
נפגשנו דרך המסך כדי לדון בתובנות אשר עולות מדוח מת"ת )מידע תומך תכנון( בנושא  23/7/20-ב

איש ואשה לדיון ישיר בזום, אשר אותו ליווה 150-הוראת הכתיבה וההקלדה בבתי סר יסודיים. נפגשנו כ

 משדר חי בדף הפייסבוק של היוזמה.

  –אז איפה היינו ומה עשינו 

דוחות אשר נועדו לאפשר לצוותים במשרד החינוך לקבל מידע  –שמענו קצת על מהם דוחות מת"ת 

  -מחקרי מונגש ומעובד, על סוגיה ארגונית ממוקדת. והתמקדנו בסוגיות שהונחו לפתחנו 

 ?האם הכתיבה בכתב יד נלמדת כיום בבתי ספר כמקצוע בפני עצמו 

 ?מה בין כתיבה בכתב יד להקלדה 

 ?האם מומלץ ללמד הקלדה בבתי ספר יסודיים? אם כן, באיזה אופן 

  –הצגנו בקצרה את עיקרי הדוח הממחיש כי 

, ואינה "רק" פעולה מוטורית. משום כך קשיים מיומנות על רב־מערכתיתא. כתיבה בכתב יד היא 

ם להיות מאובחנים בגיל צעיר ע"י איש או אשת בכתיבה בכתב יד יכולים לנבוע משלל גורמים וצריכי

 מקצוע.

כמו אחזקה בזיכרון, סינון ועיבוד, קריאה  קשורה למיומנויות לימוד נוספות ב. כתיבה בכתב יד נמצאה

 ואריתמטיקה, ולכן יש חשיבות ללמדה בצורה סדורה ולעקוב אחר התפתחותה.

שראוי שיירכש בגילי לק מן המערך האורייני ג. הקלדה היא מיומנות כתיבה בפני עצמה, אשר מהווה ח

 .בית הספר היסודי

על כתיבה ולעבור ישר להקלדה, הן בשל  שלא לוותרד. גם במקרים של קשיים בכתיבה בכתב יד, מומלץ 

 יתרונות הכתיבה בכתב יד, הן מכיוון שלא תמיד תיפתר בעיית הכתיבה במעבר להקלדה.

של הקלדה בשיטת ההקלדה העיוורת, החל מן  ראה שיטתיתלהוד. ספרות המחקר מצביעה על יתרון 

 ו(.-הכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי )ד

, מפתח סדרת המחברת הגאונית, על היבטים נוספים הקשורים לכתיבה מישראל שירןבהמשך שמענו 

 בכתב יד כמו מצע הכתיבה והשפעות רגשיות של הכתיבה בכתב יד.

", על היבטים מעשיים הילד בקצה העיפרוןת כתב יד ומחברת הספר ", חוקרמדפנה ילוןעוד שמענו 

בהוראת הכתיבה בעברית, כמו חשיבות הוראת הכתיבה בדפוס )גם אם במחיר של ויתור על הוראת 

תב יד דרך מסכי מגע וכן עידוד של תפיסת בעיות בכתב יד גם כתיבת האותיות בדפוס(, לימוד כתיבה בכ

ככאלו הבאות לידי ביטוי בתהליך הפקת הכתיבה ולא בתוצר )דבר שבא לידי ביטוי כיום בעיקר בתחום 

 הריפוי והעיסוק ופחות בתחום של חקר שפה או בחינוך(. 

  –אחר כך פתחנו את הדיון לקהל ואספנו תגובות, הצעות ותובנות כמו 

  .הוראת הכתיבה מעורבבת כיום עם הוראת הקריאה, אך בפועל מדובר בשתי מיומנויות נפרדות

 אין להניח כי מי שידע או תדע ללמד בצורה טובה קריאה, תדע ללמד בצורה טובה גם כתיבה.

  מערכת החינוך צריכה להתייחס להקלדה לא כמוטוריקה, אלא כשפה. יש לקחת בחשבון כי

 "דיסטייפיה".  –לות לבוא ליידי ביטוי גם בהקלדה הפרעות כתיבה יכו

https://store.macam.ac.il/wp-content/uploads/2019/02/2611.pdf


  מכיוון שיש מערך גורמים רחב המשפיע על הגיל והמועד שבו יש ללמד הקלדה בבתי ספר )כמו

שפת הדיבור ]עברית או ערבית[ וגיל הוראת שהשפה השנייה ]אנגלית[(, יש לצאת למחקר חלוץ 

 כלל זרמי החינוך.)פיילוט( בהוראת הקלדה עיוורת בבתי ספר בישראל ב

  כיום ברוב בתי הספר אין ההקלדה נלמדת בצורה שיטתית, אלא מתאפשרת. הדבר מוביל לדור

ולכן  –תלמידות ותלמידים "נכה", אשר אינו רוכש את הכתיבה בצורה שיטתית ואת ההקלדה 

 מפסיד משני הכיוונים.

 חלט יכול לאתגר את הוראת ההקלדה, כמו כל מיומנות, דורשת תרגול רב וחזרתיות. זה בה

מוטיבציית התלמידים והתלמידות, ולכן חשוב להשתמש במערכות לימוד טובות וממושחקות, 

אשר יוכלו להפוך את התרגול למהנה יותר ויאפשרו למורה מעקב אחר התקדמות התלמידים 

 והתלמידות.

ה העברית, אשר , ראש בית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטפרופ' נעמי וינטראובאת הדיון סגרה 

 לוותה את הדוח מבחינה מחקרית.

תוכנית ללימוד הקלדה בבתי הספר,  –נעמי סיפרה על המניע הראשוני לשיתוף פעולה עם משרד החינוך 

אשר כבר החלה להיות מוטמעת, הציגה את החיבורים הנדרשים בין תחום החינוך לריפוי בעיסוק 

 העיוורת. והצביעה על חשיבות ההוראה הסדורה של ההקלדה

לאחר הדיונים המעניינים, עברנו לשלב ה"קפה", המשכנו לשוחח ביננו על חשיבות שימור הקבוצה הרב־

 מקצועית הזו וכן על דרכים לפעול עם גורמי מפתח במשרד החינוך.
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