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למנהל/תביתהספר

לרכז/תהספרות

ריםולמורותלספרות,למו

מיועדלכלהעושיםבמלאכתהוראתהספרותבחטיבותהביניים.חוזרזהפונהאליכם,הזהוחוזר
מנהליחטיבותהביניים,כמישאמוניםעלבנייתמערכותהלימודים,משוםשישחשיבותרבה

אישיותםשלללימודיהספרותבכיתותז',ח',ט',כאחדהיסודותהאיתניםשעליהםתעוצב
הספרהתיכון.הוראהטובהשלמקצועהספרותמשתפת-התלמידיםהצעיריםטרםמעברםלבית

-אמצעיומעמיק,אשרבעולםשלתקשורתדיגיטלית,מרוחקתותלוית-אתהתלמידבשיחבלתי
הואמצרךנדיר.מפגששלתלמידעםיצירההואחוויהמהנה,שמועילהלוגםבהבנת–מסכים
.אתהשעותהמיועדותלהוראתהספרותבמלואןדלהקצותולפיכך,חשובמאעצמו.

תכניתהלימודיםבספרותבחטיבתהבינייםכוללתמגווןגדולשליצירותמז'אנריםשונים,
כמפורטבמסמךהמצ"ב.עלפידרישתמשרדהחינוךבמסמךהמתנ"ה,ישלהקצותלהוראת

המדריכהלספרותתיצורקשרעםצוות.יםבחט"בשעותבמהלךשלוששנותהלימודששהספרות
הספרותבבתיהספר,כדילבנותיחדתכניותלימודיםהמתאימותלכלשיכבה.

שבראשוצוותספרותאיכותי,גיבושאבקשאתשיתוףהפעולהשלכםמנהליבתיה"סבהקפדהעל
המקצועתשתתףחשובשרכזת.תפתחהשתלמותרכזימקצוע,בהקשרזה.רכזתספרותעומדת

,שאיתהאפשריהיהלנהלתקשורתלאורךהשנה.אםיששאלותאובקשות,אשמחבהשתלמות
לעמודלשירותכםבטלפוןאובמייל.


ריכותומדריכיספרותרשימתמד



בברכתשנתלימודיםמוצלחתופורייה!



מדריכיהוראתהספרות

פסט-בראוטברמירבו

מנהלתתחוםדעתספרות,

המזכירותהפדגוגית,משרדהחינוך

0505-654877

meravbp@education.gov.il 

 

 

 

 







http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/PinatMafamar/REshimatMadrichim.htm
mailto:meravbp@education.gov.il
mailto:meravbp@education.gov.il
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ערכים מעורבות ורלוונטיות שאלות לקידום החשיבה הרגש והערכים  -. עמ"ר 2

"הפדגוגיתבלמידה, כחלק מפיתוח ה"חממה 

בהוראההעמקנואתהעיסוקבעמ"ר)ערכים,מעורבותורלוונטיות(בלמידה,אחרונותהבשנתיים
בשאלותנקודות10-כובהכנסתבכיתה,בשיחהמקצועי,בפיתוחביטוילידיבאהדברובהערכה.

הבגרות.לבחינתעמ"ר

נאשלבו.הלמידהבתוךוהערכיותהרלוונטיותהמעורבות,עלהשיחאתונרחיבנעמיקזובשנה
.בהוראהובהערכהלאורךהלמידהבחטיבתהבינייםזהשיח

נקודות.10-בהיקףשלכהבגרותבמבחניעמ"רנמשיךלשאולשאלותבהתאמה,

.ידעסעיפישימולב,שאלותהעמ"רבבגרותיכללוגם

ראוכאןולמאמריםבנושאלשאלותעמ"רבספרות

       . תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה                                                                                            3

תיקתכניותלימודיםלעובדיהוראההואכלימקווןחשובומשמעותיללמידה.התיקמציגאת
תכניותהלימודיםבתחומיהדעת,בכלשכבותגילובכלהמגזרים.הואמאפשרלתכנןאתמרבית

רביתתוךכדייצירתקשריםביןידע,מיומנויותוערכים.יהתהליךהלימודיוהחינוכיביעילותמ

כניותלימודיםכולל:תיקת

.ידעהנדרשעלפיתכניתהלימודים.1

.מיומנויותמרכזיותבכלתחוםדעת:קוגניטיביות,תוךאישיותוביןאישיות.2

.ערכיםמרכזייםבתחומיהדעתהשונים.3

במטרהלעודד,ליזום,ליצור–.מגווןחומרילמידה,יחידותהוראה,סרטוניםוכליהערכה4
ןאתאופניהלמידהתוךכדישימושבכליםעכשווייםברוחהלמידההמשמעותית.ולגוו

התיקמהווהחלקממהלךאסטרטגילאומירחבהיקף,אשרנועדלהתאיםאתהלמידהלאתגרי
.21-המאהה

כאןראו-כניותלימודיםוקישורלתיקת



 . שילוב המעורבות החברתית בהערכה החלופית 4

מזהתקופה,מתגבשתוהולכתבמשרדהחינוךהמסקנהששילובהמעורבותהחברתיתבהערכה
החלופיתהואהדברהנכוןוהמועילביותרללמידהמשמעותית.מןהניסיוןעולה,כיהשילובבין
חלופותבהערכהלביןמעורבותחברתיתמסייעלתלמידיםלהביןולראותאתהרלוונטיותשל

תהחיים,ומסייעלהתפתחותםהאישיתולבנייתזהותם.נוכחנוכישילובזהתחוםהדעתלמציאו
ערךהעצמי,השייכותוהמחויבותלקהילה,לחברהולמדינה,ומגביראתהמחזקבהםאתתחושת

המוטיבציהלמעורבותאזרחיתוחברתית.

הלךעלאנוממליציםלמוריםלספרותליישםבביתספרםאתהמ"ףלפיכך,בשנתהלימודיםתש
משותףלמזכירותהפדגוגית,למינהלהפדגוגיולמינהללפניכםמסמךבסיסהעקרונותהנ"ל.

להבנתחברהונוערבנושאשילובהמעורבותהחברתיתבחלופותבהערכה.מומלץלהיעזרבמסמך
הרעיוןוהדרכיםלפעולעלמנתליישמו.

קישורלמסמך 

file:///C:/Users/מירב/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/BehinutBagrut/Omer.htm
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/Pages/Junior-High-List-of-subjects-per-grade.aspx
https://docs.google.com/document/d/1LKh-WBCkXN7uLQAjvWDq7UMgp4kSyjL1SBa3SnD9VXA/edit
https://docs.google.com/document/d/1LKh-WBCkXN7uLQAjvWDq7UMgp4kSyjL1SBa3SnD9VXA/edit
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 )ועדת ביטון( ויישום המלצותיה במערכת החינוך "הסיפור השלם". 5

)ועדתביטון(.מטרת"הסיפורהשלם"ועדתההמלצותשלמשרדהחינוךממשיךבמדיניותיישום
אשכלתלמידבמערכתהחינוךיכיראתהסיפורהישראליהשלםהכוללאתהעושריהיישוםה

נמשיךתש"ףהתרבותי,החברתיוההיסטורישלקהילותיהדותספרדוהמזרח.בשנתהלימודים
המלצותהוועדה.בהעמקתיישום

במסגרתיישוםהמלצותהוועדה:

הסיפורהשלם-פורטלחינוכי.'סיפורהשלם'-יחידותהוראההקשורותב10-.נכתבותכ1

יוצאתלדרךהשתלמותבנושאה"סיפורהשלם".2

הרשמהלהשתלמויות.–הקישורלמרכזפסגהת"א

יתקייםיוםעיוןלמוריהחט"בשחלקויוקדשלנושאלעיל..3

ראוכאןלקריאתהדו"חכולו

 

 . מפעל 'סופר אורח'6

.בימיםהקרוביםתפתחההרשמה"ףבשעהטובה,יוצאלדרךמפעל'סופראורח'לשנה"לתש
שלחלמנהליבתיה"סולמורותלספרותילבתיהספרלהשתתפותבמפעלחשובזה.חוזרמיוחדי

וכןיפורסםבקהילתהמורותלספרותבפייסבוק.ממליציםלעקובגםבפרסומיםבאתר'חדר
המוריםלספרות',בדףמפעלסופראורח.

 שמחת הקריאה .7
אנושמחיםלבשרכימנכ"למשרדהחינוך,מרשמואלאבואב,אישרתקציבמשמעותילהרחבת

הקריאה'לכלשכבותהגילולהעשרתדרכיעידודהקריאה.לתוכניתשנימסלוליםתוכנית'שמחת
 :קבלתהספריםבדפוס,אוקבלתהספריםבמהדורתשמע.שניתןלבחורבאחתהאפשרויות

השנההוספנואתהאפשרותלבחורבפרויקט"ספרייהבכיס".זוהיתוכניתחדשניתלהנחלת
אהבתהקריאהוהספרבאמצעותספרישמע)אודיו(הזמיניםבכלעת,לכלתלמידותלמידה,

ספריאיכותמוקלטים,שיהיו18-במכשירהטלפוןהסלולריובמחשב.התלמידיםיקבלוגישהל

.המוריםicast)שלום,באמצעותהיישומוןאייקאסטספריםמוקלטים))מיניםלהאזנהללאתז
והספרניםהמעורביםבתוכניתיקבלוגישהלמנויהפתוחשלאייקאסטויוכלולהאזיןלכל

הספריםהקיימיםבישומון.תוכניתזופתוחהלהרשמהלכלחטיבותהבינייםבארץ.להרחבה
כאן.בנושאספרייהבכיסקראו

לשאלותלגביספרייהבכיסמוזמניםלפנותלמרכזללימודירוחבכתובת
merkaz.ruach@nli.org.il

.גםהשנהיישלחוספריםלבתיספר"ףבשנתהלימודיםתשמגווןספריםנשלחולבתיהספר
נוספים.

ספרותבמרחבהפדגוגי.-ינוכיהועלומערכילימודליצירותב'שמחתהקריאה'ח-בפורטלהפדגוגי

ירטואליתתמשיךותתמוךבפרויקט'שמחתהקריאה'שילווהאתהמוריםוקהילתהמוריםה
בתהליךהלמידהברמההיומיומית.

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/yetzira-mizrahit-sipur-shalem/
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/regist/input.asp?codeClient=2099&CodeSubWeb=0
https://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/RefurmotHinoch/Documents/bitonreport.pdf
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Education/Pages/prog.library/kol-kore-icast.aspx
mailto:merkaz.ruach@nli.org.il
mailto:merkaz.ruach@nli.org.il
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 השתלמויות וימי עיון .8

:נקיים"ףבתש

מרכזיפסג"הברחביהארץ.15-השתלמויותמפמ"רב .1
ביונימפגשיםבמרכזהפסג"הויוםמרוכזבחנוכה,פסחאושישההשתלמויותאלהכוללות

)לבחירתהמורהמתוךמבחרימיםמרוכזים(.

ההשתלמותמקנהגמולומוכרתל'עוזלתמורה'ו'אופקחדש'.

מוריהספרותישלחולפחותנציגאחדמביה"סעלמנתלהתעדכןבשינוייםהחליםבהוראת
מקצועהספרות.

פירוטמועדי.לעודדאתמוריהספרותלהשתלםבהשתלמותהמקצועיתנבקשמהמנהלים
"חדרמוריםלספרות"וכןלפייסבוק.המפגשיםהקרוביםלאזורמגוריכם:יעלהבקרובלאתר

השתלמויותמקוונות:]טפסיהרישוםיפורסמובקרוב[.2

לרשותהמוריםמגווןהשתלמויותמקוונותלמוריבתיהספרהיסודיים,חטיבותהביניים
והחטיבותהעליונותבמודלאיחודמולייחוד:

.ורדפרידמןביאלרההשתלמותבהנחיית-P.B.Lהשתלמות•

למידתכליזה.-השתלמותבדרךחקר•

מיועדלרכזימקצועבספרותבהנחייתאתיוינקלר.-כליניהוללרכזימקצוע•

מיומנויותרטוריותבהנחייתענתבורגר.–דיבורבפניקהל•

שילובהחינוךהמיוחדבהוראתהספרות–שהחינוךהמיוחדפוגשאתתחומיהדעתכ•
לימורראובך.ד"רבהנחיית

וירטואליתל'שמחתהקריאה'.השתלמותבקהילה•

ממלכתי.-יפורסמובקרובבאתרהמפמ"רובאתרהפייסבוק:קהילתמורותומוריםלספרות



 הספרייה הלאומית –. המרכז להעצמת מדעי הרוח 9

מרכז-בתשע"חנוסדהקהילתמוריםלספרותולהיסטוריה,בפרויקטחלוציבספריההלאומית
לשניתחומיהדעתומתמקדתבבנייתףמשותלהעצמתמדעיהרוח.הקהילהעוסקתבלימוד

יחידותהוראהרבתחומיותעבורמוריהיסטוריהוספרות.מוריםהמעונייניםלהצטרףלקהילות
Neta.Shapira@nli.org.ilלפנותלנטעשפירא:לומדותאלהמוזמנים



 כתיבה יצירתית. 10

אנחנומבקשיםלקדםאתנושאהכתיבההיצירתית.כמקובלבאמנויותףבשנתהלימודיםתש"
העיוני,כךמןשםמשולבתהתנסותמעשיתבלימוד–אחרות,דוגמתמוזיקה,ציור,פיסולוכד'

הראוישגםבלימודיהספרותיתנסוהתלמידיםבכתיבהמקורית.

mailto:Neta.Shapira@nli.org.il
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במהלךהשנהיתקיימושמונהסדנאותברחביהארץלהכשרתהמוריםלהנחייתתלמידיםבכתיבה
מסגרתללימודיכתיבהשבראשהעומד–יצירתית.הסדנאותיתקיימובחסות"סדנאותהבית"

כרתלגמול.ההשתלמותמו.הסופראשכולנבו

ניתןיהיהלשלבפרויקטשלכתיבהיוצרת.רקמוריםשיעברוהכשרה30%-במסגרתלימודיה
יצירות5-7ביןבנושא,יוכלולהציעלתלמידיהם)גםבמהלךתקופתההכשרה(להגישתלקיטשל

מקוריות,בתאוםעםהמדריכה.

.

 . קהילות וירטואליות של מורי הספרות11

רשימתהתפוצהשלמורותומוריהספרות:

החברות/יםברשימתהתפוצהשלהמורותוהמוריםלספרותיקבלולתיבתהדוא"לשלהם
פרסומיםשוניםמטעםהפיקוחעלהוראתספרות)חוזרימפמ"ר,הודעותוכו'(כמוגםמידעעל

הצגות,מופעים,כנסיםועוד.נאהצטרפו!

וציינושברצונכםלהצטרףlirongillis@gmail.comייללכתובתהמעונייניםלהצטרף,שלחומ
לקבוצה.

קהילתמוריספרותבחטיבתקישורקהילתמוריםבפייסבוקלמוריחט"ב.להלן .1
הביניים

יההרשמה:שלב

לחובקשתהצטרפותלקבוצהבפייסבוקשל'קהילתמורותומוריםלהוראתספרות',ש .2

.קהילתמוריספרותלחטיבההעליונה

לאחרשתתקבלבקשתהחברותששלחתם,תקבלובתיבתההודעותשלכםבפייסבוק .3
הודעהובהבקשהלהזדהות)שםביה"ס,מנהלתוכד'(.רקלאחרקבלתתשובהמצדכם

תענהבקשתכם.



לסיום,אבקשכםמנהליםומוריםיקרים,לקייםשיתוףפעולהבשמירהעלקשרעקביורציףבכל

 ערוציהתקשורתשלנו.

mailto:lirongillis@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/191645778300941/

