
 בסימן עברית 
שומרים על 

 קשר 

 ר“אתר המפמ

 מערך ההדרכה

קהילת המורים 

 לעברית

 ר“משולחן המפמ
  ציבור המורים לעברית,

מידעון מקוון זה הנו צעד נוסף בחיזוק הקשר שבין הפיקוח על הוראת העברית לבין השדה 

והשטח. בכנסי המפמ״ר שערכתי בראשית שנת הלימודים הצגתי את עקרונות הרפורמה 

״עוברים ללמידה משמעותית״ כפי שצריכים לבוא לידי ביטוי בשיעורי עברית. אף שמדובר 

בשינוי התפיסה של הוראת תחום הדעת,  שמחתי לגלות ציבור גדול, חדור אהבת המקצוע, 

והמברך על מידת החופש והאוטונומיה שארגון הלמידה החדש מאפשר.  אשר ייחל לשינוי זה 

העיקרון החשוב ביותר שצריך לבוא לידי ביטוי בהוראתנו הוא הוראת המקצוע מתוך חדווה 

  ואהבת השפה, תוך הקניית כלים להתבוננות בה וביצירתיות שבה.

בחודשים האחרונים הפצנו ונמשיך להפיץ יחידות הוראה אשר משלבות את מרכיבי הלמידה 

 12-המשמעותית: הנאה, ערכים, רלוונטיות ומעורבות, יחד עם הקניית מיומנויות המאה ה 

הנדרשות מבוגר מערכת החינוך. אנו מקווים כי עשיתם ותעשו בהן שימוש מועיל בכיתותיכם, 

  וכי תגזרו מהן את העקרונות הנדרשים בבואכם ליצור יחידות דומות ומקוריות שלכם.

ומהוראה  נשמח לקבל הזמנות לבתי הספר כדי שנוכל ללמוד ולהתרשם מחוויות ההצלחה 

  בכיתותיכם. אחרת

 בברכת העברית

 תומר בוזמן, מפמ״ר הוראת לשון עברית

 וצוות הפיקוח על הוראת העברית 

   2014ה,   נובמבר  “חשון  תשע ידיעון הפיקוח על הוראת העברית    
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 הקליקו על התמונה-למצגת

 יחידות הוראה

 למרות הכל

 “"עברית בעידן הגלובלי

כתיבת ערך אנציקלופדי 
 מקוון     

לקחי בחינות 
 הבגרות

 שאלון א‘    שאלון ב‘

 עיצוב והפקה: דקלה ירדן ואורית זיו מדריכות לפדגוגיה דיגיטלית הפקוח על הוראת העברית

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/Mshulchan/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/Eyun/hadracha.htm
https://groups.google.com/forum/#!forum/eduivrit
https://groups.google.com/forum/#!forum/eduivrit
https://drive.google.com/file/d/0ByB6XasxTv2MaW5ZbkhRenRoNlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByB6XasxTv2MYzlIVk84UEllbkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByB6XasxTv2MaTRlYmtHOWIwSmc/view?usp=sharing&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0ByB6XasxTv2MWl9BRnVhWFYwWXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByB6XasxTv2Mb1FjdlRYR1B3dnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByB6XasxTv2MQld3ZmY4NkVyMTg/view?usp=sharing
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 מידה משמעותיתל

ויית למידה רגשית, חברתית וקוגניטיבית )למידה למידה משמעותית    היא למידה המזמנת חו

עצמאית בתוך יחסים בין אישיים( המושתתת על שלושה רכיבים המתקיימים בו זמנית: ערך ללומד 

 .ולחברה, מעורבות  הלומד והמלמד, רלוונטיות ללומד

 

 מיזם כתיבה כדוגמה להערכה חלופית 

 

 במזכירות הפדגוגית הוצעו ארבעה עקרונות פדגוגיים    

 מרכזיים שיקדמו יישום של למידה מעמיקה ומשמעותית:  

  אכפתיותCaring כבוד, הערכה ואמון בין כל השותפים ,

 במעשה החינוכי

  .חוויה של אוטונומיה, שותפות וסינרגיה 

 .זמן מרחב ושקט להקשבה והתבוננות פנימית  

  שימוש בדרכים מגוונות לדעת את עצמנו ואת  –האדם כשלם

 העולם.

למסמך המלא - למידה 

משמעותית במזכירות 

אבני דרך למסמך המרכז "

 ".ללמידה משמעותית

ב החדש באתר “למודל המיצ

 ה“הראמ

תכנית הלימודים  וארגון 

 הלמידה

 במרחק נגיעה........הטכנולוגיה בשירות הפדגוגיה

 לצפייה בכרזת המיזם הדיגיטלי הקליקו על התמונה

 כלים דיגיטליים

 סרטון הדרכה —אדיוטיוב 

 דוגמה לסרטון 

 

כלי מקוון להוספת 

   שכבות  מידע על גבי  סרטוני יוטיוב.

 התפתחות מקצועית

 פריסת השתלמויות

 פופקורן

  בהוראת העברית

https://drive.google.com/file/d/0ByB6XasxTv2MNnk5UjM0YjJtSjA/view?usp=sharing
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A7D79162-E987-4377-9D31-0C7F24987EE1/174654/resource_1438377233.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A7D79162-E987-4377-9D31-0C7F24987EE1/174654/resource_1438377233.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Meitzav_Klali.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Meitzav_Klali.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/TochniyotLimudim/TalTashah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/TochniyotLimudim/TalTashah.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vN2Wh_TfXhA
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/Eyun/hishtalmut.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WW1HfB-9n8U
http://projects.telem-hit.net/edutube/user/activity.aspx?e=19056&id=2
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 / אבנר טריינין חיבור

  

 ָאדֹון לְִבנִי זַ"ל מֹוִרי לְִחּבּור
 ָהיָה מֹוֵחק ְּבָאדֹם וְרֹוֵשם ֵמַעל

 ֶאת ַמה ֶשָראּוי, לֹא ַמה
 ֶשרֹוִאים ֶאָלא ַמה ֶשַצ"ל

 ִמלָה ְּבִמלָה הּוא ָמַחק ּוַבּסֹוף
 ְּבָאדֹם הּוא ָרַשם טֹוב ְמאֹד.

 
 

 כְלֹוַמר ִהְצַטְּברּות ָטֻעּיֹות ְּבסופֹו
 ֶשל ָדָבר הּוא ָדָבר ָהָראּוי לְִציּון

 טֹוב ְמאֹד ֲאנִי אֹוֵמר וְִאם כְָך
 ַמה לָנּו כִי נִַלין ּוִמי ֶשֵמִבין וְעֹודֹו

 ְּבַעיִן ַאֶחֶרת ַהכֹל ִמְסַתכֵל ַעל

 כִי ַאֶחֶרת ְמֻעּוָת לֹא יּוכַל לְִתקֹן

 ֶשֵאינֶנִי ָרחֹוק עֹוד ִמּסֹוף ַהִחּבּור

 לְגּוִפי לַָמקֹום ַהנָכֹון ֶשּזֹו ֶאֶרץ זַָבת

 תֹאַמר כַֻמְבָטח וְַצִדיק כַָתָמר ַאל

 ִמלֹות ְדָרש כְגֹון ָדם וְיִיַבש

 ָמַתי כְָבר ִתלְַמד ֶשכְִתיָבה

 ַתָמה ִהיא ָפחֹות אֹו יֹוֵתר

 ַהָטעּות ַהּזֹאת לְלֹא ָטֻעּיֹות חּוץ ִמן

 

 לְִהיֹות ֵאיזֶה אֹות ָצִריְך
 אֹו ַמה לְָּפחֹות ֶשאּוַכל לְָּהִבין

 


