וגדולי� ו

  ..כי הכל בקרבנו עוד חי ושוצ# בעורקי� ולוהטכי הכל בקרבנו עוד חי ושוצ# בעורקי� ולוהט

  ..אשפתנו ריקהאשפתנו ריקה, , נשקנו צמוד מרוק� כדורי�נשקנו צמוד מרוק� כדורי�, , ראהראה. . לא בגדנולא בגדנו
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  עוד קניו לוהטי�עוד קניו לוהטי�. . הוא זוכר מלותינו עד ת�הוא זוכר מלותינו עד ת�

  ..ודמנו מותז בשבילי� שעל שעלודמנו מותז בשבילי� שעל שעל

  ..עד נפל האחרו� ולא ק�עד נפל האחרו� ולא ק�, , עשינו ככל שנוכלעשינו ככל שנוכל

  האומנ� נאש� א� נותרנו ע� ערב מתי�האומנ� נאש� א� נותרנו ע� ערב מתי�

  ??צמודות אל אדמת הסלעי� הקשהצמודות אל אדמת הסלעי� הקשהושפתינו ושפתינו 

  ..פריחת כוכבי� במחש�פריחת כוכבי� במחש�, , ראהראה

  ..איזה לילה גדול ורחבאיזה לילה גדול ורחב, , ראהראה

  ורגבי העפר על פנינוורגבי העפר על פנינו, , תקברונו כעתתקברונו כעת  ..ניחוחי אורני�ניחוחי אורני�

  ..פה כולנו יחדיופה כולנו יחדיו, , חפירותחפירות, , פה התיל סמורפה התיל סמור

  !!אל תשכחאל תשכח! ! אל תשכחאל תשכח, , יו� חדשיו� חדש

  ..עד המוות עצ� את עינינועד המוות עצ� את עינינו, , כי נשאנו שמ�כי נשאנו שמ�

  ..ואיננו נושמי�ואיננו נושמי�, , ארוכהארוכהשורה שורה , , הנה מוטלות גופותינוהנה מוטלות גופותינו

  ..א� הרוח עזה בהרי� ונושבתא� הרוח עזה בהרי� ונושבת

  ,,וזריחת הטללי� רוננהוזריחת הטללי� רוננה, , והבוקר נולדוהבוקר נולד

  ..נחזור כפרחי� אדומי�נחזור כפרחי� אדומי�, , נפגשנפגש, , עוד נשובעוד נשוב

  ..האילמתהאילמת" " מחלקת ההרמחלקת ההר""זו זו , , תכירונו מידתכירונו מיד

  ..עת תד� בהרי� זעקת יריה אחרונהעת תד� בהרי� זעקת יריה אחרונה. . אז נפרחאז נפרח

  

    ארבע מתודות הפרשנותארבע מתודות הפרשנות

  המתודה האובייקטיביתהמתודה האובייקטיבית  המתודה המימטיתהמתודה המימטית

  המתודה פרגמאטיתהמתודה פרגמאטית  ודה האכספרסיביתודה האכספרסיביתהמתהמת

                                                                                                                                                                                                                                  

    חיי� גוריחיי� גורי

  ..בתל אביבבתל אביב  ��19231923חיי� גורי נולד ב חיי� גורי נולד ב 

  ..עזב את הבית והצטר# לקיבו$עזב את הבית והצטר# לקיבו$  1212בגיל בגיל 

ח ולח� במלחמת השחרור ח ולח� במלחמת השחרור ""התגייס לפלמהתגייס לפלמ  ,,""כדוריכדורי""סיי� את בית הספר החקלאי סיי� את בית הספר החקלאי 

  ..בחטיבת הנגבבחטיבת הנגב

  ..שהה בפריז זמ� מה ומאז חי בירושלי�שהה בפריז זמ� מה ומאז חי בירושלי�
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  הוראת השיר לפי המתודה המימטיתהוראת השיר לפי המתודה המימטית

    הסבר לתלמידהסבר לתלמיד

חיי� גורי חיי� גורי . . 19491949שיצא בשנת שיצא בשנת " " פרחי אשפרחי אש""שיי� לקוב$ שיי� לקוב$ " " הנה מוטלות גופותינוהנה מוטלות גופותינו""השיר השיר 

יב בהרי יהודה לעזרת גוש יב בהרי יהודה לעזרת גוש ח שיצאו בנתח שיצאו בנת""ה לוחמי פלמה לוחמי פלמ""לל, , הקדיש את השיר לדני וחבריוהקדיש את השיר לדני וחבריו

  . . י מארב של אחת הכנופיות הערביותי מארב של אחת הכנופיות הערביות""והותקפו עוהותקפו עדני מס דני מס עציו� בפיקודו של עציו� בפיקודו של 

המעוגנת בחוויות מרכזיות של בני דורו המעוגנת בחוויות מרכזיות של בני דורו , , עיקר יצירתו של חיי� גורי היא שירתועיקר יצירתו של חיי� גורי היא שירתו

את השיר מקריאי� בטקסי את השיר מקריאי� בטקסי   ..חח""דור הפלמדור הפלמהיה שיי� להיה שיי� ל  ..ובמיוחד בחוויות המלחמהובמיוחד בחוויות המלחמה

  .      .      לל""זיכרו� לחללי צהזיכרו� לחללי צה

  

  חח""מאפייני דור הפלממאפייני דור הפלמ

  ..שישבו סביב מדורה ושרו שירי� שקשרו אות� זה אל זהשישבו סביב מדורה ושרו שירי� שקשרו אות� זה אל זה  לוחמי�לוחמי�קבוצת קבוצת 

מהניתוק מהגולה מהניתוק מהגולה   ,,שהושפע ממלחמת העול� השנייהשהושפע ממלחמת העול� השנייהח ח ""דור הפלמדור הפלמגורי היה נציג של גורי היה נציג של 

  ..ההווי המיוחד של בתי הספר החקלאיי�ההווי המיוחד של בתי הספר החקלאיי�ומומ  תנועות הנוערתנועות הנוערממ, , ומאירופהומאירופה

אחד אחד , , כול� בשביל אחדכול� בשביל אחד""; ;   ""ארצנוארצנו  טוב למות למע�טוב למות למע�" "     : : ווהיהיה� ה� המשפטי� שהאמינו בהמשפטי� שהאמינו ב

  ".".בשביל כול�בשביל כול�

  

    ח ח ""דור הפלמדור הפלמ  ––ד# מקורות ד# מקורות 

hhttttpp::////mmoopp..oorrtt..oorrgg..iill//pprroojjeeccttss//5522//llhh..hhttmm  

hhttttpp::////lliibb..cceett..aacc..iill//PPaaggeess//ddeettaaiillss..aasspp??iitteemm==22335544      

  

: :   44האוניברסיטה הפתוחה יחידה האוניברסיטה הפתוחה יחידה , , ��""לתשלתש  חח""בי� תשבי� תש  ––תמורות בשירה העברית תמורות בשירה העברית 

3535  ודי�ודי�עמעמ
�
�77..  

                                                                                        

    ::חח""משימות לתלמיד בעקבות ד# המקורות על דור הפלממשימות לתלמיד בעקבות ד# המקורות על דור הפלמ

ציי� יצירות שנכתבו ציי� יצירות שנכתבו , , ח וסכ� עליה� בקצרהח וסכ� עליה� בקצרה""יכי� לדור הפלמיכי� לדור הפלמיימצא יוצרי� ששמצא יוצרי� שש  ..אא

  ..בתקופה זובתקופה זו

, , ח הוס# ציורי�ח הוס# ציורי�""השייכי� לדור הפלמהשייכי� לדור הפלממשוררי� משוררי� על העל ההכ� מצגת על הסופרי� או הכ� מצגת על הסופרי� או   ..בב

  ..''תמונות וכותמונות וכו

הנה הנה ""מצא בשיר מצא בשיר . . ח את תפקיד הנו# ביצירה הספרותיתח את תפקיד הנו# ביצירה הספרותית""מצא במקורות על דור הפלממצא במקורות על דור הפלמ  ..גג

את תיאורי הנו# והסבר כיצד הנו# ממחיש את עולמ� של הנופלי� את תיאורי הנו# והסבר כיצד הנו# ממחיש את עולמ� של הנופלי� " " מוטלות גופותינומוטלות גופותינו

  ..))כתוב עד עמודכתוב עד עמוד((
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  הוראת השיר לפי המתודה האקספרסיביתהוראת השיר לפי המתודה האקספרסיבית

    הסבר לתלמידהסבר לתלמיד

ית הלוח� והמלחמה לא רק כמערכה צבאית אלא ית הלוח� והמלחמה לא רק כמערכה צבאית אלא יישיר הוא שיר קינה המבטא את חוושיר הוא שיר קינה המבטא את חווהה

  ..כוללת המתרחשת בנפשכוללת המתרחשת בנפש  ההכמערככמערכ

  ..תוסתוסאאחיי� גורי מביע במילי� מטע� רגשי כואב ומלא פחיי� גורי מביע במילי� מטע� רגשי כואב ומלא פ, , השיר הוא מונולוג של המתי�השיר הוא מונולוג של המתי�

  ..מה שנות� לשיר נימה של הכרזהמה שנות� לשיר נימה של הכרזה  ""ראהראה""הוא חוזר על המילה הוא חוזר על המילה 

  . . לי� לבי� החיי� במלחמהלי� לבי� החיי� במלחמהחיי� גורי משווה בי� החיי� הרגיחיי� גורי משווה בי� החיי� הרגי

  

    ::משימות לתלמיד בעקבות ההסברמשימות לתלמיד בעקבות ההסבר

  ".".שיר קינהשיר קינה""למושג למושג ) ) באינטרנטבאינטרנט, , במילו�במילו�((מצא הסבר מצא הסבר   ..אא

    . . כאבכאב, , מצא וסמ� לאור� כל השיר מילי� המבטאות רגשמצא וסמ� לאור� כל השיר מילי� המבטאות רגש  ..בב

  ..תאר כיצד מילי� אלה שבחרת תורמות להבעת הרגש בשירתאר כיצד מילי� אלה שבחרת תורמות להבעת הרגש בשיר  ..גג

  ..תאר את הרגשת� כאשר שמעת או קראת את השירתאר את הרגשת� כאשר שמעת או קראת את השיר  ..דד

זה יכול להיות זה יכול להיות   ,,רות תיאור של רגשות כלפי מישהו שאתה אוהברות תיאור של רגשות כלפי מישהו שאתה אוהבנסה לכתוב בכמה שונסה לכתוב בכמה שו  ..הה

מה הרגשת מה הרגשת , , הא� חשבת לפני שכתבתהא� חשבת לפני שכתבת((אימא חברה או חבר ותאר את תהלי� הכתיבה אימא חברה או חבר ותאר את תהלי� הכתיבה 

  ).).''וכווכו

  ??מדועמדוע. . לל""מקריאי� בטקסי הזיכרו� לחללי צהמקריאי� בטקסי הזיכרו� לחללי צה" " הנה מוטלות גופותינוהנה מוטלות גופותינו""את השיר את השיר   ..וו

  

  ::ד� הערכה לתלמידד� הערכה לתלמיד

  ______________________  ::ציו�ציו�  6565%%: : משקל משקל   ביצוע כל המטלותביצוע כל המטלות

  נוכחות בשיעורנוכחות בשיעור
  1010%%עד עד : : משקלמשקל

  חובה לקבל ציו� בסעי# זהחובה לקבל ציו� בסעי# זה
  ______________________  ::ציו�ציו�

  ______________________: : ציו�ציו�  2525%%: : משקל משקל   הכנת מצגתהכנת מצגת

  

    !  !  מקווה שנהנית�מקווה שנהנית�      




