
 

 

תומר בוזמן : כתב ועיבד

, קוראים פעיליםתסייענה לכם להיות  להלןשעליהן עבדנו בכיתה ושיובאו  העבודהמיומנויות 

, אשר יודע לנהל דו־שיח עם הטקסט, א מיומןקור. דו־שיח עם הטקסטקוראים אשר מנהלים 

ידע מסוים על , השערות וציפיות אודות תחום החיים של הקטע כשיש לו כברניגש לטקסט 

פרטי תוכן , ידע אודות מבנה הטקסט כותב הקטע ועל הבמה שבה פורסם הטקסט ואפילו

זה יבין טוב יותר את כאן שקורא מ .מסוימים וידע על המטלה שיצטרך לבצע בסיום הקריאה

. הטקסט שהוא עומד לקרוא

    התייחסות לפריטי תעודת הזהות הרלוונטיים של הטקסט

 לדוגמה .השערות וציפיות אודות הטקסט אפשר להעלות מן הכותרתאילו  – הכותרת: 

הסלולרי  הטלפון מהפכת

 

 

 

 

 פרטים . ערלוונטיים אודות מחבר הקטבמאמרים עיוניים מצוינים פרטים לרוב  – המוען

. ויצוינו בכוכבית( הערת שוליים)ה יובאו לרוב בתחתית העמוד או בסוף המאמר אל

פרומקין היא אקולוגית ופעילת סביבה העוסקת בייעוץ -ר תמר אחירון"ד*: לדוגמה

 .אקולוגי וסביבתי

 

 

 לעתים . מאמרים עיוניים מתפרסמים לרוב בכתבי עת העוסקים בתחום מסוים – הבמה

 .נמצא מאמרים גם בעיתונות היומית או השבועית

 "העולם הסלולרי"או  עסקים "מעריב": לדוגמה

 פרסום המאמר רלוונטי לנושאלבדוק באיזה מידה תאריך כתיבת חשוב  – התאריך .

רלוונטי מאמר שנכתב על חידושים בתחום התקשורת מידה יהיה  ואיזב: לדוגמה

מהפכה מעידה על כך שהיה 

חלה . מסוים שהשתנהמצב 

מהפכה , מהפכה בתחום מסוים

. שיצרה מצב חדש

 מצב ב ---מהפכה  ---מצב א 

: חייםתחום  –טלפון סלולרי 

תית כל מהפכה תקשור .תקשורת

הביאה בעקבותיה שינוי חברתי 

, טלפון, טלוויזיה, קולנוע)

כך שתחום החיים . (אינטרנט

 .חברההוא גם 

ברור כי תחום החיים של 

איכות , הטקסט הוא אקולוגיה

חינוך , הגנת הסביבה, הסביבה

 .סביבתי וכדומה



פרסום המאמר קשור לנושא שעליו כמו כן לעתים תאריך ( ?ופורסם בשנות התשעים

פורסם בחודש  "על חטא שחטאנו ללוח השנה העברי"המאמר : לדוגמה .נכתב

כ בחודש ספטמבר "נה העברי החל בדשהוא פורסם סמוך לראש השברור מכאן . ספטמבר

 .כיוון שהוא עוסק בלוח השנה העברי

    ?שואלתומה השאלה , אומרתמה השאלה . השאלה כטקסט

הטקסט יכולות לחשוף לנו השאלות בסופו של אלא גם , חשוב לזכור שלא רק המאמר עצמו

מה : עלינו לשאול את עצמנו. ו עוד בטרם קראנו אותומבנה הטקסט ועל תוכנפרטים על 

מה עליי לחפש , וכמובן. אני למד מן השאלה על הטקסטכלומר אילו פרטים , השאלה אומרת

. בטקסט ועל מה עליי להשיב

". מהפכת הטלפון הסלולרי"של המאמר י השאלות "דוגמאות עפ

וכתוב מה , בהתפתחותו של הטלפון הסלולרי ציין שלוש תקופות עיקריות .1

 .היה החידוש בכל תקופה

: השאלה אומרת

וש תקופות בהתפתחותו של הטלפון הסלולרי ויוצג יצוינו לפחות שלבטקסט 

. החידוש בכל תקופה

: השאלה שואלת

החידוש + ציון התקופה 

, לאחר מכן, אחרי כן) מילות זמן, (...בשנות ה, ...בשנת) ָשניםצריך לחפש בטקסט 

  ...(שנים אחר כך

 

 ?מהי הבעיה העיקרית שהמאמר עוסק בה .2

 :השאלה אומרת

. המאמר מעלה בעיה עיקרית

: תהשאלה שואל

מהי הבעיה 

 

אוסטריה ובארצות ב, השווה בין דרכי ההתמודדות עם הבעיה באנגליה .3

 .הפתרון המוצע לבעיה והאכיפה שלו: הברית על פי שני התבחינים

: השאלה אומרת

מדינות בשלוש  לבעיה ואת אכיפתו של הפתרוןאת הפתרון הקטע מציג 

. אוסטריה וארצות הברית, אנגליה: לפחות

 



: השאלה שואלת

. ידי כתיבת פסקת השוואה יש לערוך השוואה באמצעות טבלת השוואה או על

צריך לזכור שישנה . אוסטריה וארצות הברית, אנגליה: צריך לחפש בקטע את המדינות

. בעיה אחת ולפחות שלוש דרכי התמודדות שונות

 

כתוב סיכום המציג את הבעיה המתוארת במאמר ואת : מטלת סיכום .4

 .הדרכים להתמודדות עמה בארץ ובעולם

: השאלה אומרת

. המאמר מציג בעיה ודרכי התמודדות

: השאלה שואלת

. י כללי סיכום"סיכום המאמר עפ

כך לדוגמה לא נדרשנו , לא נתבקשנו לסכם את כל המאמרשצריך לשים לב 

ו נאלא התבקש, את שלוש התקופות של התפתחות הטלפון הסלולרי לסכם

  .לסכם רק את הבעיה והדרכים להתמודדות עמה

 

בד תהליך זה אורך מספר דקות והוא חיוני מאוד כדי להיות קורא מיומן אשר עו

 .נכון אל מול הטקסט

 :עוד בטרם קראנו את הקטע אנו יודעים את מבנהו

 

התפתחות הטלפון הסלולרי 

 

 
 חידוש בכל תקופההסלולרי וה עיקריות בהתפתחותהתקופות ה

 _________________: חידוש______ : תקופה א

 _________________: חידוש______ : תקופה א

_________________ : חידוש______ : תקופה א

 

 
 הבעיה

_______________________________________________ 

 

דרכי התמודדות 

_____ : אכיפה____ :פתרון  אנגליה 

 _____: אכיפה____ :פתרון  אוסטריה 

 _____: אכיפה____ :פתרוןב  "ארה

 

 

 


