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 זאבתשע"ח"יירושלים,
2017אוגוסט22

למנהליבתיהספר,

מוריםלספרותלמרכזיהוראתספרותול
יסודייםהממלכתיים-בבתיהספרהעל





 שלוםרב,

 1מס'  - חחוזר מפמ"ר ספרות התשע"

 

 



תוכןהעניינים:

 רהמפמ"דבר 

 יו"רהמזה"פדבר–החממההפדגוגית 

 חממהבמגמתההגברהבספרות 

 בחינותהבגרות 

o מבנהוהבהרות 

o בחינהמותאמתלתלמידיםלקויילמידה 

o בחניםאקסטרנייםונבחנימשנההודעותחשובותלנ 

 יצירותבמוקד 

 עדכוןתכניתהלימודיםבספרות–'הסיפורהשלם' 

 שנהלמדינתישראלשבעים

 'מפעל'סופראורח 

 'תכנית'שמחתהקריאה 

 ימיעיוןוהשתלמויות 

 קהילותוירטואליותשלמוריהספרות 

 מכתבפרידה 

 נספחים 



  דבר המפמ"ר

אודותםיתחלקלשניחלקים:בחלקוהראשוןיובאולידיעתמוריהספרותפרטיםראשונייחוזרזה

החוזר של השני בחלקו תשע"ח. בשנה"ל ספרות הוראת על הפיקוח ממני,תכניות פרידה דברי

הארציתלהוראתספרותהגראור,שכןשנינומסיימיםאתעבודתנובפיקוחעלהוראתומהמדריכה

.במשרדהחינוךאחרבאגףלגמלאותוהגרעוברתלתפקידחדשספרות,אניפורש

,כךמותאמתלתלמידיםלקויילמידההבחינהבימיםאלוהודיעמשרדהחינוךעלשינוייםבמבנהה

הגורמים ויתר למידה לקויות אגף עם בתאום שינויים, ערך ספרות הוראת על הפיקוח גם

יקבלוברשימתהתפוצה.מוריםלספרותשיירשמוחדרמוריםלספרותבאתרחוזריהמפמ"רמתפרסמים 

 בפייסבוק.'קהילתהמורותוהמוריםלספרות'רסםגםבובדוא"לאתכלהחוזריםוההודעות.החוזריפ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/PinatMafamar/HozreyMafmar.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/PinatMafamar/kehilot.htm
https://www.facebook.com/groups/sifrut2000/
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הרלוונטיים.כלליההיבחנותהחדשיםלתלמידיםלקויילמידהשאושרהזכאותםלבחינהמותאמת

.'חדרהמוריםלספרות'ובאתרבחוזרזהבספרותמפורסמים

מיועדלשימושםשלכללמוריישראל,ושלמוריהאתר.פניניספרותפתחנואתרבשםלהזכירכם,

כמוכןיצירותספרותשיוצריהןמבקשיםלהעמידןלרשותהמורים.יפורסמוהספרותבפרט.באתר

ממפורס כיים בתקווה מקוונות. והרצאות למאמרים וקישורים נוספות ליצירות קישורים בו

האתר. מן ועניין הנאה לשלוחתפיקו מוזמנים עטם מפרי לפרסם המעוניינים ומורים מורות

.הפיקוחלהוראתספרותיצירתם,בצירוףכתבויתורעלזכויותיוצרים,אל



 דבר יו"ר המזכירות הפדגוגית, ד"ר משה ויינשטוק למידה מצמיחה אדם: -החממה הפדגוגית 

העמ"ר בלמידה,בשנה :שאלות )ֹעמ"ר( והרלוונטיות מעורבות הערך, את העמקנו הקודמת

ובהכנסתכ בשיחבכיתה, בפיתוחהמקצועי, ביטוי הדברבאלידי נקודות5-בהוראהובהערכה.

הרלוונטיות נעמיקונרחיבאתהשיחעלהמעורבות, בשנהזו העוסקותבעמ"רבבחינתהבגרות.

 ובהערכה. הלמידה, ובכיתות.והערכיותבתוך בלמידה הזה אתהשיח לשלב מבקשיםמכם אנו

נקודותלשאלהשתכלולסעיפיידע10-כמוכן,נרחיבאתשאלותהעמ"רבמבחניהבגרותעדלכדיכ

וערכים.

אנומזכיריםשעיקרמטרתנוהיאהלמידהבכיתה,ושתשובהנכונהתהארקתשובההמבוססתעל

ידעשלתחוםהדעת.



הע שאלות להלן הדעת בתחום שהופיעו כפי וקיץספרותמ"ר חורף במועדי הבגרות בבחינות

תשע"ז:

לדעתך,האםאנטיגונההיאפורעתחוקאואישההראויהלהערכה?הסברוהדגםאת .1

 )שאלת'ערך'(דבריך.

שאלהעלהשיר'חוזה,לךברח'מאתחייםנחמןביאליק: .2

יןהחברהיכוליםלהיותרלוונטייםהאםלדעתךהיחסיםהמתואריםבשירביןהדוברוב

גםליחסיםביןמנהיגוביןציבורבימינו?נמקוהדגםאתדבריך.)שאלת'מעורבות'

ו'רלוונטיות'(



.כאןנוספותבספרותראולשאלותעמ"ר

.כאןֹמ"רולשאלותנוספותבכללתחומיהדעתראולמאמריםבנושאשאלותהע




 חממה במגמת ההגברה בספרות

התמחות מגמות פתיחת ולעודד החינוך במערכת הספרות של מקומה את להעצים רצון מתוך

תכ לגבש הספרות למורי קוראים אנו החממה, תכניות וברוח בספרות, ייחודיות,)הגברה( ניות

 3בהיקףשל או אתבחינת/ות5יח"ל; אנויח"לשיחליפו עלהערכהחלופית. הבגרותויתבססו

ותנ"ך ספרות ותיאטרון, ספרות וקולנוע, ספרות כגון: בינתחומיות, תכנית בניית על ממליצים

ועוד.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/TfasimNehalim/
https://sites.google.com/site/pninim77/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/ContactUs/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Portal/omer_questions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Portal/omer_questions.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/Omer.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Portal/omer_questions.pdf
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בגרותה בחינות

תשע"ח ובשנה"ל האינטרנייםימשיכו התלמידים כל הלמידהיבחנו רפורמת בשאלוני

) ככל70%המשמעותית ומדויקת בהירה בצורה תלמידיהם לפני להציג מתבקשים המורים .)

לספרות' המורים 'חדר באתר יבחנו. הם בהם השאלונים מן אחד כל של המבנה את האפשר

 לדוגמהנמצאים מבחנים לעיין מוזמנות לספרות המורות הרפורמה. אלובמתכונת .במבחנים

לב,המבחניםבכתבשל .(כמובלבדמיועדיםלתלמידיםאקסטרנייםונבחנימשנה30%-ה)שימו

.דגמיתשובותלשאלוניבחינותהבגרותבספרותכן,תמצאובאתר

.פרטיםעלמספרי,תשע"ו2חוזרמפמ"רמספרואופייםפורסםבפירוטנוסףעלמבנההמבחנים

.1נספחמס'בראוהשאלוניםשברפורמהוטפסיהדיווח



 :  281-008ת הבגרות, בשאלון הבסיס פרק 'שירה' בבחינהבהרות הנוגעות ל

 שירת בפרקזה,בקבוצתהשיריםמןהמחציתהראשונהשלהמאההעשרים,תיתכןשאלהעל

,כמוגםעלכלאחדמהמשורריםהאחריםשבקבוצה.רחל

 שימולב,מבנהקבוצותהשיריםהשונותבבחינהבפרק'שירה',עשוילהשתנותממועדלמועד.

סויםתהיהאפשרותבחירהביןשירמשירתימיהבינייםלביןשירמשיריכךלמשל,במועדמ

במועדאחר  ביאליק. ובנוסףשאלהעלשירמשירי המחציתהראשונהשלהמאההעשרים,

ובנוסףשאלהעל ביאליק, הבינייםלשירמשירי הבחירהעשויהלהיותביןשירמשירתימי

 .20-שירמשיריהמחציתהראשונהשלהמאהה

 אלמולהקבוצהכשאלתבחירההיאתופיע,שירעלתהיה'יצירהשלאנלמדה'השאלהעלאם

)אםהיאתהיהסיפורקצרהיאתופיעכשאלתבחירהבפרק'סיפור.'שירה'הבודדתבפרק

 קצר'(.



   (2017החל ממועד חורף תשע"ח ) – לקויי למידה לנבחניםבחינה מותאמת 

 'עולים חדשים''רגילים' והן לנבחנים  לנבחנים הןהנחיות אלו תקפות 

תכניתהרפורמהללמידהנייבחןבשאלוושאושרהזכאותולבחינתבגרותמותאמתבספרותנבחן

עלפיכלליההתאמההבאים:,008-284,008-281משמעותית:

מןהפרקרומן,אומןהפרקשאלהאחתשלוש שאלות, עללענותבסךהכלהנבחןעל .1

 .1'סיפורקצר'ו'שירה'דרמהושתישאלותמןהפרקים

נק'ומשקלכלאחתמשתי40יהיהלשאלהמהפרק'רומן',או'דרמה'משקלהתשובה .2

 נק'.100נק',סה"כ30התשובותהנוספותיהיה

.עלהנבחןלענותבפרקזהעלהשאלה/השאלות,חובהפרקהפרקהראשוןבבחינההוא .3

והואלנבחניםפרקהחובהלאיהיהידועמראשז'אנרעלפיההנחיותבפרק.שימולב,

 .עשוילהשתנותממועדלמועד

שימולב,פרקהחובה'מכתיב'לנבחןאתבחירותיובפרקיםהבאים. .4

יוכלאלהאחתמפרקזה.בנוסףיענהעלשכךלמשל,אםפרקהחובההוא'רומן'הנבחן

                                                
 כפי שיסתבר מן ההנחיות בהמשך אין אפשרות לנבחן שלא ללמוד את כל פרקי התכנית.  1

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/bagrut70.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/bagrut70.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/whatNew.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/hozerB2016.docx
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שתישאלותמהפרק'שירה')עלפיההנחיותבפרקזה(,אועלשתישאלותלענותעלהנבחן

שאלהופרק'שירה'מהשאלהאחתמהפרק'סיפורקצר')עלפיההנחיותבפרקזה(,אועל

,עלפיבחירותו.קצר'סיפורפרק'מהאחת

רה'הנבחןיענהעלשתישאלות,עלפיההנחיותפרקהחובההוא'שידוגמהנוספת:אם

 פרק'רומן',עלפיבחירתו.מהפרק'דרמה',אומהבפרקזהובנוסףיענהעלשאלהאחת

ההנחיותהחדשותלבחינההמותאמתמצמצמותאתמספרהשאלותעליהןיענה,הבהרה חשובה

הנבחןבבחינה,אךהןמחייבותאותוללמודאתמלואתכניתהלימודיםבספרות,אםברצונו

 להצליחבבחינה.

 

:בלבדלנבחנים אקסטרנים ולנבחני משנה ותחשוב ותהודע

,המיועדלנבחנים008-282ד,מס'שלשתייחידותלימו30%-הבחורףתשע"ח,בשאלון (א

אקסטרנייםולנבחנימשנהבלבד,הנושאבפרקשירהיהיהעדיין'זהויות')כמובקיץ

תשע"ז(.

בין–,הנושאבשאלוןדלעיל,בפרקשירה,יהיה'החברההישראליתהחל מקיץ תשע"ח

2מס'נספחהמפורסמתגםבשברלאיחוי'.ישללמודשיראחדמכלזוגשיריםשברשימה

בחוזרזה.



:החלמקיץתשע"ח,תיכנסתכנית לימודים חדשה לנבחני משנה ונבחנים אקסטרניים (ב
לתוקפהתכניתלימודיםחדשהלנבחנימשנהונבחניםאקסטרנייםשנבחניםבשאלון

.008-382שאלון מס' שלחמשיחידותלימוד)הרחבה(,30%-ה
.הנושאפורסםבתכנית3נספחמס'ראו.המשפחה בראי הספרותהחדש:נושאהיחידה

 .בקישורזההלימודיםלנבחניםהאקסטרנייםונבחניהמשנה,ראו

 
,עלמנת30%-נבחןאקסטרני/משנהשניגשלבחינתההחלמקיץתשע"ח,שימולב,
ייבחן,יחידהשלישית()יחידותלימודבספרותבמסגרתהרפורמה5-לימודיוללהשלים
בשאלוןזהלא.'המשפחה בראי הספרות'דלעיל,עלהנושא008-382 מס'בשאלון

יתאפשרלבחורנושאאחרללמידה.


הנחייהזומבטלתכלהנחייהאחרתשקדמהלה.

 

 הלמידהבמוקד יצירות

 –תזכורת מקיץ החל בבחינתתשע"ז קצר' 'סיפור בפרק שבמוקד הסיפור תשע"ט, לחורף עד

מאתהיינריךפוןקלייסט.'רעידת אדמה בצ'ילה'יהיה008-281הבגרותבספרות,בשאלוןהבסיס

מוריםהמעונייניםלקבללאתר'חדרהמוריםלספרות'.עלהסיפורומאמריחידתהוראההועלתו

 .הפיקוחלהוראתספרותדרךקישורזה:אליפנוPDFסיפורזהבקובץ

: ספרות נגד גזענות מובילים הוראתספרות, על בפיקוח המגמהשאנו, ספרות נגד –כחלקמן

למגמהזו.,יועמדובמוקדהלמידהיצירותספרותמופתיותהנענותגזענות

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/ExternalStudies70-30.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/SipurKatzar/HeinrichWilhelmvonKleist.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/ContactUs/


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגיות

 אגף רוח וחברה

 הפיקוח על הוראת ספרות

5 

 

 פרק'רומןונובלה'בבחינתהבגרות:ב 

שאלהספציפיתעללבחירתהנבחניםהחלממועדקיץתשע"זועדלמועדחורףתשע"ט,תופיע

,מאתהרפרלי.הרומןראהאורלאחרונהבתרגוםחששלמיכלאלפון.אל תגע בזמיר הרומן

 )ניתןללמדוגםבתרגוםהישן(.

 

 בבחינתהבגרות:פרק'סיפורקצר'ב 

שאלהספציפיתעללבחירתהנבחניםהחלממועדקיץתשע"טועדלמועדחורףתשפ"א,תופיע

כמובןשניתןללמדאתהסיפורכסיפורעברימן.'חלוםבדמיכבוד'סיפורושלגרמאומנגיסטו

יתהשנייהשלהמאההעשרים,כברכעת.המחצ

'חדרהמוריםלספרות'.ביחידתהוראהעליולסיפורעצמווללחצוכאן



 עגנון ש"י מאת 'הסייף' הסיפור הוראת את לעודד ובמטרה לנובל' ה'יובל אירועי במסגרת

חינתהבגרות,בשאלוןב(,תופיעב48–43,עמ'2011הוצ'שוקן,תכריך של סיפורים, )מתוך:

מספר שאלון הסיפור008-281הבסיס, על שאלהספציפית תשע"ח בחורף לבחירת'הסייף',

באתר'חדרהמוריםלספרות'.קישורלחומריםעלהסיפורהנבחנים.

אינןשאלותחובה,'הסייף'-הבהרה:השאלותהספציפיותעלהסיפורים'רעידתהאדמהבצ'ילה'ו

 לשאלותהמטריהה"רגילות"בפרק'סיפורקצר'.בנוסףתופענהוהן אל תיגע כךגםלגביהרומן

 בזמיר. 

 



 עדכון תכנית הלימודים בספרות –'הסיפור השלם' 

בשנה"לתשע"זהועשרהתכניתהלימודיםבספרותביצירותרבותהמשלימותאתתמונת'הסיפור

 תשע"חתכנסלתוקפה בשנה"ל חובת הוראה השלם'. לפחות בנוסף'מזרחיות'יצירותשתישל ,

הביניים פרטיםעלהתכניתפורסמובהרחבה.לארבעהשיריםמשירתימי ,2בחוזרמפמ"רמס'

תכניותהלימודהביתספריותיאושרובחתימתידןשלהמדריכותלהוראתספרותרקאם.תשע"ז

הןיכללויצירות'מזרחיות'כאמורלעיל.





 שבעים שנה למדינת ישראל

הפיקוחמשרדהחינוךלציוןשבעיםשנהלקיומהשלמדינתישראל.שנה"לתשע"חנערךלקראת

 אל פונה ספרות הוראת והמוריעל המורות לספרות בתכניבבקשהם הביתולשלב הלימודים ת

יחידותהוראהורשימתיצירותנמצאותקישורזהבתיצירותשישבהןמשוםביטוילנושא.וספרי

למותרלציין,שאלה)הרשימהתתפרסםבהקדםבאתר'חדרהמוריםלספרות'(..לנושאמתאימות

 המתאימות תכנה"ל מתוך אחרות ביצירות לבחור מזומנות והמורות בלבד דוגמאות לציוןהן

.שבעיםשנהלמדינתישראל

 

http://www.haaretz.co.il/literature/1.1195259
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/SipurKatzar/GeremauMangisto.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/SipurKatzar/GeremauMangisto.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/SipurKatzar/hasayf.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/hozer2_2016-7.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/hozer2_2016-7.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/YetzirotSvivNose/ui.htm
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 מפעל 'סופר אורח'

לד יוצא טובה, תשע"חבשעה לשנה"ל אורח' 'סופר מפעל רך תחההרשמהבימיםהקרוביםתפ.

לבתיהספרלהשתתפותבמפעלחשובזה.חוזרמיוחדישלחלמנהליבתיה"סולמורותלספרותוכן

םבאתר'חדרהמוריםמייפורסםבקהילתהמורותלספרותבפייסבוק.ממליציםלעקובגםבפרסו

.מפעלסופראורח,בדףלספרות'

 

 תכנית 'שמחת הקריאה'

 הקריאה, לעידוד הקריאה' 'שמחת ההערכהתמשיךתכנית ובמסגרת הביניים בחטיבות לפעול

) בתיה"ס30%החלופית את ללוות ממשיכות הביניים בחטיבת ייעודיות מדריכות י'. בכיתות )

 שבתכנית. ספרן בית במדריכת להיעזר המורות יכולות העליונות בהקנייתבחטיבות לסייע כדי

לתלמידיהן קריאה הרגלי . את ולקרוא לחזור מומלץ מס' מפמ"ר תשע"ה2חוזר את, המפרט ,

עומדיםביסודהתכנית.העקרונותה

אנו שמחים לבשר כי מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב, אישר תקציב משמעותי להרחבת 

 . ולהעשרת דרכי עידוד הקריאה תכנית 'שמחת הקריאה' לכל שכבות הגיל

ה יתקיימו הקריאה' 'שמחת תכנית יפתחוהבאות:השתלמויותבמסגרת חט"ב למורות

 השתלמויות מקוונת. ארצית השתלמות תפתח וכן מחוזות חט"עבשלושה תפתחלמורות

השתתפו שלא למורות מיועדת )ההשתלמות בית' בנעלי הקריאה 'שמחת המקוונת ההשתלמות

.הודעהעלפרטיההשתלמויותתתפרסםבהקדם.(בהשתלמותזובעבר

 

 ימי עיון והשתלמויות

 יתקייםבחופשתהחנוכה,ביוםרביעי,זאתחנוכה,ספרות והיסטוריהבינתחומייוםעיון

.יוםהעיוןיחשבכחלקאילןברמתגן-באוניברסיטתבר,2017בדצמבר20,בטבת,תשע"ח

 משעותההשתלמות.

 

 יחשב,יוםהעיון26.3.18,ח'ניסן,תשע"י,שניבחופשתהפסח,ביוםיתקייםנוסףיוםעיון

 כחלקמשעותההשתלמות)רקלמישלאנכח/הביוםהעיוןבחנוכה(.



 קייםבקיץהשתלמותבביתיציב,למוריהספרות.פרטיםיפורסמותתחבשנה"לתשע"גם

 .בהמשך

 

  לרשותכם: יעמדו מקוונות ארציות השתלמויות 'שמחת הקריאה בנעלי בית'מגוון

בין סובלנות לגזענות בהוראת  –אל תיגע בזמיר ',רותבלונדרגב'למורותחט"ע,בהנחיית

העספרות'  ביה"ס -ללמורות יסודי, גיגי. בן וטלי הורביץ חגית במסגרתבהנחיית

 תבואהודעההשתלמויות'ייחודמולאיחוד' צפויותלהיפתחהשתלמויותנוספותעליהן

 בהמשך.



http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/Sofer201011/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/hozerB2014.docx
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 העל בביה"ס לספרות למורות מחוזיות -השתלמויות יתקיימו הבאות:יסודי בפסגות

חולון,רמתגן,חיפה,כפרסבא,אילת,אשדוד,בארשבע,מודיעין,ירושלים,ראשוןלציון,

 עפולהקרייעכו, מוצקין, .ת באתר יפורסמו ההשתלמויות על המוריםפרטים 'חדר

 שאלותולהרשמהישלפנותלמדריכותהמחוזיותלהוראתספרות.ב.לספרות'

 

 

 קהילות וירטואליות של מורי הספרות
 



רשימתהתפוצהשלמורותומוריהספרות:

שלהם הדוא"ל לתיבת יקבלו לספרות והמורים המורות של התפוצה ברשימת החברות/ים

על גםמידע כמו הודעותוכו'( מפמ"ר, פרסומיםשוניםמטעםהפיקוחעלהוראתספרות)חוזרי

הצגות,מופעים,כנסיםועוד.שתיאפשרויותלהצטרפותלרשימתהתפוצה:

ולכתובשברצונכםלהצטרףלקבוצה.lirongillis@gmail.comלשלוחמייללכתובת-אפשרות א 

Sifrut2015+subscribe@googlegroups.com:לשלוחמייללכתובת-אפשרות ב 

וכךתהיורשומים.REPLYתקבלומייל,אותוצריךלאשר.ישלשלוחתגובהאחריכמהשניות

לבלכךותקנו שימו "קדומימכירות", יופיעתחת"רשתותחברתיות"או והמיילשתקבלו ייתכן

לדוארהנכנס.אתההגדרותכךשיגיע





'קהילתמורותומוריםלהוראתספרות'בפייסבוק:

במהלקיוםדיונים,לשיתוףבעשייתכם,להעלאתמערכישיעור,ניתוחיהקהילהבפייסבוקמהווה

יצירותותוצריתלמידים,לשאלותשאלותולהעלאתמחשבותוכיו"ב.

:שלבי ההרשמה

 .1 של בפייסבוק לקבוצה הצטרפות בקשת ספרות'שלחו להוראת ומורים מורות ,'קהילת

 https://www.facebook.com/groups/sifrut2000בכתובת:



 .2 החברות בקשת שתתקבל ששלחתםלאחר , בפייסבוקתקבלו שלכם ההודעות בתיבת

מנהלתוכד'(הודעהובהבקשהלהזדהות )שםביה"ס, רקלאחרקבלתתשובהמצדכם.

 תענהבקשתכם.

 

 .3 הלאחר אתכם להוסיף נוכל להודעה ספרותמענה להוראת והמורים המורות לקהילת

 .בפייסבוק


  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/PinatMafamar/hishtalmuyot/mechoziyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/PinatMafamar/hishtalmuyot/mechoziyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/PinatMafamar/hishtalmuyot/mechoziyot.htm
mailto:lirongillis@gmail.com
mailto:Sifrut2015+subscribe@googlegroups.com
https://www.facebook.com/events/upcoming/?acontext=%7B%22ref%22%3A51%2C%22source%22%3A2%2C%22source_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22no_referrer%22%3Atrue%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D#!/groups/sifrut2000/
https://www.facebook.com/groups/sifrut2000
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 מכתב פרידה

הְלטֹובֹלאְלָרע," ְוָזַכְרנּוָכלֵאלֶּ

ּנּו. ְוָהַרעְלטֹוָבהִנְזְכרֶּ

ְוִדַבְרנּוֵלאֹמר:ַגםָהָיה,ַגםָקָרה,

"ַגםָעַברְוָחַלףְוֵאינֶּּנּו.
)פרקג,שירג(,ענייםשמחת מאתנתןאלתרמן,'הטיול ברוח' מתוך

 הגענו, והנה ישסוף... תקופה לכל ואני, עבודתנהגר עללנקודתהסיוםשל בפיקוח המשותפת ו

החלטנולכתוביחדואניהגרעוברתלתפקידהדרכהבאגףאחר:הוראתספרות פורשלגמלאות.

ויחדהספרותלמוריכשםשיחדניסחנואתמרביתההודעותוהחוזרים,אתמכתבהפרידהמכן/ם

תקצרהיריעהמלתאראתכלינולקידוםהוראתהספרותבבתיהספר.ביצענואתמרביתפעולות

'סופראורח',העצמתהפדגוגיהמפעל,ת'שמחתהקריאה'מהלכיהפיקוחעלהוראתספרות:תכני

 ההגברה, מגמות ל'הצלת' פדגוגית חממה ספרות, בהוראת בגרות,הדיגיטלית ממירות תכניות

,מהלכי'הסיפורהשלם'ועודועוד.'ספרותנגדגזענות'

 כעברנו של יחסית ארוכה שנה;13-תקופה לארצופתתקופה ומאבקים רפורמות תהפוכות,

 החינוךלעפשוטים במערכת הספרות של מעמדה שמירת אחד, מצד ו, על וגיוון הוראתריענון

.,מצדאחרהספרותבכיתה

,רבותורביםמכםבהשתלמויותהשונות,בשיעוריםהסינכרוניים,בימיהעיוןלאורךהשניםפגשנו

'פייסבוק'בקהילתהמורותוהמוריםלספרותב בדרכנושלנוניסינוובאירועיםספרותייםנוספים.

פ הספרות, הוראת את ילטייב מקוונות, השתלמויות קיימנותחנו סינכרוניים רביםשיעורים

ולתלמידים בבפרסמולמורים בביקורנו המורים. לשימוש ומצגות הוראה יחידות נו ספרהתי

דימורותשהספרותזורמתבדמםשהועברועלישיעוריספרותרחבשלמגווןבברחביהארץצפינו

והתרשמנושגםבעידן'דלדולהשלהרוח'לאפסההתקווהלעורראתאהבתהספרותבקרבצעירות

שיתוףהפעולהמצדכוצעירים. והנכונותלשמראתאוצרותבלעדי המורותוהמוריםלספרות, ם,

הרוחשלהספרותהעבריתוהמתורגמתלאהיהטעםלכלעשייתנו.

 העשייה, בחזית תמיד שנמצאים ספרות להוראת ולמדריכים למדריכות מיוחדות עושיםתודות

עבודתםנאמנה לאורךכלוהיולצמלוויםבאהבהוברצוןטובאתהמורותוהמוריםלספרות. דנו

הדרך.

פסטומאחליםלה-כעתאנומעביריםאתשרביטההובלהלמפמ"ריתהנכנסתגב'מירבבראוטבר

מילויתפקידההלאפשוט.בהצלחהרבה

שגחלתהספרותלאתדעךלעולם!ומייחליםבהמשךהדרך,אתכן/םמקוויםלשובולפגוש

שלמהוהגר,שלכם

םעֹוד,ִאם" ַגעָבכֶּ ְבַגבאֹוָכֵתף,ַרקאֶּ
ֵעת,ְכָאז,ַבחּוצֹותֵתֵלְךרּוַח.

ה,עֹודַהֵבטְוַעְפֵעף הָבזֶּ …עֹודַנִביטזֶּ
םַעללּוַח. "ֲחרּוִתיםִליַאתֶּ



'הטיול ברוח' מתוך




לכולכםשנתלימודיםפורייהומוצלחת!יםמאחל


והגראור,מדריכהארציתלהוראתספרותמפמ"רספרותד"רשלמההרציג,
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:העתקים

 
המזכירותהפדגוגיתיו"רד"רמשהויינשטוק,

 פיתוחפדגוגי-ומנהלתאגףאגב'דליהפניג,ס.יו"רהמזה"פ

מנהלימחוזות

 גב'אלירזקראוז,מנהלתאגףרוחוחברה

גב'דסיבארי,מנהלתהאגףלחינוךעליסודי

אגףהבחינותדגל,מנהלימרדו

,מפקחתתכניותלימודיםבאגףרוחוחברהורדהאשכנזיגב'

 מפקחיםכולליםבבתיה"סהעי"סהכלליים

 רפרנטיםלהדרכהבמחוזות

 מדריכיםלהוראתספרות
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1נספח

 להלןפרטישאלוניבחינותהבגרות:

 שאלוני בחינות – רפורמה

 

 מספר שאלון אופן ההערכה שם השאלון
זמן 

 הבחינה
 טפסים

ש'2:30 008-281בחינהחיצוניתיח"ל2של70%-בסיס

2של70%-עוליםחדשים-בסיס
ש'2:30 008-284בחינהחיצוניתיח"ל

יח"ל2של30%-בסיס
הערכהביתספרית

)פנימית(
 008-283

)עםתשלום(9588
)ללאתשלום(9545

יח"ל2של30%-בסיס
)לאקסטרניםונבחנימשנה(

בחינהחיצונית
ש'1:30 008-282)בוגר/אקסטרני/משנה(

2של30%-עוליםחדשים-בסיס
יח"ל)אקסטרניםונבחנימשנה

(בלבד

בחינהחיצונית
ש'1:30 008-272)בוגר/אקסטרני/משנה(

9588 008-288 עבודותחקרחיצוניות-בסיס

-מוגבר)יחידותרביעיתחמישית(
ש'3:00 008-381בחינהחיצוניתיח"ל3של70%

3של30%-מוגבר)יחידהשלישית(
יח"ל

הערכהביתספרית
)עםתשלום(9588 008-383)פנימית(

)ללאתשלום(9545

יח"ל3של30%-מוגבר
(בלבד)לאקסטרניםונבחנימשנה

בחינהחיצונית
)בוגר/אקסטרני/משנה(

ש'1:30 008-382


.הנתוניםהמפורסמיםבאגףהבחינותהטבלהמבוססתעל



  

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/chozrim/hoveretexamsreforma022016.htm
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2נספח



 בלבד!לנבחני משנה ונבחנים אקסטרניים 

 

, בפרק שירה, יהיה 'החברה 008-282הנושא בשאלון מס' ,החל מקיץ תשע"ח

בין שבר לאיחוי'. יש ללמוד שיר אחד מכל זוג שירים שברשימה: –הישראלית 



 בין שבר לאיחוי –החברה הישראלית 
יפעת ולא משהו 'נעילה',)בנאיפרץ:

(1982,ספרייתפועלים,אחר
 או

ציפור בין 'תיקוןהריחות',)ביטוןארז:

(1990,הוצאתהקיבוץהמאוחד,יבשות

'נערהמןהקטמוניםבןשמחוןמירי:

,מעוניינת, לא מעוניינתארך(',)-)חתך

(1983הוצאתהקיבוץהמאוחד,

או

"כמו'סלימהאתדומעת')הסאמירה:

בכישאיןלועינייםלהיבכות",הוצאתעם

(2014עובד

אני )'מתחתלפניהאדמה'אליהואלי:

או(2008הליקון, ,ולא מלאך

'עלשתיקתםשלאהרוןאלמוג:

,הקיבוץאם תראו סוכה עפה)התימנים',

(2004המאוחד,

שירים 'והגירתהורי',)עמיחייהודה:

(1963,שוקן,1962 – 1948
או

,ערבון'סיפורעלהסבתא',)סיוןאריה:

(2001הקיבוץהמאוחדומוסדביאליק,
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3נספח

 

 תכנית הלימודים בספרות לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה

 יחידות לימוד 5-השלמה ל –יחידות לימוד  3של  %30

 (008-383)לשאלון מספר 

 המשפחה בראי הספרות

משפחהמהי?מבוא:

הדוקהשיתופית לקבוצה יחידיםהמאגד חברתי מוסד היא משפחה קיימים, כלל בדרך כאשר

 על חבריה. בין דם הספרותקשרי החברותפי במרבית מתקיימת המשפחה האנתרופולוגית,

 זוגהמצומצמתמסורתיתהובמשמעותהמוכרותלנו. בני שני זהמשפחהנוצרתעלידי שלמושג

במשמעות הנישאים ילדיהם. את גם וכוללת לזה, קרוביםהוזה כוללת המשפחה יותר, רחבה

כגו ונוספים, אחים הזוג, בני הוריםשל נישואים,עודן של רשמי גםללאקשר נוצרת משפחה .

.זאתועוד,לעיתיםהמשפחההמקוריתמשנהאתכאשרבניהזוגהופכיםלידועיםבציבורלמשל,

.יםבניהזוגמתגרשיםאונפרדאוכאשרהזוגנפטר,כאשראחדמבניהורית-פניהלמשפחהחד

 יחידה ניתנהלמושג"משפחה"משמעותרחבהיותרבחברההמערבית,לפיה 20-המאהה במרוצת

יותרהמזהיםאתעצמם שפחתיתמ ו/אומזוהיםעלידיהיאקבוצהחברתיתשלשניאנשיםאו

.וחייםביחדביחסיקרבהואףתלותהדדית,נישואיןאואימוץעלידיכקשוריםזהלזהאחרים,

מיניותועוד.-הוריות,חד-הורחבההגדרתהמשפחהוהיאכוללתגםמשפחותחדלשוןאחר,בימינו

המשפחהבספרות:

הספרות,הןזוהעבריתוהןזוהלועזית,מצאה,ועדייןמוצאת,במוסדהמשפחהכרנרחבלהתגדר

של עניינה כי דומה המשפחה. בתוך היחסים את במרכזן מעמידות רבות ספרות ויצירות בו,

ו המשפחההספרות, במוסד בכלל, האמנות של בתוך,למעשה היחסים של ממורכבותם נובע

כוללים אלו יחסים פרדוקסלי, באופן ובדידות,המשפחה. קרבה וניכור, אהבה דוגמת ניגודים

מחדגיסאשייךמוסדהמשפחהזאתועוד,וגםעלכךנותנתהספרותאתדעתה,וטקסים.שגרה

 גיסא מאידך אך הפרטי, שללתחום התעניינותם ומושא הציבורי המרחב של נחלתו גם הוא

צה"ל, מוסדותרביםהמנהליםעמומערכתיחסיםמורכבתשלמשיכהודחייה)מערכתהחינוך,

מסהכנסהועוד(.

שראתפניהשלהמשפחהואתאופניהשתקפותםבספרותניתןלבחוןמהיבטיםשוניםכגון:הק

ההיסטוריותשלהתקופהעלאופייהנטועה;השפעתהנסיבותביןהמשפחהלביןהחברהשבההיא

ישלהמשפחה זוג;יצוגה;ועלאופני בני הפסיכולוגיהשלהיחסיםבתוךהמשפחה:היחסיםבין

המשפחהכמוסדדכאניומסרס,אולהיפךכמוסדתומךסיהוריםבנים;יחסיאחיםואחיות;יח

ים.רגשי-יםערכיהמשפחהמהיבטיםניקלחבריותחושתשייכותויציבות;מוסדהמע
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אסתטיות,למשל,בסגנון–הספרותעשויהלייצגאתנושאהמשפחהבמגווןדרכיםאמנותיות

ראליסטי,אובסגנוןפנטסטי;באמצעותמונולוגדרמטי,אובאמצעותשיחמשפחתי;עלידימספר

יודע,אועלידימספרבגוףראשון;במשלבלשוניגבוה,אובלשוןפרוזאיתרזה;ועוד.-כל

:כלפיחוץ,וכלפיפנים–אפשרלהציגבשנימעגליזיקהבספרותאתנושאהמשפחה

:באיזומידהמשפיעותהנורמותשלהתקופהושלהחברהעלצביונהשלהחברהוהמשפחה .1

 ?המשפחה

על;מהםאופניההשפעהשלהמשפחהעלהפרט:המשפחהוהיחידהמשתייךאליה .2

האםהמשפחהמוצגתכמסגרת?מערכתהיחסיםביןבניהזוג;עליחסיהוריםובנים

 חצת,אושהיאמעניקהלבניהתחושתשייכותויציבות?וכיו"במוגבלתולו

:באיזהאופןמשפיעההמשפחהעלהקהילההחברתיתשבתוכההיאהמשפחהוהקהילה .3

 מתקיימת?ובאילואופניםמשפיעהיחידעלפניהשלמשפחתו?

מהיבטיםשונים:,כפישהואמשתקףבספרותכמוכןאפשרלהציגאתהנושא

 המשפחהבמהלךשלכמהדורות.מוסדשלושינויפני–היסטורי-היבטחברתי .1

תרבותיים,כפישהםמוצגים-השפעתםשלמאפייניםלאומיים–תרבותי-היבטלאומי .2

 ביצירה,עלדמותהשלהמשפחה.

האםישקשרביןהנחותהיסודהערכיות,שלפיהןחיההמשפחה–רגשי-היבטערכי .3

 ?משפחהההמתוארת,לביןמערכתהיחסיםהרגשיתהקיימתביןבני

אמנותי .4 -היבט אמנות–אסתטי מתייחדת במה התיאור? של האמנותי העיצוב מהו

,אומזושלתיאור/תאחר/תביצירההנדונהמזושלסופר/תהתיאורוההבעהשלהסופר

ספרותי?)כמותיאורסוציולוגיאופסיכולוגי(.-לא

 

 רשימת יצירות

 חובה:

 סיפור קצר

 סיפורים על פי הפירוט הבא: ארבעהיש ללמוד 

 סיפורים עבריים

 סיפורים עבריים מבין הסיפורים: שנייש ללמוד 

החדשה, הקיבוץ המאוחד, הספרייה  ,מה היה קורה אם היינו שוכחים את דוב) תפרים  גדי טאוב

1992) 

 (1994, כתר, כפתורים רכוסים היטב) פטרו מגן מירה

 (2015, כנרת זמורה ביתן, עשרים סיפורים קצרים) נשמה על אדן החלון מיכאל סמי

 (2015ביתן, -כנרת זמורה עשרים סיפורים קצרים) לב רעב נבו אשכול
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 סיפורים מתורגמים

 סיפורים מתורגמים מבין הסיפורים: שנייש ללמוד 

 (2009הוצ' מובי דיק, , 1כתבי אייזיק אסימוב כרך ) שביעות רצון אסימוב אייזק

 (2015, זיקית, ארבע רכבות, שלוש חתונות והיעלמות) נסיעה במסלול מעגלי  זולא אמיל

 (2012ביתן, -, כנרת זמורההפיל הנעלם) עניין משפחתי מורקמי הרוקי

 (2002תשס"ג/, עם עובד, רד, משה) רד, משה  פוקנר ויליאם

 

 

 שירה

 :שיר אחד מכל זוגשירים,  חמישהיש ללמוד 

1 
צפור בין ) אמי משדלת צפור ,ביטון ארז

 (1990, הקיבוץ המאוחד, יבשות
 או

, מונולוג של איקרוסה) שיר ערש, אדף שמעון

 (1997גוונים, 

2 
, הקיבוץ שירי זלדה) עם סבי ,זלדה

 (1985המאוחד, 
 או

שירים, מבחר, ) כשאתה מתגרש ,ט. כרמי

 (1994, דביר, 1994 – 1951

3 
זו אני ) אבא שלי ואלהים, שחר יודית

 (2009, בבל, מדברת
 או

-שירים לאסירי בתי) כותאב ,בהר אלמוג

 ( 2016, אינדיבוק, הסוהר

4 

אבי היה אלהים ולא   עמיחי יהודה

פתוח, סגור, )'מלון הורי', בספר:  ידע

   (1998, שוקן, פתוח

 או

)'מלון הורי', בספר:  אבי  יהודהעמיחי 

   (1998, שוקן, פתוח, סגור, פתוח

5 

 –)תרגום  העדר ,שימבורסקה ויסלבה

, קשב לשירה, נקודותייםוייכרט רפי: 

2009) 

 או

טנאי  –הגרנדירים )תרגום  , היינה היינריך

הנשיקה מבעד רייך אשר:  –שלמה, עורך 

 (2001, עם עובד, תשס"א/למטפחת

 

 ונובלהרומן 

 , מבין הבאים:אחתנובלה  או, אחדיש ללמוד רומן 

 (2009, הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה) מחלת אבנים אגוס מילנה

 (2007עם עובד, )  המינגווי וגשם הצפורים המתות  זידמן בוריס

 (1994)הקיבוץ המאוחד,  חמדת מוריסון טוני

 (2016)כתר, הכלה סגרה את הדלת   מטלון רונית
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 דרמה

 מבין הבאים: אחדיש ללמוד מחזה 

  (1985, אור עם) קידוש ,הספרי שמואל

 (1980)מלאכת החיים לוין חנוך, 

 עם(-)הוצ' אור מראה מעל הגשרמילר ארתור, 

 

 הרחבה:

 קולנוע סרט

 (1979)קרמר נגד קרמר בנטון רוברט, 

 (2017)להציל את נטע ברגמן ניר )במאי(, 

 (1995)לילסדה זרחין שמי )במאי(, 

 (2013)  נברסקהפיין אלכסנדר, 

 

 

 שעות הלמידה המומלצות ליחידה: 

 שעות( 17)  מחזה 1

 שעות( 20) רומן, או נובלה 1

 שעות( 24)  סיפורים   4

 שעות( 15)  שירים   5

  

 שעות 76  – סה"כ   


