
 

 

 

 

 

 על אתגרים ואפשרויות בהוראת שירה  קצר וקולע: 

 19.8.20מפגש בספריה הלאומית, יום רביעי,  

 עדנה רופין, יאסא 

 

ים הבאים לכנס פנים אחרות, כנס להוראה מקוונת למורי  ות וברוכברוכשלום לכל המורות והמורים, 
ספרות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א. הכנס הופק על ידי המרכז ללימודי רוח בספרייה  

 הלאומית בשיתוף הפיקוח על הוראת הספרות. 

אני שמחה לראות אתכם כאן ומעריכה מאוד את זה שברגעים האחרונים של חופשת הקיץ פיניתם  
 כם זמן לחשוב על הוראת שירה.  לעצמ

  שמי עדנה רופין, ואני מורה לספרות ומחנכת ביאס"א, התיכון הישראלי למדעים ואומנויות ומורה 
הזדמנויות   "קצר וקולע: המפגש שלנו הוא: בארד בארה"ב.    מכללתעמיתה במכון לכתיבה וחשיבה של  

בפניכם כמה כיוונים אפשריים להוראת ואתגרים בהוראת שירה" ובשעה הקרובה אני הולכת להציג 
 שירה באופן מקוון וגם אנחנו הולכים להתנסות בכמה מהדברים בעצמנו.

 כאן זיו ליסון העובד בספרייה הלאומית וגם קולגה שלי ביאסא. זיו הולך ללוות את המפגש.     איתי נמצא

ה. כן חשוב שתשאלו  מכיוון שאנחנו הרבה מאוד משתתפים, לא ניתן לאפשר שאילת שאלות בעל פ
שאלות, אני ממש מבקשת שאת השאלות שיש לכם תכתבו בצ'אט. זיו כאן ירכז את השאלות עבורי,  
על מה שהוא יכול לענות יענה בעצמו, ובסוף המפגש הוא יציג בפני את השאלות ונענה על כמה  

שאכן עשיתם כך.  שנספיק. במייל ששלחתי לפני המפגש ביקשתי מכם להכין נייר וכלי כתיבה, מקווה 
לכתוב לעצמכם דברים שמוצאים חן בעיניכם, לכתוב  –אני מציעה לכם להקשיב באופן אקטיבי 

 לקראת סוף המפגש גם אקדיש כמה רגעים לכתיבה.  –הערות ומחשבות  

בזמן שאנחנו במליאה, אלא אם אני מבקשת אחרת לצורך תרגיל, אנא שימו את  –ובקשה אחרונה 
 דה רבה.המחשב על 'השתק' תו

 

 קריאת השיר:   –   05

 השיר ירח של נתן אלתרמן.  –אז בואו נתחיל בלקרוא את השיר שאיתו נשחק בשעה הקרוב 

 מיד אשתף את השיר על המסך.

 האם יש מתנדב שמוכן להקריא? נא לכתוב את השם בצ'אט. – וכבר בקשה ראשונה לצאת מהשתק 

 
 



 

 

 

 
 מתנדבים: 3לשם כך אני זקוקה לעוד  –עכשיו בואו נקרא את השיר עוד כמה פעמים 

 בסבב, כל אחד קורא משפט  •

 בסבב, כל אחד קורא שורה  •

עכשיו אני אבקש מכולם, כל מי שכאן, לבחור שורה אחת בשיר שמאיזושהי סיבה מדברת אליכם 
 כל דבר. –מושכת אתכם, מסקרנת אתכם, מעצבנת אתכם  –מיוחד ב

אני אקריא את השיר לאט, ואני מזמינה אתכם להצטרף אלי בשורה שבחרתם. סביר שיהיה בלגן,  
הכל מצוין.   –לא להיבהל  –שחלק ישמעו בדיליי אז פתאום נשמע שורה מפעם או שורה מהעתיד 

 muteגע לבחור, ויוצאים לדרך. אל תשכחו לצאת מ בואו נתמסר לתהליך ונראה מה קורה. אז ר
 כשאתם מצטרפים, אפשר גם ללחוץ על מקש רווח. 

0:10    –   

אני יודעת שיש מושב בכנס שמוקדש לקריאה, אז אני לא אתעכב על כך יותר, רק אגיד שבעיני לקרוא  
את השיר עם תלמידים פעמים שונות ובדרכים שונות זאת דרך נהדרת להכניס את השיר לכיתה, לתת 

בו   למילים ולרעיונות לצוף, לתת לתלמידים להתרגל לשפה ולהתרווח. זה משהו שכולם יכולים לקחת
לקרוא מילה מילה, לקרוא מהסוף להתחלה. מהקצוות לאמצע.   – חלק, ואפשר גם ממש להשתולל 

אפשר להכניס קצת אלמנטים של משחק, למשל לבקש מכל אחד לקרוא שורה בקולו של ההלך. ואחר 
כך לקרוא בקול של הירח. זה כיף נורא ומדהים כמה תלמידים יכולים להוציא מזה. מלחוות וללוש כך  

 ת המילים.א

עכשיו, לו היינו עכשיו בשיעור, הייתי מזמינה אחרי הקריאה את התלמידים לכתוב מחשבות ראשונות  
על השיר, ודברים ששמו לב אליהם במהלך הקריאה, ממש נותנת להם כמה דקות לכתוב ואז רצוי גם  

 לשמוע משהו מכל אחד. אני רק מניחה את זה כאן וממשיכה הלאה.

כם שתי דרכים נוספות לגשת לשיר, הפעם דרכים שמנצלות בעצם את הכלים אני רוצה להציע ל
 המקוונים הזמינים לנו.  

לסדר את  –היא לשלוח תלמידים, בשלשות וברביעיות  –אפשרות אחת, ומיד אעשה שיתוף מסך 
 משפטי השיר בסדר הנכון: 

 ראו למשל כאן: 

-https://docs.google.com/presentation/d/1686SSWglEHtlTq_uxFh
SoYzICP8KJTfWZ1EActMyTk/edit?usp=sharing  

איך   –הם ישאלו את עצמם  –אני מצפה שמהלך פעילות כזאת התלמידים יבחנו מקרוב את המילים 
מתחיל? איך הוא נגמר? הם ישימו לב לקשר בין המשפטים השונים, ישימו לב לסימני שאלה, השיר 

"גם"? -לחריזה, למעברי גופים. זה כמו עבודת בילוש. כמה מהתלמידים לדעתכם יתחילו את השיר ב
זאת בחירה מוזרה. כמה יחברו את שתי השאלות יחד? כמה יצמידו את מבוצרים ועגילים כי הם  

 מתחרזים?

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1686SSWglEHtlTq_uxFh-SoYzICP8KJTfWZ1EActMyTk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1686SSWglEHtlTq_uxFh-SoYzICP8KJTfWZ1EActMyTk/edit?usp=sharing


 

 

 

 
  –אפשר גם אחרת 

https://docs.google.com/document/d/1npIHRKTmxQFBCs59orNZGxSQAV3xKlGXreGVlz
zaTek/edit?usp=sharing 

אפשר לתת את סדר המילים, אבל לא את החלוקה לשורות, וכעת המשימה היא לחלק לשורות  
דים ולבתים. תרגיל כזה הייתי מצפה שיסב את תשומת הלב לגלישות המעניינות שבשיר. כמה מהתלמי

למשל, אתם יכולים לספר  –יפרידו את הירח? ניתן גם לשחק עם כמות המידע שנותנים לתלמידים 
 מעניין איפה הם יעשו את המעבר מבית לבית.  – בתים  3להם שלשיר  

אחרי התרגיל ואחרי שהיינו קוראים יחד בצורות שונות את השיר של אלתרמן כפי שהוא במקור,  
בחור מקום אחד שהפתיע אותם בשיר של אלתרמן ולכתוב כדי לחקור  הייתי שולחת את התלמידים ל

מה מפתיע אותם במיקום של השורה, או מעבר השורות ובבתים? הייתי גם נותנת להם לבחור   –למה  
מקום שגם ממש הסתדר להם, זה לא חייב להיות אפילו משהו שתואם את מה שהם עשו, אלא משהו  

ושוב לכתוב כדי לחקור למה. וגם כאן הייתי רוצה נורא   –זה נכון  שכשהם ראו אותו, הם הרגישו שכן,  
אפשר גם לשתף בקבוצות )בקבוצות אחרות מאלו שעבדו בהן   –אחרי זה לשמוע מה יש להם לומר 

 קודם(.

 

0:20 

 עכשיו אני רוצה להזמין אתכם להתנסות במשהו כולנו יחד.

סבב קצרצר!!   –ו את עצמכם לחברי החדר  לק לחדרים. כשאתם מגיעים לחדר, קודם כל תציגתחתכף נ
ובזמן הזה אשלח   – איך קוראים לכם, מאיפה אתם בארץ, באיזה בית ספר אתם מלמדים, אילו כיתות  

 לכם לינק לתיקייה הזאת: 

https://drive.google.com/drive/folders/18UQ6WnLwQuenhB3eW_2dUp8org8OM4f3?usp=sha

ring 

 בתיקייה הזאת יש הרבה עותקים של השיר בתוך גוגל דוקס.  

מי   –חד מהמחשב שלו,  מתבקש להיכנס לקובץ התואם את מספר הקבוצה כל חברי החדר, כל א
 וכו'.  2לקובץ מספר  2, מי שקבוצה מספר 1לקובץ מספר  1שקבוצה מספר 

 אז מה אני מבקשת מכם לעשות?

ותכף גם אשלח לכם את ההוראות כתובות גם לקבוצה עצמה אז כרגע רק תקשיבו ]להדגים    –דברים    3
 בעצמי[:  תוך כדי בגוגל דוקס

מטאפורות מעניינות, חזרות, חריזה.   –לסמן. סמנו בקובץ כל מה שנראה לכם שווה סימון  .1
מעודדת אתכם אני  –דברים שנראים לכם יפים, מושכים, מעניינים, מסקרנים  סמנו

 להשתמש בצבע, קו תחתון, שינוי גודל הפונט וכו'. 
לכם משמעותי בשיר או  ( כדי לחקור משהו שנראהcommentתבו לפחות הערה אחת )כ .2

אתם יכולים לכתוב כדי להסביר ולהרחיב, או לכתוב דברים שזה   שמדבר אליכם במיוחד.
מעלה או מזכיר לכם. איך עושים את זה, מסמנים את מה שרוצים להגיב אליו בעכבר, 

https://docs.google.com/document/d/1npIHRKTmxQFBCs59orNZGxSQAV3xKlGXreGVlzzaTek/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1npIHRKTmxQFBCs59orNZGxSQAV3xKlGXreGVlzzaTek/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18UQ6WnLwQuenhB3eW_2dUp8org8OM4f3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18UQ6WnLwQuenhB3eW_2dUp8org8OM4f3?usp=sharing


 

 

 

, אחרת ההערה לא commentולוחצים +, כותבים את ההערה. רק שימו לב בסוף ללחוץ על  
 תישמר.

 לו לפחות שאלה אחת שהייתם רוצים לקבל עליה תשובה. שא .3

 דקות לעבוד.  8 -אז הנה, הולכים לקבוצות. יש לכם כ

 

 כאן ניתן לראות דוגמה טובה: 

https://docs.google.com/document/d/1OOQFqk_hoj0eec9noxgIAY64u4LdJO6LFwWg53xG
rKg/edit?usp=sharing  

 

0:34  - 

ו רעיונות הגעתם, אבל לא נוכל לעשות זאת במגבלות אני נורא סקרנית לשמוע איך היה לכם ולאיל
הזמן. אבל בכיתה לגמרי כן! לפני שאני אתן כמה רעיונות שלי איך לפתח את הדברים מכאן בכיתה 
אני רוצה לתת גם לכם זמן לחשוב על מה שהיה עד כה, ואם ואיך זה רלוונטי לכם. איזה התאמות  

 שלכם. אתם צריכים לבצע כדי שזה יתאים לתלמידים

קראנו את השיר בדרכים  –אז אזכיר בקצרה מה עשינו בזמן שאתם יכולים להכין את העט והנייר 
שונות, הצעתי לתת לתלמידים לשחק איתו ולהזיז את סדר המשפטים או לרווח השורות, אז יצאנו 

   –עכשיו לעבודה בקבוצות על השיר, סימנו, הערנו, שאלנו  

אילו  עכשיו אני מבקשת שתיקחו את העט ופשוט תכתבו, בשפה זורמת, בלי לחשוב על ניסוחים: 
מה מהדברים שעשינו, שדיברנו עליהם, יכול  מחשבות יש לכם על הוראת שיר באופן מקוון כרגע. 

 דקות[   3-4]  לשמש אתכם בהוראה שלכם? אילו תקוות יש לכם? אילו חששות? 

 

0:39 

כל מיני דרכים. אפשר למשל לשלוח כל תלמיד להיכנס לקובץ של החדר בכיתה אפשר להתקדם ב
ואז למצוא הערה שנראית לו משמעותית, שמשפיעה על   –לקרוא את כל מה שהם כתבו  –שאחריו 

ההבנה שלו את השיר, ולכתוב תגובה. תלמידים בדרך כלל נורא סקרנים לראות מה תלמידים שלהם 
 ם. ונוצרת כך תקשורת בין תלמידים סביב השיר.  כתבו, ובוודאי לקרוא מה כתבו לה

דברים בדף   2-3נבקש מכל קבוצה להתדיין ולבחור  – לחילופין אפשר ליצור גרסה מסומנת כיתתית 
שלהם שנראים להם הכי משמעותיים, להציג אותם לכיתה ולסמן בקובץ חדש המשותף לכולם. ואז  

 יש גירסה אחת כיתתית, עשירה ומלאה.

ת השאלות ולבקש תלמידים לבחור שאלה שנראה להם מעניין לחקור ולנסות לענות אפשר לרכז א
 עליה. וסיכוי לא רע שכבר לכמה מכם יש עוד שלל רעיונות שאני בכלל לא חשבתי עליהם.

 

 

https://docs.google.com/document/d/1OOQFqk_hoj0eec9noxgIAY64u4LdJO6LFwWg53xGrKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OOQFqk_hoj0eec9noxgIAY64u4LdJO6LFwWg53xGrKg/edit?usp=sharing
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מה שמרגיש תמיד רלוונטי   –שאני רוצה להראות לכם זה כיוון הרבה יותר ויזואלי לעבודה    דבר אחרון
 במיוחד לאלתרמן.

mEAzxJr9PXqmNsIMolSu3RI/edhttps://jamboard.google.com/d/1MUFEius8U8awroybYPV6
it?usp=sharing  

ובסוגריים אגיד שלשלוח לתלמיד בסוד שורה משיר   –שלחתי לשלוש תלמידות שלי שורות מהשיר 
שהשורה מעלה   דימויים ויזואלים 5וביקשתי שישלחו לי חזרה  –בצ'אט פרטי זה דבר נורא נחמד 

 להם. בואו נראה אם תוכלו לנחש מה השורה: 

 באופן מעניין אין פה צרצרים, והאמת שזה נראה לי די מוצלח –זה "עיר טבולה בבכי הצרצרים" 

 פה אנחנו רואים את "ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך"

 "שוקט העץ באודם עגילים" –ואחרון חביב 

ה להעיד על עצמי שמאז שהן שלחו לי את הדמויות אני התחלתי אני לא יודעת מה אתכם, אני יכול
 לראות את השיר בצבעים.  

ובאמת האינטרנט והמסך מאפשרים לנו עושר ויזואלי עצום ממש במרחק לחיצה וחבל לא להשתמש 
בו. מבחינת העבודה בכיתה, חוץ מההתעמקות הזאת של כל תלמיד בשורה, אני הייתי מקבצת את  

רוכה. הייתי מקבצת יחד תלמידים מכל בית, תלמידים מכל השיר, ושולחת אותם  השורות לכדי תע
לאצור את התמונות שתואמות הכי טוב את הפרשנות שלהם את השיר. אחר כך הם יכולים לכתוב  

 טקסט שמלווה את התערוכה. שמפרש את התמונות לאור השיר. 

 

 ועכשיו אשמח לפתוח את הדיון לשאלות.  

   מוזמנים לפנות אלי:

 g.ilschool.or-ruppin@iasa  

 

 

 

 

  

 

https://jamboard.google.com/d/1MUFEius8U8awroybYPV6mEAzxJr9PXqmNsIMolSu3RI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1MUFEius8U8awroybYPV6mEAzxJr9PXqmNsIMolSu3RI/edit?usp=sharing
mailto:ruppin@iasa-school.org.il

