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  .ילדי גן מצלמים ויוצרים סיפור ברצף על תמונותיהם -המצלמה בגן ככלי לפיתוח שפה 

 ד"ר ניצה דורי ובת חן טויטו

 

 מבוא

כחלק מתחום ההבעה מתפתחת היכולת הנרטיבית בקרב ילדים. היכולת הנרטיבית היא 

היכולת לספר סיפור  מתחיל הילד  לרכוש אתשלוש  -גיל שנתייםהחל מהיכולת לספר סיפור. 

בשל המורכבות הכרוכה  , אולםבאופן עצמאי. חלק מהידע הנרטיבי נרכש כבר בשנות הגן

(. 2003תפתח  במהלך שנות בית הספר, )רום, סגל וצור ממשיכה לה היכולת הנרטיביתבכך 

עלילת הסיפור, ובשנים מאוחרות יותר  את עצבלשחזר אירועים וליכולת הבגיל הגן נרכשת 

יכולות נוספות הקשורות ליכולת  הך שנות הלמידה בבית הספר מתווספות בהדרגבמהל

 .תהנרטיבי

 

 ( :2008נרטיבית מתבססת על כמה תחומים השזורים זה בזה )סגל,ההתפתחות ה

 הכולל את תבניות הארגון.  –א. התחום הקוגניטיבי 

 ט. המתייחס לשימושי לשון תוך עיבוד טקס –טקסטואלי -ב. התחום הפרגמטי

 יחסי מוען נמען.  –תקשורתי -ג. התחום החברתי

 הכולל אוצר מילים, ביטויים, צורות ומבנים של השפה. –ד. התחום הלשוני 

 

 להציעלידי ביטוי בפרויקט צילום בגן, וכן  ותבא אלה מטרת מאמר זה היא לבחון כיצד יכולות 

  .ילדים בקרב ויצירתיות דמיון ולפיתוח השפה להעשרת ככלי ,בגן הצילוםנושא  את לגננות

העבירה בהנחייתי הסטודנטית בת חן טויטו, סטודנטית שנה ד'  את תכנית ההתערבות

, במסגרת לימודיה במכללה האקדמית הדתית לחינוך (2018)תשע"ח,  שנת הסטאז'ב

"שאנן" בחיפה, כחובת סיום הסמינריון "אוריינות הספר". בת חן חשבה "מחוץ לקופסה" 

מחקר על קבוצת ילדים, ולצאת מתוך הצילומים שצילמו אל הסיפורים -לעשות מיני והחליטה

 שלהם, תוך עיון בספרי ילדים מצולמים אחרים. 
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 סקירת ספרות

צילום הינו מצב שבו מתקבלת תוצאה של עולם דו מימד, מעולם תלת מימד. )תובל, גוברמן 

2013 .) 

 הן:מטרות הצילום 

 והקהילתי הבניית הזיכרון האישי -

 שימור העבר -

 פרשנות אישיתמתן  -

 תיעוד תהליכים ורצף אירועים -

הצגה עצמית, מצלמים איך ומה שהיינו רוצים לראות ולהראות  -הבעה רגשית -

 לסביבה שלנו. 

 התפתחות ההבנה שבין התצלום למצולם. -

הצילום מאפשר שיח ודיון בקרב הילדים, בפרט על אובייקט זהה שצולם ע"י צלמים שונים. 

הצגת נקודת מבט פיזית ורגשית. כלי לתיעוד ולתקשורת, טיפוח החשיבה המרחבית, וקידום 

 כשירות חברתית )כללי הגן, מיקום החפצים(. 

טיפוח השפה הדבורה עבור העשרת אוצר המילים ו חשיבות-רבכלי  ואה , אם כן,הצילום

הוא  הילד נחשף אל עולם הצילום,כאשר  (.2013באמצעות דיווח על התצלום )כהן שרייבר, 

כאשר הוא מתייחס לנושא השיחה באופן רציף ועקבי  .התחבירית מפתח את היכולת

נתקל במבנים לשוניים מורכבים יותר כגון סמיכות, הבעת  הוא כאשרכך גם  ,(2002)דרומי,

 . סיבה ותוצאה, השוואה וניגוד ,יחסי זמן

לאורך זמן, ליזום שיחות  ולשמור עליהחברי הקבוצה לתשומת לב  לתתעל הילד  ,בנוסף

מילוליים ופיזיים(,  יםבין חברי הקבוצה )משחקי תפקיד יםולסיימן, להחליף משחקי תפקיד

משא ומתן הסכמות, לנהל  -להמתין לתורו בעת שיח, להביע עמדה ודעה אישית, לגשר על אי

מכבד, לשמור על רלוונטיות במהלך השיחה הן מהבחינה הנושאית של תוכן השיחה, והן 

משכלל אפוא כי הצילום  רניתן לומ(. 2010קולקה, חמו  -)בלום תחבירית -מבחינה דקדוקית

באמצעות תצלומים אלו וומפתח את האוריינות הכתובה, שהרי התצלום מהווה את הטקסט 

 (. 2017ניתן ליצור ספר, עלון, פרוטפוליו. )פרידמן, 

 כיצד? 

 התמונה -המחזת הטקסט .1
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 הצלם. -בימוי הצילום .2

בין  תהבנה, מקשר מתמחייבת העמקה בטקסט, תכנון, מקד -בחירת התצלומים .3

 העולם הפנימי של הילד אל העולם החיצוני שעוטף אותו. 

 כלי להבעת שפה -מונה וסיפור ברצףמדרשי ת

הבעה אצל הילדים הם מדרשי תמונה השפה והאחד הכלים המסייעים בשיפור יכולת 

מעין מסגרת שדרכה הילד יכול לדמיין ולהפעיל את חשיבתו.  זוהיותמונות ברצף. תמונה 

התמונה מורכבת מעצמים, דמויות, סביבה, פעולות וכדו'. דרך הסיטואציה המתוארת 

ר את התמונה לפי נקודת מבטו. כמו כן תיאור בתמונה הילד יכול לבטא את עצמו, ולתא

 (.  2013תמונה נעשה בשני מישורים, מישור גלוי ומישור סמוי . )תובל, גוברמן, 

  המישור הגלוי הוא תיאור התמונה באופן ברור ובהיר. דרך ההתבוננות במישור הגלוי

ו, בתמונה, הילד תופס את התמונה בראייתו, לאחר מכן הוא מעבד אותה בחשיבת

 ואז פולט דרך שפתו. 

  רק את התמונה אלא גם את מה שמעבר לה. לא המישור הסמוי לעומת זאת מתאר

 הילד מביא פרשנות משלו לתמונה.

 התמונה, מהי?

  התמונה מייצגת נקודה אחת מתוך סיטואציה שלימה ולכן, דרך התמונה הילד יכול

אירוע דרך נקודת להסיק מסקנות, לדמיין, לנבא, להעלות השערות ולפרש את ה

מבטו. המישור הסמוי מהווה פגישה של הילד עם עולמו הפנימי, הוא מפרש את 

לו בעקבות התבוננות בתמונה אצהתמונה באופן אישי דרך תחושות ורגשות שעלו 

 (.2009)עוזני, 

  התמונה יכולה לייצג רצף של אירועים, המתבונן בתמונה "משלים" ומשער מה קרה

 (. 2012רה לאחריה )ביברמן ושן, לפני התמונה ומה ק

תמונות ברצף הן תמונות בעלות קשר מתפתח, אשר מבטאות רצף כרונולוגי. ישנו סדר 

לתמונות אשר קובע את התפתחות וההתקדמות בעלילה. דרך סדרת תמונות ילדים מצליחים 

דיין לספר סיפור, אך ע יםמצליח יםארבע ילד -להפיק סיפורים מובנים. כבר בגילאי  שלוש

לארגן את האירועים באופן רציף, הם מבודדים את התמונות אחת מהשנייה  יםמתקש

צילום תמונות ברצף על ידי הילדים, יוצר חיבור  (.2008)סגל,  ומתייחסים לכל אחת בנפרד

משמעותי ועמוק הרבה יותר לסיפור המסתתר מאחוריהן, מאשר סדרת תמונות שרירותיות 

 שהם מקבלים ליצירת סיפור דמיוני. 
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רצף בגיל חמש היכולת לספר סיפור משתכללת, הילדים מודעים יותר לארגון של תמונות לפי 

(. הם כבר מארגנים את הסיפור כ"שרשרת" שבה 2014י, פריש של האירועים )טוב להזמן 

אירוע אחד מוביל לאירוע שני, אך הם עדיין מתקשים בגיל זה לקבץ את רעיונותיהם סביב 

שש הילדים מצליחים -חמש(. בשלב טרום בית ספרי בסביבות גילאי 2006מוקד אחד )קיטה, 

 .נה פעולה נרטיביעקבי ובמסגרת מב לארגן את האירועים בסדר הגיוני,

  בגיל הרך ככלי להבעת שפה צילוםתרומתו של ה

פעילות עם מדרשי תמונה או סיפורים ברצף מתאימה לפיתוח הדמיון, החשיבה והשפה 

הילד לומד לארגן  וברור,ידוע  שלהן (. דרך פעילות עם תמונות ברצף שהמבנה2006)קיטה, 

לו תוך התבוננות אצמסע אל מחשבותיו ורגשותיו העולים באת החיים ולהבינם. הילד נע 

כמה היבטים, ההיבט בבתמונות וליצור סכמות סיפור. יכולת זו מתפתחת במהירות 

 הקוגניטיבי, ההיבט הלשוני, וההיבט החברתי. 

 ההיבט הקוגניטיבי מתבטא בבנייה של סכמות ותסריטים 

  שפה הההיבט הלשוני מתבטא בהבעת מחשבות, רגשות וביטוי העולם הפנימי דרך 

  ההיבט החברתי מתבטא בכך שהילד מקבל משוב מהסביבה על בניית הסכמה

 שלו תהסיפורי

והמחנכים )טוב לי, פריש  םההורי שלדרך היעזרות בתיווך  אותםמשנה ומשפר הוא כך 

2014.) 

ותו המוחשית עם החפצים לתרגם" את התנס"הילד נדרש דרך פעילות של תמונות ברצף 

שהרי  -לסיפור דרך תמונות שהן חד ממדיות ,מדיים ובעלי נפחשהם תלת מ ריאלי,בעולם ה

כדי להפיק סיפור משמעותי יש צורך לעשות . לכן, זהו עיקרון הצילום, מהמוחשי אל המופשט

אם ילד חווה את  ,חפצים מסוימים. לדוגמאעם חשית של הילד זאת מיד לאחר ההתנסות המו

יוכל לספר  ואה , 'וכולפוצץ אותו ו, לשחק איתו, הבלון באופן מוחשי ויודע שאפשר לנפח אות

שכן סיפור  ,הוא בלון ןסיפור יותר משמעותי כאשר ייפגש עם תמונות ברצף שהנושא שלה

 (.2006הוא השתקפותו של העולם האמיתי )קיטה, 

 

מתודולוגיה   

ביישוב  הנמצאגן 'ענבי גפן' טויטו ב על ידי הסטודנטית בת חן תכנית ההתערבות נערכה

 (2.8-5.9ן רב גילאי )גילאי הגן מוגדר כגבנות.  5-בנים ו 12, ילדים 17עתלית. הגן מונה 

משלב גן הרוב ילדי לכי  מתוך תצפיות שנערכו בגן, עולה .משתייך לחינוך הממלכתי דתיו

מצליחים להביע את עצמם ועל כן לרוב הם אינם  ושיח דלמצומצם אוצר מילים לשוני נמוך, 
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מעדיפים ה ,ילדים יש מספרו אישית לוקה בחסר-התקשורת הבין ,מבחינה תחבירית נכון

 .ומסתגרים בשתיקה רוב הזמן שלא להביע את עצמם כלל

בין חמישה של הילדים פעלו בקבוצות  קטנות  , שערכה בת אל עם המצלמה,בכל הפעילויות

בפעילות הראשונה נחשפו הילדים למצלמה, למאפייניה ולשימושיה. מטרת לשישה ילדים. 

ם מושגים מעולם הצילום, לתת להם להתנסות בשימוש במצלמה ההפעילות היתה להכיר ל

 ולתאר את אשר צילמו.  

יעו רעיונות לשימושיה, בעיקר כתיאור לאחר שיחה והיכרות קצרה עם המצלמה, הילדים הצ

נפטר ויש לי תמונה שלו ועכשיו אני מתגעגע אליו פחות", "אמא רואה  יסיפורי כגון : "סבא של

שולחת לי תמונות בפלאפון". , עדן, מה אני עושה בגן כי את שולחת לה תמונות", "דודה שלי

 תיעוד של רגעים משמחים.ו עם הילדים גובשו המטרות העיקריות של הצילום: זיכרוןביחד 

תצלומים שונים של אנשים שמצלמים והילדים תיארו את התצלומים, לילדים  לאחר מכן הוצגו

מחזיק את  ביניהם את מי הצלם התכוון לצלם תוך התבוננות באופן שבו הצלם שוחחו

 המצלמה. 

 ניכר 'סלפי'.מחזיקה פלאפון ומצלמת מתוך התצלומים השונים ישנה תמונה אחת של יד ש

 מוכרת וידועה להם. אחד הילדים סיטואציהלתמונה הזו, כ מאודים התחברו כי הילד היה

מי שבצד  ,אמר שכשמצלמים סלפי רואים הפוך את עצמנו הפתיע בתפיסה מרחבית כאשר

 בגן 'סלפי'באותו היום הייתה חגיגה של  ד שמאל הוא בצד ימין.ימין הוא בצד שמאל ומי שבצ

  נסו בשלל צילומים מזוויות שונות.והילדים הת

בסיום הפעילות הילדים התנסו בצילום עם המצלמה המקורית, ועם המצלמה בפלאפון והשוו 

המוכר להם מהבית. לילדים הילדים יותר מחוברים לפלאפון ניכר כי . בין שני סוגי הצילום

ביישן ילד  נכח . הילדים התרגשו מאוד. בקבוצהנאמר כי בהמשך נפתח את התמונות שצילמו

רגשות ומחשבות דרך הצילום וניתן היה לראות כי הוא מצליח להביע ומופנם בדרך כלל, 

 .רבות מהרגלו

מרבים לבקר והוצגה בפניהם  בו אינם, הוכנסו הילדים לספריית הגן, מקום בפעילות השנייה

והרמז: איורי הספר הם צילומים. הילדים  ,משימה: עליהם לאתר את הספר בו נתמקד היום

החלו לחפש תוך כדי קריאות: "הנה מיץ פטל...הנה מעשה בחמישה בלונים.." והפעילות 

החווייתית של מציאת הספר תוך זכירת הרמז, גרמה להם לחזור ולעיין בספרים מוכרים 

 ר שלו. אחרים. לאחר זמן קצר מצאו הילדים את הספר "פנדה יוצאת למרעה" מאת מאי
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בתמונות,  מיקום האובייקטיםבסיפור ב בתצלומים השונים כה התבוננותנערטרם ההקראה 

והועלו השערות על כוונתו של הצלם בכל צילום וצילום. לאחר מכן המציאו הילדים סיפור 

ה מותר, כי זה ספר של מישהו אחר, אחד הילדים שאל אם ז משלהם לפי הצילומים בספר.

 וקיבל עידוד על השאלה, המעידה על הבנת זכויות יוצרים ברמה הבסיסית. 

כאשר הם המציאו את  הפרט הכי קטן בתצלומים אחר דף, ולא החמיצו את הילדים עברו דף

בסיפור את . הילדים המציאו לכלבה הסיפור. הסטודנטית, בת חן, כתבה מפיהם את הסיפור

הוסיף כי 'לאקי' זהו גם שמו של חי, אביהילד,  י היא מלקקת את המצלמה".כ"'לאקי'  שםה

 את הסיפור שהמציאו.  ילדי הקבוצה לשאר ילדי הגן הכלב שלו בבית. בסוף היום, הקריאו

ביום  פעילות של המצאת הסיפורה -לשתי פעילויותפעילות הבת חן בחרה לפצל את 

, שהוקרא בפניהם לאחר מכן, לבין השוואה בין הסיפור המקורי פעילות נוספת שלו הראשון,

 . ביום שלמחרת סיפור שהמציאוה

  )במקור מאוירת(: לילדים דף עם טבלה ולקבסוף הפעילות ח

 הסיפור של מאיר שלו סיפור שהילדים המציאו 

   כלב 

   עדר 

   תרנגול

   ילדה

 

הן מבחינת הדמויות והן מבחינת העלילה, הם  על השוני בין הסיפורים לאחר שהילדים עמדו

שונות כי הילדים נחשפו לטבלאות לציין חשוב הדביקו בטבלה דבקית במקומות הזהים. 

 כך שכלי זה לא היה זר להם.  במשך שנת הלימודים,

מטרת הפעילות הבאה היתה לחשוף את הילדים לצילום "של פעם" בשחור לבן ולתת להם 

פעילות זו י שחור לבן על מנת שימציאו סיפור על תמונות אלו. להתנסות בעצמם בצילומ
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מתנה לגן, בו תצלומים מתקופת קום אחד הילדים הביא ספר , לפני יום העצמאות נערכה

למעט  ,ספר זהל נוסף פייןמאהבחין שישנם בספר תצלומים ולא איורים. המדינה, ו

/ הקלטות  שמפעילים מוזיקהבצד הספר ישנם לחצנים היה ש, בשחור לבן התצלומים

הקלטה 'אנו  -נהתצלום הידוע של דוד בן גוריון בקום המדיבהתאם לתצלום. לדוגמא: לצד ה

 מכריזים בזאת..'. 

"פעם היו לובשים  –משפטים בזמן עבר בלשימוש  השיח אודות התצלומים הוביל את הילדים

הילדים נשאלו אם לדעתם אפשר לצלם גם היום  בגדים אחרים", "פעם היו מכוניות אחרות".

 ".שאפשר לעשות אפקטים" ,'םאינסטגר'בשחור ולבן וחלק מהם ענו שזה כמו באפליקציית ה

אפשר לזהות תמונות מן העבר אם שמים לב שהן בשחור לבן ולא  הילדים הבינו כי לעיתים

ים בסביבה, בחרו צבעוניות. לאחר מכן התנסו הילדים בצילום שחור לבן את עצמם ועצמ

תוך מיון וויתור על תמונות שאינן רלוונטיות להם לצורך  –תמונות משלל התמונות שצילמו 

הסיפור, התמונות שנבחרו הוכנסו למחשב והודפסו. לאחר מכן סודרו התמונות ברצף על פי 

הילדים ולבסוף הם המציאו סיפור על התמונות שצילמו. התהליך כולו לווה בשיח ער בין 

הסכמות וקבלת דעת -לדים ונתן להם תחושה של שותפות תוך התמודדות וגישור עם איהי

  זולתם.

בכולן  –לצורך יצירת הרצף הסיפורי, הילדים בחרו בשלוש תמונות בעלות מכנה משותף 

יקט המצולם. הילדים תיארו כל אחת מהתמונות, שמו לב למיקום יהאוב צל משתקף

האובייקטים בתמונה באמצעות מושגי מרחב: "הגדר רחוקה מארגז החול", "השיח לפני 

הקיר". באחת התמונות צולם עכביש, והילדים החליטו שהעכביש יהיה הדמות המרכזית 

 בסיפור: 

 . שלו החברים שהיו קיםרהח עם ופסתת לשחק אהב והוא, יניב לו שקראו חרק היה פעם"

 .העכביש יוני את פגש הוא

 .ליניב אמר יוני, "מחבואים נשחק בוא" 

 . החול ארגז אל ביחד הלכו הם, יוני עם לשחק הסכים יניב

 . יניב את חיפש והוא 10 עד ספר יוני. ליוני התחבא יניב

 .יחד ושיחקו. החול בארגז חברים עוד מצאו הם כך אחר

 "..תההבי חזרו הם, התעייפו כשהם כך ואחר

 משהו חוקריםחמישה מילדי הגן  רואים בהתמונה שצילמו, פעילות הבאה הילדים בחרו ב

. הילדים תיארו את התמונה לפרטי פרטים וניכר כי אוצר המלים מגדלת זכוכית באמצעות
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שלהם ויכולת התיאור גדלה בהיקפה ובזמן שהקדישו לתיאור, יחסית לתחילת התהליך. 

, הגוף את ולא הרגליים אתרק  לו שרואים ילד יש כיבתצלום  הבחינה הבנות אחתלדוגמה, 

להלן הסיפור שהמציאו בעקבות . הילד הוא מי ידעה וכך האלו הנעליים מי של זכרה

 התבוננות בתמונה:

 לדים יצאו לטיול, הם עברו ברחוב וראו עץ שלכת.יום אחד כל הי

 פתאום הילה הסתכלה על האדמה וראתה בור אחד קטן, ובור אחד גדול.

 הילה הזמינה את החברים לבוא לראות מה יש בבור. הם חשבו שיש בו נחש.

 אבל בתוך הבור לא היה נחש. 

 לב.  -בתוך הבור הייתה אבן

 אולי הנחש הפך לאבן, חשבו הילדים.

 לב והחביאו אותה מתחת לעלים של עץ האורן.  -הם הרימו את האבן

 

בתחילה הם  ד שהגיעו לגיבוש סופי וכתיבת הסיפור היה מעניין. התהליך שהילדים עברו ע

יל רצו להגיד שרק ילד אחד יצא לטיול, אבל אז אחת הבנות אמרה שזה מפחיד ללכת לטי

אז  ,טוב"הילדים קיבלו את מה שהיא אמרה, ואמרו לבד בחוץ ו"אמא לא מסכימה לה". 

. ואז אחד הילדים אמר שהוא לא רוצה ללכת עם "נכתוב שגם אמא באה עם הילדים לטיול

הוא רוצה ללכת עם אבא. וכך נוצר ביניהם דיון רק על הפתיחה של הסיפור.  ,אמא לטיול

 -כי הילה מצאה את הבורלבסוף הם החליטו שזה היה טיול של ילדים. בנוסף, ניתן לראות 

, שהילה מצאה את הבור. והילה ו בתמונה, ומכאן הבינוהילדים ראו שהרגליים של הילה צולמ

 אמרה שהיא באמת התכוונה לצלם את הבורות האלו.  ,בקבוצה שהיתה נוכחת

גם כאן הילדים תיארו את הפעילות הבאה היתה התבוננות בצילום שצילם הילד אורי. 

?, והילה עליהן. אחד הילדים שאל את אורי "איך הצלחת לצלם את כל זה" התמונות ושוחחו

"תכננו את זה ביחד". הילדים נזכרו בסיפור "עמוס והנחליאלי" שסופר באמצעות  :לו השיבה

 . תמונות ברצף

 בספריית הגן: הם יושבים הילדים, כאשר בין של שיח תצפית מתועדתלהלן 

 את הספר על העכביש שהמצאתי.אלרואי: אביחי רוצה לקרוא איתי 

 אביחי: אבל אחר כך נקרא את הסיפור שלי.

 הילה: כן, אני זוכרת שכתבנו את הסיפור הזה. ושאני צילמתי את התמונות של הקיר.
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 נכון, וגלית של הטבע אמרה לנו לא להרוג את החרקים.יהל: 

 אלרואי: אני הכי אוהב להמציא סיפורים.

 שאני אהיה גדולה אני אהיה צלמת. הילה: אני הכי אוהבת לצלם,

 צוחק..(. אביחי: צלמת עכבישים )

 אלרואי: אביחי זה לא נעים להילה שאתה צוחק עליה. 

 ן. אלרואי מתי תקרא את הספר שלך?הילה: נכו

 יזם אלרואיכי  להבחין ניתן .שהועברה בגן ,בתכנית שהשתתפו ,ילדים ארבעהנכחו  בשיחה

 על שומרים, זה לזה מקשיבים הילדיםוכן את ההזמנה של אביחי לספרייה וכי  ,השיחה את

, השיחה במהלך רלוונטיות על ושומרים אישית דעה מביעים, המשפט בהרכבי לוגים קשרים

 דברים שהיו חסרים בשיח שלהם לפני תחילת התכנית.

 

 סיכום

 ולהעברת לשכנוע, מידע להעברת, לשיח האדם בני את המשמש הבעתי כלי היא השפה

 רק לא עצמו את הביעל שהאדם יכול הדבר משמעות(. 2010, וחמו קולקה-בלום) מסר

 והם יותר שקט שלהם שהטמפרמנט ילדים ישנם. נוספים במישורים אלא, השפתי במישור

, רגשות להביע הצליחו הם, בגן שנעשה הצילום -האומנותי למישור והודות ביישן אופי בעלי

 הצילום. הצילום את גילה שהוא עד, ביישן מאוד ילד היה, למשל, אורי. ומחשבות תחושות

 . ניכר רגשי תהליך עבר שאורי ספק אין. יותר פתוחה התנהגות ממנו להפיק הצליח

 יותר טובה הלשונית שהתקשורת ככל. ולמידה חשיבה תהליכי על השפעה ולהבעה לשפה

, וחמו קולקה-בלום) הילדים של הקוגניטיבית ההתפתחות על לטובה היא משפיעה כך

, גילו בני עם חברתיות אינטראקציות ליצור יכול הוא עצמו את להביע יודע כשילד(. 2010

 ההבעה יכולת את לשפר היתה העיקרית המטרה התהליך בתחילת. משותף שיח וליצור

 היתה, בחשבון מראש נלקחה ולא, בתהליך שהושגה, המשנית המטרה. הילדים בקרב

 ודיון שיחלנהל ביניהם  לילדים ִאפשר הצילום. זה בניסוי שהושגה, חברתית-הרגשית המטרה

 הבינו כן וכמו, התמונות דרך ורגשות מצבים להבין החלו ילדים(, 2013, גוברמן, תובל)

 נדרשו הילדים תמונה שהוצגה פעם בכל. שלם מכלול מתוך קטנה נקודה היא שהתמונה

. בתמונה המובעים הרגשות אחרי להתחקות וניסו? אחרי קרה מה? קודם קרה מה: לחשוב

 בעקבות, הזו למסקנה הגיעו הם ולמה איך לחשוב נדרשו הם השערות שיערו כשהילדים

 ? כך לחשוב להם גרם בתמונה מה? מה
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 תמונה מדרש – אחת תמונה סביב דיון נערך לעיתים. מגוונות תמונות עם נערכו הפעילויות

 להרכיב הילדים צריכים היו מהן, ברצף תמונות – תמונות מספר עם פעילויות היו ולעיתים

 – פעולה בשיתוף לפעול צריכים היו הם, כולם על מקובל שיהיה סיפור לגבש מנת על. סיפור

 עלילה לפתח וכן כולם על מקובל שיהיה לסיפור שם לתת, בסיפור הגיבורים לשמות להסכים

. חברו שהציע לרעיון הרחבה ועוד רעיון עוד, פרט עוד הוסיף ילד כל עמה. שלמים שכולם

 התהליך. אחד לסיפור אותן ולצרף דעותיהם בין לשלב ניסו הם, ביניהם דעות חילוקי כשהיו

 . מילולי באופן היטב עצמם את ולהביע הדמיון את להפעיל מהם תבע

 ההדוק הפעולה שיתוף ביטוי לידי בא האחרונה בפעילות, הראשונה לפעילות בהשוואה

 ההתייחסות. בה התיאור ומיצוי בתמונה התבוננות, אישי רצון מתוך שאת ביתר שלהם

 בתחילת, בנוסף. רגשות להבעת חשיפה של סוג מהם דרש בתמונה הקטנים לפרטים

 וללא כמעט מעצמם דיברו הם התהליך בסוף. מכוונות שאלות להמון נזקקו הילדים התהליך

. אישית ועמדה דעה להביע, קונפליקטים לפתור, שיחות ליזום למדו הילדים. בתיווך צורך

 של השלכות גם נצפו ולעיתים, לעולמם רבה במידה קשורים היו הילדים שהמציאו הסיפורים

 .שהומצא לסיפור, היום באותו שנעשו, מעשים

היו בקרבתו. בתחילת התכנית לשחק לבד, ומעדיף שחברים לא יילד שאוהב  אלרואי הוא

על מנת לקדם את שאר ועל כן נבחר שיהיה בקבוצת הניסוי , טובה שלו הבעהנצפתה יכולת 

אלרואי נפתח לחברים, שיתף ואף הזמין אותם לשחק עמו. באמצעות התכנית לדים. הי

את הביטחון העצמי ואת  העלו אצלו העצמה של יכולת הצילום ויכולת הסיפור על הצילום

 הרצון להיות עם חברים בני גילו. 

התחברה אליה. תה הצלמת הקבועה. מהרגע הראשון שראתה את המצלמה, ילה הייה

טבע ולהתעניין בו. בכל פעם שחברי באמצעות הצילום היא התחילה לחקור את עולם ה

על מנת את הטלפון הנייד של בת חן )הסטודנטית( הייתה מבקשת הקבוצה היו יוצאים לטיול 

תחילה לשתף את שאר חברי היא ה. בזכות הצילום 'דברים חשובים', לדבריהשתצלם 

  הקבוצה ברעיונותיה.

לספרייה. הילדים לא  מתקרבים אשר הילדים מעטים הראתה כי הגן ילדי על ראשונית תצפית

התצפיות גילו  בנוסף. עולם הספרבלהתבוננות אישית מעמיקה היו חשופים לספרים בעצמם ו

ועימותים רבים בין הילדים מפאת חסך באוצר מלים, שיכול לפתור  מאוד דלה שיח רמת

, הבאת המצלמהאקט של ב בעיות בתקשורת הבין אישית ולקדם כישור שיח וכישורי גישור.

ומעבר למטרה  ענייןנוצר  כבר -ילדים מצלמים ומספרים  –טרם תווכה התכנית לילדים 

 היה לילדים יעד משותף לעבוד עליו.השפתית והלשונית, הושגה גם מטרה חברתית, כאשר 
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. כבר חל שינוי משמעותי במספר הילדים שנכנסים לספרייה מדי יום עם סיום התכנית ניכר כי

 מדפדפים, התמונות לפי אותו לספר ומתחילים סיפור בוחריםה ילדיםנצפים הבוקר  בשעות

 מספרים זה לזה ילדים. שלהם הדמיון לפי סיפור וממציאים בתמונה מתבוננים ,בדפים

 .משותפים רעיונות עם משותף סיפורמספרים  וכן, סיפור

 להיות האחריות הילדים על הוטלה, מכיוון שבגן הילדים בקרב שיח כישורי הצילום טיפח

 ומחשבות דעות לשמוע ולהמצאת הסיפור שנכתב, ,לבחירת התמונות, להדפסתם שותפים

 . נוספים רבים כישורים ועוד קשובים להיות, האישית הדעה את להביע, הגן ילדי כל של

 ,בחירת תמונות עבור אחד הסיפורים של בתהליך הילדים בקרב שנערכה שיחהתיעוד  להלן

 שנכתב באמצעות הילדים:

 יוסף: אני רוצה לבחור את התמונה שצילמתי עם המגנטים. בניתי מטוס.

 ונית משטרה שלי.נטע: אבל אני בחרתי כבר תמונה של המגנטים שבניתי בית למכ

 הילה: כל הזמן אני מצלמת ולא בוחרים את התמונות שלי. זה לא פייר.

 חן. -אביחי: אז מה? כי כל הזמן את לוקחת את הפלאפון לבת

 שחר ישראל: אוף בא לי כבר לבחור תמונות, כמה זמן.

התחבורה  אלרואי: יש לי רעיון. מטוס ומכונית זה שייך לכלי תחבורה אז נמציא סיפור על כלי

 כמו ביחידה החילוץ )יחידת החילוץ זהו סדרת טלוויזיה של ילדים(.

 אביחי: זה רעיון טוב.

בשיחה זו אנו מבחינים בקושי של הילדים לבחור את התמונות לסיפור, וכי כל אחד רוצה  

ניתן לילדים הזמן להגיע להחלטה מוסכמת על כולם ללא התערבות. . תיבחר התמונה שלוש

ובכך  יוסף, של ונה של נטע לבין תמונתומצא את הקישור בין התמש ,אלרואיזה  לבסוף היה

לאחר התכנית נצפו ילדים אומרים זה לזה: הסכמות שהיו בין הילדים. ה -הצליח לגשר בין אי

 אני", "לבד מחליט לא אני", "פתרון על יחד נחשוב בוא", "מדבר אתה עכשיו, לך מקשיב אני"

 ."חושב אני מה להגיד רוצה גם

ים בתחילת השוואה בין תוצרי הצילום של הילד תכנית ההתערבות בגן, נערכה לקראת סיום

לראות כי מעבר לשינוי האיכותי ולשכלול מיומנויות הצילום, חל  התכנית ובסיומה. ניתן היה

שתי דוגמאות לכך ניתן לראות בנספחים גם שינוי בבחירת האובייקטים שהילדים צילמו. 

תמונות ילדה שמנסה לטפס על הגדר. הילד שצילם סיפר כי  –בנספח ראשון למאמר זה. 

 תו ובסופו.הטיפוס, במחצי צילם שלוש תמונות שונות של הילדה המטפסת בתחילת
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צילמה רצף של כמויות : קרש אחד, ג בעומר. הילה "נספח שני הוא רצף של תמונות לפני ל

על   בגו ת של הילה כיכבו במרכז חשבוןושני קרשים, שלושה קרשים וארבעה קרשים. התמונ

בנוסף לפיתוח השפה, הדמיון ג בעומר. "הלוח הפעיל, וגם שימשו לסיפור ברצף שקשור לל

הילדים הצליחו להבין את עיקרון בניית סיפור, אופן השימוש בתצלומים ובחירת והיצירתיות, 

 האובייקטים לצילום. 

 

 ביבליוגרפיה

 

. בתוך: גלוזמן ולובין ארגון סיפורי של תמונה: מחקר אמפירי(. 2012, א' ושן, י' )ביברמן

(. 223-244ספר היובל לזיוה בן פורת ) -)עורכים(, אינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות 

 רעננה : הקיבוץ המאוחד.

ב: . תל אביילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים(. 2010בלום קולקה, ש' וחמו, מ' )

 מטח:המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

  /. אוחזר מתוך אקורד.http://www.accordcenter.com(. 2002דרומי, א'. )

המסע האורייני: תאוריה כבסיס למעשה ההוראה בתחומי (. 2014טוב לי, א' ופריש, י' )

 הוצאה לאור. -. שאנן: המכללה האקדמית הדתית לחינוך קריאה וכתיבה

 . רעננה: מכון מופ"ת.מה הסיפור?:על התפתחות היכולת הנרטיבית(. 2008סגל, מ' )

 (. מתיאור לסיפור דרך מדרש תמונה .2009עוזני, א' )

(. בני שלוש מצלמים: תכנית לימודים מבוססת צילום דיגיטלי בגיל הרך. 2017פרידמן, א' )

 . 38-61, 9דפי יוזמה 

 .46-51 (,2)71הד הגן, (. מה שווה תמונה אחת? . 2006קיטה, ב' )

. ילד מה הוא אומר?:על התפתחות שפה אצל ילדים(. 2003רום, א' וסגל, מ' וצור, ב' )

 רעננה: מכון מופ"ת.

 .71-77עמודים ,  63פנים שומר הראש שלנו.  -(. זיכרון עבודה2013שרייבר, ב' )

. תל הגןטקסטים גרפיים: כלים לטיפוח האוריינות של ילדי (. 2013תובל, ח' וגוברמן ע' )

  אביב: מופ"ת.
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 נספחים

:1התמונות שהוצגו בפעילות מספר   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונות הילדים הראשונות שצילמו, ניתן להבחין בהמשך באיכות התמונות של ההתחלה 

 לעומת סוף התהליך:
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 אבן לב: –תמונות מתוך הסיפור 
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 מרגישים כשפוגשים חברים חדשים?"תמונות של הסיפור "איך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לבן: -תצלומים שחור
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 תמונות ברצף שצולמו באופן עצמאי של הילדים, לאחר שהבינו את עיקרון של הסיפור:

 

 הילה מצלמת רצף של כמויות באופן חופשי:


