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 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך יסודי

 דיבור בציבור

 

 

 Show and tell - זרקור על היישום בעולם  -

Show and tell -  מקבל תלמיד במה להצגת חפץ, נושא, רעיון, מסר בפני קהל שומעים, בד"כ בפני קבוצת מהלך שבו

 בני גילו.

ואוסטרליה ובשנים האחרונות התרחבה לארצות נוספות כמו הפעילות מתקיימת שנים מספר בארה"ב, אנגליה 

ב'(, -תות א'יהספר בשלבי החינוך הראשוניים )גן וכ-שגורה בבתיזו פעילות  סינגפור והודו. במבנה "המסורתי" שלה,

. בארצות אלה מונחים התלמידים להביא חפץ המייצג אותם בפני ציבורכשהמטרה היא להכשיר את התלמידים לדבר 

 או הקרוב ללבם מביתם, להציגו בפני עמיתיהם ולהסביר על החפץ. 

הביטחון העצמי של התלמידים הצעירים, משכללת את יכולותיהם תורמת לטיפוח היא  : לפעילות זו יתרונות רבים

 ין מעמיקה את ההיכרות בהספר ו-קשרים בין הבית לבית יוצרת, הל, מרחיבה את אוצר המילים שלהםלדבר בפני ק

המאזינים הצעירים מגלים חוסר שקט  מורכבויות,קבוצת העמיתים לכיתה. יחד עם זאת במבנה המסורתי נתגלו 

עשרה דקות. לעתים, נוצרת תחרותיות בין התלמידים סביב החפץ, גודלו וערכו ויש אף הורים -כעבור עשר עד חמש

 האחריות הרבה הנופלת עליהם בהכנת ילדיהם לפעילות. המתמרמרים על

 

 בחינוך היסודי בתשע"ו lshow and telיישום 

 מטרות

 למטרות שונות בפני קהל  דיבורהתנסות ב 

  של התלמידיםקידום יכולות הדיבור וההאזנה 

 חיזוק תחושת המסוגלות והביטחון העצמי 

 םהעמקת ההיכרות בין התלמידי 

 

 הספר היסודי-"דיבור בציבור" בגיל ביתעקרונות להפעלת 

 הספר היסודי. -הכישורים במהלך ספירלי ומדורג לאורך שש שנות הלימוד בבית טיפוח ●

לחלק מהתלמידים הצעירים המגלים לכל תלמיד תהיינה שתי הזדמנויות לפחות בשנה, להציג בפני עמיתיו.  ●

אפשר לתת להתנסות בפעמים הראשונות בדיבור בפני קבוצת עמיתים קטנה לפי  ,יותר חשש וביישנות

 בחירתם. 

המורה יתכנן את תכנית העבודה השנתית שלו כך שיהיו בה מספיק הזדמנויות לכל התלמידים להשתתף  ●

  .כדוברים וכמאזינים
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 עקרונות לבניית מסגרות הפעילות:

 א. הנושאים

יוצעו נושאים הקשורים לעולמם הקרוב. המורה יכול לאפשר בחירה חופשית  ג'-לתלמידים בכתות א'

 לתלמידים, להציע רשימת נושאים לבחירה, לייחד זמן לנושא משותף לכל תלמידי הכיתה. 

לנושאים; אני ומשפחתי )דמויות במשפחה, חוויות משפחתיות, מנהגים, תרבות, הסיפור דוגמאות 

טיול שנהניתי בו;  ;תחביב, תחום עניין, כישרון; ספר, הצגה, סרט מומלציםהמשפחתי(;  חיית המחמד שלי; 

 י וכד'.יתפקיד שיש לי בכיתה, בבית; ענף ספורט אהוב על חלום, משאלה, שאיפה שיש לי;

יוצעו נושאים הקשורים לעולמם הקרוב, לחיי החברה והמדינה ולנושאים לימודיים  ו'-לתלמידים בכתות ד'

 שונים. 

פעילות פנאי מועדפת  י;האהוב עלי יםמקצוע הלימודלנושאים המוצעים לצעירים: לנושאים בנוסף דוגמאות 

מחיי המדינה והחברה,  דמות שהשפיעה עליי )מהמשפחה, ;מקומות בעולם ;אישים חשוביםעליי; 

יוזמה שהובלתי ערך שמנחה אותי; אירוע שהשפיע עליי; פרויקט, עבודת חקר, נושא אישי; ת(; ספרותי

 בכיתה, בחברה; אקטואליה )אירועים מחיי ביה"ס, החברה, המדינה, העולם( ועוד.

 

 ב. מבנה ההיצג ומסגרות הזמן

 הצעה למסגרת ההיצג: -כללי 

  משך הזמן ייקבע על ידי ביה"ס בהלימה לגיל –תלמיד או קבוצת תלמידים מציגים במשך מספר דקות  -שלב א           

 ראו המלצה.          

  ייקבע על ידי ביה"ס בהלימה לגיל. חשוב  -המאזינים יתייחסו בקצרה )ישאלו שאלה, יתנו משוב חיובי(  -שלב ב         

 שהמורה ישוחח מראש עם הלומדים על הדרכים השונות להתייחסות.         

 המציגים יודו למאזינים על ההקשבה ועל התייחסותם -שלב ג         

 סיכום ע"י המורה )חיזוק חיובי למציג, התייחסות לתוכן, לאופן ההצגה, למאמץ שהושקע, חיזוק חיובי  -שלב ד         

 למאזינים....(        

 המלצה: 

התלמידים הדוברים יתבקשו לדבר  דקות. 15תיארך הפעילות )דיבור של מספר תלמידים( עד  ג'-בכתות א'

 כשתיים עד שלוש דקות.

התלמידים הדוברים יתבקשו  דקות רצופות. 20-רך הפעילות במעט וניתן להקצות לה כתתאו' -'דבכתות 

 דקות.עד חמש לדבר 

 

  הכנת הלומדים לקראת ההיצגג. 

 המורים ינחו את הלומדים וידריכו אותם לקראת ההיצג: יעלו יחד נושאים אפשריים להיצג, יגבשו את 

 לחששות אפשריים ויחזקו את ביטחונם.התכנים והמסרים המרכזיים שיוצגו, יתייחסו 

המורים יציעו לתלמידים דרכים ועזרים שיכולים לסייע להם, לדוגמה תמונות הממחישות את נושא הדיבור, 

 תרשימים המסייעים לדובר לארגן את דבריו ברצף וכד'.
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 ד. הגדרת תפקיד המאזינים

ולאופן  ברים שהוצגותוכן הדלהתייחס לת הבהרה, לשאול שאלו לתלמידים המאזינים תינתן אפשרות

 וכד'. ההיצגתחושותיהם בעקבות במחשבותיהם ולשתף את הדובר בההצגה; 

 

 ה. יידוע ההורים והתלמידים

על  יקצה זמן לפעילות וישתף את התלמידים בקביעת סדר המציגים ומספרם במהלך החודש )למשל: המורה 

 . פי בחירת הלומדים וכד'(פי סדר הישיבה בכיתה, על פי סדר הא"ב, על 

. אם נקבע נושא כדאי למפגש בו יציג ילדוליידע גם את ההורים ולאפשר למי מהם שמעוניין בכך, להגיע רצוי 

 כך את התלמידים וההורים.-ליידע על

 

 ו. גיוון בפעילות הכיתתית

כדי ליצור עניין ואתגר מחודש, רצוי לתכנן מהלכים שונים לדיבור בציבור, למשל בתחילת שנה התלמידים 

הצעירים יכולים להציג את עצמם ולהסתייע לשם כך באביזרים שונים, תמונות, וחפצים מהבית, רכיבים 

סרטון וכד' יכולים  אלה מסייעים בתכנון ובהיערכות ומקלים על הדובר )אמצעים טכנולוגיים כמו מצגת,

לסייע(. המורה יכול ליזום מצבים בהם התלמיד מציג את הנושא שלו באמצעות חידון או רמזים, 

שהתלמידים האחרים מזהים באמצעותם את הנושא או החפץ, כך לתלמידים המאזינים חלק אקטיבי 

 בנות רמזים. בפעילות והתלמידים המאזינים והדוברים, מפתחים את יכולותיהם לשאול שאלות ול

 

 קישורים:

 תכנית מערכתית מכיתה א' ועד כיתה י"ב ברוח הלמידה המשמעותית -דיבור בציבור" " -חוזר מנכ"ל  .א

 :ולמאזינים עזרים לדובר .ב

 :תכנית חברתית ערכית לשיתוף במסרים –מתוך "מפגשים בגובה העיניים" 

  לקראת ההיצג -כרטיס הכנה לדובר 

  כרטיס הצגה לדובר

 ה לדוברסימניי

 למאזינים -ספרון משוב 

 מפגשים בגובה העינייםלהרחבה ולעיון בעזרים נוספים: 

 :היסודי"ס בביה דבור שיח המקדמות הוראה יחידותג.  

 בחברה חיים

 המשפחה יום

 ישראל מדינת ולתפארת

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5585931A-69F2-400B-9E4E-5F4969A73D57/39817/makom_hachana1.doc
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5585931A-69F2-400B-9E4E-5F4969A73D57/39818/makom_hazaga1.doc
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5585931A-69F2-400B-9E4E-5F4969A73D57/39734/13_simania2.doc
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5585931A-69F2-400B-9E4E-5F4969A73D57/39735/14_mashov2.doc
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yesodi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5585931A-69F2-400B-9E4E-5F4969A73D57%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fYesodi%2fHevra%2fTochniy
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yesodi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5585931A-69F2-400B-9E4E-5F4969A73D57%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fYesodi%2fHevra%2fTochniy
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FD99E10C-1102-4C39-966A-8F8EA4745078/121616/resource_1324249853.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E8DD7C75-D0EE-4C3D-A39D-1DAC8AB16071/170394/yom_hamishpacha.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E8DD7C75-D0EE-4C3D-A39D-1DAC8AB16071/160994/teferet.pdf

