
 

 עבודות תיק באמצעות והערכתה הבעה – עברית בהבעה תגבור שעות להקצאת תבחינים
 ואילך  חתשע" –בהערכה  חלופה

 
 מבוא

במסגרת מדיניות המשרד לעודד למידה משמעותית בבתי הספר התיכוניים, משרד החינוך מקצה 
שעות לימוד לבתי ספר המגישים בקשה בהתאם לנהלים הנדרשים והעומדים בתנאים שיפורטו 

 לשון לימודי במסגרת המיזם הוראת לתגבור שעות לחלוקת התבחינים את מגדיר זה מסמךלהלן. 
, לרבות הוראת המיזם ד"ובחמ הכללי הממלכתי בחינוך יסודי-העל הספר בבית עברית והבעה

 המקוון או במסגרת קורס ממיר בגרות.

על המורים לשלוט במיומנויות תקשוב מקדמות למידה והוראה בכלל, והמקדמות כתיבה בפרט: 

 סינכרונית וכדומה. -, למידה מרחוק סינכרונית ואwordשליטה בכלי 

 

 היעד אוכלוסיית

 'לכיתות י מיועדת ההקצאה. המיזם תכנית נלמדת שבהם הספר לבתי מיועדת ההקצאה
 כי יודגש. ב"יו/או  ולכיתות י"א ,קורס מקוון ממיר בגרות ,)פיילוט( המשתתפות בתכנית הניסוי

 אשר זכאים לתקצוב נוסף.( 07מסלול ) המיוחד החינוך לתלמידי מיועדת אינה ההקצאה

 

 סף תנאי

 במקצוע הוראה ותעודת עברית בלשון( לפחות) ראשון תואר בעלי מורים – המורים השכלת .1
 .זה

 שנה לפחותעברית בבגרות השאלוני תלמידים ל תניסיון בהגשמורים בעלי  – לבגרות הוראה .2
 .אחת

 .תלמידים 12 לפחות המיזם במסגרת הלומדת קבוצה בכל – התלמידים מספר .3

 שעות 30 של בהיקף להשתלם יתחייבו בתכנית שישתתפו המורים – והדרכה השתלמות .4
 בדרישות ולעמוד תשע"ח הלימודים שנת במהלך( "לתמורה עוז"/"חדש אופק"ל בהתאם)

. נוסף על כך, המורים השתלמויות: מיזם כתיבה שלב א, מיזם כתיבה שלב בה .ההשתלמות
 ממירהקורס המלמדים בתכנית ההמורים המלמדים בתכנית יתחייבו לקבל הדרכה, לרבות 

-בו תוומתרחש ,פנים אל-פנים מפגשי גם כוללתברובן, אך  תומקוונ תיוההשתלמו .בגרות
פרטים נוספים . הבקשה בטופס כךלהתחייב ל ים/מנהלהו ים/המורהעל . המחוזות בכל זמנית

 .חהפיקוח על הוראת העברית בראשית שנה"ל תשע" באתר יפורסמו בנוגע להשתלמויות
 השתלמויות הנ"ל פטור מהתחייבות זו.בבשנים קודמות מורה שהשתלם 

 ,בשנה"ל תשע"ח ,מקצועבמשעות ההוראה  ש"ש 2 לפחות יקצה הספר בית –הקצאת שעות  .5
 ',י ותבכיתלהוראת עברית  ש"ש 3לפחות ו או י"בו/י"א  ותבכיתהכתיבה  מיזם להוראת

 התגבור(.שעת לא כולל ) קורס מקוון ממיר בגרות ,)פיילוט( המשתתפות בתכנית הניסוי

  



 

 

 החלוקה אופן

 כמפורט להלן: הסף בתנאי העומדים הספרלבתי  השעות את יחלק המשרד
 

של  המשתתפים בתכנית הניסוילבתי הספר , בשכבה י', לכיתה ש"ש 2יחולקו  ,ראשית .1
  קורס ממיר בגרות מקוון אשר אושרו ע"י הפיקוח על הוראת העברית.

 

בשכבות לכיתות שתילמד בהן הבעה בכתב במסגרת תכנית המיזם, יתר השעות יחולקו  .2
 לרבות המיזם המקוון, כמפורט להלן: י"א ו/או י"ב

השעות  יוקצולאחר מכן,  .שלמה שכבה שיגישו הספר לבתי ש"ש לכיתה 1תינתן  תחילה
 מספראם יוותרו שעות נוספות הן תחולקנה לפי  .במיזם המקווןהמלמדים  הספר לבתי

  .השעות מכסת מלוא להקצאת עד ,לתכנית שיירשמו ביותר הגדול התלמידים

 

 ועיצומים בקרה

השעות בהיקף  (והבעה לשון" )עברית"ב המיזם את למדמ אינו הספר בית כי יימצא אם .1
 זכאי יהיה לא הואו, הספר לבית שהוקצו השעות יקוזזושבתנאי הסף,  5נדרש בסעיף ה

 .ההקצבה בקשת שלאחר בשנה המיזם עבור התגבור שעות את לקבל

 בתנאיש 2 בסעיף הנדרש התלמידים מספרמ פחות מנתה ת הלימודקבוצ כי יימצא אם .2
 שהוקצו השעות יקוזזו המקצועית,היחידה בלא שנמצא הסבר שיניח את דעתה של  ,הסף
 .השנה לכל הספר לבית

 לא ההקצבה אושרה שבעבורן בכיתות המיזם את המלמדים הספר בית שמורי יימצא אם .3
 לבית שהוקצו השעות ויקוזזו ההקצבה תבוטל, הסף בתנאיש 4בסעיף  כנדרש השתלמו

 .השנה לכל הספר

 שעות יקוזזו, המיזם להוראת לו שניתנו השעות את הקצה לא אשר ספר בית יימצא אם .4
 התגבור שעות את לקבל זכאי יהיה לא הואו, השנה לכל הספר לבית שהוקצו הלימוד

 .ההקצבה בקשת שלאחר בשנה

-כנדרש על ידי המזכירות הפדגוגית, עד ל ,חהספר לא יגיש דו"ח ביצוע לתשע"אם בית  .5
המקצועית, יקוזזו שעות  ידהבלא שנמצא לכך הסבר שיניח את דעתה של היח 31/8/18
 הספר לכל השנה.בית לטובת מיזם הכתיבה בשהוקצו  בהבעה עבריתהלימוד 

 
 

 


