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בס"ד

פתח דבר
בסייעתא דשמייא יוצא לאור ספר זה שהשתדלנו להגיש בו כלים ותרגילים בניתוח ובניסוח של
טקסטים מסוגים שונים.
הספר ערוך לפי שלבי הלמידה:
בשלב הראשון  -מיומנויות יסוד בהבנה על ממדיה השונים ובניסוח של חלקים בטקסטים
לסוגיהם.
בשלב השני החומר נערך בהדרגה ,מן הפסקה אל המאמר .תחילה  -מיומנויות של ניתוח תיהלוך
של טקסטים טיעוניים ותרגול ממדי ההבנה האחרים .במקביל  -כתיבה של טיעון בסיסי :פסקת
טיעון ,תגובה לטקסט וכתיבת טיעון בזיקה לטקסט .מכאן  -לניתוח ולתהליכי טיוט וכתיבה של
מאמרי טיעון ,והרחבתם לטיעון דיאלוגי  -מורכב (דו צדי).
לסיכום שלב זה מוגשים אימונים מודרגים המזמנים תרגול של מיומנויות הבנה וכתיבה בזיקה
לטקסט ,בזיקה למספר טקסטים מסוגות שונות ובזיקה לטקסטים בשילוב היצגים גרפיים.
(מתאים להגשת תלקיט).
בשלב השלישי  -מיומנויות ותהליכי טיוט ובקרה בכתיבת סיכום לסוגיו בהתאמה למגוון הסוגות
הנדרש.
לסיכום שלב זה מוגשים אימונים במיומנויות הבנה מגוונות בזיקה למספר טקסטים ,ניתוח זיקות
בין טקסטים ותרגול המכין לכתיבת סיכום ממזג של טקסטים מסוגות שונות בשילוב היצגים
גרפיים.
במידת הצורך אפשר לתרגל את הסיכום הממזג גם בטקסטים המופיעים בסדרת האימונים
שבסיכום השלב השני.
בכל השלבים ההבנה וההבעה שלובות זו בזו הן בפרקים הנפרדים ,הן בפרקים המשותפים לשני
התחומים ,הן בתרגול.
בספר זה הושקעה מחשבה רבה ,ואולם תמיד אפשר לשכלל עוד ועוד .נשמח לקבל הערות והארות
מצוותי הוראה שיבחרו להסתייע בו בעבודתם .כך נייעל ונשפר את המהדורות הבאות בע"ה.
ִ
זו ההזדמנות להודות לכל המורות שהעירו והאירו ובכך סייעו לנו להוציא יצירה מתוקנת .תודה
גם לאלה שסיפרו כי החומרים שהשתדלנו להפיק סייעו להם .הדברים חיזקו אותנו להמשיך
במלאכה .תודה גם לכל העושים במלאכה ובפרט על העבודה המקצועית והמסורה של ההוצאה
לאור .אין מילים לתיאור ההשקעה האדירה בימים ובלילות בעריכה ובהגשה המעוצבת של הספר.
ומעל לכל  -תודה לבורא העולם שהכוחות והדעת שנסך בנו הביאו אותנו עד הלום.
ז .חזן

