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חשוןתשע"זב"חכ
2016בנובמבר29

לכבוד:

המוריםהמלמדיםתלמידיםבעלילקותבשמיעהבחטיבההעליונה



בגרות בעברית: הבנה, הבעה ולשון לקראת  תלמידים בעלי לקות בשמיעההוראת 
 המשך לחוזר המפמ"ר להוראת העברית לחטיבה העליונה תשע"ז –

ומפרטאתהדגשיםחוזרהמפמ"רלהוראתעבריתתשע"זבחטיבותהעליונותחוזרזהמשליםאת
הבגרות בבחינת ובהיבחנותם שמיעה( וכבדי )חירשים בשמיעה לקות בעלי תלמידים בהוראת

בעהולשון.בעברית:הבנה,ה

עברית: הבנה,  – 11281שאלון תלמידלקוישמיעהזכאילהיבחןבשאלוןמותאםללקויישמיעה)
הבעה ולשון ללקויי שמיעה בתוספת הכלליים לנבחנים בשאלון להיבחן או לציון10( נקודות

הבחינה.

שימולב:שאלוןמותאםלנבחניםלקויישמיעהייכתברקבמועדיהקיץ.

בכיתהי"א)אושעות6-5־ובכיתהיש"ש4-5בעבריתלכיתותשמעהיאהמומלצתתחלוקתהשעו
.י"ב(-י"א

 תוכן הנושאים בחוזר זה:
 

2...(המותאםלתלמידיםבעלילקותבשמיעה70%)11281מפרטהתכניםלשאלוןהחיצוני.1

9..............................................(11283)סמלדיווח30%ההערכההבית־ספריתבמסגרת.2

 

בברכה,


תומרבוזמן

המפמ"רעלהוראתהעברית

 העתקים

גב',מיכלכהן,מנכ"ליתמשרדהחינוך
ו"רהמזכירותהפדגוגיתד"רמוישיויינשטוק,י

מרמשהזעפרני,מנהלאגףהשפות
בארי,מנהלתהאגףלחינוךעליסודיגב'דסי

מרדוידגל,מ"ממנהלאגףבכירבחינות
ד"רהינדישטרן,מדריכהארציתבחינוךלליקוישמיעה,האגףלחינוךמיוחד

 ,מנהלתמכוןסאלדכהןגב'אילנה

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/hozer_elyona_tashaz.pdf
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( המותאם לתלמידים בעלי לקות 70%) 11281 מפרט התכנים לשאלון החיצוני .1

 בשמיעה

 משקל דגשים  ממדים נושאים תחום 
 טקסטמידע  הבנת הנקרא

 טקסטטיעון 

 טקסט
מדריך

)שימושי(

 ממדי ההבנה:
 איתורמידע

 מפורש
וארגונומחדש

 )אחזור(

 אוצרמילים 

 פרשנות
 והיסק

 הערכה
 וביקורת

 
)ראו הפירוט 

 בהמשך(

שני כלוליפרקה
.טקסטים


המיליםבטקסטסך

600-450יהיה
המילים.


השאלותתהיינה

כלבשאלותהבנה
ממדיההבנה.
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נקודות

 
 
 
 
 

סיכוםממזג הבעה בכתב
שלשני

טקסטים
בהתאם
לדרישות
המטלה

ומטרותיה

 :ממדי הערכה
פעולותסיכום

 השמטה 

 הכללה 

 הבניה 
אזכורמקורות

מידע
 דרכימסירה 

 עליוגיווןבפ
 הבעה

 רישום
 ביבליוגרפי

 
)ראו הפירוט 

 בהמשך(



היקףהכתיבה

200-150הנדרשהוא
מילים.

מיזוגזהנועד
להכשיראת
לכתיבההתלמידים

תסקיראקדמיתשל
כמהמקורות
.לטקסטאחד
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נקודות

 לשון
 

 מערכת
 הצורות


 או


תחביר
 

 תקינות
בשימושבשם

המספר

 זיהוי 

 הבנה 

 המרה 

 פירוק 

 תקינות
-)בתחביר

 סימניפיסוק


)ראו מפרט 
התכנים 
 בהמשך(

באחתהתלמידייבחן
המערכותהלשוניות
)צורותאותחביר(
בהתאםלאפשרות

ידיבית־שנבחרהעל
הספר.


שאלותבתקינות

הןבשםהמספר
לכלשאלותחובה

הנבחנים.



 
50

נקודות
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 פירוט ממדי ההבנה

 איתור מידע מפורש וארגונו מחדש )ִאחזור(  .א

 איתורפרטיםמפורשים)גלויים(בטקסטים 

 )זיהויְקשריםלוגייםגלויים)כגוןזמן,סיבהותוצאה,הכללהופירוט,והסתייגות 

 זיהוישלרכיביהמבנההגלוייםבטקסט

 זיהוירצפיםבטקסט 

 )ארגוןאחרשלפרטיהמידעבטקסט)כגוןסידורמידעברצףאושיבוץמידעבטבלה 

 פרשנות והיסק של מידע שאינו מפורש  .ב

 הבנתהנושאהעיקרי 

 הבנתהרעיוןהמרכזיבטקסטים 

 הבנתרעיונותשוניםבטקסטים 

 הבנתמטרותהטקסטים 

 הבנתעמדתושלכותבהטקסט 

 הבנהשלעמדותשונותהמוצגותבטקסטים 

 הבנתמשמעותשלמיליםושלצירופיםמתוךההקשר 

 הבנהשלִאזכוריםשוניםהמופיעיםבטקסט 

 )מיוןפרטימידעויצירתקטגוריות)הכללה 

 השוואהביןרעיונות,ביןמאפייניםאוביןפרטימידעאחרים 

 מיזוגשלפרטימידעמןהטקסטים 

 הסקתמסקנותמןהטקסטכולווֵמחלקיםממנו 

 ניגודיות,נרדפות,סמנטישדה,רטוריים:חזרות-הבנתתפקידיהםשלאמצעיםלשוניים,

ריגושיות)קונוטציות(במיליםשימושבציטוטיםשימוש,סיפור,פנייהלנמענים,שאלות

 )הבנתתפקידיהםשלהסימניםהגרפייםהנלוויםלטקסט)כגוןכוכבית,הדגשותואיורים 

 (כגוןתפקידיהםשלסימניהפיסוקבטקסט)מירכאות,סוגריים 

 הערכה וביקורת  .ג

 הערכתעמדותשונותהמוצגותבטקסטוביקורתעליהן 

 שבטקסטוביןידעחיצוני,ניסיוןאישיאועמדותהשוואהאוקישורביןהמידעוהרעיונות

 שלהקורא

 יישוםהמידעשבטקסטוהמסקנותהעולותממנובהקשריםאחרים 
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 הממזגת פירוט ממדי הערכת הכתיבה

 טקסטיםבהתאםלדרישותהמטלהולמטרותיה.שניבפרקזהתידרשכתיבההממזגת

 :מרכיביםמרכזייםלהערכתושלמיזוגמידע 
 השמטה,הכללהוהבנייה 

 נוחיונילמטרתהמיזוגיהפחתתמידעשא–השמטה -
ניסוחמכלילשלמידעמשותףמהטקסטיםהשוניםוהימנעותמחזרהעלאותם–הכללה -

 פיכותביםשוניםמרעיונות
 בנייהמחודשתשלהטקסטעלפימטרותהמיזוג–הבניה -

 נאמנותלמקורותהמידע 

 לחלקיםגדוליםממקורותהמידעהשוניםהימנעותמהעתקהגורפתש 
 )אזכורמקוצרשלמקורותהמידעבגוףהטקסט)כגוןשםהמשפחהשלהמחבר,שנתפרסום 

 שם הפרסום; שנת המחבר/ים; שם האקדמיות: המוסכמות פי על ביבליוגרפי רישום
 המאמר/שםהספר;בימתהפרסום

 והסגריםדיבורמשולבעקיף,שימושבדרכימסירהשונות,כגוןדיבורישיר,דיבור 

 1/אמירהבפועליהבעהומגווןשימושמדויק 

 

  

                                                           
ירושלים:. "זאיגרתמידעמ.השימושבפועליהבעהבסיכוםלסוגיונאלקרואבנושאאתהמאמררוזנר,ר')תש"ס(.1

.58-42האגףלתכניותלימודים,עמודים–משרדהחינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/47/HashimushBepealim.htm
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 זפירוט הנושאים הלשוניים לשאלון הבגרות לשנה"ל תשע"

 שם המספר 

 ותאריכים חלקי סתמי, סידורי, )מונה(, יסודי מספר בשםהמספר: נטייה–השימוש תקינות,
 והתאם.

יותרמכולעלדוברעבריתהשולטבשפתו.ישיומימצביע-שימושתקיןבשםהמספרבדיבורהיום
רק ממוקד באופן ללמדו ולא הלימוד שנות כל לאורך ומתמשך רציף באופן זה בנושא לעסוק

לקראתהבחינה.

 תקינות בשימוש במילות היחס ובנטייתן 

בעליתלמידים תקניתשלהתןנטייאתבמילותהיחסוהנכוןהשימושאתלקותבשמיעהילמדו
 .אך לא ייבחנו בנושא זההיחס)אצלם,אלייך,אתכםוכדומה(,אותיותהיחסומילות

 מערכת הצורות: אפשרות א 

פרקזהיכלולשאלותסגורות,שאלותפתוחותומיוןבטבלה.

 הפועל

 ניתוחוהטיהשלפעליםלפישורש,בניין,זמן)דרך(וגוף -
נפ"י/ו, נפ"א, חפי"צ, חפ"נ, מרובעים(, )לרבות שלמים הבאות: מהגזרות יהיו השורשים

נע"י/ו.נ נל"א, עיצוריםגרוניים)שאינםמשפיעיםעלההגייה(,ל"י/ה, שורשיםבעלי ייתכנו
שורשיםתניינייםושורשיםגזורישם.

 

 פעיל,סבילמשמעויותעיקריותוברורותשלהבניינים:בחנועליהתלמידיםי -
גםלמשמעויותהאחרותשלהבניינים(בתהליךההוראהחשובלחשוףאתהתלמידים)הערה:



 . (ע"עהכפולים )גזרת מ לא יוצגו פעלים -
 בניינים פיעל, פועל והתפעל.פעלים בתוצג נטיית הבגזרת ע"ו לא  -
 יר"ה, יד"ה, ינ"ה. לדוגמה  בעלות שורש מורכב ,צורות  יוצגולא  -
 ְמֹעָרב. , לדוגמהאשר השפיעו על ההגייהבעלי עיצורים גרוניים  פעלים יוצגולא  -
 דיוקי הגייה מתחום הפועל. תישאלנה שאלות על לא  -

 

 
 השם

מלעז.שאילהבסיסיםובסיס+צורןסופי,הלחם,משקלושורשלפיומיוןשלשמותניתוח -
,חפי"צ,נפ"א,נפ"י/ו,שלמים)לרבותמרובעים(,חפ"ניידרשניתוחשמותמהגזרותהבאות:

 .ייתכנושורשיםבעליעיצוריםגרוניים)שאינםמשפיעיםעלההגייה(ל"י/ה,נל"א,נע"י/ו.נ

שקופותמבחינהסמנטיתומקובלותבשימוש.שיופיעובבחינהתהיינההמילים

 . (ע"עהכפולים )גזרת מ לא יוצגו שמות -
 יד"ה, ינ"ה. יר"ה, לדוגמה  בעלות שורש מורכב , שמות יוצגולא  -
 .ֵקֵרח   אשר השפיעו על ההגייה, לדוגמהבעלי עיצורים גרוניים  שמות יוצגולא  -
 דיוקי הגייה מתחום השם. תישאלנה שאלות על לא  -
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 :זיהוימשקליםומשמעויותיהםומיונםעלפיהרשימההזאת -

:תכונות או מקצוע בעליהמצייניםמשקלים

ל - (חיט)ַקטָּ

ִטיל - (פקיד)קָּ

ן -  (רקדן)ַקְטלָּ

:מקומותהמצייניםמשקלים

ל - (מגרש)ִמְקטָּ

ה - לָּ  (משטרה)ִמְקטָּ

:ומכשירים כליםהמצייניםמשקלים

(מברג)ַמְקֵטל -

ה - (מזמרה)ַמְקֵטלָּ

(מחברת)ַמְקֶטֶלת -

ִטיל - (גביע,חליל)קָּ

:מומים או מחלותהמצייניםמשקלים

(צהבת)ַקֶטֶלת -

(אילם)ִקֵטל -


:אוספים או קבוצותהמצייניםמשקלים

(צנרת)ַקֶטֶלת -

ה - (תחבורה)ַתְקטּולָּ


:הנוטיםבמשקלישמותהפעולהמופשטיםעצםשמות/פעולהה שמות

ה - ה(,שמירה)ְקִטילָּ קלבניין-(גניבה)ְקֵטלָּ

ה - לָּ הפעילבניין-(הספק)ֶהְקֵטל(,הפקדה)ַהְקטָּ

ה(,סיפור)ִקטּול - לָּ פיעלבניין-(חבלה)ַקטָּ

התפעלבניין-(השתמטות,התפקדות)ִהְתַקְטלּות -


:מקצועבעליהמצייניםהבינוני משקלי

קלבניין-(מוכרת)קֹוֶטֶלת(,סופר)קֹוֵטל -

ל - נפעלבניין-(נספחת)ִנְקֶטֶלת(,נספח)ִנְקטָּ

ה(,מזכיר)ַמְקִטיל - הפעילבניין-(מזכירה)ַמְקִטילָּ

פיעלבניין-(מרגלת)ְמַקֶטֶלת(,מפקד)ְמַקֵטל -

התפעלבניין-(מתלמדת)ִמְתַקֶטֶלת(,מתאגרף)ִמְתַקֵטל -

  



 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף השפות
 העבריתהפיקוח על הוראת 

 

7 
 

 ומשמעויותיהםומיונםעלפיהרשימההזאת:צורניםסופייםזיהוי -

:תכונות או מקצוע בעליהמצייניםסופייםצורנים

מהפכן,מסעדן-ןםָּ -

חקלאי,בנקאי-איַם -

:מקומותהמצייניםסופייםצורנים

גנון,פעוטון-ֹוןם -

 הימעדני,היספרי-יָּהִם -

:ומכשירים כליםהמצייניםסופייםצורנים

שעון-ֹוןם -

יהיסבונ-יָּהִם -

פותחן-ןםָּ -

:ואוספים קבוצותהמצייןסופיצורן

מילון,שאלון-ֹוןם -

:הקטנההמצייניםסופייםצורנים

ספלון-ֹוןם -

כרית-יתִם -

עוגייה-יָּהִם -

:למדינה שייכת או מוצאהמצייניםסופייםצורנים

יהימצר,הירוסי-יָּהִם -

רומני,מצרי-יִם -

:שפההמצייןסופיצורן

ספרדית,עברית-יתִם -

:סדרהמצייןסופיצורן

אחרון,ראשון-ֹוןם -

:לבוש פרטיהמצייןסופיצורן

גופייה-יָּהִם -

:תחבורה כליהמצייןסופיצורן

 משאית-יתִם -
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 פשרות ב: תחבירא 
לרבות,)בעלפסוקיתאחת(ים:פשוט,איחוי)מאוחה(,מורכבניתוחמשפטיםמכלהסוג -

 .משפטיםבעליחלקיםכוללים
במשפטאיחוייידרשהנבחןלתיחוםהאיברים.

במשפטמורכביידרשהנבחןלתיחוםהפסוקיתוציוןתפקידההתחבירי.עלהנבחןלהכיר
 ולזהותאתהפסוקיותהאלה:מושא,תיאורולוואי.

 - לפרטיו: שמני,ניתוחהמשפט פועלי, נשוא: ומורחבנושא, )ישדמוי האוגד-פועל אין(,
,מושא)בלאהבחנהביןסוגיהמושאים(,תיאור)בלאהבחנהביןסוגיתיאורים(,לסוגיו

 לוואי,תמורה,הסגר.

,זמן,סיבה,תכליתקשריםלוגייםביןחלקיםבמשפטוביןיחידותשיח: - וואההשתנאי
 ועימות,ויתור)כוללניגוד(.

 ריבויוהוספה,ניגוד,צמצוםוברירהקשריםביןחלקיםכולליםבמשפט:

תחביריים - מבנים בין משפטיםהמרות והרכבת עצמאיים למשפטים משפטים פירוק ,
 ליחידותשיח.

 דרכימסירה:דיבורישיר,דיבורעקיף,הסגר -

 רכאות,נקודתייםינקודה,סימןשאלה,סימןקריאה,מתקינותמבחינתפיסוק: -

 
מורכבים בעלי פסוקית מאוחה או משפטים מאוחים בעלי לא יידרש ניתוח משפטים 

 איברים מורכבים.
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 (11283)סמל דיווח  30% במסגרתבית־ספרית ה הערכהה .2

 התלקיט ככלי להוראה ולהערכה חלופית

בתחום הנלמד. בחומר הלומדים של ההבנה ולביצועי הלמידה למהלכי ראיות כולל התלקיט
בתלקיטעבריתהדעת בקרהושכתוב. כתיבה, קריאה, תהליכי התלקיטהואממהותהמקצוע:

מוצגותעדויותלתהליךשהתלמידעוברבמהלךהלמידה:הטקסטיםשהתלמידקוראוהמשמשים
והשכתוב וממוריו מעמיתיו מקבל שהוא המשוב כותב, שהוא הטיוטות לכתיבה, תשתיות לו

יכולגםלכלולמשימותשונותהקשורותלמיומנויותשנעשהבעקבותהמשובשהתקבל.התלקיט
אורייניותולשוניותהכוללותתהליכיבקרהושכתוב,כגוןכרזה,משחק,סקר,עיתוןומצגתבנושא
מסוים.מבחןיכוללהיחשבכחלופהבהערכהכשהואמלּווהברפלקציה,בתכנוןמשותףשלהמבחן

וסףעלכך,ישלשלבבאופןשוטףפעילויותבהבעהעםהתלמידים,בהערכתעמיתיםוכיוצאבזה.נ
 )ראו וכאמצעי כמטרה בעל־פה של עקרונות במסגרת בעל־פה ההבעה מטלות יחידותשילוב

עלההוראה הפיקוח אתבאתר מאמציהם, את משקף התלקיט כן, אם העברית(. הוראת
תהליך של ומתמשכת מעצבת להערכה כלי ומשמש הלומדים של הישגיהם ואת התקדמותם

 הלמידה.

מאחרשהתלקיטהואאוסףשלמשימותושלעדויותהקשורותלתהליךההוראה,יחליטהמורה
קובהערכהעצמיתאובהערכתעמיתים.אילומהחומריםהואעצמויבדוקואילומהחומריםייבד

מומלץכיהחומריםשהמורהייקחלבדיקתויוערכובמהלךכלהשנהולאיתרכזובהערכהאחת
השנה. בסוף התיקים תכולת כל מבדיקת להימנע אפשר זו בדרך כולו. התלקיט של מסכמת

 תלמויות.המלצותלארגוןתכולתהתלקיטולאופןההערכהיינתנובמסגרתההדרכהוההש

 ולבחנים שנתיים למבחנים הנוגע –בכל החלופות של נוספים רכיבים עם ישוקללו ציוניהם
אלאימיר עבודתהמורה, על יעמיסעוד לא אתההערכהכךשהתלקיט לתכנן חשוב בהערכה.
תיעשה הכתיבה והערכת  הטיעון מאמרי כתיבת כי מומלץ לדוגמה, אחרות. הערכה משימות

טבמקוםבמבחן.במסגרתהתלקי

מפורטאת באופן ולתעד הספר בבית פנימי התלמידיםלשימוש אתהנתוניםשל לשמור חשוב
ביצועיהםכדילבדוקאתהתקדמותם.

 

 דגשים להוראת הבנת הנקרא

בהוראתהבנתהנקראחשובלבחורקטעיםמגוונים,עדכנייםורלוונטייםהמתאימיםלתלמידים
לעסוקבטקסטיםשנושאיהםהםשמיעה,שפה,מוזיקה,שירהוכיוצאבעלילקותבשמיעה.אין

יהיו באלה.ישלהקפידעלכךכירמתהלשון,המורכבותהתחביריתואוצרהמיליםוהצירופים
ברמהשתתאיםלתלמידיםבעלילקותבשמיעה.

 יקראוויפיקוטקסטיםמסוגיםשוניםומסוגותשונות.התלמידים

 טקסטיםרציפיםובלתירציפיםבהיקפיםשונים.היקףהטקסטיםינועביןמידיםיקראולהת

סט.מיליםבטק500-ל350

 הערכה והיסק, פרשנות מידע, איתור השונים: ההבנה ממדי פי על יהיה הטקסט ניתוח

וביקורתוכןטיפולבאוצרמילים.

  התלהבעהבכתב: טווח. טווחוארוכי מידיםיידרשוהלמידהתתמקדבמהלכיכתיבהקצרי

מקורותמידע)כלשניעליםהמבוססמילים350־ןבהיקףשלכטיעומאמרישנילפחותלכתוב

.מאמר(



http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/yehidot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/yehidot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/yehidot.htm
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 מערכת הצורות: אפשרות א 

מורהשיבחר30%הוראתהצורותבמסגרת תתבססעלמפרטהתכניםשהוצגלשאלוןהבחינה.
ימיראתהבחינותבנושאבאירועיהערכהחלופית.30%ללמדאתמערכתהצורותבמסגרת

  אפשרות ב: תחביר 

הוראת הנושאיםהלשוניים ההוראה הבחינה. לשאלון מפרטהתכניםשהוצג על תהיהתתבסס
אףטקסטואליבהקשר ופונקציונליים. פרגמטיים היבטים על עמידה תוך האפשר במידת

יחידות נושאילימודתחביריים,אפשרללמדםעלפי שהנושאיםהמפורטיםלהלןמוצגיםעלפי
תכלולאתהנושאיםהאלה:במוָדליות בטקסט לימודפרגמטיות,לדוגמהיחידתלימודהעוסקת

כבדישמיעהבאופסוקיתנושא.ישלהדגישכיתלמידיםמשפטיםבעלינשואמודלי,נשואמורח
מודלייםוחירשים למשפטים נושאייחשפו פסוקית בעלי למשפטים משמעותםאו על ויעמדו

בדרכי מסירהיחידתלימודהעוסקת-לניתוחתחבירי.דוגמהנוספתיידרשואךלא,הפרגמטית
דיבור ישיר, דיבור האלה: הנושאים הוראת את פסוקיתתכלול נושא, פסוקית הסגר, עקיף,

מושא.

ימיראתהבחינותבנושאבאירועיהערכה30%מורהשיבחרללמדאתמערכתהצורותבמסגרת
חלופית.


