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השיח הדיאלוגי בכיתה הוא שיח בו המורה והתלמידים השותפים לשיח לומדים ודנים  •

ונות באופן חופשי ללא יחד כקבוצה סביב מטרה או נושא מסוים. הם משתפים ברעי

חשש, מבנים ידע האחד על דברי השני ותומכים זה בזה כדי להגיע להבנות משותפות 

(Alexander, 2008) . 

עוני בכיתה נחשב לצורה מיוחדת של דיאלוג, הנתפשת כפעילות מילולית  יהשיח הט •

 וחברתית, בכתב או בעל פה. 

 דוגמאות וכדומה.  ,הטיעון מורכב מטענה, נימוק וביסוס באמצעות ראיות

מטרות השיח הטיעוני: א( להעמיק ידע בנושא מסוים שמוסכם על כולם באמצעות הצגת 

 ב( לשכנע בעמדה מסוימת, להצדיק או להגן עליה בפני קהל.  ;טיעונים שונים

 

 הצעות לפעילויות הוראה  

 שיח על המושג "דיון" 

מהו דיון? כיצד   -דיון"המורה תנהל שיח מטה קוגניטיבי עם התלמידים על המושג " •

 האם חשוב לנהל דיון, מדוע? ועוד.   צריך להתנהל בדיון? על מה חשוב שנקפיד ומדוע?

איזה תפקיד  מה דורש כל תפקיד? -דובר ומאזין כל שותף בדיון ממלא שני תפקידים: •

 קל לי יותר ומדוע? ועוד. 

 

 עיצוב כללי השיח

  ,מחוון המצורףאפשר להיעזר ב המורה תעצב את כללי הדיון יחד עם התלמידים.  •

תפקיד של דובר   שמתייחס לשני התפקידים שממלא כל אחד מהמשתתפים בדיון:

 ותפקיד של מאזין. 

אפשר להכין את המחוון כסימנייה לכל תלמיד, כפלקט על לוח קיר בכיתה, כמעמד   •

 במרכז כל קבוצה וכדומה. 

 

 ניתוח שיח על ידי התלמידים

לצפות עם  מידים אפשר לנתח איתם שיח קיים. לדוגמה, לאחר בניית המחוון עם התל •

ן שבו מנהלים דיון ולנתח אותו בעזרת המחוון. אפשר לצלם קבוצת התלמידים בסרטו

תלמידים בכיתה בזמן דיון ואת זה להקרין ולנתח. חשוב להביא ראיה מהדיון הנצפה  



רה תשאל: מה  כאשר מציינים פעולה שנעשתה כמו הקשבה, או תגובה לדברי האחר, המו

 ראית/שמעת שמבטא הקשבה? וכדומה. 

קבוצה שמנהלת דיון ואחרים צופים בה ומנתחים את השיח   -אפשר ליצור אקווריום •

כמו סוגי תגובות   ,באמצעות המחוון. אפשר שכל תלמיד יתייחס להיבט מסוים במחוון

 לדברי אחרים וכדומה. 

 

 תזכורת של כללי השיח

"מה עשה  ו את כללי השיח תוך כדי הדיון. לדוגמה:חשוב שהמורה והתלמידים יזכיר •

 עכשיו דני?" "הוא הגיב לדבריה של יעל"... 

כללים אלה  לאחר התנסויות חוזרות תגבר המודעות לכללים, התלמידים יישמו  ,עם הזמן •

 באופן טבעי ויפחת הצורך בהזכרת הכללים.

 

 .כאןלכלי לחצו  - דיאלוגיתכלי למדידת התקדמות  

הלימוד. ה כיתת  כגון  קהילות  בתוך  מתרחשים  חיינו  את  חיים  אנו  שבו  לאופן  הנוגעים  דיונים 

התייחסות   –  רעיונותיהם של אחריםפיתוח רעיונות משלנו תוך מעורבות בדיונים כאלה כוללים:  

דעות ריבוי    כלפית סובלנות ערכים מרכזיים ביצירת הקהילה שלנו ובהתנהלות בתוכה, תוך למידל

ולעיתים גם עמדותיהם,  לאמפתיה    גילוי  -  לרעיונותיהם של אחרים  הקשבהשיכולות להישמע;  

תוך  לעיתים    -  מבט-דותעם ריבוי נקוהתמודדות    ; צורת חשיבה חדשהפיתוח דבריהם כדי לפתח  

ולעיתים   נכונה'התשובה 'עמימות בנקודות המבט המרובות שאף אחת אינה הגילוי סובלנות כלפי  

 חיפוש קרקע משותפת במטרה לחתור להסכמה. תוך 

 

והוא מבוסס על מסגרות קיימות   DIALLSפותח בתוכנית  דיאלוגיתלמדידת התקדמות  הכלי 

 אוקספם.של אונסק"ו, המועצה האירופית ו

דיאלוגית בלמידה  התקדמות  סקאלת  מציג  נשען  הכלי  ספרות  ,  דיבור  הקשורה  על  להתפתחות 

 במהלך שנה"ל תש"ף. DIALLSומכיל דוגמאות מכיתות שהשתתפו בפרויקט  ,בכיתה

כי   לזכור  יש  הכלי  הבנת  נושאי  לשם  על  הילדים  של  השיח  חברתית, DIALLSלצד  אחריות   :

להקשיב זה לרעיונותיו של  ו  לומדים כיצד לדבר זה עם זהם גם  דיילושייכות, המשותפים  חיים  

כיצד ליצור ידע חדש באמצעות ניסיון להגיע כן  זה באמצעות מיומנויות דיאלוג וארגומנטציה, ו

   להסכמה או לקבל מספר נקודות מבט.

 

קהילה  בתוך  אחרים  של  לרעיונות  הפרט  של  הרעיונות  בין  הקשר  את  מציגה  הבאה  הדיאגרמה 

כל ו על  חברתית  אחריות  תוך  ביחד  ולחיות  והכלה  אמפתיה  בסובלנות,  לנהוג  יש  בה  חברה 

 המשתמע מכך )הנושאים בכלי למדידת התקדמות בלמידה תרבותית(.

 

https://members.dialls2020.eu/he/wp-content/uploads/sites/10/2021/01/Dialogue-Progression-Tool-HUJI_compressed.pdf


 
 

לסייע למורה לתכנן את השיח במסגרת קבוצה או כיתה )אין מדובר בכלי שמטרתו   מטרות הכלי:

ל ילדים(,  של  פרטנית  הוא הערכה  כאשר  מוצלח  דיאלוג  לזהות  המעוניינים  חינוך  באנשי  תמוך 

 חשוב לציין כי ב  ,. יחד עם זאתלחשוב כיצד לתמוך בילדים כדי שימשיכו לפתח אותוו  ,מתרחש

DIALLS    ת, אך כדי  ומומלץ לפרק את הדיאלוג לרשימה של מיומנויות לינארימודעים לכך שלא

 להשיג את המטרות הנ"ל חשוב היה לעשות זאת.

 
 

 מבנה הכלי ודרך השימוש בו 

)כישורי דיאלוגיות בסיסיים(,   לב ראשונישה הראשונה:  מוצגים בשור  שלבי ההתקדמותשלושת  

ת מתקדמים(. שלבים אלו לא מתייחסים )כישורי דיאלוגיו  ושלב מתקדם)התפתחות(    שלב ביניים

 לגיל אלא לשימוש במדדי המפתח של דיאלוג וארגומנטציה. 

הראשוני   השלב  מדדי  שהפגנת  ייתכן  הזמן,  עם  ומצטברות  הנבנות  במיומנויות  שמדובר  מכיוון 

)גילאי   יותר  צעירים  ילדים  יותר 4-7תאפיין  מעט  ילדים  לאפיין  עשוי  בתורו,  הביניים,  שלב   .)

)גילאי  בוגרי חטיבת8-11ם  תלמידי  את  המתקדם  והשלב  זאת, .  (12-15)גילאי    הביניים-(,  עם 

לתלמידיהם מ מדגימים  ומורים  עשיר,  דיאלוג  מתקיים  שבהן  לימוד  בכיתות  כי  עלה  מחקרנו 

דיאלוג וארגומנטציה כרכיב מרכזי באופן ההוראה שלהם ומספקים לתלמידיהם שפע הזדמנויות 

משותפת, גם ילדים צעירים עשויים להפגין התנהגויות שיח מתוחכמות   למידה, מעורבות וחשיבה

 למדי.

 

הדיאלוג ממדי  הראשון:  מוצגים    ארבעת  לאחר בטור  התייחסות  הדובר,  רעיונות   יםקהילה, 

 מבט. -ריבוי נקודותוהתמודדות עם 

.  לאותו מדד  דוגמה  בכלי המצורף למדידת הדיאלוג תהיה אפשרות להקליק על כל ממד ולראות  

כןבדוגמאות   כמו  זה.  מדד  הכולל  דיון  המנהלים  ילדים  לראות  הדוגמה   ,תוכלו  בעמוד  תמצאו 

הערות המסבירות כיצד המדד המבוקש מתבטא בקטע השיח המוצג. הדוגמאות אינן 'מושלמות':  

שיח להתקיים  יכול  כיצד  ממחישות  דומים תי כית-הן  דיבור  אופני  לזהות  לכם  לסייע  ומטרתן   ,

ו אשר בכיתותיכם.  מסוימות  התנהגויות  להפגין  עשויים  הילדים  כי  בכיתותיכם,  תבחינו,  דאי 

כ אחרים  יתגלו  בממדים  ואילו  מסוימים,  בממדים  ביותר  כי  מתוחכמות  ויתברר  קשיים  יעלו 

 .נזקקים לסיוע ולהמשך עבודההילדים 

 

 

 חברה 

 קהילה

רעיונות  

של 

 הדובר

רעיונות  

של 

 אחרים 



 השלבים     
 ממדי 

 הדיאלוג 

 שלב ראשוני 
)כישורי דיאלוגיות 

 בסיסיים( 

 שלב ביניים 
 )התפתחות(

 שלב מתקדם 
)כישורי דיאלוגיות 

 מורכבים(
  -קהילה 

רעיונות ופעולות  
 קולקטיביים 

הקשבה זה לזה )באופן *
 פעיל ובסבלנות(

הצטרפות באמצעות  *
 הצעת רעיונות

המשתתפים   עידוד כלל*
לתרום לדיון )חגיגה של  

 מבט שונות( -נקודות

הכלה באמצעות הזמנת *
 אחרים לתרום

עבודה משותפת *
 במטרה להגיע לרעיון  

חקירת רעיונות שונים  *
בחתירה למציאת קרקע  

 משותפת 

ומתן בנוגע -*משא
לרעיונות שונים בחתירה  

 להסכמה

*הערכת רעיונות שונים  
 ובחירת דרך פעולה

 

 -הדובר  רעיונות
טיעון   עוצמת
 הדובר

מתן סיבות באמצעות *
 המילים 'בגלל' או 'כי' 

*הצדקה באמצעות מתן 
סיבות מעבר לפשוט 

'הבעת דעה', לרוב  
באמצעות שימוש  

 בהקשר מסוים

*הצדקת רעיונות  
באמצעות קישור לידע 

 כללי/נרחב יותר 

 

התייחסות  
 -לאחרים 

 שילוב רעיונות 

חשיבה על רעיונות של *
אחרים )חזרה על 

 רעיונות( 

כבוד כלפי רעיונות של *
 אחרים )הסכמה( 

התייחסות לאחרים *
דרך עיסוק ברעיונותיהם  
 או הזמנה להרחיב אותם

*גילוי אמפתיה כלפי 
רעיונות שונים מאלה של 

 הדובר 

*הרחבת רעיונות של  
משתתפים אחרים 

 במטרה לכלול אותם

*לתחקר מישהו במטרה  
-ללמוד עוד על נקודות

 המבט השונות שלו

*הרחבת רעיונות של  
אחרים במטרה לקדם 

 חשיבה חדשה 

התמודדות עם  
-ריבוי נקודות

 ( רבגוניות)מבט 

רים  להכיר בכך שאח*
עשויים שלא להסכים 

 אתנו ולהיפך 

לאתגר רעיונות באופן  *
 מכבד 

 *שינוי דעה

להכיר בשינויים בעמדה  *
 אותם ולהסביר

לדון בחלופות במטרה  *
 להעריך אותן 

קישור בין רעיונות  *
 במטרה לשלב ביניהם

 
 


