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פתח דבר

בתיבת המשאלות של רבים מאתנו טמונה המשאלה להבין תכנים של טקסטים עיוניים 
עריצים:  אדונים  להיות  אותנו  הרגילה  הדיגיטלית  הטכנולוגיה  ובמהירות.  בקלות 
להמטיר פקודות ולצפות לביצוען המיידי. כמה היינו רוצים לראות  תמונה שלמה 
של הטקסט עוד בראשית הקריאה, ושהתכנים ייספגו בראשנו ויעמדו לרשותנו בכל 

עת שנזדקק להם. 

בונות תמונה" אל  פונה הספר "מילים  ולו במעט  זו  ולהגשים משאלה  כדי לנסות 
כדי שקוראיי  לעשות  אוכל  מה  עצמו:  את  לו לשאול  ומציע  העיוני  כותב הטקסט 
יבינו בקלות את מה שכתבתי, אך גם באופן מעמיק ומדויק? מחקרים מראים שמבנה 
יותר מזה, מומלץ להתעמק  זכירתם.  ועל  הטקסט משפיע מאוד על הבנת התכנים 
בו ולתכננו עוד בטרם החל תהליך הכתיבה, שכן החלטה על מבנה הטקסט בשלב 
הטרום־כתיבה תתרום בראש ובראשונה לכותב עצמו להגדיר לעצמו מה הקשרים 
בין תתי־הנושאים, וכך תשתפר הבנתו שלו את הנושא שיציג בטקסט, ועמה יכולתו 
להציג את הנושא באופן מעמיק ובבהירות בפני הקוראים. בעת הכתיבה ישמש התכנון 
משתנים  יש  היטב.  מאורגן  מבנה  עם  טקסט  לבנות  לכותב  שיסייע  כלי  הראשוני 
נוספים שנחקרו רבות בשל תרומתם החשובה להבנת הנקרא, שהבולטים בהם הם 
אוצר המילים ולכידותו של הטקסט. אולם אין ספק שהמבנה, אותו מרכיב שיעניק 

לכותב עצמו וגם לקוראים את תמונת הטקסט השלם, ראוי לתשומת לב מיוחדת. 
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לכאורה אין צורך להסביר מהו מבנה של טקסט. המילה המוכרת "מבנה" מעלה על 
דעתנו גוף הנדסי התופס מקום בחלל. אבל כאשר אנחנו מדברים על מבנה של טקסט 

אין כוונתנו לגוף השלם אלא לארגון חלקי התוכן שמהם הטקסט מורכב. 

כאשר התכנים מאורגנים באופן שלכל נושא מקום מוגדר משלו לפי עיקרון הגיוני 
כלשהו, וכאשר ארגון זה נהיר לקוראים ורצוי מוקדם ככל האפשר בקריאה, יהיה 
תהליך הקריאה קל יותר ויביא להבנה טובה יותר של התכנים. הדרכים לעשות זאת 
רבות, ומתברר שאפשר למסור לקוראים מידע על מבנה הטקסט עוד לפני שקראו 
בו ולו מילה אחת. בספר זה נציג אסטרטגיות המסייעות לכותב לארגן את התכנים 

וגם להבהיר לקוראים כיצד הם מאורגנים.

בספר מובאים ממצאי מחקרים על השפעת מבנה כזה או אחר על הקריאה. נוכל 
המשפיע  תכנים,  של  שונה  ארגון  מאפשר  דיגיטלי  שטקסט  השאר  בין  לראות 
באופן שונה על הבנתם. עוד נראה בספר זה ששיפור מבנה לקוי של טקסט לאחר 
שנכתב הוא אתגר קשה ובעייתי אפילו עבור העורך המקצועי. מכאן שיש חשיבות 
היטב.  מאורגן  במבנה  הטקסט  תוכני  לכתיבת  ידאג  עצמו  שהכותב  לכך  גדולה 
בספר זה נתוודע  להתלבטויות של כותבים וגם להרהוריהם של עורכים מקצועיים 

בעניין זה.   

הטקסט העיוני

ליידע,  שמטרתו  טקסט  הוא  עיוני  טקסט  העיוני.  הטקסט  במבנה  עוסק  זה  ספר 
באירועים  ולא  ונתונים,  עובדות  ברעיונות,  עניינו  עיקר  לתאר.  או  להסביר 
)כצנברגר, 2000(. כוונתי לטקסטים המופיעים בספרי לימוד, ספרי עיון, בלוגים 
מקצוע  אנשי  לאוכלוסיית  הרחב,  לקהל  המיועדים  ולמאמרים  אינטרנט,  ואתרי 
בתחומים שונים או לאנשי אקדמיה, ואין הכוונה לטקסטים אמנותיים כמו שירה 
או לטקסטים נרטיביים כרומנים, נובלות או סיפורים קצרים. הטקסט העיוני מכונה 
בלשון המחקר גם "אקספוזיטורי" )expository( או במונח העברי "היצגי", וכן 

"אינפורמטיבי" )informative( או במונח העברי "ֵמידעי".
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המונחים "אקספוזיטורי" או תרגומו העברי "היצגי" בעייתיים, אף שאלה הם המונחים 
המקובלים בשדה המחקר. המונח "אקספוזיטורי" עלול לבלבל את מי שמכיר את 
המונח "אקספוזיציה" מתחום הספרות היפה, מונח המתייחס רק לחלק הפותח את 
אבל  בתחום  החוקרים  לקהל  מוכר  אמנם  בעברית  "היצגי"  המונח  ואילו  הטקסט. 

איננו מוכר לקהל הרחב ואיננו מובן.

במונח "כתיבה עיונית" נעשה שימוש כדי להסביר מה פירוש "כתיבה טרנזקציונלית" 
כתיבה  היא  טרזקציונלית  כתיבה   .)15  :2002 )עזר,   )transactional writing(

שנועדה לקהלי יעד שונים, בניגוד לכתיבה אישית אקספרסיבית. הדברים נכתבים 
באופן ישיר וברור ולא במרומז, המבנה לוגי ומקובל על קהיליית השיח: הכותבים 
והקוראים. לפי הגדרה זו, כתיבה טרנזקציונלית מפיקה את מה שבספר זה ייקרא 

"טקסט עיוני". 

מאז אריסטו מקובלת ההבחנה בין ארבעה סוגי טקסטים בסיסיים, שהטקסט ההיצגי 
)אקספוזיטורי( הוא אחד מהם. השלושה האחרים הם הטקסט הטיעוני )ארגומנטטיבי( 

)נרטיבי(.  הסיפורי  והטקסט  )דסקריפטיבי(  התיאורי  גם שכנועי, הטקסט  המכונה 
בחקר השיח המודרני זוהו סוגי טקסט נוספים לאלה הקלאסיים, כמו שיח ההוראות 
או ההדרכה )instructional או procedural(. חלק מן החוקרים משתמשים במילה 
 ,)discourse types( "במקום טקסט, ומדברים על "סוגי שיח )discourse( "שיח"
המונח הנרדף ל"סוגי טקסט" )text types(. יחידת שיח )טקסט( מוגדרת כיחידה 
תקשורתית )כלומר לצורכי העברת מסרים(, המתממשת באמצעים לשוניים וִמבניים 
לשם השגת מטרה מסוימת. הגדרה זו אינה מתייחסת לגודל היחידה וגם לא לאופן 
שבו היא מתממשת. מכאן שיחידת שיח אינה חייבת להיות דווקא טקסט כתוב, והיא 

יכולה להיות קטנה מאוד או גדולה מאוד )שראל, 2000, 2017(. 

החלוקה לקבוצות, כדרכם של מיונים, מסייעת לנו להתמצא בסבך עולם הטקסטים, 
אבל אפשר למצוא טקסטים רבים שמאמצים מרכיבים מקטגוריה לא להם. כך למשל 
נוכל למצוא טקסטים עיוניים שיש בהם מרכיבים אופייניים של הטקסט הסיפורי או 
טקסטים סיפוריים שיש בהם מרכיבים האופייניים לטקסט העיוני או שמשובצות 

בהם הוראות.
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ולהכניס  ההגדרה,  כנפיה של  מוטת  את  להרחיב  "עיוני" מאפשר  במונח  השימוש 
או  היצגי  חוקרים  ידי  על  המכונה  לטקסט  נוסף  הטיעוני  הטקסט  את  גם  תחתיה 
אקספוזיטורי. הטקסט הטיעוני הוא אחד מסוגי הטקסטים הבולטים במחקר ובמערכת 
החינוך. בשל כך ובשל המבנים המייחדים אותו, יש מקום לעסוק בו בספר זה שעניינו 
המבנה. לא קשה להצמיד זה לזה את שני אלה, שמעתה ואילך אקרא להם "הטקסט 
העיוני", משום שבבסיס שניהם קיימת השאיפה לשכנע את הקוראים. על הקשר בין 
הטקסט הטיעוני לבין השאיפה לשכנע נראה שאין צורך להכביר מילים, אולם גם 
על שכנוע בטקסט שאיננו מוגדר כטיעוני ואפילו בטקסט האקדמי, נכתב לא מעט 
)ראו למשל אצל לבנת, תשע"א; Harwood, 2007; Tardy, 2005(. בניגוד לטקסט 

הסיפורי, שמחפש את דרכו ללבם של הקוראים בדרך החוויה, דרכו של הטקסט 
העיוני לרכוש את לבם של הקוראים היא דרך ההיגיון. עם זאת, גם הטקסט העיוני 
משתמש באסטרטגיות הפונות אל הרגש ואל ההתרשמות, אף שהן חמקמקות. במובן 

זה נוכל לומר שהטקסט העיוני ערמומי מכפי שנראה במבט ראשון. 

למי מיועד הספר? 

רובנו כותבים כחלק מעבודתנו, ורבים מאתנו היו כותבים יותר אילו היו להם הידע 
והביטחון הדרושים לשם כך. ספר זה נועד לאלה המעוניינים להעלות על הכתב את 
רעיונותיהם, וגם לאלה המעוניינים לסייע לזולתם במשימה מאתגרת זו. הוא נועד 
להעצים את אלה שאין להם די ביטחון בכתיבה, ולעודד אותם לצאת לדרך. מופיעות 

בו הצעות מעשיות לכתיבה החל משלב התכנון. 

שותפו הנאמן של הכותב הוא העורך, שבדרך כלל נכנס לנעליו של הכותב לאחר 
שזה החליט שמבחינתו הכתיבה הסתיימה. ספר זה מיועד גם לעורכים. בספר מובאות 
מחשבות והתחבטויות אותנטיות של כותבים ושל עורכים בשמות בדויים. כמו כן 
מוצגות בו דוגמאות של טקסטים שונים בלוויית הסבר תאורטי או פרקטי. כל אלו 
יתרמו להבנה טובה יותר של הטקסט העיוני ושל האסטרטגיות העומדות לרשותנו 

במלאכת הכתיבה. 
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מחקרים מרתקים בתחום זה בדקו כיצד מרכיבים בטקסט משפיעים על הקוראים. 
כמה ממחקרים אלה משמשים בספר זה בסיס להכרת הטקסט העיוני והשפעותיו. 
אלה עשויים לעניין גם את הקוראים הנמשכים לתחום השפה, הטקסטים, הקריאה 

הכתיבה והעריכה, גם אם אין בכוונתם לכתוב או לערוך. 

הפרק האחרון נוסף לבקשת מורים המלמדים כתיבה, והוא מציע דרכים להוראת 
כתיבת הטקסט העיוני בכלל ולהוראת המבנה בפרט. משום חשיבות הכתיבה בחיינו 
ומשום הקושי בהוראת כתיבה, אוכל להעיד מניסיוני עד כמה חשוב שגם הורים יוכלו 
לקדם את ילדיהם בכתיבה. ידוע מן המחקר שכישורי כתיבה מפותחים משפרים את 
ההישגים הלימודיים בכל רמות הלימוד, מבית הספר היסודי ועד להשכלה הגבוהה 
הורה עם  להורים. עבודה משותפת של  גם  נועד אפוא  2004(. הספר  )כהן־גרוס, 

אחרות  או  אלו  להחלטות  המובילים  בשיקולים  משותפים  ודיונים  טקסט  על  ילדו 
לגבי הטקסט הנכתב, עשויים להיות זמן איכות של ממש.  

מיומנויות השפה השונות קשורות זו בזו, ושיפור מיומנות אחת, במקרה זה הכתיבה, 
ישפר גם את הקריאה וגם את הדיבור. על כן הספר יועיל גם למתעניינים בתחום 
השיח הָדבור, ולא רק בזה הכתוב, ולפיכך ייתכן שימצאו בו עניין גם מורים ומרצים 
תחומי  יהיו  אשר  יהיו  שלו,  המילולי  הביטוי  יכולות  את  לשפר  שמעוניין  מי  וכל 

התעניינותו או מקצועו. 
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פרק ראשון 

מהו מבנה של טקסט?

כדי להבין מהו מבנה של טקסט, ניָדרש לפרק את המושג לחלקיו. ניגע בעניינים של 
ארגון הנושאים שבטקסט, כינוסם או הפרדתם, וגם בסדר הבאתם בטקסט, ונתייחס 
לעניינים של היררכיה, כלליות והכלה. הפער בין המושג בעל המשמעות המורכבת 
לבין המילה המוכרת "מבנה", שמשמעותה לכאורה פשוטה וחסרת מורכבות, הוא פער 
הדורש התייחסות. ייתכן שדווקא התחושה שהמונח "מבנה" מוכר וברור, מסיטה את 
תשומת הלב ממורכבות מבנה הטקסט? עיון במילון מראה שיש שתי משמעויות למילה 
"מבנה", שאינן רחוקות זו מזו. ייתכן שכאן מקור העמימות בהבנת מבנה הטקסט? 

בפרק זה ננסה להבהיר מהו מבנה של טקסט, וננסה לתת תשובות לשאלות אלה. 

1. העבודה על מבנה הטקסט

כשהכותב מתכנן את הטקסט הוא נדרש לקבל החלטות בנוגע לנושאים שיש בדעתו 
קשורים.  נושאים  יחד  יְַכנֵס  שבהן  לקבוצות  הנושאים  את  למיין  עליו  בו.  לכלול 
בתוך כל קבוצה הוא צריך לברר לעצמו מה ההיררכיה מבחינת הכלליות וההכלה. 
כלומר עליו לברר מהם הנושאים הכלליים יותר שמכילים את הנושאים המשניים. 
ההיררכיה במובן זה של כלליות והכלה עשויה לכלול כמה רמות, שכן גם הנושאים 
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בהיררכיה.  מהם  נמוכים  ייחשבו  ואלה  נוספים,  נושאים  לכלול  עשויים  המשניים 
החלטות אלו לגבי הנושאים – כינוס לקבוצות, היררכיה וסדר הופעתם – מאפשרות 
להפוך בליל מעורפל של רעיונות לטקסט מובן. מכאן נוכל להבין מדוע תכנון מבנה 
 Wengelin,( הטקסט נתפס בעיני רוב הכותבים לאחת הפעולות התובעניות ביותר

.)Leijten, & Van Waes, 2010

עלינו לזכור שיצירה זו פרי רוחנו היא באחריותנו הבלעדית. האחריות גדולה, ולפיכך 
בקבענו את מבנה הטקסט נקפיד להבהיר לעצמנו בראש ובראשונה מה הבסיס התוכני 
נושאים  כוללים  נושאים  ואילו  יותר;  כלליים  נושאים  אילו  יחד;  נושאים  לכינוס 
אחרים. ככל שהנושא כללי יותר, כלומר נכללים בו נושאים אחרים שגם הם כוללים 
תתי־נושאים, כך נוכל לומר שהוא גבוה יותר בהיררכיה, חשוב יותר בהקשר של 
הטקסט שלנו, או שנכנה אותו נושא ראשי. לגבי תתי־הנושאים שבתוך הנושאים 
הכלליים נוכל לומר שהם נמוכים בהיררכיה, או שהם נושאים משניים. טקסט ארוך 
יכלול כמה נושאים רחבים, המלכדים בתוכם נושאי משנה. אם הטקסט רחב־יריעה, 

גם נושאי המשנה יהיו רחבים דיים כדי לכלול בתוכם נושאי משנה משלהם.

נידרש לעניין הסדר.  וההיררכיה שלהם,  לאחר שברורות לנו התכנסות הנושאים 
נצטרך להתבונן בנושאים הנמצאים באותה רמת חשיבות ולקבוע את סדר הופעתם. 
כך לדוגמה אם נעסוק במבנה השלטון של מדינה כלשהי, נוכל לקבוע שהנושאים 
הכלליים ביותר הם משרדי הממשלה השונים, ובכל משרד נעסוק בתתי־נושאים: 
מחלקות, יעדים, התפקידים השונים וכן הלאה. אבל גם נצטרך להחליט על הסדר: 
האם משרד האוצר יופיע ראשון ולאחריו משרד התיירות או שמא להפך? כל זאת 
על סדר  אותה החלטה  לעקרונות שנקבע.  ובהתאם  בהתאם למטרת הטקסט שלנו 
נעשה גם בתוך כל נושא כללי: האם נושא היעדים יבוא לפני נושא התפקידים? איזה 

יעד יופיע ראשון ואיזה שני? וכך הלאה.

לקבוצות,  הנושאים  כינוס   )1( היבטים:  לשלושה  נוגע  הטקסט  מבנה  כן,  אם 
)2( ההיררכיה של הנושאים מבחינת הכלליות וההכלה ו־)3( סדר הופעתם. כינוס 

פעולות הקשורות  הם  ההיררכיה  ובירור  מכנה משותף  פי  על  לקבוצות  הנושאים 
קבוצת  לגבי  להחלטה  נוגע  הנושאים  הופעת  סדר  ואילו  שבטקסט,  הידע  לארגון 
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נושאים שווה ברמה ההיררכית: איזה נושא יופיע ראשון בטקסט, איזה יוצג שני וכן 
הלאה. שאלת הסדר קיימת לגבי הנושאים הראשיים, אלה שנמצאים גבוה בהיררכיה, 

וגם לגבי כל נושא משני. 

2. משמעויות המילה "מבנה": אחת נגישה, אחת פחות

מוצגת  תשע"ד(  אזר,  )תשכ"ז;  אבן־שושן  במילון  משמעויות.  שתי  מבנה  למילה 
תחילה המשמעות המקראית: תבנית )"ַהר ָּגבַֹּה ְמאֹד ְוָעָליו ְּכִמְבנֶה־ִעיר ִמּנֶגֶב", יחזקאל 
מ, ב(. לאחר מכן מוצגות שתי משמעויות שמקורן בלשונה של הספרות החדשה: 
"בניָן או בית, צריף, מתקן שנבנה"; ו"אֹפן הבניָן, שיטת בניָתו של דבר מֻסים" )עמ' 
1,210(. שושנה בהט ומרדכי מישור )1995( מביאים ב"מילון ההווה: מילון שימושי 

לעברית התקנית" רק את שתי המשמעויות החדשות יותר: "מבנה – בניין, מקום בנוי 
)למגורים, להחסנה, לתעשייה וכד'(; צורה שבה דבר בנוי או מורכב, כגון: מבנה 

תחבירי של משפט; מבנה האדמה )בלועזית, סטרוקטורה(" )עמ' 258(. בעברית של 
ימינו משתמשים במילה "מבנה" בשתי המשמעויות האלה. 

מילון רב־מילים המקוון )שויקה, 2017, ללא מספרי עמודים( מציג גם הוא רק את 
שתי המשמעויות האלה: )1( "דבר בנוי )מלבנים, מבטון, מעץ, מאבן וכד'(" ו־)2( 
"תבנית, הצורה שבה משהו עשוי או בנוי; האופן שבו החלקים השונים של מכלול 
ערוכים, מסודרים או מאורגנים". מילון זה מצהיר ב"פתח הדבר" שלו כי מטרתו 
לתאר את "פניה העכשוויים" של העברית. סביר להניח אפוא שהסדר שבו מביא 
המילון את ההגדרות נקבע על פי מטרה זו, כלומר ההגדרה המופיעה בו ראשונה 
היא ההגדרה הנפוצה יותר בלשון ימינו. על פי הסדר המופיע במילון נוכל לראות 
יותר  השכיחה  המשמעות  שזו  מאחר  בנוי".  "דבר  היא  יותר  הנפוצה  שהמשמעות 
בימינו, סביר להניח שזו המשמעות הנגישה יותר של המילה, כלומר זו העולה בדעתנו 
ראשונה למשמע המילה מבנה. אך כשמדובר במבנה הטקסט, הכוונה דווקא למשמעות 

השנייה, דהיינו לאופן שבו החלקים ערוכים, מסודרים, מאורגנים או מורכבים. 

אנחנו  ואכן  להטעות.  עלול  לזו  זו  קרובות  זאת  ועם  שונות  משמעויות  של  קיומן 
נוטים לראות את תהליך הכתיבה של טקסט כבנייה של בניין. בעת הכתיבה אנחנו 
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מרגישים שאנחנו "בונים" את הטקסט. אולי הדבר נובע מן השימוש במונח "מבנה 
הטקסט" ומשום שהמשמעות הנגישה של המילה מבנה היא "דבר בנוי"; ואולי אנחנו 
חשים כך משום שאנחנו יוצרים את הטקסט במו ידינו שלב אחר שלב, כפי שבונים 
בניין. כך או כך, מעניין לראות שהכיוונים הפוכים. בניין ממשי נבנה החל מן הקומה 
התחתונה, שנבנית ראשונה – או אם תרצו – מן היסודות, ואחר כך נבנות הקומות 
זאת  לעומת  כלפי מעלה.  ונבנה מלמטה  הולך  הבניין  כלומר  סדרן,  לפי  העליונות 
הבאות  והשורות  הדף,  של  העליון  בחלקו  לכתוב  נתחיל  טקסט  כותבים  כשאנחנו 
יהיו תחתיו. כלומר היסודות מוצגים לרוב למעלה, ואילו שאר הקומות לפי סדרן 
נוכל להזמין את אורחינו  בנוי,  עומדות תחתיהם. לאחר שהבניין – או הטקסט – 
להיכנס. אל הבניין הם ייכנסו מלמטה, מהמבואה  – ויעלו למעלה קומה אחר קומה, 
ואילו אל הטקסט ייכנסו מהמבוא שבנינו בחלקו העליון של הדף, וירדו בעיניהם 

מטה ככל שיתקדמו בקריאה.  

מובן שנוכל להסתייג ולומר שקריאת טקסט מתחילה לפעמים מן האמצע או אפילו 
מהסוף; או שאפשר להתחיל את הקריאה מהאמצע או מהסוף; שיש בניינים שהכניסה 
אליהם היא בקומת האמצע ולא מהקומה התחתונה; שאפשר לקפוץ מעניין לעניין 
באמצעות קישורים או אפילו בלעדיהם, ואיננו חייבים לקרוא את הטקסט מתחילתו 
ועד סופו על פי סדר הכתיבה; שניתן לעלות לקומות העליונות במעלית מבלי לעבור 
את קומות האמצע; ושהכתיבה גם היא מתבצעת בקפיצות למקומות שונים בטקסט – 
אך כל ההסתייגויות הללו אינן מענייננו כאן. זאת משום שתפקידנו ככותבים לבנות 
את הטקסט עם יסודות מוצקים. יסודות כאלה יאפשרו לקוראים להרגיש בטוחים 
לקפוץ אחר כך מקומה לקומה, אם ירצו. כחלק מהעניין, נדמה בנפשנו בעת הכתיבה 
שאנחנו כותבים כאילו ידענו שקוראינו יעברו על הטקסט באופן ליניארי, מילה אחר 
מילה בכיוון הקריאה של שפתם, ואחר כך שורה אחר שורה, פסקה אחר פסקה, 

בכיוון הכתיבה, כלומר כלפי מטה. 
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בונים איגלו 

איור 1: המושג מבנה בתחום הכתיבה שונה מהמושג מבנה בתחום הבנייה 
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כותבים טקסט
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פרק שני 

הפסיכולוגיה של הקוראים

מחקרים רבים נערכו במטרה לברר מה ההשפעה של מרכיבים אלו או אחרים בטקסט 
על הקריאה. מבין משתני הטקסט שנחקרו, מבנה הטקסט הוא אחד המשתנים הבולטים 
ביותר. החוקרים בדקו איך משפיע המבנה על הבנת הקוראים את התכנים שקראו, 
מה הקוראים זוכרים, לכמה זמן הם זוכרים, או אם מבנה מסוים משפיע לטובה על 

היכולת של הקוראים לעשות שימוש בתוכני הטקסט. 

רבים מן המחקרים האלה נערכו על ידי שכתוב )revising(. במחקרים כאלה מנסים 
החוקרים לראות מה קורה כאשר כותבים טקסט מחדש תוך שינוי של מרכיב זה או 
אחר. הם מבקשים לברר למשל מה יקרה כאשר ניקח טקסט קיים, נשנה את המבנה 
ואת הטקסט המשוכתב  קוראים  לקבוצה אחת של  המקורי  את הטקסט  ניתן  שלו, 
לקבוצה אחרת, ואחר כך נערוך לשתי הקבוצות מבחן. האם קוראי הטקסט המקורי 
יבינו טוב יותר את התכנים – או קוראי הטקסט המשוכתב? אילו קוראים יזכרו טוב 
יותר את התכנים לאחר יום, ואילו יזכרו אותם טוב יותר גם אחרי שבוע? ואולי לא 
יימצא כל הבדל ביניהם? ממצאי החוקרים חשובים, שכן אם נדע איך מרכיב מסוים 
בטקסט משפיע על הקוראים, נוכל להשתמש במידע זה וליישם אותו לשיפור הכתיבה.
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בשנות  עוד  הבהיר  הקריאה  על  הטקסט  של  המבנה  בהשפעות  המחקרי  העיסוק 
 Sawyer,( השבעים והשמונים עד כמה המבנה הוא גורם מרכזי בהבנת התכנים
שלו  שהמבנה  שטקסט  להסיק  אפשר  זה  בתחום  מחקרים  של  מסקירה   .)1991

 )Bonnie J. Meyer( מאורגן כהלכה וברור יותר, משפר את ההבנה. בוני מייר
של  הכללי  המבנה  את  בקריאתם  מחפשים  מיומנים  שקוראים  השערה,  העלתה 
את  להבין  להם  מסייע  הוא  מארגנת.  מסגרת  להם  משמש  שהוא  משום  הטקסט 
הכתוב, לשמרו בזיכרון, ולאחר מכן לשלוף אותו מהזיכרון בעת הצורך. לפיכך 
לאחר שזיהו את המבנה, הם ממשיכים לעקוב אחריו. השערה זו אומתה במחקרים 

 .)Wade, 2001( רבים

 Walter( קינטש  וולטר  האמריקני  החוקר   – זה  בתחום  בולטים  חוקרים  שני 
את  כינו   –  )Teun A. van Dijk( דייק  ואן  טאון  ההולנדי  והחוקר   )Kintsch
המבנה הכללי של הטקסט בשם "מקרו־מבנה" )macrostructure(. המקרו־מבנה 
מורכב מן ההיגדים שמבטאים את המידע המרכזי שבטקסט, ולכן הם מייצגים את 
היא  אלה  חוקרים  שני  שתיארו  מבנה  של  יותר  נמוכה  רמה  הטקסט.  של  עיקרו 
ה"מיקרו־מבנה" )microstructure(. המיקרו־מבנה מתייחס להיבטים נקודתיים 
 Kintsch & van Dijk,( ולא לרעיונות המרכזיים שלו  בטקסט ולקשרים ביניהם, 
Wade, 2001 ;1978(. זיהוי המיקרו־מבנה של טקסט על ידי הקוראים יכול להיות 

גם הוא בעל חשיבות להבנה, אבל הוא חשוב הרבה פחות מאשר זיהוי המקרו־מבנה. 
זאת משום שהמקרו־מבנה הוא זה שמבהיר מה הם הרעיונות המרכזיים ומה הקשרים 

ביניהם, ועל כן הוא זה שנותן את התמונה הכללית של הטקסט השלם.    

רבים מהמחקרים שבדקו את השפעת מבנה הטקסט על הקריאה – על ההבנה או על 
הזכירה – בדקו השפעה משולבת של כמה מרכיבים יחד. למשל, אם ידוע שאורך 
המשפט ומורכבותו משפיעים על הקריאה, או שהלכידות של הטקסט )היותו מגובש 
כדבר שלם( משפיעה עליה, ניסו כעת לגלות אם שניים מהמרכיבים יחד משפיעים 

יותר או שאולי הם מפריעים זה לזה. 

הקודם  לידע  ההבנה.  על  הקודם  הידע  השפעת  ואת  המבנה  השפעת  את  בדקו  כך 
של הקוראים יש השפעה גדולה על הקריאה. קוראים שיש להם ידע קודם בנושא 
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הטקסט והם מכירים את המילים ואת המונחים שבטקסט, יבינו טוב יותר את התכנים 
מאשר קוראים חסרי ידע כזה. אנחנו יכולים לראות ששני הגורמים האלה – מבנה 
הטקסט והידע הקודם – דומים במובן זה ששניהם משפיעים על הקריאה. אבל הם 
הידע הקודם הוא אחד  ואילו  שונים מכיוון שהמבנה הוא אחד ממאפייני הטקסט, 
מצאו  התכנים  הבנת  על  המבנה  של  הגדולה  ההשפעה  למרות  הקורא.  ממאפייני 
גורמים חזקים שיכולים לנטרל את השפעתו. למשל אם לקוראים  החוקרים שיש 
יש ידע קודם שסותר את הכתוב בטקסט, אם התכנים מעוררים בהם התנגדות, ואם 
התכנים אינם עונים על ציפיותיהם מהטקסט – הם יזכרו מעט מן הטקסט, גם כאשר 

המבנה שלו מסודר וברור. 

נערכו גם מחקרים שנועדו לבדוק את השפעת העניין בטקסט מול השפעת מבנה 
הטקסט. העניין הוא תכונת ה"מעניינּות" של הטקסט, ועל כן גם הוא אחד ממאפייני 
הטקסט כמו המבנה. אם הטקסט מעניין את הקורא, ייתכן שהסיבה היא שהטקסט 
ייתכן  ומנגד  גבוהה.  מעניינּות  יש  שלטקסט  לומר  נוכל  ואז  מעניין,  באופן  כתוב 
שהטקסט מעניין רק קוראים מסוימים, למשל כאלה שמתעניינים מלכתחילה בנושא 
או אנשים סקרנים במיוחד. במקרה כזה לא נאמר שלטקסט יש מעניינּות גבוהה, 
מכיוון שהעניין כאן קשור למאפייני הקורא ולא למאפייני הטקסט. בעברית וגם 
באנגלית יש בעיה עם המונח, משום שהמילה עניין וגם המילה interest הן מרובות 
החד־  interesting התואר  לשם  שהוסיפו  חוקרים  יש  באנגלית  לכן  משמעות. 
העצם  שם  את  יצרו  וכך  מופשט,  עצם  שם  שמציינת   ness הסיומת  את  משמעי 
interestingness, מילה שאינה מוכרת לדוברי הלשון האנגלית, אבל מובנת מתוך 
עצמה בהקשר זה )Boscolo, Ariasi, Del Favero, & Ballarin, 2011(. ניתן 
לשם  -ּות,  סיומת  בעברית,  המקבילה  הסיומת  הוספת  ידי  על  דומה  דבר  לעשות 
גם היא מילה לא מוכרת בעברית,  נוצרת המילה "מעניינּות"  התואר מעניין. כך 

אך מובנת מתוך עצמה.

במחקרים נמצא שכדי לשפר טקסטים כך שיהיו מעניינים יותר ושימשכו יותר את 
הקוראים, אפשר להוסיף מידע קונקרטי שמטרתו תהיה לסייע לכך שהמידע הכללי 
שבטקסט לא יהיה מופשט מדי וקשה להבנה. למשל ניתן להוסיף דוגמה שתמחיש 
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את הדברים ותוסיף עניין. הוספת מידע כזה נוכל למצוא למשל בספר "תקשורת: 
היבטים מדעיים־טכנולוגיים" )ברנסקי, כהן, נוימן ורוט, 2004(. בספר מסופר בין 
השאר על המצאת הדפוס על ידי יוהן גוטנברג. כדי להמחיש את חשיבות ההמצאה 
ואת היקף המהפך שהתרחש בעקבותיה, נכתב כי המצאה זו "היא שאפשרה ללותר, 
לכפור  שלמים  עמים  ולשכנע  המונים  בקרב  תורתו  את  ביעילות  להפיץ  למשל, 

בסמכותה של הכנסייה הקתולית" )עמ' 83(. 

אולם מחקרים הראו שיש גם סכנה בהוספת מידע קונקרטי, והיא שמידע כזה ימשוך 
את תשומת לבם של הקוראים, ובכך יסיט את תשומת הלב מן הרעיונות המרכזיים של 
הטקסט, הכלליים והמופשטים יותר מטבעם. מכאן שהוא עלול דווקא לפגוע בהבנת 
ולא את הרעיונות  יזכרו את הפרטים המעניינים אך השוליים,  הטקסט. הקוראים 
המרכזיים. מחקרים נוספים הראו שבכל זאת אפשר להשתמש באסטרטגיה זו של 
היטב. רק  בנוי  זאת בתנאי שהטקסט  עניין, אך  ליצור  כדי  קונקרטי  מידע  הוספת 
 )Spooren( טקסט בעל מבנה מאורגן וברור מסוגל לספוג שינויים כאלה. ספורן
וחוקרים נוספים שערכו סדרה של מחקרים כאלה הגיעו אפוא למסקנה שלא נכון 
בהיר  למבנה  לדאוג  הוא  יותר  שחשוב  ומה  לעצמו,  כערך  המעניינּות  את  לקדם 

   .)Sadoski, 2001(

החל מהמחצית השנייה של המאה ה־20 נעשה המחשב דמות מרכזית יותר ויותר בחקר 
הקריאה. הצטמצם היקפו של שדה המחקר המסורתי, שבדק קריאה והבנת הנקרא 
מטקסטים מודפסים, ובמקומו אפשר לראות פריחה עצומה של שדה מחקר חדש, 
העוסק בקריאה של טקסט דיגיטלי. בין השאר עוסקים מחקרים אלה בהשוואה בין 
קריאה של טקסט דיגיטלי לבין קריאה של טקסט מודפס. בין שני אלה יש הבדלים 
בטקסט  המשובצים   )links( הקישורים  הוא  הבולטים  ההבדלים  אחד  מעטים.  לא 
הדיגיטלי, ומאפשרים לקורא לשגר את עצמו החוצה, למקום אחר בטקסט או לקטע 
הנוכחי. לכל  לפני שסיים את קריאת הדף  עוד  והעשרה,  ימצא הרחבה  אחר שבו 
קטע כתוב יש אמנם מבנה משלו, אבל הקורא, בניגוד לקורא של הטקסט המודפס, 
הופך להיות בעל שליטה בלעדית וייחודית במסלול הקריאה, וכבר אינו פוסע בדרך 
שהתווה לו הכותב: מן השורה הראשונה ועד האחרונה. משום כך מכנים את המבנה 
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של הטקסט הדיגיטלי מבנה גמיש, שכן נפתחת בפני קוראיו האפשרות להגיע אל 
התכנים על פי הסדר שיבחרו בעצמם. בעקבות תפיסה זו נערכו מחקרים כדי לברר 

אם הקישורים מסייעים להבנת התכנים שבטקסט או דווקא מפריעים לה. 

 ,)hypertext( )hyperlinks( מכונה היפרטקסט  טקסט שמשולבים בו קישורים 
ויש המכנים אותו ַהייפרטקסט, על דרך האנגלית. האקדמיה ללשון העברית בחרה 
לו את המונח "תמליל־על". משום הגמישות של ההיפרטקסט, המאפשרת לקוראים 
להחליט באיזה מסלול קריאה ללכת וכך לקבוע מה המידע שיקראו, יש שימוש רב 
והולך בפורמט של היפרטקסט לצורכי לימוד. כיוון זה עולה בקנה אחד עם הידוע מן 
המחקר, שכן נמצא שכאשר יש ללומדים רמות גבוהות של שליטה בלמידה, הישגיהם 
הלימודיים גבוהים יותר. עם זאת היו מחקרים שלא הצליחו למצוא שההיפרטקסט 
אחת  עליה.  מקשה  שההיפרטקסט  מצאו  אף  אחרים  ומחקרים  הלמידה,  על  מקל 
הסיבות הבולטות לקושי שיוצר ההיפרטקסט היא שהלומדים חשים דיסאוריינטציה, 
כלומר תחושת אובדן דרך, חוסר כיוון, בלבול ומבוכה. הדיסאוריינטציה מתבטאת 
בכך שלא ברור להם איך להמשיך את מסלול הקריאה, היכן נמצא מידע נוסף שהם 
לטקסט  בניגוד  זאת   .)Calisir & Gurel, 2003( לשם  להגיע  ואיך  לו,  זקוקים 
כאשר  ללכת.  ממנו  מצופה  שבה  הדרך  מהי  יודע  הקורא  שבו  הליניארי,  הרגיל, 
הקורא משתמש בהיפרטקסט הוא צריך ללמוד לא רק איך לאתר את התכנים, אלא 
עליו גם לחבר בראשו את כל התכנים לכלל תמונה אחת שלמה, שבה כל חלק ימצא 

את מקומו ביחס לאחרים, כלומר עליו לבנות בעצמו את המבנה של הטקסט. 

 Calisir &( ההיפרטקסט עלול לגרום לקוראים גם לתחושה של עומס קוגניטיבי
Gurel, 2003(. אם ננסה לזכור מצבור של פרטים בלתי מאורגנים ובלתי ממוינים, 

ללא סדר היררכי, עם הבנה עמומה בלבד של הקשרים ביניהם וללא מיון לקבוצות 
וקבוצות משנה, נוכל להרגיש מה פירושו של עומס קוגניטיבי. עם זאת לא נכון יהיה 
לומר שכל היפרטקסט מקשה על ההבנה. הדבר תלוי במבנה שבו מאורגנים התכנים 
של ההיפרטקסט. מה פירוש מבנה של היפרטקסט נוכל להבין אם נעיין במחקרם של 
קליסיר וגּורל )Calisir & Gurel, 2003(. שני חוקרים אלה ביקשו מהמשתתפים 
גברים, לקרוא טקסט  במחקר שלהם, סטודנטים מאוניברסיטה באיסטנבול, רובם 
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היה  הטקסט  אילו  מילה.  כ־5,000  היה  הטקסט  של  אורכו  היצרנּות.  בתחום  אחד 
כתוב בתוכנת Word בגופן ובגודל רגילים, אורכו היה בערך 15 עמודים. לקראת 
המחקר הוכנו שלושה טקסטים זהים בתוכנם ובאורכם. כל הטקסטים היו טקסטים 
דיגיטליים, כלומר הסטודנטים קראו את הטקסט על גבי צג המחשב, אבל רק שני 
טקסטים היו בבחינת היפרטקסט, כלומר עם קישורים. אחד מהם כונה היפרטקסט 
שובצו  שבו  טקסט  היה  ההיררכי  ההיפרטקסט  מעורב.  היפרטקסט  והשני  היררכי 

46 צמתים שיצרו יחד מבנה היררכי ברור, כפי שמראה האיור שלהלן.

איור 2: היפרטקסט היררכי

אנחנו יכולים לראות בתרשים של ההיפרטקסט ההיררכי שלעיל, שהקוראים מגיעים 
לצומת, וממנו יש להם כמה אפשרויות להמשיך הלאה. האפשרויות האלה נמוכות 
ניתן להגיע משם לעוד  נכנסים לאותה אפשרות, לעיתים  יותר בהיררכיה. כשהם 
כמה אפשרויות, נמוכות עוד יותר בהיררכיה. בהיפרטקסט ההיררכי אפשר רק לרדת 
בסולם ההיררכי שנקבע מראש, או לעלות בו. במילים אחרות, מסלול הקריאה אמנם 

נשלט על ידי הקורא – אבל במידה מוגבלת.

ההיפרטקסט המעורב, המופיע להלן, זהה להיפרטקסט ההיררכי, אלא שהוא פותח 
אפשרויות מסלול רבות יותר. זהו טקסט היררכי שנוספו בו קישורים שמאפשרים 

לקפוץ מתוכן אחד בטקסט לתכנים אחרים, בלי קשר להיררכיה. 
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איור 3: היפרטקסט מעורב

חלק מהסטודנטים שהשתתפו במחקר באיסטנבול למדו קודם לכן קורס ביצרנּות, 
הנושא שעליו נכתב הטקסט, ואילו חלק אחר לא למדו קורס זה. קלסירי וגּורל מצאו 
שהיפרטקסט במבנה ההיררכי עוזר יותר למי שאין לו ידע קודם בתחום. ההסבר 
הטקסט  של  המבנה  של  בהירה  לראייה  מסייע  כזה  שטקסט  הוא  לכך  נתנו  שהם 
ולאופן ארגון התכנים. אם כן, מבנה היררכי חשוב במיוחד למי שאינו מכיר היטב 
את התכנים, ואין לו ידע לגבי הקשרים ביניהם. לקוראים אלה הוא מעניק את מה 
וכך הנושא הופך להיות  בין התכנים,  שחסר להם. הוא מבהיר להם מה הקשרים 
מובן יותר וקל ללמידה. לעומת זאת לקוראים בעלי ידע קודם כבר יש תמונה ברורה 
למדי של הנושא, על חלקיו ועל הקשרים ביניהם. לכן קוראים בעלי ידע קודם רב 

לא שיפרו בהרבה את ההבנה שלהם באמצעות המבנה ההיררכי של הטקסט. 

ראינו שקוראים שיש להם ידע קודם בתחום זקוקים פחות לטקסט שבו מאורגנים 
התכנים במבנה היררכי ברור. עם זאת לא יהיה זה נכון להסיק מכך שהמבנה איננו 
מרכיב חשוב לכלל הקוראים, שכן גם כאשר הוא מסייע במידה שונה לבעלי הידע 

הקודם הנרחב, הבינוני והמועט, הוא עדיין מסייע לכולם.
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פרק שלישי 

חשיבות ארגון החלקים 
בסדר הגיוני

מחקרים שבדקו את השפעתו של מבנה הטקסט על הקריאה, מצאו שהקוראים מבינים 
 Graves,( טוב יותר את תכניו של הטקסט כאשר הם מובאים בסדר ברור והגיוני
 Prenn, Eearle, Thompson, Johnson, & Slater, 1991; Williams et al.,
2005(. אין הכוונה רק לעניין ההיררכיה של התכנים, אלא לכך שהתכנים מסודרים 

על פי היגיון כלשהו, וגם לכך שברור לקוראים מה העיקרון שעל פיו מובאים התכנים 
נכתבים כך. לפעמים התכנים משובצים בזה  זה או אחר. לא כל הטקסטים  בסדר 
עם  זורמים  הכותבים  רבות  פעמים  הופעתם.  לסדר  לייחס חשיבות  מבלי  זה  אחר 
מחשבותיהם כאדם שרגליו נושאות אותו משביל לשביל, והוא פונה לכיוון זה או 
אחר בעקבות הנוף ההולך ונגלה לעיניו ובהתאם לדרך השובה את לבו ברגע שהוא 
מגיע לפרשת דרכים. כותב כזה מרחיב במקום שמצא לנכון באותו רגע, מנצל קשר 
רעוע בין תכנים כהצדקה מספקת לעסוק בהם, מחפש הזדמנות לבטא רעיונות מתוך 

מניעים שאינם רלוונטיים למהותו של הטקסט, וכן הלאה. 

דבר  על  להיות הרצון להביע אמירה כלשהי  יכולים  כותב  נסתרים" של  "מניעים 
הוא  כזה  כתיבה  אופן  של  התוצר  ועוד.  עמיתים  לנגח  צורך  בעצמותיו,  שבוער 
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טקסט שקשה למצוא את ההיגיון בסדר הופעת תכניו, ואפילו לא ברור מדוע תכנים 
מסוימים נכללו בתוכו וכיצד הם קשורים למטרה המוצהרת שלשמה נכתב הטקסט. 
אופן כתיבה כזה גורר בעיות רבות, ביניהן חזרות מרובות על תכנים, מעברים לא 
מוָבנים מנושא לנושא וריבוי מוקדי תשומת לב, הפוגמים ביכולתו של הקורא להבין 

מהו המוקד העיקרי של הטקסט ומה המבנה שלו. 

 .)Dewey, 1933( טקסט שהקשרים בין חלקיו אינם מובנים, הוא חסר־משמעות
טקסט הנראה כאוסף של תכנים ושל רעיונות ותו לא, לא מאפשר לקוראים לראות 
בו שלם כלשהו, ובמילים אחרות – לא מאפשר להבינו. לעומת זאת טקסט שחלקיו 
מסודרים במבנה הגיוני, מאפשר לקוראים לראות תמונה שלמה של הטקסט, להבין 
אותו באופן עמוק יותר ולהשתמש באופן גמיש בידע החדש שרכשו לצרכים נוספים 

)להרחבה על הבנה ועל למידה מתוך הבנה, ראו פרק שמיני, סעיף 3(.

לפעמים תמונת הטקסט השלם ברורה לקוראים עוד לפני שהחלו לקרוא ולו שורה 
אחת, למשל אם יעיפו מבט בכותרות הטקסט השונות. דבר זה אפשרי בתנאי שכותרות 
אלו יציגו במדויק ובבהירות את תוכן הפרקים שהן עומדות בראשם. לעיתים נוכל 
למצוא בספרים גם תרשים המציג באופן חזותי את מבנה הספר. גם במקרה זה תמונת 
הטקסט תהיה ברורה לקוראים עוד לפני תחילת הקריאה. במקרים אלה הקוראים 
יכולים להתחיל לקרוא את הדברים כסדרם, שורה אחר שורה, ולבסס את התמונה 
שכבר מופיעה בראשם. עם הקריאה תיעשה התמונה לברורה, למפורטת ולמשכנעת 
יותר. גם עורך שמקבל לידיו טקסט לעריכה צריך לראות בבהירות את מבנה הטקסט, 
בהכרח  תהיה  ועבודתו  השלמה,  התמונה  את  לראות  יתקשה  הוא  גם  כן  לא  שאם 
נקודתית: הוא יוכל לעבוד על משפטים מבודדים או על פסקאות בודדות, ולא על 
השלם. כותבי הספר "ילדים מוכשרים ומחוננים במגזר הערבי" )דויד, חלי וקלויר, 
בהדפסה( מצאו לנכון להציג בראשית הספר את תרשים מבנה הספר, מה שעשוי 

להקל מאוד את הקריאה בספר עב־כרס זה. 
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ילדים מוכשרים ומחוננים במגזר הערבי

היבטים מערכתייםהיבטים אינדיבידואליים

לד הערבי לדה הערבייההי טיפוח מחוננים הי
בעולם הערבי

טיפוח מחוננים 
מקבוצות 

מיעוט בעולם

טיפוח מחוננים 
מהמגזר הערבי 
במדינת ישראל

מבואמבוא

פרק חמישיפרק רביעיפרק שלישיפרק שניפרק ראשון

לדים מחוננים  י
ומוכשרים 

במגזר הערבי: 
היבטים רגשיים, 

חברתיים, 
משפחתיים 

וחינוכיים

הבת הערבייה 
המחוננת 

והמוכשרת: 
בין מסורת 

למודרנה

מחוננים בעולם 
הערבי

במבט גלובלי: 
מהתפתחותה 

של מדיניות 
הטיפוח של 

תלמידים 
מחוננים בעולם 

המערבי ועד 
למגזר הערבי 

במדינת ישראל  

לד הערבי  הי
המחונן 

במערכת 
החינוך בישראל

איור 4: תרשים של מבנה הספר "ילדים מוכשרים ומחוננים במגזר הערבי" 

)דויד, חלי וקלויר, בהדפסה(. התרשים מוצג בראשית הספר כדי להקל את הקריאה

הטקסט הוא האמצעי המשרת את הכותב כדי להעביר את הרעיונות שבראשו לראשם 
של הקוראים. הרעיונות קשורים זה לזה באופן כלשהו בראשו של הכותב, וככל 
שהתמונה שתיווצר אצל הקוראים תהיה דומה לזו שבראשו של הכותב, הוא יוכל 
לומר שהצליח יותר במשימתו. את התמונה השלמה של הטקסט המתקבלת בראשו 
אנחנו  בתערוכה  מבקרים  כשאנחנו  בציור.  להתבוננות  להשוות  נוכל  הקורא,  של 
רואים את הציור ממרחק. אנחנו רואים קודם כול את השלם, ומתרשמים ממנו. רק 
לאחר שנתקרב נוכל להבחין בפרטים. אך גם כאשר הפרטים יהיו גדולים ויתפסו 
את כל שדה הראייה שלנו, נדע היכן כל פרט ממוקם בתמונה השלמה, שכן זו כבר 
ידועה לנו. לכך היינו שואפים גם בקריאת טקסט. במקרה זה התהליך הפוך – קודם 
אנחנו מבחינים בפרטים, כלומר במילים ובמשפטים, ולכן הבנתו כשלם בעייתית 
יותר. נתאר בהמשך דרכים המסייעות לכותב ליצור אצל הקוראים תמונה שלמה 
עוד במפגש הראשון עם הטקסט, כדי שתישמר בראשם גם בהמשך הקריאה, כשהם 

פוגשים את הפרטים.
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כפי שנאמר קודם, על פי מחקרים, מבנה מסודר ושקוף לקוראים מסייע להם להבין 
את התכנים. אבל מדוע כל זה חשוב כל כך? למה חשוב לכותב שהקוראים יראו את 
התמונה השלמה ויבינו היטב את התכנים? הסיבה היא כמובן שהכותב מעוניין לשתף 
את הקוראים ברעיונותיו. אבל יותר מזה, כותב הטקסט העיוני רוצה לשכנע אותם 
שהוא מציע להם דבר שראוי לתשומת לבם. לשם כך הוא מוביל אותם צעד צעד 
לאורך הטקסט. בסופו של דבר, אם הקוראים ימשיכו לפסוע עם הכותב ולא ילכו 
לאיבוד בדרך, יש סיכוי טוב שהם יראו את התמונה השלמה של התכנים, ושתמונה 
זו תהיה דומה לתמונה שרואה הכותב. בדרך זו גדלים הסיכויים שהם יסכימו עם 
רעיונותיו של הכותב ויקבלו את מסקנותיו. כך ישיג הכותב את מטרתו. אבל, יש 
להודות, מטרה שאפתנית זו תיראה ודאי יומרנית מדי בעיני כותבים רבים, ורבים 
מהם יסתפקו בהישג המכובד של התייחסות רצינית מצדם של הקוראים, ויהיה להם 

די והותר בכך שהדברים שכתבו יעוררו מחשבה אצל הקוראים.  
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פרק רביעי 

עקרונות לארגון התכנים בטקסט

קיימים עקרונות אחדים שעל פיהם ניתן לארגן את התכנים בטקסט. תחילה אתאר 
את עקרון המשפך, עיקרון שבו אפשר להשתמש בכל טקסט עיוני. לאחר מכן אביא 
עקרונות נוספים, שהבחירה בהם תיעשה בהתאם לאופי התכנים. לבסוף אציג את 
עקרונות ארגון התכנים של הטקסט הטיעוני. לטקסט הטיעוני אייחד תת־פרק נפרד 
בשל העיסוק הרב בו במוסדות החינוך. התפיסה העומדת מאחורי המאמץ החינוכי 
עמדות  להציג  "מרבים  אדם  העובדה שבני  על  מבוססת  הטיעוני  לטקסט  המוקדש 
2017(, ועל כן  ולבנות טענות כדי לשכנע את הזולת" )מתוך אתר משרד החינוך, 

מן הראוי להכשיר אותם לעשות זאת באופן יעיל. 

1. עקרון המשפך
מבנה  היא  עיוני  טקסט  לכל  עקרוני  באופן  והמתאימות  המומלצות  הדרכים  אחת 
ודימוי המשפך  זהו המבנה הקלאסי של הטקסט העיוני,  שמקובל לתארו כמשפך. 
נועד להמחישו: רחב בחלקו העליון והולך ונעשה צר בהמשך. החלק הרחב מייצג 

רעיונות כלליים ומופשטים, והחלק הצר מייצג רעיונות ממוקדים וספציפיים. 
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איור 5: משפך — דימוי רווח לתיאור מבנה הטקסט

א. מהו מבנה דמוי משפך?
הסטודנטית שרה תיארה את דימוי המשפך במילים אלו:  

בשביל לדעת איך לבנות מאמר בצורה מסודרת, למדנו על דוגמת המשפך. 

השיטה בעצם אומרת שמאמר טוב נבנה בצורה כזו שבהתחלה מביאים מין 

הקדמה של הנושא המרכזי שבו כלולים כל הסעיפים, ולאט לאט מפרקים 

את הנושא לענפים שנמשכים מהנושא המרכזי; כמו שבמשפך בהתחלה 

מגיעים כל המים יחד, ולאט לאט הם יורדים ומתקבצים לזרם דק. 

השתמשתי בשיטה זו כשכתבתי את העבודה על הזיכרון. כתבתי בתחילה 

על נושא הזיכרון בכלליות, הסברתי מהו זיכרון, משם פירקתי את הזיכרון 

לסוגיו — זיכרון דקלרטיבי, זיכרון פרוצדוראלי — ואחר כך התמקדתי בנושא 

המחקר שהוא גיבוש מחדש. 

אם נתבונן במשפך אמיתי כמו זה שבתמונה, נוכל לראות שהוא איננו מתאים באופן 
מושלם להגדרה שתוארה קודם לכן, משום שלאחר שהוא הולך וצר בהדרגה, הוא 
יותר  טוב  מתאר  זה שלהלן  כמו  סרטוט  האמת,  למען  אחת.  בבת  מאוד  צר  נעשה 
טקסט הפותח בהתייחסות כללית ורחבה, ולאחר מכן  הולך ומתמקד, הולך ומעמיק 

בחלק מהנושאים שהוצגו לפני כן.  
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איור 6: סֶכמה ראשונית של מבנה בסיסי של טקסט
פתיחה בנושאים כלליים שנעשים ממוקדים בהדרגה

הנה לדוגמה סדר תכניו של טקסט בתחום המחול, הבנוי במבנה פשוט של משפך. 
פרק ראשון: מהו מחול מודרני, מה מאפייניו, מהם שורשיו וכן הלאה; פרק שני: 
שלישי:  פרק  הראשון(;  הפרק  בנושא  כלול  זה  )נושא  בישראל  המודרני  המחול 
להקת המחול הישראלית ורטיגו )נושא זה כלול בנושא הפרק השני ועל כן כלול 
גם בראשון(; פרק רביעי: המופע "לידת הפניקס" של להקת ורטיגו )נושא זה כלול 

בנושא הפרק השלישי ועל כן גם בשני ובראשון(.  

איור 7: סדר נושאי טקסט על המחול המודרני — מהכללי לממוקד
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מובן שהתמונה החזותית שהולכת ונעשית צרה מייצגת אך ורק את תוכן הפרקים, 
ואין הכוונה לכך שהפרקים שונים באורכם. בסופו של אותו מבנה שהולך וצר יבואו 
שוב אמירות מכלילות. זהו מה שאנחנו נוהגים לכנות סיכום, והוא עשוי לכלול גם 

דיון, מסקנות והמלצות. לכן נראה שנכון יותר לתאר כך את מבנה הטקסט: 

איור 8: סכמה שלמה של מבנה בסיסי של טקסט

גם תיאור זה רחוק מתיאור חזותי שלם של מה שתואר כאן במילים. אתגר יצירתי מעניין 
יהיה לנסות ולהציע איורים מורכבים יותר, שיבהירו את הזרימה מן הנושאים הכלליים 
אל הנושאים הצרים יותר או את ההמלצות, היוצאות אל מחוץ לטקסט, אל העתיד. 

תיאור מקובל של מבנה הטקסט העיוני הקלאסי מתאר אותו כבעל שלושה חלקים 
– התחלה, אמצע וסוף. ההתחלה, כלומר המבוא, מציגה את נושא הדיון העיקרי, 
והדברים מתוארים באמירות כלליות. באמצע יש פיתוח של הרעיונות והדעות באותו 
נושא, כשהמידע שנוסף הולך ונעשה בהדרגה ספציפי וממוקד יותר ויותר, והסיום 

מביא מסקנות או סיכום )כצנברגר, 2000(.

הטקסט.  בתחילת  המופיעות  להכללות  כלשהי  בדרך  קשור  עדיין  נוסף  מידע  כל 
בדוגמה שלהלן הטקסט קצר מאוד, שורות אחדות בלבד, אולם גם בו נשמר אותו 
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מבנה של משפך. האמירה הכללית ביותר מופיעה במשפט הראשון, וכל היגד מוסיף 
מידע הקשור להכללה זו, והוא ספציפי יותר מקודמיו. זה הציר העיקרי של הטקסט: 
בחברה  באלימות  העוסק  זה,  מטקסט  משפטים  כמה  כאן  אביא  לממוקד.  מהכללי 

הישראלית )כצנברגר, 2000: 6(.

האלימות בבית הספר משקפת את האלימות הגואה בחברה הישראלית בכללה. 

זה המשפט הפותח. המשפט כללי וקצר. נוכל לראות שאף על פי שהוא מורכב מעשר 
מילים בלבד, הוא מכיל ארבעה היגדים, שרובם סמויים: )1( יש אלימות בבית הספר 
)סמוי(, )2( יש אלימות בחברה הישראלית )סמוי(, )3( האלימות בחברה הישראלית 

גואה )סמוי(, )4( האלימות בבית הספר משקפת את האלימות בחברה הישראלית 
)גלוי(. אם כן ההיגד האחרון הוא המשפט היחיד המוצג בגלוי, על פני השטח, והוא 

אומר ש־)1( משקף את )2(. שלושת ההיגדים האחרים מובאים באופן מובלע, ואף 
עם ה' הידיעה, כאילו הם ידועים כבר לקורא, אף על פי שהיגד )4( הוא הראשון 
בטקסט, וברור שלא ייתכן שהדברים נאמרו קודם לכן. הסיבה לשימוש ב־ה' הידיעה 

היא שמדובר בתופעות שלכאורה ידועות לכול ואין צורך להציגן. 

זה המקום להעיר הערה כללית, שאינה נוגעת לטקסט על אלימות שבו אנחנו עוסקים, 
והיא שברוב המקרים עלינו להיזהר שלא להתייחס לרעיונות חדשים בטקסט כאילו 
הם כבר ידועים: לא נציג אותם במובלע ולא נשתמש בה' הידיעה. לרעיון המוצג 
בפעם הראשונה בטקסט מגיע מקום נכבד משלו, שבו הוא יוצג באופן רשמי בפני 

הקוראים, ורק לאחר מכן נוכל להתייחס אליו כמוכר וכידוע. 

נחזור למבנה המשפך ולטקסט על אלימות. המשך הטקסט צריך להיות קשור לאחד 
מארבעת ההיגדים המוצגים במשפט הראשון, וכזכור נצפה שכל משפט יהיה ממוקד 

יותר מקודמיו. נקרא את המשפט השני. 

בשנים האחרונות הפכה הסביבה להיות כוחנית יותר, אלימה ובוטה מאשר 

בעבר. 

זה מתייחס לרעיון של האלימות הגואה בחברה, שהופיע במובלע במשפט  משפט 
אם  האחרונות".  "בשנים  הפותחות  המילים  ידי  על  מופגנת  ההתמקדות  הראשון. 
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קודם דיברנו על המצב באופן כללי, הרי שעכשיו אנחנו מדברים על שנים מסוימות. 
משום שניכר שהיגד זה ספציפי וממוקד מקודמו, ברור לנו שאנחנו מתקדמים על 
ציר ההתמקדות, דהיינו הציר שמוביל אותנו מהכללי לממוקד. הקורא המיומן אמנם 
בלאו הכי מצפה למסע בציר זה, אבל מילים כמו "בשנים האחרונות" המצהירות 
ציר  קיומו של  את  ומאשרות  בו,  להבחין  לו  מסייעות  מסוים,  בזמן  על התמקדות 
כזה בטקסט. מילים מסייעות דומות יכולות להודיע לקוראים על התמקדות במקום 
המשפט  גם  וכדומה.  מסוימת  באוכלוסייה  מסוים,  בהיבט  מסוים,  בתחום  מסוים, 
השלישי מתחיל במידע על הזמן שבו מתרחשת התופעה המדוברת, אבל כעת מדובר 

בקטע זמן מצומצם יותר.  

בזמן האחרון אפילו הואץ תהליך זה, בעיקר עקב חדירת הטלוויזיה, ערוצי 

הכבלים ומשחקי מחשב אלימים לכל בית. 

אם קודם דיברנו על השנים האחרונות, הרי שעכשיו אנחנו מתמקדים בזמן האחרון, 
שהוא ממוקד אף יותר ותחום יותר. אם כך, אנחנו ממשיכים באותו ציר של התמקדות. 
הקשר למשפט הפותח נשמר, משום שהמשפט הנוכחי מתייחס גם הוא, כמו קודמו, 

לרעיון המובלע במשפט הפותח: האלימות בחברה הישראלית גואה.

ההליכה בציר ההתמקדות אינה הכרחית לאורך הטקסט כולו. סביר שנרצה לפעמים 
לומר דבר־מה שאיננו ממוקד מקודמו. במילים אחרות, סביר שתהיה סטייה מציר 

ההתמקדות. כך למשל, המשפט הבא, עדיין מאותו טקסט על אלימות:

גם סצנות האלימות בתכניות טלוויזיה ובסרטים הפכו בוטות יותר ויותר, 

וגורמות לירידה בסף הרגישות של הצופים. 

המילה הקטנטנה "גם" מגלה לקוראים שלנו מידע חשוב. היא מספרת להם שהם 
עומדים לפגוש רעיון שווה ערך לקודמו. אם קודם דובר על משחקי מחשב אלימים, 
כעת נדבר על האלימות בטלוויזיה. האלימות בטלוויזיה איננה חלק ממשחקי המחשב 
הוא הציר  ציר ההתמקדות  היררכיה.  נוסף באותה רמה של  האלימים אלא מקרה 
הטבעי של הטקסט העיוני, ולכן כשיש סטייה מציר ההתמקדות חשוב להביא בפני 
הקוראים סימנים ברורים לכך. מילים כמו "גם" או "נוסף לכך" הן מילים כאלה. 
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אמצעים לשוניים מפורשים המדריכים את הקוראים כיצד להתייחס למידע המובא 
 .)discourse markers, signals( "אחריהם, נקראים "ַסָמנֵי שיח

מילים נוספות המתארות סטייה מציר ההתמקדות יכולות להיות מילים המבהירות 
שלפנינו הסבר או דוגמה לעניין הקודם, ולא עניין חדש ממוקד מקודמו. כזו היא 

המילה "ברור" במשפט הבא: 

ברור שילד הגדל מול מסך המחשב ועסוק בהשמדת דמויות תוך כדי משחק, 

ולא עם  ילדים אמיתיים  יתקשה להציב את הגבול כאשר הוא משחק עם 

דמויות וירטואליות על המרקע.  

 > כללים  רעיונות  כמשפך:  מתואר  העיוני  הטקסט  של  הקלאסי  המבנה  לסיכום, 
יוצר  שהסיום  ומכאן  כלליים,  רעיונות  שוב  יש  בסיום  יותר.  ממוקדים  רעיונות 
חריגה מדימוי המשפך. ציר ההתמקדות הוא ציר ההתקדמות הטבעי, שבו הקוראים 
מצפים להתקדם במהלך קריאת הטקסט. לכן כאשר הכתוב סוטה ממנו יש להודיע 
לקוראים על כך בעזרת סמני שיח. לפעמים כדאי להוסיף גם סמני שיח שמצביעים 

על המשך ציר ההתמקדות.

ב.  משפכים מרובים בכפיפה אחת 
מבנה המשפך חוזר על עצמו ברמות שונות. ראשית הוא מופיע ברמה הכללית של 
הטקסט השלם. כאשר מדובר בטקסט ארוך בעל פרקים אחדים, נראה את המשפך 
גם בכל פרק ופרק – ההתחלה כללית וההמשך הולך ומתמקד, וכך גם בכל תת־פרק. 
בנויה פסקה קלאסית: תחילה מובא רעיון כללי, שמכונה לעיתים  גם  למעשה כך 
הכללי  ברעיון  שתומכים  משפטים  מובאים  מכן  ולאחר  מפתח",  "משפט  קרובות 
אבל אינם רעיונות כלליים כמוהו: הסבר למשפט המפתח, דוגמאות, פירוט ועוד. 
הנה דוגמה לפסקה כזו. כדאי לשים לב למילה "כלומר", המודיעה לקוראים שהם 

עומדים לקרוא דברי הסבר למה שנאמר קודם.

ידועה האמירה שגבר ואישה מתאהבים בגלל מה שהם, ומרגע שהם נישאים 

הם מנסים לשנות זה את זה. דבר דומה קורה ביחסים בין הורים למתבגרים. 

כלומר רמת האחריות שלנו כהורים נתפסת בעינינו ככזאת, ששומה עלינו 

לשנות את התנהגות המתבגר.



46   |   מילים בונות תמונה / אסיה שרון

ברמה של פסקה לא תמיד יש צורך להכריז על כך שהמשפט שלאחר ההיגד הכללי 
הוא הסבר או פירוט שלו. במילים אחרות, לא תמיד נזדקק למילה כמו "כלומר". 
זאת משום שהקוראים המיומנים מצפים בלאו הכי שההיגדים הכלליים יהיו מלווים 
בדברי הבהרה, בפירוט וכן הלאה. כך פסקאות כתובות בדרך כלל, ואם לא ייעשה 
כך, משפטי המפתח יישארו בגדר הצהרות בעלמא, ויפחתו סיכוייהן לשכנע. לכן 
נוכל לומר שכאשר פסקה בנויה היטב וכמקובל, אפשר לוותר לפעמים על מילות 
כאן  שלה  שההדבקה  דומה  "כלומר".  המילה  ללא  הפסקה  את  נראה  הנה  קישור. 

מלאכותית־משהו, והזרימה טבעית יותר בלעדיה. 

ידועה האמירה שגבר ואישה מתאהבים בגלל מה שהם, ומרגע שהם נישאים 

הם מנסים לשנות זה את זה. דבר דומה קורה ביחסים בין הורים למתבגרים. 

רמת האחריות שלנו כהורים נתפסת בעינינו ככזאת, ששומה עלינו לשנות 

את התנהגות המתבגר.

אפשר לתאר את הטקסט ככרובית. כאשר נתבונן בכרובית נוכל לראות שצורתו של 
 )fractals( כל חלק היא כצורת הכרובית השלמה. הכרובית היא אחד מן הפרקטלים
ואחר כך לחלקים  שבטבע. הכוונה היא לכך שנוכל לחלק את הכרובית לחלקים, 
נוספים, וכל חלק ייראה כמו חלק מוקטן של הכרובית הגדולה. אבל לא נוכל לעשות 
זאת עד אין סוף, שכן באחת החלוקות הפנימיות לא נראה עוד את צורת הכרובית. 
את  גם  שבטבע.  הפרקטלים  שאר  גם  הם  כאלה  סופי.  פרקטל  היא  הכרובית  לכן 
הטקסט העיוני נוכל לראות כפרקטל שבטבע. אותו מבנה של משפך יכול להופיע 
במבנה של ספר, במבנה של פרק, במבנה של תת־פרק ובמבנה של פסקה, אבל לא 

נוכל לראות עוד את המבנה הזה כשנגיע אל המשפט הבודד.
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איור 9: כרובית — פרקטל סופי בטבע 
כמו טקסט עיוני במבנה משפך

יש הרבה  מובן שלא,  כלליים?  ברעיונות  עלינו להתחיל את הטקסט  חובה  האם 
היגיון בכך שנציג  יש  זאת  עיוני, עם  גם בכתיבה של טקסט  וגמישות  יצירתיות 
זה ברור  לקוראים תחילה את התחום הכללי שבו אנחנו עוסקים. לאחר שעניין 
בהם.  להתמקד  רוצים  שאנחנו  הדברים  לכיוון  בנחת  להמשיך  נוכל  לקוראים, 
סטודנטים המגישים עבודה יקפידו יותר על מבנה קלאסי של משפך עם סטיות מציר 
ההתמקדות, אך בספרים ובמאמרים מתאפשרת גמישות רבה יותר. אחת הדרכים 
)הסיפורי(,  הנרטיבי  הטקסט  בסיפור.  להתחיל  היא  בספרים  והנפוצות  הטובות 
שבו מוצגות דמויות, עלילה ומעבר מאירוע לאירוע, הוא מטבעו חי ומוחשי יותר, 
ולוכד מיד את תשומת לבם של הקוראים. כך למשל נפתח הספר "להיות קרוב" 
מאת יצחק גילת )2007(, העוסק בסיוע של מורים לתלמידים במצבי משבר נפשי 

)ראו בעמוד הבא(. 
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איור 10: הספר "להיות קרוב" נפתח בסיפור במקום ברעיונות כלליים ומופשטים 
האירוע הקונקרטי-מוחשי נועד לעניין את הקוראים ולהביא אותם 

בהדרגה אל הרעיונות הכלליים והמופשטים יותר. 
מכאן והלאה יוכל הספר להמשיך על פי עקרון המשפך
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2. בחירת עיקרון לארגון התכנים

עקרון המשפך הוא מעין עקרון ברירת מחדל: אם אין לנו עיקרון מתאים יותר לארגון 
התכנים, נבחר בו. אולם לפני כן כדאי לבחון אם עקרונות אחרים עשויים להתאים 
יותר. ההחלטה על פי איזה עיקרון לארגן את התכנים תיקבע לפי מטרת הטקסט. 
למשל אם מטרת הטקסט היא לתאר התרחשויות, הסדר יכול להיות כרונולוגי, כלומר 
לפי העיקרון של סדר התרחשות הדברים במציאות. זה הסדר הטבעי ביותר להצגת 
פעולות ואירועים. לעומת זאת אם נרצה לדבר על השקפת עולם או על תאוריה, 
והאירועים יובאו רק לצורך הנמקה, שכנוע, המחשה או הדגמה, כדאי להביא כל אחד 
מהם כשהוא צמוד לרעיון שאותו הוא מבהיר. ההחלטה מה יהיה מבנה הטקסט יכולה 
להיות מושפעת גם מאופי התכנים, כלומר ממבנה הידע הבסיסי. מבנה ידע בסיסי 
הוא אופיו של הידע, והוא יכול להיות מוצג באופן גרפי )ראו איורים 12–15(. איור 
12 מראה שמבנה ידע בסיסי של רצף כרונולוגי דומה לטקסט כתוב, שכן מרכיבי 
מבנה ידע זה מסורטטים מלמעלה למטה ובזה אחר זה, באופן ליניארי, בדומה לאופן 

שבו טקסט נכתב )ראו הרחבה בעמ' 52–53(.

אירוע ראשון

אירוע שני

אירוע שלישי

האירוע המוקדם ביותר בזמן

האירוע המאוחר ביותר בזמן

איור 11: מבנה ידע בסיסי של רצף כרונולוגי
מבנה טקסט יכול להיות דומה למבנה הידע במקרה של רצף כרונולוגי
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ארגון של תוכני טקסט יכול להיות גם על פי עקרון החשיבות, כלומר אפשר להביא 
את התכנים על פי סדר חשיבותם, כשהחשוב ביותר מופיע קודם. הכותב יקבע מה 
חשוב בעיניו יותר ומה חשוב פחות בהתאם לאמת מידה שיצטרך להחליט עליה, ועל 
פי אמת מידה זו יסדר את התכנים. דרך אחרת לארגון היא על פי עקרון הכלליות, 
יותר קודם, ולאחר מכן את הכללי פחות  כלומר אפשר להביא את הטיעון הכללי 
וכן הלאה )משפך(. אם יש סדרה של טיעונים, אפשר להביא לאחר כל אחד מהם 
את הנימוקים לו. אפשרות אחרת היא להביא יחד כמה טיעונים, ולאחר מכן להביא 
את כל הנימוקים יחד. במקרה זה הנימוקים צריכים להיות מסודרים באותו סדר של 

הטיעונים שהוצגו קודם לכן. 

עקרונות נפוצים נוספים של סידור תכנים בטקסטים עיוניים הם סידור על פי סיבות 
 Gaddy,( ותוצאות, על פי בעיות ופתרונן ועל פי השוואות המציגות דֹומּות והבדל
Bakken, & Fulk, 2008(. כך ניתן להביא כל סיבה ולאחריה את התוצאה שלה. 

זה הסדר הטבעי, מכיוון שבדומה לסידור כרונולוגי, זהו סדר התרחשות הדברים 
במציאות: קודם התרחשה הסיבה, והיא זו שסובבה את הדברים ויצרה את הְמסֹוָבב, 
כלומר את התוצאה, מה ש"יצא". אבל ניתן גם להחליט על סדר הפוך אם הכותב 

חושב שדווקא הסדר הפחות טבעי ישרת את צרכיו. 

איור 12: מבנה ידע בסיסי של סיבה ותוצאה
ארגון המרכיבים במבנה הידע של סיבה–תוצאה איננו ליניארי, 

ולכן בהכרח שונה מסדר התכנים בטקסט
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בטקסט העוסק בבעיות ובפתרונן תוצג קודם הבעיה ולאחר מכן יובא פתרונה. סדר 
לסדר  בדומה  הדברים  של  הטבעי  הסדר  הוא  גם  הפתרון,  כך  ואחר  בעיה  של  זה 
הטבעי הכרונולוגי או הסדר הטבעי של סיבה–תוצאה. אם יש כמה בעיות שאנחנו 
רוצים להציג בטקסט, הטקסט ייראה מסודר מאוד אם נציג כל בעיה ולאחריה את 

פתרונה, או את כל הבעיות ולאחר מכן את כל הפתרונות. 

גם לגבי עיקרון זה של בעיה–פתרון, כמו לגבי כל עיקרון, ניתן להציג את הדברים 
בסדר ההפוך: ניתן להציג פתרון ולאחר מכן להסביר על איזו בעיה הוא עונה, וזאת 
בתנאי שהכותב מוצא שיש הצדקה לכך. אם הסדר הפוך מהסדר הטבעי, יש לשקול 
אם לומר לקוראים במפורש איך יוצגו הדברים, ואולי גם להסביר מדוע הם מובאים 
בסדר הזה. הסבר גלוי כזה לגבי המבנה יכול לבוא גם כאשר הדברים מובאים בסדר 
הטבעי שלהם, אבל הוא חשוב יותר כשהסדר הפוך, משום שהקוראים אינם מצפים לו. 

איור 13: מבנה ידע בסיסי של בעיה ופתרון
ארגון המרכיבים במבנה הידע של בעיה–פתרון איננו ליניארי, 

ולכן בהכרח שונה מסדר התכנים בטקסט

כאשר אנחנו מעוניינים לעסוק בהשוואה בין דברים, הסדר הטבעי הוא הצגת קווי 
ולאחר מכן הצגת ההבדלים. הסיבה לכך היא שרק קווי הדמיון מצדיקים  הדמיון 
את פעולת ההשוואה. השוואה בין הפילוסופיה של ניטשה לבין זו של שופנהאואר 
יכולה להיות הגיונית ונחוצה, וכמוה גם ההשוואה בין עגל לבין טלה, משום שמדובר 
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נשמעת  ניטשה  של  הפילוסופיה  לבין  עגל  בין  השוואה  אבל  דומים,  דברים  בשני 
אבסורדית, אלא אם נמצא קודם לכן קווי דמיון. במקרים קיצוניים כאלה לרוב לא 
מתוארים ההבדלים כלל, מטעמים מובנים, אלא קווי הדמיון בלבד, ולרוב השוואות 
הידועה  האנימציה  שסדרת   )2013( ברנע  אור  טען  למשל  כך  בחיוך.  נעשות  אלו 
"הסימפסונים" היא כמו מהדורת החדשות: "לא הרבה רואים אותה, אבל היא אף 

פעם לא תרד ברייטינג". 

איור 14: מבנה ידע בסיסי של השוואה — דֹומוּת והבדל
ארגון המרכיבים במבנה הידע של השוואה איננו ליניארי, 

ולכן בהכרח שונה מסדר התכנים בטקסט

יש להבחין בין מבנה ידע בסיסי לבין מבנה הטקסט. מבנה ידע בסיסי מתייחס לסוג 
ידע באופן כללי, ללא קשר לטקסט זה או אחר, והוא מציג תבנית בסיסית קבועה 
לפי אופי הידע: רצף כרונולוגי, סיבה ותוצאה, בעיה ופתרון או השוואה. קיימים 
שמות שונים למבני הידע הבסיסיים, למשל "דגמי חשיבה־כתיבה בסיסיים" )כהנא, 
מבנה   .)2017 ברנקו־וייס,  סיבה–תוצאה",  "דפוס  )למשל  "דפוסים"  או  תשנ"ט( 

הטקסט, לעומת זאת, מתייחס לתכנים של טקסט מסוים ולסדר הופעתם בטקסט. 

כפי שראינו בסרטוטים שלעיל, רוב מבני הידע הבסיסיים אינם תואמים את סדר 
חשוב  הכתיבה  לקראת  זאת,  עם  אחר.  או  זה  בטקסט  בפועל  המופיעים  התכנים 
להבין מהו מבנה הידע שבטקסט כולו ובכל אחד מחלקיו. הבנה זו תעזור לנו לסרטט 
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תרשים היררכי )ראו פרק שביעי( שמציג את התוכן שבטקסט המסוים, וממנו קלה 
הדרך לקביעת הסדר. קביעת הסדר חשובה מכיוון שאופיו של הטקסט המקובל הוא 
ליניארי: עלינו לכתוב דבר אחר דבר, מילה אחר מילה, משפט אחר משפט, רעיון 
אחר רעיון )ראו פרק שביעי, סעיף 1(. מבני הידע של רצף או המבנה הכרונולוגי, 
להיות  יכול  התכנים שבטקסט  סדר  לכן  הזמן.  קו  על   – ליניאריים  מבנים  שניהם 
הבסיסיים  הידע  מבני  בסרטוטים, שאר  כפי שרואים  הבסיסי.  הידע  למבנה  דומה 

אינם ליניאריים. 

הן מבנה הידע הבסיסי, הן תוכן הטקסט והן מבנה הטקסט יכולים להיות מוצגים באופן 
 graphic(  "גרפי. ההיצגים הגרפיים למיניהם מכונים בדרך כלל "מארגנים גרפיים
קל  הטקסט,  תוכן  את  כאמור  שמציג  ההיררכי,  התרשים  בעזרת   .)organizers
לבנות תוכן עניינים מפורט שיתאר את מבנה הטקסט העתיד להיכתב. על כן נראה 
שלצורך קביעת מבנה הטקסט כדי לצאת ממנו אל הכתיבה עצמה, מיותר לסרטט 
את מבנה הטקסט בהיצג גרפי, ובמקום זאת אפשר להשתמש בתוכן עניינים מפורט.

 ,)description( בספרות המחקרית עסקו בדרך כלל בסוגי המבנה האלה: תיאור
problem–( בעיה–פתרון ,)compare-contrast( דֹומּות–הבדל ,)sequence( רצף

solution( וסיבה–תוצאה )causation(. היו חוקרים שניסו לבדוק איזה מבנה יעיל 
יותר, כלומר מסייע יותר להבנת התכנים. באחד מן המחקרים האלה מצאו החוקרים 
הבדלים ברמות ההבנה של תלמידים בכיתות ג'–ד' ובכיתות ה'–ו', שקראו טקסטים 
בעלי מבנים שונים. הטקסט המובן ביותר היה זה שהציג את התכנים במבנה של 
דומּות– של  במבנה  התכנים  את  זה שהציג  היה  מובן  הפחות  הטקסט  ואילו  רצף, 
הבדל. באותו מחקר לא נבדק המבנה של סיבה–תוצאה. מחקר אחר בדק מבנה של 
דומות–הבדל מול מבנה של סיבה–תוצאה, ומצא שהתכנים של טקסט במבנה של 

 .)Williams et al., 2005( דומות–הבדל הובנו טוב יותר

בספרי הלימוד העוסקים בכתיבה נוכל למצוא שישה סוגי מבנה המכונים בשמות 
שונים כמו "מבנים לוגיים", "קשרים לוגיים" או "יסודות מארגנים", שבמידה רבה 
חופפים לאלה שבספרות המחקרית: בעיה ופתרון, סיבה ותוצאה, הכללה ופירוט, 
ואפשר  זהים,  השמות  הלימוד  ספרי  בכל  לא  כרונולוגי.  רצף  היבטים,  השוואה, 
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למצוא מבנים נוספים בפרקים העוסקים בנושא, כמו מבנה הטיעון. לא ניכנס כאן 
לתיאור של כל אחד מאותם מבנים, מכיוון שהדברים מצויים ברבים מספרי הלימוד 
הקיימים וניתן למצוא גם באינטרנט חומרים רבים בנושא זה )ראו למשל לוי ודלל, 

2010; ליפקין ושני-ארבן, 2012(.

 )sequence( רצף  של  בסיסי  ידע  מבנה  בין  ההבדל  מה  ברור  לא  ראשון  במבט 
סדרה  דעתנו  על  תעלה  רצף  על  נחשוב  כאשר  כרונולוגי.  בסיסי  ידע  מבנה  לבין 
נוכל להגדיר טקסט שיתאר  בזמן. האם  של אירועים, כלומר מקרים שמתרחשים 
אירועים לפי סדרם כטקסט כרונולוגי או כטקסט של רצף? שאלה נוספת ולא פחות 
חשובה היא אם יש חשיבות כלשהי להבחנה זו עבורנו ככותבים או כקוראים, שכן 
בשני המקרים מדובר בארגון תכנים לפי העיקרון של הבאתם לפי סדר התרחשות 
)ProTeacher, 2013( עלתה  גם באתר השיתופי למורים פרו־טיצ'ר  האירועים. 
השאלה מה ההבדל בין שני מבני ידע אלה, שמכונים על ידי הכותבים "מבני טקסט" 
)text structures(, וגם עלו השאלות של הגדרת הטקסטים ואם יש בכלל צורך 

לעשות זאת. כך כותב )או כותבת( "ֵער מאוחר 1" )awakelate 1( תחת הכותרת: 
מה ההבדל בין מבני הטקסט: רצף או כרונולוגי?

ואני מנסה ללמד את הנושא הזה בצורה  אנחנו עוסקים במבני הטקסט, 

הכי ברורה. אבל כשחיפשתי חומר שיתמוך במה שאני מלמד, ראיתי שיש 

מקורות שבהם הרצף והכרונולוגי הם באותו כיוון. לפני שהתחלתי לאסוף 

חומר חשבתי שרצף הוא בעיקרון צעדים או שלבים, ומשתמשים במילות 

כרונולוגי קשור  זאת  ולעומת  וכו',  לאחר מכן  ראשית, שנית,  כמו:  קישור 

לזמן. אבל כמה מהקטעים שמצאתי ומוגדרים או כרצף או ככרונולוגי לא 

עושים שום הבחנה ביניהם: שני הסוגים הם רצף.

:)senior member( על כך עונה לו פארקר, שמוגדר באתר כחבר בכיר

באופן טכני אתה צודק, אבל אני לא חושב שהרבה אנשים משקיעים יותר מדי 

מחשבה בעניין הזה, ולכן אתה מוצא חומרים שמערבבים בין שני המונחים.

אני לימדתי את שני המונחים יחד, כך שבלי קשר לשם שנותנים למבנה, 

התלמידים ידעו לזהות מה שואלים אותם לגבי תוכן הטקסט. לימדתי ככה 

את התלמידים שלי בכיתה ה', והם הכירו רק את המונח רצף ולא ידעו מה 
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זה כרונולוגי. עבדנו על מתכונים, הליך של עבודה במעבדה, מהלך החיים, 

ולביוגרפיות  ואז עברנו למדעי החברה  הוגדר כרצף,  זה  כל  וכו'.  הוראות 

קצרות שכתובות בסדר כרונולוגי. ואגב גם סדר כרונולוגי יכול לכלול מילות 

קישור של רצף כמו: ראשית, שנית, לאחר מכן, לבסוף וכו'. 

מדברי שני המורים עולה ההבחנה בין שני המונחים: רצף הוא המונח הכללי, ואילו 
כן  שאין  מה  ומודגש,  מצוין  הזמן  כרונולוגי  במבנה  רצף.  סוג של  הוא  כרונולוגי 
במבנה של רצף. לכן ביוגרפיה היא טקסט שהמבנה שלו כרונולוגי, שכן האירועים 
מצוינים שם בלוויית תאריכים. הדברים האלה אינם נאמרים במפורש בדבריו של 
פארקר, אם כי סוגי הטקסטים שהוא מביא – תהליכים )מתכונים והוראות( מצד אחד 
וביוגרפיות מצד שני – תורמים להבנה. פארקר אינו רואה חשיבות בדיון מעמיק 
בהבחנה בין השניים ובהבנה מעמיקה של הסוגיה, ומתמקד בהיבט התכליתי: איך 
אפשר לעקוף את העניין ולהתמודד עם הוראת הנושא מבלי להידרש להבנת דקויות 

ההבדל ביניהם. 

אך  השטחית  התשובה  מן  נחה  בבוקר,  דווקא  שמשיב   ,"1 מאוחר  "ער  של  דעתו 
להעמיק  שמיותר  ממנה  מבין  שהוא  מכיוון  המנוסה.  פארקר  לו  שסיפק  המעשית 
בהבדל בין שני סוגי המבנה, הוא הולך צעד אחד קדימה במסלול התכליתיות, ומציע 
אסטרטגיה שתסייע לתלמידים לעמוד בדרישות המערכת, כלומר להצליח במבחן, 

גם מבלי להבין את העניין לעומק.  

ולהראות  זמן  באותו  ללמד את שניהם  הגיוני  לי.  על מה שהוספת  תודה 

להם שאם "רצף" או "כרונולוגי" מופיע בתור אחת התשובות שהתלמידים 

יכולים לבחור, והקטע מתאים או לזה או לזה – הם יכולים לבחור בבחירה 

הזו, וזה בסדר. אבל אם בין התשובות יש גם "רצף" וגם "כרונולוגי", וצריך 

יותר  עוסק  הקטע  אם  להחליט  צריכים  הם  אז  אחת,  תשובה  רק  לבחור 

בעניין של זמן, ואז זה כרונולוגי, ואם לא, והקטע מדבר יותר על שלבים או 

על מהלכים — אז זה כנראה רצף.  

אם כן, אף שאפשר להבחין בין רצף לבין רצף כרונולוגי, נראה שאכן מה שחשוב 
גם לנו לגבי המבנה של הטקסט שנכתוב, הוא המודעות לקיומו של עיקרון של רצף, 

עם דגש על הזמן או בלעדיו, עם או בלי ציון תאריכים.
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ברוב הטקסטים האותנטיים, בשונה מטקסטים שנכתבו כדי להדגים מבנה זה או אחר, 
 .)Williams et al., 2005( נוכל לראות צירוף של כמה סוגי מבני ידע בסיסיים
כך למשל טקסט שתכניו מאורגנים במבנה של בעיה ופתרון יכול לכלול גם חלקים 

הבנויים כפירוט והכללה או על פי היבטים. 

נולדו  רבים  ושעקרונות  כלשהו,  עיקרון  פי  על  התכנים  את  לארגן  ראינו שחשוב 
כתיבה  הטבעי.  הסדר  מן  לחרוג  ראינו שמותר  זאת  עם  כלשהו.  טבעי  סדר  מתוך 
להיות  יכולים  שכולם  ושונים  רבים  באופנים  לכתוב  וניתן  יצירתית,  פעולה  היא 
מוצלחים. למשל כשמתארים סדרה של אירועים, במקום לסדרם בסדר כרונולוגי 
ואפילו  בזמן,  יותר  ולסיים באירוע המוקדם  יותר  אפשר לפתוח באירוע המאוחר 
מותר לקפוץ בזמן, כל עוד יש היגיון בדברים, וכל עוד הכותב מבהיר לקוראים מה 

ההיגיון בהחלטה לשנות את הסדר הטבעי. 

ככל שהטקסט רחב יותר בהיקפו, למשל כשהטקסט הוא ספר בן מאה עמודים או 
יותר, סביר להניח שנשתמש בעקרונות אחדים לארגון התכנים. השאלה הראשונה 
שנשאל את עצמנו תתייחס למקרו־מבנה: על פי איזה עיקרון נסדר את הפרקים? 
אחר כך נשאל את עצמנו אותה שאלה לגבי התכנים של כל פרק ופרק וגם לגבי 
התכנים של תתי־הפרקים ואפילו של הפסקאות הבודדות. נתבונן לדוגמה ב"ספר 

סמינר לוינסקי", ונראה כיצד אורגנו התכנים שבו. 

הראשונות  השנים  שלושים  את  המתאר   )2011 )מדרשי,  לוינסקי"  סמינר  ב"ספר 
פניו הגיוני להקדיש  להקמת הסמינר, היום מכללה, מתבקש מבנה כרונולוגי. על 
כל פרק לתקופה אחרת, ולסדר את הפרקים בסדר כרונולוגי. אבל המחברת, נעמי 
מדרשי, החליטה על מבנה המתאר בכל פרק נושא אחר, ולא תקופה. את הנושאים 
היא סידרה לפי סדר החשיבות. כך למשל הוצגו תחילה הנפשות הפועלות העיקריות 
נפרד,  בפרק  למציאות. בהמשך,  החזון  את  אלה שהפכו  ופועלם",  "אישים  בפרק 
תוארה תכנית הלימודים של המורות, ולאחר פרק זה הובא פרק שתיאר את תכנית 
הלימודים של הגננות. זאת משום שהמוסד נועד מלכתחילה להכשרת מורות, ותכנית 
הלימודים שלהן הייתה התכנית העיקרית והרחבה ביותר של המוסד. הסדר הפנימי, 
כלומר סידור תת־הנושאים בתוך כל פרק, היה לרוב כרונולוגי, אבל לפעמים הוחלט 



פרק רביעי: עקרונות לארגון התכנים בטקסט   |   57

יותר או פחות, כלומר  יוצגו על פי חשיבותם או על פי היותם כלליים  שהדברים 
במבנה של משפך. 

בין  לבחור  ויש  או באחר,  להציגם במבנה אחד  תכנים שאפשר  אפוא שיש  ראינו 
טקסט  באותו  שיופיעו  שונים  מבנה  בסוגי  לבחור  אפשר  שלפעמים  וגם  המבנים, 
וההיגיון בכל אפשרות הוא  יש כמה אפשרויות של מבנה,  עצמו. במקרים שבהם 
בעל משקל שווה, ההתלבטות יכולה להיות קשה. עוד ראינו שכאשר אנחנו מדברים 
על מבנה, אנחנו מדברים גם על הסדר הפנימי המופיע בתוך הנושאים, כלומר גם 

על הסדר של נושאי המשנה.

3. התחבטויות ופתרונות יצירתיים

ההחלטה בדבר המבנה המתאים ביותר לטקסט מעוררת שאלות והתחבטויות, כפי 
הדוקטורנטית  )ראו בעמוד הבא(.  דוקטורנטית  שעולה ממכתבה האלקטרוני של  
מתארת בין השאר טעות שעשתה בנוגע לסדר העניינים: "אני כתבתי באיזה שאלות 
אתמקד בפרק אך בסוף בפרק לא הלכתי לפי הסדר". כאשר אנחנו מציגים תחילה 
טבעי  הקוראים משערים שבאופן  מסוים,  סדר  פי  על  נושאים כלשהם  או  שאלות 
נתייחס בהמשך לכולם, ועל פי אותו סדר. חריגה מהסדר שנקבע בתחילה תיצור 
רושם שהטקסט מבולבל, ותקשה על הבנת הנקרא. כאשר אנחנו מעוניינים לסטות מקו 
זה של הצגת הדברים שהקוראים מצפים לו, אנחנו חייבים להתריע על כך בפניהם. 
נוסף לכך נצטרך להסביר להם את ההיגיון שמאחורי החלטתנו: מדוע הסדר שונה, 
או מדוע החלטנו לוותר על התייחסות לאחד הנושאים. ההסבר המפורש הוא מעין 
דיבור ישיר עם הקוראים על מבנה הטקסט, והוא אחת הדרכים ליצור שקיפות של 

המבנה, כפי שנראה בהמשך. 

עוד עניין שכדאי לשים לב אליו במכתב זה הוא ההתחבטות לגבי הסדר הנכון שבו יובאו 
הרעיונות. הכותבת מעוניינת להוסיף הסבר ליד כל מושג יסוד שהיא מזכירה. הבעיה 
היא שהסבר כזה יפגע בשקיפות המבנה. כלומר, הקוראים עלולים שלא לראות את 
הקשר ההגיוני בין הרעיונות המאורגנים בסדר כלשהו, מכיוון שביניהם יופיעו מובלעות 
יכולה לכתוב הסבר על מושגי יסוד בלי לפגוע ברצף?"  של דברי הסבר: "איך אני 
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איור 15: קשיים בעיצוב המבנה במהלך כתיבת דוקטורט

Subject:  התייעצות לגבי בניית הפרק שלי בעבודה

הי אסי, מה שלומך?

הגשתי את הפרק הראשון של 55 עמ' לפרופסור שלי והוא חזר עם הערות קשות. 
אני לא בניתי אותו כראוי וזה לדעתי עשה רושם לא טוב כעבודה ראשונה. אני 

רוצה לתקן את זה.

יש לי כמה בעיות בפרק מכיוון שיש בו כמה סוגיות שאת חלקן אני רוצה לתאר 
בנפרד ואני לא יודעת איך לעשות את זה. הבעיות שארעו לי בכתיבה: 

אני כתבתי באיזה שאלות אתמקד בפרק אך בסוף בפרק לא הלכתי לפי הסדר. 
נבלע  השאלות  של  התוכן  אלא  שכתבתי,  כפי  הנושאים  בכל  התמקדתי  ולא 

בנושאים. ואז נוצר מצב שהדבר לא הכי מתקשר לשאר הנושאים.

בפרק מתעוררות מחד שאלות ]...[. מצד שני תוך כדי עולים מושגי יסוד. הכנסתי 
את המושגים בתוך הפרק עצמו כך שזה קטע את רצף הכתיבה ולא היה מובן 
מה עיקר ומה טפל. הבעיה שיש הרבה מושגים וחשבתי שכל כך הרבה כתיבה 
יסוד  מושגי  על  לכתוב הסבר  יכולה  אני  איך  שולים.  להערות  להכניס  ניתן  לא 

בלי לפגוע ברצף?
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שואלת הדוקטורנטית. רצף הוא אותה זרימה הגיונית של הדברים מעניין לעניין. 
כאשר התכנים מסודרים לפי עקרון המשפך, למשל, הקוראים יבינו מה הקשר בין 
דבר אחד למשנהו. אם כן, הבאת הדברים כסדרם על פי עיקרון המובן לקוראים 
תאפשר להם לקרוא בשטף ובמהירות ולהבין טוב יותר את הטקסט. מחקרים הראו 
 Crosson  ;1995 שיש קשר הדוק בין קריאה שוטפת לבין הבנת התכנים )שרון, 
Lesaux, 2010 &(. על כן לנושא זה חשיבות רבה. שטף הקריאה מושפע מגורמים 

רבים שהבולטים שבהם הם מבנה הטקסט, הפיסוק, אוצר המילים ומבנה המשפט. 
לכן עשתה נכון הדוקטורנטית כשהציבה את הרצף כמטרה שאין לוותר עליה, וצדקה 

בתחושתה שיש ליצור מבנה ברור שייצור רצף עניינים טוב יותר. 

להקדיש  ניתן  פתרונות.  כמה  להציע  אפשר  הדוקטורנטית  מתחבטת  שבה  לבעיה 
מקום נפרד למושגי יסוד בפרק המבוא, הוא הפרק שבו מוצגים הדברים הכלליים 
יותר. מכאן ואילך לא יהיה עוד צורך להרחיב בעניינם, וניתן יהיה בהמשך להפנות 
את הקוראים לפרק זה בהערת סוגריים קצרה או בהערה קצרה בגוף המשפט. אם 
יהיה רק  ניתן  ואין לכך מקום בפרק המבוא,  מושגי היסוד דורשים הרחבה רבה, 
להזכירם בקצרה בפרק המבוא, ולהרחיב בנספח שאליו יופנו הקוראים הן בפרק 
נוספת היא לתת הסבר קצר  והן בשאר הפרקים בהתאם לצורך. אפשרות  הפותח 
בטקסט, ולהפנות את הקוראים לקריאה נרחבת יותר במקורות מידע אחרים, למשל: 
לוותר  אינה מוכנה  2010(". במקרה שלפנינו, הכותבת  ויליאמס,  ")להרחבה ראו 
על הרחבה של מושגי היסוד מסיבותיה שלה, ולכן נראה ששתי הדרכים הראשונות 
– הרחבה בפרק המבוא או בנספח – יכולות לפתור את הבעיה. ניתן לחשוב גם על 
דרכים נוספות. למשל אם כל פרק מתייחס למושגי יסוד אחרים, אפשר לתת בראשית 

כל פרק הסבר של מושגי היסוד המופיעים בו.  

אחר.  או  זה  בנושא  להרחיב  טעם  יש  אם  לשקול  נצטרך  טקסט  כל  לגבי  כן,  אם 
התמקדות בנושא אחד תתרום ללכידותו של הטקסט, עניין חשוב כשלעצמו, ולעומת 
זאת איים גדולים של הרחבה בגוף הטקסט בנושאים שאינם קשורים ישירות לנושא, 
עלולים לפגוע בלכידות. כאשר האיים הללו הם בגודל סביר ביחס לפרק, אפשר 
להשאיר אותם, אך יש לזכור ליידע את הקוראים שיש כאן סטייה מהעיקרון שעל 
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פיו בנוי הטקסט. יש להבהיר באמירה מפורשת שמדובר בהסבר של מושגי יסוד, 
דווקא  שיופיע  בחרנו  ולמה  בטקסט  יופיע  שההסבר  חשוב  מדוע  לקוראים  ולומר 
כאן. במחקרים על מעניינּות בטקסט )text-based interest( נמצא שכאשר אנחנו 
מסבירים לקוראים מדוע חשוב להם לדעת דבר מסוים, הטקסט נעשה מעניין יותר 

  .)Schank, 1979(

דייוויד בודאניס, מחבר הספר "E=MC2, סיפורה של התגלית הגדולה בהיסטוריה" 
)2002(, מצא עיקרון מעניין שעל פיו בחר לכתוב את ספרו על תגליתו המפורסמת 

של אלברט איינשטיין. הוא החליט לבנות אותו כביוגרפיה, אולם לא של איינשטיין, 
אלא של המשוואה עצמה. מאחר שלביוגרפיות קלאסיות יש מבנה קבוע, היצמדות 
למבנה זה אפשרה לו ליצור טקסט בעל לכידות גבוהה, כלומר טקסט היוצר רושם 
של דבר שלם ואחיד. עיקרון זה אפשר לבודאניס לקבוע מה ייכלל בספר ומה יפגע 
בשלמותו ובאחידותו. את העיקרון הזה ואת מבנה הספר מציג בודאניס בפני קוראיו 

בהקדמה )עמ' 8(. 

ההיסטוריה  על  סיפורים  כלל  בדרך  מכילות  שביוגרפיות  יודעים  כולם 

המשפחתית של הנושא שלך, על ילדותו, התבגרותו ובגרותו. כך גם במקרה 

של המשוואה. 

על־פי הרעיון הזה, הספר פותח בהיסטוריה של כל אחד מחלקי המשוואה 

c, = ו־2. בכל אחד מ"אבותיה" של המשוואה בחרתי   ,m  ,E — הסימנים 

או בקבוצת מחקר אחת שעבודתן היתה חשובה  להתמקד בדמות אחת 

במיוחד לאופן שבו אנו מבינים את המונחים כיום. 

לאחר שיתבהר טבעם של הסימנים הללו נפנה ל"ללידתה" של המשוואה. 

מסודרים  הנושאים  פיו  שעל  העיקרון  את  מתאר  רק  לא  שבודאניס  לראות  ניתן 
)ילדות–התבגרות–בגרות(, אלא גם את הסיבה לכך )כי כך ביוגרפיות בנויות בדרך 
כלל(. בדבריו מובלעת סיבה נוספת: כדי שנוכל לעסוק במשוואה, אנחנו צריכים 
ראשית להבהיר את החלקים שמהם היא מורכבת. את הסימנים נוח לראות כ"אבותיה" 
של המשוואה כדי ליצור את הקשר לסוגת הביוגרפיה, אבל ניתן גם לראות בהם 
"מושגי יסוד", כלשונה של הדוקטורנטית שדבריה הובאו קודם לכן. אם כן, מושגי 



פרק רביעי: עקרונות לארגון התכנים בטקסט   |   61

היסוד מובאים בראשית הספר, אם משום שהם "אבותיה" של המשוואה שתולדות 
חייה מסופרות בביוגרפיה, ואם משום שהמשוואה יכולה להיות מובנת רק לאחר 

שכל אחד מחלקיה יהיה מובן. 

לבחור  החליט  המשוואה  ממרכיבי  אחד  כל  שלגבי  בקטע שלעיל,  מספר  בודאניס 
דמות אחת או קבוצת מחקר אחת שאת עבודתה יתאר, ואף חושף בפני הקוראים את 
אמת המידה שלו לבחירה: "בחרתי בדמות אחת או בקבוצת מחקר אחת שעבודתן 
היתה חשובה במיוחד לאופן שבו אנו מבינים את המונחים כיום". אם כן, הוא מתאר 
בפני הקוראים למה חשוב להם לדעת את הדברים שמופיעים בטקסט: אלה הדברים 

שיסבירו בדרך הטובה ביותר את המונחים. 

זה מגבירות את העניין שבטקסט. הכותב איננו חייב  ראינו קודם שאמירות מסוג 
להסביר מדוע הוא מביא רק דמות אחת או קבוצת מחקר אחת. עם זאת הוא טורח 
לציין זאת. הוא עושה זאת כדי לחזק את הרושם שהספר איננו טרחני ומייגע, ושכל 

נושא שאיננו הכרחי להבנה יישאר מחוץ לתמונת הטקסט. 

4. הטקסט הטיעוני

מטרתו העיקרית של כותב הטקסט העיוני היא לשכנע את הקוראים שתוכני הטקסט 
הם בעלי ערך וראויים לתשומת לב. אולם יש טקסטים שבהם מטרה זו הופכת להיות 
אמצעי בדרך למטרה אחרת: שכנוע הקוראים בצדקת הטיעונים המוצגים. טקסטים 
אלה קלים יחסית לזיהוי, מכיוון שקשה לכותבים הדוהרים בדרך לשכנוע, להסתיר 
"טקסט  או  "טיעוני"  או  טיעון"  "טקסט  מכונים  הללו  הטקסטים  זו.  מטרתם  את 
בדרך  ייכתבו  אלה  אבל  רבים,  עיוניים  בטקסטים  למצוא  נוכל  טיעונים  שכנועי". 
כלל באופן מעודן יותר כאשר מטרת הכותב לשכנע בכך שהדברים ראויים, יותר 

מאשר לשכנע בצדקת הטיעון.   

את הטקסט הטיעוני מאפיין אוצר מילים וצירופים נחרץ, החלטי ונעדר ספקות כגון 
"מחייב", "חייב", "יש צורך" או "על א' לעשות ב'" )הדוגמאות בסעיף זה מובאות 

מתוך שילה, 2000–2001, ההדגשות שלי, א"ש(:
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הגישה ללימוד הגיאוגרפיה באמצעות המפה מחייבת שינוי ערכים ושגרה, 

וחייבת להתנסח באורח שונה מהמקובל.

לשם הפקת התועלת המרבית יש צורך בהיפוך היוצרות ]...[.

עלינו להשתחרר ]...[ מן התלות היתרה בספרי העזר ]...[.

עוד מתאפיין הטקסט הטיעוני בסגנון גורף )"כולם"(, דרמטי ולעיתים ציני, למשל:

המלה  על  דבר  של  בסופו  נשענים  אך   ,]...[ שפתיים  מס  מעלים  כולנו 

הכתובה )שלה אנו רוחשים כבוד ויקר( ]...[.   

מאחר שהרצון לשכנע איננו מוסתר, הטענה העיקרית תבוא בגלוי בתחילה, בדרך 
כלל לאחר הצגה קצרה של הנושא. לפיכך סדר הדברים האופייני יהיה כזה: פתיחה, 

טענה, הצדקה וסיום )שילה, 2000–2001(. 

פתיחה: בפתיחה יוצג הנושא, ויובא תיאור המצב הנוכחי: תיאור כלשהו שממנו נובעת 
הטענה; שמכשיר את הקרקע לקראת הבאתה; ושלמעשה נועד גם הוא להצדיקה. 

טענה: הטענה יכולה להיות שיש לבצע שינוי זה או אחר. 
הצדקה: ההצדקה נעשית על ידי מתן הסבר ונימוקים, ופירוט יתרונות וחסרונות. 

סיום: הסיום הוא חזרה לטענה הראשונית. אלא שהפעם, לאחר שהכותב הפעיל, כך 
הוא מקווה, את קסמיו על הקוראים, ולפחות עשה כמיטב יכולתו, לא נותר לו אלא 
לצמצם את עיקר הדברים במעין מארז שאותו ייקחו הקוראים כעת, כשהם יוצאים 
לדרך עצמאית משלהם, בתקווה שעם המרחק מקריאת הטקסט לא תפוג השפעתו. 

כדאי לציין, שלא כל טקסט טיעוני חייב להיות בוטה, גורף וציני. ייתכן שהיכולת 
לשכנע טמונה דווקא בסגנון מתון, כזה הבוטח יותר בתבונתם של הקוראים ובשיקול 

דעתם, ועל כל פנים כזה הנותן לקוראים תחושה כזו.

גם המבנה של הטקסט הטיעוני יכול להופיע בווריאציות שונות. למשל בטקסט טיעוני 
המציג עמדות מנוגדות )"בעד־ונגד"(, יכולה כל עמדה להיות מוצגת בנפרד על ידי 
פתיחה, טענה והצדקה. לאחר שהוצגו כל העמדות בדרך זו, הוסברו ונומקו, יובא 
סיכום ובו דעת הכותב המצדד או מתנגד לאחת הדעות )שילה, 2000–2001(. אבל 



פרק חמישי: שקיפות מבנה הטקסט   |   63

זו רק אפשרות אחת מרבות. דרך אחרת היא דיון בדעות המנוגדות מבלי שהכותב 
יציג את מסקנתו. הוא יכול להעמיק בכל דעה, להשוות בינה לבין נושאים אחרים, 
להציג את חוזקותיה ואת חולשותיה וכן הלאה, מבלי להכריע באיזו טענה הוא מצדד. 

האפשרות הזו של הצגת טענות מבלי להכריע לכיוון כלשהו, מראה עד כמה יכול 
הטקסט הטיעוני להיות קרוב לטקסט המכונה בלשון החוקרים היצגי או אקספוזיטורי. 
אם ניקח דרך משל טקסט היצגי של סקירת ספרות אקדמית, שאינו מוגדר בדרך 
כלל כטקסט טיעוני, נראה שגם בטקסט כזה הכותב מציג לעיתים קרובות טענות, 
מסביר אותן, דן בהן ואף משמיע את מסקנותיו. ההבדל הבולט שבין טקסט טיעוני 
מובהק לבין סקירת ספרות אקדמית נעוץ כאמור בשאלה מה חשוב לכותב יותר: 
שהוא  או  וראויים  טובים  שדבריו  הקוראים  את  לשכנע  בעיקר  מעוניין  הוא  האם 

מעוניין בעיקר לשכנע אותם בצדקת הטיעון?  
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פרק חמישי 

שקיפות מבנה הטקסט

לכך  גם  אלא  כלשהו,  עיקרון  פי  על  המסודר  למבנה  רק  לא  גדולה  חשיבות  יש 
שהקוראים יוכלו לזהות את העיקרון הזה בנקל. למשל הם יוכלו לזהות בקלות שמבנה 
הטקסט הוא מבנה של משפך – כלומר יראו מתי יש התקדמות בציר ההתמקדות, 
סיבה  של  מבנה  יזהו  ונגד;  בעד  של  מבנה  בקלות  יזהו  ממנו;  הסטיות  היכן  ויזהו 
ותוצאה ועוד. כשהטקסט איננו קצר מאוד והוא כולל נושאים ותת־נושאים, הקוראים 
יזהו בקלות את ההיררכיה של התכנים: את הנושאים הראשיים ואת תתי־הנושאים 
הנכללים בכל נושא ראשי. כאשר הטקסט מאפשר זיהוי קל של המבנה, נוכל לומר 
שהמבנה שקוף לקוראים. בפרק זה אבהיר למה כוונתי בשקיפות המבנה, מדוע היא 

חשובה, ואילו אסטרטגיות נוכל לנקוט כדי להשיג שקיפות זו.  

1. מהי שקיפות של מבנה טקסט?

מחקרים הראו שכדי שקוראים יבינו בקלות את התכנים, אין די בכך שהמבנה יהיה 
מאורגן ומסודר על פי עיקרון הגיוני ובארגון היררכי. תנאי חשוב נוסף הוא שארגון 
התכנים יהיה שקוף לקוראים, כלומר שיוכלו על נקלה לראות איך הטקסט מאורגן, 
ולהבין את ההיגיון שבו )Graves et al., 1991; Sawyer, 1991(. פירוש הדבר 

הוא שהטקסט עצמו צריך להכיל את המפתח לפענוח המבנה שלו. 
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כאשר טקסט מאורגן היטב ומבהיר לקוראים באופן ישיר מה המבנה שלו או מביא 
מידע המרמז על מבנה הטקסט, הקוראים זוכרים את התכנים טוב יותר, ומשתפרת 
 Armbruster( יכולתם להבין את המידע שבטקסט ולהשתמש בו לצורך פתרון בעיות
Anderson, 1991 &(. יכולת יישום המידע מעידה באופן מיוחד על כך שהרעיונות 

הובנו בצורה עמוקה, שכן הקוראים יכולים לא רק לשלוף אותם מהזיכרון, אלא גם 
להשתמש בהם בהקשרים חדשים. 

2. אסטרטגיות לשיקוף המבנה

פי  על  ומאורגנים  היררכי  והתכנים מסודרים בסדר  ומובנת  ברורה  אם הכתיבה 
עיקרון כלשהו, יש סיכוי טוב שהקוראים יזהו בכוחות עצמם את מבנה הטקסט. 
כלומר המבנה מצטייר בשקיפות ומתבהר מאליו במהלך הקריאה כאשר התכנים 
השקיפות,  את  להגביר  שמסייעות  טכניקות  קיימות  זאת  בכל  היטב.  מאורגנים 

ואציג אותן להלן. 

א. כותרות ענייניות
כותרת עניינית היא כותרת שמוסרת את התוכן העיקרי של הקטע שהיא מתייחסת 
אליו. כותרת כזו מכונה גם כותרת אינפורמטיבית, מידעית או שקופה. כאשר הכותרות 
של פרקי הטקסט הן כותרות ענייניות, אין לנו צורך בקריאה של הטקסט כולו כדי 
נוכל  בלבד,  הכותרות  סקירת  ידי  על  ספורות,  שניות  תוך  עוסק.  הוא  במה  לדעת 
לקבל תמונה נאמנה של התכנים המרכזיים של הטקסט וגם של המבנה. לכן כאשר 
אנחנו רוצים לשקף את המבנה, הכותרות צריכות לייצג בנאמנות את הפרק שהן 

מתייחסות אליו – את כל מה שיש בפרק, ולא יותר ממה שיש בו.

ב. עיצוב הכותרות
לעיצוב הגרפי של הכותרות יש חשיבות גדולה, לא פחות מהתכנים שלהן, משום 
שהעיצוב מוסר לקוראים בהרף עין היבט חשוב של המבנה – את ההיררכיה: אילו 
משניים  הם  נושאים  ואילו  ראשיים(  )נושאים  הכוללניים  הנושאים  הם  נושאים 
שהקורא  לפני  עוד  אחרות,  במילים  לזה.  זה  מתקשרים  הם  ואיך  )תתי־נושאים(, 

החל בקריאת הדף הראשון, הוא יודע איזה סוג נושא הוא עומד לקרוא – כוללני 
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בין שהתרשים  נקודה ממוקם הנושא בתרשים מבנה הטקסט,  ובאיזו  או משני  – 
מסורטט ובין שהוא תרשים דמיוני שהקורא רואה בעיני רוחו. 

כדי שעיצוב הכותרות ישקף נכונה את המבנה, כותרות הנושאים הכוללניים הראשיים 
צריכות להיות גדולות. גודל מושך תשומת לב ומצביע על מרכזיות ועל חשיבות. 

עם הירידה בהיררכיה ילכו הכותרות ויקטנו בהדרגה. 

ההבדל בין כותרת לבין כותרת משנה חייב להיות ברור לעין. הכותרות הראשיות 
של העבודה, שהן הכותרות ברמת החשיבות הגבוהה ביותר בהיררכיה, יהיו בולטות 
במיוחד. ניתן להבליט אותן בכמה דרכים בו־בזמן, למשל: הן יהיו הגדולות ביותר, 
רק הן יהיו ממורכזות, ורק תחתיהן נשאיר שורה רווח. שאר הכותרות יהיו צמודות 
לימין, וללא רווח תחתיהן, לבד מהרווח הרגיל שבין השורות. למשל בעבודת מחקר 
מן הסוג הנפוץ במדעים יהיו הכותרות הראשיות: מבוא, שיטת המחקר, הממצאים, 
סיכום ודיון. הן יהיו הגדולות ביותר, היחידות שממורכזות והיחידות שתחתיהן יהיה 

רווח גדול מהרווח הקבוע שבין השורות.

ג. תוכן העניינים
תוכן העניינים משמש מעין כרוז המודיע לקוראים שהנה תמו הדפים המציגים פרטים 
שונים הנוגעים לספר ולהכנתו, וסוף כל סוף הגענו לעצם העניין. זה הזמן להתרווח 
ולהתכונן לצלילה. לפיכך תוכן העניינים יבוא לרוב בתחילת הספר אחרי השערים 
וגם לאחר  הפנימיים, אחרי דף המידע עם פרטי העושים במלאכה, אחרי התודות 
ההקדמה, שאותה יוסיף הכותב אם ברצונו לשתף את הקוראים בכמה עניינים אישיים 
הקשורים לתוכני הספר או לתהליך הכתיבה. אבל תוכן העניינים יבוא לפני המבוא, 
שכן המבוא עוסק בתכנים עצמם. תוכן העניינים יכלול את כל מה שבא אחריו, ולכן 
יופיע בו המבוא, אבל לא התודות או ההקדמה. בעבודה אקדמית יש לעקוב אחר 
דרישות המוסד האקדמי, שכן אלו משתנות ממוסד למוסד ולפעמים מחוג לחוג. מן 

הראוי לציין, שיש ספרים שבהם נוכל למצוא את תוכן העניינים דווקא בסוף. 

תוכן עניינים אינו אלא ריכוז של הכותרות ושל תתי־הכותרות. לכן הוא משקף את 
מבנה הטקסט, בתנאי כמובן שהכותרות משקפות נאמנה את תוכן הפרקים, ושעיצובן 
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– גם בתוכן העניינים – משקף באופן חזותי את ההיררכיה של הפרקים. חשיבותו 
של תוכן העניינים לצורך שיקוף המבנה גדולה במיוחד בטקסט ארוך, למשל בספר, 
שכן ככל שהוא ארוך יותר כך קשה יותר לראות כיצד הוא בנוי. בטקסט כזה יהיה 
מועיל אם נדע גם מה המבנה של תתי־הפרקים, שכן על פי דימוי הכרובית, כל פרק 
הוא מעין טקסט בפני עצמו וכמוהו גם תתי־הפרקים שלו, ולכן גם המבנה שלהם 
הכותרות של  לא רק את  נציג  העניינים  כדאי שבתוכן  כן  על  ושקיפותו חשובים. 

הפרקים אלא גם את כותרות תתי־הפרקים. 

בטקסט שהיקפו מצומצם, עד חמישים עמודים, אפשר להסתפק בתוכן עניינים שיציג 
את הכותרות הראשיות: הכותרות ברמה הראשונה בהיררכיה. בטקסט שאורכו עולה 
על חמישים עמודים רצוי להציג תוכן עניינים של שתי רמות. בטקסט של מאה עמודים 
ומעלה כדאי להציג שלוש רמות. נראה שאין מקום להביא בתוכן העניינים מעבר 
לזה. בספרים ארוכים ומורכבים, המכילים רמות רבות של תתי־פרקים )לפעמים 
אפשר לראות בגוף הספר כותרות בחמש ואף בשש רמות(, אפשר להציג בראשית 
כל פרק את כותרות הרמה שכבר אינה מובאת בתוכן העניינים, כמעין תוכן עניינים 
של אותו פרק בלבד, ואפילו ללא מספרי עמודים. בתוכן העניינים של דיסרטציות 
)עבודות דוקטורט( ארוכות מקובל להציג אפילו ארבע דרגות ויותר, שלא כמו בספר 

לקהל יעד נרחב יותר.

הרמה בהיררכיה יכולה להשתקף בתוכן העניינים על ידי מרכיבים עיצוביים אחדים: 
)1( גודל האות, )2( הטיית האות, )3( הגֹופן )צורת האות(, )4( עובי האות, )5( הזחה 

)הסטת ראשית השורה לשמאל, לפנים הדף. ככל שהכותרת חשובה יותר בהיררכיה, 

כך תהיה קרובה יותר לשוליים, כלומר תתחיל ללא הזחה(. אם כן, אותיות הכותרת 
הראשית יהיו הגדולות ביותר, הן יהיו עבות יותר, ויופיעו צמודות לשול הימני; ואילו 
אותיות כותרת המשנה יהיו קטנות יותר, דקות יותר, ויהיו מוזחות יותר לכיוון פנים 
הדף. חשוב להדגיש, שאין הכרח ובדרך כלל גם לא נחוץ להשתמש בכל המרכיבים 

העיצוביים האלה יחד.  
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איור 16: שלוש רמות בתוכן עניינים של עבודה אקדמית
בתוכן העניינים של עבודה אקדמית ארוכה אפשר למצוא גם ארבע רמות ויותר

סוגיית חזותו של הטקסט היא עניין חשוב. יש מחקרים מעניינים שיכולים לספק 
לנו מידע לגבי העיצוב החזותי של הטקסט. במחקרים אלה בודקים את השפעתם 
של משתנים חזותיים של הטקסט על משתנים הקשורים לקריאה. למשל בודקים את 
השפעת אורך השורה על משתנים כמו מהירות הקריאה, יעילות הקריאה או האופן 
שבו תופסים הקוראים את יעילות הקריאה שלהם. רוב המחקרים העוסקים כיום 
בנושא זה מתמקדים בקריאה במחשב או בהשוואה בין קריאה במחשב לבין קריאה 
 .)Bernard, Fernandez, & Hull, 2002; Shaikh, 2005 מדף מודפס )ראו למשל

הגופן  סוג  השפעות  את  בדקה   )Brumberger, 2004( ברומברגר  אווה  החוקרת 
הגופן  משלו:  "אישיות"  יש  גופן  לכל  לקריאה.  הקשורים  שונים  היבטים  על 
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איור 17: ספר מדע בתחפושת
תוכן העניינים מזכיר ספר בלשי, והעיצוב בלתי שגרתי
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 הוא אלגנטי, הגופן  הוא ידידותי, 
ברומברגר  בין  השאר מצאה  אומרת החוקרת.  כך  ישיר,  הוא   Arial הגופן  ואילו 
שסוג הגופן משפיע על האווירה הנוצרת על ידי הטקסט. ממצא מעניין עוד יותר 
הוא שסוג הגופן משפיע על האופן שבו תופסים הקוראים את הכותב. ברומברגר 
גודל האות אלא רק בהשפעת סוג הגופן, אבל גם  זה בהשפעת  לא עסקה במחקר 
השפעת גודל האות על תפיסתנו את הכותב מוכרת לנו היטב. כאשר אנחנו קוראים 
טקסט הכתוב באותיות גדולות, אנחנו מתרשמים שהכותב הוא ילד או לפחות ילדותי. 

באיור 17 נוכל לראות עיצוב שונה של תוכן עניינים. זהו ספר בתחום הפסיכולוגיה. 
הגופן דק ומצביע על שאיפה לעיצוב אחר, עכשווי, האופייני לאלבומי תמונות, צילומי 
אדריכלות או טקסטים בתחום האופנה. הוא משרה אווירה של קלילות שלא היינו 
מצפים לה בספר בתחום זה. בולט לעין ההבדל בין העיצוב המסורתי של העבודה 
האקדמית לבין עיצוב תוכן עניינים זה. כבר לפי העיצוב ניכרת המגמה לרכוש את 

לבו של קהל הקוראים הרחב, ולא רק של אנשי המדע.

הכותרות ברמה  העיצוב.  את  הולם  ולפיכך  בלתי שגרתי  הוא  גם  הכותרות  ניסוח 
הראשונה אינן ענייניות כפי שהיינו מצפים מטקסט עיוני. לא ניתן לדעת במה עוסקים 
באופן  מנוסחות  אבל  ענייניות,  השנייה  ברמה  הכותרות   ."2 "חלק  או   "1 "חלק 
גייג'  "פיניאס  נחשף",  גייג'  של  "מוחו  בוורמונט",  "אי־נעימות  יצירתי־ספרותי: 
של ימינו", "בדם קר יותר" ולבסוף "בונים הסבר". למרות הניסוח החריג, כותרות 
הרמה השנייה חושפות גם בתוכן עניינים זה את מבנה הספר. ניכר על פיהן שהספר 
מתחפש לספר בלשי, ומשתמש במרכיביה האופייניים של סוגה זו ככל הנראה כדי 

להרחיב את קהל הקוראים. 

בוורמונט",  נעימות  "אי  מופר:  האיזון  לבעיה.  הקוראים  מתוודעים  בתחילה  עוד 
אומרת כותרת הפרק הראשון. כותרות המשנה של אותו פרק אינן מרפות: "גייג' כבר 
" כמעט זועקת אחת מהן, ו"למה פיניאס גייג'?" ממשיכה לגרות אחרת  איננו גייג'
בשאלה רטורית תמוהה כשלעצמה. אם נעבור לפרק השני, נראה שכותרת המשנה 
שלו אפילו אומרת במפורש: "הבעיה", אבל כותרת משנה נוספת באותו פרק כבר 
מבטאת שקט מפתיע ובלתי צפוי: "הפתרון". אלא שמישהו כנראה מהתל בקוראים 
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האומללים, משום שהמתח ממשיך לעלות, ושיאו עוד הרחק לפנינו, בפרק הרביעי, 
שכותרתו: "בדם קר יותר". יותר ממה? מזיעים קוראי תוכן העניינים. אך כותרות־
המשנה של אותו פרק עצמו כבר מתחילות להוריד הילוך ולהפחית את המסתורין. 
לעוד  כך  ואחר  ל"הרהור",  פנאי  ויש  "עדויות",  יש  מרגיעות,  הן  "הוכחות",  יש 
"הוכחות". הקצב מתמתן, אפשר לחזור ולהוכיח, ואפשר גם להוסיף "הסברים". 

בסוף כל זאת, כמצופה, מגיע ה"סיכום". 

כמתבקש ממלאכת המחשבת של תוכן עניינים זה, גם הסיכום איננו סיכום פשוט, שכן 
אחרי ההוכחות, העדויות, ההסברים והסיכום, במקום שבו לכאורה הכול מסתיים, 
רק אז מגיע החלק השני והאחרון של הספר, ובו פרק אחד בלבד: "פרק חמישי". 
כאן מתהפך הגלגל. אם בפרק הרביעי ראינו כותרת מסתורית ואלימה )"בדם קר 
יותר"( וכותרות־משנה מרגיעות, כאן הכותרת בנאלית ומשמימה, "בונים הסבר", 
ואילו כותרות־המשנה  –  "ברית מסתורית", "גופות" ו"מוחות"  –  הן שאינן מאפשרות 
לקוראי תוכן העניינים אלא למהר ולנבור בקרביו של הספר, בתקווה שההבטחות 

שנזרעו בתוכן העניינים, יצליחו לנבוט בגוף הספר.  

בניית ספר מדע כספר בלשי אינה צריכה להפתיע במיוחד אם ניזכר במבנה המקובל 
המיומנים  הקוראים  שכן  לכאורה,  רק  אך  מתונה,  ההתחלה  מדעיים:  דוחות  של 
זה אלא השקט שלפני הסערה. בתוך הרקע  יודעים שאין  בקריאת דוחות מדעיים 
העובדתי התמים עולה וצומחת בעיה. כאן משתמש הכותב המדעי בכל אסטרטגיות 
הכתיבה המוכרות לו כדי להפר את האיזון הקוגניטיבי שאולי חשו קוראיו עד כה, 
וכאילו לומר להם: הנה, ראו בעיה! אולי הייתה כל העת בחצרכם, אולי הייתה מתחת 
לאפכם בעת שהתבוננתם רחוק, אך כל אותו זמן רבצה לפתחנו, ושיוועה לפתרון. 

לאחר מכן מתאר החוקר־הבלש את צאתו לאיסוף הנתונים עם כליו הייחודיים – 
מברשת זעירה, משקפי לילה, זכוכית מגדלת או אבקת עיטוש במקרה של הבלש או 
שאלונים, ראיונות ותצפיות במקרה של החוקר. בהמשך יתאר החוקר־הבלש את 
הנתונים שאסף. אך בתיאור נתונים אלה כשלעצמם אין די, שכן רק בסיכום הדוח 
מציג הבלש המוכשר את מסקנותיו ומחבר את הכול למקשה אחת של נתוני מציאות, 

תובנות ידע קודם והיגיון צרוף.
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ד. סמני התמקדות וסטייה 
מבנה מאורגן ומסודר בצורה של משפך הוא, כפי שנאמר קודם, המבנה הקלאסי. 
כשהדברים מסודרים בצורה זו, הקוראים המיומנים יבחינו במבנה זה כבר בשלב 
מוקדם בקריאה, וללא כל מאמץ. סמני השיח המצהירים על הליכה בציר ההתמקדות 
ובעיקר סמני השיח המדגישים סטייה ממנו, ישמשו אישור עבור הקוראים תוך כדי 
הקריאה, שזהו אכן המבנה של הטקסט. צריך לציין שקיימים הבדלים בין קוראים 
ביכולת לנצל את אותם סמנים המספרים על מהות הקשרים שבין תוכני הטקסט. 
מחקרים מצאו שככל שהקורא מבוגר יותר וככל שהוא בעל כישורי קריאה טובים 
יותר, כך גדלה יכולתו להשתמש בסמנים אלה על מנת לבנות לעצמו תמונה ברורה 

 .)Williams et al., 2005( וטובה יותר של תוכני הטקסט

ה. אמירה ישירה 
הדרך הפשוטה מכולן לדאוג לכך שהקוראים ידעו מה המבנה של הטקסט היא לומר 
להם באופן מפורש וישיר מהו. אמירה גלויה כזו יכולה לבוא נוסף על האמצעים 
לקוראים  לספר  למשל  מידע,  עוד  להגניב  גם  אפשר  אגב  בדרך  קודם.  שהוזכרו 
דרך  היא  המבנה  להצגת  כתוספת  המבנה  הצדקת  שנבחר.  למבנה  הסיבה  מה  גם 
מתוחכמת־משהו להעביר מסר לקוראים: השקענו הרבה מחשבה בתכנון. במילים 

אחרות: כדאי לכם לקרוא. 

אמירות המתארות את המבנה נחוצות במיוחד בטקסטים ארוכים ומורכבים כמו ספרי 
עיון. הן יכולות לבוא בראשית הטקסט, כדי להכין את הקוראים, וגם באמצעו – 
כדי לוודא שהם יודעים היכן בטקסט הם נמצאים ולאן הם הולכים. נתבונן בקטעים 
הבאים )ההדגשות בקטע זה ובקטעים הבאים הן שלי, א"ש(. הכותב משתמש במילים 
בראשם  לבנות  לקוראים  מסייע  הוא  כך  הספר.  מבנה  את  להציג  כדי  המודגשות 

תמונה שלמה של הטקסט.

בפרק הראשון אסקור תחילה את מאפייני הפרעת הקשב ההיפראקטיבית. 

את  ואתאר  פועלים,  וכיצד הם  להפרעה,  הגורמים  בהמשך אפרט מהם 

השלכות ההפרעה על תפקוד הילד.  בפרק השני אציג את הדרכים הנפוצות 

לטיפול בהפרעת הקשב ההיפראקטיבית. לא כל הדרכים הללו מביאות תועלת 

מרובה. לפיכך אמנה את דרכי הטיפול היעילות יותר, ואסביר בהרחבה מה 
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הסיבה ליעילותן.  בפרק השלישי אבחן אילו התאמות על המורה לערוך 

עם הפרעת  ביותר את התלמידים  הטובה  בצורה  בכיתה  לשלב  על מנת 

הקשב ההיפראקטיבית, ואבהיר מה היתרונות של האסטרטגיות השונות.

הקטע המצוטט לעיל לקוח מסיומו של המבוא. זהו מקום ראוי להציג בו את תיאור 
לתוך  למסע  בטקסט  הקריאה  את  להשוות  ניתן  כך:  זאת  להסביר  נוכל  המבנה. 
בִלוויית  ניתן להשוות למסע  מחשבותיו של הכותב. את הקריאה בהדרכת הכותב 
מורה דרך המכיר את שבילי הארץ ככף ידו, שכן אין בקיא ברזי האזור לעומקם כמו 
הכותב, מי שהגה את הארץ הזו ויצר אותה במו ידיו. בראשית המסע עומד מורה 
הדרך ומתאר מהי אותה ארץ, ומה מטרת התיור. אם יהיה מורה הדרך אטרקטיבי דיו, 
אם יצליח לעורר את סקרנותם של התיירים, אם יגרום להם לחשוב שהם עלולים 
יבואו   – אליו  ההצטרפות  על  יוותרו  אם  בפז  יסולא  לא  דבר־מה שערכו  להפסיד 

כולם כאיש אחד בעקבותיו, ויחל המסע. זוהי מטרת המבוא. 

לאחר שנעשתה הכשרת הלבבות והנוסעים מוכנים, פורש המדריך מפה ומכין את 
הנוסעים למהלכי המסע, כאילו אמר: ראשית נעלה לראש ההר. זוהי נקודת תצפית 
ומקומות  מערות  כמה  וגם  האגם  את  כולו,  העמק  את  לראות  נוכל  טובה, שממנה 
יישוב. לאחר מכן נרד ונבקר בערים אלו ואחרות, שכדאי להכירן משום חשיבותן 
ההיסטורית והתרבותית, ולבסוף נגיע לאגם, גולת הכותרת של הביקור, שם נתעכב 
כדי להכיר את חופיו וכדי לטבול במימיו הצלולים. נשים לב שהמדריך איננו רק מכין 
את הנוסעים למקומות שבהם יבקרו, אלא גם, מדי פעם, ובזהירות, כדי לא להיות 
לטורח, מסביר את הסיבה לביקור דווקא בהם ולא באחרים. כך למשל מצדיק כותב 
הציטוט שלעיל את החלטתו להתמקד בשיטות הטיפול היעילות: מאחר שלא כל שיטות 
הטיפול יעילות, יש מקום לציין אילו שיטות יעילות ולהסביר את הסיבה ליעילותן.

הנושאים  הכותב מהם  זה מספר  מבנה הספר. בקטע  אל הקטע המתאר את  נחזור 
שהוא מתכוון לכלול בפרקי הספר וכן מה מובא בכל פרק. לפי הקטע, סדר הנושאים 
דרכי   )2( והשלכותיה,  גורמיה  ההיפראקטיבית,  הקשב  הפרעת  )1( מאפייני  ברור: 
טיפול בהפרעה, )3( דרכים שהמורה יכול לנקוט על מנת לסייע לתלמיד עם ההפרעה 

להשתלב בכיתה. 
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סדר הנושאים בספר צריך להלום במדויק את הסדר המתואר בקטע זה. זהו סדר 
מחייב. זאת משום שתוך כדי קריאת הקטע המכין בונים הקוראים בראשם מערך של 
ציפיות לקראת קריאת הספר. שינוי בסדר זה יגרור תחושה של בלבול ושל מבוכה 
ויפריע לשטף הקריאה. יכולתם של הקוראים "לרוץ" בטקסט עשויה לקבוע בסופו 
 Crosson & Lesaux,( של דבר אם יבינו היטב את הרעיון המרכזי של הטקסט
אחידות  להיות  שצריכה  מאליו  מובן  הלוא  כך.  על  לדבר  מיותר  לכאורה   .)2010

בין הקטע המציג את נושאי הספר לבין מה שמופיע בספר עצמו. אבל עובדה היא 
שלעיתים אין הדבר כך. לפעמים הסיבה היא שהכותב שינה בשלב כלשהו את סדר 

הנושאים, ולא זכר לעדכן את הקטע המציג אותם. 

בקטע שראינו, הדיבור הוא בגוף ראשון יחיד, בבניינים פעילים )קל, פיעל, הפעיל( 
ובזמן עתיד: אסקור, אפרט, אתאר, אציג, אמנה, אסביר, אבחן, אבהיר. בעזרתם 
מציג הכותב את עצמו כדמות פעילה ומודעת לכוונותיה. הכותב מודיע לקוראים מה 

הוא עתיד לעשות, והתפקיד שהוא מייעד לקוראים הוא צפייה פסיבית. 

הקטע הבא, מספר אחר, מופיע בסופו של הפרק הראשון. הוא מונה את הנושאים 
בפרק  שיובאו  הנושאים  על  ומצביע  קצר,  סיכום  במעין  הראשון  בפרק  שהוצגו 

השני, הבא אחריו. 

לאחר שהצגנו הגדרה כללית של תופעת העבריינות בקרב בני נוער ועסקנו בקשיים 

בהגדרתה, נבחן כיצד תופעה זו באה לידי ביטוי במדינת ישראל.

זה שכבר נקרא, הוא משתמש  נשים לב שכאשר הכותב מתייחס לפרק הראשון, 
בפעלים בזמן עבר )הצגנו, עסקנו(, ואילו כאשר הוא מתייחס לפרק השני, הפרק 
שעתיד להיקרא אם ייקראו הפרקים על פי סדרם, הוא משתמש בפועל בזמן עתיד 
)נבחן(. כאן הפעלים הם בגוף ראשון רבים – אנחנו – אף על פי שהטקסט נכתב 
בידי כותב יחיד. השאלה אם נכון או ראוי לכתוב בגוף ראשון יחיד )אני( או בגוף 
ששתי  לומר  אוכל  קרובות.  לעיתים  העולה  שאלה  היא   – )אנחנו(  רבים  ראשון 
האפשרויות טובות, ושלשתיהן יש מצדדים ומתנגדים, אבל לא כאן המקום להרחיב 
את הדיון בשאלה זו. בקצרה רק אזכיר, ששימוש בגוף ראשון רבים יכול להצביע 
על הרצון של הכותב היחיד להסתתר, אם משום הרצון להצטנע או להיראות ככזה, 
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ואם משום הרצון להישמע משכנע וסמכותי יותר בכוח קולם של הרבים. אך לעיתים 
השימוש בגוף ראשון רבים נעשה מתוך שאיפה ליצור אינטראקציה עם הקוראים 
תופעת  בהגדרת  בקושי  עסקתי  אני  לא  הכותב:  אומר  כאילו   ,)Hyland, 2001(

העבריינות, אלא אתם הקוראים ואני, עסקנו בה יחד. לא אני אבחן כיצד תופעה 
זו באה לידי ביטוי במדינת ישראל, אלא אתם ואני יחד נבחן זאת. משמעות הדבר 
היא שהקוראים אינם צופים פסיביים בעשייה של הכותב, כמו בדוגמה הקודמת, 

אלא שותפים מלאים לה. 

באותו ספר, בסוף הפרק השני, מופיע קטע דומה, וגם בו  מתואר מה היו הנושאים 
שהובאו עד כה, ומה הנושאים שיופיעו בפרק הבא. נבדוק דרך כתיבה זו מנקודת 

מבט נוספת.

עד עתה הגדרנו את תופעת העבריינות וראינו כיצד היא מתבטאת בקרב 

אוכלוסיית בני הנוער. כעת נתמקד בתופעת העבריינות המינית, נבחן מה 

היא כוללת, ומהם ביטוייה בקרב אוכלוסייה זו.

בקטע זה ממשיך הכותב לחזק את תמונת המבנה שבראשם של הקוראים. מתואר 
מה נכתב בפרקים הראשון והשני, ומה יופיע בשלישי. חיזוק תמונת המבנה חשוב 
במרחב  נמצאים  הם  היכן  מידע  מקבלים  הקוראים  ארוכים:  כשהפרקים  במיוחד 

התמונה – מה ראו עד כה, ומה יראו בהמשך.

כמו  קטן.  סיפור  לפנינו  מעלים  ו"נבחן"  "נתמקד"  "ראינו",  "הגדרנו",  הפעלים 
בטקסט נרטיבי טיפוסי גם כאן יש אירועים, ויש עלילה הנפרשת מולנו. הפעלים הם 
שמגלגלים את העלילה: קודם "הגדרנו" ו"ראינו" )לשון עבר( ולאחר מכן "נתמקד" 
ו"נבחן" )לשון עתיד(. יש כאן גם גיבורים במלוא מובן המילה: חבורת קוראים היוצאת 
בעקבות מנהיגּה, הכותב, למסע של גילוי הנסתר. מה נגלה בהמשך, כאשר "נבחן"? 
מסתקרנים הקוראים. זו דוגמה של פיתיון קטן ליצירת עניין, אחד מבין פיתיונות 

רבים אפשריים שיכול הכותב להגיש לקוראיו כדי שימשיכו לצעוד בעקבותיו. 

כאן  מוצג  הטקסט  של  המשפך  שמבנה  לראות  נוכל  המבנה,  לעניין  נחזור  אם 
כמעט במפורש: תופעת העבריינות באופן כללי < התמקדות בתופעת העבריינות 
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העבריינות,  של  אחד  בהיבט  התמקדות   > הנוער  בני  בלבד,  אחת  באוכלוסייה 
[של  ביטוייה  "מהם  בחפיפה:  הוא  ההתמקדות  של  ושיאה   > המינית  העבריינות 
העבריינות המינית] באוכלוסייה זו [בני הנוער]", כלומר התמקדות במה שמשותף 
לשני הנושאים הממוקדים גם יחד. אמנם ההליכה היא בציר ההתמקדות והמבנה 
הוא משפכי מובהק, אבל אם לא נתייחס למבנה הטקסט אלא לתכנים בלבד, אולי 

נכון יותר לתארם דווקא כך:

עבריינות
באוכלוסיית
בני הנוער

עבריינות
מינית

עבריינות

עבריינות
מינית

באוכלוסיית
בני הנוער

איור 18: תרשים עיגולים — הכלה וחפיפה
תרשים עיגולים מאפשר להציג חזותית הכלה וחפיפה: 
נושאים הנכללים בתחומם של נושאים אחרים )הכלה( 
וגם נושאים ששייכים לכמה תחומים גם יחד )חפיפה( 

למעשה כך ראוי היה להיכתב הטקסט כולו, אילו היה הדבר אפשרי: טקסט בתוך 
עיגולים הנמצאים זה בתוך זה או חופפים זה לזה בחלקם. תמונה כמו זו המתוארת 
בסרטוט, מתאימה לאופן שבו אנחנו מבינים את הקשר בין הנושאים, ותסייע גם 
לזולתנו לראות את הקשר הזה. אולם נורמות הכתיבה שונות. כשאנחנו כותבים, 
נדרש מאתנו סידור של אותיות בשורות ישרות, מימין לשמאל, שורה אחר שורה, 
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מלמעלה למטה. ליניאריות עריצה זו מחייבת אותנו להחליט שוב ושוב איזו מילה 
את  להביא  שהאילוץ  דומה  קודמו.  לאחר  יבוא  נושא  איזה  קודמתה,  לאחר  תבוא 
הרעיונות בטקסט באופן ליניארי, מילה אחר מילה, רעיון אחר רעיון )שראל, 1997; 
בין  נשווה  הכתיבה.  מציקות של  היותר  הדרישות  אחת  הוא   ,)Van Dijk, 2004

שני המשפטים האלה: 

בקרב  אירובית  ארגוני בריאות שונים בעולם ממליצים על ביצוע פעילות 

מבוגרים בעצימות בינונית במשך 150 דקות לפחות בשבוע.

ארגוני בריאות שונים בעולם ממליצים על ביצוע פעילות אירובית בעצימות 

בינונית בקרב מבוגרים במשך 150 דקות לפחות בשבוע.

מה חשוב יותר: לומר שמדובר בפעילות אירובית של מבוגרים או לומר שמדובר 
בפעילות אירובית בעצימות בינונית? גם במקרים שהכותב סבור ששניהם חשובים 
לסמן  הלשונית  שהדרך  מאחר  קודם.  יבוא  מה  להחליט  חייב  הוא  מידה,  באותה 
הדגשה וחשיבות היא להביא את הדברים החשובים יותר לפני החשובים פחות, הרי 
שבהבאת עניין אחד לפני משנהו מצהיר הכותב על כורחו על היררכיה. בהערת אגב 

כדאי לציין שסדר הדברים נקבע לעיתים גם משיקולי בהירות. 

דרך אחרת של תיאור גרפי, קרובה יותר לאופן הצגת הנושאים בטקסט מאשר 
תרשים עיגולים, היא תרשים היררכי )את התרשים ההיררכי נוכל לתאר כ"מפת 
עץ", ראו הרחבה בהמשך(. בתרשים היררכי אפשר לראות באופן מוצלח יחסית 
שבין  הפער  בגישור  להועיל  עשוי  והדבר  בטקסט,  המוצגים  הנושאים  סדר  את 
הרעיונות והמחשבות שלנו, הבונים מעין תמונה בראשנו, לבין הצגתם בשורות 

של מילים. 
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עבריינות

עבריינות מינית
באוכלוסיית בני הנוער

עבריינות באוכלוסיית
בני הנוער

עבריינות מינית

איור 19: תרשים היררכי
תרשים היררכי מציג את הנושאים הכלליים למעלה 
ותחתיהם את המשניים כלומר את אלה הכלולים בהם

מהתרשים  למטה.  מלמעלה  הוא  הכיוון  היררכי  בתרשים  גם  כתובה,  בפסקה  כמו 
יבואו שני  ושאחריו  קודם בטקסט,  יובא  להבין שנושא העבריינות  שלעיל אפשר 
נושאים: "עבריינות באוכלוסיית בני הנוער" ו"עבריינות מינית", ולבסוף יובא הנושא 
של עבריינות מינית באוכלוסיית בני נוער. מן התרשים אי־אפשר לדעת מה יבוא 
מכיוון  מינית",  "עבריינות  או  הנוער"  בני  באוכלוסיית  "עבריינות  קודם בטקסט, 
שהם מופיעים בו באותו גובה. ואכן, הסדר יהיה שרירותי או נתון לשיקול דעת. 
כלומר, מבנה טוב והגיוני באותה מידה יהיה גם כזה שיביא את הנושא "עבריינות 
מינית" מיד לאחר "עבריינות", במקום הסדר המקורי, שבו "עבריינות באוכלוסיית 
בני הנוער" הופיע לאחר "עבריינות". לפיכך נוכל לומר שגם תרשים היררכי אינו 

מתאר במדויק את מבנה הטקסט. 

19( מתארים  18( והן התרשים ההיררכי )איור  אם כן הן תרשים העיגולים )איור 
את הנושאים שבטקסט ואת היחסים שביניהם. ההבדל הבסיסי בין שני התרשימים 
הוא שתרשים העיגולים מתאר באופן נאמן יותר את היחסים שבין הנושאים, ואילו 
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התרשים ההיררכי נאמן יותר לאופן הצגתם בטקסט, אף שראינו שגם הוא לא מתאר 
את מבנה הטקסט באופן מדויק. 

נבהיר שוב, שכל טקסט עיוני מורכב מנושאים כלליים יותר וכלליים פחות. הנושאים 
הכלליים יותר הם הנושאים הרחבים, כלומר אלה שכוללים נושאים אחרים שעליהם 
השונים  העבריינות  סוגי  העיגולים:  תרשים  היטב  שמראה  כפי  בטקסט,  נכתב 
והאוכלוסיות המעורבות בעבריינות – הם נושאים מצומצמים יותר הכלולים בתוך 
הנושא הכללי, הרחב יותר, "עבריינות", המוצג כעיגול גדול שבתוך תחומו מופיעים 
כעיגולים קטנים הנושאים הכלליים פחות. נושא כללי מכונה גם "חשוב" וגם "גבוה 
בהיררכיה" מכיוון שבתרשים ההיררכי הוא מופיע למעלה. נושא כללי פחות מכונה 

"משני", "ממוקד" או "נמוך בהיררכיה". 

מבנה הטקסט על העבריינות הוא פשוט וברור, ונוכל לראות בו דגם שעל פיו נוכל 
לבנות טקסטים נוספים, בפרט כאלה המתמקדים בהיבט מסוים של תופעה באוכלוסייה 
מסוימת. גם המאמר "הוראה וירטואלית לכול?" )מזרחי ופרידמן, 1999(, שפורסם 
בכתב העת "מחשבים בחינוך", נבנה בדרך דומה. כדי להבחין במבנה שלו נבדוק 
את הכותרות. כפי שנאמר קודם, כותרות יעילות, כלומר כותרות ענייניות המוסרות 
יותר  ולא  בו  שיש  העיקריים  הרעיונות  כל  את   – בפרק  הכתוב  את  מדויק  באופן 
מכך – לא זו בלבד שהן מכינות את הקוראים היטב לקריאת הפרק שאחריהן, הן 

גם מבהירות מהו מבנה המאמר כולו. 

הכותרת הראשונה: "מבוא – הוראה וירטואלית מהי?" מעידה על כך שהפרק מביא 
מבט כללי. המילה "מהי" אומרת לנו שנקבל כאן הגדרה. כלומר כאן, עוד במבוא, 
נקבל הסבר מהו אותו דבר שהטקסט עוסק בו. לעיתים קרובות אותו הסבר כללי 
מכונה "רקע". המטפורה "רקע" משקפת תפיסה האומרת שההגדרה ודברי ההסבר 
תצלום,  של  רקע  כמו  הטקסט,  בגוף  המוצגים  הנושאים  מאחורי  כביכול  נמצאים 
למשל. אפשר לכנות אותו גם "בסיס": הדבר שעליו עומדים העניינים הללו, וממנו 
בהסבר  קלאסי שמתחיל  מבנה  כאן  לנו  יש  יהיה,  אשר  הדימוי  יהיה  צומחים.  הם 

כללי ובהגדרות.  
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המחשוב, טכנולוגיות המידע, המולטימדיה והתקשוב באמצעות 
האינטרנט מציעים בפנינו כר נרחב של אפשרויות. למורים מעולם 
לא היו כלים בעלי פוטנציאל כה משמעותי לניצול בחינוך. אולם 
עדיין בתי הספר, אפילו הווירטואליים, אינם מממשים את נושאים 
עיקריים ונושאי-משנה, מסייעות לסינתזה של החומרים שנלמדו.

המחשוב, טכנולוגיות המידע, המולטימדיה והתקשוב באמצעות 
האינטרנט מציעים בפנינו כר נרחב של אפשרויות. למורים מעולם 
לא היו כלים בעלי פוטנציאל כה משמעותי לניצול בחינוך. אולם 
עדיין בתי הספר, אפילו הווירטואליים, אינם מממשים את נושאים 
עיקריים ונושאי-משנה, מסייעות לסינתזה של החומרים שנלמדו.

לסייע  יעילה  דרך  להיות  עשוי  למידה  ככלי  במחשב  השימוש 
לתלמידים עם ליקויי למידה להתמודד עם קשיים אלה, לעקוף 
אותם או לפצות עליהם ולהעלות את סיכוייהם להצליח בלימודים. 
פעולה  המורה,  הרצאת  בזמן  הערות  רישום  מאפשר  המחשב 
המחשב  כמו-כן  בה.  מתקשים  למידה  ליקויי  בעלי  שתלמידים 
החומר  סדר  את  לשנות  קל  כתיב,  שגיאות  לתיקון  כלי  כולל 
המודפס במעבד תמלילים ולהחליף בין כותרות לכותרות-משנה 

בלחיצת מקש בלבד. 

לסייע  יעילה  דרך  להיות  עשוי  למידה  ככלי  במחשב  השימוש 
לתלמידים עם ליקויי למידה להתמודד עם קשיים אלה, לעקוף 
אותם או לפצות עליהם ולהעלות את סיכוייהם להצליח בלימודים. 
פעולה  המורה,  הרצאת  בזמן  הערות  רישום  מאפשר  המחשב 
המחשב  כמו-כן  בה.  מתקשים  למידה  ליקויי  בעלי  שתלמידים 
החומר  סדר  את  לשנות  קל  כתיב,  שגיאות  לתיקון  כלי  כולל 
המודפס במעבד תמלילים ולהחליף בין כותרות לכותרות-משנה 

בלחיצת מקש בלבד. 

איור 20: מאמר במבנה מוכר ושקוף
פתיחה )1( וסיום )8(; שני נושאים שווי-מעמד )2 ו-3(, ולאחריהם נושא רביעי )7( 

שהוא אזור החפיפה ביניהם

הוראה וירטואלית

2

יתרונות ההוראה הווירטואליתיתרונות ההוראה הווירטואלית

1

מבוא — הוראה וירטואלית מהי?

4

האם ההוראה הווירטואלית יעילה לכולם?

3

קשיים בסביבת הוראה וירטואלית

5

לקויות למידה מהן?

6

שימושי הטכנולוגיה כמפצה ומתקנת

7

הוראה וירטואלית ללקויי הלמידה

8

סיכום ומסקנותסיכום ומסקנות



82   |   מילים בונות תמונה / אסיה שרון

הכותרות השנייה והשלישית – "יתרונות ההוראה הווירטואלית" ו"קשיים בסביבת 
הוראה וירטואלית" – מצביעות על שני נושאים מקבילים ושווי־מעמד בהיררכיה. 
שניהם היבטים של הנושא שהוצג קודם, ואין האחד כללי ממשנהו. לכן יכלו לכאורה 
כותבי המאמר להציג את הדברים גם בסדר הפוך: הקשיים קודם והיתרונות אחר 
"יתרונות"  על  לדבר  מקובל  קשיים.  כך  ואחר  יתרונות  הנוכחי:  בסדר  ולא  כך, 
ו"חסרונות". קשיים הם מן הסתם החסרונות. אם כך, מדוע לא להפוך את הסדר, 
ולכתוב קודם על הקשיים ואחר כך על היתרונות? התשובה היא שהצגת היתרונות 
מבהירה מדוע כדאי בכלל לטרוח ולעסוק בנושא זה, שיש בו חסרונות או קשיים. 
אבל מעבר לזה, תשובה לא פחות טובה היא שלדברים יש מעין סדר שגור בשפה. 

הבלשן ג'ורג' לייקוף והפילוסוף מארק ג'ונסון )Lakof & Johnson, 1980( הציגו 
נאמר  תמיד  למשל,  כך   .Metaphors We Live By הנודע  בספרם  זה  שגור  סדר 
"למעלה" לפני "למטה" )up and down, ולא down and up(, וכך אנחנו אומרים 
"שחור–לבן" ולא "לבן–שחור", "גבוה–נמוך" ולא "נמוך–גבוה", "חיים ומוות" ולא 
"מוות וחיים" ועוד ועוד דוגמאות. כך אנחנו גם רגילים לומר "יתרונות וחסרונות" 
ולא "חסרונות ויתרונות". את הסדר השגור הזה ספגנו כתוצאה מחשיפה לתבניות 
אלו בשפה, וכן כתוצאה מהשימוש הפעיל שלנו בהן. השימוש האוטומטי הזה יצר 
לצרימה  ערים  שנהיה  כדאי  השגור,  מהסדר  לחרוג  נרצה  אם  חשיבה.  דפוסי  גם 

שתתעורר, ועל כן רצוי שתהיה לנו סיבה טובה לכך.  

ראינו שבאותו מקום שבו היינו מצפים באופן טבעי למילה "חסרונות" )יתרונות–
חסרונות(, מצאנו את המילה "קשיים". לעיתים קרובות נמצא שאת המילה "חסרונות" 
מחליפה מילה חיובית יותר ועכשווית יחסית: "אתגרים". גם בה נוכל להשתמש אם 

נרצה להוסיף נופך של עכשוויות ושל אופטימיות ממריצה.  

לפי הכותרת הרביעית, "האם ההוראה הווירטואלית יעילה לכולם?", לא ברור אם 
מדובר ביתרון או בחיסרון, אבל אין ספק שיש כאן המשך של העיסוק ביתרונות/
חסרונות, והתמקדות בהיבט אחד: היעילות. בד בבד מרמזת כותרת זו על היבט חדש 

שבו מעוניינים כותבי המאמר להתמקד: האוכלוסייה )"לכולם?"(. 
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הכותרת החמישית, "לקויות למידה מהן?" כבר רומזת באיזו אוכלוסייה מעוניינים 
להתמקד כותבי המאמר: אנשים עם לקויות למידה. אם כן, המאמר הולך ומתקדם 
בציר ה"משפך", דהיינו הולך ומתמקד. אותו נושא ממוקד, לקויי הלמידה, פותח 
גם הוא בהתבוננות רחבה, על פי אותו עקרון המשפך: המילה "מהי", כמו בכותרת 
הראשונה, כותרת המבוא, מבהירה שבפרק יבואו הגדרה והסבר כללי על הנושא, 

לקויות למידה, כפתיחה לעיסוק באוכלוסייה מוגדרת. 

הכותרת "לקויות למידה מהן?" אמנם רק מרמזת על הנושא החדש, אוכלוסיית לומדים 
עם לקויות למידה, ואולם די בכותרת כזו בתוך ההקשר, ברצף של הכותרות, כדי לתת 
לקוראים תמונה שלמה על תוכן הטקסט ועל מטרותיו. גם כותרת זו, כרוב הכותרות 
במאמר זה, היא כותרת קונקרטית שכן יש בה נושא קונקרטי, וניסוחה כשאלה מצביע 
על מגמה של הגדרה ושל הבהרה מהו אותו נושא. החוקרים סדוסקי, גוץ ורודריגז 
)Sadoski, Goetz & Rodriguez, 2000( מספרים שכותרות קונקרטיות כמו 
הקוראים  מעורבות  את  הגבירו  טס?"  מטוס  ו"איך  בשלג"  "ג'ונגלים  לבן",  "סוס 
בטקסט, את העניין שגילו בו ואת זכירת התכנים, בהשוואה לכותרות מופשטות כמו 

"אמת בסיסית", "ממצא מדעי" או "כוח העילוי".

מי שיקרא את הפסקה שלפני כותרת זו, בסוף הפרק הקודם, יוכל לראות שהכותבים 
משתפים את הקוראים במפורש ברצונם להתמקד באוכלוסיית לקויי הלמידה, ומכינים 

את הקוראים לקראת הכותרת הבאה, "לקויות למידה מהן?":

כיוון שאין חולק על־כך שסביבת לימוד וירטואלית מסייעת לאלו המתקשים 

להשתלב בבתי הספר בגלל לקויות למידה, יש הסוברים כי כדאי למקד את 

תשומת הלב בקבוצות לומדים אלו. אנו בחרנו לזרות אור על אוכלוסיית 

התלמידים בעלי לקויות למידה.

הכותרת השישית, "שימושי הטכנולוגיה כמפצה ומתקנת", גם היא כותרת קונקרטית, 
שכן מן ההקשר, מרצף הכותרות, מובן שה"פיצוי" וה"תיקון" מתייחסים לאוכלוסייה 
של לקויי הלמידה, אלה שכנראה זקוקים לטכנולוגיה יותר מאחרים. זהו רמז מקדים 
על אזור החפיפה בין שני הנושאים: הוראה וירטואלית, שהוצגה בחלקו הראשון של 
"הוראה  השביעית,  הכותרת  בהמשך.  שהוצגה  למידה,  לקויי  ואוכלוסיית  המאמר, 
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וירטואלית ללקויי הלמידה", כבר קוראת לאוכלוסייה הזו בשמה המפורש, ובכך מחברת 
וירטואלית  הוראה  אחד:  חפיפה  לאזור  הללו  הנושאים  שני  את  והדוק  ברור  באופן 
ללקויי למידה. זהו צעד גדול בציר המשפך, העובר מהכללי אל הממוקד יותר ויותר. 

מי שקרא בתשומת לב את הכותרת הראשית של המאמר "הוראה וירטואלית לכול?" 
יכול היה להבחין במילה הקטנה "לכול", המרמזת שנושא המאמר איננו רק הוראה 
וירטואלית, אלא גם אוכלוסיית הלומדים. אבל מכיוון שהכותרת הראשית אינה די 
חד־משמעית, רק בכותרות החמישית, השישית, ובעיקר השביעית, בא הקורא חד־

העין וארך־הזיכרון על סיפוקו.  

הכותרת האחרונה, "סיכום ומסקנות", סוגרת את המאמר הבנוי לתלפיות: התחלה 
כללית, התמקדות בנושאים מצומצמים יותר וסיום בהתבוננות רחבה. במהלך ההליכה 
בציר ההתמקדות בולטות לעין כמה סטיות מציר זה. הסטיות מוצגות בכותרות שקופות 
מבחינת המבנה, כלומר כאלה המוסרות בבהירות את קיום הסטייה. כך "יתרונות" 
ולאחר מכן "קשיים", שאינם סוג של יתרון, ולכן העיסוק בהם הוא בבחינת סטייה 
מציר ההתמקדות; וכך יש עיסוק בנושא אחד )הוראה וירטואלית( ולאחר מכן סטייה 
מן הציר: עיסוק בנושא חדש )לקויות למידה(. כל אחד משני הנושאים פוסע בציר 

התמקדות משלו, ושיא ההתמקדות הוא באזור החפיפה בין שני הנושאים.  

נחזור לעניין האמירה המפורשת המציגה את מבנה הטקסט. ראינו קודם )עמ' 73–76( 
וכן  רבים,  או  יחיד  ראשון  בגוף  בפעלים  השתמשו  זאת,  שעשו  כותבים  שאותם 
השתמשו בזמני עבר ועתיד: אסקור, הצגנו, נבחן וכן הלאה. הדוגמה הבאה מראה 

שניתן להשתמש גם בלשון הווה, וכן שאפשר להסתיר את הכותב לחלוטין. 

הספר נחלק לשלושה פרקים. הפרק הראשון סוקר מחקרים שנערכו על הצלחה 

ייחוס  מציג את תאוריית  הפרק השני  וכישלון של תלמידים בתחום המתמטיקה. 

בלימודי  וכישלון  להצלחה  סיבתיות  בייחוס  דן  הפרק השלישי  וינר.  הסיבתיות של 

מתמטיקה בקרב מתבגרים.

הספר על פרקיו השונים מקבל כאן חיים עצמאיים ופעילים: הוא סוקר, הוא מציג, 
והוא אפילו דן. גם כאן יש עיסוק בתופעה כלשהי )הצלחה וכישלון( ובאוכלוסייה 

מוגדרת )תלמידים(. 
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נתבונן כעת במבנה הספר, כפי שהוא מתואר כאן. כמו בדוגמה על עבריינות גם כאן 
מוצגת התופעה )הצלחה וכישלון( בפרק הראשון. כבר בפרק זה מצומצם העיסוק 
בתופעה לשני היבטים: )1( תחום אחד בלבד )מתמטיקה(, )2( אוכלוסייה אחת בלבד 

)תלמידים(. 

בפרק השני אנחנו רואים דבר חדש: תאוריה פסיכולוגית – תאוריית ייחוס הסיבתיות. 
כשאדם מצליח או נכשל בדבר־מה, הוא בדרך כלל מסביר לעצמו מדוע הצליח או 
הזו  התופעה  לכישלון.  או  להצלחה  הסיבה  מה  קובע  הוא  אחרות,  במילים  נכשל. 
נקראת ייחוס סיבתיות. יש אנשים המייחסים את הצלחתם לסיבות פנימיות, כלומר 
לגורמים התלויים בהם, למשל למאמץ שהשקיעו, ואילו אחרים מייחסים את הצלחתם 
לסיבות חיצוניות, כלומר לגורמים שאינם תלויים בהם, למשל קלות המשימה או 
עזרה שקיבלו מאחרים. התאוריה מכנסת את השחקנים השונים הפועלים על המגרש 
או  פנימיות   – הסיבות  של  השונים  הסוגים  את  זה  במקרה  הסיבתיות,  ייחוס  של 
חיצוניות – ובוחנת את היחסים ביניהם ואת השפעותיהם. בכך מסייעת התאוריה 

להבין את התופעה. 

הקודמים  הנושאים  כששני  השלישי,  בפרק  נעשה  המאמר  של  ההתמקדות  שיא 
מתלכדים. זאת ועוד, אוכלוסיית התלמידים מצטמצמת למתבגרים בלבד.  

הצלחה וכישלון 
במתמטיקה 

בקרב תלמידים

ייחוס סיבתיות 
להצלחה ולכישלון 
במתמטיקה בקרב 

מתבגרים

תאוריית ייחוס 
הסיבתיות 

של וינר

איור 21: חפיפה בין הצלחה וכישלון במתמטיקה לבין ייחוס סיבתיות
החפיפה בין תאוריה פסיכולוגית לבין הידוע על הצלחה או כישלון בלימודי מתמטיקה 
של בני נוער יוצרת נושא חדש שבו מסייעת התאוריה להסביר את ההצלחה והכישלון
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נשאל שוב שאלה על סדר הנושאים: האם ניתן במקרה כזה להפוך את הסדר של 
שני הנושאים הראשונים? התשובה חיובית. ניתן להתחיל עם התאוריה, אבל כדאי 
לעשות זאת אם המטרה שלנו היא בעיקר לעסוק בתאוריה ולבחון אותה בהקשרים 
שונים. במקרה כזה נתונים על הצלחה וכישלון במתמטיקה בקרב מתבגרים וייחוס 
הסיבה להצלחה ולכישלון אלו על ידי מתבגרים, ישמשו כדי להבהיר את כוחה של 

התאוריה להסביר תופעות. 

לפני המעבר לפרק הבא אביא קטע מדברי הילה, סטודנטית בשנה הראשונה ללימודיה 
האקדמיים. הילה מתייחסת בדבריה למבנה הטקסט האקדמי, גם הוא טקסט עיוני.  

למדתי דברים חשובים מאוד אשר היו בבחינת ההפתעה והחידוש כדוגמת 

מבנה טקסט אקדמי. לא הייתי מודעת לכך שטקסטים אקדמיים מסודרים 

מהנושא הגדול/הכללי ועד לנושא הקטן/הממוקד. ידיעה זו עוזרת להבין טוב 

יותר את הטקסט ו"מארגנת" את הידע המפורט עבור הקורא.

למדתי כי לטקסט אקדמי יש מבנה אחיד, של התחלה אמצע וסוף. פסקת 

הפתיחה צריכה למשוך את הקורא, להיות קולחת ובעלת משפטים עם רצף 

הגיוני אשר יגרמו לקורא להמשיך ולקרוא את גוף העבודה. בגוף העבודה 

יפורט על הנושא הנבחר, תחילה בכלליות כגון הגדרת הנושא/התופעה, 

על  הנרחב, הנבחר.  הנושא  על תחום מסוים מתוך  לפרט  יש  לאחר מכן 

הפירוט להיות קצר וממוקד, ללא חזרה על רעיונות וכתוב בכתיבה  תקנית. 

לבסוף, בפסקת הסיום, חוזרים למטרת כתיבת העבודה וכן נסיק מסקנות 

בעזרת הידע שצברנו. 
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פרק שישי 

איך נתחיל לכתוב?

קיימות שתי גישות עיקריות המתייחסות לתחילת תהליך הכתיבה. גישה אחת טוענת 
נושאי  את  מראש  לקבוע  לכתוב:  שמתחילים  לפני  הטקסט  את  היטב  לתכנן  שיש 
הפרקים ותתי־הפרקים ואף את סדר העניינים שבתוך תתי־הפרקים. למעשה אנחנו 
מבטיחים  אנחנו  כך  לכתוב.  לפני שהתחלנו  עוד  מפורט  עניינים  תוכן  מעין  בונים 
טקסט בנוי היטב. גישה זו, שכונתה "הגישה המסורתית", "גישת התוצר־במרכז" 
או "פרדיגמת הקומפוזיציה", ספגה מתקפות קשות בטענה שאינה יעילה. יותר מזה, 
טענו שהיא בלתי אפשרית משום שהיא סותרת את התהליך הטבעי של הכתיבה, 
 .)Maftoon & Farahian, 2014( שנחשף במחקרים מאמצע המאה ה־20 והלאה

יודע  שהכותב  נכונה,  לא  הנחה  מניחה  מסורתית  גישה  שאותה  טענו  המבקרים 
מובילה  זו  מוטעית  הנחה  מתחיל.  שהוא  לפני  עוד  לכתוב  עומד  הוא  מה  מראש 
יארגן  שבה  הצורה  את  למצוא  היא  שלו  העיקרית  שהמטלה  המוטעית,  למסקנה 
את התכנים, שהרי אלה כבר ידועים לו. עוד הנחה מוטעית היא, טענו המבקרים, 
שתהליך כתיבת הטקסט הוא ליניארי, ומתקדם בשיטתיות: שלב של קדם־כתיבה 
ותיקון(  חוזרת  )קריאה  הכתיבה  שלאחר  והשלב  הכתיבה  שלב  התכנון(,  )שלב 

 .)Hairston, 1982(
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הגישה השנייה מתבססת על אותם מחקרים ראשוניים שניסו להתחקות אחר תהליך 
הכתיבה. במחצית השנייה של המאה ה־20 התעוררה סקרנות גדולה להבין כיצד 
מתרחש תהליך זה. אולם התחושה של החוקרים הייתה שיש קושי לערוך מחקרים 
הייז  וג'ון   )Flower( פלאוור  לינדה  העין.  מן  סמוי  שהתהליך  משום  כתיבה  על 
)Hayes(, שני חוקרים נודעים בתחום זה מאותה תקופה, טענו שהניסיון להתחקות 

אחר תהליך הכתיבה דומה לניסיון להתחקות אחר מהלכו של דולפין בתוך המים על 
 .)Flower & Hayes, 1980( ידי התבוננות חטופה בזינוקים שלו מעל פני המים
הדימוי משובב עין וממחיש היטב את הדברים, אבל מן הראוי להעיר שתיאור זה 
איננו מתאים באופן ייחודי לחקר הכתיבה אלא למחקרים רבים בתחום הפסיכולוגיה 

בכלל.

ואכן אם התוצר שמוגש לנו, הקוראים, מאורגן היטב ומלוטש, לא נוכל לראות את 
עקבות התהליך. אנחנו מרגישים שמצפים מאתנו לקרוא את הטקסט באופן מסודר 
לחשוב  הגיוני  לנו  נראה  ולכן  באחרונה,  וכלה  הראשונה  מהמילה  החל  וליניארי, 

שכך הוא גם נכתב. 

הגישה החדשה כונתה "גישת התהליך במרכז". גישה זו תיארה את תהליך הכתיבה 
כתהליך יצירתי־ממושמע )Hairston, 1982( )creative-disciplined(. תיאור 
התהליך כיצירתי מצד אחד וממושמע מצד שני מביע היטב את אופיו. רמות הציות 
לכללים יכולות להיות שונות, אבל אפילו כתיבה אקדמית היא פעולה יצירתית לכל 
דבר, אף על פי שהכללים בה מרובים יחסית ורמת הציות להם גבוהה מאשר בטקסטים 
אחרים. אפילו את כתיבת סקירת הספרות, שהיא הצגת מה שנעשה בתחום המחקר עד 
כה בהקשר המסוים של הטקסט, נוכל לראות כפעולה יצירתית. הבחירה מה להציג 
מתוך הקיים בספרות המחקרית ובאיזה סדר, מה להדגיש והיכן להרחיב, באיזו דרך 
לתאר את מצב המחקר בתחום, ואילו אמצעים לנקוט כדי לעניין את הקוראים – כל 
עומדות לרשותו ברגעים  דעתו של הכותב. אפשרויות רבות  נתונים לשיקול  אלו 
שבהם הוא מחליט לבחור במילים אלו או אחרות ולצרף אותן דווקא כך ולא אחרת. 
נוכל לראות זאת על פי תוצרי הכתיבה, שכן שני חוקרים שיכתבו על אותו נושא 
בדיוק, לא יוציאו תחת ידם סקירת ספרות זהה. סקירת הספרות עושה שירות חשוב 
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לקוראים, ותרומתו הייחודית של הכותב, אפילו בפרק זה, אינה צנועה כלל ועיקר 
)בניגוד לדעתם של נבט, לידור, צדקיהו וקאופמן, 2002(. 

גישת התהליך במרכז, ובקצרה גישת התהליך, רואה את תהליך הכתיבה כרקורסיבי, 
ולא ליניארי. משמעות הדבר היא שפעולות הכתיבה – תכנון, כתיבה, חזרה ותיקון 
– מתבצעות, וחוזרות ומתבצעות במהלך הכתיבה שלא על פי סדר קבוע. הכותב 
קדימה  בטקסט  הולך  כשהוא  לאחור,  וסוקר  להמשך  צופה  עורך,  מתכנן,  כותב, 
ואחורה. גישה זו מדגישה את פעילות החשיבה המתרחשת במהלך הכתיבה, ורואה 
בה תהליך של למידה )Hairston, 1982(. מכאן שכותב המחויב להכין מבנה מפורט 
והיצירתיות  הלמידה  החשיבה,  תהליכי  את  מדכא  פיו,  על  ללכת  ומתחייב  מראש 

שבתהליך הכתיבה. 

עמוס, כותב מיומן של מאמרים, סיפר שהוא נוקט גישה זו במודע בכתיבתו. בריאיון 
שערכתי עמו במסגרת חקר תהליכי חשיבה של כותבים מיומנים של טקסטים עיוניים, 

תיאר זאת כך:   

השיטה היא לזרוק לסיר הכתיבה את כל העיסה שנאספה, כל בליל המילים, 

ולהתחיל להתפתח בתוכו. לא לעצור את זרימת הרעיונות. 

סיגל, כותבת של טקסטים עיוניים, תיארה את כתיבתה בדרך דומה:

אני משפריצה למחשב את הרעיונות.

הזורמת",  הכתיבה  "אסטרטגיית  אותה  לכנות  שנוכל  כזו,  כתיבה  ספק שדרך  אין 
ברוח שיטות הוראת הכתיבה של אותם ימים, היא בעייתית. אם המבנה של הטקסט 
חשוב כל כך להבנת תוכן הטקסט, כפי שראינו קודם, הרי לא ברור מתי, איך ואם 
בכלל יכולים אותם "בליל מילים" ורעיונות "מושפרצים", להפוך לטקסט מאורגן 

ובנוי היטב. 

המסורתית  הגישה  בין  מיזוג  היא  עיונית  לכתיבה  ביותר  הטובה  שהדרך  נראה 
לבין גישת התהליך: לתכנן היטב ומראש, אך לא לעצור את זרימת הרעיונות ואת 
היצירתיות. את מצב קדם־הכתיבה נוכל לחלק לשני מצבים אפשריים: )1( כאשר 
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הכותב מרגיש עוד בראשית הכתיבה שהתכנים מאורגנים היטב בראשו, ושיש בכוחו 
לסדר ולארגן אותם עוד לפני הכתיבה; ו־)2( כאשר הכותב מרגיש קושי לארגן את 
התכנים לפני הכתיבה. אם הכותב מרגיש שהוא יכול לתכנן מראש, כדאי לתכנן. 
במקרה זה מומלץ שייעזר בתרשים היררכי )ראו פרק שביעי(, שיסייע לו בהבהרה 
נוספת ובבניית תמונה טובה של התכנים שהוא רוצה להביא במאמר, ושל הקשרים 
ביניהם. כמו כן רצוי מאוד שיבנה תוכן עניינים מפורט ככל האפשר. עם זאת יש 

לתפוס את התכנון באורח גמיש, ולא להירתע מבדיקה חוזרת ונשנית. 

במקרים מן הסוג השני, שבהם הכותב מרגיש שהוא מעוניין ויכול להתחיל בכתיבה 
ושל  התכנים  תמונה שלמה של  לראות  הזה  הראשוני  אבל מתקשה בשלב  עצמה, 
היחסים ביניהם, נציע לו להתחיל להזרים את הרעיונות אל "סיר הכתיבה". אבל 
יהיה עליו לעצור עוד בשלב מוקדם ולבדוק אם הדברים מאפשרים ארגון. כך מתאר 

זאת עמוס:

אחרי שמתחיל להתמלא הגיליון בשרבוטים של הבליל ושל העיסה — עושים 

הפסקה של יום אחד בין הטיוטה הראשונה לבין המשך הכתיבה. תמיד 

יש צורך לעצור, וכבר בהתחלה לסדר לפי מבנה פנימי. לא לחכות לסוף, 

אלא כבר לסדר את זה. זה מה שנקרא "ארגון ביניים". 

רצוי בשלב זה לארגן לא רק את מה שכבר נכתב, אלא גם את מה שעתיד להיכתב 
שכבר  מרגיש  שהכותב  כמובן  בתנאי  השלם,  הטקסט  תוכני  את  כלומר  בהמשך, 

הצליח לגבש תמונה טובה למדי של הנושא שהוא כותב עליו. 

אפשרות אחרת המתאימה לכותב שאינו יכול לתכנן מראש את מבנה הטקסט, היא 
לכתוב את הטקסט בשלמותו ללא תכנון, ורק אז לבחון את הנושאים המופיעים בו. 
כעת, כשכל הרעיונות כבר באוויר הפתוח – יש לעבור על הדפים, לכתוב בשוליים 
כותרות קטנות לכל קטע – מה שיאפשר לזהות את הנושאים שבטקסט ואת סדר 
ובעקבות  וכותרות המשנה,  הגדולות  הכותרות  יהיו  מה  לנסות לראות   – הופעתם 
כפי  הטקסט  מבנה  את  שישקף  מפורט  עניינים  ותוכן  היררכי  תרשים  להכין  זאת 
שהוא צריך להיכתב. סביר להניח שהזרימה הנוכחית של הרעיונות לא תתאים עוד 
לטקסט החדש שייכתב, אם מבנהו השתנה באופן קיצוני, ולכן יהיה צורך לשכתב 
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את הטקסט. על כן זו למעשה כתיבה מחדש, אבל הפעם ממקום אחר, בשל יותר. 
בדרך כלל יהיה צורך גם לוותר על רעיונות, וכואב אף יותר – לוותר על ניסוחים 

שהתאהבנו בהם. 

האסטרטגיה של כתיבת כותרות קטנות בשוליים לתיאור הנושא או הנושאים של כל 
קטע קטן, עשויה למנוע מקרי ייאוש שבהם הכותב משווע לעזרה. כותבים נואשים 
מחליטים לפעמים למסור את הטקסט לעורך בשלב הביניים או בשלב הסופי. אלא 
שעריכה של טקסט שהמבנה שלו לקוי היא אחת המשימות הקשות ביותר של עורך 
הלשון המקצועי, שכן כמו כל קורא, גם העורך יתקשה בהבנת טקסט שהמבנה שלו 
לקוי. גם אם ישפר אותו, השיפור יהיה מוגבל. במחקר שבו רואיינו עורכי לשון 
מנוסים, ובו נבדק כיצד הם תופסים את עבודת העריכה, נמצא שהעורכים מאמינים 
שעבודתם יכולה לשפר מאוד את רמת הטקסט, אבל הדברים תלויים ברמה הראשונית 

של הטקסט שהם מקבלים )שרון וצבר־בן יהושע, 2009(. 

סיגל, הכותבת ש"משפריצה את הרעיונות" ואיננה מקדישה כל תשומת לב למבנה 
הטקסט שהיא כותבת, לא בראשית הכתיבה וגם לא במהלכה או בסופה, מתארת את 
עבודת הכתיבה לא רק כהתזה פראית של נוזל )"השפרצה"(, אלא גם כזריקה של 
שתילים על האדמה. לפי תפיסתה, העורך הוא זה שצריך ליצור גינה נאה מחלקת 

האדמה הבלתי מעובדת, המצמיחה עשבים שוטים, שעליה נזרקו שתילים: 

הכותב זורק את השתילים. העורך צריך לארגן אותם וליצור גינה נאה ]...[. 

הוא מנכש עשבים שוטים, מארגן את הגינה, עודר, נותן לגינה מראה שלם 

יותר. ]זה[ התהליך הקשה של ניכוש עשבים. 

מירה, העורכת של סיגל, תיארה כך את העבודה עם סיגל:

הטקסט שלה היה מבולבל לחלוטין. הייתי צריכה לשבת אתה שעות כדי 

לארגן את החומר.

דברים אלה מבהירים עד כמה גדול הקושי להבין טקסט שהמבנה שלו לקוי, ועד 
כמה בעייתית יכולה להיות "אסטרטגיית הכתיבה הזורמת" כשהיא זורמת ללא כל 
תכנון, לא תכנון מראש ולא תכנון ביניים. כתיבה כזו מאפשרת היסחפות של הכותב 
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אחר מחשבותיו ללא מפה ומצפן. התוצאה עלולה להיות אי־סדר, חוסר שיטתיות, 
סתירות פנימיות, חזרות מיותרות וקפיצות מנושא לנושא. 

השלבים  באחד  חשיבות  בעל  להיות  יכול  כזה  שטקסט  ואדגיש  אחזור  זאת  עם 
המוקדמים של תהליך הכתיבה, משום שהוא יכול לשמש את הכותב כטיוטה ראשונית 
יבהיר לעצמו את  והלאה, אם  עושה עם עצמו. מכאן  מוחות שהוא  סיעור  וכמעין 
הנושאים שכלל בטקסט, כפי שהוצע קודם לכן, יסרטט מבנה הגיוני, ויכתוב מחדש 
– סיכוייו להצליח בכתיבה ישתפרו. תפקידו של העורך חשוב, אבל כדאי לשמור 

אפשרות זו לשלב שבו יהיה הטקסט ברמה גולמית פחות. 

עבר  לכל  שהשליך  השתילים  לנוכח  אונים  חסר  מרגיש  הכותב  שבהם  במקרים 
ואינספור העשבים השוטים, הוא יכול לעבוד עם העורך בעבודה משותפת, כפי שאכן 
עשו סיגל ומירה. הכותב והעורך יצטרכו לזהות את הרעיונות, למצוא את הקשרים 

ביניהם, לסרטט מבנה בהיר של טקסט, ורק אז ניתן יהיה להתחיל לכתוב מחדש. 
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התכנים  כראוי,  מאורגן  שלו  שהמבנה  טקסט  ליצור  יוכל  שהכותב  שכדי  ראינו 
חייבים להיות מובנים לו היטב ובכלל זה גם הקשרים שביניהם. הוא צריך לדעת 
איזה נושא הוא ראשי ואיזה נושא הוא משני, ובאיזה נושא ראשי נכלל כל נושא 
משני. את כל זאת כדאי שידע לפני שיגבש את סדר הבאת הנושאים הראשיים ואת 
סדר הבאת הנושאים המשניים בתוך כל נושא ראשי. ככל שהטקסט ארוך ומורכב 
נוכל  וגדלה הסכנה של אי־בהירות בראשו של הכותב. לשם כך  כן הולכת  יותר, 
להסתייע באסטרטגיה פשוטה ויעילה של מיפוי התכנים בעזרת תרשים שיבהיר את 

ההיררכיה ואת הקשרים ביניהם. 

חוקרים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית רצו לבדוק מה לומדים מבינים לאחר 
העיקריים  המושגים  את  אספו  הם  כך  כלשהו. לשם  דעת  בתחום  נושא  שלמדו 
שהלומדים הכירו באותו נושא, והשוו אותם למושגים המקובלים בתחום הדעת. 
זו הייתה דרך טובה אבל לא טובה דייה, מכיוון שידיעת מושגים איננה מצביעה 
בהכרח על הבנה. לכן בהמשך ניסו החוקרים לברר גם איך המושגים מתקשרים 
זה לזה, כלומר כיצד הם מתארגנים בראשם של הלומדים. את ארגון הידע השוו 
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 Naveh-Benjamin, Lin, ( גם הפעם לדרך הארגון המקובלת בתחום הדעת 
.)& Mckeachie, 1995

מפת  שנקרא  תרשים  היא  שימוש,  החוקרים  עשו  שבה  ידע  לייצוג  השיטות  אחת 
עץ, והוא דומה לאילן יוחסין. צורת העץ היא היררכית: יש ענפים ראשיים, שמהם 
מתפצלים ענפים קטנים יותר, ומאלה מתפצלים ענפים קטנים אף יותר. לכן התרשים 
ההיררכי הדומה לעץ, מתאים לייצוג היחסים בין מושגים בנושא נלמד כלשהו: הוא 
מציג באופן חזותי את המושגים העיקריים, ומראה אילו מושגים מתקשרים למושגים 
העיקריים. תרשים היררכי כזה נחשב לסרטוט שיכול לייצג היטב הן את הידע של 
 Naveh-Benjamin, Mckeachie,( הלומדים והן את מבנה הידע בתחום הדעת

 .)& Trucker, 1986

סילביה רוהרר-מרפי והוי סואן )Rohrer-Murphy & Suen, 1999( תיארו את 
המושגים כגופים שמימיים בחלל, ואת הקשרים ביניהם ככוח המשיכה שביניהם. 
ככל שאותם גופים שמימיים קרובים יותר זה לזה, כך הכוח המחבר ביניהם חזק 
יותר. אולם השפעת הגופים זה על זה אינה שווה, שכן הגדול ביניהם משפיע יותר 
על הקטן ממנו. כך גם לגבי מושגים. אם נשלוף מן הזיכרון מושג מרכזי אחד בחלל 
הפסיכולוגי, מיד יישלפו אחריו גם המושגים הקשורים אליו, "כוכבי הלכת" שלו. 
זאת ועוד, אם נזכור מושג אחד, נזכור גם את המושגים האחרים הנמצאים בקרבתו 
באותה "מערכת שמש". לכן ארגון הידע במבנה המצייר את הקשרים שבין חלקיו 
נחשב אמצעי חשוב ללמידה, להבנה ולזכירה. מכאן שהוא יכול לשמש לא רק כותבי 
טקסטים עיוניים במהלך עיבוד התכנים, הבנתם לעומק וארגונם לקראת היציאה אל 
הכתיבה. הוא יכול להיות לעזר לכל אדם המעוניין להבין כל תוכן שהוא לעומקו 
ולזכור אותו כדי להצליח במשימה כלשהי: לפתור בעיה, להצליח בהרצאה או בראיון 

עבודה, להצליח במבחן ועוד. 

1. תרשים הולך ונבנה 

בסרטוט שלפנינו נוכל לראות תרשים היררכי פשוט, המציג את הנושאים שהטקסט 
ידבר עליהם. הטקסט עוסק בגורמים המשפיעים על הלמידה. 
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איור 22: תרשים היררכי ראשוני של גורמים המשפיעים על הלמידה

בפרק  יוצג  מאלה שבתרשים  גורם  שכל  ייתכן  ספר,  של  בהיקף  הוא  הטקסט  אם 
נפרד. אם הספר גדול במיוחד ומחולק לשערים, ייתכן שכל אחד מהם יהיה נושאו 
של שער שלם בספר, והשער יכלול פרקים אחדים. כך למשל ייתכן שהשער הראשון 
יעסוק כולו במושג העצמי, והשער יכלול פרקים אחדים שכולם עוסקים בהיבטים 

שונים של מושג העצמי. 

אבל גם ייתכן שהטקסט יהיה בהיקף מצומצם מאוד, למשל מאמר של שני עמודים, 
בעבודה  ספרות  סקירת  של  תת־פרק  להיות  יכול  אף  הוא  עשרים.  או  שמונה 
סמינריונית, והיקפו עשוי להיות עמוד אחד בלבד. התרשים ההיררכי משרת אותנו 
היטב ללא קשר להיקף הטקסט, מכיוון שבכל היקף הוא מסייע לנו לעבד את התכנים 
שנרצה לעסוק בהם בטקסט, ולארגן אותם בסדר בהיר והגיוני. בהמשך, בעת הכתיבה, 

הוא גם יסייע לנו לבנות טקסט בעל מבנה מסודר. 

שקראנו  תכנים  גם  בו  מביאים  כלל  בדרך  אנחנו  עיוני  טקסט  כותבים  כשאנחנו 
את  נארגן  ההיררכי  בתרשים  שלנו.  מקוריים  רעיונות  רק  ולא  שונים,  במקורות 
כל אלה יחד מבלי להבחין ביניהם, מכיוון שהתכנים והרעיונות הם החשובים, וכן 
ההיררכיה והקשרים ביניהם, ולא המקורות שמהם נשאבו. עם זאת רצוי לציין בקצרה 
מהיכן שאוב כל דבר, כדי שאפשר יהיה מאוחר יותר להפנות את הקוראים למקורות 
באופן מדויק ואחראי כנדרש בטקסטים אקדמיים, וגם למען עצמנו ככותבים כדי 

שנוכל לחזור ולעיין במקורות. 
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על מושג העצמי ייתכן שלמדנו ממקור אחד, ואילו על רגשות אתגר/איום ועל הערכים 
כגורמים המשפיעים על הלמידה, למדנו ממקור שני. ממקור שלישי ייתכן שלמדנו 
הן על מושג העצמי והן על תחושות השתייכות/מקובלות כגורמים המשפיעים על 
הלמידה. למקורות שמהם שאבנו את המידע אין כאמור חשיבות לצורך מיפוי זה. 
ככל שאנחנו קוראים יותר על הנושא, לומדים עליו ומגבשים את התכנים שנכתוב 

עליהם, כך הולך התרשים שלנו ונבנה.

איור 23: התרשים ההיררכי הולך ונבנה עם הקריאה במקורות מידע
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תרשים זה הוא השלד הרעיוני של הטקסט. הסרטוט של השלד כאיור מסייע לנו 
להבין בבהירות את היחסים בין הנושאים. הרעיונות העיקריים נמצאים למעלה, 
ונוכל לכנות אותם "המידע שנמצא גבוה במבנה". אלו הקווים הכלליים והבסיסיים 
של השלד הרעיוני, ואפשר לקרוא להם המקרו־מבנה )במונחי קינטש ו־ואן דייק 
שהוזכרו קודם(. יש קשר מטפורי בין חשיבות לבין גובה. מי שחשוב נתפס בעינינו 
מתכוונים  כאשר  למעלה"  שיושבים  "אלה  לעיתים  אומרים  למשל  כך  כגבוה. 
לאלה שנתפסים כחשובים: המנהיגים, בעלי הכוח וקובעי המדיניות. כך גם להפך: 
ושל  ליצור רושם של סמכות  כדי  וגבוה  גדול  בכיסא  ממליצים למנהלים לשבת 

חשיבות. 

ונוכל  נושא,  כל  בתוך  שכלול  מה  הוא  יותר  נמוך  במקום  בתרשים  שנמצא  מה 
הכלליים  הדברים  אלו  המיקרו־מבנה.  או  במבנה"  נמוך  שנמצא  "מידע  לכנותו 
גובה הם התכנים הנמצאים באותה רמה של  קו  פחות. התכנים שנמצאים באותו 
ההיררכיה  בהבנת  רק  לא  חשוב  תפקיד  יש  המידע  לגובה  חשיבות.  ושל  כלליות 
בין הרעיונות אלא גם עבור הכתיבה שתיעשה בהמשך, מכיוון שהדבר יסייע לנו 
לאחר מכן לבנות את כותרות הטקסט שנכתוב, בהיררכיה מדויקת וברורה, על פי 

התרשים שבנינו קודם לכן.  

אם נתבונן בעץ בטבע, נראה שהמבנה שלו הפוך מהתרשים ההיררכי. הגזע נמצא 
כלפי  מתפצלים  יותר  הדקים  והענפים  יותר,  נמוכים  הגדולים  הענפים  למטה, 
מעלה. אנחנו לא נוכל לבנות עץ כזה, משום שמשמעות הדבר תהיה שהרעיונות 
החשובים יהיו למטה. מבחינה פסיכולוגית הרעיונות החשובים צריכים להופיע 
למעלה, כפי שתואר קודם, ולכן מדויק יותר יהיה לתאר את התרשים ההיררכי 
כעץ הפוך – או כשורשים ההולכים ומתפצלים כלפי מטה. שני אלה – עץ הפוך 

או שורשים – דומים להפליא. 
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איור 24: תרשים היררכי כעץ הפוך או כשורשים
החלק של השורשים נראה כהשתקפות החלק העליון 

של העץ, כלומר כעץ הפוך

נווה־בנימין ועמיתיו )Naveh-Benjamin et al., 1986( בדקו תרשימים היררכיים 
של מושגים בפסיכולוגיה שסרטטו סטודנטים באוניברסיטת מישיגן שלמדו קורס 
בפסיכולוגיה. הם גילו שככל שהלמידה בקורס התקדמה, כך הלך המבנה של העץ 
והשתנה. העץ הלך וגדל, והמבנה שלו נעשה מורכב ומשוכלל יותר: נוספו תכנים 
שהתקבצו בהדרגה לקבוצות שיש ביניהן קשרים. יותר מזה, כאשר השוו בין תרשימי 
הסטודנטים  שתרשימי  התגלה  המרצה,  בידי  שסורטט  התרשים  לבין  הסטודנטים 

במהלך הקורס הלכו ונעשו דומים יותר ויותר לזה של המרצה. 
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תהליך דומה אמור להתרחש גם במהלך הקריאה. אפשר לומר שהקוראים לומדים 
במהלך הקריאה את התכנים שבטקסט, ועל כן אפשר לומר שהם תלמידיו של הכותב. 
עם הקריאה בטקסט הבנוי היטב, אמור אותו עץ מנטלי הקושר בין הרעיונות, להיבנות 
בהדרגה, והמבנה שלו יהפוך לברור יותר ויותר, עד כי בסיום הקריאה ייבנה אצל 

הקוראים עץ רעיונות ומידע הדומה לזה של הכותב. 

2. עקרונות לבניית תרשים היררכי

כדאי לעקוב אחר כמה עקרונות שיסייעו בידנו לבנות תרשים היררכי שיועיל לארגון 
התכנים לקראת הכתיבה:

ביניהם  הקשרים  ונושאים,  מושגים  המרכזי:  המידע  כל  את  יכיל  התרשים   .1
ומשמעות הקשרים. 

התרשים ישקף את הנושאים, את הקשרים ביניהם ואת ההיררכיה )אילו נושאים   .2
כלולים כנושאי משנה בנושאים גדולים וכלליים יותר(. 

התרשים יהיה מסורטט באופן ברור שיאפשר גם לאדם אחר להבין את הנושא   .3
רק על פי התרשים. 

הנושאים המרכזיים יופיעו בתרשים למעלה, הנושאים המשניים יופיעו תחתיהם.   .4
יש להקפיד על הגובה המתאים, שכן יש לו משמעות.

יש לסרטט קווים שמקשרים בין הנושאים; כל קו מציין קשר.   .5

יש לכתוב כמה שפחות מילים. אם הרעיונות חוזרים על עצמם – יש לנסות   .6
למצוא דרך לכתוב אותם פעם אחת בלבד. ברוב המקרים זה אפשרי.

ליד הקווים רצוי לכתוב כמה מילים שיאפשרו לדעת מה סוג הקשר. הכתיבה   .7
"טענות";  "מטרות";  ל־";  "נחלק  לכתוב:  )אפשר  חופשית  להיות  יכולה 

"גורמים"; "מושפע מ־" וכדומה(.

אם החומר רב, והנושאים הולכים ומסתעפים מאוד בדרגות ההיררכיה הנמוכות,   .8
  .)zoom in בונים לכל ענף תרשים היררכי משלו בדף נפרד )מעין
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ענפי  על  מרכזי  נושא  כל  בצבעים.  להשתמש  כדאי  מסועף  היררכי  בתרשים   .9
המשנה שלו יסומן בצבע שונה. די אם נצבע את הריבועים שסביב המילים. 

נראה שכדאי לעבוד על תרשים היררכי עם עיפרון ומחק ולא במחשב, משום   .10

שהתרשים משתנה במהלך העבודה. ככל שאנחנו מגלים תכנים חדשים הקשורים 
לנושא שאנחנו עוסקים בו, כך מתבהרת התמונה, ונרצה לשנות דברים בתרשים. 
זו מתאימה  אולם הטכנולוגיה משתכללת במהירות, ועל כן לא בטוח שהצעה 

תמיד ולכולם.

ביניהם,  והקשרים  חשיבותם  הבלטת  כדי  תוך  הנושאים  כל  של  החזותית  ההצגה 
ומיעוט המילים – כל אלו מסייעים להבנת החומר ולזכירתו. יש אנשים שמוצאים 
שכלי זה נוח ויעיל ומאמצים אותו במהירות, ואילו אחרים נרתעים ממנו. ההמלצה 
שלי לאלה האחרונים היא לא לוותר אלא להמשיך ולהתנסות בו, מכיוון שהתמורה 

מצדיקה את המאמץ. 

החיבה לאגדות ולתרשימים הביאה אותי פעם לבנות תרשים של סיפור אגדה )ראו איור 
25 בעמוד הבא(. למרות הטרנספורמציה המוזרה־משהו בהצגת אגדה כסרטוט נדמה לי 

שקסמן המופלא של אגדות עדיין שורה עליו )על תרשימים של אגדות ומיתוסים ראו 
 .)Lévi-Strauss, 1955 ,אצל קלוד לוי־שטראוס, מעמודי התווך של הסטרוקטורליזם

התרשים מציג את "העורב", אגדה המופיעה בלקט האגדות "אמא ספרי לנו: היפהפיה 
הנרדמת )שושנה בין החוחים( ועוד סיפורים" )טמיר, 1976(. אף על פי שמדובר בטקסט 
סיפורי, נוכל לראות שאותם עקרונות שצוינו לגבי סרטוט תרשים היררכי של תכנים 
מכיל  "העורב"  )1( התרשים של  גם כאן )בשינויים מתבקשים(:  עיוניים, תופסים 
את כל המידע המרכזי – דמויות והתרחשויות )במקום מושגים ונושאים המאפיינים 
את התכנים העיוניים(, הקשרים ביניהן ומשמעות הקשרים; )2( התרשים בנוי כך 
ואת ההתרחשויות, את הקשרים ביניהן  שהוא משקף את כל אלה – את הדמויות 
והנושאים(;  המושגים  של  ההיררכיה  את  )במקום  המאורעות  השתלשלות  ואת 
)3( הקווים מקשרים בין הדמויות לבין ההתרחשויות. כל קו מצביע על קיומו של 

קשר; )4( בתרשים מופיעות מעט מילים; )5( ליד הקווים כתובות מדי פעם מילים 
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איור 25: האגדה "העורב" כתרשים
רוב העקרונות המתאימים לתרשים היררכי של טקסט עיוני מופיעים גם כאן  

מוצא בבוקר

מופיעה עם סוסים

בגלל כישוף הופכת ל־

משאירה

מתפתה על ידי זקנה

מבקשת עזרה מ־

רוכבת במרכבתה אל

עוברת שנה תמימה

בעזרתם מגיע אל

הכישוף מוסר

לוקח משלושה שודדים

מגיע בעזרת ענק אל
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חופשי  באופן  נבחרות  אלו  מילים  הקשר.  משמעות  את  המציינות  הקווים  לאורך 
וגמיש, כפי שמוצע גם לגבי התרשים ההיררכי של טקסט העיוני )בתרשים האגדה 
הן בעיקר פעלים, כלומר המילים המניעות את העלילה(; )6( גם אדם שאינו מכיר 

את הסיפור, יכול להבין אותו בעזרת עיון בתרשים בלבד.

הן בתכנים עיוניים והן בתכנים סיפוריים אפשר לבנות שני סוגי תרשימים: תרשים 
המתאר את סדר העניינים כפי שהוא מופיע בטקסט, מה שניתן לכנות "מבנה שטח" 
במונחיו של נועם חומסקי; ותרשים המתאר את התכנים ואת הקשרים ביניהם או 
את סדר ההתרחשויות הכרונולוגי, מה שניתן לכנות "מבנה עומק" )שראל, 2006(. 

בספר זה אנחנו מתמקדים בסוג האחרון, ומראים כיצד הכותב יכול להשתמש בתרשים 
העתיד  הטקסט  את  לתכנן  וכדי  התכנים  את  להבין  כדי  העומק  מבנה  את  המתאר 
להיכתב, וגם להיעזר בתרשים זה בעת הכתיבה עצמה, כפי שנראה בסעיף הבא. כל 
זאת כדי שהטקסט העיוני שנכתוב ישקף במבנה השטח את מבנה העומק, ואולי כאן 
יצליחו לשחזר בראשם את מבנה  זאת כדי שהקוראים  יותר: כל  כדאי לדייק עוד 

העומק, את התמונה השלמה. 

3. מתרשים היררכי לתוכן העניינים

הוא  שגם  מפורט,  עניינים  תוכן  לבנות  עלינו  ייקל  היררכי,  תרשים  שבנינו  לאחר 
יסייע לנו לראות את הקשרים בין הנושאים ואת ההיררכיות, ולקבוע מה יהיה מבנה 
הטקסט. בתוכן העניינים הזה כדאי לכלול כותרות בשלוש, ארבע ואפילו חמש רמות. 
נחזור לדוגמה של הטקסט המתמקד בארבעה גורמים המשפיעים על הלמידה. בתרשים 
ההיררכי ראינו ארבעה נושאים ברמה הגבוהה ביותר: מושג העצמי; רגשות אתגר או 
איום; ערכים; ותחושות השתייכות ומקובלות. נניח שהחלטנו שהסדר יהיה מן האדם 
פנימה – אל קשריו עם החוץ. לפי קו זה, מושג העצמי )כלומר תפיסת האדם את עצמו( 
יהיה הנושא הראשון בתוכן העניינים, ולאחריו במקום כלשהו תחושות ההשתייכות 
והמקובלות )תחושות האדם לגבי מקומו בחברה(. את שני הגורמים האחרים ננסה 
לסדר לפי אותו קו, אם זה אפשרי. למשל ערכים יכול להיות הנושא השני אם נתפוס 
נושא זה כאישי־פנימי או שיעמוד לאחר תחושות ההשתייכות והמקובלות אם נתפוס 
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נושא זה כקשור ליחסים שבין אדם לחברו. תחושות האיום או האתגר )אם הכוונה 
למה שחש הלומד ביחס למטלה הלימודית שהוא עומד בפניה( יכולות לבוא כנושא 

אחרון ואולי לפני כן, תלוי איך נראה אותן על קו הרצף שבין הפנים לבין החוץ. 

מבנה  על  שתשמור  חשובה,  כמפה  הכתיבה  בעת  לנו  ישמש  מפורט  עניינים  תוכן 
ובדוקה.  סלולה  בדרך  הולכים  שאנחנו  הביטחון  את  לנו  ותיתן  הטקסט  של  ברור 
תוכן עניינים כזה ישמש גם את עורך הטקסט וגם את המעצב הגרפי שייכנס לתמונה 
לאחר מכן אם הטקסט מיועד להתפרסם כספר, שכן גם הם חייבים להכיר את מבנה 

הטקסט כדי לשקפו לקוראים בבהירות. 

אלונה, עורכת ותיקה של ספרי עיון, סיפרה שנתקלה פעם בעבודתה בספר שלא 
הצליחה בשום אופן להבין את המבנה ההיררכי שלו: מה הנושאים העיקריים, מה 
ומה נכלל בתוך מה. היא מספרת שזה היה אחד  יותר,  הנושאים ברמות הנמוכות 
הטקסטים הבלתי מובנים ביותר שערכה אי־פעם. הספר עסק באחד מתחומי ההתמחות 
שלה, ועל כן לכאורה לא הייתה הצדקה לחוסר ההבנה שלה. אבל חוץ מהבנה כללית 
של התחום, לא הצליחה להבין אפילו במה הספר עוסק. לכן ביקשה מרונית, אחת 
מכותבות הספר, לשלוח תוכן עניינים מפורט שמכיל את כל הכותרות בכל הרמות, 
מן הכותרות המרכזיות ועד לכותרות הנמוכות ביותר בהיררכיה. רונית שלחה תוכן 
עניינים של כל הפרקים למעט האחרון. היא טענה שלמרות מאמציה המרובים לא 
עלה הדבר בידה. נראה שכישלונה לשלוח תוכן עניינים שלם נבע מכך שהיא עצמה 
לא הבינה את הנושא לעומק ולא פיענחה את הקשרים בין תכניו. מכיוון שהנושא 
לא היה ברור לה עצמה, לא יכלה לכתוב בבהירות ומובן מאליו שגם העורכת, זו 

הנחשבת לקוראת הראשונה של הטקסט, לא יכלה להבין את הדברים.  

יש להוסיף שבניית תוכן עניינים היררכי ברור דורשת מן הכותב לא רק הבנה של 
הקשרים בין התכנים, אלא גם הכרעה אילו ייכללו בטקסט, ועל מה רצוי לוותר. 
פיצוח הקשרים בין התכנים עשוי להיות משימה לא פשוטה, וכמוהו ההחלטה אילו 
תכנים יושמטו מן הטקסט, אבל את כל זאת חשוב לברר לפני שניגשים למלאכת 

הכתיבה עצמה.  
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הקוראים.  לרשות  העומד  עניינים  מתוכן  שונה  הכותב  את  המשמש  עניינים  תוכן 
ראשית, תפקידיהם שונים. הראשון משמש כמפה בעת הכתיבה, ואילו השני נועד 
לסייע בדילוג אל הפרק המבוקש וגם כדי להציג את מבנה הטקסט, כלומר את תמונת 
הרמות  במספר  מוגבל  השני  ואילו  רבות,  לרמות  מפורט  הראשון  הטקסט השלם. 
ניסוח מדויק בהתאמה לכותרות פנים  שהוא מציג. בשני בלבד חשוב להקפיד על 

הספר, ומצוינים מספרי העמודים. 

4. מהתרשים ההיררכי אל הכתיבה

ראינו  עוד  יותר.  טוב  הנושא  לכותב להבין את  ראינו שהתרשים ההיררכי מסייע 
נוכל לבנות תוכן  גם לתהליך הכתיבה מכיוון שמהתרשים ההיררכי  שהוא מסייע 
עניינים מפורט שישמש אותנו בכתיבה. כעת נראה שהתרשים ההיררכי יכול לסייע 

לכתיבה גם באופן ישיר, בלי שלב הביניים של בניית תוכן עניינים. 

כדי להתחיל לכתוב יהיה עלינו להפוך את הרעיונות ואת הקשרים ביניהם, שנראים 
כל כך ברורים בתרשים, לשורות־שורות של מילים. שאיפתנו היא לכתוב באופן כזה, 
שמי שיקרא את הטקסט שלנו יוכל לחזור ולבנות בראשו  מחדש – או לסרטט על 
הדף  – את אותו תרשים. ניקח לדוגמה את התרשים שמציג את הגורמים המשפיעים 
על הלמידה )איור 23(. אילו היה התרשים מול עיני הקוראים, היו רואים מיד שיש 
ארבעה גורמים מרכזיים. במילים אחרות, הם היו מקבלים מיד תמונה כללית של 
תוכני הטקסט. אבל מכיוון שהוא איננו מוצג בפניהם והם אינם יכולים לראותו, כדאי 
לפצות אותם על ידי אמירה מכלילה שתספר להם מילולית ובמפורש שיש ארבעה 
הגורמים  מהם  בתחילה  כבר  לפרט  אפילו  נוכל  הלמידה.  על  המשפיעים  גורמים 

האלה, כך למשל: 

קיימים ארבעה גורמים המשפיעים על הלמידה: מושג העצמי, רגשות אתגר 

או איום, ערכים ותחושות השתייכות ומקובלות. 

נוכל כמובן לבחור דרכים שונות של ניסוח. כך למשל, במקום "קיימים..." נוכל 
לכתוב "יש..." או "חוקרי הלמידה זיהו...". כאשר הגורמים מתוארים ביותר מאשר 
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מילה או שתיים, אפשר ואפילו מומלץ למספר אותם ואף לשים נקודה ופסיק );( 
כדי שהקוראים יוכלו בקלות להבחין ביניהם, כך למשל: 

קיימים ארבעה גורמים המשפיעים על הלמידה: )1( מושג העצמי, שנחקר 

רבות על ידי פסיכולוגים קוגניטיביים וחברתיים; )2( רגשות אתגר או איום, 

המתייחסים לרמת הקושי של המטלה; )3( ערכים שונים, שיש להם חשיבות 

מרובה כפי שנבהיר בהמשך; ו־)4( תחושות השתייכות ומקובלות שהשפעתן 

חזקה בעיקר על מתבגרים. 

אם ברצוננו לומר דבר־מה על כל הגורמים האלה יחד, נוכל להמשיך את הפסקה 
ואף להוסיף עוד פסקה או כמה פסקאות. לאחר שסיימנו, נתחיל להתעמק בגורם 

הראשון, מושג העצמי. 

כמו  ולכן  מטה,  כלפי  ומסתעפים  יורדים  ההיררכי  התרשים  של  שהענפים  ראינו 
ועם  ההתפתחות  עם  ומתרבים,  הולכים  ומתפצלים,  הולכים  הם  עץ  של  שורשים 
ההעמקה, וככל שהתכנים מעמיקים יותר, כך הפירוט רב יותר. בעת הכתיבה נתמקד 
בכל פעם בענף אחד על הסתעפויותיו. לפני כל הסתעפות נוכל להשתהות לרגע, כדי 
להציג בפני הקוראים בעזרת אמירה מכלילה את מה שיבוא בהמשך, כפי שעשינו 
תחילה. כך נוכל אפוא לפתוח את הצגת מושג העצמי, הגורם שבחרנו להציג ראשון: 

מושג העצמי נוטה לחזק את עצמו בהתאם לאמונה של הלומד ביכולתו. 

לומד שמאמין ביכולתו יעז לקחת על עצמו משימות לימודיות, ויש סיכוי 

כן  ועל  זאת,  יעז לעשות  ביכולתו לא  זה שאינו מאמין  ואילו  שיצליח בהן, 

סיכוייו להצליח יהיו קטנים יותר. 

ההסתעפות  של  אחד  צד  מפורט  ולאחריו  הכללי,  המשפט  הוא  הראשון  המשפט 
מאמין  )"שאינו  השני  הצד  ולאחריו  ומצליח"(  מעז  ביכולתו  "המאמין  )בתרשים: 

ביכולתו לא מעז ולא מצליח"(. עם הקריאה מתחילים הקוראים לסרטט בראשם את 
היחסים בין המרכיבים, כלומר יוצרים בראשם תמונה מנטלית. כשהטקסט בנוי על 
פי תרשים היררכי ולמעשה מתאר אותו באופן מסודר עם אמירה מכלילה שלאחריה 
התעכבות על כל ענף בתורו, נוכל לומר שהטקסט מסייע ליצור בראשם של הקוראים 
"תרשים היררכי מנטלי". בדוגמה שלהלן נראה קטע פתיחה שבו אמירה מכלילה 
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)באותיות מודגשות(, ולאחריה התרשים המנטלי הראשוני שהקוראים אמורים לבנות 
בראשם )איור 26( בעקבות קריאת הקטע. האיור מראה שזהו תרשים היררכי.

שלושה  על  להסתמך  יכול  המודרני  בעידן  האדם  טיילור,  של  לטענתו 

מקורות אפשריים של מוסר: הראשון חיצוני לאדם, והשניים האחרים 

פנימיים לו. המקור החיצוני מאפיין את האדם המאמין ]...[

איור 26: תמונה הולכת ונבנית
תרשים מנטלי ראשוני הנבנה בעקבות קריאת משפט פתיחה מכליל

עם הקריאה יוסיף התרשים המנטלי להתפתח בראשם של הקוראים. אם ירצו להבין 
את התכנים טוב יותר ולזכור אותם – לקראת כתיבה שהם עצמם יכתבו על הנושא, 
לקראת הרצאה שעליהם לשאת או לקראת מבחן – כדאי שיעלו את הסרטוט על דף, 

וימשיכו לפתח אותו עם המשך הקריאה.  

אחד הסטודנטים הראה איך הוא משתמש בעת קריאת מאמרים בתרשימים היררכיים 
קטנים וזריזים, שמסייעים לו להתרכז בתכנים, לעבד אותם ולסכמם. הנה שרבוט קטן 

של אותו סטודנט )המאמר מתוך "בתנועה" ה, 1, 1999(:
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איור 27: שימוש בתרשימים היררכיים קטנים במהלך קריאה או האזנה להרצאה
שרבוט תרשימים היררכיים קטנים יסייע לעיבוד התכנים הנקראים או הנשמעים

חשוב להדגיש שלא תמיד אנחנו חייבים לומר אמירה מכלילה לפני הסתעפות. למשל 
כשאנחנו עומדים לכתוב על ההסתעפות הזו:

משפיע על

איור 28: הסתעפות בתרשים היררכי — הנושאים המופיעים למטה 
כלולים בנושא הכללי המופיע מעליהם

הסתעפות בתרשים לשני נושאים יכולה למצוא ביטוי בטקסט במגוון דרכים. 
אפשר לפתוח במשפט מכליל, אך אין זה הכרחי
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איננו חייבים לפתוח כך: 

מושג העצמי משפיע על ההתנהגות וגם על הלמידה. 

או כך: 

למושג העצמי יש שתי השפעות: על ההתנהגות ועל הלמידה.

יהיה זה מייגע לחזור שוב ושוב על סגנון זה של אמירות מכלילות במהלך הטקסט 
כולו, ובדרך כלל גם אין צורך בכך, אף על פי שתמונת התרשים ההיררכי עדיין 

הולכת ונבנית בראשם של הקוראים, ותהליך זה רחוק מלהסתיים. 

נקודה  באיזו  לרוב  הקוראים  יודעים  כבר  ההיררכי  בתרשים  הנמוכים  במקומות 
בתמונה הם נמצאים. אם כן, במקום אמירה מכלילה, יהיה מעניין יותר אם נכתוב 
כעת רק על צד אחד של ההסתעפות, כשהקוראים עדיין לא יודעים על קיומו של 
ורק  ההתנהגות,  על  העצמי  מושג  על השפעת  נכתוב  שלנו  בדוגמה  למשל  האחר. 
אחר כך נגלה לקוראים שמושג העצמי משפיע גם על הלמידה. במקרה כזה, כאשר 
נתחיל לדבר על הלמידה, נצטרך לפתוח את דברינו על הלמידה באמירה שתבהיר 

שהלמידה היא חלקה השני של ההסתעפות. למשל כך:

מושג העצמי משפיע גם על הלמידה. 

מובן שאין הכרח להשתמש ב"גם" דווקא. לפעמים אפשר להשתמש ב"עוד" )עוד 
נוספת(, ב"שני" )השפעה שנייה(, ב"אחר", "שונה"  השפעה(, ב"נוסף" )השפעה 
)השפעה אחרת, שונה( וכן הלאה. אם כתבנו באריכות על השפעת מושג העצמי על 

ההתנהגות, ואנחנו רוצים לסייע לקוראינו לקשור בין הלמידה לבין ההתנהגות כדי 
שיבינו שמדובר בשתי התפצלויות היוצאות מאותו מקום, נוכל להזכיר את שתיהן 

באותה נשימה, למשל כך:

מושג העצמי משפיע לא רק על ההתנהגות, אלא גם על הלמידה.
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או:

כפי שראינו, מושג העצמי משפיע באורח ניכר על ההתנהגות. אולם הוא 

משפיע גם על גורם חשוב נוסף: על הלמידה.

ויש כמובן דרכים דומות נוספות לניסוח אותו רעיון. 

יש האומרים שלא צריך לבזבז את כל התחמושת מיד בתחילת הטקסט. הכוונה היא 
בדיוק לעניין זה. אם נוותר על המטפורה הלוחמנית, נאמר שלא תמיד צריך לגלות 
את כל הסודות בתחילה, ואין צורך לספר תמיד לקוראים מה יהיה בהמשך הטקסט. 
לפעמים טוב לספר את הסיפור לאט, עקב בצד אגודל. לפרוס את התמונה לפניהם 
בהדרגה, למשוך אותם, לרתק אותם, לא לגלות מוקדם מדי את סוף התעלומה. 
אם נכתוב בבהירות ובאופן מסודר, יצליחו הקוראים לבנות לעצמם את התמונה 
כזו. במקומות מורכבים  נוכל לפעול בדרך  המלאה. אבל לא בכל מקום בטקסט 
יותר, שבהם יש סכנה שהתמונה תיראה עמומה וחשוכה, "לא ניתן מכשול בפני 
עיוור", אלא נאיר בתאורה חזקה את התמונה השלמה לפני שנזמין את הקוראים 

להיכנס פנימה. 
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פרק שמיני 

הוראת מבנה הטקסט העיוני

פרק אחרון זה עוסק בהוראת מבנה הטקסט העיוני. הסעיף הראשון עוסק בהוראת 
כתיבה עיונית בכלל, ושאר הסעיפים מתמקדים בהוראת המבנה. 

1. הוראת כתיבה עיונית

מטרת הוראת כתיבה היא קידום יכולות הכתיבה של הלומדים. מעבר למטרה מובנת 
זו, חשוב להציב מטרה נוספת, מרכזית לא פחות, והיא העצמת הלומדים.  מאליה 
שירגישו  כדי  שלהם,  הכתיבה  ביכולת  ביטחון  לחוש  אותם  להביא  תהיה  מטרתנו 
שהם מסוגלים להוציא תחת ידיהם טקסטים עיוניים ברמה גבוהה, ואף לעורר בהם 

רצון לכתוב מעבר לחובות הלימודיות המוטלות עליהם. 

לשון  לימודי  של  הכללתם  חשיבות  על  לדעתם  שנשאלו  גופני  לחינוך  סטודנטים 
בהכשרתם, הביאו נימוקים רבים ושונים המעידים על הכרתם בחשיבות נושא זה. 
אחד הסטודנטים הדגיש בפתח דבריו את תחושת הביטחון שמעניקים הידע הלשוני 
מול  בעמידה  גבוה  ביטחון  מעניקה  בשפה  טובה  שליטה  "ראשית,  בו:  והשליטה 
קהל." עמידה מול קהל מעוררת חרדת קהל, אחד מגורמי החרדה הבולטים שזוהו 



112   |   מילים בונות תמונה / אסיה שרון

במחקר, והסטודנט מדבר למעשה על הצורך בהפחתת חרדה. דיבור מול קהל הוא 
פעולה מעוררת חרדה, בין שהוא במפגש פנים־אל־פנים ובין שנעשה דרך האינטרנט 
עבור  כתוב  פרסום טקסט   .)Campbell & Larson, 2013( מרוחקים  לנמענים 
קהל קוראים דומה לדיבור מול קהל בהיותו גם הוא פעולה חושפנית שבה הכותב 
מגלה טפח או יותר מאישיותו ומכישוריו לפני קהל שעלול להיות שיפוטי וביקורתי.

החשיפה שיש בכתיבה, גם בכתיבה עיונית מקצועית, גורמת לרבים לכתוב כתיבה 
מכתיבה  כליל  להימנע  או  הטוב,  במקרה  כללים  של  רשת  לרצות  המנסה  חיוורת 
את  מקנה  איננו  אבל  לכותב,  מסוימת  הגנה  מעניק  לכללים  הציות  הרע.  במקרה 
האומץ לתת דרור לרעיונות ולחוש את חדוות היצירה. כתיבה שמתעטפת בחומת 
ובלשון הפסיכולוגיה:  נמוך בכתיבה,  הגנה מצביעה על חולשה, על ביטחון עצמי 
על מסוגלות עצמית נמוכה בתחום הכתיבה. מסוגלות עצמית )self efficacy( היא 
תפיסתו של אדם את יכולת הביצוע שלו בתחום מסוים )Bandura, 1994(. הכרת 
עקרונות וכללי כתיבה היא דבר חיוני להגברת המסוגלות העצמית בכתיבה, אבל 

משם צריך להמריא למחוזות חדשים. 

מיכל צלרמאיר ונוגה גלעד )1995( חקרו תלמידים בשלבים שונים של התפתחותם 
מן  תיכון  תלמידי  שקידמה  עשירה,  קומוניקטיבית  סביבה  מתארות  הן  ככותבים. 
השלב שבו נמצאו לשלב מתקדם יותר. אותם תלמידים שהיו עדיין בשלב התחלתי 
יחסית תיארו את כתיבתם כשהם משתמשים במונחים טכניים של "לנסח" ו"לסכם". 
המונחים  בעזרת  כתיבתם  את  תיארו  יותר  מתקדם  לשלב  שהגיעו  אלו  לעומתם 
 Breiter( וסקרדמליה  ברייטר  בעקבות  ו"מבנה".  הטקסט"  "הרחבת  "טיוטות", 
Scardamalia &(, הן מכנות את הכותבים בשלב המתקדם ביותר "ממירי ידע", 
פריירה  פאולו  במונחי  ידע".  "מגידי  שכונו  פחות  מפותח  בשלב  לכותבים  בניגוד 

)1981( אלה הם כותבים משוחררים בניגוד למדוכאים. 

כיצד  להבין   )Tardy, 2005( טארדי  קריסטין  גם  ניסתה  מכן  לאחר  שנים  עשר 
נתפסת הכתיבה בעיני כותבים, וגם היא התעניינה בשינויים המתרחשים עם הזמן 
בתפיסת הכתיבה. בניגוד לצלרמאיר וגלעד שבחנו את תפיסת הכתיבה של תלמידים, 
טארדי עקבה מקרוב אחר תפיסת הכתיבה של שני סטודנטים לתארים מתקדמים. 
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סטודנט  פול,  השניים,  מבין  הטירון  אצל  הכתיבה  בתפיסת  שינויים  מצאה  היא 
לתואר שני. היא שמה לב שתחילה הוקדשה תשומת לבו למרכיבים הלשוניים של 
הטקסט, אבל בהמשך היא הופנתה אל הסממנים הרטוריים שלו. כלומר עם הזמן 
החל פול לחשוב כיצד הדברים יתקבלו אצל הקוראים שלו, וניסה לחפש דרכים 

לעניין ולשכנע אותם. 

טארדי,  של  המחקר  פי  על  והן  וגלעד  צלרמאיר  של  המחקר  פי  על  הן  כך,  אם 
אפשר לומר שכותבים מתחילים במצב שבו הם שקועים בעניינים טכניים. בשלבים 
כללים  לשוניים,  כללים   – לכללים  כתיבתם  את  להתאים  מנסים  הם  הראשונים 
דקדוקיים וכללי סיכום. כותבים כאלה אפשר לכנות "מדוכאים". הכללים משמשים 
להם כהנחיות לביצוע, שקובעות עבורם כיצד לפעול, וכמו שתואר קודם גם כסוג 
של הגנה. אבל הכללים הם גם כבלים, משום שכל מעייניהם של הכותבים המתחילים 
נתונים לביצוע "נכון". פעולותיהם נעשות אפוא מתוך חוסר ביטחון ומתוך חשש 

מתמיד מטעויות.

בביקור שערכתי בבית ספר יהודי בארצות הברית שאלתי תלמידים ישראלים בני 
דיבור,  עבורם:  ביותר  הקשה  היא  שפה  מיומנות  איזו  אנגלית,  בשיעור   13–12

האזנה, כתיבה או קריאה. לאור היכרות עם מקביליהם בארץ, דהיינו תלמידים 
עולים הלומדים עברית, ציפיתי שישיבו שהכתיבה קשה להם ביותר, ושהדיבור 
הוא הקל ביותר. תלמידים עולים הלומדים עברית משתלטים במהירות על הדיבור, 
אך הפער בין הדיבור הישראלי־כמעט בחצר בית הספר לבין הרמה הנמוכה של 
הספר  בתי  למנהלי  מובן  תמיד  שלא  לכך  מביא  זה  פער  ומטעה.  גדול  הכתיבה 
בארץ מדוע נחוץ להקצות לתלמידים העולים שעות הוראת עברית רבות כל כך. 

תופעה זו של דיבור שוטף מצד אחד וכתיבה רדודה ולקויה מנגד הייתה מוכרת גם 
למורה לאנגלית של אותם תלמידים ישראלים בארצות הברית. אולם להפתעת שתינו 
כל התלמידים הסכימו על כך שהמיומנות הקשה ביותר היא דווקא דיבור. כאשר 
התעקשתי לשאול מה בקשר לכתיבה, אמרו במפורש שהכתיבה אינה קשה להם. 
אפשר להסביר זאת בעובדה שתלמידים אלה כותבים בעיקר עבור מוריהם. בעיניהם 
המורים הם אלה שרואים את הניצחונות הקטנים שלהם בהתגברות ההדרגתית על 
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הכתיבה, ולא את כישלונם להתבטא בה כראוי. יותר מזה, המורים הם השותפים 
שלהם לאותם ניצחונות. הם אלה שעומדים לצדם, תומכים בהם ומעודדים אותם, 
ובעיקר – הם אינם מצפים מהם לכתיבה טובה באנגלית. לכן החשש להיתפס כבלתי 

יודעים אנגלית אינו קיים במקרה זה. 

בשונה מן הכתיבה, הדיבור הוא הכלי היחיד בידי בני הנוער הישראלים המאפשר 
להם תקשורת מיידית עם הסביבה, והוא זה שמעיד על זרותם בפני אחרים, ובעיקר 
בפני בני גילם האמריקנים שבקרבם הם רוצים להתערות, שכן אפילו אינם יכולים 
לדבר כראוי. וזאת לא רק מן ההיבטים של אוצר מילים, של סידור המילים במשפט 
או של ניסוח רעיון שלם, אלא גם מן ההיבט של המבטא, מרכיב שלא קיים בכתיבה. 

אם כן, כשאנחנו מדברים על העצמת תלמידים כמטרה בתחום הוראת הכתיבה, יש 
מטלות  עם  להתמודד  מסוגלים  יחושו  לכך שהתלמידים  ולהדגיש שהכוונה  לחזור 
כתיבה תובעניות ברמה גבוהה גם מחוץ לגבולות עולם המוסד החינוכי. זאת משום 
המקום  שזה  ומשום  לו,  שמחוצה  הסביבה  עם  היא  יותר  המאיימת  שההתמודדות 

שעלינו להכין את התלמידים לקראתו.

ניתן לקדם לומדים בכתיבה, להעצים אותם וגם ליצור עניין ומוטיבציה בלמידה. ניתן 
לעשות זאת אפילו בזמן קצר יחסית. הדבר אפשרי על ידי תכנון מדוקדק של תקופת 
הכתיבה  בהוראת  צמודות.  והנחיה  הוראה  כדי  תוך  שתתבצע  אינטנסיבית  כתיבה 
נתמקד באופן מובנה ומסודר בנושאים הקשורים לטקסט או לתהליך הכתיבה. נושא 
המבנה, למשל, הוא אחד הנושאים החשובים, ואפשר אפילו לפתוח בו. בד בבד עם 
ההוראה המובנית חיוני לדרוש מן התלמידים להתחיל מיד בכתיבת טקסטים שלמים, 
ויש להציב בפניהם לוח זמנים צפוף. כל נושא חדש שיילמד בהמשך, ימצא מאליו 

את דרכו ליישום בתוך הטקסט שהתלמידים כותבים. 

הפעולה הראשונה בכתיבה היא בחירת הנושא. בספרי הלימוד ובאינטרנט אפשר 
למצוא שפע של נושאים שאפשר להציע לתלמידים, הקשורים לעניינים אישיים, 
חברתיים, ערכיים או אקטואליים מגוונים. עם זאת חשוב שהתלמידים יכתבו גם על 
נושאים הקשורים לחומר הלימודים במקצועות הלימוד השונים. הטקסטים יכולים 
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עבודות  ועד  שתיים  או  פסקה  של  קצרים  מטקסטים  החל  בהיקפם:  שונים  להיות 
בנות כמה עמודים.   

לאחר בחירת הנושא ותכנון מבנה הטקסט יתבקשו התלמידים לכתוב את החלק 
אותו חלק  היקפו של  ולהביאו למפגש קבוצתי עם המורה.  הראשון של הטקסט 
יותר ארוך – עמוד,  יכול להיות קצר מאוד, למשל פסקה אחת, או מעט  ראשון 
תלמידים.  כארבעה  של  קטנות  בקבוצות  יתקיימו  המפגשים  פרק.  או  תת־פרק 
למשל  עדיין,  נלמדו  שלא  נושאים  לדיון  בהכרח  יעלה  שכתבו  בטקסטים  הדיון 
סדר המילים במשפט, לכידות, תקינות לשונית, כתיב, בהירות או ִמשלב. אולם 
בשלב זה יש להתייחס אליהם רק בהקשר לטקסטים הנדונים עם הרחבה תאורטית־

עקרונית קצרה. 

המפגש הראשון יספק לתלמידים הצעות לשיפור החלק שנכתב והנחיות כיצד לגשת 
לכתיבת החלקים שעדיין לא נכתבו, ויש להניח שייכתבו מלכתחילה באיכות גבוהה 
המובנית  ההוראה  עם  בשלמותו.  הטקסט  את  יביאו  הבא  הקבוצתי  למפגש  יותר. 
של הנושאים השונים ועם המשך המפגשים הקבוצתיים סביב הטקסטים שכותבים 

התלמידים, הולך ונבנה מאגר ידע, ונוצרת שפה משותפת.

עוד אציין כאן שיש להדגיש בפני התלמידים שמטרתנו ככותבים היא לא רק להעביר 
מסרים בבהירות ובדייקנות, אלא גם לעניין את הקוראים ולשכנע אותם שתוכני 
ומדויקת  בהירה  מסרים  העברת  אם  לדיון בשאלה  מקום  יש  ערך.  בעלי  הטקסט 
היא אמצעי בדרך לשכנוע הקוראים, או שזו מטרה לעצמה, ויש מקום לדיון מקיף 
יותר בשאלה אם הכתיבה וכללי הכתיבה אינם אלא אמצעי להשגת מטרות אחרות 
כמו העברת מסרים טובה, קידום יחסים חברתיים או הצלחה בלימודים הנוכחיים 

ובלימודים גבוהים יותר.

דבר אחרון שאומר הוא שלא נכון יהיה לדחות את הוראת הכתיבה לאחר הוראת 
הבנת הנקרא, ויש ללמד שני היבטים אלה של השפה כשהם כרוכים זה בזה ומזינים 

זה את זה. עלינו לשאוף ליעילות: לקידום מרבי בזמן קצר. 
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2. עיתוי

חשוב לחשוף תלמידים לטקסטים עיוניים החל מכיתה א'. מגמה בכיוון זה ניכרת 
משמעות   .)Williams et al., 2005( האחרונות  בשנים  הברית  בארצות  גם 
הדבר היא שלצד הטקסטים הסיפוריים שאותם מכירים הילדים זה מכבר, יפגשו 
מטרות  מבחינת  בעיקר  השניים,  בין  להבדלים  להתייחס  הזמן  זה  חדשה.  סוגה 
הטקסט, מבנהו וסגנונו. מאחר שמבנה הטקסט העיוני הוא נושא חיוני בהוראת 
טקסטים עיוניים, יש להתייחס למבנה בכל רמה: הן כשמלמדים טקסט טיעוני או 
אחר בבית הספר היסודי והתיכון, והן כשמלמדים כתיבה מורכבת יותר, למשל 

כתיבת עבודת מחקר. 

גם בהוראת עריכה. ראינו קודם לכן שכאשר  מן הראוי להתייחס למבנה הטקסט 
מבנה הטקסט בעייתי, גם העורך מתקשה להבין את התכנים. מאחר שבמקרים כאלה 
נדרשת בנייה מחדש של הטקסט, מה שיגרור שינוי ברצף הרעיונות ובקשרים בין 
רעיון למשנהו, מומלץ לעשות שינוי דרמטי כזה במשותף עם הכותב. העורך יכול 
לסרטט עם הכותב תרשים היררכי ותוכן עניינים, והכותב ימשיך משם ויכתוב מחדש. 

לאחר שיסיים, יחזיר את הטקסט לעורך לעריכה לשונית.

3. הבנת המונח "מבנה" 

אחת הבעיות העיקריות בהוראת מבנה הטקסט העיוני נגרמת בגלל המונח "מבנה". 
שתי המשמעויות של המילה "מבנה" וההבדלים ביניהן נדונו בפרק הראשון בספר 
בניין:  בדמיוננו  עולה  היומיום,  בלשון  "מבנה"  המילה  את  שומעים  כשאנחנו  זה. 
גוף מוחשי בעל נוכחות בחלל. אבל מבנה של טקסט, כאמור, מתייחס לאופן שבו 

מאורגנים התכנים ולסדר הופעתם. 

מונח חדש נחשב ל"מילה קשה". נוכל לומר זאת גם הפוך: מילה קשה פירושה מילה 
שאיננה מוכרת. המילה "מבנה" מוכרת משום שהיא שכיחה בחיי היומיום: מבנה 
בטון, מבנה עץ, מבנה נייד, ביטוח מבנה, הריסת מבנים וכן הלאה. במשמעות זו 
"מבנה" הוא דבר שנבנה – בית, בניין וכדומה. מכיוון שהיא מוכרת, היא לכאורה 
אינה מילה קשה. אבל כאשר אנחנו מתייחסים למילה "מבנה" במשמעות של סדר 
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התכנים או האופן שבו הם מאורגנים – משמעותה שונה. מאחר שמשמעות זו של 
המילה "מבנה" מוכרת פחות, הריהי כעת בבחינת "מילה קשה". 

מחקרים מראים שריבוי רעיונות חדשים בטקסט מקשה על הקוראים להבין את 
התכנים )Armbruster & Anderson, 1991(. מילה חדשה דורשת למידה כמו 
יהיה  חדשות,  במילים  וגם  חדשים  ברעיונות  שדחוס  טקסט  כן  ועל  חדש,  רעיון 
קשה עוד יותר להבנה. מכאן שעלינו לדאוג לכך שהמונח "מבנה", שנשתמש בו 
מעתה והלאה לעיתים קרובות בהוראת הכתיבה, יהפוך למוכר ולשגור במשמעותו 
כסדר וארגון הרעיונות שבטקסט, עד שיהפוך לחלק מן הידע הקודם, המוכר, של 

הלומדים. 

יש  שלמילה  העובדה  את  להדגיש  עלינו  מבנה,  מהו  יבינו  שלנו  שהתלמידים  כדי 
משמעות כפולה. כלומר שהמילה קיימת בלשון היומיום, ושמשמעותה בלשון היומיום 
שונה ממשמעות המילה שאנחנו עוסקים בה. לצורך הבהרת העניין עלינו לערוך 
השוואה בין שתי המשמעויות, וצריך יהיה להקדיש זמן לדיון בקווי הדמיון ובהבדלים 
כדי שההבחנה תהיה ברורה. תלמידים יכולים ללמוד על מבנה הטקסט העיוני ולכתוב 
טקסטים בהתאם למבנה שלמדו, מבלי להבין מה פירוש מבנה של טקסט, חוץ מאשר 

הבנה אינטואיטיבית מעורפלת כלשהי. 

דפנה, מורה בחטיבת הביניים באחת הערים המרוחקות מן המרכז, לימדה בכיתתה, 
כיתה ז', את נושא הטקסט הטיעוני. לאחר שיעור שהקדישה למבנה הטקסט הטיעוני, 
כתבו התלמידים טקסטים טיעוניים בהתאם למבנה שלימדה. דפנה לא חשבה שיש 
צורך להתמקד בפירוש המונח "מבנה" משום שהוא נתפס בעיניה כידוע לתלמידים, 
בינינו טענתי שלמרות הצלחתם  שהרי המילה "מבנה" היא מילה מוכרת. בשיחה 
ביישום המבנה הנלמד, סביר להניח שהתלמידים עדיין אינם מבינים מה פירוש מבנה 
של טקסט, והבאתי בפניה את הצעתי לערוך השוואה מסודרת בין מבנה במציאות 
בשתי  שמדובר  להם  ברור  שיהיה  כדי  זאת  טקסט.  של  מבנה  לבין  להם  המוכרת 
משמעויות שונות. כמו כן הבאתי בפניה את הנקודות להשוואה שהעליתי בדעתי, 

אלה המוצגות בפרק הראשון בספר זה. 
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דפנה החליטה לבדוק את העניין. בראשית השיעור שלאחר מכן פנתה אל התלמידים 
כך: "בשיעורים הקודמים למדנו על מבנה הטקסט הטיעוני. מה זה מבנה?" דפנה 
מספרת שהופתעה לראות שאיש מהם לא ידע להשיב על כך. לכן הפעם התחילה 
"מבנה"  המילה  מן  לתלמידים:  המוכר  המקום  מן  החל  קטנים  בצעדים  לצעוד 
המילה  משמעות  את  והמורה  התלמידים  שהגדירו  לאחר  היומיומית.  במשמעותה 

"מבנה" בחיי היומיום, עברה דפנה להגדרת המונח "מבנה הטקסט". 

דפנה ציינה שהשיעור היה מאיר עיניים גם עבורה וגם עבור תלמידיה. נראה היה 
יכלו להבחין בין הידע הקודם שלהם  שהנושא מקבל עומק ומשמעות. התלמידים 
לגבי משמעות המילה מבנה לבין הידע החדש – משמעות המונח מבנה בהקשר של 
ידע  הקודם  לידע  מוסיף  אדם  כאשר  הידע.  סוגי  שני  בין  להשוות  וגם  הטקסט – 
גדל בכמותו,  ועיבוד של הדברים, הידע על הנושא לא רק  חדש תוך כדי חשיבה 
אלא גם איכותו משתנה שכן הוא נעשה מפותח יותר וכולל גם הבחנה בין פרטים 

 .)Cerbin, 2000(

דפנה הוסיפה ואמרה שהרגישה שהעיסוק בנושא עניין מאוד את התלמידים. אין זה 
מפתיע. לימוד מתוך הבנה גורם לתלמידים לחוש מעורבות ויוצר עניין בנושא הנלמד 
)DiCamillo, 2010(. ג'ון דיואי )Dewey, 1859–1952(, הפסיכולוג, הפילוסוף 

ואיש החינוך האמריקני הנודע, תיאר את תהליך הלמידה מתוך הבנה כיצירת סוגים 
שונים של קשרים בין החלקים: 

לתפוס את משמעותו של דבר, של מאורע או של מצב פירושו לראות אותו 

מתוך ַהְקשרים שלו עם דברים אחרים; לציין איך הוא פועל או מתפקד; מה 

התוצאות שנובעות ממנו; מה גורם לו; ומה השימושים שניתן לעשות בו 

  .)Dewey, 1933: 35(

בניגוד ללמידה מתוך הבנה, למידה על ידי שינון בלבד היא תהליך שבו אדם שומר 
 Cerbin,( והעובדות  הרעיונות  בין  הקשרים  את  להבין  מבלי  בזיכרונו  חדש  ידע 
בין החלקים  דיואי, בהמשך לציטוט שלעיל, מתייחס להבנת הקשרים  גם   .)2000

כשהוא מנסה להבהיר למה הכוונה כשדבר איננו מובן: דבר חסר משמעות הוא דבר 
שהקשרים בין חלקיו אינם מובנים. שינון כללים והנחיות כתיבה ואף יישומם ללא 
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ניסיון להבין מה חשיבות כל אחד מהם ומה תרומתו ליעדי הכותב, הוא עניין טכני 
ומשמים, משום שהוא חסר משמעות. 

כאשר אדם יכול לחשוב באופן גמיש עם הידע ולהפעילו, כאשר הוא יכול ליצור 
רעיונות חדשים בעזרתו ולהשתמש בו לצורך פתרון בעיות – רק אז אפשר לומר 
הליכה  של  תחושה  אפוא  מעניקה  הבנה   .)DiCamillo, 2010( מבין  אכן  שהוא 
יציבה בארץ בטוחה. יש בה ביטחון ונוחות של מי שמרגיש שיש לו יכולת לראות 
מה צפוי בהמשך הדרך, והיא נותנת את היכולת להתמודד עם אירועים בלתי צפויים. 
יישום ללא הבנה יוצר רק מראית עין של הבנה, ודומה להליכה על קרום דק ושביר. 

מה שהתרחש בכיתתה של דפנה צריך להזכיר לנו עד כמה עלינו להיזהר משביעות 
רצון יתרה בעקבות הצלחת תלמידינו ביישום הנחיות לפעולה. היישום נחשב לכושר 
קוגניטיבי גבוה, המעיד על הבנה מעמיקה. כך על פי הטקסונומיה הידועה של בלום 
 ,)Bloom, Engelhart, Furst, Hill,  & Krathwohl, 1956( משנות החמישים
לביקורת,  השנים  עם  זכתה  היא  גם  כי  אם  פיה,  על  הוכשרו  מורים  של  שדורות 
ותוקנה ושופרה )Krathwohl, 2002(. אבל כפי שראינו, ניתן ליישם הנחיות מבלי 
להבין את משמעות הדברים, למה הם מתקשרים, מה ההבחנות הדקות ביניהם לבין 
הדומים להם, ולשם מה הם נועדו. המסקנה היא שעלינו לתת את הדעת להבהרת 
המושגים הנלמדים, ואין להסתפק ביישום. בין השאר יש להתייחס למונחים ולבחון 
אותם באופן ביקורתי תוך כדי הצעת מונחים חלופיים – פעילות יצירתית מעניינת 
ויעילה. עוד אפשרות היא להשוות בין המושגים הנלמדים לבין מושגים דומים או 

מושגים אחרים באותו תחום. 

4. מבני שיח סביבנו 

איננו צריכים ללכת רחוק כדי למצוא דוגמאות של מבני שיח שונים. הם חלק בלתי 
נפרד מחיי היומיום שלנו. אמנם עד כה עסקנו במבנה הטקסט הכתוב, אולם גם מילים 
דבורות נקראות לפעמים "טקסט". משמעות המילה "טקסט" הורחבה עם הזמן עוד 
ועוד, וכיום היא מתייחסת לא רק לטקסטים כתובים ודבורים אלא גם למסרים נעדרי 
מילים ולתופעות תרבות בכלל, ממחול ואופנה ועד פינת טבע או מרצדת )מובייל( 
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שחלקיה מסמלים רגשות, למשל. אלה מכונים "טקסטים חזותיים" )כהן, בן פשט 
וברקוביץ, 2006(, אך בהם איננו עוסקים בספר זה.  

בדיבור אנחנו מארגנים את הרעיונות שלנו באותם מבנים כמו בטקסט הכתוב. אפילו 
בשפתם של ילדים שעדיין לא למדו לקרוא, נוכל למצוא מבנים של השוואה או של 
סיבה ותוצאה )Williams et al., 2005(. כדי לקרב את הלומדים לרעיון של מבנה 
הטקסט, כדאי להראות להם שהם עצמם ואחרים סביבם יוצרים טקסטים שגם להם 
מבנה כזה או אחר, ושהדבר נעשה באופן טבעי ואינטואיטיבי. כך לימוד הכתיבה 
לא ייראה מופשט ומנותק מחייהם, ויהיה מעניין יותר. אפשר, למשל, לנהל שיחה 
בנושא כלשהו שגורר צורך בהשוואות, או שמביא את הלומדים לעיסוק בתיאור 
כרונולוגי של עובדות. לאחר מכן נוכל להפנות את תשומת לבם לכך שסידרו את 
הרעיונות שהציגו בסדר מסוים. בדיון משותף נברר מדוע סידרו את הרעיונות האלה 
בסדר כזה, ואילו רעיונות אחרים – בסדר אחר. אפשר גם לדון בסדר אפשרי שונה 

של הרעיונות.  

המבנה קיים גם בתכנית ההוראה של המורה. תכנית ההוראה מסודרת פעמים רבות 
בצורה של משפך. לאחר לימוד של נושא כלשהו, ואפילו לפני סיומו, אפשר להזכיר 
בשיעור את הנושאים שנלמדו, ולדון בסדר הלימוד. אם הנושא הראשון היה כללי 
והאחרים הלכו והתמקדו – עם או בלי סטיות מציר ההתמקדות – נוכל לתאר בפני 
התלמידים את מבנה הנושאים שנלמדו כמשפך, תוך השוואה למשפך אמיתי )ראו 
פרק רביעי, סעיף 1(. אפשר גם לדון ביתרונותיו ואולי גם בחסרונותיו של הסדר 
שעל פיו נושאי הלימוד נלמדו בכיתה. ניתן אף להציג בפני התלמידים את נושאי 
תכנית ההוראה שיילמדו בהמשך, ולבקש מהם שיציעו רעיונות למבנה אחר מנקודה 
זו והלאה. כאשר ההצעות מנומקות וטובות, נוכל לקבל את הצעתם. בדרך זו נשיג 
כמה יתרונות: )1( תשומת לבם של התלמידים למבנה, )2( הבנה של חשיבות הצגת 
הדברים בדרך מסודרת על פי היגיון כלשהו, )3( הכנה לקראת המשך הלמידה 

ו־)4( תחושה של שותפות ושליטה בניהול הלמידה. 

בשיעורינו נוכל לדון גם במבנה של הרצאה. זו עשויה להיות הזדמנות חשובה לקדם 
את התלמידים גם בשיח הדבור. התלמידים יכולים לשאת הרצאות בפני עמיתיהם 
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בנושאים מגוונים, בין השאר במסגרת הוראת עמיתים שבה יְַלמדו התלמידים במקום 
יכולה  הרצאה  הלימודים.  מתכנית  נושא  יהיה  ההרצאה  נושא  זה  במקרה  המורה. 
להיות גם מטלה קבוצתית. התלמידים יכולים לעבד את ההרצאה יחד, להכין מצגת 
אם הם מעוניינים בכך, ואחר כך להרצות בפני הכיתה כשהם מחלקים ביניהם את 
התפקידים על פי שיקול דעתם ונטיותיהם. לאחר ההרצאה יוכלו לדון עם הכיתה לא 
רק בתוכנה, אלא גם במבנה ההרצאה וגם באיכויות אחרות שלה כמו אוצר המילים, 

העניין שעוררה ודרכי השכנוע.  

עבודתו השגרתית של מורה ברוב רמות הלימוד מורכבת מהרצאות. חלקן קצרות 
לערב  המורים  מנסים  כלל  בדרך  השיעור.  מן  מאוד  קטן  חלק  רק  ונוטלות  מאוד, 
את התלמידים בעזרת שאלות המופנות אליהם. נוכל להזמין את התלמידים לסרטט 
בזמן השיעור את מבנה ההרצאה שלנו, כדי שנוכל בשלב מסוים לדון גם בעניין זה. 
כמו כן נוכל לבקש מהם לסרטט את מבנה ההרצאה של מורים אחרים, שכן באופן 
עקרוני כל טקסט הוא בעל מבנה כלשהו, ויוכל לשמש אותנו לאימונים בזיהוי המבנה 

וביצירת טקסטים כתובים ודבורים בעלי מבנה דומה. 

מומלץ לדון גם במבנה של ספרי הלימוד שבידי התלמידים או במבנה של הפרקים. 
חשוב לנצל את ספרי הלימוד למיניהם כאוסף של טקסטים שישמשו כדגמים לחיקוי, 
ולא רק להוראת התכנים. כדאי להפנות את תשומת לבם של התלמידים לעובדה 
שהטקסטים הלימודיים שבספרים כוללים מרכיבים דומים לאלה שאנחנו עוסקים 
בהם בלימוד הכתיבה. גם כאן נוכל לבדוק באורח ביקורתי את יתרונותיו ואת פגמיו 

של מבנה הטקסט, ואולי גם לנסות ולשכתב אותו )ראו להלן, סעיף 7(. 

5. הבהרת אחריות הכותב 

כפי שנאמר בפרקים הקודמים, אנחנו – הכותבים – מארגנים את התכנים כאילו 
אנחנו מצפים מן הקוראים לקרוא אותם על פי סדר הצגתם בטקסט: ראשון־ראשון 
ואחרון־אחרון. זאת אף על פי שכולנו יודעים שלקוראים יש חירות לקרוא אותם על 
פי הסדר שיבחרו, ושבמקרים רבים אפילו לא יקראו את כולם. אולי יקראו רק את 
ההתחלה, רק את הסוף או רק חלקים מסוימים בטקסט. משרד החינוך בישראל אף 
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מצא לנכון להביא באתר הרשמי שלו, תחת "זכויות התלמיד", את "מגילת זכויות 
הקורא" של דניאל פאנק )1996, בתוך משרד החינוך, 2017(:  

הזכות לא לקרוא.  .1

הזכות לדלג על עמודים.  .2

הזכות לא לקרוא את הספר עד הסוף.  .3

הזכות לקרוא שוב.  .4

הזכות לקרוא כל דבר.  .5

הזכות לשקוע בספר.  .6

הזכות לקרוא בכל מקום.   .7

הזכות לדפדף.  .8

הזכות לקרוא בקול רם.  .9

הזכות לשתוק אחרי הקריאה.  .10

שלוש מזכויות אלו מתקשרות ישירות לענייננו: הזכות לדלג על עמודים )2(, הזכות 
ברפרוף,  לקרוא  כלומר   ,)8( לדפדף  והזכות   ,)3( הסוף  עד  הספר  את  לקרוא  לא 
לעשות  בכלל  ואם   – ולהתעכב  לנחות  חלקים  אילו  על  ולהחליט  הפרפר,  כמעוף 
זאת. במגילה לא מופיעה במפורש הזכות לקרוא בסדר שונה מזה שמופיע בטקסט, 
למשל מהסוף להתחלה, אבל גם בלי שהדבר יעוגן מפורשות במגילת זכויות, רבים 
מאתנו, ואני ביניהם, קוראים לעיתים כך. עם זאת, אין להתעלם מחשיבות המבנה, 
כלומר מחשיבותו של הסדר שמציע כותב הטקסט ושנועד לבנות את תמונת התכנים 
ההיררכית בראשם של הקוראים. גם כאשר הכותב יודע שהקוראים יכולים לקרוא 

בכל דרך שיחפצו, תפקידו להציע את הסדר האופטימלי כפי שהוא רואה אותו. 

בהוראת המבנה עלינו להזכיר אפוא גם את חירותם של הקוראים לדלג כרצונם, 
ובד בבד את אחריותנו ככותבים להציע להם את הסדר היעיל ביותר לפי הבנתנו, זה 
שייחשף לעיניהם כאשר יקראו מראשית עד אחרית, זה שיסייע להם לבנות תמונה 
שלמה ובהירה. כמו כן נזכיר את אחריותנו ככותבים לדאוג גם לשקיפות המבנה, 
למשל בעזרת כותרות ענייניות וטובות, וכך יוכלו הקוראים לדלג ממקום למקום 

ועדיין לדעת היכן הם נמצאים בתמונה השלמה.
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6. סיפורי מחקר 

כדי להגביר את המוטיבציה ללמידת נושא המבנה וליישומו בכתיבה, יועיל אם נספר 
לתלמידינו על מחקרים שנעשו בתחום זה. חלק מאלה הוצגו בספר זה, ומחקרים 

נוספים רבים ומרתקים ניתן למצוא בספרות המחקרית, רובה באנגלית. 

אם נספר לתלמידים שחוקרים רבים התעניינו במבנה של הטקסט וכי מצאו במחקריהם 
שהשפעתו חשובה ביותר להבנת התכנים, ואולי אפילו נתאר מה החוקרים עשו כדי 
אותו  להגביר את המוטיבציה של התלמידים להבין מהו  זאת, הדבר עשוי  לבדוק 
גורם מופלא שהשפעתו כה מיטיבה. יש להניח שגם ירצו לדעת כיצד ליצור טקסט 
בעל מבנה שכזה. אם נספר להם שהחוקרים מצאו שכאשר המבנה שקוף לקוראים, 
מה  לדעת  שירצו  להניח  סביר  הנקראים,  התכנים  את  להבנה שלהם  מסייע  הדבר 

עושים כדי שהקוראים יזהו על נקלה את המבנה. 

הוראת כתיבה ועריכה המעוגנת בסיפורי מחקר תהיה מוצקה, משכנעת ומעניינת 
יותר מאשר הוראת עקרונות יבשים שעלולים להיראות שרירותיים וחסרי פשר. 

7. עריכה 

הוראת עריכה מסייעת לכתיבה טובה יותר. במחקר שנערך בקרב מורים התברר 
 .)1997 שיכולות הכתיבה של מורים השתפרו כתוצאה מלימוד עריכה )פרידמן, 
עריכה איננה פעולה טכנית כלל ועיקר. רחוק מזה. במחקר שבו רואיינו עורכים 
מנוסים נמצאו קרוב לעשרים מטרות שעורכים מציבים לעצמם בזמן העריכה )שרון 
וצבר-בן יהושע, 2009(. מטרות אלו משרתות צרכים של לא פחות מחמישה מוטבים 
שהעורכים רואים לנגד עיניהם: הן משרתות את הטקסט, את הקורא, את הכותב, 

את העורך עצמו ואפילו את הלשון העברית כלומר את התרבות ואת החברה.  

לא פעם המטרות אינן מתיישבות זו עם זו, ויש צורך בהכרעה הכרוכה בוויתור על 
השגת מטרה אחת או יותר. לפעמים הבחירה היא בין אפשרויות שכולן אינן מוצלחות, 
ולעיתים החיפוש אחר האפשרות ההולמת הוא ארוך ומתיש. כאשר הלומדים נכנסים 
לנעלי העורך, מזהים את הבעיות בטקסט, מעלים אפשרויות מנומקות לפתרון ולאחר 
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מכן מציעים הכרעה מנומקת, הם רוכשים ניסיון בתהליך חשיבה שיסייע להם גם 
בכתיבה. למעשה כל כותב נדרש גם לכישורים של עורך, שכן עריכה עצמית היא 

 .)Bisaillon, 2007( אחד משלבי הכתיבה

דיו.  טוב  איננו  שלהם  שהמבנה  טקסטים  שכתוב  תהיה  ללומדים  מועילה  פעילות 
כאמור, כאשר מבנה הטקסט לקוי, לא יהיה מנוס מכתיבה מחדש של הטקסט או של 
חלקים ממנו. פעילות עריכה שכזו היא סוג של למידה פעילה שבה הלומדים עובדים 
באופן אוטונומי תוך כדי הפעלת שיקול דעת מורכב. שכתוב הוא פעולת כתיבה קלה 
יותר בהשוואה לתכנון מבנה הטקסט טרם הכתיבה, שכן אין היא כרוכה ביצירת "יש 
מַאיִן". התכנים כבר מונחים על השולחן, וכעת הלומדים־העורכים צריכים להתמודד 
רק עם דרך הצגתם. עם זאת, זוהי עדיין פעולה הדורשת עיבוד וכתיבה של טקסט 
בשלמותו. מאחר שפעולת הכתיבה כרוכה בחשיבה מתמדת על הנושא ועל הצגתו 
בטקסט, סביר להניח שיתגלה צורך להוסיף תכנים חדשים, לוותר על קיימים, או 

להוסיף תובנות חדשות, למשל לגבי קשרים בין התכנים.  

בעולם הדיגיטלי נפתחה אפשרות לכתיבה שיתופית: כמה אנשים כותבים מסמך אחד, 
תלמידים  כמה  בידי  להיעשות  יכולות  והשכתוב  העריכה  פעולות  בו־בזמן.  אפילו 
שיערכו יחד את הטקסט תוך כדי התלבטויות והצגת שיקוליהם בדיבור ישיר ביניהם 
או באמצעות שיחה בכתב במחשב. לצד המסמך המשותף יש בדרך כלל אפשרות 
מופיעה  זו  לצ'אט. אפשרות  זו המילה שמציעה האקדמיה ללשון העברית  ִׂשיחּוַח, 

כפתקית בשולי המסמך. 

עבודה באמצעות מסמך דיגיטלי משותף באינטרנט מאפשרת דרכים רבות לשיתוף 
פעולה מעשיר. אפשרות מעניינת במיוחד היא זו המקשרת בין שתי קבוצות תלמידים 
כשקבוצת תלמידים אחת מסייעת בעריכה לקבוצת תלמידים אחרת, הכותבת טקסטים 
בתחום דעת שהקבוצה המסייעת טרם נחשפה אליו. יש בדרך הוראה זו תרומה הדדית 
מעשירה הן לכותבים והן לעורכיהם. הכותבים, שהטקסט שלהם נשאר באחריותם, 
כך  העורכים,  של  הדעת  לשיקול  ונחשפים  לשיפורו  בתלמידים־העורכים  נעזרים 
שגם הם משפרים את כישורי הכתיבה שלהם; ואילו העורכים משפרים את יכולות 
הכתיבה שלהם, את הבנתם בתחום הכתיבה ואת המסוגלות העצמית שלהם בכתיבה, 
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כלומר את התפיסה שלהם לגבי יכולותיהם, וגם רוכשים ידע שמכין אותם לנושא 
שילמדו בהמשך. העורך או קבוצת העורכים יכולים להיות תלמידים הלומדים בכיתה 
אחרת, בבית ספר אחר או אף במדינה אחרת. דוגמאות ללמידה שיתופית מתוקשבת 
מעין זו קיימות לא מעט בספרות )ראו למשל אצל הרץ־לזרוביץ ובר נתן, 2004(. 

תכנית לימודים כזו תכננתי וביצעתי במכללה אקדמית לחינוך גופני. במסגרת קורס 
שכתבו  טקסטים  ללימודיהם  הראשונה  בשנה  סטודנטים  ערכו  שלימדתי,  הלשון 
סטודנטים בשנה השנייה שכבר מתנסים בהוראה בבתי הספר. הסטודנטים בשנה 
השנייה כתבו טקסטים הקשורים להתנסותם בהוראת חינוך גופני, נושא שהסטודנטים-
העורכים עדיין לא למדו. הסטודנטים בשנה השנייה הגיבו בכתב להערות הסטודנטים 
הצעירים מהם, שנכתבו בהדרכתי כחלק מן הקורס. הפעילות התנהלה באתר קורס 
ייעודי, שיצרנו כדי לאפשר את המפגש בין שני השנתונים. חילופי התגובות הלכו 
והשתפרו במהלך השנה הן ברמת הכתיבה והן באינטנסיביות. העניין שנוצר היה 
גדול כל כך עד שפרץ מן העולם הווירטואלי החוצה, וסטודנטים בשנה השנייה הגיעו 

לשיעורי הלשון כדי לשמוע את הדיונים על כתיבתם.  

8. הוראת המבנה למען הבנת הנקרא

במחקר שבדק השפעה של שכתוב שעשו תלמידים לצורך שיפור המבנה, התברר 
שלפעולה כזו השפעה חיובית גם על הבנת הנקרא. התלמידים שלמדו בדרך זו, יכלו 
לזהות בקלות מבנה של טקסט חדש והבינו טוב יותר את תכניו בהשוואה לעמיתיהם 
שלא למדו בדרך זו )Sawyer, 1991(. הוראת מבנה הטקסט נחשבת היום לאחת 
האסטרטגיות היעילות לקידום הבנת הנקרא, ורבים המחקרים שנערכו בנושא זה. 
בד בבד פותחו תכניות הוראה רבות ברחבי העולם המאמנות את הלומדים בזיהוי 

מבנה הטקסט לצורך שיפור כישורי הבנתם כקוראים. 

חוקרים טוענים שקוראים שאינם מודעים לקיומם של מבני טקסטים נמצאים בנקודת 
פתיחה נמוכה יחסית בעת שהם מתחילים לקרוא, מכיוון שחסרה להם תכנית קריאה. 
לעומתם קוראים המודעים לקיום מבני טקסט והם מכירים סוגי מבנה שונים, מתחילים 
 Akhondi,( לקרוא בציפייה ברורה לדרכים שהמידע שבטקסט יכול להיחשף בפניהם
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Malayeri, & Samad, 2011(. ידע על ארגון הטקסט משפר את ההבנה, ובייחוד 

 .)Williams et al., 2005( מסייע לזיהוי המידע החשוב שבטקסט ולזכירתו

המבנה המוכר ביותר הוא של רצף אירועים. מבנה זה דומה למבנה הטקסט הסיפורי 
שילדים מכירים מגיל צעיר ביותר. הוא תואם את המתרחש במציאות, והוא גם הקל 
 Akhondi et al., 2011;( הלומדים  מן  הקוגניטיביות  הדרישות  מבחינת  ביותר 
הטקסט  מבנה  הוראת  את  להתחיל  נראה שכדאי  לכן   .)Williams et al., 2005

העיוני בהוראת מבנה זה. 

בפרק הרביעי )סעיף 2( מוצגים סרטוטים המתארים כמה מבני ידע בסיסי: מבנה של 
רצף, של סיבה ותוצאה, של בעיה ופתרון ושל השוואה )הסרטוטים מרוכזים בסוף סעיף 
זה(. כדאי להשתמש בסרטוטים אלה בשיעורים כדי שהתלמידים יכירו אותם היטב, 
וידעו לזהות על נקלה את מבנה הידע הבסיסי של התכנים שהם מעוניינים להביא בטקסט 
 Ereading Worksheets, הדבור או הכתוב שהם עתידים ליצור )ראו דוגמה אצל
2017(. לאחר שעשו זאת, הם יכולים להמשיך ולבנות תרשים היררכי של הטקסט 

שלהם, ואחר כך לארגן את סדר התכנים באופן ליניארי בעזרת תוכן עניינים מפורט 
)ראו פרק שביעי(. לצורך הכרת מבני הידע הבסיסיים אין צורך לעשות תמיד את 

כל הדרך הארוכה הזו. אפשר להפנים את מבני הידע הבסיסיים על ידי יציקת תכנים 
בדרך ההפוכה:  גם  לעבוד  לתוך הסרטוטים, מבלי להמשיך לשלב הכתיבה. אפשר 
לבקש מן התלמידים לצקת תכנים של טקסטים נתונים קצרים מאוד לתוך סרטוט ריק. 

ורק  אך  כוונתי  ריק,  סרטוט  לתוך  נתון  טקסט  תוכני  יציקת  של  אדגיש שבמטלה 
לסרטוטים של מבני הידע הבסיסיים, ולא לסרטוטים שהם היצגים גרפיים ייעודיים 
של טקסט זה או אחר. בספרי לימוד ובבחינות הבגרות כלולות מטלות של הבנת 
הנקרא, שבהן מוצגים סרטוטים ריקים שהם היצגים גרפיים של טקסטים נתונים, 
ריק  להיות  יכול  הסרטוט  הטקסט.  תוכן  את  לתוכם  לצקת  מתבקשים  והתלמידים 
לחלוטין או מלא למחצה באופנים שונים: מוצגים שמות הרכיבים הלוגיים בלבד 
)טענה, נימוק, דוגמה, הסבר וכן הלאה(; רק מספרי הפסקות; רק מספרי השורות; 

או תוכן של חלק ממרכיבי הסרטוט. 
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חוקרים אחדים מתנגדים לדרך עבודה זו של יציקת תוכן להיצג גרפי של טקסט נתון, 
בטענה שהיא מתערבת בתהליך הטבעי של הפקת משמעות מן הטקסט. היצג גרפי 
כזה הוא תוצאה של תיהלוך אישי של הטקסט, ומכאן שכל קורא יכול ליצור היצג 
גרפי משלו לטקסט ואין לכפות על התלמידים היצג גרפי שעיבד אדם אחר )כהנא, 

תשנ"ט( )על סוגי היצגים גרפיים, ראו עמ' 53(. 

איור 29: מבני ידע בסיסיים

השוואה — דֹומוּת והבדל

רצף כרונולוגי

אירוע ראשון

אירוע שני

אירוע שלישי

האירוע המוקדם ביותר בזמן

האירוע המאוחר ביותר בזמן

בעיה ופתרון

סיבה ותוצאה
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אחרית דבר

ספר זה מוקדש למבנה הטקסט העיוני. עניינו בכתיבה שתפיק טקסטים טובים יותר, 
כאלה שיהיו מובנים יותר לקוראים, יעבירו בקלות ובאופן מדויק ככל האפשר את 
שבה  בתמונה,  כמו  ונשנית.  חוזרת  קריאה  של  ומאמץ  זמן  ויחסכו  הכותב  כוונת 
בפרטים  ולעיין  מבטו  את  לקרב  יכול  מכן  לאחר  ורק  השלם  את  רואה  המתבונן 
מתוך הבנת מקומם בתמונה השלמה והבנת משמעותם ותרומתם לתמונה, כך מבנה 
להתוודע  הקריאה  ועם  השלם,  את  כול  קודם  לראות  לקוראים  מאפשר  הטקסט 

לתכנים המרכיבים אותו.

ממצאי מחקרים שהובאו כאן מראים שטקסט בנוי היטב יהיה מובן לקוראים הרבה 
יותר מאשר טקסט דומה שמבנהו לקוי. עוד מראים המחקרים שיש חשיבות גדולה 
גם לכך שהמבנה יהיה שקוף לקוראים. מבנה מאורגן היטב וברור לקוראים הוא זה 
שמאפשר בניית תמונה מנטלית מובנת של הטקסט, שבה ברור מה הנושא המרכזי 
שבו עוסק הטקסט, מה נושאי המשנה שלו, מה התכנים הנמוכים יותר בהיררכיה 

ולאיזה נושא כללי יותר הם מתקשרים. 

מבנה טקסט ניתן לפירוק לשלושה היבטים: התכנסות הנושאים בקבוצות, היררכיה 
של כלליות והכלה וסדר הופעת הנושאים. התכנסות הנושאים בקבוצות היא מיון 
יּוצא  תוכנו  לקבוצה מבחינת  נושא שאיננו שייך  תוכנם.  לפי  הנושאים  פשוט של 
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ממנה, ונושא ששייך מבחינת תוכנו לשתי קבוצות או יותר ידרוש החלטה לאיזה 
קבוצה לשייכו. ההיררכיה דורשת התבוננות בכל קבוצת נושאים בנפרד כדי לברר 
איזה נושא מכיל נושאים אחרים – נושא שמכיל נושאים אחרים הוא כללי מהם, 
כלומר גבוה בהיררכיה. סדר הופעת הנושאים מתייחס להחלטה בנוגע לסדר שבו 

יופיעו בטקסט נושאים שווים ברמה ההיררכית.  

כדאי שכותבים יעבדו את התכנים ויארגנו אותם בעזרת תרשים היררכי עוד לפני 
תחילת הכתיבה. עיבוד התכנים בדרך זו יסייע לכותבים להבין את התכנים טוב יותר 
ולתכנן את מבנה הטקסט העתיד להיכתב, ואף יקל עליהם את המעבר מן התכנון 
אל הכתיבה. מן התרשים ההיררכי ניתן לבנות תוכן עניינים מפורט שישמש מפה 

ויסייע במהלך הכתיבה.

בספר הוצגו עקרונות אפשריים לקביעת סדר הופעת נושאים שרמתם שווה בהיררכיה. 
כדי שהמבנה יהיה שקוף לקוראים הוצעו דרכים שונות המתייחסות לניסוח הכותרות, 
ידע  מבני  בספר  הוצגו  כן  כמו  המבנה.  מילולי של  ולתיאור  עניינים  תוכן  להצגת 

שונים, והודגשה ההבחנה בין מבנה ידע לבין מבנה של טקסט נתון.  

השאלה כיצד ללמד כתיבה עולה שוב ושוב בקרב ציבור המורים והסטודנטים להוראה. 
אף על פי שמערכת החינוך הציעה ומוסיפה להציע תשובות לכך בתכניות הלימודים, 
החינוך,  משרד  שמפרסם  השונות  המידע  באיגרות  )ראו  ובפרסומים  בהשתלמויות 
למשל איגרת מידע נ' תשס"ג, מאמרן של רונית גדיש, ניצה פרילוק ורחל רוזנר על 

אמצעים רטוריים בכתיבת מאמרים(, נראה ששאלה זו מוסיפה להטריד רבים. 

ראינו שראשית לכול על המורה להציב לנגד עיניו כיעד את העצמת התלמידים, כך 
שיחושו שהם יכולים וגם מעוניינים להתמודד עם אתגרים נוספים בתחום הכתיבה 
מעבר למחויבויות הלימודיות שלהם. חשוב לזכור שאין די בשיפור יכולותיהם של 
התלמידים ביישום טכני של כללי כתיבה, אלא יש לסייע להם להבין מה משמעות כל 
מרכיב וכל היבט שהם לומדים, וכיצד הוא מתקשר למרכיבים ולהיבטים אחרים. בין 
השאר יש להתייחס למטרות הכותב, לחשיבות מרכיבי הטקסט הנלמדים ולמשמעות 

המונחים. 
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הצעות רבות להוראת כתיבה בכלל ולהוראת המבנה בפרט הועלו בספר זה. בקצרה 
נוכל לסכם שמומלץ לכתוב טקסטים שלמים החל מן השיעור הראשון, במקום לתרגל 
עיקרון נלמד זה או אחר; לפתוח את לימוד הכתיבה בנושא המבנה או לפחות לכלול 
נושא זה בין הנושאים הפותחים; ללמד הבנת הנקרא בד בבד עם הוראת כתיבה; 
לחשוף תלמידים לטקסט העיוני וללמד מהו מבנה החל מכיתה א'; ללמד את המבנה 
הכרונולוגי כנושא ראשון בהוראת המבנה; להבהיר את המונח "מבנה" במשמעותו 
החדשה ובהשוואה למילה "מבנה" במשמעותה המוכרת; להצביע בפני התלמידים 
על מבני הטקסטים הסובבים אותם – בדיבור הטבעי שלהם, בתכנית ההוראה של 
הכותב  אחריות  את  להדגיש  הלימוד;  ובספרי  השונים  המורים  בהרצאות  המורה, 
להציע מבנה הולם לקוראיו; לבסס את הלימוד על סיפורי מחקר; לערוך טקסטים תוך 
העלאת שיקולים מגוונים. הצעה נוספת הייתה לנצל את המרחב הדיגיטלי לעבודת 
כתיבה ועריכה משותפת של קבוצות עבודה בתחומים שונים ומאזורים גאוגרפיים 

שונים. עבודה מסוג זה תשיג יעדים רחבים הרבה יותר. 

רבים מדווחים על קושי בכתיבת טקסטים עיוניים, ורבים מלינים על קושי בקריאת 
טקסטים עיוניים ובהבנתם. התייחסות מודעת למבנה ושימוש בהצעות שהובאו בספר 
והקוראים  הכותבים  להעצמת  גם  אלא  הנקרא  להבנת  רק  לא  לתרום  עשויים  זה, 

ולעידודם להמשיך לקרוא ולכתוב טקסטים עיוניים.  
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