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יומן מסע קריאה

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק את היכולת:

לבטא רפלקציה לתהליכי קריאה והבנה, בהתאם להנחיות.•
לבנות משמעות של טקסט, על-ידי התייחסות למגוון היבטים.•
לתעד מהלכי קריאה והבנה באמצעות כתיבה אותנטית.•

תיאור כללי
במשימה הזו התלמידים נדרשים לקרוא טקסט ולתעד את תהליך
הקריאה שלו באמצעות יומן מסע קריאה מונחה. מטרת המשימה
היא לבדוק את היכולת להפיק משמעות מטקסט, ולהתייחס אליו

באופן רפלקטיבי.
 המשימה דורשת ניסיון בפעולות רפלקטיביות המתייחסותידע נדרש:

לתהליכי למידה בכלל ולתהליך הקריאה בפרט.

מבנה המשימה
    זמןמקוםפעילויות

  45 דקותכיתה מתן הנחיות מפורטות לכתיבה של יומן מסע קריאההנחיה:

  שבועייםבית קריאת טקסט ותוך כדי כך כתיבה של יומןקריאה וכתיבה:
מסע קריאה

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

מילות מפתח:

בניית משמעות בעת קריאה■
רפלקציה■
"האני הקורא"■
המללה■
תיעוד■
מהלכי קריאה■
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דברי הסבר למשימה
במה שונה הדיווח ביומן מסע קריאה מדיווחי קריאה אחרים? במטלת קריאה-כתיבה  רגילה
ההתמקדות היא בתכנים של הטקסט (בסיכום, בתמצית, בשאלות תוכן ומבנה, בשאלות על
המחבר וגם בניתוח והערכה), וביומן קריאה מסורתי העניין העיקרי הוא בעלילה, בדמויות,
ברקע, בסופר ובהערכה. לעומת זאת, ביומן מסע קריאה, ההתמקדות היא בקורא
ובאינטראקציה שלו עם הטקסט. לשם כך, הוא מתבקש להפנות את תשומת לבו לתהליך

.1הקריאה שלו, לעקוב אחריו, ולתעד אותו באמצעות כתיבה אותנטית

 הנחת היסוד היא, שכתיבה (אישית) מחזקת/מובילה/משקפתהכתיבה האישית וחשיבותה:
חשיבה, תורמת לחשיבה רמת-דרג וגם מעודדת פרשנות. זהו סוג של כתיבה, המביא לדיאלוג

פנימי, לרפלקציה ולאמירות מטא-קוגניטיביות של הקורא/כותב.

 חומרי הקריאה נתונים לשיקול דעתו של המורה.בחירת הטקסט:
חומרי קריאה אפשריים:

ספר קריאה (כולו או חלקו),•
פרק/ים מתוך ספר/י הלימוד,•
פרק/ים מספר עיון,•
מאמר/כתבה מכתב עת או מעיתון,•
טקסט מקראי (למשל, מגילת אסתר או מגילת רות) בעיתוי המתאים.•

הטקסט ייבחר באחת מן הדרכים האלה:
בבחירה אישית מתוך רשימה מומלצת,

בבחירה חופשית של התלמידים עם/בלי אישור מוקדם של המורה,
בידי המורה, בשיתוף התלמידים.

 המשימה מתאימה למורים ולתלמידים שעברו כבר התנסות רפלקטיביתדרישות מוקדמות:
מעין זו, או לפחות אמונים על פעולות רפלקטיביות המתייחסות לתהליכי הלמידה שלהם.

 ההנחיות לתלמידים מתייחסות לתוכן של מסע הקריאה ולאופןפירוט ההנחיות לתלמידים:
הכתיבה שלהם.

הנחיות המתייחסות לתוכן:
שתי ההנחיות הראשונות מתמקדות ב"אני הקורא", ובמה שקורה לו "כאן ועכשיו" מבחינה
שכלית ורגשית. ההנחיה השלישית מתייחסת לסביבת המטלה ולגורמי היערכות ומוטיבציה

נקודות התייחסות מקובלות. באמצעות עצמו, בטקסט מתמקדת הרביעית ההנחיה בה. הקשורים
ההנחיה החמישית מזמינה את הקורא לקשר בין הטקסט לבין המציאות שלו האישית,

החברתית, הלימודית - היום, וגם בעבר ובעתיד.

"אותנטיות" לפי אחד הפירושים היא: "הערכה לשוני של מישהו ולדרך שבה הוא מגן על השוני [...] כיבוד זכותו של האדם1
, אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן,פלורליסטים בעל כורחםלהשתוות לקבוצות אחרות, אך גם לשמור על ייחודו" (נסים קלדרון, 

2000, עמ' 157).
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הנחיות המתייחסות לאופן הכתיבה:
יש להנחות את התלמידים להפסיק מידי פעם את קריאתם, על-מנת לדווח ביומן. יש להציג
זאת כחלק מהותי של המטלה, וכדרישה שיש לבצעה, גם אם היא גורמת לפגיעה בשטף
הקריאה הטבעי. ציון המקום, הזמן ומספר העמודים שנקראו אמור לתת לכתיבה מעמד של
יומן. ההנחה היא, שהיומן הוא ז'אנר המוכר לתלמידים מהתנסות אישית, מקריאה, מהאזנה
למוסיקה קלה ("יומן מסע" - שירו המפורסם של אביב גפן) ואפילו מצפייה בסרטי קולנוע

("מסע בין כוכבים"). עם זאת, זהו ז'אנר פתוח שמאפשר שילובים של סוגי שיח שונים.

המלצות לפעילויות מקדימות:
מומלץ לשוחח עם התלמידים על המרחב הדיאלוגי הנפרש בפניהם במשימת מסע הקריאה,
להדגיש בפניהם את חשיבותה של סביבת ההנחיות לשם מיצוי מגוון אפשרויות הכתיבה

ולדון במעמדה המיוחד של הכתיבה האישית במשימה זו.
בנוסף, מומלץ לקרוא במליאת הכיתה דוגמות של  מסעי קריאה.  אפשר להיעזר בספרים של
שוש ברוש: "מכותב לקורא" חלק ג'. תל אביב: מטח, עמ' 58-52; "אוריינות חדשה במבט

פדגוגי", תל אביב: מטח, עמ' 144-136.

מסע קריאה ככלי אבחוני
הערכת יומן מסע קריאה מתמקדת באיכות הדיווח וברמתו, יותר מאשר בהבנת הרעיונות

העיקריים שבטקסט.

מרכיבי תוכן שעשויים להימצא ביומן מסע קריאה:
שיקולים לבחירת הטקסט (כאשר הטקסט נבחר על-ידי התלמיד בבחירה חופשית)•
ידע, עמדות ואמונות בקשר לקריאה/כתיבה•
התייחסות ללימודים, לבית, לחברה, לתרבות•
ביטוי רגשות•
התייחסות לעניינים רלוונטיים, בעבר או בהווה•
ביקורת על השפה, על הכתיבה, על המבנה, על התרגום ועוד•
שחזור תהליכי קריאה וכתיבה, וביטוי של אסטרטגיות הבנה•
סיכום, תמצות, שחזור, פרשנות•
התייחסות לכותב ולתקופתו•
קישור לחומר עיוני או אחר•
הזדהות מנומקת עם הטקסט (עם דמויות, עם קונפליקטים ועם נושאים)•
ויכוח מנומק עם הטקסט•
שאלות, תהיות, התלבטויות•
פיתוח: העלאת רעיונות נוספים•
פיתוח: כתיבה אמנותית (שיר, סיפור קצר)•

אסטרטגיות שעשויות להיחשף ביומן מסע קריאה:
שיתוף: קריאה משותפת או שיחה על הנקרא•
בירור מטרות הקריאה•
בירור סוג הטקסט וההקשר שלו•
גיוס ידע קודם•
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העלאת השערות על התוכן, על הכוונה ועל המבנה•
בירור ההבנה במהלך הקריאה•
מילוי פערים•
תיקון ההבנה ("שכתוב")•
שאילת שאלות (על התוכן ועל הכוונה)•
איתור הרעיונות/המשפטים המרכזיים•
חזרה על הכתוב בפרפאזה או בסיכומי ביניים•
שימוש בדמיון•
חיפוש רלוונטיות•
חיפוש לוגיות•
חיפוש אנלוגיות•
הסקת מסקנות•
תשומת לב לחלקים מבניים•
רישום הערות, מפות, תרשימים•
היעזרות בכותרת, בסיעוף, באמצעי קישור, באזכורים•
העלאת ביקורת•

מתן הנחיות לבקרה עצמית:
לרפרף/לסקור-
לקרוא לאט יותר/מהר יותר-
לקרוא שוב-
לקרוא בקול-
לדלג-
להתייאש/ לא להתייאש/להשקיע מאמץ-
לנחש-
לעצור-
לזהות אי-הבנה-
לחפש במילון-
לבקש עזרה-
להשתדל להבין, אבל לא להגזים במאמץ-
לוותר באופן זמני-
להפסיק-

היכולות האורייניות שעשויות להיחשף באמצעות יומן מסע קריאה:
להנחיות היענות הקריאה/כתיבה. ולתהליכי לטקסט למטלה, רפלקציה לבטא היכולת -

המעמידות את הקורא ואת תהליכי הקריאה שלו במרכז
מודעות ושליטה במהלכי הקריאה וההבנה של הטקסט-
יכולת של פתרון בעיות-
היכולת להפיק משמעות ברובד העילי וברובד הסמוי, הבנת הטקסט כמכלול-
היכולת "לקרוא בין השורות"-
הערכת הצורך המשוער, לקהל ובהתאמתן הכותב של הגלויות במטרות להבחין היכולת-

שהטקסט נועד למלא - פרטי, מידעי, לימודי ושימושי
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היכולת לקשר את הנקרא לידע קודם אישי או נלמד, עימות החומר שנקרא עם ידע אחר-
איווי לידע (רצון ללמוד, סקרנות ופתיחות)-
יכולת מטא-לשונית: התייחסות למבנה, לז'אנר, ללשון, להומור, הבחנה בדקויות-
היכולת לבטא קול אישי ייחודי-

בעקבות הניסוי המקדים:
כיתות ז' ערכו מסע קריאה בחומר עיוני בהיסטוריה, כפעילות מקדימה להוראה פרונטאלית
בנושא זה. תלמידים רבים פירשו את הנחיות המסע כאילו עליהם לבטא רגש ביחס לתוכן
("ממש מעצבן אותי שזכויות היהודים נעלמו כשהתחלף השליט"; "אני חושבת שזה ממש
משהו נורא לתאר את היהודים כמעט כמו שטן", "הכנסייה חוקקה חוקים להבדלת היהודים
משכניהם בגדים וסימנים שונים, שממש מעציבים אותי"), או להפליג בתארים מוגזמים ("זה
יפה מאוד שהמנהיגים החליטו שיהודי מומר הוא יהודי לכל דבר"). התלמידים אמנם מוזמנים
להביע רגשות, הנותנים ביטוי למעורבותם, אבל לא להסתפק בביטויי רגש. על-מנת ליצור
פעילות לימודית משמעותית, יש להדגיש בפניהם שעליהם להתייחס גם לנקודות נוספות
כגון: סיכומי ביניים, קישור לידע קודם, וגם להביע ביקורת על דרך ההגשה של החומר

לתלמיד, על השפה ועל המבנה, ולתת ביטוי לפיקוח על תהליך הלימוד וההבנה שלהם.
מסעות הקריאה של כיתה ט' היו ברמה גבוהה משל כיתות ז' בשלושת הקריטריונים: תוכן
(גיוון רב בנקודות ההתייחסות), איכות מטא-קוגניטיבית (העמקה רבה יותר) ומבע (מוקפד
ומדויק יותר, אך עם זאת אמין וקולח, כמו ביומן אמיתי). יש להניח, שההבדל נעוץ לא רק

בגיל הכותבים אלא גם בסוג החומר הנקרא.

ÎÂ ÆÆÆÂ‡¯˜Æ‰‡È¯˜ ÚÒÓ ÔÓÂÈ Â·˙

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

לפחות מחצית היומן
עוסק ב"אני הקורא"

ובהתמודדותו עם
הטקסט;

ישנה התייחסות
למגוון רחב של

נקודות, בהן:
קשיים, פתרונות,
השערות, תיקוני

הבנה, קישור לידע
קודם, קישור לעולמו

של הקורא, חשיפת
המטרות של הכותב,

ביטויי שאלה
ותמיהה, הבחנות
לשוניות, תובנות,

אחר;

היומן עוסק רק
בחלקו ב"אני הקורא"

ובהתמודדותו עם
הטקסט;

יש התייחסות רק
לארבע מבין הנקודות

האלה: קשיים,
פתרונות, השערות,

תיקוני הבנה, קישור
לידע קודם, קישור
לעולמו של הקורא,

חשיפת המטרות של
הכותב, ביטויי שאלה

ותמיהה, הבחנות
לשוניות, תובנות,

אחר;

היומן עוסק רק
מעט ב"אני הקורא"

ובהתמודדותו עם
הטקסט;

יש התייחסות רק
לשתיים-שלוש מבין

הנקודות האלה:
קשיים, פתרונות,
השערות, תיקוני

הבנה, קישור לידע
קודם, קישור

לעולמו של הקורא,
חשיפת המטרות

של הכותב, ביטויי
שאלה ותמיהה,

הבחנות לשוניות,
תובנות, אחר;

היומן אינו מציג את
ה"אני הקורא" ואת

התמודדותו עם
הטקסט;

יש התייחסות לנקודה
משמעותית אחת בלבד

מאלו שפורטו, או
שאין כל התייחסות;

תוכן

Æ±
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        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

תכנים של הטקסט
משתקפים ביומן היטב
באמצעים כגון: סיכומי

ביניים, דוגמות,
מובאות וכו';

ההשקעה בדיווח
הרפקלטיבי בולטת:
קיים שימוש מושכל

בהנחיות;
המודעות של הכותב
לאפיוניו, לפיקוח על

מהלכי הקריאה
ולמסגרת המטלה

בולטת מאוד;

הכתיבה האישית,
קולחת ובהירה (לעתים

תוך שילוב טקסט
אמנותי משל הכותב);

הטקסט אותנטי ואמין;

בחירת המילים
והביטויים לחלק

הקוגניטיבי ולחלק
מהלכיהרגשי של תיאור 
הקריאה מוקפדת;

רמת השפרוט גבוהה

תכנים של הטקסט
משתקפים ביומן

במקומות הדרושים
(באמצעים, כגון:
סיכומי ביניים,

דוגמות מובאות וכו'),
אבל בצורה מעורפלת

יש השקעה מסוימת
בדיווח הרפקלטיבי:

יש היענות חלקית
להנחיות;

יש ביטוי כלשהו
למודעות של הכותב
לאפיוניו, לפיקוח על

מהלכי הקריאה
ולמסגרת המטלה;

הכתיבה האישית
קולחת ובהירה

בדרך-כלל;

הטקסט אותנטי
ואמין בדרך-כלל;

בחירת המילים
והביטויים לחלק

הקוגניטיבי ולחלק
הרגשי של תיאור

מהלכי הקריאה אינה
תמיד מוקפדת;

רמת השפרוט בינונית

מעט מתכני הטקסט
משתקפים ביומן

במקומות הדרושים,
באמצעים כגון:
סיכומי ביניים,

דוגמות, מובאות וכו'

יש השקעה מועטה
בדיווח הרפקלטיבי:
יש היענות מוגבלת

להנחיות;

אין כמעט ביטוי
למודעות של הכותב
לאפיוניו, לפיקוח על

מהלכי הקריאה
ולמסגרת המטלה,
או: שההתייחסות

לנ"ל היא שטחית/
לא אמינה;

הכתיבה האישית
עמומה ומבולבלת

למדי;

הטקסט אותנטי
ואמין רק במקומות

מעטים;

ניכר שימוש רב
בהכללות

ובסופרלטיבים
לחלק הקוגניטיבי
ולחלק הרגשי של

תיאור מהלכי
הקריאה; אין שפרוט

אין ביומן התייחסות
מפורשת לתכני

הטקסט, במקומות
הדרושים, או היומן
מתייחס רק לתוכן

הטקסט

אין כל השקעה
משמעותית בדיווח

הרפקלטיבי:
אין היענות להנחיות;

אין ביטוי למודעות
של הכותב לאפיוניו,

לפיקוח על מהלכי
הקריאה ולמסגרת

המטלה;

הכתיבה טכנית, ללא
ממד אישי, ללא

ייחודיות/מעורבות
כלשהי;

ניכר שימוש חוזר
בסופרלטיבים בחלק

הקוגניטיבי ובחלק
הרגשי שבתיאור

מהלכי הקריאה; אין
שפרוט

מבע

איכות
הדיווח

הרפלקטיבי

כיתה ח:

ÒÈÙ‰ ˙‡ È˙‡¯˜Æ¢ÌÈ„Â‰È‰ „‚ ÌÈ¯ˆÂ Ï˘ ˙ÂÏÈÏÚ¢ ˙ÈÚÈ˜‰ ‰¯·■רמה 4

ÌÈ¯È˘Ú Ì‰˘ ÏÏ‚· ̃ ¯ ÌÈ„Â‰È‰ ̇ ‡ ·Ú˙ÏÂ ‡Â˘Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ̈ ˙ÂÈÓ˘ÈË‡‰ ̇ È˘‡¯ ÆÆÆÂÂÂ‡
·˘Á Ì‰˘ ÌÈ˘ÙÈË ÍÎ ÏÎ ÂÈ‰ ÌÈ¯ˆÂ‰ ÆÌÈ¯ˆÂ‰Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÁÏˆÂÓÂÌÈÁˆÂ¯ ‰ÊÈ‡ Ì‰˘ Â

·Â ˙Â¯ˆ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ˜¯ ÌÈÈ¯ˆÂ ÌÈ„ÏÈ ÌÈÁˆÂ¯˘ ¨ÌÈÎÈÒÙ ÌÈÈ˙¯„ÈÒÈ˙Ú„ ÈÙÏ ÆÂ˘È
ÂÈ‰ ˙Â·¯Â˜‰ ¨ÛÈÎÂ ÚÂ˘Ú˘ Ì‰Ï ‰È‰È˘ È„Î ·Ú˙ÏÂ ‡Â˘Ï Â‰˘Ó ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ÌÈ¯ˆÂ‰

ÆÌÈ„Â‰È ‡Â˘˘ ¯‡ÂÙÓ ÈÓ˘ÈË‡ ¯Â„ Ï˘ ‰˙ÏÈÁ˙ ÂÊ Ô·ÂÓÎÂ ÌÈ„Â‰È‰
‰ÓÏ ¨˘„Â˜‰ ÌÁÏ ˙ÏÈÏÚ ˙‡ Â‡ÈˆÓ‰ Ì‰˘ ÌÈ˘ÙÈË ÍÎ ÏÎ ÌÈ¯ˆÂ‰˘ ‡È‰ ˙Ó‡‰

· ÚÂ‚ÙÏÂ ÔÙ‡ÚÓ ÌÁÏ ·Â‚Ï Âˆ¯È ÌÈ„Â‰Èø˙Â¯ˆ· ÔÈÙÈ˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Â

 בטקסט ישנה התייחסות למגוון רחב של נקודות, המיטיבה לשקף אתהערות:
החומר הנקרא.  כבר מהפסקה הראשונה ניכר שהכותב מודע למטלה: הוא ממקם
את עצמו כקורא וכלומד של חומר היסטורי. קריאתו ביקורתית ובמהלכה הוא
קושר את הידע החדש עם ידע היסטורי קודם שיש לו. לקראת סיום הפסקה

הכותב משתמש בכתוב כבסיס לפרשנות משלו לחומר שקרא.
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Æ‡· ËÒ˜Ë‰ ˙‡ ‡Â¯˜Ï È˙ÏÁ˙‰·Â˘ ‰Ê È˙Ú„Ï Æ± ‰˜ÒÙ Æ‰˙ÈÎ· ±≤∫±µ ‰Ú˘· È˘ ÌÂÈ■רמה 2
ÌÂ¯˙Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ ÈÎ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÂÎÊ ÂÈ‰ ˙ÂÈ¯ˆÂ‰ ˙ÂÈ„Ó· ÌÈ„Â‰ÈÏ˘ Ô‚Â‰ ‡Ï
ÌÂ‡˙ÙÂ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÂÓÏÚ ÛÏÁ˙‰ ËÈÏ˘‰ ¯˘‡ÎÂ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ¯Ú‰ ÁÂ˙ÈÙÏ
Ô·ˆÚÓ „Â‡Ó ÚË˜ „ÂÚ ·Â˘Â ÆÈ˙Â‡ Ô·ˆÚÓ ̆ ÓÓ ‰ÊÂ ÆÌÈ„Â‰È‰ ÏÎ ÂÓÎ ̇ ÂÈ‰Ï ÂÎÙ‰ Ì‰

·˘Á˙‰ ¯ÒÁ ËÂ˘ÙÂ· ˙Â„Ú Ì˙Â‡ ¯Ò‡ ‡Â‰ ÛÒÎÏ ˜˜„Ê ÍÏÓ‰ ¯˘‡Î˘ ÌÈ„Â‰È
ÆÂÏ ÌÈ¯ÒÁ˘ ÌÈÙÒÎ ÂÏ ÂÓÏÈ˘˘

Æ·· ̄ ˘˜‰˘ ̇ Â‡¯Ï ‰ÙÈ·ÂÚ‰ ÔÈ·ÚÓÏ ÌÈ¯ˆÂ‰ ÌÈ„·ÚÓ‰Â ̃ Â„‰ ‰È‰ ÌÈ„Â‰È‰ ÌÈ„ÈÌÈ„È
·ÈÎÂ Â‚‰˙‰· ÌÈ¯˘˜‰ Ì‚ ÍÎÂ ¨ÌÈÚÂ¯È‡Ï Ì˙Â‡ ÂÈÓÊ‰ ÂÏÈÙ‡Â Â„ÆÌÈÎ˘‰ ÔÈ

¯˙ ·ÈÁ··ÂÚ È‡˘ ÍÈÏ‰˙· Í˙Â‡ Û˙˘‡ ¨‰Ê ¯ÂÈÙÏ Æ‰È¯ÂËÒ‰· ˜¯Ù ˙‡È¯˜ ÍÏ‰Ó·■רמה 1

· ̄ ˘˜Ï ‰ÒÓÂ ̇ ÂÈ˘Ó‰ ̇ Â¯˙ÂÎ‰Â ̇ È˘‡¯‰ ̇ ¯˙ÂÎ‰ ̇ ‡ ̇ ‡¯Â˜ È‡ ̃ ¯Ù‰ ̇ ‡È¯˜ÆÌ‰ÈÈ
·˙Ó È‡ ÔÎ ÂÓÎ·Â˘Á ÌÈËÙ˘Ó ̇ ÓÒÓ È‡ ‰˜ÒÙ‰ ÏÎ· Æ·Â˙Î‰ ̇ ˘ÁÓ‰Ï ̇ ÂÂÓ˙· ̇ ÂÌÈ

„ÂÓ‰ ÌÈÏÈÓÏ „ÁÂÈÓ· ·Ï ‰Ó˘Â·Â ‰·‰· ̄ ÓÂÁ‰ ̇ ‡ ‡Â¯˜Ï ̇ Ï„˙˘Ó È‡ ̇ Â˘‚Æ˙ÂÈ„ÂÒÈ

■ÈÏ ÂÙÈÒÂ‰ ̇ ÂÂÓ˙‰ Æ˜¯Ù‰ ‡˘ÂÂ ÔÎÂ˙· ̇ ÈÁ·Ó ̇ ¯˜ÒÓÂ ̇ ÈÈÚÓ „Â‡Ó ‰˙È‰ ‰‡È¯˜‰
Æ˜¯Ù‰ ˙‡È¯˜ Í˘Ó· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÈ˘˜· È˙Ï˜˙È ‡Ï Æ¯ÓÂÁ‰ ˙·‰Ï

·˜Ú·ÈÏ ˙¯ÊÂÚ ˙‡¯Â˜ È‡ ‰·˘ Í¯„‰˘ ‰˜ÈÒÓ È‡ È˙‡È¯˜ Í¯„ ÏÚ ‰·È˘Á ÍÈÏ‰˙ ˙Â
·‰ÏÆ¯˙ÂÈ ‰˜ÈÓÚÓ ‰¯Âˆ· ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÔÈ

·Ú· ÌÈÈÁ‰ ˙¯Î‰· ˙ÈÈÚ˙Ó È‡˘ ÈÓˆÚ ÏÚ È˙„ÓÏ ¨ÔÎ ÂÓÎ‰È¯ÂËÒ‰‰ ÏÚ „ÁÂÈÓ·Â ¯
ÆÈÏ˘ ÌÚ‰ Ï˘

·ÈÁ‰ ˙‡ ‡Â¯˜Ï ˙È‰˘ ‰ÂÂ˜Ó È‡‰ÓÓÂ ÈÏ˘ ‰‡È¯˜‰ ÔÂ‚Ò ˙‡ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ˙·‰Â ¯Â
Æ˙ÈÈÚ˙Ó È‡

 הכותבת נעזרת בשלד ההנחיות, אך לא יוצקת תוכן משמעותי ורלוונטיהערות:
למהלכי קריאתה.

כיתה ט:

‰ÏÈ‰˘ ˙Â‡¯Ó ‰Ï‡ ÌÈÏÈÓ Æ¢„ÂÓÁ ‡˜ÂÂ„ ¯ÈÊÁ‰¢ ÌÈÏÈÓ· ˙Á˙Ù ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰˜ÒÙ„■רמה 4

·‡˘ ¯ÈÊÁ‰ ˙‡ ·Â‰‡Ï ÏÈÁ˙Ó‰Ê‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ È˙·‰‡ „Â‡Ó ‡˜ÂÂ„ È‡ ÆÂÏ ‰˜ ÂÈ
·‡ ÏÚ ·ÂË Â‰˘Ó ¯ÓÂ‡ ‡Ï Ô·‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ·‡˘ ·˘ÂÁ ‡Â‰ ÔÈÈ„Ú˘ ‰‡¯Ó˘ ‰Ó ÂÈ‡Ï ÂÈ

ÆÂ˙Â‡ ·‰Â‡
·· ¯‚˘ Ì„‡ Ï˘ Ì˘· ¯ÈÊÁÏ ‡¯Â˜ Ì‚ „ÏÈ‰·‡Â Ì‰Ï˘ ˙È‰˜·„Ó‰ ˙‡ „È¯Â‰Ï ‰ÒÈ ÂÈ
·Á· ¯ÂÒÁÓ ÏÚ ˙Â‡¯‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ÚË˜ ÆÂÏ˘¯Á‡ÏÂ Ì˘· ¯ÈÊÁÏ ‡¯Â˜ ‡Â‰ ¨„ÏÈ‰ Ï˘ ÌÈ¯

·Á ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡ Ì‚ ÔÎÓ·Á· ¯ÂÒÁÓ ÏÚ ˙Â‡¯‰Ï ÏÂÎÈ ·Â˘ ¨ÂÏ˘ ¯ÆÌÈ¯
·ÒÓ „ÏÈ‰·‡ ÔÂÎ ‰Ê ̇ ‡ ‡¯Â˜ ‡Ï È‡˘ Ú„ÂÈ È‡© ÛÂÒ·Â ̄ ÈÊÁ‰ ̇ ‡ ·‰Â‡ ‡Â‰ ÚÂ„Ó ̄ ÈÏ

Æ‡ÓÈ‡Â ‡·‡Ó ¯˙ÂÈ Í˙Â‡ ·‰Â‡¢ ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ®‰¯ÂÁ‡Â ‰ÓÈ„˜ ‡¯Â˜ È‡ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó
·Â ÌÈ‡˙ ‡ÏÏ Â˙Â‡ ·‰Â‡ ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡ „ÏÈ‰ ¨¢ÆÆÆ„ÈÓ˙ Í˙Â‡ ·‰‡È È‡Â‰‡· ·Â˘ Ú˜¯

·‡˘ ÏÏ‚· ‰Ê Ì‡‰¢ ‰Ï‡˘‰„Ó „ÏÈ‰ Æ¢øÂÏ˘ ‰·‰‡Ï ÌÈ‡˙ „ÏÈÏ ·ÈˆÓ ÂÈ‡Â‰˘ ˘È‚
·˜Ï È„Î ̇ Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘ ‰ÏËÓ‰ ̇ ‡ ̄ ÈÎÊÓ ·Â˘Â ‰ÈÒ¯ÁÓ ÈÂ˘Ú‡Â‰ Ô‡Î˘ ̃ ¯ ÛÒÎ Ï

·˘· Â˜Â˘ ˙‡ ‰˙Â˘ ‡Ï ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡·‰ ÏÈ·˘· ‡Ï‡ ÛÒÎ‰ Â‡ ‰·ÂÔÂÊÁÒÙÏ ÒÈÎ‰Ï ÏÈ
ÆÏ˜˘‰ ˙‡

■·ÎÆÆÆ˙‚‚ÂÓ˙Ó È‡ ‰Â˘‡¯‰ ‰˜ÒÙ· ¯
®°˙‚ÏÈÚ ‡Ï Í‡© ‰ËÂ˘Ù‰ ‰Ù˘‰Ó ¨˙‡Ê‰ ˙ÁÏÂ˜‰Â ˙ÈÈˆ‰ ‰·È˙Î‰Ó ˙È‰ Î¢Î È‡

Æ˙‡Ê‰
Ì‰· ˘È ÆÂÏ˘ ÌÈ¯ÂÙÈÒ·˘ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÌÈÏ„ÂÓ‰ ˙‡ Á˜ÂÏ ˙¯˜ ¯‚˙‡ ‰ÙÈ‡Ó È˙Â‡ ÔÈÈÚÓ
ÌÈÓÈÓ˙ Ì˙Ò ÌÈÓÚÙÏÂ ÌÈ˜„Âˆ ÌÈÓÚÙÏ˘ ̈ ‰Ï‡Î ÌÈÎÁÓÂ ÌÈ¯ÈÓÁÓ ÌÈ¯Â‰ ̈ ÒÂÙ„ Â‰˘ÊÈ‡

ÆÌÈ˘ÙÈË Â‡
Æ®‰ÚÓ˜ ÈÎÈÒÙ‰© ÂÂÈÓ„ È¯Ù Ì‰˘ Â‡ ÂÏ˘ ÔÂÈÒÈ‰ÓÂ ‰ÁÙ˘Ó‰Ó ÁÂ˜Ï ‰Ê Ì‡ ÔÈÈÚÓ
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‡Ï ‰Ê˘ Â‰˘Ó ‰¯ÈÎÓ ‡Ï È‡Â© ÂÏ˘ ÌÈ¯Â‰‰ ÌÚ ˙ÓÚ˙‰ ÌÚÙ≠È‡˘ ÈÓ ÏÎ ¨ÔÙÂ‡ ÏÎ·
·Î „ÏÈ‰ ˙ÂÓ„ ÌÚ ‰‰„ÊÈ ®ÂÏ ‰¯˜Æ‰Â˘‡¯‰ ‰˜ÒÙ· ¯

 „ˆ‰Ó ˙ÂÏÎ˙Ò‰· ˜¯© ˙È˙Â„ÏÈ‰ ‰·ÊÎ‡‰ÌÚÙ Û‡·ˆÚ‰Â ¨®°ÂÓÂ˜Ó· ‰˙‡ ‰Ê˘Î ‡Ï ÌÈ
·Ó ‡Ï ÔÙÂ‡ ÌÂ˘·˘ ÌÈ¯Â‰‰ ÏÚÆÌÈÈ

·‡· ‰·È‚Ó‰Â ̇ ÈË˘Ù‰ ̇ ÂÈ˘‰ ̇ ‡ÊÂ ̇ ¯˜ ̄ ‚˙‡ ‰Ê ̈ Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê Ï˙Â‰„Ê‰Ï Ô˙È˘ ̄ ˙ÂÈ
∫‰˙È‡

· ÌÂ˜Ó· Ê‡¢¨·‚· ÁÂË˘ ¯ÂÁ ÌÚ ‰ÈÒ¯ÁÓ ¯ÚÂÎÓ ¯ÈÊÁ ÈÏ ‰˜ ‡Â‰ Ë¯‡· Ï˘ ‰·Â
·Î È‡ ÂÈ˘ÎÚ ¨¯„Ò· ˙ÂÈ‰Ï Ï„‚‡ È‡ ÂÈ˘ÎÚÂÆÏÂ„‚ Æ¢˜Ë˘ÂÙ ‰È‰‡ ‡Ï ¯

· ÌÈÏÂÚ ‰ÊÎ˘ ®ÌÈ¯Â‰ ‰ÏÓ‰Ó© È¯Â‰ ÌÊÈÏ‡È„È‡ ÏÚ ̇ ·˘ÂÁ È‡˘Î¯Â„‰Ó¢ ÌÈ¯Â‰ È˘‡¯
· ÈÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔË˜ È˙ÈÈ‰ È‡˘Î¢ ∫Ì‰Ï˘ ˙Â„ÏÈ‰ ÏÚ ÌÈÎÓ˙ÒÓ˘ ‰Ï‡Î Æ¢Ô˘È‰‰·Â

·ÚÂ ÛÒÎÏ Í¯Ú ÂÏ ‰È‰ ÔË˜ È˙ÈÈ‰ È‡˘Î¢Â ¢¯„Ò· È˙‡ˆÈÂ ̇ ‡ÊÎ·˘· Â„Æ¢ÂÈˆ¯˘ ‰Ó ÏÈ
Æ‰Ï‡Î ‡Ï Ì‰ ÈÏ˘ ÌÈ¯Â‰‰˘ ÌÈ‰ÂÏ‡Ï ‰„ÂÓ È‡˘ ÌÈÓÚÙ ˘È˘ ÈÏ ÂÈÓ‡˙

ÂÊÈ‡ ̄ ÈÚ‰ÏÂ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ‰ˆÂÁ‰ ıÂˆÏ ÌÈ˙Ó Â‰˘ÙÈ‡ ÌÎÂ˙· ̃ ÂÓÚ Ì˘ Ì‰˘ ̇ Ú„ÂÈ È‡
Æ˙‡ÊÎ ˙È˘ÙÈË ‰¯Ú‰

·‡ Ì˘ „ÈÓ˙ Ì‰˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ·„ ÌÂ˘ ‰˘ÂÚ ‡Ï ËÂ˘Ù È‡ ÏÆÆÆ‡‡‡Ï ÆÆÆÌ˙Â‡ ¯¯ÂÚÓ˘ ¯
Æ‰Â˘‡¯‰ ‰ÈˆÙÂ‡‰ ˙‡ ‰ÙÈ„ÚÓ È‡

·È˜˘Î·˘Ï¢ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ È˙ÏÌÈ„ÏÈÏ ¯ÂÙÈÒ „ÓÂÚ ÈÈÙÏ˘ ÚÎÂ˘Ó È˙ÈÈ‰ ¢¯ÈÊÁ‰ ˙‡ ¯Â
· ˙¯˙ÂÎ‰˘ ÈÙÓ ÌÓÚ˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ÍÏÂ‰ ¯ÂÙÈÒ‰˘ ÁÂË· È˙ÈÈ‰Â ÌÈË˜˙ÊÓ¯Ó ÏÏÎ≠Í¯„

· ˜ÒÂÚ ¯ÂÙÈÒ‰˘ ‡˘Â‰ ÏÚÂ ¯ÂÙÈÒ‰ ÔÎÂ˙ ÏÚ¯ÂÙÈÒ ·Â˙ÎÏ ¯˘Ù‡˘ È˙·˘Á ‡ÏÂ ¨Â
¯˘Ù‡ ÍÈ‡ ¨˙ÈÂÈ‚‰ ÈÏ ‰˙‡¯ ‡Ï ˙¯˙ÂÎ‰ ‰ÊÓ ıÂÁÂ Æ¯ÈÊÁ ‡Â‰ ÂÏ˘ ‡˘Â‰˘ ÔÈÈÚÓ

·˘ÏÆ‰¯ÂÙ‡ËÓ ÌˆÚ· ‡È‰ ˙¯˙ÂÎ‰˘ ÁÂË· È˙ÈÈ‰ ÂÊ‰ ‰Ï‡˘‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î Æøøø¯ÈÊÁ ¯Â
·‡ÆÆÆÍ˘Ó‰· ‰Ï‚È È‡˘ ‰ÂÂ˜ ¨Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ øøøø‰ÓÏ ‰¯ÂÙ‡ËÓ Ï
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