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א .נהלים והנחיות
 .1תוכנית הלימודים "עברית כשפה שנייה" בבתי הספר הערביים
תוכנית הלימודים החדשה "עברית כשפה שנייה" נבנתה על פי תפיסה עדכנית של לימוד שפה שנייה
המעמידהבמרכזאתההיבטהתקשורתישלהשפה.בתוכנית זומיושמיםהשינוייםוהחידושיםהנובעיםמן
ההתפתחותבשיחהחינוכיבכלל,ובחקררכישתשפהשנייהודרכיהוראתהבפרט .
בתוכנית  מוצעת פריסה של לימוד העברית בבתי הספר הערביים מכיתה ג' עד כיתה י"ב ,ומובאים בחשבון
היבטיםהתפתחותייםברכישתשפה. 
התוכנית מגדירהאתמטרותלימודהעבריתכשפהשנייהבחברה הערבית,מדגישהאתחשיבותרכישתהשל
שפה שנייה ,מציגה את דרכי ההוראה וההערכה ומפרטת את התכנים הנלמדים המבוססים על הישגים
נדרשיםבשלביהלימודהשונים .
התוכנית מיועדת למורים ,לרכזי מקצוע ,למדריכים ,למפקחים ,למנהלים ,לכותבי חומרי לימוד ,לכותבי
בחינותולכל מישמתענייןבתהליךההוראהוהלמידהשלהעבריתבבתיהספרהערבייםבמדינתישראל .
לתוכנית הלימודים לחץ כאן

" .2עברית על הרצף" ,קומה ב' – התוכנית לשיפור שליטת תלמידי החברה
הערבית בשפה העברית המדוברת
 .1הרציונל
העברית המדוברת היא חלק בלתי נפרד מחיי היומיום של כלל אזרחי המדינה ובכללם האזרחים הערבים
בישראל .העברית המדוברת עשויה מצד אחד לתרום לתקשורת יעילה בין האזרחים בשני המגזרים ומהצד
האחר בין האזרחים לבין מוסדות המדינה .בנוסף ,רמת שליטה נמוכה בשפה העברית מהווה חסם עיקרי
בשילובהמגזרהערביבשוקהתעסוקההישראליומצמצמתאתהנגישותשלערבייישראללהשכלההגבוהה.
בשל כל אלה ,תוכנית משרד החינוך לשיפור יכולת ההבעה בעל פה בבתי הספר הערביים נועדה להכין את
התלמידים לתקשר בעברית במגוון מצבים חברתיים – רשמיים ולא רשמיים ,וכן בהקשרים אקדמיים
ומקצועיים.ראותוכניתלימודים"עבריתכשפהשנייה"תשע"בעמ'.84

 .2מטרות התוכנית


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



קידוםיכולתםשלהתלמידיםהערביםלהשתלבבחברההישראליתמבחינהכלכליתותרבותית



קידוםיכולתםשלהתלמידיםהערביםלהשתלבבמוסדותלהשכלהגבוההבישראל
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 .3מבנה התוכנית
בהתאםלחוזרמנכ"לתשע"ו1/א,9.7להלןחלוקתהשעותהמחייבת: 
כיתותא-ב2שעותחובה–טעימותבשפההעברית 
כיתותג-ו5שעותחובה(מתוכן2שעותעבריתמדוברת) 
כיתותז-ט5שעותחובה(מתוכן2שעותעבריתמדוברת) 
כיתותי-י"ב3יח"לחובה(1יח"לחובהעבריתבע"פבמסגרת )30%
עלמנהליבתיהספרבחברההערביתלקייםשעתייםעבריתמדוברתברצף עלמנתלהגדילאתזירותהדיבור
והחשיפהלעבריתהמדוברת.בנוסף,בכלשיעורעבריתיוקדשובין10-15דקותלתרגולעבריתמדוברתבענייני
אקטואליה.זאתמתוךהבנהכיחיבורביןהמתרחשבעולםשבחוץלמתרחשבכיתהעשוילהוותערךמוסף
עבורהתלמידים. 
בנייתמערכיהשיעור,יחידותהלימוד,דרכיההוראהוההערכהייעשובשיתוףפעולהביןהמורהדוברהערבית
וביןהמורהדוברהעברית.עבודהבתיאוםביןשניהמוריםתבטיח,כישיעוריהעבריתהמדוברתישלימואת
השיעוריםהרגיליםבאופןהמיטביויסייעוביצירתקומהנוספתואיכותיתבלימודיהשפה .
להלן המהלכים שיינקטו בכל שכבות הגיל החל משנת תש"ף על מנת לקדם לימוד עברית מדוברת באופן
מיטבי :
 .1בבתיהספרהיסודייםיופעלושתיתוכניותפיילוט:ב 50-מוסדותישולבובנוסףלמוריםהרגילים100
סטודנטים תומכי הוראה דוברי עברית שפת אם ,על מנת לתגבר את העברית המדוברת בבתי הספר
היסודיים מכיתות ג'-ו' .סטודנטים אלה יעברו הכשרה מתאימה על פי תורת הפעלה ייחודית ועדכנית
אשרפותחה ביוזמתאגףשפות ומפמ"רשפהעבריתבבתיספרערביים .התוכנית השנייהמיועדתל50-
בתי ספר נוספים ,בהם יועסקו מורים דוברי עברית ילידית ויתמקדו בהפעלת התלמידים באמצעות
משחקישפהבעברית .
 .2כל חטיבות הביניים בחברה הערבית יקבלו שעות תוספתיות בהן יועסקו מורים דוברי עברית ילידית.
מורים אלה יוכשרו מקצועית לתגבור לימוד עברית מדוברת ויקבלו הכשרה עדכנית וכלים ייחודיים
ללמידהאיכותית.
 .3בחט"עיופעלפיילוטשלאולפנים לרכישתשפהמדוברתבבתיספרתיכונייםבחברההערבית.באולפנים
אלה ישולבומוריםדובריעבריתילידיתאשרילמדועלפיתוכנית"שערים".מוריםאלהיוכשרומקצועית
וילמדושיטותהוראההמתאימותלרכישתשפהמדוברתבמיקודלאקדמיהולעולםהתעסוקה. 
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 .3טעימות בעברית
התוכנית "טעימות בעברית בגן הילדים" מבוססת על ההנחה כי החיים יחד במדינה אחת טומנים בחובם
הזדמנותליצירתדיאלוגביןשתיתרבויותעשירות.חשיפהלשפההעבריתבחברההערביתבגילהרךתאפשר
מפגש בין-תרבותי של שתי שפות "אחיות" ,ערבית ועברית ,בדגש על שמירה ושימור שפת האם – הערבית.
חשיפה זו תיצור תשתית ללמידת השפה העברית בהמשך ,ותוכל ליצור הזדמנויות לשילוב והצלחה בחברה
הישראליתבעתיד. 
תוכנית "טעימות בעברית" מזמנת מפגש חווייתי וראשוני עם השפה העברית באמצעות היכרות עם מילים
יום-יומיות – "מילים מהלב" ,ושיח בתכנים המתקשרים למילים הנבחרות מזוויות ראייה שונות .המילים
לקוחותמןהמעגליםהקרוביםלעולמושלהילד,מןהמעגלהקרובביותר– "אני",למעגליםרחביםיותר–
המשפחה,גןהילדיםוהסביבההקרובה .
"טעימות בעברית" היא תוכנית שנועדה לחשוף ילדים בגני הילדים ובכיתות א'-ב' לשפה העברית (להבדיל
מלימודהשפההעבריתשמתחילבכיתהג').התוכנית היא חווייתית,מהנהורב-חושית,והיאתתבצע בדבבד
עםיצירתמוכנותאצלהתלמידהערביללמידתהשפה העבריתבכיתותג'.חשוב לציין שהתוכנית "טעימות
בעברית" נגזרה מתוכנית הלימודים הרגילה ,אך היא מתמקדת בהאזנה ובדיבור כתהליך ראשוני לביסוס
מתקדםשללימודהשפהשיגיעבאופןמובנהומועצםבכיתהג' .
לתוכנית "טעימות" לחץ כאן

 .4תוכנית הלימודים ליסודי
תוכניתמותאמתבמקצוע"עבריתבבתיספרערביים"המבוססתעלתוכניתהלימודים"עבריתכשפהשנייה–
תוכנית לימודיםבבתיהספרהערבייםלכיתותג'-י"ב",תשע"ב(ראוג'-ד'בעמ' -23,26ראו ה'-ו'בעמ'-38
 .)43הצענו כמה חלופות בהערכה שהמורים יכולים לבחור מהן או לחלופין לבחור בחלופה אחרת .עיקר
התוכנית ,שבעים אחוז ,הוא הליבה של המקצוע ,ואנחנו מצפים שכל תלמיד ילמד ליבה זו .שאר התוכנית,
שלושיםאחוז ,הואנושאיםלבחירתצוותהמוריםבביתהספרולשיקולם המקצועי שלהמורים ,עלפירמת
התלמידים .
גםמוריםביסודייהיוחייביםלבנותיחידותלימודסביבנושאיםהנלמדיםבדרכיהוראהשמטפחותלמידה
משמעותית שתאפשר חוויית למידה מעצימה ומניעה .כמו כן אנו מצפים שהשימוש בטכנולוגיה יהיה חלק
בלתינפרדמלמידהזו.מערךהפיקוחוההדרכהיכוללסייעבכך .
בתוכנית המותאמת נשמרו עקרונות בסיסיים בלימוד שפה שנייה כגון טיפוח אוריינות שפתית ,טיפוח
אופנויותשפה,מפגשתרבויותודגשעלראשיתקריאהוכתיבה .
להורדת מסמך תוכנית הלימודים לתלמידי כיתה ג' -ו' לחץ כאן
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 .5תוכנית הלימודים לחט"ב
תוכנית מותאמתבמקצוע"עברית בבתי ספר ערביים" המבוססתעלתוכנית הלימודים"עבריתכשפהשנייה
–תוכניתלימודיםבבתיהספרהערבייםלכיתותג'-י"ב",תשע"ב(ראועמ' .)64-54
הצענוכמהחלופותבהערכה שהמוריםיכוליםלבחורמהןאולחלופיןלבחורבחלופהאחרת.עיקרהתוכנית,
שבעים אחוז ,הוא הליבה של המקצוע ,ואנחנו מצפים שכל תלמיד ילמד ליבה זו .שאר התוכנית ,שלושים
אחוז ,הוא נושאים לבחירת צוות המורים בבית הספר ולשיקולם המקצועי של המורים ,על פי רמת
התלמידים .
גםמוריםבחט"ביהיוחייביםלבנותיחידותלימודסביבנושאיםהנלמדיםבדרכיהוראהשמטפחותלמידה
משמעותית שתאפשר חוויית למידה מעצימה ומניעה .כמו כן אנו מצפים שהשימוש בטכנולוגיה יהיה חלק
בלתינפרדמלמידהזו.מערךהפיקוחוההדרכהיכוללסייעבכך .
בתוכניתהמותאמתנשמרועקרונותבסיסייםבלימודשפהשנייהכגוןטיפוחאוריינותשפתית,דגשמיוחדעל
הבעה בעל פה ,מפגש תרבויות ,ספרות מקורית שמשקפת הווי תרבותי של דורות ולימוד ידע לשון בהקשר
הטקסט.
להורדת מסמך תוכנית הלימודים לתלמידי כיתה ז' -ט' לחץ כאן

 .6תוכנית הלימודים לחט"ע  -אינטרני
תוכניתמותאמתבמקצוע"עבריתבבתיספרערביים"המבוססתעלתוכניתהלימודים"עבריתכשפהשנייה–
תוכנית לימודיםבבתיהספרהערבייםלכיתותג'-י"ב",תשע"ב.מקצוע"עבריתלביה"ס הערבי" יזכה לשני
אירועים חיצוניים :  3יח"ל – בסיס ,הכוללות הבנה ,הבעה בכתב וידע לשון ,שאלון חיצוני  014381(.)70%
אירוענוסףהוא 2יח"להרחבהלרמת 5יח"ל,שאלון 014281()70%הכוללחלקמספרותב'וחלקמידעלשון
ברמהמורחבת.כמוכןלכלאירועישהשלמהשל30%פנימי .
ההערכההחיצוניתבשניהאירועיםתיעשהבאמצעותבחינותבגרותשלמשרדהחינוך,וההערכההפנימיתהיא
מגוונת (בחלק ה 30%-של  3יח"ל החלופה היא בחינה בעל פה או ביצוע יחידות מובנות מתוך הילקוט
הדיגיטלי ,ראו פירוט באצטבא) .בחלק ה 30%-של ההרחבה ל  5יח"ל בשאלון  ,014281לפי בחירתו של כל
בי"ס.בכלזאתהצענוכמהחלופותבהערכהשהמוריםיכוליםלבחורמהןאולחלופיןלבחורבחלופהאחרת.
מוריםיהיוחייביםלבנותיחידותלימודסביבנושאיםהנלמדיםבדרכיהוראהשמטפחותלמידה משמעותית
שתאפשר חוויית למידה מעצימה ומניעה .כמו כן אנו מצפים שהשימוש בטכנולוגיה יהיה חלק בלתי נפרד
מלמידהזו.מערךהפיקוחוההדרכהיכוללסייעבכך.בתוכנית המותאמתנשמרועקרונותבסיסייםבלימוד
שפה שנייה ,כגון טיפוח אוריינות שפתית ,דגש מיוחד על הבעה בעל פה ,מפגש תרבויות ,ספרות מקורית
המשקפתהוויתרבותישלדורותולימודידעלשוןבהקשרהטקסט 
לתוכנית הלימודים לחט"ע לחץ כאן
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 .7תוכנית לימודים אקסטרנית
ישנה
 .1הבחינהבעבריתנכללתבבחינות החובה .
 .2בחינתהחובהבעבריתהיאבהיקףשל3יחידותלימוד–שאלוןמספר014381 014382+
 .3אפשרלהיבחןבעבריתגםבהיקףשל5יחידותלימוד–שאלוןמספר014281(2יחידותלימוד,השלמהל-
5יחידותלימוד)+ .014282
 .4שאלוןמספר014381כוללאתהנושאים:הבנה,הבעהבכתבוידעלשון .
 .5שאלוןמספר014281כוללאתהנושאים:ידעלשוןוספרות.
לתוכנית הלימודים אקסטרנית לחץ כאן

 .8תוכנית מיוחדת :עברית לבית הספר הערבי והבדואי בהיקף  1יח"ל
שליטהבאופנויותהשפההעברית:קריאה,כתיבה,האזנהודיבורבקרבהתלמידיםהערביםבמדינתישראל
חשובהמאוד  ונחוצהלצורךהשתלבותםבחברהובתעסוקה.היעדרשליטהבשפההעבריתמהווהחסםמרכז
ומצמצםאתאפשרותההשתלבותהתעסוקתיתוהניעותהחברתיתבקרבם .
התוכניתהמוצעתלהלןמיועדתלתלמידיםהערביםהלומדיםבמסלולהטכנולוגי-מקצועיובמפת"ניםבמגזר
הלא יהודי ולתלמידים הלומדים עברית במזרח ירושלים ,והיא מבקשת להקנות שליטה בשפה העברית
הפונקציונליתבכלארבעהאופנויותלצורכיתעסוקהולהשתלבותבחברההישראלית .
התוכניתשלהלןמפרטתאתנושאיהלימודואתההדגשיםבהוראתהתוכניתובהערכה .
לתוכנית לחץ כאן

 .9תוכנית עברית תעסוקתית
תוכנית לימוד עברית עם אוריינטציה תעסוקתית המדגישה ,בין היתר ,את ההיבטים המקצועיים
והתעסוקתייםבשפהואתהעבריתהמדוברתבמקומותהעבודהומחוצהלהם.השפההעבריתהתעסוקתית-
שימושית  היא שפת תקשורת המאפשרת לתלמידים הבוגרים לנהל שיחה משמעותית הלכה למעשה וכניסה
לעולםהעבודההמודרניולשוקהתעסוקהבהצלחה.התוכניתתפתחיכולותלהשתמשבמשלבלשונימתאים
לנסיבותהשיחכמקובלבעבריתהמדוברתוהכתובה. 
שליטה מספקת בעברית תעסוקתית ,על פי התוכנית המוצעת ,תחזק את הביטחון העצמי של הבוגר הדובר
ערבית המחפש עבודה ותעודד אותו להגיש מועמדות למשרות המוצעות בשוק .התוכנית המוצעת מתיימרת
לשפראתהמבטאבעבריתשלהתלמידהדוברערבית המהווהלעתיםמכשולבדרכםשלמחפשיעבודה,והוא
ִ
עלול להיות חסם בעיני מעסיקים ,לעורר דעות קדומות ושפיטה מוקדמת ,ולהוות לעתים מכשול בקבלה
לעבודותמסוימות. 
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התוכנית אמורה גם לצמצם ,במידת האפשר ,את הפער התרבותי שמתבטא בחוסר היכרות התלמיד הדובר
ערביתעםהמנטאליותשלהתרבותהישראלית:'שפתהמעסיקים'במובנההרחבשלאפעםנמצאתבסתירה
עם התרבות הערבית וערכיה ,לדוגמה – מה שקרוי שמרנות וצניעות .ככל שתלמידים בבתי הספר הערביים
נחשפים יותר לאוכלוסייה הדוברת עברית ילידית ,כך העברית שלהם משתפרת .כמו כן מתרחבת הבנתם
לדרכיביטויואינטונציותהמקובלותפחותבחברתם.למשל,היוזמהלדברלארקבתשובהלשאלהו'האומץ
לדבר' בכלל ,לבטא את עצמם באופן מלא ובהיר ,ולהרגיש שיש להם מקום נכבד בהקשר השיח הנתון והם
שווים בין שווים .כל אלה דורשים הבנה של התרבות הישראלית של דוברי עברית ילידית נוסף על ידיעת
השפה. 
התוכניתתתבססעל חשיפתתלמידיכיתותי' -י"אלשפההעבריתהתעסוקתיתבאופןחוויתי,סדנאי,מהנה
ורב-חושי,אגבלמידתהשפההעבריתבאופןרשמי.
לתוכנית עברית תעסוקתית לחץ כאן

 .10תוכניות השכלה כללית בשפה העברית ובספרותה – תש"ף
לימודי ההשכלה הכללית בשפה העברית מיועדים להרחיב את אופקיו של הלומד ולעודד את סקרנותו ואת
רצונולהעמיקולהרחיבאתידיעותיובנושא.
בחרנו להציע ארבעה קורסים כאלה שפורסים באופן מושכל אלמנטים חשובים בלימוד השפה :תרבות
ומנהגים,כתיבהשלמחבריםערביםבעברית,עיתונותעבריתוסמנטיקה.
| מקום ומרחב | סופרים ערביים | עיתונות | סמנטיקה |

 .11המרות שאלוני בגרות מהעולם הישן
מס׳

מס׳ שאלון

מס׳ שאלון ממיר/מחליף

החלה

1

014203( )252

014381 

קיץתשע״ט 

2

014204( )253

014281(+)70%014282( )30%

קיץתשע״ט 

3

 014105

 014382

קיץתשע״ט 

4

907511 

014182שאלוןמפמ״ר 

קיץתשע״ט 

הערות:
 לנבחניםהאקסטרניים:נושאיהלימודיהיודומיםלכללהנבחנים.
 לנבחניםבמבחןהמותאם:נושאיהלימודיישארובלישינוי,טבלת התאמותבאתראצטבא.
לשאלוני בחינות בגרות לחץ כאן
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 .12בגרות מתוקשבת עתירת מדיה בעברית למגזר הערבי והבדואי
במסגרת"החממההפדגוגית",המזכירותהפדגוגיתיוצאתביחדעםהמנהלהפדגוגיומנהלתקשובטכנולוגיה
ומערכות מידע למהלך של הרחבה ,פיתוח והפעלה של בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה" .החממה
הפדגוגית" במזכירותהפדגוגיתעוסקתבגיווןבדרכיהוראהלמידהוהערכהושילובחשיבה,ערכים,מעורבות
אישיתשלהלומדיםומיומנויותהמאהה.21
הבחינותהמתוקשבותמשלבותפריטיםעתירימדיהכגוןסרטונים,מפותשכבתיותוסימולציות ,וכךמזמנות
למידהרב-חושית,חווייתיתורלוונטיתללומדים.מטרתהמעברלהערכהמתוקשבתהיאלעודדשימושמיטבי
בטכנולוגיהבלמידהוהוראהכחלקמהתאמתמערכתהחינוךלמאהה- .21
מהלך זה הבשיל  לאחר צבירת ניסיון בהפעלת בחינות מתוקשבות חלקיות בביולוגיה ,גיאוגרפיה ,כימיה

ובמקצועותהטכנולוגיים .עםהרחבתהבחינותהמתוקשבותלמקצועותהחובה והמעברלבחינות מתוקשבות
מלאות בכל החומר במקצועות בחירה אחדים ,נבחר עברית לביה"ס הערבי והבדואי להיות בין המקצועות
החלוצים .
אנו מזמינים את אלו מכם  שמעוניינים ומסוגלים ,להצטרף אלינו לכוח החלוץ ולהוביל יחד את המהלך
במקצועשלנו.מנהליבתיהספרקיבלומכתבדומה,אנאפנואליהםוהביעואתרצונכםלהצטרף .
מצורפים טפסים למילוי על ידי מנהל בית הספר:
| טופס דרישות הסף הטכנולוגיות | בחינות מתוקשבות
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 .13נושאי לימוד ודרכי היבחנות בעברית לבתי ספר ערביים [אינטרניים]
מספר

סמל
יח"ל /
סמל ראשי  שאלון
 3יח"ל

משך
הבחינה

 014381שלוש
שעות

סמל
שאלון
ראשי
014380

כ ( 70%חלק החובה)
דרך הערכה
נושאים
חיצונית
נלמדים מתוך
תוכנית
ההלימה
שקלולשלהבנה החלממועדחורף 014385–י"ארק
הבעהבכתב  70%בחינתלאוכלוסיות
בגרותחיצונית
(חיבור 
מיוחדות(מב"ר
+30%ציון
של20-15
ואתגר) 
ביתספרי(ציון
שורות) 

מגן) 
סיכום החלממועדקיץ
ידעלשון –י"ארק

בסיסי
לנבחניםברמה
(בהקשר 
מורחבת(5
הטקסטאו
יח"ל) 
אחרת) 

החלממועדחורף–י"בלשתי
הרמות(3יח"ל,
5יח"ל)
מועד היבחנות

סמל
שאלון

014382
(רק לנבחני
משנה
ואקסטרני)

 2יח"ל
(הרחבה
ל 5-יח"ל)
סמל
שאלון
ראשי
014580

 014281שעתיים
וחצי

חלקמספרות שקלולשל70%בחינת
ב' :
בגרותחיצונית
טקסטיםמן
+30%ציון
המקורות, 
ביתספרי 
אגדהאחת, 
(ציוןמגן) 
2סיפורים ,
4שירים .

חלקמידעלשוןמורחב 
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משך
הבחינה
חצי
שעה

שעה
וחצי

מועדקיץ–י"ב  014283(חלופת
הערכה
פנימית
או
014282
בכתב
לנבחני
משנה
ואקסטרני)

שעה
וחצי

כ ( 30%חלק הבחירה)
מועד
חלופות
דרך
נושאים נלמדים
ההערכה
בהערכה
הערכה
מתוך תוכנית
והדיווח
פנימית
ההלימה
הפנימי
10נושאיםלתקופה 100% תלקיטלפי צמוד למועד
ציון 
בחינת
המרכיבים: 
קצובה,חלק
מהנושאיםקשורים ביתספרי  
הבגרות
()1פרזנטציה 
בלבד
בכתב
ליצירותמספרות
ודיווחעל 
א'בחלקהבחירה
()2קריאה
טופס
של3יח"ל,יש
בקול 
9588

אפשרותלבחירת
()3ראיון 
יצירהספרותית

אחתמתוך
()4ארגון
הרשימהלחלק
התלקיט
הפרזנטציה. 
ורפלקציה 
או – ביצוע

יחידות
מובנות
מתוך
הילקוט
הדיגיטלי



ספרות א': סיפורת 
(4סיפורים) 
שירה 
(4שירים) 
החלבמועדמיזםחלקמספרות ב' : -מבחן
קיץי"ב 
ביתספרי  כתיבה 
2מאמריהגות 
100% -תלקיט 2סיפורים 
מטלתציון 
2שירים 
ביתספרי  ביצוע (על
חלקמידע לשון:
בלבד, טופס )9588
המילוןהעברי
דיווחעל -עבודת
ואוצרהמילים
חקר(על
טופס
והביטויים 
ממוחשב טופס  )9588
 9545
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הערות:
.1

הנושאיםהנלמדיםבכליחידותהלימודנלקחוונגזרומתוכנית ההלימהשפורסמה ב –  11ביוני2013
(ראו"תוכניותלימודים",סרגלעליוןמאוזןב"אצטבא").

.2

הנושאיםיילמדובשתירמות:3יח"לבסיס+2יח"להרחבהל5-יח"ל.

.3

בשאלון  014381(הבנה ,הבעה בכתב וידע לשון בסיסי) השאלות במבחן יתבססו על שני טקסטים
(אנסין).הנבחניםיידרשו לענותעלשאלותעלכלאחדמשניהטקסטיםבנפרד,וכןעל שאלהמשותפת
לשניהטקסטים.

.4

יפורסמו כעשרה נושאיםלתקופהקצובה,שישמשולבחינתההבעהבעל פהוגםלבחינתההבעהבכתב.
חלקמהנושאיםקשוריםליצירותהספרותיותשבחלקהבחירה()30%[המיועדיםאךורקלנבחנימשנה
ואקסטרניים].מתוךרשימתהנושאיםיידרשהתלמידלהכיןלבחינהבעלפהשנינושאים.

.5

חשוב להמשיך וללמד את היצירות הספרותיות בחלק הבחירה ( ,30%שאלון  )014382בשל העובדה
שנושאיהבחינהבעל פהונושאיהחיבורנגזריםמסילבוסזה .יתר על כן ,הבחינה בעל פה תכלול חלק
של קריאה בקול ,המבוסס על הטקסטים הספרותיים שלמד התלמיד.בנוסף ,יש אפשרות שהתלמיד
יבחר יצירה ספרותית מהרשימה וייבחן עליה בבחינה בעל פה.

.6

הבוחניםביחידתההבעהבעלפהייבחרוממאגרהבוחניםב"שילובית",לאחרקבלתאישורהמפמ"ר
וכתבמינויממנהלאגףבכירבחינות.

.7

דיווח ציוניםשלבחינהבעלפהבטופס ,9588לפיארבעתהמרכיבים שמופיעיםבמסמךהקריטריונים,
הואבאחריותביתהספר,ולאיאוחרמיוםהבחינהבכתב.

.8

הערכהודיווחציוניםבחלקהבחירה(30%בשאלון)014283ייעשוסמוךלמועדההיבחנותהחיצונית.

.9

מבנהשאלון2יח"ל( 014281הרחבהל-5יח"ל):
פרק ראשון – טקסטיםמןהמקורות()10% 
בחירהבפריטאחדמתוךא-ד: 

 .1ספרבראשיתפרקיםל"ז,מ"ה 
 .2מגילתרותפרקיםא-ד
 .3משליםנבחרים
 .4משניותנבחרות 
הנבחןיידרשלענותעלשאלהאחתהמתייחסתלפריטשנבחרמתוךהארבעה .
פרק שני – ספרות( )50%
שניחלקים:א.סיפורתאורומאן()25%ב.שירה( )25%
פרק שלישי – לשון( )40%
ארבעהחלקים:א.הפועלב.שםעצםג.מילותיחס,תקינותלשוןד.תחבירושחבור .
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 .14שינויים בשאלון  014381לקראת חורף תש"ף
 שינוישםהשאלוןל:עברית :הבנה ,ספרות או חיבור ולשון לבתי ספר ערביים
פרק ראשון:הבנתהנקרא–50נקודות 
פרק שני:ספרותאוחיבור–25נקודות 
פרק שלישי:לשון–25נקודות 
 פרק ראשון:טקסטאחדכ-30שורות+טקסטקצרבן5-4שורות.
-

-

-

בשאלוןיהיוחמש שאלותתוכן:שאלה()1קלה;שאלה()2דרגתקושיגבוההיותרמןהשאלה
הראשונה(איתורמידעומיומנותקלה);שאלה()3טקסטקצרושאלתיישום,אוסוגשאלהאחר
ברמהגבוהה.
בשאלוןיהיושאלותברמתהסקתמסקנותמתוךהטקסט(השתמעותמןהטקסט).
עלהמוריםלהשקיעבשאלותשלאיתורמידעמןהטקסטובשאלותתוכןסמוי.
שאלה4 עוברתללשון(מילותקישור/קשרלוגי):יינתנומשפטים,והנבחןיצטרךלבחוראתמילת
הקישור המתאימה בכל אחד מן המשפטים מכמה אפשרויות .כמו כן יינתנו משפטים ,והנבחן
יצטרךלהוסיףמילתקישורביניהם.
שאלה6תהיהשאלתעמ"רבסוףשאלותההבנה(במקוםשאלה.)7
שאלה7תבוטלבמתכונתההנוכחיתבפרקההבנה(שאלתטבלה).
בשאלותההבנהישולבותשאוליםבסגנוןבחינותיע"ל,כגוןהשלמתמשפטיםוניסוחמחדש .

 פרק שני:לאיהיהסיכום
-

שאלה 7חיבוראו ִספרות(לבחירתהתלמיד).
ספרות:שיר או רשימה שיינתנומראשלתלמידים– התלמידיענהעלשתי שאלות:שאלהאחת
שאלתתוכןהממוקדתביצירה;ושאלהאחרתשאלתעמ"רהמבוססתעלתוכןהשיר/הרשימה.

-

היצירותיפורסמובתחילתשנה"לתש"ף,לפנימועדבחינתהבגרות. 
שימו לב:לקראתכלמועדבחינהיפורסמויצירותאחרות .
החיבור(כתיבתטיעון)שאלה 8– שימולב:לאיינתנונושאיםלכתיבתחיבורמעשרתהנושאים
של הבחינה בעל-פה .יינתן רק נושא אחד שקשור לטקסט .יהיו שתי שאלות :שאלת תיהלוך
שתכלולתבניתטיעוןומילותקישורבתוכה.היקףהטקסטהנדרש15-12שורות.

 פרק שלישי:לשון,שאלות.14-9
-

תורתההגה:תבוטלשאלה.15

 תקינות ומילות קישור :בשאלה  ,14השאלה האחרונה ,יהיו שישה סעיפים :שלושה סעיפים בנושא
תקינותושלושהסעיפיםבנושאמילותקישור(ראוסעיףרלוונטיבפרקהראשון).
 הבחינהמצטמצמתל-14שאלות.

חוזר מפמ"ר תש"ף  1/במקצוע עברית לביה"ס הערבי והבדואי

13



 .15נושאים לבחינה בעל-פה למועדים :ממועד חורף תש"ף עד מועד קיץ תשפ"א
 .1אנשים רבים פונים כיום לרפואה החלופית (אלטרנטיבית) .חווה את דעתך על הנושא תוך התייחסות
לסכנותולסיכוייםבפנייהלרפואהזו.הבאדוגמאותונימוקיםלביסוסדבריך .
 .2בעיית המחסור בדיור לזוגות צעירים בישראל ובמיוחד במגזר הערבי.דוןבנושאתוךהתייחסותלתיאור
הבעיהוגורמיההשונים,והצעדרכיםלפתרונה.
 .3נשיםרבותבעולםהמערביואףבחברההערביתהגיעולמסקנהשהןצריכות לוותר על חלום הקריירה כדי
לגדל את ילדיהן בבית.הבעאתדעתךעלהגישהשלהן.
 .4הינך עומד בפני בחירת מקצוע לעתיד .הצג את השיקולים וההתלבטויות המנחים אותך בבחירה זו.
התייחסליתרונותשלהמקצועשאותובחרתולחסרונותיו.
 .5ישהטוענים שלתקשורת מותר לפרסם הכול ,ואחריםמצדדיםבעמדהשהתקשורתצריכהלהציבגבולות
לעצמה.דוןבנושאוהבאנימוקיםודוגמאותלביסוסדבריך.
 .6בשנים האחרונותהתפשטה מאוד "תרבות המותגים" בתחומים רבים בחיינו –פריטילבוש,מוצרימזון,
כלי רכב ,אבזרי חשמל וכדומה .הצג את תופעה זו ,פרט את סיבותיה ואת השפעותיה על היחיד ועל
החברה.נמקאתדבריךוהדגםאותם.
 .7מסעדות המזון המהיר -דרךחייםקלהאוסכנהבריאותיתחמורה.הבעאתדעתךעלהנושא.
 .8בשנים האחרונות אנו עדים למסורת חדשה של טקסים ומסיבות מפוארים ויקרים בסוף כל שנת
לימודים.הבעאתדעתךעלהנושא.
 .9ההתקדמות הטכנולוגית ונגישותה לילדים ולבני נוער בביה"סבפרטובחברהבכלל,מספקותלהםאתגר
חדשבחייםובלימודים.דוןבנושא,והבאנימוקיםודוגמאותלביסוסדבריך.
 .10שמירה על כללי הנימוס ועל התנהגות טובה בין בני-אדם עשויה להקל על חיינו ולשפר את התרבות
החברתית שלנו .חווה דעתך על נושא זה ,והתבסס על דוגמאות מחיי היום-יום בבית ,בבית הספר או
ברחוב .
הערות: 
 נושאיםאלהישמשורקלהבעהבע"פשבחלקהבחירה(.)30%
 נושאיםאלהלאישמשולכתיבתחיבורבבחינתהבגרות .
 רשימהזומופיעהבאתר"אצטבא"גםבמדור:בחינות  -בחינה בעל-פה.
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 .16מאגר אוצר מילים ליסודי
אוצר מילים הוא מכלול מילים המרכיבות את השפה .כל שפה מתאפיינת בדינמיות כאשר מילים חדשות
נוצרותאונקלטותבהמשפותזרות,ומיליםאחרותיוצאותמכללשימוש.אוצרהמיליםשלפניכםנבנהעפ"י
ספריהלימודשבשטח,ובהסתמךעלזירותלשוניותרלוונטיותללומדעבריתכשפהשנייה.
אילכך,מוריםבבתיספריסודייםובשכבותגילשונות,מוזמניםלעיין בקובץאוצרמיליםלתלמידיםביסודי
שבקישור.המאגריכוללסייעלמוריםבלימודהשפההעבריתובתהליכיהערכהללומד.מוריםומפתחיחומרי
למידהמוזמניםלשלוחעודמיליםחדשותכדילהרחיבאתהמאגר.
מאגר אוצר מילים ליסודי


 .17מאגר אוצר מילים לחט"ב
אוצר מילים הוא מכלול מילים המרכיבות את השפה .כל שפה מתאפיינת בדינמיות כאשר מילים חדשות
נוצרותאונקלטותבהמשפותזרות,ומיליםאחרותיוצאותמכללשימוש.אוצרהמיליםשלפניכםנבנהעפ"י
ספריהלימודשבשטח,ובהסתמךעלזירותלשוניותרלוונטיותללומדעבריתכשפהשנייה.
אילכך,מוריםבחטיבותהבינייםובשכבותגילשונות,מוזמניםלעייןבקובץאוצרמיליםלתלמידיםבחט"ב
שבקישור.המאגריכוללסייעלמוריםבלימודהשפההעבריתובתהליכיהערכהללומד.מוריםומפתחיחומרי
למידהמוזמניםלשלוחעודמיליםחדשותכדילהרחיבאתהמאגר .
מאגר אוצר מילים לחט"ב

 .18תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה
תיקתוכניותלימודיםלעובדיהוראההואכלימקווןחשובומשמעותיללמידה.התיקמציגאתכללתוכניות
הלימודים בכל תחומי הדעת ,בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים .הוא מאפשר לתכנן את התהליך הלימודי
והחינוכיביעילותמרביתתוךכדייצירתקשריםביןידע,מיומנויותוערכים .
תיקתוכניותהלימודיםכוללאת :
 .1הידע הנדרשעלפיתוכניתהלימודים .
 .2המיומנויות המרכזיותבכלתחוםדעת(קוגניטיביות,תוךאישיותוביןאישיות) .
 .3הערכים המרכזייםבתחומיהדעתהשונים .
בנוסף,התיקכוללמגווןחומרילמידה,יחידותהוראה,סרטוניםוכליהערכהומעודדליזום,ליצורולגווןאת
אופניהלמידהתוךכדישימושבכליםעכשווייםברוחהלמידההמשמעותית .
התיק מהווה חלק ממהלך אסטרטגי לאומי רחב היקף ,אשר נועד להתאים את הלמידה לאתגרי המאה ה-
 .21
לתיק תוכניות לימודים במשרד החינוך | תיק תוכניות לימודים באתר אצטבא
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 .19ספרי לימוד וחומרי למידה בעברית בבתיה״ס הערביים והבדואים
בעקבותהרפורמההחדשהבארגוןהלמידההחדשובעקבותתוכניתהמשרד"עבריתעלהרצף",ברצונילחדד
מחדשאתהנהליםוהכלליםהמחייביםבתחוםאישורספרילימודוחומרילמידהאחרים.הנהליםוהכללים
יחייבואתכולנו:מנהליבתיהספרוהמוריםלעבריתבכלשכבותהגיל .
מבחינתיניתןללמדבכלספראוחוברתללימודהשפההעברית,ובתנאישיהיומאושריםע"ימשרדהחינוךעם
מספראישורמוכר.ללמדרקבספריםהמיועדיםאךורקלמגזרהערביוהבדואי.
רשימת ספרי הלימוד המאושרים מצויה בחוזר המנהל הכללי והיא מתעדכנת באופן שוטף .את רשימת
הספרים תמצאו בקישור "רשימת ספרי הלימוד המאושרים במגזר דוברי ערבית" בדף אגף ספרי לימוד 
ובאתר"אצטבא" .
חוזר ספרי לימוד | ספרי לימוד מאושרים לשנה״ל תש״ף


 .20ילקוט דיגיטלי
סביבת הלמידה הדיגיטלית הגדולה והמתקדמת ביותר בישראל לבית הספר הכוללת עשרות פעילויות
אינטראקטיביות ,יחידות לימוד ,סרטונים ועוד במקצוע עברית לבתי הספר הערביים .הסביבה הדיגיטלית
מאפשרתלמורהלנהלמשימותולבצעהערכהמעצבתבאמצעותמגווןדוחות .המוריםמלמדיםומנחיםאת
תלמידיהםלהיכנסלסביבהולבצעמשימותבילקוטהדיגיטליורקעלזההתלמידיםיקבלוציוןהחלקהפנימי
30%ל-3יח"ל .
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 .2עדכונים
 .21פיילוט של אולפנים לרכישת שפה מדוברת בבתי ספר תיכוניים על פי תוכנית
"שערים"
בחט"עיופעלפיילוט שלאולפניםלרכישתשפהמדוברתבבתיספרתיכונייםבחברההערבית.באולפניםאלה
ישולבומוריםדובריעבריתילידיתאשרילמדועלפיתוכנית"שערים".מוריםאלהיוכשרומקצועיתוילמדו
שיטותהוראההמתאימותלרכישתשפהמדוברתבמיקודלאקדמיהולעולםהתעסוקה.נציגיהמוריםבוועדה
המתכננתהםמחמודמחאמידומחמודחוסין .


 .22ערב ספרותי "אינני כותב למגירה" – חוברת דיגיטלית
" ספרות אינה פרק לימוד בלבד ,משהו חנוט וסמכותי ,אלא דבר־מה עכשווי ,אקטואלי ,חי ונושם ,הממשיך
להיווצריום־יוםולעצבאתהדמותוהאופישלהאדםוהחברה"(פרופ'עוזישביט) 
הערבהספרותי"אינניכותבלמגירה"התקייםביוםשני, 1באפריל 2019בבית-ספרתיכוןעתיד"אלאהליה"
בעיראוםאלפחם .
בשנתהלימודיםהבאהמתוכנןלקייםעודערבמיוחדכזהבטיבהאובשפרעם .
"אינני כותב למגירה" – חוברת דיגיטלית

 .23כנס שנתי לרכזים ומורים מובילים בהוראת הלשון העברית בבתי ספר דוברי
ערבית
הכנסהשנתילרכזיםומוריםמוביליםבהוראתהשפההעבריתבבתיספרדובריערבית,שהתקייםביוםרביעי
6.3.19במרכזהפדגוגיע"שמושינסקי,תלאביב.
לפרטים נוספים לחץ כאן

 .24למידה משמעותית – חווייתית
להלןמסמךמפורטלהרחבהולהעמקהבנושאלמידהמשמעותיתבתחומיהדעתבמזכירותהפדגוגית .

למידה משמעותית בתחומי הדעת  -מהלכה למעשה
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 .25השתלמויות ופיתוח קורסים מקוונים
 השנה יפעילהפיקוחעלהוראתהעברית בבתיהספרהערביים בשיתוף מט"ח ואלנט  קורסיםמקוונים,
מועדפתיחתםיפורסםבקרובבאתראצטבא. 
 מערך השתלמויות בפריסה ארצית תופיע באצטבא .אנו מצפים מכלל המורים והמדריכים לעברית
להצטרףלמגווןההשתלמויות.
 חובתהשתתפותבהשתלמותאחתלפחותלמעריכיבחינותבגרותעודקיימת(מומלץלהצטרףלהשתלמות
אחתמקוונתולהשתלמותשנייהפניםאלפנים).
 יש לציין ,שבמרכז ההשתלמויות שלנו תמצאו השימוש היעיל בשפה הדבורה ,כיצד אפשר להנחילה
לתלמידינוכבסיסלשפההכתובהוכקרשקפיצהלמשלבהגבוה?

 .26קידום הישגים בעברית בהלימה למבחן הארצי לתלמידי כיתות ו'
משרד החינוך מקדם הוראה משמעותית ולמידה משמעותית ומעמיקה של תכנים בכל תחומי הדעת ובכל
שכבותהגיל.למידהמשמעותיתמפתחתיכולותחשיבהוהבנה,מטפחתלומדיםעצמאיים,מעורביםופעילים,
תוך חיזוק היבטים רגשיים ,חברתיים וערכיים .מהלכים אלו יביאו הן לשיפור ההישגים הלימודיים הן
לעמידה בסטנדרטים ארציים ובין-לאומיים .כדי לתמוך במהלך פותחו חומרי למידה מגוונים ויתקיימו
השתלמויותוליווישלהמוריםבשטח.חומרילמידה,משימותופעילויותנמצאיםבאתראצטבא ובאתרשל
המזכירותהפדגוגית.נוסף עלכך משימותחדשותנמצאותבתהליכיפיתוח ,והןיועלו במהלךהשנה.ישלציין
כיהמוריםנדרשיםלהיכנסבקביעותלאתריםאלהולשלבאתהמשימותוהפעילויות בדרכיםשונות:בכיתה
במהלך השיעור ,בשיעורי בית לשם הערכה ,בשעות הוראה פרטניות ועוד .מורים רבים מפתחים משימות
לתלמידיהם,וישאףמוריםהמעודדיםתלמידיםלפתחמשימות.נשמחאםתשלחואתהמשימותאלינוכדי
שנוכללשתףאתכללהמוריםברעיונותובידע.משימותראויותהכוללותאתשמותהמפתחיםיועלולאתרים .
אודות הבחינה ,חוזר ,מפרט ודוגמאות לחץ כאן


 .27פיתוח דגמי הוראה לבתי הספר היסודיים ,לחט"ב ולחט"ע
דגמיההוראהמיועדיםלכללהמוריםוהמורותבכלשכבותהגיל.הואמציעכליםלטיפוחקריאהמושכלתשל
טקסטספרותי,עלפיההישגיםהנדרשיםלשכבתהגיל,המופיעיםבתוכנית הלימודים"עבריתכשפהשנייה
בבתיהספרהערביים",תשע"ב. 
הדגם נכתב בהתאם לגישה חינוכית השואפת לפתח תלמיד אוטונומי בעל מכוונות עצמית בלמידתו ,היודע
לרכושידע,ביןהיתר,ע"ישימושמושכלבכליםמתוקשביםכמוקלטתשמע,סרטוןמהאינטרנטועוד .
לדגמי הוראה יסודי | חט״ב | חט״ע
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 .28תוכנית "יהיה בסדר" לחט"ב
מטרות התוכנית:
 .1חיזוק והעמקת הידע של תלמידי חט"ב ערבים בשפה ובתרבות העברית ,בדגש על השפה המדוברת
והתרבותהיום-יומיתהעכשווית.
 .2שיפורמיומנויותההאזנהוהדיבורבעברית.
 .3שיפורהאינטראקציההחברתיתשלתלמידיםערביםעםהציבורהיהודיישראלי.
 .4שיפורהיכולתלהשתלבבמוסדותלהשכלהגבוהה.
 .5מתןכליםלשיפורהיכולתלהשתלבבשוקהתעסוקה.
 .6גידולבמספריחידותהלימודבעבריתשנבחרותע"יהתלמידיםבתיכון .
בשנה"לתשע"והשתתפובתוכנית26בתי-ספרחט"בממחוזחיפה.בשנה"לתשע"זהשתתפובתוכנית33בתי-
ספרבמחוזחיפה.ישלצייןשהתוכניתהופעלהגםבמחוזותאחרים:צפון,מרכז,ת"אודרום.בשנה"לתשע"ח
השתתפובתוכנית 25בתיספרבמחוזחיפה, 13בתיספרבמחוזצפון, 8בתיספרבמחוזמרכזו - 7בתיספר
במחוזדרום.בשנה"לתשע"טהשתתפובתוכנית145בתיספרבכלהמחוזות .
שותפים בתוכנית :משרדהחינוך וגבעת חביבה ,אגף א' חינוך ערבי – משרד החינוך ,קרן לאוטמן ,הרשות
לפיתוחכלכלישלמגזרהמיעוטיםוסטודיואפקט-טיב .
לתוכנית יהיה בסדר לחץ כאן


 .29תוכנית "דיבור בציבור" לחט"ב
בעתיד הקרוב נתחבר לתוכנית "דיבור בציבור" במגזר היהודי .נציע רשימת פעילויות המזמנות לתלמיד
אפשרויות שונות לדבר ולהציג ידע בציבור בפני עמיתים או בפני קהל אחר .המטרה היא להפוך את
ההתנסויותהשונותוהתרגוללחלקמהיום-יוםבבתיהספר.ראוחוזרמנכ"לסעיף 9.7-15"עבריתעלהרצף"
סעיף.3.4 
לחוזר לחץ כאן

 .30קהילת מורי העברית באינטרנט – "מורים לעברית מתחדשים בפייסבוק"
 מוריםגולשיםבאתר"אצטבא":אתרמשנת,2000קהילהלומדתעבריתבביה"סהערבי,האתרמשולב
באתר מחוז הצפון "צפונט" ,וממשיך להתפתח .האתר כוללעדכונים תכופים למקצוע ,חומרי למידה
חדשים,קבוצות דיון לכל שכבות הגיל ,מאגר בחינות ודפי עבודה ,כתיבה יצירתית של תלמידים ושל
מוריםוכו'.
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" הכנה לבגרות לדוברי ערבית" ,בקבוצה הזאת ניתנת הזדמנות להעלות שאלות בנושאים לימודיים
במקצוע העברית ,מספקים להם תשובות ,מעלים קבצים ולדפי עבודה ומקשרים אותם למקורות מידע
ולשיטותלימודיעילותומשמעותיות(בקבוצהמשתתפים1321בהנחייתמואפקיוספין,נייד)0544911654
 קבוצות דיון:עםהמפמ״ר,קבוצות דיוןלפישכבתגיל:חט״ע|חט״ב|יסודי 


 .31תוכנית "עברית בסלאם" לבתי הספר היסודיים
התוכנית "עברית בסלאם" מבית "יוזמות קרן אברהם" והמרכז לטכנולוגיה חינוכית היא תוכנית להעשרה
בעבריתדבורה ולשיפורמיומנויותהשיחוההבנהשלתלמידיכיתותג'-ו' בבתיספריסודיים ,והיאחלקמן
התוכנית "עברית על הרצף" .התוכנית מציעה ,בין השאר ,מערכי שיעור אטרקטיביים וחווייתיים בנושאים
רביםויום-יומיים ,תוךשימתדגשעלהשיחהדבורוהשפההעבריתהיום-יומיתהדבורה .אתהתוכנית ילמדו
מוריםדובריעבריתילידית .

על התוכנית "עברית בסלאם"

 .31שאלות עמ"ר (ערכים ,מעורבות ורלוונטיות)
שאלות עמ"ר (ערכים ,מעורבות ורלוונטיות) – קידום החשיבה הרגש והערכים בלמידה ,בחלק מפיתוח
"החממה הפדגוגית".בשנההקודמתהעמקנואתהערכים,המעורבותוהרלוונטיות(עֹמ"ר),בלמידה,בהוראה
ובהערכה .הדבר בא לידי ביטוי בפיתוח המקצועי ,בשיח בכיתה ,ובהכנסת כ 5-נקודות העוסקות בעמ"ר
בבחינת הבגרות .בשנה זו נעמיק ונרחיב את השיח על המעורבות ,הרלוונטיות והערכיות בתוך הלמידה
ובהערכה .אנו מבקשים מכם לשלב את השיח הזה בלמידה ובכיתות -זו המטרה המרכזית שלנו . כמו כן,
נרחיב את שאלות העמ"ר במבחני הבגרות עד לכדי כ 10-נקודות ,באמצעות שאלות שיהיו בהן סעיפי ידע
ועמ"ר .כפי שהיה השנה .מאחר והידע הוא הבסיס לכל למידה ,תשובה נכונה תהא רק תשובה המבוססת
ומנומקת על בסיס הידע של תחום הדעת .להלן שאלות עמ"ר כפי שהופיעו בתחום הדעת שלנו בבחינות
הבגרותבמועדקיץתשע"ח. למאמריםבנושאשאלותהעמ"רולשאלותנוספותבכללתחומיהדעתראוכאן .
להרחבה באתר "אצטבא" לחץ כאן

 .32חונכות למתמחים בהוראה
החלמשנתהלימודיםתשע"ט ייכנסלתוקפותפקידהחונך כתפקידמוכרלגמולבהסכםהשכר"אופקחדש".
עםפת יחתהסכמי"עוזלתמורה"מתוכנןמהלךדומהגםלגביהחונךבבתיהספרהעליסודיים.מיסודתפקיד
החונך בהסכם השכר הוא צעד משמעותי בהבניית המארג הבית ספרי לטובת קליטה מיטבית של מתמחים
ומוריםחדשיםבמערכתהחינוך .

להמשך לחץ כאן
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 .33אפליקציית עברית מדוברת לנוער המזרח ירושלמי
עירייתירושלים,בתמיכתמשרד החינוך,תפתחאפליקציהלדובריערבית ללימודיעבריתמדוברת עבורנוער
בחט"ב(דרגז'תחילה).האפליקציהתהיהמופעלתדיבורבעיקרה,עםתכניםכיפיים,משחקיים,ומאתגרים,
שיותאמולגילהרלוונטי(~.)13בהמשךיועלועודועודתכנים,לגילאיםמבוגריםיותר(עדכיתה י"ב),לבנים
ולבנות כאחד .האפליקציה נועדה לשרת מסגרות בית-ספריות ,אבל לאפשר גם לנער/ה ללמוד לבד .מדובר
בכלי עבודה מגוון – כזה שניתן להפעיל ברמה כיתתית ,אך גם ברמה אישית ,כאשר נער/ה בעלי מוטיבציה
ללמידה אינם תלויים במערכת החינוך לצורך לימודיהם (כידוע במז' י-ם ישנה מורכבות בהקניית לימודי
העברית) .זוהי הסיבה שבגללה תפותח פלטפורמה לסמרטפונים /טאבלטים ,שתאפשר רמת נגישות מאוד
גבוהה .
פרטים נוספים על האפליקציה לחץ כאן



 .34אפליקציה להטיית פעלים בכל הבניינים
האפליקציהמתמקדתבטבלתההטיות– כלשורש אופועלבגוףשלישייחידבעברשיוזןלתא– יוצגבאופן
מידי בכל ההטיות ובכל הבניינים .האפליקציה קלה מאד לשימוש ,נוחה וידידותית ,ניתן להשתמש בה
במחשב,טאבלטאוטלפון,והיאכאמורחינמיתלחלוטין .באתרובאפליקציהישמקוםגםלביקורותוהצעות
לייעולעלמנתלהנגישבסופושליוםאתהשפהבצורהמיטבית .
לאפליקציה לחץ כאן


 .35שיתופי פעולה בין אגף לקויות למידה והמזכירות הפדגוגית
בהמשךלשיחמתמשךביןהמזכירותהפדגוגיתואגף לקויות למידה ,ובמטרהלראותאתטובתושלהתלמיד
עםלקויותהלמידה,נקבע,עלפיהנחייתהיחידההמקצועית,המתווההבאבנוגעלמבחניםמותאמים :
המבחן המותאם הינוהתאמהבדרכיהיבחנותהניתנתלאורהמלצותמבוססותעלעדותשלהצוותהחינוכי,
המגובותבאבחוןפסיכודידקטי.מידעזהעוברלדיוןואישורועדתהתאמותמחוזית .המבחןהמותאםשייך
לקבוצתההתאמותמרמה.3להמשךלחץכאן 
להרחבה בענייני ליקויי למידה באתר "אצטבא" לחץ כאן
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 .36תוכנית לתואר שני בתרבות הקולנוע
תוכנית לתואר  מוסמך ,בתרבות הקולנוע היא תוכנית ייחודית המאפשרת לימוד אינטגרטיבי בין נושאים
ותחומיםמעולםהחברהוהתרבותבארץובעולם.לימודיהמוסמך יספקומסגרתעיוניתלמחקראקדמיבין
קולנוע,חברהותרבות.בתוכנית נקייםדיאלוגאינטלקטואלי בינתחומיביןמקצועותכהיסטוריה,תקשורת
וניומדיה,ספרות,חינוךואומנות. 
תוארשניבין-תחומיבתרבותהקולנועשיילמדבמסגרתהפקולטהלמדעיהרוח,יקנהויאפשרהרחבתהמבט
המחקריעלהקייםויניחיסודללימודיםאינטר-דיסציפלינרייםואינטראקטיבייםבאמצעותהוראהשיטתית. 

להרחבה בנושא לחץ כאן


 .37מסלול הוראת לשון עברית לדוברי ערבית
מטרתהתוכנית  להכשירמוריםלהוראתהשפההעבריתבחברההערבית,שישתלבובעבודהבמערכתהחינוך
במזרח ירושלים וברחבי המדינה בכלל .התוכנית מיועדת לאקדמאים בעלי עברית ברמה גבוהה מאד ,אשר
ילמדו קורסי השלמה בלשון עברית וישתתפו בסדנאות מעשיות בתחום הוראת השפה כחלק מההכשרה
לעבודתההוראהבבתיספרתיכוניים .
הקורסיםהייעודייםיינתנובביתהספרלתלמידיםמחו"לע"שרוטברג.הקורסיםשלתעודתהוראהיינתנו
בביה"סלחינוךע"ששלמה(סימור)פוקס .
התוכניתבתמיכתמשרדהחינוךומנח"י-עיריתירושלים. 

לתנאי קבלה ופרטים נוספים לחץ כאן

 .38פרסום לחוג ללשון ולספרות עברית
פרסוםלתואר ראשון לחוג לשון ולספרות עברית –המכללההאקדמיתביתברל 
לפרטים נוספים לחץ כאן
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 .39שילוב המעורבות החברתית בהערכה החלופית בתחומי הדעת
בחודשים האחרונים נכתב והופץ מסמך משותף למזכירות הפדגוגית ,המינהל הפדגוגי ומינהל חברה ונוער
בנושא"שילוב המעורבות החברתית בחלופות בהערכה".המסמךנכתבכחלקמהתפיסההמערכתיתלחינוך
ערכי.מסמךזהמחזקאתהתפיסההמדגישהכיהוראתתחומיהדעתתוךשילובהעיסוקבערכים,התבססות
עלחיבוררלוונטיביןהחומרהנלמדלעולמושלהתלמידולמידההמשלבתחוויהערכיתוחשיבהביקורתית
ותורמתללמידהמשמעותית .
השילוב בין החלופות בהערכה בתחום הדעת למעורבות החברתית יכול להעמיק את הלמידה המשמעותית.
התו כנית תסייע לתלמידים להבין וללמוד היטב את תחום הדעת מתוך ראיית הרלוונטיות של עולם התוכן
הלימודי למציאות החיים .לשילוב בין החלופות בהערכה למעורבות החברתית יש ערך חינוכי רב ביצירת
מוטיבציה למעורבות אזרחית וחברתית כתוצאה מלמידה המחברת בין עולם התוכן הלימודי למציאות
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

 .40למידה מרחוק בשעת חירום
זכינו השנה לפגוש את תלמידינו מכל שכבות הגיל ביום הלמידה מרחוק בשעת חירום ,המדריכים דגלו
בלמידהמשמעותיתדאגולענותלמספררבשלתלמידיםולספקתשובותלצרכיהם. 

 .41מיזם השיעורים הפרטיים ברשת
משרדהחינוךיחדעםחברתאלנטמקיםמרכזתגבורולמידהמקווןלתלמידיםבמטרהלתתמענהוסיועלכל
תלמידהרוצהלשפראתהישגיובמתמטיקה,בלשון,בעבריתלערביםובאנגלית.
התמיכה ניתנת בשעות אחר הצהריים ,ללא תשלום ,לתלמידי כיתות ז-י"ב מכל רחבי הארץ .ניתן להזמין
שיעורפרטיבאורךמלא(כ 50-דקות)אולקבלתמיכהמידיתבלמידה(כ 15-עד 200דקות)באמצעותהמתנה
בתורלמורה .
אתר מיזם השיעורים הפרטיים
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 .42מבחן בקיאות למורים חדשים
מבחן הבקיאות למורים לעברית כשפה שנייה נועד לבדוק את השליטה של המורים בשפה העברית לאחר
שלמדולתוארראשוןבמכללהאובאוניברסיטה.
מפרטהמבחןנגזרמתוכניתהלימודים– עבריתכשפהשנייהבבתיהספרהערבייםלשלושחטיבותהגיל:ג'-
י"ב– ומפורסםעלידיהאגףלתכנוןולפיתוחתוכניותלימודים,המזכירותהפדגוגית,משרדהחינוך,ירושלים,
התשע"ב .
פרטים נוספים על מבחן הבקיאות לחץ כאן

 .43בחינת ידע בעברית לתלמידי כיתות ט'
הרשות הארציתלמדידה והערכהבחינוך(ראמ"ה) מבצעתמחקרלצורךבחינתידיעות העבריתשלתלמידי
כיתות ט' ,וכן את ההקשר שבו מתבצעים לימודי העברית בחטיבת הביניים .המחקר יכלול מבחן ושאלון
לתלמידיםוכןשאלוןלמוריהעבריתבביתהספר.המבחןיכלולאתהתחומיםהבאים:הבנתהנשמע,הבנת
הנקרא ,לשון ,כתיבה ושפה דבורה .המבחן ייערך באמצעות מחשבים .לתלמידים הנבחנים נדרשת שליטה
בסיסיתבמיומנויותהמחשבובכללזהיכולתלהתבטאבעבריתבאמצעותהקלדהבמחשב.בשנתהלימודים
הקרובה(תשע"ט)ייערךמחקרחלוץבקרבמדגםמצומצםשלכ40-בתיספר.בכלביתספרשישתתףבמחקר,
תידגם באופן אקראי כיתה אחת או שתיים לצורך ההשתתפות במחקר .התלמידים ובית הספר לא יקבלו
משובוהישגיהםלאיפורסמו.בשנתהלימודיםשלאחרמכן(תש"ף)המחקרייערךבהיקףרחביותרשלבתי
ספר,במדגםארצימייצגשלכ200-בתיספר .


 .44מבחן מפמ"ר מחוז מנח"י
מבחןמפמ״רהינוכליהערכהשנועדלבדוקרמתהתלמידיםבשפההעבריתבכיתותו׳במזרחירושלים.מטרת
המבחןהיאללמודעלמידתהשליטהבשפההעבריתבביתהספרהיסודי .

פרטים נוספים על מבחן המפמ"ר לחץ כאן

 .45מבחן מפמ"ר לכיתות ד' במחוז חיפה
במסגרתהמהלךלהטמעתיעדיהפיקוחוהמשרדלחיזוקהשפה העבריתבקרבהתלמידים הערביםבישראל
וכהמשךלתוכניותהפיקוחעלהוראתהעבריתלקידוםההישגיםוהכשירותהלשוניתשלהתלמידיםבתחום,
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הוחלטלקייםמבחןמפמ"רלשכבתכיתותד'במחוזחיפהכחלקממגווןכליהערכהפנימייםוארצייםבבתי
הספרהמיועדיםלהשלמתתהליכיההוראהוהלמידה,שיפורםוהעשרתם .
המבחןנערךביוםחמישי28במרץ2019באחריותהפיקוחעלהוראתהעבריתבשיתוףהפיקוחהכוללעלבתי
הספרהיסודייםבמחוזובתיאוםמלאעםלשכתמנהלהמחוז .
מבחן מפמ"ר לכיתות ד' במחוז חיפה

 .46מבחן מפמ"ר בגרסה מתוקשבת ועוד פריטים הקשורים למבחן
התוצריםהקשוריםלמבחןהמפמ"רבעבריתבמחוזותשונים.
קישור למבחן המפמ"ר בגרסתו המתוקשבת | קישור לדף "מבחן מפמ"ר "באתר אצטבא ,שמכיל כל
הפריטים הקשורים למבחן.

 .47בחינות בגרות ומשימות לשפה העברית
בחינותהבגרותשלהשפההעבריתעלולפורטלהפדגוגילמוריםלעברית.תוכלולעייןבהןשם.כמוכןתמצאו
שםאתכלבחינותהמועדיםהאחרוניםלרבותהשאלוניםהעצמאיים(שלבתיהספרהחרדים).
לשאלונים ולבחינות לחץ כאן


 .48עברית לערביים במחוז מנח"י
באתר"עבריתלערבים-מחוזמנח"י,מתחדשיםעםהשפההעבריתבמגווןרחבועשירשלפעילויות,ימיעיון
והשתלמויות.היכנסווהתרשמוממגווןהחומריםהשוניםשמציעהאתר.האתרמקשרביןמשרדהחינוךובין
המנהלים ,המורים ,התלמידים וההורים . אתר זה מהווה אבן דרך במטרה לסייע לגולשים המסתייעים בו
מקהל המורים והתלמידים הנחשפים להרבה כלים : מאמרים ,טקסטים ,תכניות עבודה ,עזרי למידה,
סיפוריםלעידודקריאה,דגמיהוראהשונים,מבחנים,כליהערכהועוד .
כתובת האתרhttps://sites.google.com/etz.tzafonet.org.il/mezrah :


 .49ועדת משנה לכתיבת תוכנית לטיפוח העברית הדבורה בכיתות ג'-ו'
ועדההמייעצתלכתיבתתוכניתעבריתדבורהלכיתותג' -ו'בבתיהספרהערבייםמטרתהתוכניתלטפחאת
השפה העברית הדוברה בקרב תלמידים ערבים ,להכיר את התרבות העברית ,לפתח מיומנויות ניהול שיח
בשפה דבורה ראשונית ,שימושית ,יומיומית ,פשוטה ועכשווית .בנוסף ,במסגרת התוכנית ,יזכו התלמידים
בפעילותהעשרהייחודיתבשפהותרבותעברית,אשרמטרתהתרגולהשפהוחשיפהלמאפייניההתרבותיים
העכשווייםמתוךחייהיומיוםשלילדיםיהודיםבניגילםכדילגעתגםבמשותףביןשניהעמים.שםהתוכנית
"נעימות בשפה העברית" .
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 .50ועדת מקצוע
תפקידה של ועדת המקצוע הוא לייעץ למזכירות הפדגוגית בהתוויית מדיניות הוראת מקצוע העברית בבתי
הספרהערביים,לפיהפירוטהבא:
 .1מצבהמקצועבמערכתהחינוךוהצעתדרכיםלשיפורההוראהבמקצוע
 .2תוכניתהלימודיםוהפעלתה 
 .3שינוייםוחידושיםבהוראתהמקצוע 
 .4הערכתהישגיםבמקצוע 
 .5הכשרתמוריםוהשתלמויות 
ועדת מקצוע מורכבת מחמישה עשר חברים ,בהם עד  6אנשי אקדמיה ועד  6מנהלים ומורים .ככלל ,מינוי
לוועדהיהיהלתקופהשלשנתיים(בכפוףלנוהלמינויהוועדה( 

פרטים נוספים על ועדת המקצוע לחץ כאן

 .51מצגת פרופיל קריאות
פרופילקריאות
ד"ר עליזה עמיר ,הפיקוחעלהוראתהעבריבמגזרהיהודי..
למצגת לחץ כאן

 .52סולם להערכת רמת קריאות של טקסט
סולםלהערכתרמתקריאותשלטקסט,מבוססעל"סולםלהערכתקריאות"מאתתמרסיוון(תשנ"ג)
לקובץ לחץ כאן


.53אתר "ספירא" ללימוד טקסטים מן המקורות
מאגרגדולביותרשלמקורותיהודייםבוניתןלעייןבצורהמקוונתבמגווןמקורותהחלמהתורהוהמקרא,
דרךהמשנהוהתלמוד,עולםהמדרש,פרשניםועוד .
האוסף של ספריא
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 .54הקראה-השמעת שאלון החל ממועד קיץ תשע"ט
יישוםההתאמהמסוגהקראה-השמעהבשניהשאלונים:(014381+014281עבורכלהתלמידיםשבקשתם
אושרהבוועדההמחוזית(שכבותי"או-י"ב),יתבצעבאמצעותמכשיריMP3שיסופקועלידיאגףהבחינות
לבתיהספר,אובאמצעותמערכתה-iTestלבחירתהתלמיד .
לביצוע ההתאמה על התלמיד להצטייד באוזניות ביום הבחינה (באחריות בית הספר) .
תוכנית-הלימודים/לקויות-למידה/הקראה-השמעת-שאלון


 .55התאמות לתלמידים עם לקויות למידה במקצוע העברית בחינוך הערבי
והבדואי
תוכנית-הלימודים/לקויות-למידה 
התאמותלליקויילמידה(לנבחניםהחלממועדקיץתשע"ט-מתכונתחדשה,שאלון)014281

 .56חומרים להעשרה מהמרחב הפדגוגי -עולים חדשים
התלמידיםהעוליםמצוייםבתהליךשלהשתלבותחברתיתותרבותיתבארץ .השליטהבשפההעבריתחיונית
לבנייהשלדימויעצמיחיוביולהצלחהמקצועיתבהמשךדרכם.
בעבורהעוליםהעבריתכשפהשנייהנלמדתבסביבההטבעיתשבההיאמשמשתובמסגרתהלימודים.רכישתה
מיועדתלהשגתןשלמטרותחברתיותואקדמיותכאחד.
למאמרים,לתרגוליםלשאלון,284לבגרותלעוליםחדשיםמבחן70%שאלון284ועודלחץכאן 
מרחב פדגוגי -עולים חדשים


 .57מפגש המפמ"ר ד"ר האני מוסא עם מפקחים ומדריכים בירושלים
ביום ראשון  28.7.19התקייםמפגשהמפמ"ר ד"ר האני מוסא עםמפקחים ומדריכים במשרדהחינוך,רח'
כנפינשרים 22בירושליםכדילדוןבהישגיםשלהתלמידיםבלימודהשפההעבריתבכלחטיבותהגילבבתי
הספרבמזרחירושלים .
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ג .רשימות
 .1רשימת מדריכים
מדריכותומדריכיםבפיקוחעלהוראתהעבריתבבתיהספרהערבייםלשנה"לתש"ף 
שם מדריך/ה

מחוז וחטיבת גיל

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

צפון,מנח"יתקשוב 
איליאגנטוס 
צפון,יסודי 
עביראבויונס 
צפון,חט״ב 
ג'יהאןשלבי 
צפון,חט״ב 
מארישאער 
ברלנתיבואקנה  צפון,חט"ע 
צפון,חט"ע 
הנאאפדלי 
צפון,יסודי 
עידיתכלפון 
מרכז,יסודי 
תמיחוטה 
סוהאדשאהין  מרכז,חט"ב 
מרכז,יסודיוחט"ב 
ליאלי מורדי 
מרכזודרום,חט"ע 
מורסיבדיר 
שריהאןאסדי  מנח"י,עליסודי 
מנח"י,חט"ע 
ברהוםראיד 
מנח"י,חט"ב 
אמלמסרי-
חרזאללה 
עיסאםסואעד  מגזרבדואי,יסודי 
ירושלים,יסודי 
אימאןאבו
שקארה 
אימאןשחאדה  חיפה,עליסודי 
חאתםשרקייה  חיפה,יסודי 
חיפה,יסודי 
סוכיינהכבהא 
חיפה,חט"ב 
עבדאללהיונס 
דרום,יסודי 
ברוריהאדה 
דרום,יסודי 
ירדנהדוד 

.23
.24
.25
.26
.27
.28

דרום,יסודי 
מרתהאדה 
סנדראבלנגאפס  דרום,יסודי 
ארצי,עליסודי 
ינוןזעפרני 
ארצי,חט"בוחט"ע 
מואפקיוספין 
שריףח'לאילה  ארצי,חט"בוחט"ע 
רידאןאבואחמד  ארציוצפון,יסודי,
תקשוב 

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22







054-6588474
050-2933443
050-6782490
052-8732505
052-3307412
052-7840173
052-8366542
052-8757707
052-7206771
050-8813333
050-8922050
054-3136242
052-2603752
050-7260566

יום
ההדרכה
ג',ה'
ג׳
ג'
ג'
ג'
א'
ג'
ה'
ג'
ג'
ב'
ד'
ב'
ג'

דוא"ל

 essamsawaed@walla.co.il
 emanabu78@gmail.com

052-9532181
054-7747274

ג'
ג'








052-6223573
052-2811306
054-4617397
054-2746666
050-2266345
052-2293781







050-2023781
052-8830017
054-6514222
054-4911654
050-7933124
052-2844828

ג'
ג'
ג'
ג'
א'
א',ב',ד',ה'

א'
ד'
ג'
א'
ב׳
-

elia@tzafonet.org.il
abeer.abo.yonis@gmail.com
Oma15@walla.co.il
mary-sh@hewar.tzafonet.org.il
berlante.b@hilmi.ort.org.il
hanaa111@walla.com
idithalfon@gmail.com
tamihuta@gmail.com
shaaheen@inter.net.il
laiale4406@walla.com
morsieb865@gmail.com
sharihanassadi@gmail.com
barhum121@hotmail.com
aml_masry@hotmail.com

eman.shehady@gmail.com
hattemo@walla.com
sokainakabha@gmail.com
abdu0808@gmail.com
bruria57@walla.com
yardenad1@bezeqint.net
marta_adda@walla.com
sandrablanghpas87@gmail.com
yinonza@gmail.com
myossfen65@gmail.com
sharifek@gmail.com
 redan_25@hotmail.com
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 .2אתרי המקצוע
| אצטבא | הפורטל המתוקשב | עברית בחינוך הערבי | פיתוח חשיבה הלכה למעשה || עברית על הרצף |

אצטבא באצטלא חדשה
אתר "אצטבא" עבר הרבה גלגולים ,והופיע בגלימתו החדשה שהיא עדכנית ביותר מבחינה טכנולוגית ,נגיש
ומסודריותרבתכנים,והופך אותנולמעודכניםתדירבחידושים,ומשייך אותנולקהילתמוריהעבריתבבתי
הספרהערביים.אתראצטבאהמשודרגכוללתוצריםדיגיטלייםאיכותייםשנכתבועלידימוריםותלמידים.
נשמחלקבלרעיונותשלכםשיכוליםלתרוםלהתפתחותהמקצוע. 
פשוט הקליקו  http://estaba.co.ilותגיעו לאתר אצטבא החדש.


 .3קבוצות וואטסאפ
 .1קבוצתועדת המקצוע–מנהלקבוצה:שריף ח׳לאילה,פל׳ 0507933124
 .2קבוצתמדריכים–מנהלתקבוצה:רידאן אבו אחמד,פל׳ 0522844828
 .3קבוצתמעריכים בכירים–מנהלקבוצה:עאדל מח׳ול,פל׳ 0544979011
 .4קבוצתמעריכי בגרות–מנהלקבוצה:עאדל מח׳ול,פל׳ 0544979011
 .5קבוצתמעריכי בגרות – קיץ 2019(רשימתתפוצה)–מנהלקבוצה:ד״ר האני מוסא,פל׳ 0506282450
הערות:
 הכתיבהבקבוצותהווטסאפהשונותהיא בעברית בלבד. 
 בכתיבהבקבוצותהשונותנאלשמורעלשימושאחראי,מקצועיוכבודלזולת .
בברכת שנת לימודים מוצלחת ורבת אתגרים ,שנה טובה ופורייה!
ד"ר האני מוסא 
מפמ"רלהוראתעבריתבבתיספרערבייםוצוותההדרכה
העתקים










מר שמואל אבואב,מנכ"למשרדהחינוך
ד"ר מירי שליסל ,יו"רהמזכירותהפדגוגית 
גב' גילה נגר,המשנהלמנהלהכללי
גב' דליה פניג,סגניתיו"רהמזכירותהפדגוגיתומנהלתאגףא'פיתוחפדגוגי
מר דויד גל ,מנהלאגףבכירבחינות 
מר משה זעפרני,מנהלאגףא'שפות 
גב' דסי בארי,מנהלתאגףא'לחינוךעליסודי
גב' אתי סאסי,מנהלתאגףא'יסודי
גב' אורנה פז ,מנהלתאגףלחינוךקדםיסודי
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מר עבדאללה ח'טיב,מנהלאגףא'חינוךערבי
ד"ר מוחמד אלהיב ,ממונהחינוךבדואי
גב' עינת רום ,מנהלתאגףא'–התפתחותמקצועיתשלעובדיהוראה
גב' דליה פרץ ,מנהלתהאגףלעובדיהוראהבתפקידיהדרכה 
מנהלי המחוזות
גב' אילנה כהן ,מנהלתמחלקתבחינותבמכוןסאלד
מדריכים מחוזיים ובית-ספריים
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