
 

 

 

 

 

 סיפורים 
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 המטרה: איזה סוג חשיבה מעודדת שגרה זו? 

( לחקור את האופן שבו מוצגים סיפורים הקשורים בסוגיות, אירועים, אנשים, 1שגרת חשיבה זו מזמינה את התלמידים )
 חברה וכד'. 

( לבחון מה הושאר מחוץ  3ת הזוויות השונות, הממדים והתכולה של הסיפור; )( לפרק ולבצע חשיבה מחודשת אודו2)
 ( לנקוט עמדה בנוגע לסוג הסיפור שאותו היו רוצים לשמוע.4לסיפור; וכן )

 

 יישום: מתי והיכן ניתן להשתמש בכך? 

מומלץ להשתמש בהנחיות השגרה בסדר שבו הן מוצגות, שכן הרצף מיועד לתמוך בתלמידים בתהליך הגילוי של אופן 

הצגת הנראטיבים ושל הדרך שבה יש לבצע חשיבה מחודשת אודותיהם. ייתכן שכדאי לכם להשתמש בהנחיות נוספות 

יכול   ר גדול יות לאיזה סיפור" - קודת מבט גלובליתלצורך מיקוד ביעדים ספציפיים, כגון: מעבר מנקודת מבט מקומית לנ

 ר?";יכול הסיפור הזה להיות קשו רקטן יות  לאיזה סיפור" –  יחשיבה אודות סיפור פרטנ  ;?"הסיפור הזה להיות קשור

וכד' לבחון את האופן שבו מומחים מדיסציפלינות שונות עשויים להסביר או לתאר את הנושא, האירוע, האנשים, החברה 

כאשר אתם מעוניינים שהתלמידים שלכם יחקרו נקודות מבט שונות  ?";ד'מדעי/היסטורי/ספרותי/וכהמהו הסיפור " –

גבש סיפור קולקטיבי, ניתן גם לשקול את הצגת השאלה הקשורות בנושא, באירוע, באנשים, בחברה וכד', ויתחילו ל

 ?".שלנו הסיפור מהו? ההסיפור שלו/של מהו: "ולנסחה כך?" שלכם   הסיפור  ומה" המנחה

 השקה: מהן כמה עצות אפשריות להפעלה של השגרה ולשימוש בה? 

?" מזמינה את התלמידים להבין כיצד מוצגים הנושא, האירוע, האנשים, החברה וכד'. אם רהסיפו   השאלה המנחה "מהו ▪
יותר מאשר נקודת מבט אחת, שקלו לפצל את התלמידים לקבוצות ולהקצות להם  החומר שבמוקד שגרת החשיבה חושף

נקודות מבט ספציפיות. כך, "סיפורים" שונים יזרמו באופן טבעי ויובילו אל השאלה המנחה הבאה, ויאפשרו שילוב של 
 .זוויות ושל נקודות מבט שונות

בחון את הזוויות השונות, נקודות המבט והממדים ?" מזמינה את התלמידים לרשלא סופ  השאלה המנחה "מהו הסיפור ▪
המעורבים בסוגיות מורכבות, אירועים, אנשים, חברות וכד', וכן להעלות השערות בנוגע לכוחות המניעים שמאחורי  

הסיפור: בסיפורו של מי מדובר? מה הושאר מחוץ לסיפור? מה זכה להדגשה? מה הוצג כחשוב פחות? את מי מעמיד  
בעמדה נחותה יותר? באיזה מובן ניתן שלא לשים לב לסיפור? פשטו את הדברים עבור   -יתרון ואת מי הסיפור בעמדת 

מה אנשים לא היו רוצים שנדע אודות הסוגייה, האירוע, האנשים, החברה וכד', או  התלמידים על ידי כך שתשאלו אותם:
 ? אנשים אינם שמים לב, או שעליהם הם אינם חושבים מהם הדברים שאליהם

מזמינה את התלמידים להציג את נקודת המבט והשאיפות שלהם ולשלבן בנושא  ?" םכשל מהו הסיפור" השאלה המנחה ▪

כיצד הייתם כותבים מחדש את הסיפור הזה?   :או בסוגייה. פשטו את השאלה המנחה, על ידי כך שתשאלו את התלמידים

שלא מדובר בהזמנת אף על פי ? כיצד היה הסיפור מוצג באופן אידיאל, "בעולם אחרע?" באיזו עמדה הייתם נוקטים ומדו

ה עדיין מאפשרת לתלמידים להשתמש בחוויות שחוו כבסיס להתפתחות התלמידים לספר חוויות משל עצמם, ההנחי

   .רצויה של הנושא או הסוגייה הספציפיים, או להבין מדוע יש חשיבות לשאיפות שלהם

בדקו כיצד מוצגים הסיפורים שמאחורי סוגיות שונות, אירועים, אנשים, חברה וכד', מה לא סופר וכיצד 
 הייתם רוצים להציג את הסיפור. 

 המוצג?סיפור מהו ה 
 מהי השתלשלות האירועים שמתוארת? 

 ? שלא סופרמהו הסיפור 
 מה הושאר מחוץ לסיפור? אילו זוויות אחרות חסרות בסיפור? 

 ?שלכםמהו הסיפור 
 מהו לדעתכם הסיפור שאותו צריך לספר? 
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