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 29.......................................................................................................................וואטסאפקבוצות.3

 א. נהלים והנחיות

  הערביים  הספר בבתי "שנייה עברית כשפה" לימודיםה תוכנית. 1

"תוכנית החדשה שנייהכשפה שנייהעברית הלימודים שפה לימוד של עדכנית תפיסה פי על נבנתה "

נובעיםמןדושיםהזומיושמיםהשינוייםוהחיתוכניתהמעמידהבמרכזאתההיבטהתקשורתישלהשפה.ב

בפרט.קררכישתשפהשנייהודרכיהוראתהובחההתפתחותבשיחהחינוכיבכלל,

ומובאיםבחשבוןתוכניתב עדכיתהי"ב, הספרהערבייםמכיתהג' לימודהעבריתבבתי מוצעתפריסהשל

היבטיםהתפתחותייםברכישתשפה.

,מדגישהאתחשיבותרכישתהשלתהערביחברהבמגדירהאתמטרותלימודהעבריתכשפהשנייהתוכניתה

שנייה ושפה וההערכה ההוראה דרכי את מציגה הנלמדים, התכנים את עלמפרטת הישגיםהמבוססים

.השוניםהלימודנדרשיםבשלבי

לכותביתוכניתה לימוד, חומרי לכותבי למנהלים, למפקחים, למדריכים, מקצוע, לרכזי למורים, מיועדת

מישמתענייןבתהליךההוראהוהלמידהשלהעבריתבבתיהספרהערבייםבמדינתישראל.בחינותולכל

 לחץ כאןהלימודים   תוכניתל

 

מידי החברה התוכנית לשיפור שליטת תל –. "עברית על הרצף", קומה ב' 2
 הערבית בשפה העברית המדוברת

 הרציונל .1

ובכללםהאזרחיםהערבים המדינה אזרחי כלל היומיוםשל מחיי נפרד בלתי העבריתהמדוברתהיאחלק

המגזריםומהצד האזרחיםבשני העבריתהמדוברתעשויהמצדאחדלתרוםלתקשורתיעילהבין בישראל.

המדינ מוסדות לבין האזרחים בין עיקריהאחר חסם מהווה העברית בשפה נמוכה שליטה רמת בנוסף, ה.

בשילובהמגזרהערביבשוקהתעסוקההישראליומצמצמתאתהנגישותשלערבייישראללהשכלההגבוהה.

את נועדהלהכין הערביים הספר פהבבתי יכולתההבעהבעל לשיפור החינוך תוכניתמשרד אלה, כל בשל

ב בעברית לתקשר התלמידים חברתיים מצבים אקדמיים–מגוון בהקשרים וכן רשמיים, ולא רשמיים

 .84ומקצועיים.ראותוכניתלימודים"עבריתכשפהשנייה"תשע"בעמ'

 מטרות התוכנית .2

 בין פתוחה תקשורת שיאפשר באופן המדוברת העברית בשפה הערבים התלמידים שליטת קידום

 המגזריםהשונים

 הערביםלהשתלבבחברההישראליתמבחינהכלכליתותרבותיתקידוםיכולתםשלהתלמידים 

 קידוםיכולתםשלהתלמידיםהערביםלהשתלבבמוסדותלהשכלהגבוההבישראל 

https://drive.google.com/file/d/1Xb0ToJabwWGf5ZxIKPVHQj751XXIfNYB/view?usp=sharing
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 מבנה התוכנית .3

,להלןחלוקתהשעותהמחייבת:9.7א1תשע"ו/בהתאםלחוזרמנכ"ל

טעימותבשפההעברית–שעותחובה2ב-כיתותא

שעותעבריתמדוברת(2ה)מתוכןשעותחוב5ו-כיתותג

שעותעבריתמדוברת(2שעותחובה)מתוכן5ט-כיתותז

(30%יח"לחובהעבריתבע"פבמסגרת1יח"לחובה)3י"ב-כיתותי

עלמנתלהגדילאתזירותהדיבורברצףעלמנהליבתיהספרבחברההערביתלקייםשעתייםעבריתמדוברת

דקותלתרגולעבריתמדוברתבענייני10-15ת.בנוסף,בכלשיעורעבריתיוקדשוביןוהחשיפהלעבריתהמדובר

זאתמתוךהבנהכיחיבורביןהמתרחשבעולםשבחוץלמתרחשבכיתהעשוילהוותערךמוסף אקטואליה.

עבורהתלמידים.

ביןהמורהדוברהערביתבנייתמערכיהשיעור,יחידותהלימוד,דרכיההוראהוההערכהייעשובשיתוףפעולה

וביןהמורהדוברהעברית.עבודהבתיאוםביןשניהמוריםתבטיח,כישיעוריהעבריתהמדוברתישלימואת

השיעוריםהרגיליםבאופןהמיטביויסייעוביצירתקומהנוספתואיכותיתבלימודיהשפה.

 הגיל שכבות בכל שיינקטו המהלכים לקדהחל משנת תש"ףלהלן מנת באופןעל מדוברת עברית לימוד ם

מיטבי:

50-בבתיהספרהיסודייםיופעלושתיתוכניותפיילוט:ב .1 100מוסדותישולבובנוסףלמוריםהרגילים

הספר בבתי המדוברת העברית את לתגבר מנת על אם, שפת עברית דוברי הוראה תומכי סטודנטים

ג' -היסודייםמכיתות הכשרה יעברו סטודנטיםאלה ועדכניתו'. ייחודית תורתהפעלה פי על מתאימה

התוכניתהשנייהמיועדתל 50-אשרפותחהביוזמתאגףשפותומפמ"רשפהעבריתבבתיספרערביים.

באמצעות התלמידים בהפעלת ויתמקדו ילידית עברית דוברי מורים יועסקו בהם נוספים, ספר בתי

משחקישפהבעברית.

הער .2 בחברה הביניים חטיבות ילידית.כל עברית דוברי מורים יועסקו בהן תוספתיות שעות יקבלו בית

ייחודיים וכלים עדכנית הכשרה ויקבלו מדוברת עברית לימוד לתגבור מקצועית יוכשרו אלה מורים

 ללמידהאיכותית.

לרכישתשפהמדוברתבבתיספרתיכונייםבחברההערבית.באולפניםאולפניםבחט"עיופעלפיילוטשל .3

ישולבומוריםדובריעבריתילידיתאשרילמדועלפיתוכנית"שערים".מוריםאלהיוכשרומקצועיתאלה

וילמדושיטותהוראההמתאימותלרכישתשפהמדוברתבמיקודלאקדמיהולעולםהתעסוקה.
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 טעימות בעברית. 3

בטעימות בעברית בגן הילדים"תוכניתה יחד החיים כי ההנחה מבוססתעל מדינהאחתטומניםבחובם"

הזדמנותליצירתדיאלוגביןשתיתרבויותעשירות.חשיפהלשפההעבריתבחברההערביתבגילהרךתאפשר

שפות"-מפגשבין שלשתי בדגשעלשמירהושימורשפתהאם,"אחיותתרבותי הערבית.–ערביתועברית,

ותוכ תיצורתשתיתללמידתהשפההעבריתבהמשך, והצלחהבחברהחשיפהזו ליצורהזדמנויותלשילוב ל

הישראליתבעתיד.

עםהשפההעבריתבאמצעותהיכרותעםמיליםטעימות בעברית"תוכנית וראשוני מזמנתמפגשחווייתי "

-יום המיליםמילים מהלב"–יומיות ושיחבתכניםהמתקשריםלמיליםהנבחרותמזוויותראייהשונות. ,"

–",למעגליםרחביםיותראני"–וביםלעולמושלהילד,מןהמעגלהקרובביותרלקוחותמןהמעגליםהקר

גןהילדיםוהסביבההקרובה.המשפחה,

טעימות בעברית" הילדיםובכיתותא'תוכניתהיא" ילדיםבגני לחשוף ב'-שנועדה )להבדיללשפההעברית

בדבבדת,והיאתתבצעחושי-,מהנהורבתתייחוויהיאתוכניתמלימודהשפההעבריתשמתחילבכיתהג'(.ה

ללמידתהשפההעבריתעם חשובלצייןיצירתמוכנותאצלהתלמידהערבי טעימות "תוכניתהשבכיתותג'.

מבעברית נגזרה תוכנית" אך הרגילה, בהלימודים מתמקדת והיא לביסוסבהאזנה ראשוני כתהליך דיבור

ועצםבכיתהג'.מתקדםשללימודהשפהשיגיעבאופןמובנהומ

 לחץ כאן "טעימות"לתוכנית 

 הלימודים ליסודי  תוכנית. 4

–הלימודים"עבריתכשפהשנייהתוכניתמבוססתעלה"פרערבייםבתיסב"עבריתמותאמתבמקצועתוכנית

ג'י"ב-כיתותג'לבתיהספרהערבייםבלימודיםתוכנית -",תשע"ב)ראו בד' ,26-23עמ' -ה'ראו בו' -38עמ'

(.43 בהערכהכמההצענו מחלופות לבחור יכולים עיקראוהןשהמורים אחרת. בחלופה לבחור לחלופין

שתוכניתה ,הואהליבהשלהמקצועבעיםאחוז,, ילמדליבהזו. מצפיםשכלתלמיד ,תוכניתשארהואנחנו

עלפירמת,שלהמוריםהמקצועיתצוותהמוריםבביתהספרולשיקולםהואנושאיםלבחירשלושיםאחוז,

התלמידים.

מטפחותלמידהשהוראהנלמדיםבדרכיהגםמוריםביסודייהיוחייביםלבנותיחידותלימודסביבנושאים

ומניעהיחווישתאפשרמשמעותית מצפיםתלמידהמעצימה אנו כן כמו חלקשה. יהיה שימושבטכנולוגיה

יכוללסייעבכך.בלתינפרדמלמידהזו.מערךהפיקוחוההדרכה

עקרונותוכניתב נשמרו שנייההמותאמת שפה בלימוד בסיסיים טיפוחכגוןת שפתית, אוריינות טיפוח

פנויותשפה,מפגשתרבויותודגשעלראשיתקריאהוכתיבה.או

 לחץ כאןו'  -הלימודים לתלמידי כיתה ג' תוכניתלהורדת מסמך 

https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/ganeem/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/yesodi/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
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 הלימודים לחט"ב  תוכנית. 5

הלימודים"עבריתכשפהשנייהתוכניתמבוססתעלה"בתי ספר ערבייםבעברית מותאמתבמקצוע"תוכנית

 (.64-54י"ב",תשע"ב)ראועמ'-כיתותג'לבתיהספרהערבייםבלימודיםתוכנית–

,תוכניתורבחלופהאחרת.עיקרהשהמוריםיכוליםלבחורמהןאולחלופיןלבחהצענוכמהחלופותבהערכה

ה שאר זו. ליבה ילמד תלמיד מצפיםשכל ואנחנו המקצוע, של הואהליבה שלושיםתוכניתשבעיםאחוז, ,

המקצועי ולשיקולם הספר בבית המורים צוות לבחירת נושאים הוא המוריםאחוז, רמתשל פי על ,

התלמידים.

מטפחותלמידהשנלמדיםבדרכיהוראההמודסביבנושאיםגםמוריםבחט"ביהיוחייביםלבנותיחידותלי

משמעותית ומניעהיחוושתאפשר .יתלמידהמעצימה מצפיםשהשימוש אנו כן חלקכמו יהיה בטכנולוגיה

.יכוללסייעבכךבלתינפרדמלמידהזו.מערךהפיקוחוההדרכה

טיפוחאוריינותשפתית,דגשמיוחדעלכגוןהמותאמתנשמרועקרונותבסיסייםבלימודשפהשנייהתוכניתב

בהקשר לשון ידע דורותולימוד של תרבותי ספרותמקוריתשמשקפתהווי מפגשתרבויות, פה, הבעהבעל

 הטקסט.

 לחץ כאןט'  -הלימודים לתלמידי כיתה ז' תוכניתלהורדת מסמך 

 

 ינטרניא -לחט"ע  הלימודים תוכנית. 6

–הלימודים"עבריתכשפהשנייהתוכניתמבוססתעלה"בתיספרערבייםב"עבריתמותאמתבמקצועתוכנית

מקצועי"ב"-כיתותג'לבתיהספרהערבייםבלימודיםתוכנית תשע"ב. שניליזכה"עבריתלביה"סהערבי",

:אירועיםחיצוניים 3 ,בסיס–יח"ל חיצוני שאלון וידעלשון, הבעהבכתב (.70%)014381הכוללותהבנה,

ללחלקמספרותב'וחלקמידעלשוןוכה(70%)014281יח"ל,שאלון5יח"להרחבהלרמת2אירוענוסףהוא

פנימי.30%לכלאירועישהשלמהשלברמהמורחבת.כמוכן

פנימיתהיאהערכההשהבאמצעותבחינותבגרותשלמשרדהחינוך,וההאירועיםתיעבשניחיצוניתההערכהה

ה)מגוונת 30%-בחלק פה3של בעל בחינה היא החלופה הילקוטיח"ל מתוך מובנות יחידות ביצוע או

פירוטבאצטבאהדיגיטלי ראו ההרחבהלש30%-בחלקה(., 5ל 014281יח"לבשאלון בחירת, כללפי של ו

הןאולחלופיןלבחורבחלופהאחרת.שהמוריםיכוליםלבחורמערכהחלופותבהבי"ס.בכלזאתהצענוכמה  

למידה משמעותית מוריםיהיוחייביםלבנותיחידותלימודסביבנושאיםהנלמדיםבדרכיהוראהשמטפחות

 למידה חוויית נפרדשתאפשר בלתי חלק יהיה בטכנולוגיה מצפיםשהשימוש אנו כן כמו ומניעה. מעצימה

מערךהפיקוחוההדרכהיכוללסייעבכך. עקרונותבסיסייםבלימודתוכניתבמלמידהזו. המותאמתנשמרו

מקורית ספרות תרבויות, מפגש פה, בעל הבעה על מיוחד דגש שפתית, אוריינות טיפוח כגון שנייה, שפה

קפתהוויתרבותישלדורותולימודידעלשוןבהקשרהטקסטהמש

    לחץ כאן הלימודים לחט"ע  תוכניתל

https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatav/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
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 תוכנית לימודים אקסטרנית. 7

 ישנה

.בחינות החובהבנכללתהבחינהבעברית .1

014382+014381שאלוןמספר–יחידותלימוד3בחינתהחובהבעבריתהיאבהיקףשל .2

-יחידותלימוד,השלמהל2)014281שאלוןמספר–יחידותלימוד5אפשרלהיבחןבעבריתגםבהיקףשל .3

.014282יחידותלימוד(+5

כוללאתהנושאים:הבנה,הבעהבכתבוידעלשון.014381שאלוןמספר .4

 ידעלשוןוספרות.כוללאתהנושאים:014281שאלוןמספר .5

 לחץ כאן לתוכנית הלימודים אקסטרנית 

 

 יח"ל 1 היקף. תוכנית מיוחדת: עברית לבית הספר הערבי והבדואי ב8

בורבקרבהתלמידיםהערביםבמדינתישראליותהשפההעברית:קריאה,כתיבה,האזנהודיושליטהבאופנ

ונחוצהלצורךהשתלבותםבחברהובתעסוקה.היעדרשליטהבשפההעבריתמהווהחסםמרכזחשובהמאוד

.ומצמצםאתאפשרותההשתלבותהתעסוקתיתוהניעותהחברתיתבקרבם

ועיובמפת"ניםבמגזרמקצ-התוכניתהמוצעתלהלןמיועדתלתלמידיםהערביםהלומדיםבמסלולהטכנולוגי

העברית בשפה שליטה להקנות מבקשת והיא ירושלים, במזרח עברית הלומדים ולתלמידים יהודי הלא

.יותלצורכיתעסוקהולהשתלבותבחברההישראליתוהפונקציונליתבכלארבעהאופנ

.התוכניתשלהלןמפרטתאתנושאיהלימודואתההדגשיםבהוראתהתוכניתובהערכה

 לחץ כאן לתוכנית

 

 . תוכנית עברית תעסוקתית9

תעסוקתיתות אוריינטציה עם עברית לימוד המקצועייםכנית ההיבטים את היתר, בין המדגישה,

והתעסוקתייםבשפהואתהעבריתהמדוברתבמק -תעסוקתיתהעבריתהשפההומותהעבודהומחוצהלהם.

היאשפתתקשורתהמאפשרתלתלמידיםהבוגריםלנהלשיחהמשמעותיתהלכהלמעשהוכניסהשימושית

כניתתפתחיכולותלהשתמשבמשלבלשונימתאיםולעולםהעבודההמודרניולשוקהתעסוקהבהצלחה.הת

כתובה.לנסיבותהשיחכמקובלבעבריתהמדוברתוה

הת פי על שלהבוגרהדוברושליטהמספקתבעבריתתעסוקתית, העצמי תחזקאתהביטחון כניתהמוצעת,

הת להגישמועמדותלמשרותהמוצעותבשוק. כניתהמוצעתמתיימרתוערביתהמחפשעבודהותעודדאותו

מחפשיעבודה,והואהמהווהלעתיםמכשולבדרכםשללשפראתהִמבטאבעבריתשלהתלמידהדוברערבית

מוקדמת ושפיטה קדומות דעות לעורר מעסיקים, בעיני חסם להיות בקבלה,עלול מכשול לעתים ולהוות

לעבודותמסוימות.

https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OmI0ZWE3YTg4NWQyZGJiZA
https://drive.google.com/file/d/1MqdK9jvail8M7hjbf8Glsr6SQt7nfIOk/view
https://drive.google.com/file/d/1MqdK9jvail8M7hjbf8Glsr6SQt7nfIOk/view
https://drive.google.com/file/d/1UVx3u1PvIq89jgVruRIOLo-RNR7NkIgF/view?usp=sharing
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שמתבטאבחוסרהיכרותהתלמידהדובראמורהגםכניתוהת אתהפערהתרבותי במידתהאפשר, לצמצם,

עסיקים'במובנההרחבשלאפעםנמצאתבסתירהערביתעםהמנטאליותשלהתרבותהישראלית:'שפתהמ

לדוגמה הספרהערביים–עםהתרבותהערביתוערכיה, ככלשתלמידיםבבתי שמרנותוצניעות. מהשקרוי

הבנתם מתרחבת כן כמו משתפרת. שלהם העברית כך ילידית, עברית הדוברת לאוכלוסייה יותר נחשפים

בחברתם.למשל,היוזמהלדברלארקבתשובהלשאלהו'האומץלדרכיביטויואינטונציותהמקובלותפחות

מלאובהיר לבטאאתעצמםבאופן בכלל, והם,לדבר' ולהרגיששישלהםמקוםנכבדבהקשרהשיחהנתון

ידיעת על נוסף ילידית עברית דוברי של הישראלית התרבות של הבנה דורשים אלה כל שווים. בין שווים

השפה.

י"אלשפההעבריתהתעסוקתיתבאופןחוויתי,סדנאי,מהנה-חשיפתתלמידיכיתותי'כניתתתבססעלוהת

 חושי,אגבלמידתהשפההעבריתבאופןרשמי.-ורב

 לחץ כאןלתוכנית עברית תעסוקתית 

 "ףתש –תוכניות השכלה כללית בשפה העברית ובספרותה . 10

ההשכלההכלליתבשפה ואתלימודי ולעודדאתסקרנותו שלהלומד העבריתמיועדיםלהרחיבאתאופקיו

  רצונולהעמיקולהרחיבאתידיעותיובנושא.

תרבות השפה: בלימוד חשובים אלמנטים מושכל באופן שפורסים כאלה קורסים ארבעה להציע בחרנו

  ומנהגים,כתיבהשלמחבריםערביםבעברית,עיתונותעבריתוסמנטיקה.

  |   סמנטיקה | עיתונות | סופרים ערביים | מקום ומרחב |

 

 מהעולם הישן בגרות המרות שאלוני. 11

 החלה ן ממיר/מחליף מס׳ שאלו מס׳ שאלון מס׳

קיץתשע״ט014381(252)014203 1

קיץתשע״ט(30%)014282(+70%)014281(253)014204 2

קיץתשע״ט014382014105 3

קיץתשע״טשאלוןמפמ״ר014182907511 4

 

 :ותהער

 .לנבחניםהאקסטרניים:נושאיהלימודיהיודומיםלכללהנבחנים 

 באתראצטבא.טבלת התאמותותאם:נושאיהלימודיישארובלישינוי,לנבחניםבמבחןהמ 

 לחץ כאן לשאלוני בחינות בגרות 
 

https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%AA?authuser=0
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/548/tknyt-hsklh-kllyt-bsph-hbryt-wbsprwth---ts-h
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjU2MTc2MDc2MzQ3ZjdjYTc
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjU2MTc2MDc2MzQ3ZjdjYTc
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OmM5YjhmZDNjOWMwMmE0NQ
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OmM5YjhmZDNjOWMwMmE0NQ
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjNjODgxZDE5ZTdlMjcxZTE
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjNjODgxZDE5ZTdlMjcxZTE
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjFlOWM5M2E1ZjI2NmIyYTc
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjFlOWM5M2E1ZjI2NmIyYTc
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/phenotpagrot/
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 . בגרות מתוקשבת עתירת מדיה בעברית למגזר הערבי והבדואי21

",המזכירותהפדגוגיתיוצאתביחדעםהמנהלהפדגוגיומנהלתקשובטכנולוגיהחממההפדגוגיתה"במסגרת

מידע מדיהומערכות עתירות מתוקשבות בגרות בחינות של והפעלה פיתוח הרחבה, של . "החממה למהלך

תבגיווןבדרכיהוראהלמידהוהערכהושילובחשיבה,ערכים,מעורבותבמזכירותהפדגוגיתעוסקהפדגוגית" 

 .21אישיתשלהלומדיםומיומנויותהמאהה

וכךמזמנות,פריטיםעתירימדיהכגוןסרטונים,מפותשכבתיותוסימולציותהבחינותהמתוקשבותמשלבות

מתוקשבתהיאלעודדשימושמיטביחושית,חווייתיתורלוונטיתללומדים.מטרתהמעברלהערכה-למידהרב

.21-בטכנולוגיהבלמידהוהוראהכחלקמהתאמתמערכתהחינוךלמאהה

הבשיל זה גיאוגרפיהמהלך בביולוגיה, חלקיות מתוקשבות בחינות בהפעלת ניסיון צבירת כימיה,לאחר

לבחינות מתוקשבות והמעברהחובהעםהרחבתהבחינותהמתוקשבותלמקצועותובמקצועותהטכנולוגיים.

במלאות נבחר המקצועותעברית לביה"ס הערבי והבדואיכלהחומרבמקצועותבחירהאחדים, להיותבין

החלוצים.

מכם אלו את מזמינים המהלךאנו את יחד ולהוביל החלוץ לכוח אלינו להצטרף ומסוגלים, שמעוניינים

רצונכםלהצטרף.אתאליהםוהביעובמקצועשלנו.מנהליבתיהספרקיבלומכתבדומה,אנאפנו

 מצורפים טפסים למילוי על ידי מנהל בית  הספר:

בחינות מתוקשבות|  טופס דרישות הסף הטכנולוגיות| 

http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/innovative/Pages/hahamama.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/drishotsaf.pdf
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%AA?authuser=0
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%AA?authuser=0
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 ם[ינושאי לימוד ודרכי היבחנות בעברית לבתי ספר ערביים ]אינטרני. 31

 
 פרמס

/ יח"ל 
סמל ראשי

סמל 
 שאלון

משך 
 הבחינה

 ק הבחירה()חל 30%כ  )חלק החובה( 70%כ 
נושאים 

נלמדים מתוך 
 תוכנית

 ההלימה

דרך הערכה 
 חיצונית 

 סמל  מועד היבחנות 
 שאלון

משך 
 הבחינה

נושאים נלמדים 
 תוכניתמתוך 

 ההלימה

דרך 
 הערכה
 פנימית

חלופות 
 בהערכה

מועד 
ההערכה 
והדיווח 
 הפנימי

 יח"ל  3
 

סמל 
שאלון 
ראשי 
014380 

שלוש  014381
 שעות

הבנה-
בכתבהבעה-

)חיבור
20-15של

(שורות
סיכום-
ידעלשון-

יבסיס
)בהקשר

הטקסטאו
אחרת(

שקלולשל-
בחינת70%

בגרותחיצונית
ציון30%+

ביתספרי)ציון
מגן(




החלממועדחורף-
י"ארק–

לאוכלוסיות
מיוחדות)מב"ר

ואתגר(

החלממועדקיץ-

י"ארק–
לנבחניםברמה

5)מורחבת
(ליח"


החלממועדחורף-

י"בלשתי–
יח"ל,3הרמות)

 יח"ל(5

חצי  014385
 שעה
 
 
 
 
 
 

נושאיםלתקופה10
קצובה,חלק

מהנושאיםקשורים
ליצירותמספרות
א'בחלקהבחירה

יח"ל,יש3של
אפשרותלבחירת
יצירהספרותית

אחתמתוך
הרשימהלחלק

הפרזנטציה.


100%
ציון

ביתספרי
בלבד

ווחעלודי
טופס 
9588 

לפיתלקיט
המרכיבים:


(פרזנטציה1)

(קריאה2)

בקול

(ראיון3)

(ארגון4)

התלקיט
ורפלקציה

ביצוע  –או 
יחידות 
מובנות 

מתוך 
הילקוט 
 יהדיגיטל

צמוד למועד 
בחינת 

הבגרות 
 בכתב

014382 
 

רק לנבחני )
משנה 

 ואקסטרני(

 

 
שעה 
 וחצי

:ספרות א'-
סיפורת

סיפורים(4)
שירה

שירים(4)



 יח"ל  2
 )הרחבה

 יח"ל( 5-ל
סמל 

שאלון 
 ראשי 
014580 

 
 

שעתיים  014281
 וחצי

חלקמספרות-
ב':

טקסטיםמן
המקורות,
אגדהאחת,

,סיפורים2
.שירים4

חלקמידע-

מורחבלשון

שקלולשל
בחינת70%

בגרותחיצונית
ציון30%+

ביתספרי
גן()ציוןמ

 014283י"ב–מועדקיץ-
 

)חלופת 
הערכה 
 פנימית

 או
014282 
בכתב 

לנבחני 
משנה 

 ואקסטרני(

 
 
 
 
 
 

שעה 
 וחצי

ספרות ב':מחלק
מאמריהגות2
סיפורים2
שירים2

:ידע לשוןמחלק
המילוןהעברי
ואוצרהמילים

והביטויים

מבחן-
ביתספרי

100%-
ציון

ביתספרי
,בלבד

דיווחעל
טופס

ממוחשב
9545

מיזם-
כתיבה

תלקיט-
מטלת -

 )על ביצוע
 (9588טופס 

עבודת -
על)חקר

(9588טופס 

במועדהחל-
קיץי"ב

3 
ס

סי
 ב

"ל
ח

י
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 :הערות

ונגזרומ .1 11–בפורסמהההלימהשתוכניתהנושאיםהנלמדיםבכליחידותהלימודנלקחו 2013ביוני

 לימודים",סרגלעליוןמאוזןב"אצטבא"(.תוכניות)ראו"

 יח"ל.5-יח"להרחבהל2יח"לבסיס+3הנושאיםיילמדובשתירמות: .2

 .3 014381בשאלון בסיסי( לשון וידע בכתב הבעה )הבנה, השאלות טבמבחן שני על קסטיםיתבססו

שאלהמשותפתעל,וכןותעלשאלותעלכלאחדמשניהטקסטיםבנפרדלעניידרשו.הנבחנים)אנסין(

 לשניהטקסטים.

הבעהבכתב.בחינתהפהוגםלהבעהבעלבחינתהנושאיםלתקופהקצובה,שישמשולכעשרהיפורסמו .4

משנהלנבחניורקאך]המיועדים(30%חלקמהנושאיםקשוריםליצירותהספרותיותשבחלקהבחירה)

 .נושאיםשניפהלבחינהבעלמתוךרשימתהנושאיםיידרשהתלמידלהכין[.ואקסטרניים

וללחשוב .5 )להמשיך הבחירה בחלק הספרותיות היצירות את 30%מד , העובדה014382שאלון בשל )

תכלול חלק בחינה בעל פה ה ,יתר על כןפהונושאיהחיבורנגזריםמסילבוסזה.שנושאיהבחינהבעל

יש אפשרות שהתלמיד  ,בנוסף.מבוסס על הטקסטים הספרותיים שלמד התלמידה ,קריאה בקולשל 

  פה. בבחינה בעל מהרשימה וייבחן עליהיבחר יצירה ספרותית 

,לאחרקבלתאישורהמפמ"רייבחרוממאגרהבוחניםב"שילובית"בעלפההבוחניםביחידתההבעה .6

 וכתבמינויממנהלאגףבכירבחינות.

שמופיעיםבמסמךהקריטריונים,ארבעתהמרכיבים,לפי9588טופסבציוניםשלבחינהבעלפהדיווח .7

 לאיאוחרמיוםהבחינהבכתב.,והספריתבהואבאחריות

 וסמוךלמועדההיבחנותהחיצונית.יעש(י014283בשאלון30%הערכהודיווחציוניםבחלקהבחירה) .8

 :יח"ל(5-)הרחבהל 014281יח"ל2מבנהשאלון .9

(10%)טקסטיםמןהמקורות –פרק ראשון 

:ד-מתוךאאחדבחירהבפריט

מ"הספרבראשיתפרקיםל"ז, .1

 ד-מגילתרותפרקיםא .2

 משליםנבחרים .3

משניותנבחרות .4
המתייחסתלפריטשנבחרמתוךהארבעה.אחתהנבחןיידרשלענותעלשאלה

(50%ספרות) –פרק שני 

(25%(ב.שירה)25%שניחלקים:א.סיפורתאורומאן)

(40%)לשון – פרק שלישי

תקינותלשוןד.תחבירושחבור.עצםג.מילותיחס,א.הפועלב.שםארבעהחלקים:
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 לקראת חורף תש"ף 014381. שינויים בשאלון 41

 לבתי ספר ערביים  חיבור ולשון אועברית: הבנה, ספרות שינוישםהשאלוןל: 

נקודות50–:הבנתהנקראפרק ראשון

נקודות25–:ספרותאוחיבורפרק שני

נקודות25–:לשוןפרק שלישי

 שורות.5-4+טקסטקצרבןשורות30-כאחד:טקסטפרק ראשון 

 - יהיו דרגתקושיגבוההיותרמןהשאלה2(קלה;שאלה)1שאלותתוכן:שאלה)חמשבשאלון )

(טקסטקצרושאלתיישום,אוסוגשאלהאחר3הראשונה)איתורמידעומיומנותקלה(;שאלה)

 ברמהגבוהה.

 ברמתהסקתמסקנותמתוךהטקסט)השתמעותמןהטקסט(.בשאלוןיהיושאלות -

 עלהמוריםלהשקיעבשאלותשלאיתורמידעמןהטקסטובשאלותתוכןסמוי. -

עוברתללשון)מילותקישור/קשרלוגי(:יינתנומשפטים,והנבחןיצטרךלבחוראתמילת4שאלה -

 כן כמו המשפטיםמכמהאפשרויות. מן אחד בכל המתאימה והנבחןהקישור משפטים, יינתנו

 יצטרךלהוסיףמילתקישורביניהם.

 (.7)במקוםשאלהתהיהשאלתעמ"רבסוףשאלותההבנה6שאלה -

 )שאלתטבלה(.תבוטלבמתכונתההנוכחיתבפרקההבנה7שאלה -

בשאלותההבנהישולבותשאוליםבסגנוןבחינותיע"ל,כגוןהשלמתמשפטיםוניסוחמחדש. -

 :יהיהסיכוםלאפרק שני 

 ִספרות)לבחירתהתלמיד(.אוחיבור 7שאלה -

שאלות:שאלהאחתשתיהתלמידיענהעל–שיינתנומראשלתלמידיםרשימהאושירספרות: -

שאלתתוכןהממוקדתביצירה;ושאלהאחרתשאלתעמ"רהמבוססתעלתוכןהשיר/הרשימה.

תהבגרות.היצירותיפורסמובתחילתשנה"לתש"ף,לפנימועדבחינ

לקראתכלמועדבחינהיפורסמויצירותאחרות.שימו לב:

נושאיםלכתיבתחיבורמעשרתהנושאיםשימולב:לאיינתנו–8החיבור)כתיבתטיעון(שאלה -

בעל הבחינה פה.-של נושא רק אחדיינתן יהיו לטקסט. תיהלוךשתישקשור שאלת שאלות:

 שורות.15-12וכה.היקףהטקסטהנדרששתכלולתבניתטיעוןומילותקישורבת

 14-9:לשון,שאלותפרק שלישי. 

 .15תורתההגה:תבוטלשאלה -

 14תקינותומילותקישור:בשאלה יהיו השאלההאחרונה, שישה, סעיפיםבנושאשלושהסעיפים:

 סעיפיםבנושאמילותקישור)ראוסעיףרלוונטיבפרקהראשון(.שלושהתקינותו

 שאלות.14-מצמתלמצטהבחינה 
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 קיץ תשפ"אמועד חורף תש"ף עד ממועד פה למועדים: -. נושאים לבחינה בעל51

 
פוניםכיום .1 התייחסותלרפואה החלופית )אלטרנטיבית(. אנשיםרבים הנושאתוך על חווהאתדעתך

לסכנותולסיכוייםבפנייהלרפואהזו.הבאדוגמאותונימוקיםלביסוסדבריך.

.דוןבנושאתוךהתייחסותלתיאורבדיור לזוגות צעירים בישראל ובמיוחד במגזר הערבי המחסור בעיית .2

 הבעיהוגורמיההשונים,והצעדרכיםלפתרונה.

לוותר על חלום הקריירה כדי  נשיםרבותבעולםהמערביואףבחברההערביתהגיעולמסקנהשהןצריכות .3

 ן..הבעאתדעתךעלהגישהשלהלגדל את ילדיהן בבית

המנחיםהשיקוליםאתהצג. מקצוע לעתיד בחירתבפניעומדהינך .4 .זובבחירהאותךוההתלבטויות

 .התייחסליתרונותשלהמקצועשאותובחרתולחסרונותיו

ואחריםמצדדיםבעמדהשהתקשורתצריכהלהציבגבולותשלתקשורת מותר לפרסם הכול,  ישהטוענים .5

 וגמאותלביסוסדבריך.לעצמה.דוןבנושאוהבאנימוקיםוד

 מזון,מוצרי,לבושפריטי–בחיינו רבים בתחומים "המותגים תרבות" מאודהתפשטההאחרונות בשנים .6

רכבכלי אתחשמלאבזרי, הצג ועלהיחידעלהשפעותיהואתסיבותיהאתפרטזו,תופעהוכדומה.

 נמקאתדבריךוהדגםאותם..החברה

 .הבעאתדעתךעלהנושא.םקלהאוסכנהבריאותיתחמורהדרךחיי -מסעדות המזון המהיר .7

עדיםבשנים .8 אנו שנתמפוארים ויקרים   למסורת חדשה של טקסים ומסיבות האחרונות כל בסוף

 הבעאתדעתךעלהנושא..לימודים

בביה"סבפרטובחברהבכלל,מספקותלהםאתגרהטכנולוגית ונגישותה לילדים ולבני נוער  ההתקדמות .9

 בחייםובלימודים.דוןבנושא,והבאנימוקיםודוגמאותלביסוסדבריך.חדש

התרבות עשויה אדם-בני ביןכללי הנימוס ועל התנהגות טובה  עלשמירה .10 את ולשפר חיינו על להקל

דעתך חווה שלנו. זה, החברתית נושא היום על מחיי דוגמאות על או-והתבסס הספר בבית בבית, יום

ברחוב.

:הערות

 (.30%יםאלהישמשורקלהבעהבע"פשבחלקהבחירה)נושא 

 .נושאיםאלהלאישמשולכתיבתחיבורבבחינתהבגרות

 .פה-בחינה בעל -בחינות רשימהזומופיעהבאתר"אצטבא"גםבמדור: 
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 . מאגר אוצר מילים ליסודי61

בדינמ מתאפיינת שפה כל השפה. את המרכיבות מילים מכלול הוא מילים חדשותאוצר מילים כאשר יות

נוצרותאונקלטותבהמשפותזרות,ומיליםאחרותיוצאותמכללשימוש.אוצרהמיליםשלפניכםנבנהעפ"י

 ספריהלימודשבשטח,ובהסתמךעלזירותלשוניותרלוונטיותללומדעבריתכשפהשנייה.

בקובץאוצרמיליםלתלמידיםביסודיאילכך,מוריםבבתיספריסודייםובשכבותגילשונות,מוזמניםלעיין

שבקישור.המאגריכוללסייעלמוריםבלימודהשפההעבריתובתהליכיהערכהללומד.מוריםומפתחיחומרי

 למידהמוזמניםלשלוחעודמיליםחדשותכדילהרחיבאתהמאגר.

 מאגר אוצר מילים ליסודי



 . מאגר אוצר מילים לחט"ב71

חדשות מילים כאשר בדינמיות מתאפיינת שפה כל השפה. את המרכיבות מילים מכלול הוא מילים אוצר

זרות,ומיליםאחרותיוצאותמכללשימוש.אוצרהמיליםשלפניכםנבנהעפ"ינוצרותאונקלטותבהמשפות

 ספריהלימודשבשטח,ובהסתמךעלזירותלשוניותרלוונטיותללומדעבריתכשפהשנייה.

אילכך,מוריםבחטיבותהבינייםובשכבותגילשונות,מוזמניםלעייןבקובץאוצרמיליםלתלמידיםבחט"ב

יכוללסייעלמוריםבלימודהשפההעבריתובתהליכיהערכהללומד.מוריםומפתחיחומרישבקישור.המאגר

למידהמוזמניםלשלוחעודמיליםחדשותכדילהרחיבאתהמאגר.

 מאגר אוצר מילים לחט"ב

 תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה. 81

מציגאתכללתוכניותהתיקכלימקווןחשובומשמעותיללמידה.תיקתוכניותלימודיםלעובדיהוראההוא

 שכבות בכל הדעת, תחומי בכל הלימודיההלימודים התהליך את לתכנן מאפשר הוא המגזרים. ובכל גיל

.ילותמרביתתוךכדייצירתקשריםביןידע,מיומנויותוערכיםוהחינוכיביע

:לימודיםכוללאתהתיקתוכניות

.הנדרשעלפיתוכניתהלימודים הידע .1

(.המרכזיותבכלתחוםדעת)קוגניטיביות,תוךאישיותוביןאישיות  המיומנויות .2

.המרכזייםבתחומיהדעתהשונים  הערכים .3
 

חומרילמידה,יחידותהוראה,סרטוניםוכליהערכהומעודדליזום,ליצורולגווןאתבנוסף,התיקכוללמגוון

.אופניהלמידהתוךכדישימושבכליםעכשווייםברוחהלמידההמשמעותית

-התיק מהווה חלק ממהלך אסטרטגי לאומי רחב היקף, אשר נועד להתאים את הלמידה לאתגרי המאה ה

.21

 אצטבא תיק תוכניות לימודים באתר|  במשרד החינוך לתיק תוכניות לימודים 



https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/yesodi/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/yesodi/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatav/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatav/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
http://estaba.co.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/
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 .  ספרי לימוד וחומרי למידה בעברית בבתיה״ס הערביים והבדואים91

כניתהמשרד"עבריתעלהרצף",ברצונילחדדובעקבותהרפורמההחדשהבארגוןהלמידההחדשובעקבותת

מחדשאתהנהליםוהכלליםהמחייביםבתחוםאישורספרילימודוחומרילמידהאחרים.הנהליםוהכללים

.אתכולנו:מנהליבתיהספרוהמוריםלעבריתבכלשכבותהגיליחייבו

עםמשרדהחינוךללימודהשפההעברית,ובתנאישיהיומאושריםע"יאוחוברתמבחינתיניתןללמדבכלספר

 .מיועדיםאךורקלמגזרהערביוהבדואיהספריםללמדרקב.מספראישורמוכר

בח מצויה המאושרים הלימוד ספרי רשימת שוטף. באופן מתעדכנת והיא הכללי המנהל רשימתאתוזר

" בקישור תמצאו ערביתהספרים דוברי במגזר המאושרים הלימוד ספרי לימרשימת ספרי אגף בדף  וד"

טבא".ובאתר"אצ

  ףספרי לימוד מאושרים לשנה״ל תש״|    ספרי לימוד חוזר


 . ילקוט דיגיטלי20

פעילויות עשרות הכוללת הספר לבית בישראל ביותר והמתקדמת הגדולה הדיגיטלית הלמידה סביבת

הדיגיטלית הסביבה הערביים. הספר לבתי עברית במקצוע ועוד סרטונים לימוד, יחידות אינטראקטיביות,

המוריםמלמדיםומנחיםאת.מאפשרתלמורהלנהלמשימותולבצעהערכהמעצבתבאמצעותמגווןדוחות

תלמידיהםלהיכנסלסביבהולבצעמשימותבילקוטהדיגיטליורקעלזההתלמידיםיקבלוציוןהחלקהפנימי

יח"ל.3-ל30%























http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
https://drive.google.com/file/d/1mvkGNudBJ_PDWoz4cDDmTdrYcbbHU9Ty/view
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
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 עדכונים. 2
 

. פיילוט של אולפנים לרכישת שפה מדוברת בבתי ספר תיכוניים על פי תוכנית 21
 "שערים"

שלאולפניםלרכישתשפהמדוברתבבתיספרתיכונייםבחברההערבית.באולפניםאלהבחט"עיופעלפיילוט

ישולבומוריםדובריעבריתילידיתאשרילמדועלפיתוכנית"שערים".מוריםאלהיוכשרומקצועיתוילמדו

עדהשיטותהוראההמתאימותלרכישתשפהמדוברתבמיקודלאקדמיהולעולםהתעסוקה.נציגיהמוריםבוו

המתכננתהםמחמודמחאמידומחמודחוסין.


 חוברת דיגיטלית –. ערב ספרותי "אינני כותב למגירה" 22

הממשיך" ונושם, חי אקטואלי, אלאדבר־מהעכשווי, חנוטוסמכותי, משהו ספרותאינהפרקלימודבלבד,

יט(להיווצריום־יוםולעצבאתהדמותוהאופישלהאדםוהחברה")פרופ'עוזישב

ספרתיכוןעתיד"אלאהליה"-בבית2019באפריל1הערבהספרותי"אינניכותבלמגירה"התקייםביוםשני,

בעיראוםאלפחם.

ם.עשנתהלימודיםהבאהמתוכנןלקייםעודערבמיוחדכזהבטיבהאובשפרב

 חוברת דיגיטלית –"אינני כותב למגירה" 

 

. כנס שנתי לרכזים ומורים מובילים בהוראת הלשון העברית בבתי ספר דוברי 32
 ערבית

השנתילרכזיםומוריםמוביליםבהוראתהשפההעבריתבבתיספרדובריערבית,שהתקייםביוםרביעיהכנס

.אביבבמרכזהפדגוגיע"שמושינסקי,תל6.3.19  

 לפרטים נוספים לחץ כאן

 חווייתית – למידה משמעותית. 42

.למידהמשמעותיתבתחומיהדעתבמזכירותהפדגוגיתלהרחבהולהעמקהבנושאלהלןמסמךמפורט

 למעשה מהלכה - למידה משמעותית בתחומי הדעת 



http://estaba.co.il/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%99-%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa/
https://drive.google.com/file/d/1k-PcJrISLKLuascTDgsy3xJMDW1epSpa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152CEed1qHKCJ0pOpGvwDJ7cf_bH1tPMN/view?usp=sharing
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 פיתוח קורסים מקווניםוהשתלמויות . 52

 קורסיםמקווניםאלנטובשיתוף מט"חבבתיהספרהערבייםפעילהפיקוחעלהוראתהעבריתיהשנה,

.אצטבאמועדפתיחתםיפורסםבקרובבאתר

 השתלמויות ארצימערך בפריסה תופיע לעבריתאצטבאבת והמדריכים המורים מכלל מצפים אנו .

 להצטרףלמגווןההשתלמויות.

 מומלץלהצטרףלהשתלמותעודקיימתלפחותלמעריכיבחינותבגרותאחתבהשתלמותחובתהשתתפות(

 אחתמקוונתולהשתלמותשנייהפניםאלפנים(.

 ה השימוש תמצאו שלנו ההשתלמויות שבמרכז לציין, להנחילהיש אפשר כיצד הדבורה, בשפה יעיל

 כקרשקפיצהלמשלבהגבוה?לתלמידינוכבסיסלשפההכתובהו

 

 לתלמידי כיתות ו' ברית בהלימה למבחן הארציקידום הישגים בע. 62

ובכל הדעת תחומי בכל תכנים של ומעמיקה משמעותית ולמידה משמעותית הוראה מקדם החינוך משרד

עותיתמפתחתיכולותחשיבהוהבנה,מטפחתלומדיםעצמאיים,מעורביםופעילים,שכבותהגיל.למידהמשמ

 יביאו אלו מהלכים וערכיים. חברתיים רגשיים, היבטים חיזוק תוך הן הלימודיים ההישגים הןלשיפור

וביןל ארציים בסטנדרטים פות-עמידה במהלך לתמוך כדי ויתקיימולאומיים. מגוונים למידה חומרי חו

חומרילמיויותולהשתלמ ווישלהמוריםבשטח. באתרשלואצטבאמשימותופעילויותנמצאיםבאתרידה,

ישלצייןבמהלךהשנה.והןיועלו,נמצאותבתהליכיפיתוחמשימותחדשותעלכךנוסףהמזכירותהפדגוגית.

בכיתה:יםשונותבדרכאלהולשלבאתהמשימותוהפעילויותלאתריםבקביעותנדרשיםלהיכנסהמוריםכי

לשם בית בשיעורי השיעור, במהלך בשעות פרטניותהערכה, משימותהוראה מפתחים רבים מורים ועוד.

לתלמידיהם,וישאףמוריםהמעודדיםתלמידיםלפתחמשימות.נשמחאםתשלחואתהמשימותאלינוכדי

אתשמותהמפתחיםיועלולאתרים..משימותראויותהכוללותברעיונותובידעשנוכללשתףאתכללהמורים

 לחץ כאן  אודות הבחינה, חוזר, מפרט ודוגמאות


 חט"ב ולחט"על ,יםיסודיבתי הספר הל דגמי הוראהפיתוח . 72

.הואמציעכליםלטיפוחקריאהמושכלתשלבכלשכבותהגיללכללהמוריםוהמורותיםאהמיועדההורמידג

 הלימודים"עבריתכשפהשנייהתוכנית,המופיעיםבלשכבתהגילהישגיםהנדרשיםעלפיהטקסטספרותי,

",תשע"ב.בבתיהספרהערביים

אוטונ חינוכיתהשואפתלפתחתלמיד בהתאםלגישה מכוהדגםנכתב בעל היודעומי ונותעצמיתבלמידתו,

ידע,ביןהיתר,ע"ישימושמושכלבכליםמתוקשביםכמוקלטתשמע,סרטוןמהאינטרנטועוד.לרכוש

 חט״ע|  חט״ב|  יסודילדגמי הוראה 

https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/petoah/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/petoah/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/petoah/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/yesodi/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/yesodi/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatav/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94


 19                                                                                                                            והבדואי    במקצוע עברית לביה"ס הערבי 1/"ף תשחוזר מפמ"ר 

 

  לחט"ב"יהיה בסדר"  תוכנית. 82

 מטרות התוכנית:

המדוברת .1 השפה על בדגש העברית, ובתרבות בשפה ערבים חט"ב תלמידי של הידע והעמקת חיזוק

 יומיתהעכשווית.-והתרבותהיום

 ההאזנהוהדיבורבעברית.שיפורמיומנויות .2

 שיפורהאינטראקציההחברתיתשלתלמידיםערביםעםהציבורהיהודיישראלי. .3

 שיפורהיכולתלהשתלבבמוסדותלהשכלהגבוהה. .4

 מתןכליםלשיפורהיכולתלהשתלבבשוקהתעסוקה. .5

גידולבמספריחידותהלימודבעבריתשנבחרותע"יהתלמידיםבתיכון. .6

-בתי33ספרחט"בממחוזחיפה.בשנה"לתשע"זהשתתפובתוכנית-בתי26תפובתוכניתבשנה"לתשע"והשת

גםבמחוזותאחרים:צפון,מרכז,ת"אודרום.בשנה"לתשע"חהופעלהספרבמחוזחיפה.ישלצייןשהתוכנית

בתיספר7-בתיספרבמחוזמרכזו8בתיספרבמחוזצפון,13בתיספרבמחוזחיפה,25השתתפובתוכנית

בתיספרבכלהמחוזות.145בשנה"לתשע"טהשתתפובתוכניתבמחוזדרום.

שותפים בתוכנית חינוךערבי אגףא' הרשות–:משרדהחינוךוגבעתחביבה, לאוטמן, קרן משרדהחינוך,

טיב.-לפיתוחכלכלישלמגזרהמיעוטיםוסטודיואפקט

 לחץ כאןלתוכנית יהיה בסדר 



 לחט"ב "דיבור בציבור" תוכנית. 92

ל נתחבר הקרוב לתלמ"דיבור בציבורתוכניתבעתיד המזמנות פעילויות רשימת נציע היהודי. במגזר יד"

בציבוראפשרויות ידע ולהציג לדבר בשונות או עמיתים בפני אתפני להפוך היא המטרה אחר. קהל

"עבריתעלהרצף"9.7-15ראוחוזרמנכ"לסעיףיוםבבתיהספר.-ההתנסויותהשונותוהתרגוללחלקמהיום

.3.4סעיף

 לחץ כאןלחוזר 

 

 "בפייסבוק מתחדשים"מורים לעברית  –קהילת מורי העברית באינטרנט . 30

 "האתרה"סהערבלומדתעבריתבבי,קהילה2000תרמשנת":אאצטבאמוריםגולשיםבאתר משולבי,

" הצפון מחוז וצפונטבאתר להמ", כוללמשיך האתר למידהתפתח. חומרי למקצוע, תכופים עדכונים

יצחדשים, כתיבה עבודה, ודפי בחינות מאגר הגיל, שכבות לכל דיון ושלקבוצות תלמידים של ירתית

 .מוריםוכו'

https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatav/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%93%D7%A8
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://estaba.co.il/
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 "נהכנה לבגרות לדוברי ערבית הזאת בקבוצה להעי", הזדמנות שאלותתנת לימודייםלות בנושאים

עבודהומקשריםאותםלמקורותמידע מעליםקבציםולדפי מספקיםלהםתשובות, במקצועהעברית,

 (0544911654ניידבהנחייתמואפקיוספין,1321ולשיטותלימודיעילותומשמעותיות)בקבוצהמשתתפים

 יסודי|חט״ב|חט״עלפישכבתגיל:קבוצות דיון,עםהמפמ״ר:קבוצות דיון



  יסודייםבתי הספר הל "עברית בסלאם" תוכנית. 31

תוכניתה אברהםיו"מבית"עבריתבסלאם" לט"זמותקרן להעשרהתוכניתאהיכנולוגיהחינוכיתוהמרכז

כיתותגבעב ןחלקמוהיא,בבתיספריסודייםו'-'ריתדבורהולשיפורמיומנויותהשיחוההבנהשלתלמידי

עברית על הרצף"תוכניתה מציעהתוכניתה". השאר, בין שיעוראטרקטיבייםוחווייתייםבנושאים, מערכי

ילמדותוכניתאתהורה.יומיתהדב-היוםתוךשימתדגשעלהשיחהדבורוהשפההעברית,יומיים-ויוםרבים

מוריםדובריעבריתילידית.

 "עברית בסלאםעל התוכנית "

 

 , מעורבות ורלוונטיות(כים)ער עמ"רשאלות  .13

בלמידה, בחלק מפיתוח  קידום החשיבה הרגש והערכים – מעורבות ורלוונטיות( ,שאלות עמ"ר )ערכים

,המעורבותוהרלוונטיות)ֹעמ"ר(,בלמידה,בהוראהכיםבשנההקודמתהעמקנואתהער."חממה הפדגוגיתה"

כ ובהכנסת בכיתה, בשיח המקצועי, בפיתוח ביטוי לידי בא הדבר בעמ"ר5-ובהערכה. העוסקות נקודות

והערכיו הרלוונטיות המעורבות, על השיח את ונרחיב נעמיק זו בשנה הבגרות. הלמידהבבחינת בתוך ת

ובכיתות מבקשיםמכםלשלבאתהשיחהזהבלמידה אנו כן,-ובהערכה. כמו  המטרההמרכזיתשלנו. זו

כ לכדי עד הבגרות במבחני העמ"ר שאלות את נקודות10-נרחיב ב, ידעאמצעות סעיפי בהן שיהיו שאלות

שהיההשנה.ועמ"ר נכו.כפי תשובה למידה, הבסיסלכל הוא והידע המבוססתמאחר נהתהארקתשובה

הדעת תחום של הידע בסיס על .ומנומקת להלן עמ"רשאלות בתחום שהופיעו בבחינותכפי שלנו הדעת

.כאןהעמ"רולשאלותנוספותבכללתחומיהדעתראומאמריםבנושאשאלותל .ח"קיץתשעהבגרותבמועד

 לחץ כאןבאתר "אצטבא"  להרחבה

 

 חונכות למתמחים בהוראה  .23

כתפקידמוכרלגמולבהסכםהשכר"אופקחדש".כנסלתוקפותפקידהחונךייתשע"טהחלמשנתהלימודים

יחתהסכמי"עוזלתמורה"מתוכנןמהלךדומהגםלגביהחונךבבתיהספרהעליסודיים.מיסודתפקידעםפת

לטובתקליטהמיטביתשלמתמחים הביתספרי בהבנייתהמארג החונךבהסכםהשכרהואצעדמשמעותי

.ומוריםחדשיםבמערכתהחינוך

 לחץ כאןלהמשך 

http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?FID=30453&nCategoryID=&nFatherForumID=&nLanguage=972
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/Index.asp?FID=114414
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/Index.asp?FID=114412
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/Index.asp?FID=114410
https://www.abrahamfund.org/11199
https://drive.google.com/file/d/1IdAByWQsEV55FAZwtodcc1hROt4UMdxr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-hk_xvhiqaYcVshqkdVfsDfx4bRf1eY/view
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%A2%D7%9E%D7%A8-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjcyMmQwN2IyNDM0MTZhZTg
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 מזרח ירושלמיהת עברית מדוברת לנוער י. אפליקצי33

עבורנוערללימודיעבריתמדוברתהחינוך,תפתחאפליקציהלדובריערביתרדעירייתירושלים,בתמיכתמש

בחט"ב)דרגז'תחילה(.האפליקציהתהיהמופעלתדיבורבעיקרה,עםתכניםכיפיים,משחקיים,ומאתגרים,

י"ב(,לבניםעדכיתה(.בהמשךיועלועודועודתכנים,לגילאיםמבוגריםיותר)13שיותאמולגילהרלוונטי)~

בית לשרתמסגרות נועדה האפליקציה -ולבנותכאחד. לאפשר אבל מדוברספריות, לבד. ללמוד גםלנער/ה

 עבודהמגוון מוטיבציה–בכלי כאשרנער/הבעלי אךגםברמהאישית, להפעילברמהכיתתית, כזהשניתן

י במז' )כידוע לימודיהם לצורך החינוך במערכת תלויים אינם לימודי-ללמידה בהקניית מורכבות ישנה ם

לסמ פלטפורמה תפותח שבגללה הסיבה זוהי מאודרטפונים/העברית(. נגישות רמת שתאפשר טאבלטים,

גבוהה.

 לחץ כאן פרטים נוספים על האפליקציה



 הבנייניםכל בלהטיית פעלים  אפליקציה .43

יוצגבאופן–אופועלבגוףשלישייחידבעברשיוזןלתאכלשורש–האפליקציהמתמקדתבטבלתההטיות

הבניינים. ובכל ההטיות בכל בהמידי להשתמש ניתן וידידותית, נוחה לשימוש, מאד קלה האפליקציה

שמקוםגםלביקורותוהצעותבאתרובאפליקציהילחלוטין.חינמיתוהיאכאמור,במחשב,טאבלטאוטלפון

לייעולעלמנתלהנגישבסופושליוםאתהשפהבצורהמיטבית.

 לחץ כאןלאפליקציה 



 . שיתופי פעולה בין אגף לקויות למידה והמזכירות הפדגוגית53

ובמטרהלראותאתטובתושלהתלמיד,למידהואגף לקויות בהמשךלשיחמתמשךביןהמזכירותהפדגוגית

:עםלקויותהלמידה,נקבע,עלפיהנחייתהיחידההמקצועית,המתווההבאבנוגעלמבחניםמותאמים

הינוהתאמהבדרכיהיבחנותהניתנתלאורהמלצותמבוססותעלעדותשלהצוותהחינוכי,המבחן המותאם

פסיכודידקטי.מידעזהעו ואישורועדתהתאמותמחוזיתהמגובותבאבחון המבחןהמותאםשייך.ברלדיון

לחץכאן.להמשך3לקבוצתההתאמותמרמה

 לחץ כאןבאתר "אצטבא" יני ליקויי למידה בעני להרחבה

 

 


https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YXJhYi5lZHUuZ292LmlsfGV2cmlldHxneDo0MTcxYWI2YjMwN2I4NDM1
http://www.golden-tables.org/
https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjM2MWY0ZjgyYjVlYTQ4NjM
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
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 בתרבות הקולנוע תוכנית לתואר שני. 63

 תוכנית נושאיםלתואר בין אינטגרטיבי לימוד המאפשרת ייחודית תוכנית היא הקולנוע בתרבות מוסמך,

לימודיהמוסמך יספקומסגרתעיוניתלמחקראקדמיביןותחומיםמעולםהחברהוהתרבותבארץובעולם.

בתוכנית חברהותרבות. תקשורתקולנוע, ביןמקצועותכהיסטוריה, בינתחומי נקייםדיאלוגאינטלקטואלי

חינוךואומנות.,וניומדיה,ספרות

למדבמסגרתהפקולטהלמדעיהרוח,יקנהויאפשרהרחבתהמבטיתחומיבתרבותהקולנועשי-ןתוארשניבי

בייםבאמצעותהוראהשיטתית.דיסציפלינרייםואינטראקטי-המחקריעלהקייםויניחיסודללימודיםאינטר

 לחץ כאןלהרחבה בנושא 



 . מסלול הוראת לשון עברית לדוברי ערבית73

להכשירמוריםלהוראתהשפההעבריתבחברההערבית,שישתלבובעבודהבמערכתהחינוךתוכניתמטרתה

ה המדינהבכלל. אשרתוכניתבמזרחירושליםוברחבי עבריתברמהגבוההמאד, מיועדתלאקדמאיםבעלי

בס וישתתפו עברית בלשון השלמה קורסי מההכשרהילמדו כחלק השפה הוראת בתחום מעשיות דנאות

.לעבודתההוראהבבתיספרתיכוניים

בביתהספרלתלמידיםמחו"לע"שרוטברג.הקורסיםשלתעודתהוראהיינתנו הקורסיםהייעודייםיינתנו

.בביה"סלחינוךע"ששלמה)סימור(פוקס

עיריתירושלים.-בתמיכתמשרדהחינוךומנח"יתוכניתה



 לחץ כאןלתנאי קבלה ופרטים נוספים 

 . פרסום לחוג ללשון ולספרות עברית83

המכללההאקדמיתביתברל –תואר ראשון לחוג לשון ולספרות עבריתפרסוםל

 לחץ כאן לפרטים נוספים







http://estaba.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2/
http://estaba.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A2/
https://drive.google.com/file/d/17iEOCnmT9r60EUzg9mO80iC_bjOM31x0/view?usp=sharing
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 רבות החברתית בהערכה החלופית בתחומי הדעת. שילוב המעו39

ונוער חברה ומינהל הפדגוגי המינהל הפדגוגית, למזכירות משותף מסמך והופץ נכתב בחודשיםהאחרונים

".המסמךנכתבכחלקמהתפיסההמערכתיתלחינוךשילוב המעורבות החברתית בחלופות בהערכהבנושא"

,התבססותיהוראתתחומיהדעתתוךשילובהעיסוקבערכיםערכי.מסמךזהמחזקאתהתפיסההמדגישהכ

למידההמשלבתחוויהערכיתוחשיבהביקורתיתועלחיבוררלוונטיביןהחומרהנלמדלעולמושלהתלמיד

.ותורמתללמידהמשמעותית

החלופותבהערכהבתחוםהדעתלמעורבותהחברתיתיכוללהעמיקאתהלמידההמשמעותית. בין השילוב

עולםהתוכןוהת היטבאתתחוםהדעתמתוךראייתהרלוונטיותשל וללמוד לתלמידיםלהבין כניתתסייע

ביצירת רב חינוכי ערך יש החברתית למעורבות בהערכה החלופות בין לשילוב החיים. למציאות הלימודי

הלימו התוכן עולם בין המחברת מלמידה כתוצאה וחברתית אזרחית למעורבות למציאותמוטיבציה די

החיים.בדרךזונסייעלתלמידיםבהתפתחותםהאישיתובבנייתזהותםונחזקבהםאתתחושתערךהעצמי,

השייכותוהמחויבותלקהילה,לחברהולמדינה.

בשנת הלימודים תשע"ט אנו ממליצים למורים לעברית ליישם בבית ספרם את המהלך על בסיס העקרונות 

.שבמסמך המצ"ב

 קישור למסמך

 

 . למידה מרחוק בשעת חירום 04

דגלו המדריכים חירום, בשעת מרחוק הלמידה ביום הגיל שכבות מכל תלמידינו את לפגוש השנה זכינו

תיתדאגולענותלמספררבשלתלמידיםולספקתשובותלצרכיהם.בלמידהמשמעו

 . מיזם השיעורים הפרטיים ברשת 14

משרדהחינוךיחדעםחברתאלנטמקיםמרכזתגבורולמידהמקווןלתלמידיםבמטרהלתתמענהוסיועלכל

 תלמידהרוצהלשפראתהישגיובמתמטיקה,בלשון,בעבריתלערביםובאנגלית.

זהתמי כיתות לתלמידי תשלום, ללא הצהריים, אחר בשעות ניתנת להזמין-כה ניתן הארץ. רחבי מכל י"ב

דקות(באמצעותהמתנה200עד15-דקות(אולקבלתמיכהמידיתבלמידה)כ50-שיעורפרטיבאורךמלא)כ

בתורלמורה.

 פרטייםאתר מיזם השיעורים ה

 

https://docs.google.com/document/d/1LKh-WBCkXN7uLQAjvWDq7UMgp4kSyjL1SBa3SnD9VXA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LKh-WBCkXN7uLQAjvWDq7UMgp4kSyjL1SBa3SnD9VXA/edit?usp=sharing
https://homework.lnet.org.il/
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 . מבחן בקיאות למורים חדשים 24

לאחר העברית בשפה המורים של השליטה את לבדוק נועד שנייה כשפה לעברית למורים הבקיאות מבחן

 שלמדולתוארראשוןבמכללהאובאוניברסיטה.

-'עבריתכשפהשנייהבבתיהספרהערבייםלשלושחטיבותהגיל:ג–מפרטהמבחןנגזרמתוכניתהלימודים

ומפורסםעלידיהאגףלתכנוןולפיתוחתוכניותלימודים,המזכירותהפדגוגית,משרדהחינוך,ירושלים,–י"ב

התשע"ב.

 לחץ כאןפרטים נוספים על מבחן הבקיאות 

 

 . בחינת ידע בעברית לתלמידי כיתות ט'34

מבצעתמחקרלצורךבחינתידיעותהעבריתשלתלמידי הרשותהארציתלמדידהוהערכהבחינוך)ראמ"ה(

ו מבחן יכלול המחקר הביניים. בחטיבת העברית לימודי מתבצעים שבו ההקשר את וכן ט', שאלוןכיתות

הבנת לתלמידיםוכןשאלוןלמוריהעבריתבביתהספר.המבחןיכלולאתהתחומיםהבאים:הבנתהנשמע,

שליטה נדרשת הנבחנים לתלמידים מחשבים. באמצעות ייערך המבחן דבורה. ושפה כתיבה לשון, הנקרא,

.בשנתהלימודיםבסיסיתבמיומנויותהמחשבובכללזהיכולתלהתבטאבעבריתבאמצעותהקלדהבמחשב

בתיספר.בכלביתספרשישתתףבמחקר,40-הקרובה)תשע"ט(ייערךמחקרחלוץבקרבמדגםמצומצםשלכ

יקבלו לא הספר ובית התלמידים במחקר. ההשתתפות לצורך שתיים או אחת כיתה אקראי באופן תידגם

ייערךבהיקףרחביותרשלבתי(המחקרףמשובוהישגיהםלאיפורסמו.בשנתהלימודיםשלאחרמכן)תש"

.בתיספר200-ספר,במדגםארצימייצגשלכ

 



 . מבחן מפמ"ר מחוז מנח"י 44

מבחןמפמ״רהינוכליהערכהשנועדלבדוקרמתהתלמידיםבשפההעבריתבכיתותו׳במזרחירושלים.מטרת

המבחןהיאללמודעלמידתהשליטהבשפההעבריתבביתהספרהיסודי.



 לחץ כאןם נוספים על מבחן המפמ"ר פרטי

 

 . מבחן מפמ"ר לכיתות ד' במחוז חיפה54

יעדיהפיקוחוהמשרדלחיזוקהשפההעבריתבקרבהתלמידיםהערביםבישראלבמסגרתהמהלךלהטמעת

וכהמשךלתוכניותהפיקוחעלהוראתהעבריתלקידוםההישגיםוהכשירותהלשוניתשלהתלמידיםבתחום,

https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjJkYzI2MzY1YmEwYTIyMzk
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/mezrah/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%9E%D7%A8?authuser=0
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הוחלטלקייםמבחןמפמ"רלשכבתכיתותד'במחוזחיפהכחלקממגווןכליהערכהפנימייםוארצייםבבתי

.ועדיםלהשלמתתהליכיההוראהוהלמידה,שיפורםוהעשרתםהספרהמי

באחריותהפיקוחעלהוראתהעבריתבשיתוףהפיקוחהכוללעלבתי2019במרץ28המבחןנערךביוםחמישי

הספרהיסודייםבמחוזובתיאוםמלאעםלשכתמנהלהמחוז.

 מבחן מפמ"ר לכיתות ד' במחוז חיפה

 . מבחן מפמ"ר בגרסה מתוקשבת ועוד פריטים הקשורים למבחן64

 .וזותשוניםהתוצריםהקשוריםלמבחןהמפמ"רבעבריתבמח

באתר אצטבא, שמכיל כל  "מפמ"ר דף "מבחןקישור ל | מבחן המפמ"ר בגרסתו המתוקשבתקישור ל

 .הפריטים הקשורים למבחן

 . בחינות בגרות ומשימות לשפה העברית74

בחינותהבגרותשלהשפההעבריתעלולפורטלהפדגוגילמוריםלעברית.תוכלולעייןבהןשם.כמוכןתמצאו

 .החרדים(שםאתכלבחינותהמועדיםהאחרוניםלרבותהשאלוניםהעצמאיים)שלבתיהספר

 לשאלונים ולבחינות לחץ כאן



 . עברית לערביים במחוז מנח"י84

ועשירשלפעילויות,ימיעיוןמחוזמנח"י,מתחדשיםעםהשפההעבריתבמגווןרחב-באתר"עבריתלערבים

והשתלמויות.היכנסווהתרשמוממגווןהחומריםהשוניםשמציעהאתר.האתרמקשרביןמשרדהחינוךובין

לגולשיםהמסתייעיםבו דרךבמטרהלסייע אתרזהמהווהאבן  התלמידיםוההורים. המורים, המנהלים,

מאמ  כלים: להרבה הנחשפים והתלמידים המורים למידה,מקהל עזרי עבודה, תכניות טקסטים, רים,

סיפוריםלעידודקריאה,דגמיהוראהשונים,מבחנים,כליהערכהועוד.

 https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/mezrah: כתובת האתר



 ו'-תוכנית לטיפוח העברית הדבורה בכיתות ג' . ועדת משנה לכתיבת49

ו'בבתיהספרהערבייםמטרתהתוכניתלטפחאת-ועדההמייעצתלכתיבתתוכניתעבריתדבורהלכיתותג'

שיח ניהול מיומנויות לפתח העברית, התרבות את להכיר ערבים, תלמידים בקרב הדוברה העברית השפה

יומיו שימושית, ראשונית, דבורה ועכשווית.בשפה פשוטה התלמידים מית, יזכו התוכנית, במסגרת בנוסף,

בפעילותהעשרהייחודיתבשפהותרבותעברית,אשרמטרתהתרגולהשפהוחשיפהלמאפייניההתרבותיים

שםהתוכניתהעכשווייםמתוךחייהיומיוםשלילדיםיהודיםבניגילםכדילגעתגםבמשותףביןשניהעמים.

".העברית נעימות בשפה"

http://estaba.co.il/%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%9f-%d7%9e%d7%a4%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%93-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94/
http://estaba.co.il/%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%9f-%d7%9e%d7%a4%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%93-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94/
https://elia362.wixsite.com/mafmar
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/yesodi/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%9E%D7%A8
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativa-elyona/bhinot-bagrut-umesimot/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativa-elyona/bhinot-bagrut-umesimot/
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/mezrah
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 . ועדת מקצוע05

תפקידהשלועדתהמקצועהואלייעץלמזכירותהפדגוגיתבהתווייתמדיניותהוראתמקצועהעבריתבבתי

 :הספרהערביים,לפיהפירוטהבא

 מצבהמקצועבמערכתהחינוךוהצעתדרכיםלשיפורההוראהבמקצוע .1

הלימודיםוהפעלתהתוכנית .2

ועשינוייםוחידושיםבהוראתהמקצ .3

הערכתהישגיםבמקצוע .4

הכשרתמוריםוהשתלמויות .5

 בהםעד חברים, מורכבתמחמישהעשר 6ועדתמקצוע ועד אקדמיה מנהליםומורים6אנשי מינוי. ככלל,

)לוועדהיהיהלתקופהשלשנתיים)בכפוףלנוהלמינויהוועדה



 לחץ כאןפרטים נוספים על ועדת המקצוע 

 

 . מצגת פרופיל קריאות 15

 פרופילקריאות

 ..הפיקוחעלהוראתהעבריבמגזרהיהודי ,ד"ר עליזה עמיר

 לחץ כאן למצגת

 

 . סולם להערכת רמת קריאות של טקסט25

 סולםלהערכתרמתקריאותשלטקסט,מבוססעל"סולםלהערכתקריאות"מאתתמרסיוון)תשנ"ג(

 לחץ כאן לקובץ



 .אתר "ספירא" ללימוד טקסטים מן המקורות 35

למהתורהוהמקרא,החמאגרגדולביותרשלמקורותיהודייםבוניתןלעייןבצורהמקוונתבמגווןמקורות

.דרךהמשנהוהתלמוד,עולםהמדרש,פרשניםועוד

 האוסף של ספריא

http://estaba.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/
https://drive.google.com/file/d/1xGR9LlOdelsTkpMIvYnW_qVG3cqWM7pz/view?usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ivrit_hinuch_leshoni/Chativat-Beynayim/profil_kriot.pdf
https://www.sefaria.org.il/texts
https://www.sefaria.org.il/texts
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 השמעת שאלון החל ממועד קיץ תשע"ט-. הקראה45

עבורכלהתלמידיםשבקשתם014281+014381השמעהבשניהשאלונים:)-יישוםההתאמהמסוגהקראה

שיסופקועלידיאגףהבחינות3MPי"ב(,יתבצעבאמצעותמכשירי-ושרהבוועדההמחוזית)שכבותי"אוא

לבחירתהתלמיד.iTest-לבתיהספר,אובאמצעותמערכתה

לביצוע ההתאמה על התלמיד להצטייד באוזניות ביום הבחינה )באחריות בית הספר(.

 שאלון-השמעת-למידה/הקראה-הלימודים/לקויות-תוכנית

 


. התאמות לתלמידים עם לקויות למידה במקצוע העברית בחינוך הערבי 55
 והבדואי

למידה-הלימודים/לקויות-תוכנית

 (014281מתכונתחדשה,שאלון-)לנבחניםהחלממועדקיץתשע"טהתאמותלליקויילמידה

  עולים חדשים -חומרים להעשרה מהמרחב הפדגוגי. 65

השליטהבשפההעבריתחיוניתהתלמידיםהעוליםמצוייםבתהליךשלהשתלבותחברתיתותרבותיתבארץ.

 .לבנייהשלדימויעצמיחיוביולהצלחהמקצועיתבהמשךדרכם

בעבורהעוליםהעבריתכשפהשנייהנלמדתבסביבההטבעיתשבההיאמשמשתובמסגרתהלימודים.רכישתה

 .מיועדתלהשגתןשלמטרותחברתיותואקדמיותכאחד

לחץכאןועוד284שאלון70%עוליםחדשיםמבחן,לבגרותל284למאמרים,לתרגוליםלשאלון

 עולים חדשים -פדגוגימרחב 



 . מפגש המפמ"ר ד"ר האני מוסא עם מפקחים ומדריכים בירושלים 75

רח'עםמפקחיםומדריכיםר ד"ר האני מוסאמפגשהמפמ"התקיים28.7.19ביום ראשון  במשרדהחינוך,

נשרים בהישגיםשלהבירושלים22כנפי לדון תלמידיםבלימודהשפההעבריתבכלחטיבותהגילבבתיכדי

הספרבמזרחירושלים.





https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%A5-2019
https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/hatavelyon/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
https://drive.google.com/file/d/1Zn3FZnQo3FRqa-zGaK4v-dRtD03s7zBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn3FZnQo3FRqa-zGaK4v-dRtD03s7zBk/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativa-elyona/havana-habaa-olim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativa-elyona/havana-habaa-olim/
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 . רשימות ג

  . רשימת מדריכים1

"ףלשנה"לתשבבתיהספרהערבייםפיקוחעלהוראתהעבריתבומדריכיםמדריכות

יום  פלאפון דוא"ל מחוז וחטיבת גיל שם מדריך/ה
 ההדרכה

 ג',ה'  054-6588474 elia@tzafonet.org.ilצפון,מנח"יתקשובגנטוסאיליא .1

 ג׳ 050-2933443abeer.abo.yonis@gmail.comצפון,יסודיעביראבויונס .2

 ג'  050-6782490 Oma15@walla.co.ilצפון,חט״בשלביג'יהאן .3

 ג'  052-8732505 mary-sh@hewar.tzafonet.org.ilצפון,חט״בשאערמארי .4

 ג'  052-3307412 berlante.b@hilmi.ort.org.ilצפון,חט"עברלנתיבואקנה .5

 א'  hanaa111@walla.com  052-7840173צפון,חט"עהנאאפדלי .6

 ג' 052-8366542idithalfon@gmail.comיסודין,צפועידיתכלפון .7

 ה'  052-8757707 tamihuta@gmail.comמרכז,יסודיחוטהתמי .8

 ג'  052-7206771 shaaheen@inter.net.ilמרכז,חט"בסוהאדשאהין .9

 ג'  050-8813333 laiale4406@walla.comמרכז,יסודיוחט"במורדי ליאלי .10

 ב'  050-8922050 morsieb865@gmail.comמרכזודרום,חט"עבדירמורסי .11

 ד'  054-3136242 sharihanassadi@gmail.comמנח"י,עליסודיאסדישריהאן .12

 ב'  052-2603752 barhum121@hotmail.comמנח"י,חט"עראידברהום .13

-מסריאמל .14
חרזאללה

 ג'  050-7260566 aml_masry@hotmail.comמנח"י,חט"ב

 ג'  052-9532181 essamsawaed@walla.co.ilמגזרבדואי,יסודיסואעדעיסאם .15

אימאןאבו .16
שקארה

 ג'  054-7747274 emanabu78@gmail.comירושלים,יסודי

 ג'  052-6223573 eman.shehady@gmail.comחיפה,עליסודישחאדהאימאן .17

 ג'  052-2811306 hattemo@walla.com,יסודיחיפהשרקייהחאתם .18

 ג' 054-4617397sokainakabha@gmail.comחיפה,יסודיסוכיינהכבהא .19

 ג' 054-2746666abdu0808@gmail.comחיפה,חט"בעבדאללהיונס .20

 א'  050-2266345 bruria57@walla.comדרום,יסודיאדהברוריה .21

א',ב',ד',ה'  052-2293781 yardenad1@bezeqint.netדרום,יסודידודירדנה .22
 

 א'  050-2023781 marta_adda@walla.comדרום,יסודיאדהמרתה .23

 ד'  052-8830017 sandrablanghpas87@gmail.comדרום,יסודיבלנגאפססנדרא .24

 ג'  054-6514222 yinonza@gmail.comארצי,עליסודיזעפרניינון .25

 א'  054-4911654 myossfen65@gmail.comארצי,חט"בוחט"עיוספיןמואפק .26

 ב׳  050-7933124 sharifek@gmail.comארצי,חט"בוחט"עח'לאילהשריף .27

ארציוצפון,יסודי,רידאןאבואחמד .28
תקשוב

redan_25@hotmail.com 



052-2844828  - 

https://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/knowlidge/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D


 29                                                                                                                            והבדואי    במקצוע עברית לביה"ס הערבי 1/"ף תשחוזר מפמ"ר 

 . אתרי המקצוע2

 |  ת על הרצף עברי||  פיתוח חשיבה הלכה למעשה|   עברית בחינוך הערבי|   הפורטל המתוקשב|    אצטבא| 

 אצטבא באצטלא חדשה

 נגיש,עברהרבהגלגולים"אצטבא"אתר החדשהשהיאעדכניתביותרמבחינהטכנולוגית, והופיעבגלימתו

 ומשייךהופוומסודריותרבתכנים, אותנולקהילתמוריהעבריתבבתיךאותנולמעודכניםתדירבחידושים,

.טלייםאיכותייםשנכתבועלידימוריםותלמידיםיתוצריםדיגאתראצטבאהמשודרגכולל.הספרהערביים

נשמחלקבלרעיונותשלכםשיכוליםלתרוםלהתפתחותהמקצוע.

 ותגיעו לאתר אצטבא החדש.  http://estaba.co.ilפשוט הקליקו  



 וואטסאפ . קבוצות3

0507933124,פל׳שריף ח׳לאילה:מנהלקבוצה–מקצועהועדת קבוצת .1

0522844828,פל׳רידאן אבו אחמדמנהלתקבוצה:–מדריכיםקבוצת .2

0544979011,פל׳עאדל מח׳ולמנהלקבוצה:–מעריכים בכיריםקבוצת .3

0544979011,פל׳עאדל מח׳ולמנהלקבוצה:–מעריכי בגרותקבוצת .4

0506282450,פל׳ד״ר האני מוסאמנהלקבוצה:–תפוצה(רשימת)2019קיץ  –מעריכי בגרות קבוצת .5

 

 :ותהער

 .היא בעברית בלבדהכתיבהבקבוצותהווטסאפהשונות

 מקצועיוכבודלזולת.בכתיבהבקבוצותהשונותנאלשמורעלשימושאחראי,

 

 שנה טובה ופורייה!נת לימודים מוצלחת ורבת אתגרים, בברכת ש

ד"ר האני מוסא
 תבבתיספרערבייםוצוותההדרכהמפמ"רלהוראתעברי

 העתקים

 משרדהחינוךל,מנכ"מר שמואל אבואב 

  יו"רהמזכירותהפדגוגית, מירי שליסלד"ר

 המשנהלמנהלהכלליגב' גילה נגר, 

 יו"רהמזכירותהפדגוגיתומנהלתאגףא'פיתוחפדגוגיסגנית,גב' דליה פניג 

 בחינותףבכירמנהלאג, מר דויד גל

 שפותא',מנהלאגףעפרנימשה ז מר

 לחינוךעליסודיא'אגף,מנהלתגב' דסי בארי 

  'יסודיא',מנהלתאגףאתי סאסיגב 

  'מנהלתאגףלחינוךקדםיסודי, אורנה פזגב 

http://estaba.co.il/
http://www.estaba.co.il/estabaportal/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/marzev/machadash/hodaot.htm
http://estaba.co.il/elementor-popup/%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/home
http://estaba.co.il/


 30                                                                                                                            והבדואי    במקצוע עברית לביה"ס הערבי 1/"ף תשחוזר מפמ"ר 

 מנהלאגףא'חינוךערביעבדאללה ח'טיב מר, 

  ,ממונהחינוךבדואיד"ר מוחמד אלהיב 

 צועיתשלעובדיהוראההתפתחותמק–א'גףאמנהלת, גב' עינת רום 

  ,מנהלתהאגףלעובדיהוראהבתפקידיהדרכהגב' דליה פרץ

 מנהלי המחוזות 

  'מנהלתמחלקתבחינותבמכוןסאלד, כהןאילנה גב 

 ספריים-מדריכים מחוזיים ובית 


