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אסטרטגית ורמת מעורבות על הבנת הנקרא בקרב  -ההשפעה של למידה מטה

 מתבגרים: מחקר התערבות 

 בלפר, טל לביא, לירון שלו ומני יערי-עתליה רסולי

 אילן -אוניברסיטת בר

אחת האסטרטגיות המרכזיות התומכות בהבנת טקסטים מיידעים היא אסטרטגית מבנה, על פיה הקוראים 

ולארגן את הרעיונות המופיעים בטקסט לומדים לזהות סוגים שונים של מבני טקסטים )לדוגמא, השוואה(,  

המזוהה.   המבנה  סמך  על  חשיבותם  רכיביםלפי  שמשלבת  התערבות  תוכנית  פיתחנו  זה  -מטה  במחקר 

אסטרטגיים בהוראה של אסטרטגיות מבנה. בהוראה זו התלמידים מפתחים ידע אודות האסטרטגיה, לצד 

לבין  המשימה  מאפייני  בין  להתאים  יכול  שהלומד  כך  הידע,  סוגי  שני  בין  והתיאום  המשימה  אודות  ידע 

לאורך  תלמידי כיתות ח׳    163בה השתתפו    תכנית התערבות  הועברהלשם כך,  .  האסטרטגיה הנדרשת לפתרונה

שלוש אסטרטגיות מבנה שונות )השוואה, סיבה שבועות במסגרת שיעורים כפולים. במהלך ההתערבות נלמדו    9

ותוצאה והכללה ופרוט( בשלושה תחומי תוכן שונים )היסטוריה, מדעים ואזרחות( בשתי דרכי הוראה שונות 

מטה  - מתווכת(  )הוראה  הבנייה  של  ודר-דרך  בנוסף  אסטרטגית  אסטרטגית,  ישירה(  )הוראה  הקניה  של  ך 

רגילה.   הוראה  בשיטת  ללמוד  שהמשיכה  ביקורת  המטהלקבוצת  ההתערבות  אסטרטגית,  -בקבוצת 

האסטרטגיות נלמדו בליווי המללה של תהליכי החשיבה של התלמידים בעזרת שאלות מתווכות מסוג מל״א 

דה בכיתה התמקדה ברכיב ה״איך״, באופן יישום הלמי)מתי, למה ואיך(. בקבוצת ההתערבות האסטרטגית,  

ביצוע   טרם  השונים.  שלביה  על  שתי האסטרטגיה  באמצעות  נבחנו  המשתתפים  כלל  ולאחריה,  ההתערבות 

אסטרטגי. במהלך ההתערבות מידת  -מטלות בהבנת הנקרא של טקסטים מידעיים ובאמצעות שאלון ידע מטה

. תוצאות המחקר הראו כי שתי קבוצות ההתערבות הראו המעורבות של התלמידים תועדה בצילומי וידאו

שיפור מובהק במענה על מטלות הבנת הנקרא ושאלון מטא אסטרטגיה לאחר ההתערבות בהשוואה למענה 

לפני ההתערבות, בעוד שבקבוצת הביקורת לא נמצא שיפור כלשהו. עם זאת, בהשוואה לקבוצת הקניית ידע 

סטרטגי הראתה שימוש ספונטני רב יותר באסטרטגיות השונות שנלמדו  א-אסטרטגי, קבוצת הבניית ידע מטה

במהלך ההתערבות )כגון סימון מילות רמז ושימוש בתרשים( בזמן פתרון המטלה של הבנת הנקרא. כמו כן,  

בסיום   התלמידים  של  הלמידה  לתוצרי  ובדיונים  במטלות  גבוהה  מעורבות  בין  חיובי  קשר  קיים  כי  מצאנו 

תלמידוהת מטהכנית.  ידע  הבניית  בתנאי  מעורבים  מעורבים    אסטרטגי-ים  הפחות  מחבריהם  יותר  נתרמו 

 ר.לממצאים אלו השלכות חשובות על פיתוח התערבויות בתחום השפה אשר ידונו במאמ מתוכנית ההתערבות.  

 קוגניציה, הבנת הנקרא, מעורבות, טקסטים מידעיים, אסטרטגיות מבנה-מטה מילות מפתח:

 מבוא

 הנקרא הבנת 

ובין   הטקסט  חלקי  בין  וקישור  חיבור  ידי  על  הטקסט  של  מנטלי  ייצוג  ליצור  היכולת  היא  הנקרא  הבנת 

. הייצוג המנטלי של הקורא כולל יחידות מידע לוקאליות  Kintsch & van Dijk, 1978)הטקסט לידע קודם ) 

מתייחסות לאופן בו הרעיונות  אודות הרעיונות המובאים בטקסט )ייצוג השטח( לצד יחידות מידע גלובליות ה

כך   השטח,  ברמת  הרעיונות  בעיבוד  תומכת  הגלובלית  העל  רמת  על(.  מבנה  )ייצוג  בטקסט  מאורגנים 

בין   לקשר  בטקסט,  המידע  את  ולעבד  לפרש  לקורא  מאפשרת  הטקסט  מבנה  אודות  בסכמות  שהשימוש 

 (.Kintsch, 2004רעיונות חדשים לידע קודם, ולעורר מידע הרלוונטי להמשך הקריאה ) 
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מבנה   אסטרטגית  היא  מיידעים  טקסטים  בהבנת  התומכות  המרכזיות  האסטרטגיות  אחת 

(structure instruction  מבנה זיהוי  טקסטים.  מבני  של  שונים  סוגים  לזהות  לומדים  הקוראים  פיה  על   ,)

חשיבותם על סמך  הטקסט מאפשר לקורא לזהות מהי מטרת הכותב, ולארגן רעיונות המופיעים בטקסט לפי  

(. נמצא כי קוראים מיומנים מסוגלים לזהות מבנים החוזרים על  Meyer & Freedle, 1984המבנה הקיים )

( . ( Meyer, Brandt & Bluth, 1980עצמם, ולהשתמש במבנים אלו בכדי להבין ולזכור מידע מן הטקסט 

וצרת עומס קוגניטיבי על משאבי  מיומנים י-לעומת זאת, חוסר הכרות עם מבני הטקסטים בקרב קוראים לא

 (. Lapp, Flood & Ranck-Buhr, 1995; Snow, 2000הזיכרון והעיבוד ופוגעת בתהליכי ההבנה שלהם )

ישנה הסכמה על קיומם של חמישה מבני טקסטים מרכזיים, כשכל אחד מהם מאופיין בצורת ארגון  

ר גם  )נקרא  והכללה  פירוט  ותוצאה,  ורצף.  ומטרה שונה: השוואה, סיבה  ופתרון,  בעיה  שימה או תיאור(, 

במחקר זה התמקדנו בשלושת המבנים הראשונים. כותבים משתמשים במבנה של השוואה בשביל להדגיש  

נקודות דמיון ושוני בין נושאים או פריטים שונים )לדוגמא, צורות התיישבות בארץ ישראל(, סיבה ותוצאה  

תנים(, ופירוט והכללה בכדי לספק  ילדוגמא, היכחדות של לוו בכדי להציג הסברים אפשריים לתופעות בעולם )

היבטים   )לדוגמא,  לזה  זה  הקשורים  פריטים  או  נושאים  של  דוגמאות  או  מאפיינים,  היבטים,  על  מידע 

להיבטים   המתייחס  תיאורי  מבנה  בין  המפרידים  יש  והכללה  פירוט  במבנה  ירוקה(.  בבנייה  חיוביים 

 . (Meyer & Ray, 2011)מתי המתייחס נושאים הקשורים זה לזה  ומאפיינים של תופעה למבנה רשי

מטה ממחקר  מבנה.  אסטרטגיות  להקניית  התערבות  מחקרי  של  רב  מספר  נעשו  השנים  - לאורך 

מפתח   מילות  לימוד  כמו  נוספים  הוראה  ברכיבי  לרוב  מלווה  מבנה  אסטרטגיות  לימוד  כי  עולה  אנליזה 

(signal words גראפי שימוש במארגנים  הוראה מסוג  (,  באמצעי  שימוש  נמצא  בנוסף  כתיבה.  והוראת  ים 

מורחב   משוב  ומתן  תיווך  ידע  )Meyer & Ray, 2011(הדגמה,  בהקניית  תומכים  אלו  הוראה  אמצעי   .

פרוצדורלי )"איך"( בנוגע לשלבי הפעולה הנדרשים לצורך זיהוי מבנה הטקסט ועיבוד הטקסט על פי מבנה  

 זה.

ידע פרוצדורלי זה אינו תמיד מספק, שכן היישום של כל אסטרטגיה הוא  עם זאת, חוקרים טענו כי  

(. Brown, 1978; Kuhn, 1999; Schraw & Moshman, 1995; Zohar, 2007) תלוי טקסט ומטלת הקריאה 

לסיטואציית   שלמד  האסטרטגיות  את  ולהתאים  בגמישות,  לפעול  נדרש  יעיל  לומד  אלו,  חוקרים  פי  על 

הקיימת, גם במצבים עמומים שאינם מּוְבִנים. לכן, בנוסף לידע פרוצדורלי הקורא נדרש לפתח הבנה  הקריאה  

מגוונות   בסיטואציות  ביותר  המתאימה  הפעולה  דרך  בחירת  לצורך  והאסטרטגיה  המשימה  של  מעמיקה 

(Kuhn, 1999  כלומר, עליו לפתח ידיעה .)שלהם  בנוגע לאסטרטגיות הנלמדות וליישום    אסטרטגית-מטה

 עבור טקסטים ומטלות קריאה שונות.  

 אסטרטגיה-קוגניציה ומטה-מטה

קוגניציה הוא תהליך חשיבה על החשיבה עצמה. קיימת הסכמה רחבה בין חוקרים על הבחנה בין שני  -מטה

המטה של  מטה-מרכיבים  למיומנויות  מתייחס  האחד  )-קוגניציה.   (metacognitive skillsקוגניטיביות 

שיקוף החשיבה  הכוללות את תה  כדי  תוך  והערכה  ניטור  תכנון,  כמו תהליכי  של החשיבה,  הוויסות  ליכי 

(Kuhn, 2000מטה לידע  מתייחס  השני   .)- ( משלושה  metacognitive knowledgeקוגניטיבי  המורכב   )

 ,Hackerרכיבים: ידע אודות האדם החושב, ידע אודות משימות חשיבה, וידע אודות אסטרטגיות חשיבה ) 

Dunlosk & Greasser, 1998.) 



 בהבנת הנקרא אסטרטגית -למידה מטה

 

3 
 

אסטרטגי. ידע זה הוא  -קוגניטיבי מפורש המיושם בהקשר הלימודי נקרא גם ידע מטה-ידע מטה 

( ועוד  כגון מיון, הכללה, תכנון, הערכה,  גבוה,   ,Ben-david & Zoharאודות אסטרטגיות מסדר חשיבה 

ות למידה המקדמות תהליכי  שמתייחס ליכולת להשתמש באסטרטגי ידע אסטרטגי  . יש להבחין בין  (2009

הכולל הבנת ערכן ומגבלותיהן של האסטרטגיות השונות,    אסטרטגי -ידע מטההבנה והסקת מסקנות, לבין  

אסטרטגית דומה  -והתאמתן לסיטואציה למידה שונות. ההבחנה בין היכולת האסטרטגית ליכולת המטה

(  1999. קון )(Dean & Kuhn, 2003) להבחנה שבין הידיעה איך להפעיל אסטרטגיה לבין הבנת המהות שלה

אסטרטגי כולל ידע אודות האסטרטגיה, לצד ידע אודות המשימה והתיאום  -מוסיפה ואומרת כי ידע מטה

בין שני סוגי הידע, כך שהלומד יכול להתאים בין מאפייני המשימה לבין האסטרטגיה הנדרשת לפתרונה  

(Kuhn, 1999 .) 

בידע   )ידע מותנה(  - מטהלומד המחזיק  )א( "מתי"  לענות על שאלות מסוג  יכול  אילו    –אסטרטגי 

)ב(   באסטרטגיה;  להשתמש  כדאי  לא  סיטואציות  ובאילו  באסטרטגיה,  לשימוש  מתאימות  סיטואציות 

מדוע יש להשתמש באסטרטגיה, ומה יהיו התוצאות בהעדר השימוש באסטרטגיה;    –"למה" )ידע מוצהר(  

)ידע תהליכ )  –י(  )ג( "איך"   ,Kuhnכיצד האסטרטגיה פועלת, ואיך להשתמש באסטרטגיה הלכה למעשה 

1999; Schraw, 1998  שלה מיטבית  יישום  ויכולת  האסטרטגיה,  של  מעמיקה  הבנה  מייצר  זה  ידע   .)

 (. Ritchhart, Turner, & Hadar, 2009בסיטואציות ומשימות שונות )

יכולת העברה של ידע מתחום תוכן אחד אל    אסטרטגית היא פיתוח-אחד היתרונות של חשיבה מטה

אסטרטגית מאפשרת ללומד לזהות מהם  - חשיבה מטה(.  Ben-david & Zohar, 2009תחומי תוכן אחרים )

העומד   הפנימי  הלוגי  המבנה  את  למודע  ולהעלות  שונות,  לימודיות  לסיטואציות  המשותפים  המאפיינים 

אסטרטגי יכול להעביר אסטרטגיות חשיבה שנרכשו  -הבבסיס אותה סיטואציה. לדוגמא, לומד בעל ידע מט 

על פי שתהליך  -כך שאף  בלימודי האזרחות, וליישמן בהקשר חדש במקצוע רב מלל אחר כמו היסטוריה. 

רכישת הידע הוא תלוי תוכן והקשר ספציפי, הרי שקיימים אספקטים כלליים של חשיבה והם אלה הניתנים  

 (.Ben-David, 2007להעברה )

כיווני. ידע על האסטרטגיה  -אסטרטגי להפעלת אסטרטגיות הוא דו -ך, הקשר בין ידע מטהיתרה מכ

מאפשר לזהות מטלות ומצבים המזמנים שימוש באסטרטגיה ובכך להעלות את השימוש בה. כפועל יוצא,  

ואופן   ובכך להבין את תרומתה  שימוש חוזר באסטרטגיות מאפשר לשכלל את הידע אודות האסטרטגיה 

אסטרטגי מעלה את  -(. מכאן, עצם קיומו של ידע מטה  & 1998PearsallKuhn ,בצורה מטיבה )הפעלתה  

 אסטרטגי. -הסיכוי לשימוש חוזר באסטרטגיה, ובתורו לשכלול וחידוד הידע המטה

 אסטרטגי -הוראה ורכישה של ידע מטה

טרטגיה, וכן אלו  יישום אסטרטגיות למידה מתקיים כשהתלמיד מבין באילו סיטואציות יש ליישם את האס

(. מכאן, לימוד אסטרטגיות חשיבה צריך  Baker & Brown, 1984שלבים נדרשים לשם הוצאתה לפועל )

ברכישה   מלווה  המטה   מודעתלהיות  הידע  רכיבי  )-של  מטהZohar, 2012אסטרטגי  ידע  של  בהוראה   .)-

שם האסטרטגיה,    –סטרטגי, התלמיד מגבש ידע מודע ומפורש אודות רכיביה של האסטרטגיה הנלמדת  א

זמן השימוש, אופן השימוש, והרציונל לשימוש באסטרטגיה. זאת בניגוד להחזקת הידע באופן סמוי ללא  

 יכולת לתקשר ידע מסוג זה.  
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האסטרטגיות   הפנמת  לשם  מחייבים  כתנאים  נמצאו  הקשרים  במגוון  מתמשך  ואימון  תרגול 

(Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach, 2006)אסטרטגי מופשט מטבעו ולכן חייב  – . ידע מטה

להבנות במהלך התנסויות קונקרטיות, במשימות הדורשות שימוש קוגניטיבי פעיל באסטרטגיות השונות  

ידי  -אסטרטגי חייבים להיבנות על -(. בנוסף, ישנם מחקרים המראים כי רכיביו של הידע המטה2007  )זוהר,

( אקטיבי  באופן  ידע    (.Ben-David et al., 2009; Ben-David, 2007התלמיד  כהבניית  ידועה  זו  גישה 

(Knowledge construction בהוראה זו המורה מכוונת את התלמידים להבנות בעצמם ידע מפ .)  ורש אודות

התלמידים   הכתובה,  או  הדבורה  באופנות  המללה  תהליכי  או  מפורש  דיון  דרך  החשיבה.  אסטרטגיות 

ידי התלמיד  -מייצרים הכללות וחוקיות בהקשר לאסטרטגיות החשיבה. ההנחה היא כי רק ידע שיּובנה על

דוד,   )בן  עבורו  ושימושי  משמעותי  יהיה  אקטיבי  להקני2009באופן  בניגוד  זאת   .)( ידע   Knowledgeית 

transitionהוא במתן הסברים ברורים, הדגמות מוחשיות   ( בה תפקידו של המורה בהקניית אסטרטגיות

וארגון נהיר ומסודר של הרעיונות, המושגים והמיומנויות הדרושים. במצב זה התלמיד אינו ״מבנה״ את  

 (.Adams & Engelmann, 1996הידע, אלא הוא מועבר לתלמידים בצורה ישירה )

  אסטרטגי- ומטה קוגניטיבי-מטה ידע להוראת התערבות מחקרי

מטה  בהוראה  שימוש  שעשו  ההתערבות  מחקרי  של  המכריע  החשיבה  -הרוב  בתחום  נעשו  קוגניטיבית 

( החיים  ומדעי  המדויקים  המדעים  במקצועות  והניסויית  בעוד  Barzilai    &Zohar  2013 ,המתמטית   ,)

.  (Pressley et al., 1992מלל )-מועטים בלבד נעשו בתחום הבנת הנקרא במקצועות רבישמחקרי התערבות  

- קוגניטיבי בחשיבה מתמטית-על מנת להסביר פער זה, חוקרים טענו שיש יותר הזדמנויות לקיום רכיב מטה

מדעית, ובהתאם נמצא שגודל האפקט של ההתערבויות שנעשו בתחום זה רב יותר מאשר זה שנמצא בתחום  

 (. 2000; גרוס, Dignath, Buttner & Langfeldt, 2008הקריאה והכתיבה )

הוראה מטה  ששילבו  תכניות ההתערבות  של  תכנית התערבות    נמצאו אסטרטגית,  -בסקירה  שתי 

הנקרא, אשר כוונו לטיפוח עצמאות בלמידה ולשימוש גמיש באסטרטגיות. בתכנית  -מרכזיות בתחום הבנת

עצמאות   "השגת  שכונתה  )  אחת,  ,  (Students Achieving Independent Learning  ;SAILבלמידה" 

. המורה הדגימה  (Pressley et al., 1992התלמידים למדו "סל" של אסטרטגיות לעיבוד טקסטים סיפוריים )

את שלבי היישום של האסטרטגיה, המלילה את תהליכי החשיבה שלה במהלך קריאת הטקסט, והסבירה  

" להשתמש באסטרטגיות שונות )ניבוי, ערור ידע קודם, פירוש מילים קשות, ועוד(.  "איך-לתלמידים "מתי" ו

לאחר ההקניה התבקשו התלמידים לפעול באופן עצמאי, ולבחור אסטרטגיה מתאימה לעיבוד קטע הקריאה.  

המורה העלתה למודעות של התלמידים את האסטרטגיות העומדות לרשותם, ועודדה אותם לעשות בהם  

-תכנית זו שוחזרה במספר מחקרים ויושמה באופן עקבי על קוראים מתקשים בגילאי בית  .יםשימוש מתא 

 (.Schuder, 1993 Ogan, 1993;-Brown & Coyספר יסודי )

( עמיתים  הוראת  גם  ששילבה  דומה,  ארבע  Reciprocal Teachingבתכנית  של  הקנייה  נעשתה   ,)

( (.  Hartman, 1994; Palinscar & Brown, 1984אסטרטגיות לתמיכה בתהליכי תכנון, בקרה וההערכה 

עבור כל אחת   ולנבא.  מילים קשות  התלמידים למדו לנסח שאלות על הטקסט, לסכם פסקאות, להבהיר 

הוקדשה   התכנית  ובהמשך  מלאה,  כיתה  של  במתכונת  ה"איך"  רכיב  של  הקניה  נעשתה  מהאסטרטגיות 

היו סביב "מנהיג" )מתחלף( השואל את קבוצתו  לתרגול האסטרטגיות בקבוצות קטנות. העבודה בקבוצות  

שאלות קבועות המעודדות יישום של האסטרטגיה, תוך יצירת שיח בין חברי הקבוצה. בסיום התכנית נעשה  
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( השונות  באסטרטגיות  להשתמש  ו"למה"  ל"מתי"  בנוגע  כיתתי   & Hartman, 1994; Palinscarדיון 

Brown, 1984  וון רחב של הקשרים על טווח גילאים שנע מתלמידים ביסודי  שוחזרה ויושמה במג  זו(. תכנית

(, וכן על מגוון אוכלוסיות, ביניהן מבינים  Alfassi, 1998; Hart & Speece, 1998ועד לסטודנטים בקולג' ) 

 (. Fevre, Moore & Wilkinson, 2003; Lysynchuk, Pressley & Vye, 1990חלשים ומפענחים חלשים ) 

בבחינת מודל ההוראה בשתי תוכניות התערבות האמורות, האסטרטגיות נלמדו באופן מפורש והידע  

אסטרטגי נבנה יחד עם התלמידים תוך עבודה בקבוצות קטנות, מתוך התנסות במשימות השוטפות  -המטה

מצד    בכיתה. בניתוח איכותני שבדק את אופן היישום של תכניות התערבות אלו בתנאי כיתה רגילים עלה

המורים קושי עקבי ביישום התכנית. המורים התקשו לפעול לפי פרוטוקול התכנית, ונאלצו לעשות שינויים  

(.  Hacker & Tenent, 2002רבים בדרכי ההוראה ובאופן לימוד האסטרטגיות על מנת להתאימם לכיתתם )

נגישות וישימות להקנ וזיהוי של שיטות הוראה שהן  ישנו צורך בבניה  ידע אסטרטגי ומטהנראה כי  - יית 

 אסטרטגי.  

מחקרים שיישמו את מודל    16אנליזה, שכללה  -בבחינת היעילות של התכניות, סקירה מסוג מטה

של   אפקט  גודל  נמצא  אפקטיבית.  הנה  שהתכנית  מצאה  עמיתים",  הנקרא    0.32"הוראת  הבנת  במבחני 

של   אפקט  וגודל  על  0.88סטנדרטים,  שנוצרו  הנקרא  הבנת  מבחני  קבוצת  -עבור  לטובת  החוקרים  ידי 

( . למרות שתוצאות המחקרים מצביעות על יעילות התכנית,  (Rosenshine & Meister, 1994ההתערבות 

מתוך   התכנית.  בתום  התלמידים  של  האסטרטגית  היכולת  את  למעשה  הלכה  בדקו  בודדים    15מחקרים 

אסטרטגיה שנלמדה בתכנית, ואף  מחקרים שנסקרו, שישה בלבד בחנו את אופן היישום של התלמידים את ה

אסטרטגי של התלמידים. קשה אם כך להבין ממחקרים אלו מהי תרומת  -מחקר לא בחן את הידע המטה

 .  שיפור ההישגים בהבנת הנקראאסטרטגי ל-הידע המטה

 אסטרטגי  -הבדלים בינאישיים ברכישת ידע מטה

מסדר גבוה, כמו המללה של חשיבתו,  אסטרטגי על התלמיד לבצע פעולות חשיבה  -לצורך רכישת ידע מטה

(. ללא  2009קוגניטיביות מצד המורה, וכן התנסות מעשית במשימות חשיבה )בן דוד, -מענה על שאלות מטה

 ( התלמיד  מצד  מודעות  וללא  חלקי,  ספונטני,  באופן  יתפתח  זה  ידע  אלו,  פעולות   & Veenmanביצוע 

Elshout, 1999 אסטרטגי להיות  -(. מכאן, על התלמיד הרוכש ידע מטה( מעורבengaged)    בתהליך הבנית

 הידע, ולקחת חלק פעיל בה.  

 ( למידת המאמץ שהתלמיד משקיע במימוש המטרות  engagementמעורבות  ( בלמידה מתייחסת 

 ,Fredricks, Blumenfeld & Parisהלימודיות, בפעילויות בית הספר, וכן בקשר עם התלמידים והמורים ) 

ב(.  2004 ביטוי בכיתה במספר אופנים. במחקר הנוכחי התמקדנו  לידי  לבוא  יכולה  זו  מעורבות  מעורבות 

המתבטאת בהשתתפות של התלמיד במטלות ובדיונים הכיתתיים, ולמידת הריכוז והקשב שלו  התנהגותית  

מודית  מעורבות התנהגותית היא חיצונית, ולכן קל להבחין בין תלמיד שאינו עסוק במטלה הליבשיעורים.  

(task-off( לבין תלמיד מעורב )deeply involved  .) 

 engagedמעורבות התלמיד בלימודיו מתבטאת בין היתר במטלות של הבנת הנקרא. קורא מעורב )

reader  יהיה בעל מוטיבציה גבוהה להבנה הטקסט באופן מעמיק, וייגש אל הטקסטים אותם הוא קורא )

קוראים מעורבים מתוארים כקוראים מיומנים,  .   & Guthrie, 2000)(Wigfieldבאופן מודע ואסטרטגי  
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( ידע קודם  ידע חדש עם  ושילוב  רעיון מרכזי,  זיהוי  עיבוד משפטים,  בזיהוי מילים,   & Grabeהשולטים 

Stoller, 2011  נמצא כי מידת ההצלחה של תכניות התערבות לשיפור יכולות פענוח והבנת הנקרא מתווכת .)

על רבה  )  ידי-במידה  התלמיד  של  המעורבות   ,Guthrie, MacRae & Klauda, 2007; Taboadaמידת 

Tonks, Wigfield, & Guthrie, 2009)  .  ולהישאר   התלמיד חייב להיות מעורב ותגובתי לתכנית ההתערבות

( הלמידה  מקטעי  במהלך  במטלה  גוטריFogarty et al., 2014ממוקד  של  המודל  לפי  מידת    (.  ועמיתיה, 

(.  Gutheie et al., 2007של התלמיד משפיעה באופן ישיר על הצלחת ההתערבות  )   המעורבות ההתנהגותית

לדיונים   זמן ממושך במטלות הקריאה, שאלו שאלות, תרמו  תצפיות הראו שתלמידים מעורבים השקיעו 

ההנח  ההתערבות.  במסגרת  להם  שניתנו  המטלות  כלל  את  והשלימו  אלו,  הכיתתיים,  שתלמידים  היא  ה 

מעורבים, קוראים ומגיבים יותר לטקסטים, וכך נחשפים ומתרגלים במידה רבה  -בהשוואה לעמיתיהם הלא 

 (  & ,Mol & Bus, 2011; Schaffner, Schiefeleיותר את המיומנויות הרלוונטיות לתכנית ההתערבות 

Ulferts, 2013)  . 

למעורבות התלמיד נבדק בשתי תכניות הוראה:  הקשר בין הצלחת תכניות התערבות בהבנת הנקרא  

( מתבגרים״  בקרב  אסטרטגית  לקריאה   ;Strategic Adolescents Reading Intervention”התערבות 

STARI ( )Wigfield et al., 2008)  ( ו״הוראת הקריאה באופן מכוון רעיוניות״Concept Oriented Reading 

Instruction; CORI( )Kim et al., 2017.)    ,בשתי התכניות נלמדו אסטרטגיות לוקאליות )שאילת שאלות

הבהרה, ניבוי( וגלובליות )מאגרנים גרפים, מבנה סיפור(. ממצאיהן מראים שמידת המעורבות של התלמיד  

במהלך ההוראה קשורה באופן חיובי להישגי התלמידים בסוף התכנית. במחקר הנוכחי בחנו את המידה בה  

אסטרטגי והתנהלות אסטרטגית נכונה במהלך הקריאה. פיתוח  -לפיתוח ידע מטהמעורבות התלמיד תורמת  

אסטרטגי מחייבת את התלמיד להתנסות במשימות חשיבה ולבצע פעולות רפלקטיביות על תהליכי  -ידע מטה

 אסטרטגי. -החשיבה שלו, ולכן יש חשיבות רבה לבחינת החשיבות של מעורבות התלמיד בהבניית ידע מטה 

 י הנוכח המחקר

אסטרטגית על הישגים בהבנת הנקרא בקרב תלמידי  - במחקר הנוכחי בחנו  את ההשפעה של למידה מטה

אסטרטגית של שלוש אסטרטגיות  -חטיבת ביניים. לשם כך, העברנו תכנית התערבות הכוללת הוראה מטה

רבי תוכן  תחומי  בשלושה  ופרוט(  והכללה  ותוצאה  סיבה  )השוואה,  שונות  )היסטו-מבנה  שונים  ריה,  מלל 

האסטרטגיה   ולבחור את  שונים,  וטקסטים  עם מטלות  להתמודד  התלמידים התבקשו  ואזרחות(.  מדעים 

מטה ידע  שהקנו  קודמות  התערבות  תכניות  המטלה.  על  מענה  לשם  הטקסט  להבנת  ביותר  - המתאימה 

יים.  אסטרטגי נעשו במסגרת של קבוצות קטנות, וניתן בהן דגש ללימוד אסטרטגיות להבנת טקסטים סיפור

המטה  הידע  רכישת  נבחנה  לא  הללו  ההתערבות  תכניות  של  בסופן  כן,  לימוד  -כמו  בעקבות  אסטרטגי 

האסטרטגיות. לכן, תכנית ההתערבות הנוכחית הועברה בתנאים של הוראה כיתתית סטנדרטית, ונלמדו בה  

בהתמודדות  אסטרטגיות מבנה התומכות בהבנת טקסטים מידעיים. אסטרטגיות אלו מטרתן הייתה לסייע 

המטה הידע  רכישת  בנוסף,  הביניים.  בחטיבת  הלימודים  תכנית  את  המאפיינים  מורכבים  טקסטים  - עם 

אחרי". תכנית ההתערבות  -אסטרטגי, והאלמנט ההבנייתי )מתווך( בו, נבחנה באופן ישיר במערך מסוג "לפני

ית התערבות אשר הקנתה  והושוותה לתוכנ  אסטרטגי-המטה)דרך תיווך( של הידע    הבנייתיתכללה הוראה  

 )ללא תיווך(.  ישירה בהוראה   אסטרטגיידע 
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 מטרות המחקר 

מטה .1 ידע  הבניית  של  ההשפעה  יישום  - מידת  על  רגילים  כיתה  בתנאי  תלמידים  בקרב  אסטרטגי 

 אסטרטגיות מבנה בעת התמודדות עם טקסטים מידעיים. 

האסטרטגי לטקסטים חדשים מאותם תחומים שנלמדו  - אסטרטגי להעברת הידע-תרומת הידע המטה .2

רחוקה( ולטקסטים בעלי מבנה מורכב    בתוכנית )העברה קרובה(, לטקסטים מתחומים אחרים )העברה

 יותר )העברה רחוקה(. 

אסטרטגי באופן הבנייתי מחייבת את התלמיד לבצע פעולות חשיבה מסדר גבוה, לתת  -רכישת ידע מטה  .3

מטה  לשאלות  של  -מענה  החשיבות  את  בחנו  זאת  לאור  חשיבה.  במשימות  ולהתנסות  קוגניטיביות 

 אסטרטגי. - ידע מטה  המעורבות ההתנהגותית של התלמיד בהבניית

 השערות המחקר 

מטה .1 ידע  הבניית  בתנאי  תלמידים  כי  האסטרטגיה  -שיערנו  את  וליישם  לבחור  יצליחו  אסטרטגי 

המתאימה להתמודדות עם טקסט ומטלות במבנים שונים בצורה טובה יותר מאשר תלמידים בתנאי  

)איך( וידע דקלרטיבי )למה( ידעו    פרוצדורליהקניית ידע אסטרטגי. תלמידים בעלי ידע מותנה )מתי(, ידע  

 & Buttnerלעשות שימוש גמיש ויעיל יותר באסטרטגיות מאשר תלמידים בעלי ידע פרוצדורלי בלבד )

Dignath, 2008)  כשהם יותר  מעמיקה  במידה  האסטרטגיות  את  יפנימו  שתלמידים  היא  ההנחה   .

מספקים בעצמם הסברים ויוצרים הכללות, מאשר כאשר מתבצעת ״קבלה סבילה״ של הידע )בן דוד,  

2010  .) 

אסטרטגי יראו יכולת העברה  -בדומה לממצאים קודמים, ציפינו שתלמידים בתנאי של הבניית ידע מטה .2

יותר של   ולתחומי תוכן חדשים מאשר תלמידים בתנאי של  טובה  האסטרטגיות הנלמדות לטקסטים 

- ( לפיה ישנו קשר חיובי בין ידע מטה1998הקניית ידע אסטרטגי. השערה זו נגזרת מהתאוריה של קון )

מטהא יד  בעל  לומד  מצבים.  במגוון  מיטבית  בצורה  אסטרטגיות  להפעיל  ליכולת  אסטרטגי  -סטרטגי 

ים המשותפים למצבים בהן האסטרטגיות מתאימות ליישום, כך שהוא יכול להפעילן  מזהה את המאפיינ

. במחקר שנעשה בתחום המדעים, נמצא כי תלמידים שפיתחו  (Kuhn, 1998בהקשרים שונים וחדשים ) 

אסטרטגי בתחום החשיבה הניסויית )לדוגמא, הגדרת שאלות מחקר וניסוח השערות מחקר(  -ידע מטה

העברה לבצע  )  הצליחו  חדשות  ניסוייות  לשאלות  האסטרטגיות  של  ורחוקה   & Ben-davidקרובה 

Zohar, 2009  .) 

שיערנו כי תלמידים בעלי מעורבות התנהגותית גבוהה יצליחו לבחור וליישם את האסטרטגיה המתאימה   .3

להתמודדות עם טקסט ומטלות במבנים שונים בצורה טובה יותר מאשר תלמידים בעלי מעורבות נמוכה.  

גבוהה ובתהליכי המללה של החשיבה, וללא  -אסטרטגי מלווה בפעולות חשיבה מסדר-וח ידע מטהפית

 ( (. במחקרים שנעשו בתחום  Veenman, 1999ביצוע פעולות אלו הידע יתפתח באופן ספונטני ומוגבל 

מההתערבות   כלים  יותר  וישמו  רכשו  גבוהה  מעורבות  רמת  בעלי  תלמידים  כי  נמצא  הנקרא  הבנת 

 (. Kim et al., 2017; Wigfield et al., 2008בעלי מעורבות נמוכה )מתלמידים 
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 שיטה 

 ית המחקר יאוכלוס

( מארבע חטיבות  13-14בנות, טווח גילאים    100בנים,    76תלמידי כיתות ח׳ )  176אוכלוסיית המחקר כללה  

סוציו ביניים שונות הנמצאות דן בשכונות ממיצב  גוש  גבוה. תלמידים בעלי לקות  -בינוניאקונומי  - באזור 

  6למידה ו/או הפרעת קשב השתתפו בשיעורים באופן רגיל, אך לא נכללו במחקר. סך הכול השתתפו במחקר  

)א( קבוצת התערבות מסוג   כיתות שונות, אשר חולקו באופן שווה לשלוש קבוצות מחקר באופן אקראי: 

הקניית ידע אסטרטגי; )ג( קבוצת ביקורת בה לא    אסטרטגי; )ב( קבוצת התערבות מסוג-הבניית ידע מטה 

פי מידת המעורבות  -התבצעה שום התערבות. בנוסף, המשתתפים סווגו לשתי קבוצות )על סמך חציון( על 

המחקר נעשה בהסכמה מלאה של המשתתפים והוריהם. בנוסף, ניתן אישור    ההתנהגותית שלהם בשיעורים.

 וך וועדת האתיקה המחלקתית.       הראשי במשרד החינ - להרצת המחקר מהמדען

 חומרים

טקסטים מידעיים מתחומי תוכן של    9- עבור שתי קבוצות ההתערבות נעשה שימוש ב  –   טקסטים מידעיים

, והותאמו לגיל המשתתפים )נספח  םרלוונטייהיסטוריה, אזרחות ומדעים, אשר עובדו מתוך חומרי לימוד  

טקסטים שהמבנה המרכזי שלהם )מבנה העל( היה מסוג השוואה,    3- (. בכל אחד מהתחומים השתמשנו ב1

סיבתיות ופירוט הכללה. בנוסף לכך, הטקסטים בכל סוג מבנה היו שונים באורך ורמת המורכבות שלהם  

לענות    מילים(. לכל טקסט חוברה מטלה המבקשת להשתמש באסטרטגית מבנה רלוונטית על מנת  300-663)

 (. 1עליה )נספח 

הנקרא   הבנת  לבחינת  במבנים    –מטלה  טקסטים  של  הנקרא  בהבנת  התלמידים  של  הביצועים 

ידי צוות המחקר. שניים מהטקסטים  -שנלמדו בהתערבות נמדדו בעזרת ארבעה טקסטים ומטלות שעובדו על

ני ההתערבות ואחד מהם  היו מתחומי דעת שנלמדו בהתערבות )היסטוריה ואזרחות(, כך שאחד מהם ניתן לפ

לאחריה, באופן מאוזן מעבר לנבדקים. בנוסף, כמחצית מהתלמידים קיבלו לפני ההתערבות טקסט מתחום  

דעת שנלמד )מדעים( אך בעל שני מבנים, ולאחר ההתערבות טקסט מתחום דעת שלא נלמד )תנ״ך( בעל מבנה  

בסדר טקסטים  אותם  את  קיבלו  התלמידים  של  האחרת  המחצית  המענה    אחד.  על  שניתן  הציון  הפוך. 

מהציון התייחס    70%(  1ידי צוות המחקר על פי הרכיבים הבאים: ) - פי מחוון שנבנה על-במטלות נקבע על

מהציון התייחס    10%(  3מהציון לכתיבת פתיח מכליל, המציג את רכיבי התשובה; )  10%(  2לתוכן התשובה; )

מהציון על פיצוח המטלה    10%(  4מבנה הטקסט; )  לשימוש במילות קישור ומילים מרמזות התואמות את

מתשובות התלמידים צויננו על ידי    10במלואה )כלומר, התייחסות התלמיד בתשובתו לכל חלקי השאלה(. % 

 (, ושאר התשובות קודדו על ידי שופט אחד.  Cronbach's α = 0.99שני שופטים )

מטה ידע  יותר  –אסטרטגי  -שאלון  ישיר  באופן  לבחון  המטה  במטרה  הידע  אסטרטגי  -את 

(. הפריטים חלקם בעלי מבנה  2)נספח   פריטים  7ידי צוות המחקר שאלון בן  -שהתלמידים רוכשים, פותח על

שאלות שדרשו מן התלמיד להתאים בין מאפייני המשימה לאסטרטגיה    3 סגור וחלקם פתוח. חלק אחד כלל

פי כותרת ומטלה. שאלה נוספת דרשה מן  הנדרשת לפתרונה, כך שהתלמיד נדרש לזהות את מבנה הטקסט ל

מן   דרשה  אחרת  שאלה  באסטרטגיה.  בחר  כיצד  מפורש  באופן  ולנמק  האסטרטגיה  את  לשיים  התלמיד 

על   שאלות  שתי  כלל  בשאלון  אחר  חלק  הנדרשת.  לאסטרטגיה  המתאימות  רימוז  מילות  להפיק  התלמיד 

דת המודעות שלו לתהליכים שהוא מבצע  תהליכים אסטרטגיים שמבצע קורא יעיל. הן נועדו לבדוק את מי
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(, ושאר התשובות קודדו  Cronbach's α = 0.99מהשאלונים צויננו על ידי שני שופטים ) %10 .בעת הקריאה

 על ידי שופט אחד. 

התנהגות התלמידים בזמן הדיונים    –(  Barber et al., 2016)  תצפית לבחינת מעורבות התנהגותית 

תשעת   מתוך  בשניים  נעשה  התיעוד  וידאו.  מצלמת  בעזרת  תועדו  המטלות  על  המענה  כדי  ותוך  בכיתה 

מעורבות של התלמיד  מידת ה   שעות(. על מנת להעריך את  3השיעורים, עבור כל קבוצת התערבות )סה"כ  

ואת    דיוניםב בדיונים,  להשתתף  שלו  הנכונות  את  המורה,  לדברי  שלו  התגובתיות  מידת  נבחנו  בכיתה 

(  1על פי הקטגוריות הבאות: )  4-1העקביות של התנהגויות אלו. מידת המעורבות צויננה על פני סולם של  

(  2ים; )התגובות שלו לא היו רלוונטיות לנושא השיעור ומבטו היה ממוקד בדברים אחר  – נעדר מעורבות  

הפגין השתתפות וקשב לסירוגין;    –מעורבות ממוצעת    (3הקשיב בפאסיביות לשיעורים; )  –  מעורבות שטחית 

הראה התלהבות, סקרנות והשתתפות פעילה בדיונים בכיתה באופן עקבי לאורך כל    –  מעורבות עמוקה(  4)

התוצרים של התלמיד בדף    נבחנו  מטלה. על מנת להעריך את מידת המעורבות של התלמיד במקטעי השיעור

מידת המעורבות צויננה על פני סולם  העבודה, וכן מידת המיקוד שלו במטלה במהלך השיעור. באופן דומה,  

)  4-1של   )  –  נעדר מעורבות(  1על פי הקטגוריות הבאות:  (  2כלל לא ביצע את המטלה או לא הגיש אותה; 

השלים את המטלה, אך הראה    –   ורבות ממוצעתמע(  3השלים את המטלה באופן חלקי; )  –   מעורבות שטחית

השלים את כלל חלקי המטלה תוך    – ( מעורבות עמוקה  4יישום חלקי של האסטרטגיות הנלמדות בכיתה; )

מהדיונים והמטלות צויננו על ידי שני    %10 -יישום האסטרטגיות השונות שנלמדו בכיתה. מידת המעורבות ב

(. לאחר שהשופטים הגיעו  3( על פי מחוון שחובר על ידי צוות המחקר )נספח  Cronbach's α = 0.98שופטים )

 להסכמה לגבי המקרים שבהם היו פערים בין הציונים שלהם, שופט אחד קודד את שאר הדיונים והמטלות.  

 המחקר  הליך

עלה הועברה  היא  הרגילות.  האם  בכיתות  אחת  לימודים  שנת  לאורך  נערכה  משלוש  - התערבות  אחת  ידי 

תחילת  ח לפני  כשבועיים  הספר.  בית  מצוות  מקצועית  מורה  של  ובנוכחות  המחקר  צוות  מתוך  וקרות 

ההתערבות, כלל המשתתפים נבחנו באמצעות שתי מטלות בהבנת הנקרא של טקסטים מידעיים ובאמצעות  

מטה  ידע  מטה-שאלון  כיתות  ושתי  אסטרטגיה  כיתות  )שתי  ההתערבות  קבוצות    אסטרטגיה(-אסטרטגי. 

שבועות. כל שיעור    9שעות לימוד סה“כ(, לאורך    13.5ו בלמידה שנמשכה על פני תשעה שיעורים כפולים )החל

(, והועבר על פי מערך שיעור שנוסח מראש  4)כפול( כלל עבודה על טקסט ומטלה על פי סדר מובנה )נספח  

)קריאת הכות6-ו   5)נספחים   חולק לשלושה חלקים שונים: טרום קריאה  כל שיעור  פיצוח המטלה  (.  רת, 

וזיהוי מבנה הטקסט(, קריאה מעמיקה )קריאת הטקסט לפי פסקאות ובמקביל בנייה של תרשים( ומענה על  

בהצגת המידע באופן   לוו במצגות שתמכו  מטלת כתיבה הקשורה לטקסט שנלמד בכיתה. כלל השיעורים 

באמצעות שתי מטלות בהבנת  וויזואלי. כשבוע לאחר סיום ההתערבות, כלל משתתפי המחקר נבחנו בשנית  

 אסטרטגי. כעת נרחיב על ההבדלים בין קבוצות הניסוי השונות.- הנקרא ושאלון ידע מטה

שלושת השיעורים הראשונים בקבוצת התערבות זו הוקדשו    –אסטרטגי  -קבוצת הבניית ידע מטה

בששת   בהתאמה(.  והשוואה,  ותוצאה  סיבה  ופרוט,  )הכללה  השונות  המבנה  אסטרטגיות  עם  להכרות 

מבחינת   עולה  קושי  ברמת  טקסטים  על  האסטרטגיות  יישום  את  תרגלו  התלמידים  הנותרים  השיעורים 

)נספח   ומורכבותם  השיעורים  4אורכם  במהלך  כיתתי,  (.  דיון  במסגרת  מנחות  שאלות  לתלמידים  הוצגו 

מבנה   לזיהוי  המתאימה  באסטרטגיה  השימוש  אודות  הידע  את  ולהבנות  מודעות  לעורר  הייתה  שמטרתן 

שאלות לדוגמא שנשאלו הן: איך כדאי להתחיל את תהליך הקריאה? איך    הטקסט ולפתרון מטלת הכתיבה.

שוב? מה עזר לכם לזהות את מבנה הטקסט? בנוסף לכך, במהלך  לדעתכם כדאי לארגן את המידע? מדוע זה ח
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השיעורים הוצגו לתלמידים שאלות מל"א )מתי, למה ואיך( שנועדו לעזור לתלמידים לנסח הכללות אודות  

מן   חלק  בה.  להשתמש  כדאי  ואיך  למה  מתי  התלמיד  של  למודעות  ולהביא  באסטרטגיה,  השימוש  אופן 

לזה התלמיד  כיוונו את  ובטקסט האופייניות לאסטרטגיית  השאלות  בכותרת, במטלה  מילים מרמזות  ות 

מבנה אחת מתוך הסל. שאלות מל"א לדוגמה נשאלו הן: מתי כדאי להשתמש בתרשים מסוג טבלה? )מתי(,  

איזה מילים בכותרת מעידות על מבנה הטקסט? )איך(, למה כדאי להשתמש בתרשים לאורך הקריאה של  

מורה הבנתה ביחד עם התלמידים תרשימים התומכים במבנה הטקסט ועודדה  הטקסט? )למה(. כמו כן, ה 

תלמידים לגשת ללוח ולבנות את התרשים בשיתוף פעולה עמה. זאת ועוד, התלמידים יצרו יחד עם המורה  

סל מילות רימוז לכל מבנה של טקסט. תפקיד הלומדים היה להיות שותפים לשיח הלימודי ולהבנות את  

 . (5)נספח  ורההידע ביחד עם המ

אסטרטגי   ידע  הקניית  שלושה  –קבוצת  להכרות    כל  הוקדשו  זו  ההתערבות  בקבוצת  שיעורים 

(. תחילה למבנה מסוג הכללה ופרוט, בהמשך  4פי דרגת קושי עולה )נספח  -ולתרגול של מבנה טקסט אחר, על

ולבסוף להשוואה. תפקיד המורה היה להדגים איך ליישם את האסטרט גיה על טקסטים  לסיבה ותוצאה 

שונים. תחילה, המורה הדגימה את זיהוי המבנה על פי מילים מרמזות מתוך הכותרת והמטלה המצורפת,  

בהמשך היא קראה פסקה, ולאחר מכן הדגימה איך היא מזהה מילות רימוז ומתוכן לומדת אודות הקשרים  

הדגימה כיצד היא מארגנת את  הקיימים בין הרעיונות בטקסט. כמו כן, במקביל לקריאת הפסקאות המורה  

אליה   במקביל  הפעולות  את  ולבצע  המורה  דברי  אחר  לעקוב  היה  התלמידים  תפקיד  בתרשים.  המידע 

 .  (6)נספח   )לדוגמא: להדגיש את המילים אותן הדגישה, להעתיק את התרשים אותו בנתה וכו׳(

ביקורת   הספר,  –קבוצת  בית  של  הרגיל  השיעורים  במערך  המשיכה  זו  התערבות    קבוצה  ללא 

 אסטרטגיה.  -ספציפית הממוקדת בהוראת אסטרטגיות או מטה

 ממצאים 

 מטלת הבנת הנקרא 

אסטרטגי על יישום אסטרטגיות מבנה בטקסטים  - על מנת לבחון את מידת ההשפעה של הבניית ידע מטה

תלת כיווני עם מדידות חוזרות על    ANOVAמידעיים בקרב תלמידי חטיבת ביניים, נערך ניתוח שונות מסוג  

הקניית ידע  אסטרטגי,  -הציונים שהתקבלו במטלת הבנת הנקרא, כאשר קבוצת הניסוי )הבניית ידע מטה

נבדקי, וזמן המדידה )לפני ההתערבות, אחרי ההתערבות(  וסוג הטקסט  -אסטרטגי, ביקורת( היה משתנה בין

נבדקיים. בניתוח זה נמצא אפקט עיקרי מובהק לזמן המדידה,  -)עם העברה, ללא העברה( היו משתנים תוך

ηₚ²=0.17  ,p<.001  ,F(1,160)=34.72 לת הבנת הנקרא לפני ההתערבות  , כך שהציון הממוצע שהתקבל במט

(M=45.79, SD=19.63( נמוך מאשר הציון הממוצע שהתקבל לאחר ההתערבות )M=56.44, SD=17.24  .)

ניסוי,   קבוצת   × מדידה  זמן  של  מובהקת  אינטראקציה  נמצאה  כן,  ,  ηₚ²=0.14  ,p<.001כמו 

F(2,160)=13.91  ,הניסוי לקבוצת  עיקרי  אפקט  נמצא  לא   .F<1  נמצאו ולא  מובהקות  ,  אינטראקציות 

 .  (p>.05נוספות )

. t-testעל מנת לבחון את מקור האינטראקציה זמן מדידה × קבוצת ניסוי נעשו ניתוחי המשך מסוג  

ניתוחים אלו הראו כי בקבוצת הביקורת לא נמצא הבדל מובהק בין הציונים שהתקבלו במטלת הבנת הנקרא  

ההתערבות,   ואחרי  מטהt<1לפני  ידע  הבניית  בקבוצת  זאת,  לעומת  הממוצע  - .  הציון  כי  נמצא  אסטרטגי 
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( הק מהציון  ( היה נמוך באופן מוב M=49.02, SD=19.22שהתקבל במטלת הבנת הנקרא לפני התערבות 

. באופן דומה, בקבוצת  t(54)=6.07, p<.001(,  M=65.48, SD=16.11הממוצע שהתקבל אחרי התערבות )

( התערבות  לפני  הנקרא  הבנת  במטלת  שהתקבל  הממוצע  הציון  כי  נמצא  אסטרטגי  ידע   ,M=34הקניית 

SD=17.23( היה נמוך באופן מובהק מהציון הממוצע שהתקבל אחרי התערבות )M=51.98, SD=16.88 ,)

p<.001  ,t(47)=6.00  מסוג המשך  בניתוח   .ANOVA  קבוצות בשתי  שנמצא  השיפור  את  השווה  אשר   ,

. ממצאים אלו מציעים כי שתי תוכניות ההתערבות  F<1ההתערבות, לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות,  

שיפרו באופן דומה את המיומנות של התלמידים במענה על מטלת הבנת הנקרא, הן בטקסטים ללא העברה  

 והן בטקסטים עם ההעברה, בעוד שבקבוצת הביקורת לא נמצא שיפור כלשהו ללא תוכנית התערבות.  

תל הצליחו  שבה  במידה  הבדלים  לבחון  מנת  ההתערבות  על  קבוצות  בשתי  הביניים  חטיבת  מידי 

מסוג   נוסף  שונות  ניתוח  נערך  מורכב,  מבנה  ובעלי  חדש  מתחום  לטקסטים  שרכשו  הידע  את  להעביר 

ANOVA  תלת כיווני על הציונים שהתקבלו במטלת הבנת הנקרא, כאשר קבוצת הניסוי )הבניית ידע מטה -

ני ההתערבות, אחרי ההתערבות( וסוג ההעברה )תחום  סטרטגי, הקניית ידע אסטרטגי(, זמן המדידה )לפ א

בין משתנים  היו  מורכב(  מבנה  המדידה,  1נבדקיים -חדש,  לזמן  מובהק  עיקרי  אפקט  נמצא  זה  בניתוח   .

ηₚ²=0.07  ,p<.001  ,F(1,209)=17.07  ההתערבות לפני  הנקרא  הבנת  במטלת  הממוצע  שהציון  כך   ,

(M=38.61, SD=21.97מהצ מובהק  באופן  נמוך  ההעברה  (  סוגי  בשני  ההתערבות  לאחר  הממוצע  יון 

(M=51.39, SD=22.40 ( לא נמצאו אפקטים או אינטראקציות נוספים בניתוח זה .)Fs<1  ממצאים אלו .)

מציעים ששתי תוכניות ההתערבות תרמו במידה זהה לפיתוח יכולת ההעברה של התלמידים הן לטקסטים  

 מורכב. מתחומי תוכן חדשים והן לטקסטים בעלי מבנה

 ציוני קבוצות הניסוי במטלת הבנת הנקרא לפני ואחרי ההתערבות.  .1גרף 

  

 
נבדקי במערך מחקר זה. אך שגיאה מתודולוגית שנפלה באופן התפעול של המשתנה סוג  -המשתנה זמן המדידה תופעל באופן תוך  1

נבדקי בניתוח זה. באופן ספציפי יותר, כל נבדק קיבל טקסט  -למשתנה זמן מדידה כמשתנה ביןההעברה, אילץ אותנו להתייחס  
מסוג העברה אחד לפני ההתערבות וטקסט מסוג ההעברה שני אחרי ההתערבות. כך שההבדל בין הביצועים לפני ואחרי ההתערבות  

דעת האם ההבדלים בין הביצועים נובע מהבדלים  בטקסט עם ההעברה היה תמיד בהשוואה בין שני טקסטים שונים, ולא ניתן ל
נבדקי, השוונו את  -במידת ההעברה של הידע הנרכש או מהבדלים לשוניים בין הטקסטים עצמם. לכן, בעצם המעבר לניתוח בין

בין   הביצועים בשני סוגי ההעברה בין אותם טקסטים בלבד. כלומר, בחנו את ההבדל שהתקבל בציונים במטלת הבנת הנקרא 
בוצת נבדקים אחת שקראה את הטקסט 'משה ואליהו' )העברה לתחום אחר( לפני ההתערבות וקבוצה נבדקים אחרת שקראה  ק

את הטקסט 'משה ואליהו' לאחר ההתערבות. הבדל זה הושווה להבדל שהתקבל באופן דומה בין הציונים במטלת הבנת הנקרא  
רה למבנה מורכב(. באופן זה בחנו האם יש הבדל בביצועים שהתקבלו  לפני ואחרי ההתערבות בקריאת הטקסט 'רעידת אדמה' )העב

        בכל אחד מסוגי ההעברה בין קבוצות הנבדקים השונות שקראו את הטקסטים לפני ואחרי ההתערבות.
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 אסטרטגי - מטלת ידע מטה

אסטרטגי על הרכישה של אסטרטגיות מבנה בקרב  -על מנת לבחון את מידת ההשפעה של הבניית ידע המטה 

דו כיווני עם מדידות חוזרות על הציונים שהתקבלו    ANOVAתלמיד חטיבת ביניים, נערך ניתוח שונות מסוג  

מטה ידע  מטה-במטלת  ידע  )הבניית  הניסוי  קבוצת  כאשר  אסטרטגי,  - אסטרטגי,  ידע  הקניית  אסטרטגי, 

- נבדקי, וזמן המדידה )לפני ההתערבות, אחרי ההתערבות( היה משתנה תוך -קבוצת ביקורת( היה משתנה בין

עיקר אפקט  נמצא  זה  בניתוח  המדידה,  נבדקי.  לזמן  מובהק  כך  ηₚ²=0.38  ,p<.001  ,F(1,161)=99.17י   ,

( נמוך מאשר הציון  M=54.27, SD=16.29אסטרטגי לפני ההתערבות )-שהציון הממוצע במטלת ידע מטה

(. כמו כן, נמצאה אינטראקציה מובהקת של זמן מדידה  M=65.61, SD=15.94הממוצע לאחר ההתערבות ) 

 . F<1אפקט עיקרי לקבוצת הניסוי,  . לא נמצאηₚ²=0.16,p<.001  ,F(2,161)=16.07 × קבוצת ניסוי, 

. t-testעל מנת לבחון את מקור האינטראקציה זמן מדידה × קבוצת ניסוי נעשו ניתוחי המשך מסוג  

- ניתוחים אלו הראו כי בקבוצת הביקורת לא נמצא הבדל מובהק בין הציונים שהתקבלו במטלת ידע מטה

אסטרטגי  -. לעומת זאת, בקבוצת הבניית ידע מטהt(62)=1.46, p=0.14אסטרטגי לפני ההתערבות ואחריה,  

( היה  M=54.33, SD=15.27אסטרטגי לפני ההתערבות )-נמצא כי הציון הממוצע שהתקבל במטלת ידע מטה

( הממוצע שהתקבל אחרי ההתערבות  מובהק מהציון  באופן   ,M=69.16, SD=18.57  ,)t(50)=6.96נמוך 

p<.001באופן דומה, בקבוצת הקניית ידע אסטרטגי נמצא כי הציון הממוצע שהתקבל במטלת ידע מטה . -

הממוצע שהתקבל אחרי  ( היה נמוך באופן מובהק מהציון  M=48.22, SD=14.54סטרטגי לפני ההתערבות )א

( בניתוח המשך מסוג  M=66.66, SD=15.43  ,)p<.001  ,t(49)=8.49ההתערבות   .ANOVA    שהשווה את

. ממצאים אלו מציעים  F <1השיפור שנמצא בשתי קבוצות ההתערבות לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות,  

- במענה על מטלת ידע מטה כי שתי תוכניות ההתערבות שיפרו באופן דומה את המיומנות של התלמידים  

 אסטרטגי, בעוד שבקבוצת הביקורת לא נמצא שיפור כלשהו ללא תוכנית התערבות.  

 אסטרטגי לפני ואחרי ההתערבות. -ציוני קבוצות הניסוי במטלת ידע מטה .2גרף 
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    שימוש מפורש ויזום באסטרטגיות הבנת הנקרא 

ההתערבות בציונים שהתקבלו במטלות הבנת הנקרא ושאלון  מאחר ולא נמצאו הבדלים בין שתי קבוצות  

תוכנן  -מטה שלא  נוסף  מדד  באמצעות  ההתערבויות  שתי  של  ההשפעה  את  לבחון  ניסינו  אסטרטגיה, 

מלכתחילה. מדד זה היווה את מספר הפעמים שבהם המשתתפים עשו שימוש מפורש ויזום באסטרטגיות  

עולות ורישומים שונים שלא היוו חלק מהתשובה הישירה של  שונות במטלת הבנת הנקרא. במדד זה נכללו פ

)ב(  המטלה;  או  הכותרת  לפי  הטקסט  מבנה  רישום  )א(  כדלקמן:  הנקרא,  הבנת  למטלת  המשתתף 

)ג(    ;זיהוי חלקי המטלה באמצעות סימון מילות ההוראה והשאלה  –אסטרטגיות התומכות בפיצוח המטלה  

)ד( שימוש במארגנים גרפים )תרשים המתאים למבנה    ;ולאורך הטקסטבכותרת, במטלה   סימון מילות רימוז

 )ו( הדגשת מידע תוכני לפי דרישות המטלה.   ;)ה( כתיבת תמצית התוכן לצד הפסקה ;הטקסט(

דו כיווני עם מדידות חוזרות, כאשר    ANOVAהנתונים שהתקבלו במדד זה נכללו בניתוח שונות  

נבדקי, וזמן המדידה  -גי, הקניית ידע אסטרטגי( היה משתנה בין אסטרט-קבוצת הניסוי )הבניית ידע מטה

נבדקי. בניתוח זה נמצא אפקט עיקרי מובהק לזמן  -)לפני ההתערבות, אחרי ההתערבות(, היה משתנה תוך

לפני  ηₚ²=0.18  ,p<.001  ,F(1,111)=25.68המדידה,   הנקרא  הבנת  באסטרטגיות  השימוש  שמידת  כך   ,

( )M=0.71, SD=0.92ההתערבות  ההתערבות  לאחר  בהן  השימוש  מידת  מאשר  נמוכה   )M=1.39, 

SD=1.63.)    ,ניסוי קבוצת   × מדידה  זמן  של  מובהקת  אינטראקציה  נמצאה  כן,  ,  ηₚ²=0.15  ,p<.001כמו 

F(1,111)=20.54 ,לא נמצא אפקט עיקרי לקבוצת הניסוי .F<1 . 

-tעל מנת לבחון את מקור האינטראקציה זמן מדידה × קבוצת ניסוי זו נעשו ניתוחי המשך מסוג  

testאסטרטגי נמצא שמידת השימוש באסטרטגיות הבנת  -. ניתוחים אלו הראו כי בקבוצת הבניית ידע מטה

( מובהק  באופן  נמוכה  הייתה  לפני ההתערבות  יזום  באופן  מוש  ( ממידת השיM=0.71, SD=0.88הנקרא 

. בניגוד לכך, בקבוצת הקניית ידע אסטרטגי  t(56)=5.84, p<.001(,  M=2.00, SD=1.87לאחר ההתערבות )

( ההתערבות  לפני  יזום  באופן  הנקרא  הבנת  באסטרטגיות  השימוש  מידת  כי  ( M=0.17, SD=0.96נמצא 

- הבניית ידע מטה   . ממצאים אלו מציעים כיt<1(  לא היה שונה באופן מובהק,  M=0.78, SD=1.07ואחריה )

ויזום  א מפורש  שימוש  עושים  ביניים  חטיבת  תלמידי  שבה  המידה  את  ייחודי  באופן  משפרת  סטרטגי 

באסטרטגיות שונות בזמן פתרון מטלה בהבנת הנקרא, בעוד שהקניית ידע אסטרטגי לא תורמת להגברת  

 השימוש באסטרטגיות אלו.  

שימוש מפורש ויזום באסטרטגיות הבנת הנקרא לפני ואחרי ההתערבות.  .3גרף 
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 שיים ברמת מעורבות התנהגותיתיהבדלים בין א

מטה ידע  של  והיישום  הרכישה  מידת  על  התלמיד  של  המעורבות  רמת  של  ההשפעה  את  לבחון  מנת  - על 

דיונים ובמטלות בכיתה  אסטרטגי, נערכו מבחני מתאם מסוג פירסון בין מידת המעורבות של התלמידים ב

( לבין מידת השיפור שנמצאה במדדים השונים שתוארו בחלקים הקודמים )כלומר,  1-4)שנמדד על סולם  

אסטרטגי, ובשימוש גלוי ויזום באסטרטגיות הבנת  - במטלת הבנת הנקרא עם וללא העברה, במטלת ידע מטה

ידע מטה  )הבניית  ההתערבות  כל אחת מקבוצות  עבור  מידת  אסטרט-הנקרא(  ידע אסטרטגי(.  גי, הקניית 

השיפור בכל אחד מהמדדים חושב באמצעות החסרת ציון המשתתף במדד לאחר ההתערבות מציון המשתתף  

 במדד לפני ההתערבות.  

מתאמים בין מידת המעורבות בדיונים ובמטלות לבין מידת השיפור במדדים השונים בשתי קבוצות    .1לוח  

 הניסוי. 

 אסטרטגי   ידע הקניית אסטרטגי  מטה ידע הבניית 

  מעורבות  
 בדיונים 

  מעורבות 
 במטלות 

  מעורבות 
 בדיונים 

  מעורבות 
 במטלות 

 0.134- 0.051- 0.069 0.002 העברה  ללא הנקרא,  הבנת במטלת שיפור

 0.268- 0.079- *0.283 0.095 העברה  עם הנקרא,  הבנת במטלת שיפור

 0.115 0.090 0.187 0.106 אסטרטגי   מטה ידע במטלת שיפור

 0.104- 0.226- *0.352 *0.303 באסטרטגיות  ויזום גלוי  בשימוש שיפור

05p<.* 

אסטרטגי נמצא קשר חיובי מובהק בין מידת  -בקבוצת הבניית ידע מטהמראה כי עבור המשתתפים    1לוח  

,  r(50)=0.283, p<.05  המעורבות שלהם במטלות לבין השיפור שהראו במטלות הבנת הנקרא עם העברה,

ויזום באסטרטגיות,   גלוי  כמו כן, נמצב קשר חיובי בן מעורבות בדיונים  .  r(51)=0.352, p<.05ובשימוש 

ויזום באסטרטגיות,   ספונטני  כן,  r(51)=0.303, p<.05לשימוש  מעורבות  . אם  בעל  היה  ככל שהמשתתף 

גבוהה יותר בדיונים ובמטלות כך הוא הראה שיפור רב יותר במידת השימוש היזום באסטרטגיות השונות  

מעורבות גבוהה יותר במטלות המחקר השונות, כך הוא הראה   שנלמדו במחקר. בנוסף, ככל שתלמיד הראה

שיפור רב יותר במטלות הבנת הנקרא שדרשו יכולת העברה. לעומת זאת, עבור המשתתפים בקבוצת הקניית  

ידע אסטרטגי לא נמצא קשר מובהק בין מידת המעורבות שלהם בדיונים ובמטלות לשיפור במדדי המחקר  

 השונים. 

ההבדלים שנמצאו בין שתי קבוצות הניסוי בחישוב המתאמים בין מעורבות  על מנת לבחון האם  

במטלות בכיתה לבין השיפור במטלת הבנת הנקרא הוא משמעותי ומובהק, וכן על מנת להבהיר הבדלים  

ארבע כיווני עם מדידות חוזרות על הציונים שהתקבלו במטלת הבנת    ANOVAאלו, נערך ניתוח שונות מסוג  

אסטרטגי, הקניית ידע אסטרטגי( ורמת המעורבות במטלות  -בוצת הניסוי )הבניית ידע מטההנקרא, כאשר ק



 בהבנת הנקרא אסטרטגית -למידה מטה

 

15 
 

נבדקיים, וזמן המדידה )לפני ההתערבות, אחרי  -בכיתה )מעורבות גבוהה, מעורבות נמוכה( היו משתנים בין

)עם העברה, ללא העברה( היו משתנים תוך וסוג הטקסט  ת  נבדקיים. המשתנה רמת מעורבו-ההתערבות( 

נקבע על פי החלוקה של הציונים הממוצעים שהתקבלו במעורבות במטלות בכיתה באמצעות חציון, כך שחצי  

בניתוח זה נמצא אפקט עיקרי מובהק    מהנבדקים הוגדרו ברמת מעורבות גבוהה וחצי ברמת מעורבות נמוכה. 

במטלת הבנת הנקרא שקיבלו  כך שהציון הממוצע    ,F(1,91)=6.93, p<.01, ηₚ²=0.07לרמת המעורבות,  

( גבוהה  מעורבות  רמת  עם  שקיבלו  M=53.84, SD=1.96המשתתפים  הממוצע  הציון  מאשר  גבוה  היה   )

(. כמו כן, נמצאה אינטראקציה מובהקת של  M=46.39, SD=2.06המשתתפים עם רמת מעורבות נמוכה )

מעורבות, רמת   × ניסוי  קבוצת   × מדידה  נמצאה   F(1,91)=4.56, p<.05, ηₚ²=0.04זמן  בנוסף,   .

 ,F(1,91)=5.55 אינטראקציה מובהקת של זמן מדידה × קבוצת ניסוי × רמת מעורבות × סוג הטקסט ,

p<.05, ηₚ²=0.5 .( לא נמצאו אינטראקציות מובהקות נוספות בניתוח זהFs<1  .) 

שבדקו את מידת השיפור    t-testעל מנת לבחון את מקור האינטראקציות נעשו ניתוחי המשך מסוג 

.  שנמצא בציונים במטלת הבנת הנקרא לאחר ההתערבות עבור כל קבוצת ניסוי וכל רמת מעורבות בנפרד

רו את  ניתוחים אלו הראו כי המשתתפים עם רמת מעורבות גבוהה בקבוצת הבניית ידע מטה אסטרטגי שיפ

ההתערבות:   )לפני  העברה  ללא  טקסט  על  במטלה  מובהק  באופן  אחרי  M=58.18, SD=16.02הציונים   ,

)לפני   M=74.29  ,SD=19.26,)t(26)=-4.28, p<.001ההתערבות:   ההעברה  עם  טקסט  על  ובמטלה   ,

ההתערבות:     M=44.37, SD=22.11ההתערבות:     M=69.92, SD=16.64  ,).t(26)=5.44, p<.01אחרי 

עומת זאת, המשתתפים עם רמת מעורבות נמוכה בקבוצה זו שיפרו את הציונים באופן מובהק רק במטלה  ל

(, M=68.78, SD=19.52, אחרי ההתערבות:  M=54.3  ,SD=23.35על טקסט ללא העברה )לפני ההתערבות:  

t(22)=3.22, p<.01.ערבותממצאים אלו מציעים כי תוכנית ההת  , אך לא במטלה על טקסט עם ההעברה 

מסוג הבניית ידע מטה אסטרטגי שיפרה באופן מובהק את המיומנות של המשתתפים בעלי רמת מעורבות  

במטלות בכיתה במענה על שתי מטלות הבנת הנקרא בסיום ההתערבות, עם ההעברה ובלעדיה, לעומת    גבוהה 

 במטלות בכיתה שיפרו רק במטלת הבנת הנקרא ללא העברה.  נמוכהזאת המשתתפים עם רמת מעורבות  

באופן   הציונים  שיפרו את  ידע אסטרטגי  הקניית  בקבוצת  גבוהה  מעורבות  עם רמת  המשתתפים 

ההתערבות:   )לפני  העברה  ללא  טקסט  על  במטלה  ההתערבות:  M=42.04, SD=24.75מובהק  אחרי   ,

M=59.44, SD=18.8  ,)t(24)=2.75, p<.05במ לא  אך  זאת,  ,  לעומת  ההעברה.  עם  טקסט  על  טלה 

המשתתפים עם רמת מעורבות נמוכה בקבוצה זו שיפרו את הציונים באופן מובהק במטלה על טקסט ללא  

 ,t(24)=2.96(,  M=50.84, SD=17.15, אחרי ההתערבות:  M=37.4, SD=17.53העברה )לפני ההתערבות:  

p<.01  :ההתערבות )לפני  ההעברה  עם  טקסט  על  ובמטלה   ,M=18.95, SD=19.09  :ההתערבות אחרי   ,

M=46.08, SD=24.29  ,)t(24)=3.86, p<.01מסוג הקניית   . ממצאים אלו מציעים כי תוכנית ההתערבות

מעורבות   רמת  בעלי  המשתתפים  של  המיומנות  את  מובהק  באופן  שיפרה  אסטרטגי  במטלות    נמוכהידע 

ההתערבות בסיום  הנקרא  הבנת  מטלות  שתי  על  במענה  זאת  בכיתה  לעומת  ובלעדיה,  ההעברה  עם   ,

 במטלות בכיתה שיפרו רק במטלת הבנת הנקרא ללא העברה.  גבוהההמשתתפים עם רמת מעורבות 

על מנת לבחון האם ההבדלים שנמצאו בין שתי קבוצות הניסוי בחישוב המתאמים בין מעורבות  

וא משמעותי ומובהק, וכן על מנת  בדיונים ובמטלות בכיתה לבין השיפור בשימוש גלוי ויזום באסטרטגיות ה 

תלת כיווני על מידת השימוש באסטרטגיות    ANOVAלהבהיר הבדלים אלו, נערך ניתוח שונות נוסף מסוג  
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אסטרטגי, הקניית ידע אסטרטגי(,  -במהלך המטלות בהבנת הנקרא, כאשר קבוצת הניסוי )הבניית ידע מטה 

)מעורבות גב  נבדקיים,  -והה, מעורבות נמוכה( היו משתנים בין ורמת המעורבות בדיונים ובמטלות בכיתה 

וזמן המדידה )לפני ההתערבות, אחרי ההתערבות( היה משתנה תוך נבדקי. המשתנה רמת מעורבות נקבע על  

כך  חציון,  באמצעות  בכיתה  ובמטלות  בדיונים  במעורבות  שהתקבלו  הממוצעים  הציונים  של  החלוקה  פי 

גבוהה וחצי ברמת מעורבות נמוכה. בניתוח זה נמצא אפקט עיקרי  שחצי מהנבדקים הוגדרו ברמת מעורבות  

המעורבות, לרמת  כך F(1,98)=4.74, p<.05, ηₚ²=0.04מובהק  בקרב   ,  באסטרטגיות  השימוש  שהיקף 

( היה גבוה מהיקף השימוש בקרב משתתפים עם  M=1.28, SD=0.14משתתפים עם רמת מעורבות גבוהה )

כמו כן, נמצאה אינטראקציה מובהקת של זמן מדידה × קבוצת  (.  M=0.83, SD=0.15רמת מעורבות נמוכה )

מעורבות,   רמת   × נוספות  .  F(1,91)=5.55, p<.05, ηₚ²=0.05ניסוי  מובהקות  אינטראקציות  נמצאו  לא 

 (. Fs<1בניתוח זה )

היקף השימוש  , שבדקו את  t-testעל מנת לבחון את מקור האינטראקציות נעשו ניתוחי המשך מסוג   

באסטרטגיות עבור כל קבוצת ניסוי וכל רמת מעורבות בנפרד. ניתוחים אלו הראו כי המשתתפים עם רמת  

מובהק   באופן  באסטרטגיות  יותר  רב  שימוש  עשו  אסטרטגי  מטה  ידע  הבניית  בקבוצת  גבוהה  מעורבות 

(,  M=2.48, SD=2.25אחרי ההתערבות:    ,  M=0.70, SD=0.77  הנקרא )לפני ההתערבות: במטלות הבנת

t(27)=4.64, p<.01  באופן דומה, המשתתפים עם רמת מעורבות נמוכה גם כן שיפרו באופן מובהק את היקף .

ההתערבות: )לפני  באסטרטגיות  ההתערבות:  M=0.79, SD=1.02השימוש  אחרי   ,M=1.54, SD=1.28 ,)

t(24)=3.19, p<.05 מ רמת  עם  המשתתפים  כי  הראו  הניתוחים  זאת,  לעומת  נמוכה  .  או  גבוהה  עורבות 

 .  ts<1בקבוצת הקניית ידע אסטרטגי לא שיפרו את מידת השימוש באסטרטגיות, 

על מנת לבחון האם קיים הבדל מובהק במידה שבה נעשה שימוש גלוי ויזום באסטרטגיות בקרב  

נוסף    המשתתפים עם רמת מעורבות גבוהה ונמוכה מקבוצת הבניית ידע מטה אסטרטגי, נערך ניתוח שונות 

רמת    ANOVAמסוג   כאשר  הנקרא,  הבנת  מטלות  במהלך  באסטרטגיות  השימוש  מידת  על  כיווני  דו 

)לפני ההתערבות,   המדידה  וזמן  נבדקי  בין  הייתה משתנה  נמוכה(  מעורבות  גבוהה,  )מעורבות  המעורבות 

לזמן   מובהק  עיקרי  אפקט  נמצא  זה  בניתוח  נבדקי.  תוך  משתנה  היה  ההתערבות(  אחרי 

היה  F(1,149)=29.8, p<.001, ηₚ²=0.37המדידה, ההתערבות  אחרי  באסטרטגיות  השימוש  שהיקף  כך   ,

ההתערבות:   )אחרי  ההתערבות  מלפני  השימוש  מהיקף  ההתערבות:  M=2.01, SD=0.26גבוה  לפני   ,

M=0.75, SD=0.12  ,המעורבות רמת   × המדידה  זמן  של  מובהקת  אינטראקציה  נמצאה  כן,  כמו   .)

F(1,49)=4.93, p<.05, ηₚ²=.09   כך שהשיפור במידת השימוש באסטרטגיות בעקבות ההתערבות היה גדול ,

, אחרי ההתערבות:  M=0.70, SD=0.78יותר בקרב המשתתפים עם המעורבות הגבוהה )לפני ההתערבות:  

M=2.48, SD=2.26 :( לעומת השיפור שנמצא בקרב המשתתפים עם רמת מעורבות נמוכה )לפני ההתערבות

M=0.79, SD=1.02  :ההתערבות אחרי   ,M=1.54, SD=1.28  תוכנית רק  כי  מציעים  אלו  ממצאים   .)

אסטרטגי שיפרה באופן מובהק את השימוש הגלוי והיזום באסטרטגיות  -מסוג הבניית ידע מטה ההתערבות

בדיונים    גבוההנקרא, וכי שיפור זה היה גדול יותר בקרב המשתתפים בעלי רמת מעורבות  במטלות הבנת ה 

 ובמטלות בכיתה.  
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 דיון ומסקנות

אסטרטגית ורמת המעורבות של התלמיד בלמידה זו על  - המחקר הנוכחי בחן את ההשפעה של למידה מטה

שלוש   הגדיר  המחקר  ספציפי,  באופן  הנקרא.  הבנת  במטלות  )הישגיו  מרכזיות:  מידת  1מטרות  בחינת   )

אסטרטגי )בהשוואה להקניית ידע אסטרטגי( על יישום אסטרטגיות מבנה  -ההשפעה של הבניית ידע מטה

( בחינת  2בעת התמודדות עם טקסטים מידעיים מתחומי תוכן שונים, בקרב תלמידים בחטיבת הביניים; )

לטקסטים מתחומים אחרים מאלו שנלמדו  אסטרטגי  -היכולת של תלמידים אלו להעביר את הידע המטה

( יותר;  מורכב  מבנה  בעלי  בעת  3ולטקסטים  התלמיד  של  )התנהגותית(  המעורבות  של  החשיבות  בחינת   )

 אסטרטגי. -ההבניה של הידע המטה 

מרבית המחקרים שבחנו השפעה של למידה מטה אסטרטגית עשו זאת בתנאי מעבדה מבוקרים  

(Zohar & Peled, 2008  )בית ספר במסגרת קבוצות למידה קטנות )  או בתנאיHartman, 1994; Palinscar 

& Brown, 1984( זוגות, או למידת יחידים ,)Pearson & Duke, 2009  המחקר הנוכחי בוחן את ההשפעה .)

תלמידים בעלי    30של הוראה מטה אסטרטגית בתנאי כיתה רגילים, בה מורה אחת אחראית על למידה של  

הכיתה מטבעה מקום מאתגר יותר ללמידה, לאור הסחות הדעת המרובות הקיימות בכיתה  פרופילים שונים.  

 Okkinga, vanוכן הקושי לשמירה על קשב וריכוז לאורך זמן, הן בקרב התלמידים והן בקרב המורים )

Steensel, van  Gelderen, van Schooten, Sleegers & Arends, 2018  במקביל ישנה הסכמה הולכת .)

הלימודים של משרד החינוך, זאת לצורך    וגדלה בתכנית  ושילובן  בנוגע לצורך בלימוד אסטרטגיות עומק 

שיפור תהליכי הבנת הנקרא בקרב תלמידי חטיבת ביניים. ישנו צורך בפרקטיקות שניתן ליישמן במסגרת  

 המשאבים הקיימים בכיתה ממוצעת.  

  –התערבות ללימוד סל של אסטרטגיות מבנה משלושה סוגים    במחקר זה השווינו בין שתי תכניות

הכללה ופרוט, סיבה ותוצאה והשוואה. לרוב, המחקרים בתחום אסטרטגיות מבנה בוחנים את השפעת תוכן  

ההתערבות על הצלחת הלמידה כגון, שימוש בתרשימים, לימוד מילות רימוז, מספר המבנים הנלמדים, סוג  

ת ההתערבויות המשוות ובודקות את ההשפעה של מאפייני ההוראה על הצלחת  המבנים הנלמדים. אך מעטו 

( כיתתים  דיונים  יחידני,  לעומת  משותף  תרגול  הדגמה,  כגון,  -Bogaerds-Hazenbeg   ,Eversהלמידה 

Vermeul   van den Bergh, 2021&  ידע    –(. במחקר זה השווינו בין שתי תכניות בעלות רכיבי תוכן שונים

שימוש בפעילויות    –לעומת ידע אסטרטגי, וכן בין שתי תכניות בעלות רכיבי הוראה שונים    אסטרטגי-מטה

ישירות מצד   והוראות  יצירת הכללות( לעומת שימוש בהדגמות  )דיונים,  תיווך המפעילות את התלמידים 

י  המורה. בקבוצת ההתערבות הראשונה נעשתה הבנייה של ידע מטה אסטרטגי. האסטרטגיות נלמדו בליוו

המללה של תהליכי החשיבה של התלמידים בעזרת שאלות מתווכות מסוג מל״א )מתי, למה ואיך(. מטרת  

השאלות הייתה לעודד את התלמידים לפתח ידע מוצהר לגבי הסיבה שיש להשתמש באסטרטגיה, ידע מותנה  

האו לגבי  האסטרטגיה  אודות  הליכי  וידע  באסטרטגיה,  לשימוש  המתאימות  הסיטואציות  בו  לגבי  פן 

ידי התלמיד, תוך כדי קידום דיאלוגים  - האסטרטגיה פועלת. הידע אודות האסטרטגיה נבנה באופן פעיל על

( לכיתה  המורה  ידע  (.  Ben-david & Zohar, 2009בין  של  הקנייה  נעשתה  השנייה  ההתערבות  בקבוצת 

האסטרטגאסטרטגי יישום  באופן  ה״איך״,  ברכיב  התמקדה  בכיתה  הלמידה  זו  בתכנית  שלביה  .  על  יה 

בצורה   הלימוד,  בחומרי  מופיע  שהוא  כפי  הידע  את  לתלמידים  להקנות  היה  תפקידה  המורה  השונים. 

( השיעור  באותו  והמטלה  הטקסט  על  האסטרטגיה  הדגמת  מתוך  ומסודרת,   & Adamsמאורגנת 
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Engelmann, 1996  .)  בכיתה. באופן  שתי קבוצות אלו הושוו לקבוצת ביקורת שהמשיכה בלמידה שגרתית

 אסטרטגית לעומת הוראה אסטרטגית.-זה המחקר אפשר לבחון מהי התרומה הייחודית של הוראה מטה

שונות   הוראה  בדרכי  מבנה  אסטרטגיות  ללמוד  יכולים  תלמידים  כי  מראות  המחקר  תוצאות 

-מטה ולהיתרם מהן. שתי קבוצות ההתערבות הראו שיפור מובהק במענה על מטלות הבנת הנקרא ושאלון  

אסטרטגיה לאחר ההתערבות בהשוואה למענה לפני ההתערבות, בעוד שבקבוצת הביקורת לא נמצא שיפור  

מובילה  כלשהו.   הוראה של אסטרטגיות מבנה  כי  שהראו  קודמים,  התערבות  מצטרף למחקרי  זה  מחקר 

עם  (.;Meyer & Ray, 2011 Bogaerds-Hazenbeg et al., 2021לשיפור בביצועים במטלות הבנת הנקרא )

אסטרטגי הראתה שימוש ספונטני  -זאת, בהשוואה לקבוצת הקניית ידע אסטרטגי, קבוצת הבניית ידע מטה

רב יותר באסטרטגיות השונות שנלמדו במהלך ההתערבות )כגון סימון מילות רמז ושימוש בתרשים( במטלות  

ביצועים גבוהים יותר במענה  הבנת הנקרא לאחר ההתערבות.  אך שימוש זה באסטרטגיות לא הוביל בתורו ל

 על משימת הבנת הנקרא. שתי הקבוצות ההתערבות הראו מידת שיפור זהה במטלות אלו.  

תכניות   שבשתי  מכך  נובע  ההתערבות  קבוצות  בשתי  בהישגים  הזהה  לשיפור  אפשרי  הסבר 

(. כלומר, Bruner, 1966)  ההתערבות התלמידים למדו כיצד ליישם את האסטרטגיה מתוך ״עקרון ההתנסות״

מגוונות   כתיבה  מטלות  על  מענה  מתוך  נעשתה  הנקרא  הבנת  יכולת  ופיתוח  האסטרטגיות  של  ההטמעה 

שאפשרו תרגול והטמעה של האסטרטגיות. שתי הקבוצות התנסו בכתיבת תשובה באורך פסקה כתגובה על  

- ידע מטה  הטקסט שנקרא בכיתה בכל אחד מתשעת המפגשים. ייתכן כי שתי קבוצות ההתערבות פיתחו

( מתארות את הקשר בין ידע  1998אסטרטגי מתוך ההתנסות החוזרת בשימוש באסטרטגיות. קון ופרסל )

דו כקשר  אסטרטגיות  להפעלת  אסטרטגי  )-מטה  חוזר   (.  & 1998PearsallKuhn ,כיווני  שימוש  כך 

באסטרטגיות מאפשר לשכלל את הידע אודות האסטרטגיה ובכך להבין את תרומתה ואופן הפעלתה בצורה  

את   מחדדת  וכן  השונים  שלביה  על  האסטרטגיות  של  היישום  את  משכללת  החוזרת  ההתנסות  מטיבה. 

ול לשכלל  בתורו  מאפשר  באסטרטגיה  החוזר  השימוש  עצם  מכאן,  בה.  השימוש  הידע  יתרונות  את  חדד 

 אסטרטגי. -המטה

אנליזה שבחן את הקשר בין מטלות כתיבה לקריאה מזהה כי מטלות בהן תלמידים  -מחקר מטה

מתבקשים לכתוב אודות טקסט שהם קראו משפרות את יכולת הבנת הנקרא של התלמיד הן עבור טקסטים  

בין מה שהם קראו לידע   ר  מידעיים והם עברו טקסטים סיפוריים, שכן הן מאפשרות לתלמיד ליצור קישו

( ואימון מתמשך נמצאו  (Hebert, Bohaty, Nelson & Brown, 2016הקודם שלהם  . יתרה מכך, תרגול 

אסטרטגיות   הפנמת  לשם  מחייבים   (.Afflebrach, Veenman & Van hout-wolters, 2006) כתנאים 

ההתנסות והחשיפה כחלק  הממצאים של המחקר הנוכחי עקביים עם מחקרים קודמים המזהים את רכיב  

 בלמידה והפנמה של אסטרטגיות.  קריטי מהצורך

תכניות התערבות של הוראת מבנה טקסט, נמצאו שני    45יתרה מכך, בניתוח רגרסיה שנעשה עבור  

ההתערבות. האחד, שילוב משימות כתיבה מגוונות בהוראה. מחקרים שכללו    מנבאים להצלחה של תכניות 

משימות כתיבה קצרות )כתיבת הערות, כתיבת משפט( או ארוכות )כתיבת פסקה(, היו בעלי גודל אפקט גדול  

טקסטים בהתערבות להבדיל מלימוד מבנה  -לעומת מחקרים שלא כללו רכיב זה. השני, לימוד מספר מבני 

בלבד.   שונים  אחד  טקסטים  למבני  החשיפה  העברה.  וליכולת  ללמידה  תורם  טקסטים  של  מגוון  לימוד 

מייצרת תהליך מחשבתי של השוואה והנגדה בין המאפיינים השונים של הטקסטים. באופן זה התלמידים  

מפתחים מודעות לנקודות הדמיון והשוני בין המבנים השונים ומשכללים את יכולת ההבחנה שלהם. יתרה  

נלמדו  מכך שטרם  למבנים  הידע  של  העברה  יכולת  רואים  טקסטים  למספר  שנחשפו  תלמידים  בקרב   ,
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(Bogaerds-Hazenberg et al., 2021  בשתי קבוצות ההתערבות במחקר הנוכחי התקיימו מרכיבי תוכן .)

בשתי הקבוצות תרמה  ולכן ההוראה  מבנים(,  ולימוד מספר  מגוונות  כתיבה  שילוב משימות  )כלומר,    אלו 

 . באופן דומה ליכולת הלמידה וההעברה של התלמידים

אף כי  -מנגד, ניתן לשער כי תהליך ההעברה בשתי קבוצות ההתערבות נעשתה במסלולים שונים, על

תוכן   מתחומי  לטקסטים  שנלמדו  מהטקסטים  האסטרטגיות  ביישום  דומה  הצלחה  הראו  הקבוצות  שתי 

)  חודשים וטקסטים בעלי מבנה מורכב יותר. סלומון ( הציגו שני מנגנוני העברה אפשריים:  1989ופרקינס 

ראשית" ו"דרך  משנית"  )דרך  העברה  של   "Salomon & Perkins, 1989.)  הראשית העברה    הדרך  של 

משוכללת יותר ודורשת הכללה של ידע ושל עקרונות ממסגרת אחת על מנת ליישמן באופן מכוון במסגרת  

  " הפשטה מודעת"בצע הפשטות והכללות רחבות היקף. הכוונה לאחרת. כדי להוביל להעברה מסוג זה יש ל

ההפשטה   תהליך  המסוימת.  ההתנסות  מתוך  כלליים  חשיבה  עקרונות  ובזיהוי  הסברים  במתן  הכרוכה 

הדרך    המודעת יכול להביא לניסוח מחודש של עקרונות ברמה כללית, שניתן יהיה להשתמש בהם בעתיד.

סיבי, הניתן בהקשרים מגוונים. העברה מסוג זה מתרחשת בעזרת  להעברה תלויה באימון אינטנ  המשנית 

( גירוי  כתוצאה מהצגת  אוטומטית  לאפשר  triggeringהפעלה  יש  בדרך המשנית  לעודד העברה  מנת  על   .)

 התנסויות מגוונות בשימוש בידע הספציפי במסגרות שונות.  

ההעברה שלהם מתוך יישום של שתי  אסטרטגי פיתחו את יכולת  -תלמידי קבוצת הבניית ידע מטה

אסטרטגיות: שימוש בידע לשוני תוך דיון מפורש אודות האסטרטגיה, וניסוח הכללות אודות  -פעולות מטה 

האסטרטגיות בעזרת התיווך והכוונה של המורה. תוך כדי התנסות, התלמידים ניסחו לעצמם עקרונות לגבי  

פעיל כל האסטרטגיה, ומהי הנחיצות של השימוש  האופן שעליהם להשתמש באסטרטגיה, מתי עליהם לה 

( לידע  Zohar & Peled, 2008באסטרטגיה  שאפשר  באופן  האסטרטגיות  יישום  את  תרגלו  התלמידים   .)

)-המטה (. לעומת זאת, תלמידי קבוצת  1998Pearsall&  Khun ,אסטרטגי לשכלל את הידע האסטרטגי 

אודות   שלהם  הידע  את  פיתחו  אסטרטגי  ידע  במשימות  הקניית  החוזרת  ההתנסות  מתוך  האסטרטגיה 

המגוונות שעליהן התבקשו לענות במהלך ההתערבות. כלומר, הלמידה שלהם נעשתה מתוך חשיפה חוזרת  

אסטרטגי אפשרו מעבר ועיבוד של  -אסטרטגיים בקרב קבוצת ידע מטה-בלבד. ניתן לשער כי הדיונים המטה 

התאפש שלא  מה  לגלוי,  ולהפיכתו  למודעות  תהליך  מידע  ביצעה  שלא  אסטרטגי  ידע  הקניית  לקבוצת  ר 

 (. Ben-David, 2007קוגניטיבי של יצירת הכללות וניסוח חוקים באופן מפורש )

ייתכן שבהעברה ארוכת טווח, כמספר חודשים לאחר תום המחקר,    כי  לאור זאת, אנו משערים 

אסטרטגי הינו  -טרטגי. ידע מטהאס-היינו רואים יתרונות ביכולת ההעברה עבור קבוצת הבניית ידע מטה 

תמשכים.  אסטרטגי הינם מ-(, ותהליכי הלמידה של ידע מטה  & Barzilai, 2013Zohar &מופשט מטבעו )

בעלות מרכיב מטהאנ-במחקר מטה  התערבויות  של  טווח  אסטרטגי  - ליזה שבדק את ההשפעות הארוכות 

בב  נוסף  שיפור  ישנו  ההתערבויות  תום  שלאחר  הזמן  בפרק  כי  התלמידינמצא  של  )יצועים   ,de Boerם 

Donker, Kostons, & van der Werf, 2018  .)  בין מבחני    0.12החוקרים מדווחים על עליה בגודל אפקט של

הרכישה   מרבית  כלומר,  ממתן.  כגורם  נמצא  לא  השניים  בין  הזמן  משך  כאשר  המעקב,  למבחני  הסיום 

ישנה   אך  ההתערבות,  בזמן  נעשית  אכן  לאחר  והלמידה  הלמידה  במיומנויות  ושיפור  נוספת  התפתחות 

במחקר   ההתערבות. לרוב מקובל להניח שההישגים בסיום זהים להישגים בהמשך, אך המחקר מוכיח אחרת.

הנוכחי המבדקים נעשו בצמוד לתום ההתערבות, ללא אפשרות לבחינת התגבשות הידע בפרק זמן שלאחר  
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התגבש במלואו אצל התלמידים ולכן לא נצפו שינויים בין שתי  ההתערבות. ייתכן כי המידע טרם הספיק ל

 קבוצות ההתערבות. 

 אסטרטגי ושימוש ספונטני באסטרטגיות-ידע מטה

ביכולת   וכן  הנקרא  הבנת  במבחני  זהים  הישגים  הראו  ההתערבות  קבוצות  ששתי  אף  על  כי  לציין  חשוב 

מטה ידע  הבניית  בקבוצת  כי  נמצא  התלמידים  -ההעברה,  בשימוש  אסטרטגי  עליה  הראו  המחקר  בתום 

הספונטני באסטרטגיות שנלמדו במחקר, להבדיל, מתלמידי קבוצת הקניית ידע אסטרטגי שלא הראו שימוש  

יותר. ההתערבות    גבוה  טרם  המחקר  תלמידי  של  הנקרא  הבנת  מטלות  את  בדק  המחקר  צוות  כאמור, 

ספונט  שימוש  עשו  התלמידים  בהם  הפעמים  מספר  את  ומדד  בדף  ובסיומה  שתועד  כפי  באסטרטגיות  ני 

מטה ידע  הבניית  בקבוצת  תלמידים  יותר  -המטלה.  או  אחת  את  יותר  תדיר  באופן  הפעילו  אסטרטגי 

- מהאסטרטגיות הבאות: זיהוי מבנה הטקסט )רישום שם מבנה הטקסט על הדף(, הצבת מטרות לקריאה על

מפתח/רימו מילות  סימון  הוראה(,  מילות  )סימון  המטלה  פיצוח  )תרשים( ידי  גרפים  מארגנים  הפקת  ז, 

הוראה שמתאפיינת בפעולות   כי  זה הינו עקבי עם מחקרים קודמים שהראו  והדגשת מידע חשוב. ממצא 

אסטרטגיות מעודדת הטמעה ותהליכי חשיבה גבוהים. הוראה זו כוללת דיונים על מיומנויות החשיבה,  -מטה

(. הוראה בדרך זו מתבססת על  Zohar & Barzilai, 2013שאלות על שלב התכנון ושאלות על שלב הניטור )

( ויגוצקי  (. בתהליך הוראה כזה,  Vygotsky, 1986( לפיה שיח מקדם את הבנה החשיבה )1986תורתו של 

אסטרטגיים, לומד התלמיד לשיים את האסטרטגיה, לבצע הכללות ולנסח חוקים,  -המשלב אלמנטים מטה 

טרטגיה ועל מאפייני המשימה הדורשים אותה, ולבצע העברה  לחשוב על היתרונות והחסרונות בשימוש באס

לתכנים אחרים ולתחומי דעת שונים. פעילות כזו אף תגדיל את סיכויים של התלמידים לזהות סיטואציות  

 ( בעתיד  ליישום  מטה Ben-David, 2007מתאימות  פעילויות  שקיום  היא  הדבר  משמעות  אסטרטגיות  -(. 

 באסטרטגיות הנלמדות. בכיתה מעודדת שימוש גבוה יותר

אסטרטגי )ידע  -הבהרת הקשר בין ביצועים אסטרטגים )הוצאת אסטרטגיות לפועל( לבין ידע מטה 

גלוי לעין, הצבת מטרות   אודות המשימה והאסטרטגיה( הינה מורכבת. בעוד ששימוש באסטרטגיות הוא 

הגבוה   השימוש  מדוע  להבהיר  עלינו  מקשה  זה  דבר  סמויה.  הינה  האסטרטגיה  מהות  והבנת  לקריאה 

ידעבאסט יותר  -רטגיות שעשו תלמידי קבוצת הבניית  גבוהים  מטה אסטרטגי לא הוביל בתורו לביצועים 

במבחני הבנת הנקרא וביכולת העברה עבורם. במחקר מיקרוגנטי אשר מטרתו הייתה לבחון את הקשר בין  

  7ורך  אסטרטגי להתפתחות רכיב הידע האסטרטגי, ביצעו מדידות חוזרות לא-התפתחות רכיבי הידע המטה

שבועות על מנת להעריך את ההתפתחות של שני מבני ידע אלו לאורך זמן.  במחקר זה נמצאו מספר דפוסי  

בידע אסטרטגי-רכישה שונים: עבור חלק מהתלמידים עלייה בידע מטה  עבור    ;אסטרטגי הובילה לעלייה 

- . מכאן ידע מטה( & 1998lPearsalKhun ,חלק אחר עלייה ברכיב ידע אחד לא הובילה לעלייה ברכיב השני )

אסטרטגי  -סטרטגי או אסטרטגי הוא הכרחי, אך על הלומד לפתח בנוסף יכולת התאמה בין הידע המטהא

- ( מציעות כי ישנו צורך בתהליך של התגבשות ותיאום בין הידע המטה1998לידע האסטרטגי. קון ופרסל )

ידע אודות המשימה ומטרת הקריאה    מנת לראות שיפור בביצועים. למשל-סטרטגי לידע האסטרטגי עלא

ידיעת השלבים השונים  -)ידע מטה יוביל לשיפור בביצועים בהיעדר  אינו  אסטרטגי( הינו הכרחי, אך הוא 

אסטרטגיות   להפעיל  לתלמיד  מאפשר  אסטרטגי  ידע  בנוסף  אסטרטגי(.  )ידע  האסטרטגיה  הפעלת  לצורך 

מטה  ידע  ללא  אך  התובנ -מגוונות,  לתלמיד  חסרה  ואלו  אסטרטגי  עבורו  יעילות  הנן  אסטרטגיות  אלו  ה 

אסטרטגיות מעכבות אותו. התלמידים נדרשים ללמוד לבצע סנכרון והתאמה בין שני סוגי הידע השונים,  
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מנת להגיע לעלייה בביצועים. באופן דומה, ייתכן כי התלמידים במחקר הנוכחי  לא הצליחו לפתח יעילות  -על

   והתאמה בין שני סוגי הידע השונים.

אסטרטגי הפגינו עלייה בידע האסטרטגי  - ניתן לראות כי מצד אחד תלמידי התוכנית של ידע מטה

ובאופן היישום של השלבים השונים של כל אסטרטגיה, אך מנגד ייתכן שההפעלה עצמה של האסטרטגיות  

לות עבורם  לא הייתה יעילה וגזלה מהם זמן רב. ייתכן שהתקשו לתעדף אלו אסטרטגיות יותר הכרחיות ויעי

ואלו פחות, וכן ישנה אפשרות שהם הפעילו את האסטרטגיות השונות, אך בצורה לא נכונה ושגויה ולכן לא  

מנת לראות שיפור ניכר  -ראינו שיפור בביצועים שלהם במטלות הבנת הנקרא וביכולת ההעברה. מכאן, על 

אסטרטגי לרכישת הידע  -המטה  ביכולת הבנת הנקרא על התלמיד להגיע לסנכרון והתאמה בין רכישת הידע

 האסטרטגי. 

 אסטרטגי -מעורבות התנהגותית והבניית ידע מטה

  תוצרי   לבין  בכיתה  ובדיונים  במטלות  התלמיד   מעורבות  בין  הקשר  את  לבחון   היתה  השלישית   המחקר  מטרת

  לתוצרי   לבין  ובדיונים  במטלות  גבוהה  מעורבות  בין  חיובי  קשר  קיים  כי  מצאנו  למשוער,  בהתאם  הלמידה.

  השונות   במטלות   התלמידים  של  המעורבות   שמידת  שככל  היא,  הדבר  משמעות  התלמידים.  של  הלמידה

  יותר.   גבוהים  היו  ההתערבות  בסיום  הישגיהם  כך  יותר,  רבה  הייתה  בה  שהתנהלו  בדיוניםו  בכיתה  שניתנו

  שנלמדו  באסטרטגיות  שימוש עשו כך ובעקבות בכיתה, ובדיונים  במטלות ומיקוד  התמדה  שהראו תלמידים

  אותן  הפגינו  שלא  או  לסירוגין   אלו  התנהגויות  שהפגינו  מעמיתיהם  יותר  הצליחו  יותר,  עקבי  באופן  במחקר

 כלל. 

  להישגי  התנהגותית  מעורבות  בין  חיובי קשר על  שדיווחו  קודמים מחקרים  עם עקבי   הינו  זה ממצא

  בדקו   אלו  מחקרים  (.,Guthrie, & Wigfield, Tonks, Taboada 2009)  הנקרא  הבנת  במטלות  התלמיד

  מידת   התשובות,   אורך  במטלה,  משקיע   שהתלמיד   הזמן  משך   כגון  התנהגותית,   מעורבות   של   שונים  היבטים 

  מעורבות   בין   הקשר  את   בדקו  אלה  במחקרים   (.,Haverkamp, & Latini Braten 2022)  ועוד  התמדה

  מעורבות   בין  הקשר  האם   וכן  כתיבה(,  מטלות  טקסט,  מיזוג  )מטלות  שונים  למידה  לתוצרי  התנהגותית

  קוגניטיביות,   )יכולות  םאחרי  גורמים  ידי - על  מתווך  או  ישיר  הינו   לימודיות   במשימות  להצלחה   התנהגותית 

  כתלות   משתנה  הקשר  האם  ובוחן  השניים  בין   הקשר  אודות   ההבנה  את  מעמיק  זה  מחקר   מוטיבציה(.

  הנוכחי   המחקר זה,  באופן  אסטרטגית.  הוראה לעומת אסטרטגית -מטה  הוראה –  בכיתה הנלמדת  בהוראה 

 אסטרטגי. -המט  ידע  בעל לומד פיתוח לצורך  ההכרחיים התנאים  מהם לראות לנו מאפשר

  הבנת   במטלת  הצליחו  במטלה  מעורבים  שתלמידים  נמצא  אסטרטגי,-מטה  ידע  הבניית  לתנאי  באשר

  משנלמדו   שונים   תוכן  מתחומי   או   שונים   במבנים  למטלות  העברה  יכולת   פיתחו  וכן  התכנית,   בסיום  הנקרא 

  יכולת  פיתחו  לא  אך  הנקרא,  הבנת  במטלת  שיפור  שהראו   נמוכה  מעורבות  בעלי מתלמידים  להבדיל  בתכנית.

  בתנאי   מעורבים  תלמידים  כלומר   אסטרטגי.  ידע   הקניית  בתנאי  השתמר   לא   זה  קשר  מעניין,   באופן  העברה.

  העברה   יכולת   הראו   לא   אך   בתכנית,  שנלמדו   טקסטים  עם  שלהם  ההתמודדות  יכולת  את   שיפרו   אומנם  זה,

  מנת -על   מספקת.  לא  אך   חית,הכר  הינה   בלמידה   התלמיד   שמעורבות  מציע   זה  ממצא  אחרים.  לתחומים

  שתומכות   הוראה   פרקטיקות  בכיתה  להפעיל   יש  העברה,   יכולת  ולפתח   הנקרא  הבנת  יכולת   את   לשכלל

 אסטרטגי. -מטה  ידע של בהבניה

  הספונטני   השימוש  את   בדקנו  כאשר  התגלה  אסטרטגי-מטה   ידע  הבניית  תלמידי  של  נוסף  יתרון 

  ולא  מעורבים  אסטרטגי,-מטה  ידע הבניית  שתלמידי   מצאנ  במחקר.  שנלמדו  באסטרטגיות  התלמידים  שעשו

  ולא   מעורבים  אסטרטגי,  ידע  הקניית   שתלמידי   בעוד  באסטרטגיות,   השימוש   היקף   את  העלו   מעורבים, 
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  תלמידי   בקרב  אלו  באסטרטגיות  השימוש  במידת  השיפור   זאת,  עם  השימוש.  היקף  את  העלו  לא  מעורבים,

  בקרב   מאשר  הגבוהה   המעורבות   עם   המשתתפים  בקרב  תריו  גדול  היה   אסטרטגי -מטה  ידע  הבניית

   נמוכה. מעורבות רמת עם  המשתתפים

  החשיבה.   של  המללה  ובתהליכי  גבוהה  מסדר  חשיבה  בפעילויות  מלווה   אסטרטגי  מטה  ידע  פיתוח

  התקשורת   (.Elshout, & Veenman 1999)  ומוגבל   ספונטני   באופן  מתפתח  הידע  אלו  פעולות  ביצוע   ללא

  שהתלמידים  השיח  סוג  את  קובעת  שהיא  בכך  הלמידה,  סביבת  את  מעצבת  לתלמידים  המורים  בין  המילולית

  לשם   שנשאלות   שאלות  בין   הבחנה   ישנה  בכיתה.   שנשאלות  השאלות  לאופי   חשיבות  ישנה   חלק.  בו  לוקחים

  פתוחות  הינן  חקירה   מעודדת  בסביבה  המורה  של  השאלות  חקירה.  לשם  שנשאלות  שאלות  לבין  ידע,  הערכת

  את   להעריך  נועדו  ידע  בדיקת   של  בסביבה   שהשאלות  בעוד   רעיונותיו,  את   להרחיב  התלמיד   את  ומעודדות

Smart & )  התלמיד  של  התשובה  נכונות  חוסר  או  לנכונות   מתייחסות  המורה  ותגובות  התלמידים,  של  הידע

2013 Marshall,.)  נדרשים   התלמידים  שבהם   מרובים   בדיאלוגים  מתאפיינת   אסטרטגית-מטה  הוראה  

  אסטרטגי -מטה  ידע  הבניית  בתנאי  בכיתה.   המורה  עם  שיח   כדי -תוך  שלהם  החשיבה  תהליכי  את  להמליל

  תומך   בדיאלוגים  המרובה  השימוש   מתמיד.  שיח  עמם   וקיימה  מרובות   שאלות  לתלמידים  הפנתה  המורה 

  הכיתתי   השיח  (.,Zohar 2012)  התלמידים של  הידע  בהבניית  תומך  וכן התלמידים  של  המוטיבציה בהעלאת

  את   להביע  וכן  והאסטרטגיות,  הטקסט  אודות  ידע  במשותף   להבנות   שונות,  מבט  נקודות  לשמוע   להם  מאפשר

 איכותית.  יותר הלמידה כך מעורבות, יותר ומייצרת התלמיד את מפעילה שההוראה ככל מכאן, עצמם.

  אחת   יה. האסטרטג  אודות  דיון   וביצירת   שאלות   בהעלאת  מתאפיינת  אסטרטגית-מטה   הוראה 

  עבורי?   רלוונטי   הנלמד   התוכן   למה   למשל:   ״למה?״. - ה  שאלת   סביב   היא   בכיתה  שנשאלות  המרכזיות   השאלות 

  מענה   באסטרטגיות?  שימוש  חוסר  על   המחיר  יהיה  מה   באסטרטגיה?  השימוש  בהינתן  היתרונות  יהיו   מה

  לבין   בכיתה  פעילותה  בין   לקשר   לו  ומאפשר  ברלוונטיות,  עמוק  צורך   לתלמיד  מספקת  אלו  שאלות  עבור

  מגבירה   בכיתה   הנלמד  התוכן  של  הרלוונטיות  מידת  כי  מצאו   (2002)  ורות   קפלן  עשור,  לכיתה.  מחוץ   מטלות

,Roth, & Kaplan, Assor )  ללמידה  המוטיבציה  מידת  את   וכן התלמיד  של  העצמית המסוגלות תפיסת  את

  הנם   המשימה,  למשמעות  ורגשי  ניטיביקוג  באופן  להתחבר  הזדמנויות  להם  מספקים  שלא  תלמידים  (.2002

  התלמיד   למודעות  שמעלה  מורה  כך,  (.,Burrowbridge, & Parsons Malloy, Parsons 2015)  פאסיביים

  ועמיתיה   גוטרי  של  במחקר  דומה,  באופן  בכיתה.  הקריאה  ערך  את   מעלה  מרובה,  קריאה  אודות  היתרונות  את

  הסבירו   כאשר  יותר  הצליחו  החיים  מדעי  בתחום  סטים טק  שלמדו  ביניים  חטיבת  תלמידי  כי  נמצא  (2012)

,Guthrie ) טובה   יותר  בצורה אותם הסובב העולם   את ולהכיר  להבין  להם  מאפשרים אלו תכנים כיצד  להם

2012 Coddington, & Singh-Mason.)  אסטרטגי -מטה  ידע   הבניית  בתנאי   תלמידים  הנוכחי,  במחקר  

  שהעלה   דבר  שונים,   תוכן  בתחומי  להם  ולסייע  אותם  לקדם   יוכל   באסטרטגיות  השימוש  כיצד  הסברים  הפיקו

 באסטרטגיות.  השימוש  של הערך את

  תשובות  מתן  שאלות,   שאילת  בדיון,  השתתפות  כמו  שהתנהגויות   מנת  שעל   מציעים  אלו  הסברים

  הוראה   מאפייני  בעלת  בסביבה  להיות  התלמיד  על  אפקטיבית,  ידע  לרכישת  בתורם  יובילו  מטלות  וביצוע

  לרציונל   הסבר  סיפוק  וכן  הכללות,  ליצירת  עידוד  חקירה,  המעודד  בשיח  ריבוי  כמו  אסטרטגיים,-מטה

  כי   המראים  קודמים  מחקרים  של  לשורה  מצטרף  שלנו   המחקר  זה,  במובן  הנלמד.  הנושא  של  ולרלוונטיות

 אלו.  בפרקטיקות שמעורבים  אלו עבור  אפקטיביות יותר   הנן  מעורבות ומייצרות המעודדות  פרקטיקות
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 מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך 

אסטרטגי בהוראת אסטרטגיות חשיבה, אך רובם  - מטהישנם מחקרים רבים שבחנו את החשיבות של ידע  

הבנת  לתחומי  שהתייחסו  המחקרים  ומעטים  המדעית  החשיבה  לתחומי  התייחס  יתרה  -המכריע  הנקרא. 

מכך, גודל האפקט של ההתערבויות שנעשו בתחום המדעים המדויקים ומדעי החיים רב יותר מזה שבתחום  

 ( ממצאי המחקר הנוכחי לא מאפשרים לנו    (.Dignath, Buttner & Langfeldt, 2008הקריאה והכתיבה 

- אסטרטגי בעת רכישת אסטרטגיות במקצועות רבי- לגזור מסקנה חד משמעית אודות התרומה של ידע מטה 

מלל. במחקר הנוכחי שתי קבוצות המחקר הראו שיפור זהה בהישגים שלהם, ועל כן ישנו צורך במחקרים  

אסטרטגיים בעת הוראת אסטרטגיות  -ת התרומה של כלים מטה נוספים בתחום השפה שיאפשרו לבחון א

לתמיכה בתהליכי קריאה וכתיבה. במחקרים עתידיים רצוי לבחון הוראה בקבוצות למידה קטנות. ייתכן  

בלמידה,   פעיל  חלק  לקחת  תלמידים  ליותר  תאפשר  מלאה,  בכיתה  מהוראה  להבדיל  זה,  מסוג  שהוראה 

ו כן, המחקר הנוכחי בחן רכישה של אסטרטגיות מבנה וניתן לבדוק  ולהגביר את רמת המעורבות שלהם. כמ

(, שאילת Predicting(, ניבוי )Think aloudאת הממצאים עבור אסטרטגיות נוספות, כמו חשיבה בקול רם )

אסטרטגי בתחום  -ועוד. מחקרים נוספים אלו יוכלו לאפשר לבחון את מידת התרומה של ידע מטה  שאלות,

 השפה.  

- ידי צוות-האסטרטגי במחקר זה נבנה שאלון שפותח על-כך, לצורך הערכת הידע המטהנוסף על  

המחקר. שאלון זה אפשר לנו לבחון את יכולת הבחירה של התלמיד באסטרטגיה מתוך סל אסטרטגיות,  

בעת   מבצע  שהוא  לתהליכים  התלמיד  של  המודעות  ומידת  יעיל,  קורא  שמבצע  אסטרטגיים  תהליכים 

עתידיים ישנו צורך בשימוש במספר רב יותר של כלים על מנת להעריך ידע זה. ככל    הקריאה. במחקרים

הנראה הכלי במחקר הנוכחי לא היה מספיק רגיש לזיהוי הבדלים בינאישיים, ועל כן במחקרי המשך יש  

אסטרטגי שהם מחזיקים  - לשקול שימוש בכלים איכותניים כמו ראיונות עם התלמידים אודות הידע המטה

 מוש בכלי בעל שאלות פתוחות להבדיל מכלי בעל שאלות סגורות.  או שי

אסטרטגי הינו תהליך מתמשך וכי הידע ממשיך  -לבסוף, ישנה תמיכה לכך שרכישה של ידע מטה

במערכי  (.  Boer, Donker, Kostons & van der Werf, 2018)להתגבש אף לאחר סיום תהליך הלמידה  

צועי התלמידים בתום תוכנית ההתערבות, ובנוסף לאחר פרק זמן  מחקר עתידיים יש לבצע מדידות של בי

מסוים מסיום ההתערבות. הוראה של אסטרטגיות נועדה לשמש את התלמידים בטווח ארוך ולא רק בטווח  

הטמעה   מאפשרות  הוראה  שיטות  אלו  לזהות  חשוב  כן  ועל  הארוך,  בטווח  רק  נטמע  זה  ולעיתים  הקצר, 

 זמן.  והפנמה של האסטרטגיות לאורך

 השלכות מעשיות לממצאי המחקר 

הבנת הנקרא הוא אחד הכישורים החשובים ביותר שילדים צריכים לרכוש בשנות בית הספר, והיא עומדת  

היא   מיידעים  טקסטים  בהבנת  התומכות  המרכזיות  האסטרטגיות  אחת  למידה.  תהליך  כל  של  ביסודה 

הקוראים לומדים לזהות סוגים שונים של מבני טקסטים.  (, על פיה  structure instructionאסטרטגית מבנה )

המחקר הנוכחי, בהמשך למחקרים קודמים, מלמד שהתערבויות להוראת אסטרטגיות מבנה צריכות לכלול  

למידה של מספר מבנים להבדיל מלמידה של מבנה אחד, וכן שיש לשלב בהוראת השיעורים משימות כתיבה  

(. זאת ועוד, תרגול ואימון מתמשך  Bogaerds-Hazenberg et al., 2021מגוונות בתגובה לטקסט הנלמד )

(.  Veenman, Van hout-wolters & Afflebrach, 2006)  נמצאו כתנאים מחייבים לשם הפנמת אסטרטגיות

במסגרת   להילמד  צריכות  אינן  מבנה  שאסטרטגיות  הרעיון  את  מחזקת  הנוכחית  ההתערבות  מכך,  יתרה 
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שהיא רלוונטית לכלל מקצועות רבי המלל: היסטוריה, אזרחות, מדעים ועוד. ככל  שיעורי לשון בלבד, אלא  

שהחשיפה לאסטרטגית מבנה תהיה יותר תכופה ותעשה מתוך חשיפה להקשרים מגוונים )טקסטים מתחומי  

 תוכן שונים(, כך ההטמעה שלה תהיה יותר יעילה ואיכותית.    

שאיכות   כך  על  מצביע  הנוכחי  המחקר  לכך,  רבה  מעבר  במידה  מושפעת  התלמיד  של  המעורבות 

אסטרטגי מאפשרות  -משיטות ההוראה המיושמות בכיתה. שיטות הוראה התומכות בהבניה של ידע מטה

לעודד את התלמידים   יש  כן, בעת הוראת אסטרטגיות  על  פעיל ומשמעותי בלמידה.  לתלמיד לקחת חלק 

מתי משתמשים    –ה אודות מהות האסטרטגיה  לחקור את תהליכי החשיבה שלהם, זאת בעזרת דיונים בכית

בה? מדוע יש להשתמש בה? כיצד יש ליישם אותה? באופן זה התלמידים מייצרים באופן מתווך הכללות  

אודות האסטרטגיות. חשוב לשקף לתלמידים את הרציונל ״למה״ הם לומדים אסטרטגיה, כך שהם יחוו  

חזו שימוש  יעודדו  אלו  כל  עבורם.  כרלוונטית  אותן  אותה  יחווה  הוא  שכן  באסטרטגיות,  התלמיד  של  ר 

כ״שלו״. לכן, אין זה מספיק ללמד את השלבים השונים ללימוד האסטרטגיה, יש לעודד חשיבה על מהות  

 האסטרטגיה ועל הסיבות לשימושה. 
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 נספחים 

 לדוגמה ומטלה טקסט .1 נספח

 מטלה לדוגמה 

העלייה  של  רקע  מתואר  שלפניך  בטקסט  ישראל.  בארץ  הבא  היישוב  את  שתבנה  קבוצה  על  להמליץ  התבקשתם 

את   נמק  בתשובתך  ישראל?  בארץ  הבא  היישוב  את  שתבנה  תמליצו  קבוצה  איזו  על  השנייה.  והעלייה  הראשונה 

 החלטתך והתבסס על היתרונות שיש לקבוצה שבחרת על הקבוצה השנייה. 

 לדוגמהטקסט 

 העלייה הראשונה והעלייה השנייה 

גל   .19-של המאה ה   80-גלי עלייה לארץ ישראל החל בשנות ה  לתוך מציאות של שינויים ביישוב הישן, החלו להגיע שני

יהודים לארץ ישראל.  אלף  25-ועלו בו כ    1881-1903הראשונה, נמשך בין השנים   העלייה הראשון, המכונה העלייה

ו לארץ בעיקר בשל המצוקה הכלכלית ברוסיה ופרעות קשים שהתחוללו כנגד יהודים )סופות בנגב(.  יהודים אלה הגיע

והוא נמשך עד לפרוץ מלחמת   העולים בגל העלייה השני, המכונה העלייה השנייה, הגיעו לארץ ישראל ראשוני  1903-ב  

. גם עולים אלה הגיעו בעיקר בגלל גלי אלף עולים הגיעו לארץ ישראל בעלייה השנייה  30- כ  .1914- העולם הראשונה ב

אנטישמיות קשים ברוסיה ובשל רעיונות סוציאליסטים שהביאו אותם לרצות ולבסס בארץ חברה צודקת ושוויונית. 

כ   רבים בעיקר  העולים,  עזבו  90-מן  השנייה,  העלייה  מעולי  החיים   אחוזים  לתנאי  להסתגל  התקשו  כי  הארץ  את 

 הקשים בה. 

יהודים   2500-מרומניה ומרוסיה, ומיעוטם מארצות האסלאם, כ שונה הגיעו ממזרח אירופה, בעיקרעולי העלייה הרא

מסורתיים ובעלי משפחות. ברובם משכילים בעלי השכלה  רוב העולים בעלייה הראשונה היו אנשים דתיים או  .מתימן

 ,ת גם ללא הכשרה. רובם היו דתייםבוגרי 'חדרים' וישיבות שהחליטו לעלות לא"י ולעבוד בחקלאו - יהודית מסורתית

בתחילת שנות ה   או  30- רוב העולים היו בסוף שנות ה  .מלבד אגודת ביל"ו שהיו סטודנטים חילונים, צעירים ורווקים

לחייהם, בני המעמד הבינוני והם באו לארץ עם  הון פרטי. לעולים בעלייה הראשונה לא היה מנהיג או מוסד    40-

להשי  שיוכלו להם  רכישתלסייע  את  לנהל  כספיים,  משאבים  בין  ג  זאת  עם  העולים.  בקליטת  ולסייע  הקרקעות 

ההתיישבות בארץ עבור חבריהם. מטרתה של   היו שליחים של "חיבת ציון" שעלו כדי לבחון את אפשרויות העולים

היהודי לארצו  התנועה הייתה לעודד את עלייה לארץ מתוך אמונה בשיבת ציון. התנועה דגלה )האמינה(  בשיבת העם

הראשונה   העלייה  לאנשי  סייע  רושטילד  הברון  בהמשך  חקלאית.  והתיישבות  קרקעות  גאולת  תוך  עצמית  ביוזמה 

 ברכישת אדמות ובהקמת המושבות.

)בעיקר  מרביתם באו ממזרח אירופה    –מרבית העולים בעליה השנייה היו זהים באופיים לעולי העלייה הראשונה  

ומקצתם   ופולין(  בנירוסיה  היו  בעלייה השנייה  העולים  רוב  בעלייה הראשונה  כמו  הבינוני   מתימן.  בעלי    -המעמד 

בעיקר ביפו, בחיפה    ,עם עלייתם בחרו מרביתם להתיישב ביישוב היהודי העירוני  .מלאכה, סוחרים, פקידים ומורים

בין עולי העלייה השנייה  ולםלהתיישב ביישובים שהקימו עולי העלייה הראשונה. א ובירושלים. רק מעטים מהם בחרו

ברוסיה באותן שנים. רובם  שהושפעו מן הסוציאליזם ומן האווירה המהפכנית ששררה בלטו צעירים וצעירות רווקים.  

גדלו בילדותם בבתים דתיים, אך   שעלו כיחידים, בלי משפחותיהם. מרבית הצעירים האלה 25צעירים בני פחות מגיל 

היו בוגרי 'חדרים' וישיבות, ומיעוטם  דת. בדומה לעולי העלייה הראשונה חלקם הגדולמן ה מרדו בהוריהם והתרחקו

 %7 -כ   –מקרב עולי העלייה השנייה   השכלה כללית רחבה שרכשו אותה בלימוד עצמי. מיעוט זה סטודנטים או בעלי

  . הזאת את ייחודה פנה להתיישבות החקלאית, והוא שהעניק לעלייה –זו  מכלל העולים בעלייה
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מאפיינים להם  שהיו  עולים  בלטו  העליות  מן  אחת  הראשונה,  בכל  העלייה  עולי  שונים.  וסוציולוגיים  אידאולוגיים 

הקימו מושבות, ונהפכו לבעלי קרקעות שהעסיקו פועלים ערבים משיקולי רווח. לעומתם בין  שביקשו להיות איכרים,  

בלטו השנייה  העלייה  נח  עולי  והיא  סוציאליסטים  פועלים צעירים  ל"עליית  של  "שבת  באידאולוגיה  העבודה  ערך   .

ביצירת מעמד  מזוהה העלייה השנייה עם עליית הפועלים. הפועלים ראו היה חשוב מאין כמוהו, לכן העלייה השנייה

ישראל חייבת להיבנות בעבודה  של פועלים עברים אמצעי להבראת העם היהודי מחולייו הגלותיים. הם טענו כי ארץ

   .אנשי העלייה הראשונה לבד, ותקפו אתעברית ב

 תרומתן של העליות לבניין הארץ

אלף נפש. שינוי זה בא לידי    30-העלייה הראשונה הביאה לגידול דמוגרפי, היא הגדילה את מספר היהודים בא"י ב 

חברתי של היישוב היהודי בארץ. העלייה הביאה יהודים ששאפו למהפכה באורח החיים  - ביטוי גם בהרכב האנושי

מעמל ומתפרנס  א"י  את  לבנות  כדי  לארץ  שעלה  יהודי  וליצירת  במפת היהודי  מהפכה  חוללה  העלייה  בנוסף  ו. 

העלייה   ההתיישבות בתקופת  זאת  לעומת  בלבד,  הקודש  ערי  בארבע  יהודים  התיישבו  אליה  עד  בא"י.  היהודית 

מושבות חקלאיות. בנוסף, הם פיתחו חברה העובדת את אדמת ארצם ומוציאה את לחמה ביגע   28הראשונה הוקמו  

גם העלייה   כפיה. העלייה הוכיחה את היכולת להפוך פורח, דבר שהגביר את תודעת א"י בגולה.  לגן  ארץ משממה 

שסייעו   מפלגות  הוקמו  בנוסף  העברית.  והשמירה  העבודה  בכיבוש  בעיקר  משמעותיים  להישגים  הביאה  השנייה 

רשתות מזון שמכרו אוכל לפועלים במחירי עלות, ארגנו קופות    –באמצעים הבאים: הקימו את "מטבחי הפועלים"  

יחד עם זאת, עלייה הזו הביאה להקמתן של צורות התיישבות    .ה, סייעו בדיור, הקימו לשכות עבודה, ספריות ועודמלוו

 שיתופיות בארץ ישראל ואף להקמתה של העיר העברית הראשונה, תל אביב. 
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 אסטרטגי -מטה ידע  לבחינת שאלון  .2 נספח

 נקודות( 20איזה מבנה של טקסט היא מרמזת: ) קרא את הכותרות הבאות ורשום ליד כל אחת מהן על . 1

הכללה   השוואה  סיבה ותוצאה 
 ופרוט

    דמוקרטיה ביחס למשטרים לא דמוקרטים 

    הגות ואמונות בעולם האסלאם 

    מבנה הכנסת ומוסדותיה 

    אחד לכל מערכת נוף –שני אזורים בישראל 

    לגירוש מקיום נסבל  –היהודים באירופה הנוצרית 

 

 -נקודות  20קרא את הפסקאות הבאות, ציין את המבנה המתאים לפסקה )סיבה ותוצאה, השוואה, הכללה ופירוט(. ).  2
3+7 ) 

( קיים, למרות שעל פי המדענים שתי 2( לבין סוכרת נעורים )סוג  1"הבלבול בין סוכרת נעורים )מסוג    -פסקה א
המחלות נושאות את אותם הסיבוכים הצפויים לטווח הרחוק ובנובעים מחוסר  המחלות די רחוקות זו מזו. שתי  

יציבות ברמות הסוכר: אי ספיקת כליות, מחלות לב ועיוורון. אך סוכרת נעורים נושאת איתה סיכון נוסף בטווח 
,  67מ  הקצר. ירידה משמעותית או עלייה משמעותית ברמת הסוכר עלולות להוביל לאשפוזים ואפילו למוות." )ע"

 חוטבים לשון( 

 מהו מבנה הפסקה? ____________________________ 

הסבר מדוע בחרת במבנה זה. האם היו מילים שעזרו לך לזהות את המבנה?  
 _______________________________________________________________________________

_________________________________________________ ______________________________ 
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________ 

ריסטופר קולומבוס ליבשת , אחרי מסעותיו של כ1502"לאירופה הגיעו פולי הקקאו רק בשנת  –פסקה ב 
אמריקה. משקה הקקאו נצרך בימים ההם רק על ידי בני המעמד הגבוה באירופה. עם זאת, לא עבר זמן רב עד  

שמשקה הקקאו התפשט בכל רחבי אירופה והיגר עם המתיישבים האירופיים גם לאמריקה הצפונית ... המהפכה 
השוקולד, שהפך עד מהרה לנחלת הכלל. מרגע זה והלאה  התעשייתית הובילה לירידה חדה בעלויות הייצור של 

מפעלים חדשים נפתחו ושוקולדים חדשים, מגוונים וטעימים יותר החלו להופיע. כיום   –תעשיית השוקולד שגשגה 

)מכון  ."קיימים אינספור סוגים וצורות של מוצרי שוקולד וקקאו, שנצרכים כמעט בכל מקום בעולם ובכל גיל 
 ויצמן למדע(. דוידסון, מכון 

 מהו מבנה הפסקה? _______________________________

 הסבר מדוע בחרת במבנה זה. האם היו מילים או סימני פיסוק שעזרו לך לזהות את המבנה? 

 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________

__________________ _____________________________________________________________ 
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 נקודות( 16הבאות ורשום ליד כל אחת מהן על איזה מבנה של טקסט היא מרמזת: )  המטלותקרא את . 3

סיבה  
 ותוצאה

הכללה   השוואה 
 ופרוט

המהפכה התעשייתית הובילה לשינויים בהיבטים שונים של החיים 
 באירופה. הצג את השינויים שחלו באירופה בעקבות כך. 

   

תארו את תכונותיו של בנימין זאב הרצל ואת פעילותו המדינית  
 . מה היו הישגיו? 1896-1897בשנים 

   

המפעל שלך נסגר עקב משבר. בעקבות זאת פנה אליך משרד הרווחה 
בניסיון לעזור לך מבחינה כלכלית. האם המדינה בה אתה חי  

 מאמינה בגישה כלכלית קפיטליסטית או סוציאליסטית? הסבר. 

   

הסבירו את השפעתה של הגלובליזציה על הסביבה. בתשובתך 
 תיו.התמקד בתהליך גידול האוכלוסייה ובתוצאו

   

 

שונות. נסה לקבוע מהו המבנה של הטקסט לו מתאימה המטלה. על פי זה  סמן מהו התרשים המתאים   מטלותלפניך  .  4
 נקודות( 20למבנה הטקסט שכתבת. )

 

 
 

   

   

   

 

מה הקשר בין אופיים של משתמשי 
הטלוויזיה ויחסיהם עם משפחתם לבין 

 עליהם? מידת השפעתה של הטלוויזיה 

 מבנה הטקסט _____________

   

עמוד על היתרונות של הדברה ביולוגית  
 על פני הדברה כימית במלחמה ביתושים.

 מבנה הטקסט ___________ 

   

עמוד על מאפייני היישוב הכפרי במדינת  
 ישראל בעשור האחרון 

 מבנה הטקסט _____________

   

כתבו לפי הטקסט שלוש המלצות  
להתנהגות של אנשים חולים בימים של 

 זיהום אויר גבוה. 

 מבנה הטקסט ______________ 

   

פליט מאפריקה מעוניין לקבל אזרחות  
בארה"ב או בישראל. עיין בחוק 

האזרחות של שתי המדינות והסבר היכן  
 יהיה לו קל יותר לקבל אזרחות. הסבר.

 מבנה הטקסט _______________ 
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 נקודות( 9לפחות שלוש מילים המרמזות על מבנה הטקסט  )רשום . 5

 הכללה ופירוט השוואה  סיבה ותוצאה

   

   

   

 

 נקודות(  12סמן אילו פעולות במהלך הקריאה עוזרות לי להבין את הטקסט  : ). 6

 עוצר בסוף כל פסקה ובודק מה הבנתי 

 קורא את כל הטקסט ללא עצירות באמצע 

  מרמזות  בכל פסקהמסמן מילים 

  ממספר את מספר השורות בטקסט 

 יוצר תרשים וממלא אותו במהלך הקריאה 

 מסמן את גבולות הפסקה 

  אני בודק בכל פסקה איך היא מתקשרת לרעיונות הקודמים 

 אני מפרש כל מילה שאני לא מבין במהלך הקריאה 

 נקודות( 3מה אני עושה כשאני לא מבין חלק  מהטקסט? ). 7

  ת הקטע שוב ואם צריך חוזר מעט אחורהאני קורא א 

  אני מנסה לפרש כל מילה שלא הבנתי בטקסט 

   אני מדלג על הקטע כולו 

  אני קורא את הטקסט מההתחלה 
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 התנהגותית מעורבות לבחינת התצפיות לקידוד מפתח .3 נספח

 ניהול דיון 

 הפרמטרים הבאים:עבור כל מקטע ו דיון״ נבדק לצורך קבלת ציון במשתנה ״ניהול

 מספר הצבעות 

 מספר פעמים שהתלמיד ענה על שאלה 

 מספר הערות משמעת 

 התעסקות בדברים אחרים )תיק על השולחן, התעסקות בנייד, שיח עם חברים, למידה למבחן אחר(

שלא   • שאלות(התלמידים  על  מענה  ואפס  הצבעות  )אפס  בכלל  ש  ,שתתפו  נראה  האיכותני  עסוקים היו  ובקידוד 

 נק'( 1) היעדר מעורבות בלו הערת משמעת, קודדו כיבקידוד הכמותי ק אובדברים אחרים 

שלא   • )התלמידים  ו  0שתתפו  שאלות(  0הצבעות  על  ולא  הלא  ,  מענה  )הפריעו  אחרים  בדברים  הערות   0תעסקו 

 נק'(  2) שטחית מעורבותמשמעת( קודדו כ

ממוצעת או תלמידים שענו יותר מפעם   פעם אחת או ענו על שאלה פעם אחת קודדו כמעורבות צביעוהתלמידים ש •

 נק'( 3) מעורבות ממוצעתעירו להם הערות משמעת קודדו כהשתתפו יותר מפעם אחת, אבל גם האחת ו

 נק'( 4)  מעורבות עמוקהיותר מפעם אחת וענו על שאלה יותר מפעם אחת קודדו כ  צביעוהתלמידים ש •

 ״מקטע דיון״ במידה והיה יותר ממקטע אחד.כל בל בילבסוף נעשה מיצוע לכל הציונים שהתלמיד ק

 ניהול מטלה 

 עבור כל מקטע הפרמטרים הבאים: ו לצורך קבלת ציון במשתנה ״ניהול מטלה״ נבדק

פיצח את המטלה )הדגיש מילות הוראה או מיספר מספר חלקים    -האם התלמיד הצליח להשלים את המשימה במלואה  

 .בשאלה( והצליח לקרוא את הפסקה )הדגיש מילות רימוז או קרא בלבד(

שיח על המטלה/ שיח לא רלוונטי עם חברים  -תעסק  המתוך הצילומים נבדק במה התלמיד    –התנהלות במהלך המטלה  

 התעסקות בדברים אחרים. /

 נק'( 1)  היעדר מעורבותצעו את המטלה קודדו כיתלמידים שכלל לא ב •

 2)  מעורבות שטחיתדברים אחרים קודדו כ תעסקו עם  הצעו רק חלק מהמטלה ורוב הזמן שוחחו /  יתלמידים שב •

 נק'(

חחים עם חברים,  נראה שאינם מתמידים במטלה, אלא משו  וך כדישלימו את כל המטלה, אבל תהתלמידים ש •

 נק'(  3) מעורבות ממוצעתהכיסא ומסתובבים קודדו כמקמים 

ביצוע המטלה נראה כי הם בעיקר עסוקים בביצוע המטלה /    , ותוך כדיצעו את כל חלקי המטלהיתלמידים שב •

 נק'(  4) מעורבות עמוקהניגשים למורה שתבדוק את התוצרים / מדברים על המטלה עם חברים קודדו כבעלי 

 ״מקטע דיון״ במידה והיה יותר ממקטע אחד.כל בל בילבסוף נעשה מיצוע לכל הציונים שהתלמיד ק
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 במחקר  שנלמדו  הטקסטים רשימת .4 נספח

 אסטרטגי -מטה  ידע הבניית  תנאי

 דעת  תחום   אסטרטגיה שיעור 
  רמת

 הטקסט
 מספר
 מילים 

 מקור 

 ופרוט הכללה ראשון
  בני העסקת אזרחות:

 בקיץ נוער
   460 קל

 YNET האתר: שם

https://www.ynet.co.il/articles/0,73

3906019,00.html-40,L 

 ותוצאה סיבה שני
  התה מסיבת היסטוריה:

 בבוסטון
   424 קל

 אאוריקה האתר: שם

https://eureka.org.il/item/22670/ איך
- הקפה-ומדוע -למהפכה -הוביל -תה-

 באמריקה-אותו-החליף 

 השוואה  שלישי 
 צפוני קוטב : מדעים
 ודרומי

   480 קל

  האנציקלופדיה חדש: אביב הספר: שם
 לנוער.  הישראלית

 בע״מ אביב אנציקלופדיה ההוצאה: שם 

 ופרוט הכללה רביעי
 האקלים מערכת מדעים:
 המדברי

   344 בינוני
 והמרחב האדם ישראל הספר: שם

 שם בגיאוגרפיה. נבחרים נושאים
 מטח ההוצאה:

 ותוצאה סיבה חמישי
  על צנזורה אזרחות:

 בסין הרשת
   300 בינוני

 . NRG -אינטרנט אתר

https://www.makorrishon.co.il/nrg/

online/16/ART1/911/950.html 

 השוואה  שישי 
  העלייה היסטוריה:

 והשנייה  הראשונה
   663 בינוני

  במבחן לאומיות בזמן מסעות הספר: שם
  ראשית  - ובעמים בישראל הלאומיות -

   1920 עד הדרך

 מטח ההוצאה: שם

 ופרוט הכללה שביעי 

  היסטוריה:

 משתלבים יהודים
 חדשים  כלכלה בתחומי

   345 מאתגר

 קדמה העבר: אל מסע הספר: שם
  .19-16 מאות ומהפכות,

 מטח ההוצאה: שם

   331 מאתגר עננים  היווצרות מדעים: ותוצאה סיבה שמיני

 - אדם סביבה, : הארץ כדור הספר: שם
  לחטיבת פיזית בגאוגרפיה פרקים

 הביניים 

 מטח ההוצאה: שם

   447 מאתגר הדתי השסע אזרחות: השוואה  עי יתש

 שחר אזרחות: לומדים -אינטרנט אתר
 רגב

http://ezkef.weebly.com 

 

  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-
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 אסטרטגי  ידע  הקניית  תנאי

 הטקסט  רמת דעת  תחום אסטרטגיה  שיעור 

 קל בקיץ נוער בני העסקת אזרחות: ופרוט הכללה ראשון

 בינוני המדברי האקלים מערכת מדעים: ופרוט הכללה שני

 ופרוט הכללה שלישי 
  משתלבים יהודים היסטוריה:

 חדשים  כלכלה בתחומי
 מאתגר

 קל בבוסטון התה מסיבת היסטוריה: ותוצאה סיבה רביעי

 בינוני בסין הרשת על צנזורה אזרחות: ותוצאה סיבה חמישי

 מאתגר עניים  היווצרות מדעים: ותוצאה סיבה שישי 

 קל דתי שסע אזרחות: השוואה  שביעי 

 בינוני ודרומי צפוני קוטב מדעים: השוואה  שמיני

 השוואה  עי יתש
  הראשונה העלייה היסטוריה:

 והשנייה 
 מאתגר
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 אסטרטגי-מטה  ידע הבניית עבור שיעור למערך דוגמה .5 נספח

  שאלות  תשובות התלמידים  פעילות 

 יש לכתוב על הלוח: מבנה השיעור 

 טרום קריאה 

 קריאה מעמיקה 

 מענה על המטלה  

 

 שלום לכולם,  

 אני ..... סטודנטית מאוניברסיטת בר אילן.  הצגה עצמית:

 : שבועות הקרובים 20-הסבר קצר על התהליך שיהיה ב

אנחנו נפגש יחד בחודשים הקרובים כדי ללמד אתכם אסטרטגיות 
שונות שיעזרו לכם בקריאה של טקסטים ומענה על מטלות במגוון  

ם נקרא ביחד טקסטים שנלקחו מספרי הלימוד  מקצועות. בשיעורי
 שלכם וננסה לענות ביחד על המשימה בסוף הטקסט.  

 למה לדעתכם כדאי ללמוד אסטרטגיות להבנת הנקרא? 

 איך זה יכול לעזור לכם בלימודים? 

האסטרטגיות שנלמד אתכם יעזרו לכם להתמודד עם טקסטים בכל 
ות. המטרה שלנו  המקצועות על מנת לענות בהצלחה על מטלות שונ

היא שתוכלו לבחור את האסטרטגיה הטובה ביותר מתוך כל  
האסטרטגיות שנלמד עבור הטקסט והמטלה שלפניכן. אנחנו ננסה 

  איךלבחור בכל אחת מהאסטרטגיות, וכמובן  מתי ולמהלהבין יחד 
 להשתמש בהן. 

כל פעם נפגש למשך שני שיעורים ונעבוד על מטלה אחרת. כל העבודה  
 תעשה בכיתה ולא יהיו שיעורי בית.

כדי לבדוק את השיפור שחל בעקבות השיעורים, אנחנו נבחן את  
 ההתמודדות שלכם עם טקסטים בתחילה ובסיום השיעורים. 

טקסטים ושאלות. בסופם של  3כיום ניתן לכן לבצע מטלה הכוללת 
 השיעורים נעביר שאלון שיבדוק את התהליך שעברנו ביחד.

פתיחה 
  כללית

בתחילת 
 ההתערבות  
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כעת נקרא יחד טקסט שנלקח מספר היסטוריה וננסה יחד לענות על   
 המטלה. 

פתיחה של  
 שיעור 

המורה תעבור בין התלמידים ותוודא שקט  
ועבודה עצמית )עיון התלמידים בטקסט  

 ובמטלה(

דקות הקרובות   5-לפניכם הטקסט והמטלה שעליהם תצטרכו לענות. ב 
 ובמטלה, ונסו לענות עליהם תעיינו בטקסט 

הצגת  
המטלה 

בכיתה לפני  
ביצוע תהליך 

 ילדים בכיתה  2מענה של  התערבות 

 מעבר לכך זה יגרור יותר מידי זמן

תשובות התלמידים: הסתכלתי 
בכותרת, הסתכלתי במטלה, קראתי  
 את הטקסט, חיפשת רמזים בטקסט 

מה לאחר שהתבוננתם בטקסט ובמטלה. אני רוצה שתנסו לפרט לי 
התהליכים שעשיתם מהרגע שקיבלתם את המשימה ועד עכשיו. נסו 

 לתמלל אילו פעולות ביצעתם בזה אחר זה.

את התהליכים שעשיתם בראש   חיזוק: נכון, הצלחתם להמליל  
שקיבלתם טקסט. בוא ננסה עכשיו להבנות את הפעולות שביצעתם 

 יחד ונחזק את הסדר הפעולות המיטבי להתמודדות עם טקסט 

איך כדי לדעתכם להתחיל את תהליך הקריאה כדי לענות הכי טוב על  להתחיל מהכותרת 
 המטלה?

זיהוי מבנה 
הטקסט 

מתוך  
הכותרת מספקת לנו מידע על הרעיון  כי  הכותרת 

 המרכזי של הטקסט. 
 "למה" להתחיל מהכותרת.

 מה הרעיון המרכזי של הטקסט שלפנינו?  עלייה ראשונה ושנייה 

 נכון!  מה יספרו לנו על הנושא הזה?  יספרו לנו דברים/מאפינים של העליות 

 המורה תרשום את שלושת המבנים על הלוח 

והתלמידים לא יצליחו להעלות במידה 
רעיונות יש להציג בפניהם סכמות על הלוח.  

כותרות בנפרד. על התלמידים לבצע   3ולתת 
 התאמה בין הכותרת לסכמה.

 כותרות לטקסטים: 

 החור באוזון )סיבה ותוצאה(

 התלמידים יציגו דוגמאות

למשל: פירות הדר : תפוז, קלמנטינה 
 ואשכולית זו דוגמה להכללה ופרוט. 

הבדלים בין אחים במשפחה/ בין 
 חברות זוו דוגמה לנושא של השוואה. 

פורט על תהליך היווצרות הפרפר / 
תינוק זה דוגמה לנושא של סיבה 

 ותוצאה.

 3כזיים אנחנו נעסוק בהיגד: טקסטים בנויים בכמה מבנים מר
 המבנים: השוואה, סיבה ותוצאה והכללה ופירוט. 

תנו לי דוגמא לטקסט שיעסוק בפירוט..., להשוואה, לסיבה ותוצאה. 
 או תנו לי דוגמא תחומים או נושאים המשקפים את המבנים הלוו. 
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רפואה אלטורנטיבית: דיקור , שיאצו 
 והומאופטיה )הכללה ופרוט( 

 אה( צורות ההתיישבות בישראל )השוו

אם התלמידים לא יבינו שזו השוואה ננסה 
להשאיר על  לפי שלילת המבנים האחרים. יש 

הלוח את הסכמות הציוריות ואת הדוגמאות  
 לכותרות.

 לפי הכותרת של הטקסט שקיבלתם איזה מבנה מתאים לטקסט שלנו? השוואה 

לפי המילה עלייה שמופיעה פעמיים 
 וקיים מספור ראשונה ושנייה. 

 לפי מה ידעתם? 

נושאים לפי מה שראינו הכותרת מציגה שני  -סיכום דברי התלמידים  
מאותה תקופה מאותו תחום, ולכן אנו יכולים לשער שהטקסט יעסוק  

 בהשוואה של הדומה או השונה בין שני התחומים.

כדאי לקרוא את המטלה כי ממנה  אנשים שיענו על השאלות בכיתה 2עד 
אפשר להבין מה בדיוק צריך לעשות, 

 מה אני צריך למצוא בטקסט. 

זיהוי מבנה  כדאי לקרוא עכשיו לפני שקוראים את הטקסט? למה?  עודמה 
הטקסט 

מתוך  
 המטלה

 כמה חלקים יש בשאלה?  שני חלקים 

בדקתי את מספר מילות השאלה 
 וההוראה:  

 על איזו קבוצה תמליצו... 
 נמקו את תשובתכם 

 איך ידעתם?

את הקבוצה שאנחנו  לבחורצריך 
 ממליצים שתקים את הישוב החדש.  

למה דווקא הם  לנמקבתשובה צריך 
 מתאימים.

 מה צריך לעשות במטלה?

המורה תבדוק שהילדים יודעים מה זה 
 יתרון.

צריך לעשות השוואה בין  
הקבוצות/צריך לדעת את ההבדלים בין 

 איך תבחר מי מתאים להקים את הישוב?
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הקבוצות כדי לדעת לבחור/צריך לדעת 
 את היתרון של קבוצה אחת 

 המורה תכתוב על הלוח את המילים הללו
 ותיתן את הכרטיסייה

 להמליץ 

 יתרון של קבוצה

כאשר עלינו לבחור באחד מבין קבוצה.   – כמו שראינו במטלה הזאת 
עלינו לבצע מטלת השוואה. זוהי דרך נוספת לזהות מתי עלינו  

 להשתמש באסטרטגיית השוואה. 

מילים  בדומה לכותרת גם בכל מטלה יש  -הוראה של המיומנות
חשובות המרמזות על מבנה הטקסט ועל מבנה התשובה של המטלה, 

ים בתוך הטקסט. מילים אלו נקראות מקדמי ארגון. הן על הקשר
 עוזרות לנו להבין מה מבנה הטקסט. 

 מהן המילים הללו במטלה לפי דעתכם? סמנו אותן בצבע   

 האם בהשוואה יופיע מאפיין אחד או כמה מאפיינים?   בדרך כלל יופיעו כמה מאפינים  

לרוב יופיעו גם מילות הוספה כמו:  
 וגם, כמו כן .....בנוסף, 

  איך נדע שיש כמה ולא רק אחד?

קישור בין  איך לדעתכם כדאי לארגן את המידע? בעזרת טבלה 
מבנה 

הטקסט 
 לתרשים 

כי תרשים עוזר להבין את הקשר בין   
פרטי מידע בטקסט וטבלה עוזרת  

 לראות זה מול זה , דמיון ושוני

 למה?

יש כמה טורים ובראש הטור כותבים  
 את המילים ביניהם עושים השוואה. 

 איך מציירים טבלה?

 איזה מידע חסר לי בשביל להשלים את התרשים? טור נוסף בו מפרטים את הקרטריונים

טבלה בנויה משני טורים של הפריטים המושווים, טור אחד  -היגד 
בהן נכתוב את התוכן לפי המפרט את התבחינים להשוואה. שורות 

  התבחינים
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זיהוי מבנה  בדומה לכותרת ולמטלה, איזה מילות ארגון כדאי לחפש בטקסט?  מילות השוואה ותוספת 
הטקסט 

מתוך מילים  
מרמזות  
 בטקסט

כעת נתחיל בקריאת הטקסט. כל ילד יחזיק בידו מדגש ויסמן מילים  
 המעידות על השוואה  

לרוב נהוג בתחילת הקריאה לסרוק את הטקסט ולראות האם   –היגד   
הוא מסומן/מחולק לפסקאות. אם לא, יש לחלק לפסקאות ולתחום 

אותן כדי לארגן את הטקסט בצורה ברורה וקלה לקריאה. קחו דקה 
 את הטקסט לפסקאות תחומות וממוספרות.   וחלקו

קריאה 
 מעמיקה 

פסקה 
 ראשונה 

 כמה פסקאות סימנתם?  5 עיפרון 

ניתן להשתמש בשני מדגשים בצבעים שונים  
למושאי ההשוואה: העלייה הראשונה 

 והעלייה השנייה 

כדאי לעצור בסוף כל פסקה ולברר  
 לעצמי את התוכן המרכזי שלה.

 הטקסט.כעת נתחיל לקרוא את 

את כל הטקסט ברצף או שכדאי לעצור ?   איך לדעתכם כדאי לקרוא?  
 אם כן היכן? למה?

 

המורה קוראת את הפסקה בקול, הילדים  
 עוקבים אחרי המורה

 -הדגמה על הפסקה הראשונה 

 נקרא עכשיו את הפסקה הראשונה ביחד.  -היגד
 כולם לעקוב אחרי הקריאה שלי עם האצבע בטקסט.
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 סימון צהוב בטקסט של המורה 
 צהוב =עלייה ראשונה 

יש תיאור כללי של העלייה הראשונה 
ושנייה . מציינים את השנים כמות  

 העולים וסיבת העלייה /למה הם עלו 

 מה הבנתי מהפסקה? )מסומנים בצהוב( 

 איך ידעתם שישי כאן סיבות?  כתוב בגלל ובשל....  

 תזכירו לי איך נארגן את המידע?  טבלה נותנים להם כמה דקות לארגן טבלה בעצמם 

אפשר לכתוב תבחינים בתור שאלה או בתור  
 משפט או כותרת 

 אילו תבחינים כתבתם? זמן, מספר עולים וסיבה

מזהים פריטים דומים מאותו תחום  
 לדוגמא שנים, סיבות. 

 איך יצרתם את התבחינים? 

מציאת פריטים מאותו נושא נקראת הכללה, הכללה היא כמו   -היגד  
 מתן כותרת לפריטים מאותו סוג. 

קריאה  איפה עצרתם בהמשך הקריאה? 2-בפסקה ה 
מעמיקה  

 מה הבנתם מהפסקה? הראשונה  עוד מידע על העליה פסקה שנייה 

אפשר להציע לתלמידים למספר את  
 הנושאים השונים בתוך הפיסקה

מאיפה היגיעו? דתיות/סוג אנשים 
 ומעמד, גיל, במה האמינו?

 אילו נושאים על העליה הראשונה הופיעו כאן?

 איך ידעתם שיש כאן כמה מאפינים?  זה נושאים שונים 

קריאה  קראו את הפסקה השלישית על מה היא מדברת?   -הוראה על העלייה השנייה  
מעמיקה  

פסקה 
 שלישית

 מאיפה באו? מעמד? איפה התיישבו?

סוג האנשים? ממה הושפעו? גיל? דת?  
 השכלה? 

 וחפשו את התבחינים. מה מצאתם?

 האם אלו אותם מאפינים או שיש חדשים?  יש גם חדשים  
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 האם זיהיתם מקדמי ארגון בטקסט ?   באופיים.. כמו... אולםבדומה... זהים 

בהתחלה דיברו על הדברים הדומים 
 )זהים באופיים(.  

החל מהמילה אולם שהיא מילת ניגוד 
 מבינים שיש גם שוני 

 האם מקדמי הארגון מראים שיש דמיון בין שתי העליות או שוני?

 איך אפשר לדעת זאת? 

קריאה  קראו את הפסקה הרביעית על מה היא מדברת?   -הוראה העליותהפסקה מדברת על שתי  
מעמיקה  

פסקה 
 רביעית 

מה הם הקימו? מי הם? מה  
האידיאולוגיה שלהם? )במה הם 

 מאמינים(, שם מקביל לעלייה. 

 וחפשו את התבחינים. מה מצאתם?

 האם אלו אותם מאפינים או שיש חדשים?  יש גם חדשים  

 האם זיהיתם מקדמי ארגון בטקסט ?   לעומתםשונים, 

בהתחלה דיברו על הדברים השונים 
מן משפט פתיחה  –שיש בין העליות 
 מכליל לפסקה.  

יש השוואה בין העלייה הראשונה 
 לשנייה בעזרת מקדמי  הארגון

 האם מקדמי הארגון מראים שיש דמיון בין שתי העליות או שוני?

 איך אפשר לדעת זאת? 

קריאה  קראו את הפסקה החמישית על מה היא מדברת?   -הוראה תרומתן של העליות לבניין הארץ 
מעמיקה  

פסקה 
 חמישית

 איך ידעתם שזה נושא הפסקה? כותרת שמעליה-בעזרת התת

למה העלייה הביאה? למה העלייה 
שעפה? למה העלייה חוללה? מה 

 העלייה הקימה? 

 וחפשו את התבחינים. מה מצאתם?

 האם אלו אותם מאפינים או שיש חדשים?  יש גם חדשים  
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 האם זיהיתם מקדמי ארגון בטקסט ?   עד עליה, גם העלייה 

מקדמי הארגון מראים שיש שימוש 
אבל יש שוני בתוכן  בתבחינים דומים 

בין העליות. עליה אחת גרמה להרמת  
מושבות ועלייה אחרת הקימה  28

 דברים שאינם מקומות התיישבות.

 האם מקדמי הארגון מראים שיש דמיון בין שתי העליות או שוני?

 איך אפשר לדעת זאת? 

ראשית קראתי שוב את המטלה  
וניסיתי למקד שוב מה שאלו אותי. 

שנית, התבוננתי בטבלה וחיפשתי את  
המידע שיכול לעזור לי לבסס את  

אילו נתונים בעלייה   –התשובה שלי 
 עוזרים לי כדי להקים ישוב.  

עכשיו אנחנו הולכים לכתוב את התשובה למטלה. מה לדעתכם צריך 
 ה? לעשות כדי לענות על המטל 

מענה על 
 המטלה

התבקשתם להמליץ על קבוצה שתבנה את היישוב  -המטלה שלנו היא   
הבא בארץ ישראל. בטקסט שלפניך מתואר רקע של העלייה הראשונה 

והעלייה השנייה. על איזו קבוצה תמליצו שתבנה את היישוב הבא  
בארץ ישראל? בתשובתך נמק את החלטתך והתבסס על היתרונות שיש 

   בחרת על הקבוצה השנייה.לקבוצה ש
 איך נכתוב את התשובה? -שאלה

את פסקת ההשוואה ניתן לכתוב באופן של 
באופן משולב   –העליות  2הצגת השוואה בין 

 בתוך הפסקה.

או אי הצגת מידע על עלייה שלא נבחרה, 
אלא רק נימוקים והצדקות לעלייה שנבחרה  

 לבנות את היישוב. 

פסקות   2או ניתן לבנות בתשובת ההשוואה 
נפרדות: האחת בעד העלייה שנבחרה והאחת 

המטלה זאת התבקשתי לבחור את  
ייה המתאימה ביותר לבניית ישוב  העל

 חדש בארץ. 

המבוסס על המטלה. המשפט  משפט פתיחהדבר ראשון צריך לכתוב 
 הזה יכלול את ההגדרה של מטרת הכתיבה/ההשוואה. 

 ניתן להיעזר בשאלה: "מה המטלה מבקשת ממני?"  
 לכתוב: המטלה זאת התבקשתי.... 

את העלייה שאנחנו רוצים שתקים את הישוב  לבחוראחר כך, יש  Xבחרתי בעלייה 
 החדש.  

לבנות את היישוב החדש,  X בעלייהבתשובה שבחרנו  להצהיריש  
 לעלייה השנייה.  בהשוואה
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 נגד העלייה שלא נבחרה.  
 כלומר, פסקת השוואה משולבת או מפוצלת. 

להצהיר = להסביר למי שקורא את התשובה: "בשביל מה בחרתי 

 ?"Xב

ליד התבחינים  Vסימון ב –עיון בטבלה 
 המתאימים למטלה

ולסנן את התבחינים הרלוונטיים שיספקו נימוק   לבחורלטבלה,  לחזור
 משכנע לבחירה שביצענו מתוך הטבלה. 

את המידע מהטבלה בעזרת שימוש בהכללות  להעתיקעלינו  העתקה
 ובתבחינים שנתנו בטבלה. 

מתוך הכרטיסייה או מתוך הטקסט כדי ליצור  ולהוסיף מילות קישור עיון בכרטיסייה של מילות הקישור
 קוהרנטיות ולכידות בתשובה שכתבנו.

הכללה   – שיהווה הסקת מסקנות  קצר של הדברים להוסיף סיכוםניתן  

 להקמת היישוב. Xנוספת והצדקה לבחירה בעלייה 
ניתן להשתמש במקדמי הארגון: לפיכך, על כן, לכן.. המשקפות סיכום  

 והסקת מסקנות 

 כל תלמיד יענה בכתב על דף עבודה שיקבל.   

 שאלות:  4הדף יכלול 

 איזו אסטרטגיה למדת היום? 

הסבר לתלמיד שלא נכח בכיתה מה עשית כדי לענות על השאלה ענה  
 על פי המבנה הבא: 

 בהתחלה עשיתי________________________________ 

 בהמשך_________________________________ 

 אחר כך________________________________ 

 לבסוף___________________________________ 

 

-סיכום מטה
קוגניטיבי 

 אישי 
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עכשיו נבצע סיכום של השיעור ושל האסטרטגיות שביצענו בהם   
 שימוש בשיעור : 

-סיכום מטה
קוגניטיבי 

 כיתתי
מקדמי ארגון הכותרת, מקדמי  על פי 

 ארגון במטלה ובטקסט עצמו. 
זיהית שמדובר בטקסט/מטלה המתאר תהליך של סיבה ותוצאה? איך 

היית מסביר לתלמיד שלא נכח בשיעור לזהות טקסט של סיבה איך או 
 ותוצאה?

 

 המורה תחלק כרטיסיות ניווט 

 

 בתרשים, 

קראתי את   -סדר הפעולות הרצוי 
הכותרת, חיפשתי מקדמי ארגון, 

קראתי את המטלה, חיפשתי מקדמי  
ארגון. קראתי את הפסקה הראשונה 

 שאלתי את עצמי… וכו'.  

 

 ארגנת את המידע? הסבר את סדר הפעולות שלך. איך 

 

 מתי?

כשאני מזהה בטקסט מילים  -בטקסט
 )דומה/שונה(.המציינות השוואה 

כשאני מזהה מטלה שבה יש רמזים  -במטלה
 של השוואה: 

בשדה שאלות יכולות לכלול בתוכן מילים 
של  הסמנטי

 שוני/דמיון/הבדל/השוואה/התאמה.

יכולות לכלול   שאלות ברובד הסמוי
סיטואציה בה הקורא צריך לבחור מבין 

פריטים את הפריט המתאים למטרה נתונה, 

שיש שאלה הדורשת השוואה בין 
, בשאלה יופיעו  דברים. בנוסף 2לפחות 

מקדמי ארגון המעידות השוואה או 
 גורמים מושווים. 2הימצאות של 

 כדי/נכון להשתמש באסטרטגיה של מיומנות של השוואה?מתי 
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ריט האידיאלי כאשר תהליך בחירת הפ
 למטרה דורש ביצוע השוואה.  

יכולה  ברובד הסמויעריכת השוואה 
כאשר יש  דימויים ומטאפורות  להתבסס על

שימוש במושגים לשוניים. לרוב השוואה 
כזאת תופיע היצירות ספרותיות בהן יש  
שימוש בדימויים ומטאפורות כמו למשל 

 בשירה. 

של פריט מבין קבוצת   מציאת הייחודיות
 ים. פריט

בין המטלה למבנה   התאמהכאשר נמצא 
טקסט )אולי גם בתוכן הטקסט נראה  

 השוואה(.  

 מיזוג של מידעכאשר במטלה יש בקשה לבצע 
 בין טקסטים.  

חישוב  כאשר נשאלת דעה, על העונה לבצע 
בביצוע בחירה מסוימת על   העדפות וכדאיות

 אחרת. 

כדי להבין שיש מבנה של השוואה בין  
פריטים. איך פרטים מושווים אחד 

 לשני. מהם התבחינים המושווים.

 השוואה? חשוב לקורא להבין מהו מבנה של למה 



 בלפר, טל לביא, לירון שלו ומני יערי -עתליה רסולי

 

50 
 

 בין פריטים.  למצוא את הדמיון והשוניכדי 

של פריט נתון על  הייחודיותכדי להבין את 
 פני קבוצת פריטים.

מושכלת תוך ביצוע  החלטות כדי לקבל
 הערכה והשוואה של מידע. 

של מידע  אנלוגיה הסקת מסקנות וביצוע 
 מפריט אחד לאחר.

יש  בעזרת ארגון המידע בטבלת השוואה
ויזואלי של המידע הכתוב השתקפות ופרוט 

   בטקסט.

התייחסות לתבחינים השימוש בטבלה מחייב 
בין   שונים וכך מאפשר השוואה מדויקת

 המושווים 

 

כדי למצוא דמיון ושוני, לקבל החלטה,  
להפיק מידע מתוך הטקסט, להבין את  

הייחודיות של מושווה אחד על פני 
 האחר.

 חשוב להשתמש באסטרטגיה של השוואה? למה 

 

כי זה מארגן את המידע בתבחינים וקל  
בעזרת כך   יותר להשוות בין פריטים כך.

ניתן לעשות סדר וארגון במידע שמוצג  
 לפני בצורה של טקסט. 

 כדאי להשתמש בטבלה?  למה 
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 אסטרטגי  ידע הקניית עבור שיעור למערך דוגמה .6 נספח

  שאלות  פעילות 

 יש לכתוב על הלוח: מבנה השיעור 

 טרום קריאה 

 קריאה מעמיקה 

 מענה על המטלה  

 

 שלום לכולם, 

 אני ..... סטודנטית מאוניברסיטת בר אילן.  הצגה עצמית:

 : שבועות הקרובים 20-הסבר קצר על התהליך שיהיה ב

אנחנו נפגש יחד בחודשים הקרובים כדי ללמד אתכם אסטרטגיות שונות שיעזרו לכם בקריאה של 
טקסטים ומענה על מטלות במגוון מקצועות. בשיעורים נקרא ביחד טקסטים שנלקחו מספרי הלימוד 

 שלכם וננסה לענות ביחד על המשימה בסוף הטקסט.  

 חרת. כל העבודה תעשה בכיתה ולא יהיו שיעורי בית.כל פעם נפגש למשך שני שיעורים ונעבוד על מטלה א

כדי לבדוק את השיפור שחל בעקבות השיעורים, אנחנו נבחן את ההתמודדות שלכם עם טקסטים בתחילה 
 ובסיום השיעורים.  

פתיחה כללית 
 בתחילת ההתערבות  

הטקסטים שאתם   את יותר טוב להבין היום נלמד על אסטרטגיה בשם "זיהוי המבנה טקסט". כדי 

 כותב שבה הדרך הוא הלוגי המבנה .שלו הלוגי המבנה את לחשוף עליכם קוראים

 .הטקסט את בונה המאמר

 :עיקריים לוגיים מבנים בשישה מבחינים אנו

 כרונולוגי.  רצף . , ו היבטים . , ההשוואה . , דופירוט הכללה . , גותוצאה סיבה . בופתרון,  בעיה . א

 של ההיגיון  ואת הארגון את ,הסדר את להבין תוכלו ,הטקסט של הלוגי המבנה את שתגלו לאחר

 ,אותם לזכור ,אותם להבין ,הכותב שמציג הרעיונות את קלות ביתר לקלוט לכם תעזור זו הבנה .הטקסט

 .הטקסט את לסכם - וכמובן ,על השאלות לענות

הצגת האסטרטגיה 
בפני הכיתה )מידע 

 כללי( 

 הוא "השוואה" המארגן היסוד סביב בנוי טקסט  נלמד על מבנה לוגי מסוג "השוואה". כאשרהיום אנחנו  

  .ביניהם השונה  ואת הדומה את למצוא כדי  'וכו תופעות ,דעות ,רעיונות :פריטים  שני בין לפחות ישווה
מרכיבי המבנה הבאים: מטרת ההשוואה, תבחינים להשוואה, הצגת דומה או    בנוי יהיה המשווה הטקסט

 שונה, הצגת נימוקים בעד או נמק ולבסוף הצגת המסקנות העולות מתוך ההשוואה. 

הצגת האסטרטגיה 
בפני הכיתה )מידע 

 כללי( 

זיהוי מבנה הטקסט 
 מתוך הכותרת 

שימו לב רכיבי המבנה הם קבועים, כלומר בכל הטקסטים מסוג השוואה יופיעו רכיבים אלו. לעומת זאת   
כך שטקס אחד יעסוק בתוכן מתחום ההיסטוריה, האחר  -רכיב התוכן משתנה מטקסט לטקסט

 מגאוגרפיה וכו'. 



 בלפר, טל לביא, לירון שלו ומני יערי -עתליה רסולי

 

52 
 

 היסטוריה.עכשיו אנחנו נלמד כיצד לזהות את מבנה הטקסט מתוך טקסט מספר לימוד  

 

 

 

ראשית נתחיל מקריאת הכותרת. הכותרת מספקת לנו מידע על הרעיון המרכזי בטקסט. "העלייה  
הכותרת מציגה שני נושאים מאותה תקופה מאותו תחום, ולכן  אני רואה שהראשונה והעלייה השנייה". 

 התחומים. אנו יכולים לשער שהטקסט יעסוק בהשוואה של הדומה או השונה בין שני 

זיהוי מבנה הטקסט 
 מתוך הכותרת 

 

בנוסף בשביל לוודא שההשערה שלי נכונה, אני אבדוק מהי המטלה הנלוות לטקסט. ואראה אם היא 
חלקים. בחלק הראשון  2עוסקת בהשוואה. אני מסמנת את מילות ההוראה ואני רואה שהשאלה מורכבת מ

 הישוב החדש.   את הקבוצה שאנחנו ממליצים שתקים את לבחורצריך 

למה דווקא הם מתאימים. בשביל לבחור את הקבוצה המתאימה ביותר להקמת  לנמקבתשובה צריך 
 היישוב עלינו להשוות ביניהם ולראות לאיזו לקבוצה יש יותר יתרונות. 

זיהוי מבנה הטקסט 
 מתוך המטלה 

המורה מחלקת דף עם מילים של מקדמי  
ארגון + המורה מדגימה כיצד היא 

סורקת את הטקסט ומחפשת מקדמי  
 ארגון

מילים חשובות המרמזות על מבנה הטקסט ועל  הקשרים בתוך הטקסט.   בכותרת, במטלה ובטקסט יש  
 את מילים אלו הופכות מילים אלו נקראות מקדמי ארגון. הן עוזרות לנו להבין מה מבנה הטקסט.

 בין ,לפסקה פסקה בין להופיע הן יכולות  .משמעות בעל לטקסט משפטים של מקרי מרצף הטקסט

 .המשפט בתוך המילים ובין הפסקה בתוך המשפטים

 את להבין לכם לעזור יכולות שהן כיוון ,מקדמי הארגון את סמנו ,הטקסט את תקראו כאשר

 .שלנו התמרורים הן מקדמי הארגון   .הטקסט

 .בהן ולהשתמש למקדמי הארגון מודעים  להיות את התשובה למטלה עליכם  תכתבו כאשר גם

הכרות עם מקדמי 
 ארגון

 מאחר וזיהינו שמדובר במבנה מסוג השוואה, אנחנו נשתמש בטבלה על מנת לארגן את המידע. המורה כותבת טבלה על הלוח 

ם השוואה ובטורים נכתוב  הטבלה מורכבת מטורים ועמודות. בכל עמודה נכתוב את המילים ביניהם עושי
את התבחינים של ההשוואה. כעת במהלך הקריאה נמלא את הטבלה ובצורה זו נארגן את המידע לו אנו 

 זקוקים לצורך יצירת השוואה 

זיהוי מבנה הטקסט 
 מתוך המטלה 

המורה קוראת את הטקסט בקול רם 
ותו"כ ממלילה את תהליכי החשיבה 

 שלה 

 קריאה מעמיקה   כולם לעקוב אחרי הקריאה שלי עם האצבע בטקסט. הפסקאות ביחד.נקרא עכשיו את  -היגד

פסקה ראשונה, 
שניה, שלישית  

 ורביעית

המורה מנחה את התלמידים אלו חלקי  
מידע קשורים לעליה הראשונה ואלו 

 לעליה השניה 

 והעלייה השנייה ניתן להשתמש בשני מדגשים בצבעים שונים למושאי ההשוואה: העלייה הראשונה 
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בא נראה מה עשיתי, קראתי את הפסקה במלואה, הדגשתי בצבעים נפרדים מידע חשוב המתייחס לעלייה   
 הראשונה או השנייה, לאחר מכן ארגנתי מידע זה בטבלה.

היום למדנו אסטרטגיה בשם "זיהוי מבנה טקסט" וראינו כיצד ניתן ליישם אסטרטגיה זו על טקסטים   
 מבנה מסוג השוואה. במפגשים הבאים נעסוק במבנים נוספים. בעלי 

 סיכום השיעור

 

 

 

 


