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 משרד החינוך
 אגף רוח וחברה

 הפיקוח על ספרות בחמ"ד
 

 בהלימה לשעות ההוראה תכנית הלימודים בספרות ממ"ד 
 (ד)התכנית תקיפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע"

 
 (1999)שאלון רשימת יצירות ליחידה ראשונה בספרות ממ"ד 

   ד"ר טלי יניב       שם המפמ"ר : 
על המורה להגיש את   .הלימודים תוכנימופיע שם היצירה על המורה לבחור מתוך תבכל מקום בו לא 

 לאתר המפמ"רלפרטים נוספים ניתן לפנות   התוכנית לאישור המדריכה המחוזית.
 

         
 שיעורים( 24)   סיפורתא.      

      
 מעשי חכמים מספרות התלמוד והמדרש

 
1*ר' אלעזר והמכוער) הנוסח מופיע באתר(

 
 

 סיפור קצר עברי      
 יד ושם/ אהרון מגד*      

 
 ספור קצר מתורגם

 
__________________________ 

 
 

 עגנוןש"י נובלה  / 
 תהילה או והיה העקוב למישור

 
     _________________________ 

 
 
 

 עברי או מתורגם -קריאה מונחית
 
 

      _________________________ 
 
 
 

 דרמה עברית או מתורגמת .ב
 שיעורים( 42)   

 
 אנטיגונה או בית בובות או אויב העם   
 או ילדי הצל  
   

 
 __________________________ 

 
       

 

 
 שיעורים( 42)  שירה עבריתג.   

 
 :שירה עברית בימי הביניים

 
 )רשב"ג(– שלמה בן גבירול    

 *שלום לך דודי ) הנוסח מופיע באתר(                 
 

 )ריה"ל( - יהודה הלוי     
 *בכל לבי אמת       

   
 שירי קודש  ופיוטים 
 מרדכי / מעוז צור ישועתי *

 ) הנוסח מופיע באתר(        
 

 :02-השירה עברית במאה 

 
 חיים נחמן ביאליק

 *צנח לו זלזל

 
 מבין שלושת שניים יש לבחור  

 הבאים:     הנושאים      
 

 : אדם מול בוראוא' נושא
  גדול גיבור ונורא/ רבקה מרים*.4
4. __________________________ 
4__________________________ . 

 
 

 : משפחהב'  נושא
 .*והילד איננו/ יהודה עמיחי4
4_____________________._ 
4__________________________ . 

 
 

 : שירים בצל השואהג'  נושא

 ניצול/לאה איני*  .4
4__________________________ . 
4   __________________________ . 
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 הכוכבית  ברשימת היצירות מציינת יצירת חובה    
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 משרד החינוך

 אגף רוח וחברה
 הפיקוח על ספרות בחמ"ד

 
 ההוראה תכנית הלימודים בספרות ממ"ד  בהלימה לשעות

 )התכנית תקיפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע"ד(
 רשימת יצירות ליחידה ראשונה בספרות ממ"ד 

 ( 2414)שאלון    לעולים חדשים
 ד"ר טלי יניב

על המורה להגיש את   .הלימודים  תבכל מקום בו לא מופיע שם היצירה על המורה לבחור מתוך תכני
 לאתר המפמ"רלפרטים נוספים ניתן לפנות   התוכנית לאישור המדריכה המחוזית.

 
  

 שיעורים( 22) סיפורת א.  
 

 מעשי חכמים מספרות התלמוד  
 והמדרש             

 
 *ר' אלעזר והמכוער  

 ) הנוסח מופיע באתר(        
 
   

 סיפור קצר עברי
 
                                         *יד ושם/ אהרון מגד       

 
 

 ספור קצר מתורגם
 

_____________________ 
 

       
 סיפור  קצר עברי או מתורגם      

 
      ____________________ 

 
 
 

 ב. דרמה עברית או מתורגמת
 שיעורים( 91)            

 אנטיגונה או בית בובות 
 או אויב העם או ילדי הצל  

 או בעלת הארמון
 

     _____________________ 
 

 
 
    
 
 
 

 

  שיעורים( 41 ) שירה עברית ג. 
                

 :שירה עברית בימי הביניים
 מבין  שלושת השירים  שניים יש לבחור           

 הבאים:               
 
 שלמה בן גבירול )רשב"ג(.*

 שלום לך דודי      
 ) הנוסח מופיע באתר(    
 

 *יהודה הלוי )ריה"ל(
 בכל לבי אמת           
 
 שירי קודש ופיוטים  

 מרדכי/ מעוז צור ישועתי *     
 ) הנוסח מופיע באתר(     

 
 

 : 02-שירה עברית במאה ה
 מבין שלושת הנושאים  שניים יש לבחור

 :הבאים                 
 

 נושא א': אדם מול בוראו
 גדול גיבור ונורא/רבקה מרים *. 4
 
4 _______________________. 
 

 נושא ב': משפחה
 . .*והילד איננו/ יהודה עמיחי4
 
4_________________________ . 
 

 שירים בצל השואהנושא ג': 
 ניצול/לאה איני*. 4
 
4    _______________________.    
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 משרד החינוך

 אגף רוח וחברה
 הפיקוח על ספרות בחמ"ד

 
 בהלימה לשעות ההוראה תכנית הלימודים בספרות ממ"ד 
 הבגרות במועד קיץ תשע"ד()התכנית תקיפה להיבחנות בבחינות 

 (2444)שאלון   ממ"דרשימת יצירות ליחידה שניה בספרות  
 ד"ר טלי יניב

על המורה להגיש את   הלימודים . תבכל מקום בו לא מופיע שם היצירה על המורה לבחור מתוך תכני
 לאתר המפמ"רלפרטים נוספים ניתן לפנות   התוכנית לאישור המדריכה המחוזית.

                                                                                                                                               
 

 שיעורים(  24) א.  סיפורת 
 

 סיפור חסידי
 האיש שנותר בשדה *

        
 סיפור קצר עברי      

 *שברירים/ דבורה בארון
 
 

 2ספור קצר מתורגם
 

     _____________________ 

 

 
 רומן מתורגם, עגנון, קריאה מונחית    

 
 :השלושה מתוך שניים יש לבחור

 מונחית עגנון,  קריאהש"י  רומן מתורגם,
 
 רומן מתורגם 

 
  ________________________ 
 

 את  בחירתך(        - xסמן ביש ל )  ש"י עגנון
  ספור פשוט 
 או שני תלמידי חכמים היו בעירנו 

 +המלבוש        
 או בדמי ימיה  + המלבוש 

 
 

 עברי או מתורגם(קריאה מונחית  )  
 

_________________________ 
 

 
 (שיעורים  91) ב. דרמה מתורגמת

אנטיגונה או מקבת או ביקור הגברת הזקנה 
 או בית בובות  או ביבר הזכוכית

 
 שיעורים( 41)ג.שירה עברית   

 
 שירה עברית בימי הביניים

 
 *כתיבתך מהודרת/ שמואל הנגיד

 
 *יונת אלם רחוקים/ משה בן עזרא      

 
                                 

 ופיוטים:שירי קודש   
 *כי אשמרה שבת/אברהם בן עזרא 

 ) הנוסח מופיע באתר(     
 

 
 02 -שירה עברית במאה ה

 
 נושא חובה: ארץ ישראל וירושלים

 אורן/לאה גולדברג*.4
 
4__________________________ . 
 

 
 

 מבין שלושת שניים יש לבחור
 :הנושאים הבאים      
      

 נושא א' : ארס פואטיקה
 השיר/ אורי צבי גרינברג*שיר נס 

 
 

 נושא ב' : אדם וזהותו
 שירי סוף הדרך/לאה גולדברג* 

 
 

 נושא ג' : זוגיות ואהבה
 *שלומי/זלדה .4
 
4__________________________ . 
 

 
 שיעורים( 41)ג.שירה עברית   

 
 שירה עברית בימי הביניים

 
 *כתיבתך מהודרת/ שמואל הנגיד

 
 *יונת אלם רחוקים/ משה בן עזרא      

 
                                 

 שירי קודש  ופיוטים: 
 *כי אשמרה שבת/אברהם בן עזרא 

 ) הנוסח מופיע באתר(     
 

 
 02 -שירה עברית במאה ה

 
 נושא חובה: ארץ ישראל וירושלים

 אורן/לאה גולדברג*.4
 
4 .

__________________________ 
 

 
 

 מבין שלושת שניים יש לבחור
 :הנושאים הבאים      
      

 נושא א' : ארס פואטיקה
 צבי גרינברג *שיר נס השיר/ אורי

 
 

 נושא ב' : אדם וזהותו
 שירי סוף הדרך/לאה גולדברג* 

 
 

 נושא ג' : זוגיות ואהבה
 *שלומי/זלדה .4
 
4 .

__________________________ 
 
 

 
 

 המחוזית: חתימת המדריכה    
 

__________________________ 
 
  

 

                                                 
2

 במקום סיפור מתורגם . של עגנון קצר   בסיפור צירוף רומן מתורגם וקריאה מונחית מחייב לבחור  

 יש לבחור  סיפור  של עגנון  מתוך  רשימת סיפורי עגנון המופיעה באתר.     
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 משרד החינוך
 אגף רוח וחברה

 הפיקוח על ספרות בחמ"ד
 

 בהלימה לשעות ההוראה תכנית הלימודים בספרות ממ"ד 
 תקיפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע"ד( )התכנית
 ממ"דרשימת יצירות ליחידה שניה בספרות       

 (1929לעולים חדשים)שאלון 
 ד"ר טלי יניב

 על המורה להגיש  .הלימודים תבכל מקום בו לא מופיע שם היצירה על המורה לבחור מתוך תכני
 לאתר המפמ"רלפרטים נוספים ניתן לפנות   את התוכנית לאישור המדריכה המחוזית.

 
                                     

 
 שיעורים( 85סיפורת  ודרמה )א. 

 
 סיפור חסידי

 *  האיש שנותר בשדה     
                

 סיפור קצר עברי     

 *שברירים/ דבורה בארון .9

 

0. __________________ 

 
 ספור קצר מתורגם

 
______________________ 

 

 
 קריאה מונחית,  דרמה,  מונודרמה

 
 מבין השלושה:  אחד יש לבחור

 קריאה מונחית, או דרמה או מונודרמה.
            

 )עברי או מתורגם( קריאה מונחית 
 

__________________________ 
 )אנטיגונה או ביקור הגברת הזקנהדרמה 
 או  בית בובות(     
 

___________________________ 
 

 (לרקוד עם אבא או אחת זקנהמונודרמה)
 

      ____________________________ 

 שיעורים( 44)ב. שירה עברית 
 

 שירה עברית בימי הביניים     
 מבין  שלושת השירים  שניים יש לבחור

  הבאים:
 

 שמואל הנגיד:
 *כתיבתך מהודרת  

 משה בן עזרא:
 *יונת אלם רחוקים       

 שירי קודש  ופיוטים
 * כי אשמרה שבת/אברהם בן עזרא

 )הנוסח מופיע באתר(     
 

 02-שירה עברית במאה ה
 

 ארץ ישראל וירושליםנושא חובה: ֹ

 אורן/לאה גולדברג*.4
 
4______________________. 
 
 

מבין שלושת הנושאים  שניים יש לבחור
 הבאים:

 
 : ארס פואטיקהא'  נושא

 ספר שירי/ רחל *
 

 נושא ב' : אדם וזהותו
 *שירי סוף הדרך/לאה גולדברג

 
 זוגיות ואהבה נושא ג' :

 *שלומי/זלדה. 4
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 משרד החינוך

 רוח וחברה אגף

 הפיקוח על ספרות בחמ"ד

 

 בהלימה לשעות ההוראה תכנית הלימודים בספרות ממ"ד 

 )התכנית תקיפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע"ד(

 (1092) שאלון   1-8רשימת יצירות בספרות  ממ"ד ליחידות 

 ד"ר טלי יניב

 

 

תוכנית הלימודים תוך התיעצות עם המפמ"ר  על המורה לבחור את הנושאים ואת היצירות המתאימות מתוך

 ובאישורה.

המורה יכול/ה להציע תוכנית לנושאים ויצירות בהתאמה לז'אנרים השונים על פי הדגמים המופיעים בתוכנית 

 הלימודים תוך התיעצות עם המפמ"ר ובאישורה.

 

 

 לאתר המפמ"רלפרטים נוספים ניתן לפנות    

 יש למלא את הטבלה המופיעה בעמוד הבא

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/TochniyotLimudim/


6 

 

  נושא א'
 

_____________________ 
 

 א. שירה 
 
4___________________ . 

4____________________. 

4____________________. 

2____________________. 

5._____________________ 

 ב. סיפורת 

 ) עברי או מתורגם(:  סיפור קצר ונובלה 
 שלושה סיפורים קצרים 
 או:  שני סיפורים קצרים

 וסיפור חכמים/סיפור חסידי אחד       
 או:  נובלה אחת  או : מונודרמה

  
 4______.______________ 

4____________________. 

4____________________. 

  
 רומאן 

 
 אינטנסיבי

 
4____________________. 
 

 קריאה מונחית
 
4____________________. 
 
 
 
 
 ג. דרמה 

 
4 ____________________. 
 
 

  נושא ב'
 

______________________ 
 

 א. שירה 
 
4.______________________ 

4______________________. 

4______________________. 

2______________________. 

5______________________. 

 ב. סיפורת 
 

 )עברי או מתורגם(: סיפור קצר ונובלה 
 שלושה סיפורים קצרים 

 או:  שני סיפורים קצרים 
 וסיפור חכמים/סיפור חסידי אחד      

 או:  נובלה אחת  
  
 4_______________________. 

4________________________. 

4_________________________. 

  
 רומאן  
 

 אינטנסיבי
 
4_______________________. 
 

 קריאה מונחית
 
4______________________. 
 
 
 
 

 ג.  עיון
 
4 ____________________. 
 
 
 
 
 

 

 נושא  ג'
 

______________________ 
 

 א.  שירה
 
4.______________________ 

4______________________. 

4______________________. 

2______________________. 

8____________________. 
 

 ב. סיפורת 
 

 )עברי או מתורגם(:  סיפור קצר ונובלה
 שלושה סיפורים קצרים 

 או:  שני סיפורים קצרים 
 וסיפור חכמים/סיפור חסידי אחד        

 או:  נובלה אחת  
  
 4_______________________. 

4________________________. 

4_________________________. 

  
 רומאן 

 
 קריאה מונחית או מונודרמה 

 
4______________________. 
 
  
 ג. דרמה 

 
4_________________.____ 
 
 
 
 ד. עיון 

 
4.___________________  
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