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הַאְסְטָרטגיה: ִארגּון ֵמידע ּבטקסט סיּפּורי
הּפעילּות: ּבניַית "ּפירמידת הֲעלילה"

מַתי ּכַדאי לִהשתמש ּבּפעילּות?

הקריאה אחֵרי 	 

ֵאיך ּפֹועלים?

מזהים שלּבים חשּובים	  ּבִהתּפתחּות הֲעלילה.
מציגים את השלּבים	  ּבאמצעּות מארגן חשיבה גראפי ּבצּורת ּפירמידה.

ּבֶמה עֹוזרת הּפעילּות?

לעקֹוב	  אחר רצף הֵאירּועים ועל יֵדי ּכך לִזּכֹור אֹותם
לזהֹות	  את רגע הׂשיא ּבֲעלילה

להבין	  את הקשר ּבֵין הֵאירּועים
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ּכֵדי שתּוכלּו למלא את תרשים הּפירמידה של הסיּפּור, ִהתּבֹוננּו ּבדגם שלִפנֵיכם.

"ּפירמידת העלילה"

שלבים בהתפתחות העלילה עד לשיא  
שיא — הרגע החשוב ביותר בסיפור 

שבו מתחולל שינוי.   

שלבים בהתפתחות העלילה לאחר השיא  

הרגע החשּוב ּביֹותר בסיּפּור 
שּבֹו ִמתחֹולל שינּוי

ּפתרֹון הּבעיה של הֲעלילה 
לטֹוב אֹו לרע

שלּבים ּבִהתּפתחּות 
הֲעלילה עד לשיא

שלּבים ּבִהתּפתחּות 
הֲעלילה לאחר השיא

התרהסיּבּוך

שלב הסיוםשלב הּפתיחה

שיא
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לִפנֵי שתמלאּו את ּפירמידת הֲעלילה של הסיּפּור "אלי מספר סרטים", העתיקּו את 

הִמשפטים המסּומנים ּבצבע לפי הרצף שּבֹו הם מֹופיעים ּבסיּפּור.

ִמשּפטים ֵאלּו מתארים את שלּבי הֲעלילה העיקריים.
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ועכשָיו נִתנסה ּבִבניַית הּפירמידה ּביחד.

גּבֵי  על  המתאים  ּבמקֹום  רב,  ּבקיצּור  שלכם  ּבמילים  שהעתקתם  ִמשפט  ּכל  ּכִתבּו 

הּפירמידה.

לדּוגמה: ִהתּבֹוננּו ּבִמשּפט הּפתיחה.

אלי היה מספר לבני 
כיתתו על הסרטים 

שהוצגו בקולנוע.

הווידוי

שלבים בהתפתחות העלילה עד לשיא  
שיא — הרגע החשוב ביותר בסיפור 

שבו מתחולל שינוי.   

שלבים בהתפתחות העלילה לאחר השיא  

הרגע החשּוב ּביֹותר בסיּפּור 
שּבֹו ִמתחֹולל שינּוי

שלּבים ּבִהתּפתחּות 
הֲעלילה עד לשיא

שלּבים ּבִהתּפתחּות 
הֲעלילה לאחר השיא

התרהסיּבּוך

שלב הסיוםשלב הּפתיחה

שיא
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אדם לטבע

אדם 
לחברה

מדינֹות אדם לאדם 
אחר

אדם לעצמֹו — 
מאבק ּפנימי ּבֵין 
ּכֹוחֹות מנּוגדים 

ּבתֹוך האדם 
עצמֹו

סמנּו ּבתֹוך המעגלים המתאימים את סּוג הקֹונפליקט המתֹואר ּבסיּפּור.

עימות — קונפליקט

ראינּו שאלי נִתקל ּבמהלך הֲעלילה ּבקֹושי, ּוכתֹוצאה ִמּכך מצא את עצמֹו ּבמצב של 

עימּות - קֹונפליקט.

קֹונפליקט הּוא מאבק ּבֵין ּכֹוחֹות שֹונים.

ישנם סּוגים שֹונים של קֹונפליקטים.

קֹונפליקט ּבֵין:
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נקּודֹות מּבט

שלא  סרטים  על  להם  סיּפֵר  שאלי  לעּובדה  שֹונֹות  ּבצּורֹות  ִהתיַיחסּו  וחבָריו  אלי 

ראה. 

אלי וחבָריו ראּו אֹותֹו עניָין ִמנקּודֹות מּבט שֹונֹות.

מצב ּכזה גרם לקֹונפליקט ּבֵין אלי לחבָריו.

ּכִתבּו ּבכל ִמסגרת את המחשבות השֹונֹות:

אתם י�כֹולים להֹוסיף גם את נקּודת המּבט שלכם:

מה אתם חושבים על ּכך ִמנקּודת המּבט שלכם?

החברים אמרּו לעצמם:

ּכשגילינּו שאלי ...

אלי אמר לעצמו:

כאשר ִהמצאתי את סיּפּוֵרי הסרטים 

חשבתי ש... 
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הַאְסְטָרטגיה: ִארגון הֵמידע ּבטקסט
הּפעילּות: הבחנה ּבֵין "נקּודֹות מּבט" והצגתן

הּפעילּות "נקּודֹות מּבט" שּבה ִמשתמשים ּבמארגן חשיבה גראפי עזרה לכם להבין 

ֵאיך נֹוצר הקֹונפליקט ּבֵין אלי לחבָריו.

מהי נקּודת מּבט?
אנשים שֹונים יכֹולים לראֹות עניָין מסּויָם ּבצּורֹות שֹונֹות, ּכלֹומר: הם רֹואים אֹותֹו 

ִמנקּודֹות מּבט שֹונֹות.

ּבִגלל נקּודֹות המּבט השֹונֹות י�כֹולֹות לִהיֹות תגּובֹות שֹונֹות לאֹותֹו עניָין.

מַתי ּכַדאי לִהשתמש ּבּפעילּות?

לאחר הקריאה  

ֵאיך ּפֹועלים?

מבחינים	  ּבִנקּודֹות מּבט שֹונֹות של דמויות ּבסיּפּור.
ּבכל  ִממסגרֹות.  המּורּכב  גראפי  חשיבה  מארגן  ּבעזרת  אֹותן 	  מציגים 

ִמסגרת מציבים נקּודת מּבט של אחת הדמּויֹות.

תּוכלּו להֹוסיף גם את נקּודת המּבט שלכם.	 

ּבֶמה עֹוזרת הּפעילּות?

לִראֹות	  שלכל דמּות ּבסיּפּור י�כֹולה לִהיֹות דעה שֹונה על אֹותֹו ִעניָין.
את  להבין  ּכך  יֵדי  ועל  הדמּות,  של  המּבט  נקּודת  את  יֹותר  טֹוב  להבין	  

ִהתנהגּותה.
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הַאְסְטָרטגיה: העמקה והרחבה לשֹונית
הּפעילּות: ּפרישת "יריעת* חשיבה"

מַתי ּכַדאי לִהשתמש ּבּפעילּות?

לאחר הקריאה  

ֵאיך ּפֹועלים?

התרשים מּורּכב מ-3 ִמסגרֹות.  

ּבִמסגרת הראשֹונה מגדירים	  מּושג מרּכזי ּבטקסט.

ּכֵיצד ּבא המּושג ליֵדי ּביטּוי ּבסיּפּור. ּבִמסגרת השנייה ּבֹודקים 	 

ּבִמסגרת השלישית מביאים דּוגמה	  למּושג ִמתֹוך ידע וניסיֹון אישי.

ּבֶמה עֹוזרת הּפעילּות?

להרחיב	  את הֵהיּכרּות ִעם מּושג חשּוב ּומרכזי
לִזּכֹור	  את המּושג ּבזכּות הקישּור שלֹו לידע אֹו לחוָויה אישית

*  ְיריעה - רצּועה ארּוּכה של ּבד אֹו של עֹור
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יְריעת חשיבה

מּושג חשּוב מהטקסט: וידּוי

ההגדרה שלי: 

הגדרת המילֹון:

ִמשּפט ּובֹו המּושג וידּוי: יּובל ִהשמיע וידּוי ּבאֹוזנֵי המֹורה על ּכך שהעתיק 
ּבּבחינה, והּוא ִמצטער על ּכך.

דּוגמֹות שבהן נפגשנו במּושג וידּוי

איפה בסיּפּור שקראתם ּבא לידי ּביטּוי המּושג וידּוי?

לאחר שִהסברתם ֵאיך ּבא ליֵדי ּביטּוי המּושג וידּוי ּבסיּפּור שקראתם,
ִחשבו על דּוגמֹות מחּוץ לטקסט, 

מתוך משהּו שקראתם, שמעתם או מניסיֹון אישי, וכִתבוּ אֹותן.
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הַאְסְטָרטגיה: העמקה והרחבה לשֹונית
הּפעילּות: פרישת "מּפת מילה"

מַתי ּכַדאי לִהשתמש ּבַאְסְטָרטגיה?

לאחר הקריאה  

ֵאיך ּפֹועלים?

ִמשתמשים ּבתרשים העֹוסק ּבהרחבת הֵהיּכרּות ִעם מילה:  
מגדירים	  את המילה.

ּכֹותבים	  מילים ּבעלֹות משמעּות הפּוכה.
מילים ּבעלת משמעּות דֹומה.  ּכֹותבים 	 

ּכֹותבים	  מילים מאֹותֹו שֹורש.
מעלים רגשֹות	  שהמילה מעֹוררת.
מביאים דּוגמה	  לשימּוש במילה. 

ּבֶמה עֹוזרת הּפעילּות?

להּכיר	  טֹוב יֹותר מילה חשּובה ּבטקסט
להבין	  טֹוב יֹותר את מה שקראתם
להעשיר	  את אֹוצר המילים שלכם

להבין	  את המילה שלמדתם ּולזהֹות אֹותה ּכשִתפגשּו ּבה ּבטקסט חדש
ּבַאְסְטָרטגיה זֹו ּכאשר ִתפגשּו מילה מרּכזית ּבטקסט  לדעת לִהשתמש 	 

חדש
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את מּפת המילה אפשר להציג ּבצּורֹות מגּווָנֹות.

מּפת המילה שלִפנֵיכם היא אחת מהן.

מלאּו את חלֵקי המּפה.

ּפיּוס

מילים 

ּבעלֹות 

משמעּות 

הפּוכה

מילים 

ּבעלֹות 

משמעּות 

דֹומה

דּוגמה
לפיוס

רגשֹות 
שהמילה 

מעֹוררת 

ּבך

מילים 

מאֹותֹו 

שורש

מפת מילה




