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לכבוד:מנהליבתיהספר

רכזיהמקצועוהמוריםלספרות



רדברהמפמ"

הנאה אותה הנאה. שם שתהיה כל וקודם ]...[ משהו שיקרה איפוא מחכים הספרות "בשיעורי

עםהתרחשותכזושלנוכחיםיימצאפתאוםמשהו,שאתוהםיותרובלעדיוהם שבאהעםגילוי,

פחות."

(.1972)ס.יזהר,"להפסיקללמדספרות",החינוך,

מ למעלה אחרי שגם יזהר, ס. של הנכוחים בדבריו לפתוח בוחרת לסמן45-אני יכולים שנה,

עבורנואתקוויהמתארשלהוראתספרותטובה.כמורותוכמוריםאנונדרשיםלתמרוןמורכבבין

הרצוןלהצעידאתהתלמידיםלהישגיםאףואילוציהשיגרההרצוןלממשאתחזונושליזהר,לבין

חוזרמפמ"רנועדלשםהבהרתנהליםודרישות,חשובלילהזכירשמטרתהעלשלנותיים.משמעו

היאש"קודםכלתהיהשםהנאה."

אנימשוכנעתבכוונותיכםומאמינהבכישוריכםהפדגוגייםשה"גילוי"אליומכווןיזהריעמודלנגד

עיניכםולנגדעיניתלמידיכםבכלשיעורושיעור.

שנהבהנמצאמשהו,שאיתונהיהיותר...–ושנתלימודיםמהנהומוצלחתאנימאחלתלכולנ



שונים,תוכנית מז'אנרים יצירות של גדול מגוון כוללת העליונה בחטיבת בספרות הלימודים

 להקצות יש המתנ"ה, במסמך החינוך משרד דרישת פי על המצ"ב. במסמך שעות6כמפורט

הלימודיםבחטיבההעליונה.במהלךשלוששנותלהוראתספרות

ת לבנותיחד כדי הספר, עםצוותהספרותבבתי קשר לימודיםוהמדריכהלספרותתיצור כניות

המתאימותלכלשיכבה.

שלכם הפעולה שיתוף את בתיה"ס,אבקש ,מנהלי על בהקפדה איכותי,גיבוש ספרות צוות

עומדת שבראשו תקשורת לנהל יהיה אפשר שאיתה ספרות, חשוברכזת כן, כמו השנה. לאורך

.ף"להקפידעלהקצאתהשעותלהוראתהמקצועעלפימהשנקבעופורסםבמתנ"התש

בטלפוןאובמייל.כםאםיששאלותאובקשות,אשמחלעמודלשירות

מדריכותומדריכיספרותרשימת



בברכתשנתלימודיםמוצלחת

הספרותהוראתמדריכי

פסט-בראוטברומירב

ספרותר"מפמ



רהמזכירותהפדגוגיתיו"-ד"רמירישליסלהעתק:

הפדגוגיתמנהלתאגףא'לפיתוחפדגוגיוסגניתיו"רהמזכירות-ב'דליהפניגג

ראשאשכולחברהורוח,המזכירותהפדגוגית-גב'אלירזקראוס

'דסיבארי,מנהלתהאגףלחינוךעליסודיגב

מנהלאגףהבחינות-מרדודגל
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קידום החשיבה הרגש  -שאלות עמ"ר )ערכים מעורבות ורלוונטיות(. 2

ה"חממה הפדגוגית"חלק מפיתוח כבלמידה,  והערכים


מ ותופסים הולכים המשמעותית הלמידה ותפיסת ההוראהקוםעקרונות בתהליכי -מרכזי

הערכהבמערכתהחינוך.במסגרתהלמידההמשמעותית,המזכירותהפדגוגיתצעדהצעד-למידה

ויוזמות רעיונות לפיתוח מרחב המהווה פדגוגית", ה"חממה את ופיתחה הנושא בקידום נוסף

ות.ההערכהבבחינותהבגרלגיוון

,ביןהיתר,שאלותחשיבהושאלותבשנתייםהאחרונותבמסגרתה"חממההפדגוגית"שולבו

המקצועי,בפיתוחביטוילידיבאהדבר.ורלוונטיות(ר)ערכים,מעורבות"עמ

זומגמההבגרות.בבחינתבעמ"רהעוסקותלתשובותנקודות10-כובהקצאתבכיתה,בשיח

 תימשךגםבשנתהלימודיםהזאת.

וקיץ חורף במועדי הבגרות בבחינות ספרות הדעת בתחום שהופיעו כפי העמ"ר שאלות להלן

תשע"ח:

         האםגםאתהשואלאתהשאלה"מהזאתאהבה",האםאתהשואלמאותןהסיבות*

 ו'רלוונטיות'(.שהמשוררשואלשאלהזו?הסברוהדגםאתדבריך.)שאלת'מעורבות'   



.כאןראו-בספרותולמאמריםבנושאלשאלותעמ"ר

.קישורלעילֹמ"רולשאלותנוספותבכללתחומיהדעתראולמאמריםבנושאשאלותהע



 חממה במגמת ההרחבה בספרות. 3
 

תיפתחהשתלמותמקוונת בשנהזו לבשרלכםבשמחהכי ברצוני ספרותביחידותההוראהעל
 אתההשתלמותינחהאביכץ,והיאתהייהבינתחומית,חווייתיתועדכנית. מורחב.

של עולמם את להעשיר ובכך מורחב, ספרות הלומדים כמות את להגדיל נועד זה מהלך
 לתרוםלעיצובםכאנשיםהומניסטייםומודעיםלעצמם..םבידעעולםובידעהאדםהתלמידי

מוריםהמלמדיםספרותבמגמתהספרות,שכןהיאתעשירותחדשבתכניםל השתלמותזותועיל
הוראה, החדשים, ובדרכי החומרים על להשתלט במגמה לימדו שטרם למורים תעזור וכמובן

 ולפתוחמגמתספרותבביתספרם.

 

בנוסףלתרומת לימודיהספרותבמגמהיכוליםלעזורםלידיעתכם, להרחבתאופקיהתלמידים,
 ממוצעהבגרות,כמוסברלהלן: בהעלאת

 

זהויתרון נכנסלממוצערקציוןמורחבאחדעםהבונוסהנלווה. מביןשניהמורחביםשנלמדו,
להכני יוכלו שכן הספרות, ללימודי המוכשרים תלמידים הגבוהעבור ציונם את לממוצע ס

.בספרות,גםאםלימודיהםהאקדמייםיהיובכיווןמדעי
נקודותבקבלה25בוגריםשסיימולימודיהרחבהבספרותזכאיםלבונוסמורחבשלהזאתועוד

.ללימודיםגבוהים
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגיות
 אגף רוח וחברה

 הפיקוח על הוראת ספרות
 
 



תוכניות תמ"ר וחלוצי הערכה.  4


חינוכיותאלההןפורצותדרךומקדמותאלההןתוכניותהערכהממירותבגרות.תוכניות
הערכהשלתכניתהלימודיםהקיימתבדרכיםייחודיותשלחלופותהערכה.התוכניות

מותאמותלצורכיהםהשוניםשלבתיהספר,והןמבוססותעלתפיסתעולםחינוכיתייחודית
המקדמתלמידהמשמעותית.

הבי התוכנית ואישור מהתוכניות אחת לכל מותניהצטרפות ספרית, הסףתת בתנאי בעמידה
שקבע ציונים( האגף לחינוך על יסודיהמנהליים שק"ד, ובאישור פדגוגי של מפמ"ר )הכרה,

)בתוכניתתמ"רנדרשגםאישורפדגוגישלאגףא'לפיתוחפדגוגי[.תחום הדעת
כאןראו–כניות.לקריאתהנוהלובשנה"לתשע"טיחולנוהלחדשלהערכהחיצוניתשלהת


 הוראה לעובדי לימודים תוכניות תיק. 5

מציגאתהתיקללמידה.כלימקווןחשובומשמעותיתיקתוכניותלימודיםלעובדיהוראההוא
אתכללתוכניותהלימודיםבכלתחומיהדעת,בכלשכבותגילובכלהמגזרים.הואמאפשרלתכנן

  .מיומנויותוערכים,תהליךהלימודיוהחינוכיביעילותמרביתתוךכדייצירתקשריםביןידעה
:תיקתוכניותלימודיםכוללאת

 .הלימודים תוכניתהנדרש על פי  הידע .1

 .בכלתחוםדעת)קוגניטיביות,תוךאישיותוביןאישיות(מרכזיותמיומנויות .2

 .מרכזייםבתחומיהדעתהשוניםערכים .3

 
בנוסף,התיקכוללמגווןחומרילמידה,יחידותהוראה,סרטוניםוכליהערכהומעודד
ליזום,ליצורולגווןאתאופניהלמידהתוךכדישימושבכליםעכשווייםברוחהלמידה

 .המשמעותית
התיק מהווה חלק ממהלך אסטרטגי לאומי רחב היקף, אשר נועד להתאים את הלמידה 

 תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה    .21-לאתגרי המאה ה



בחינות הבגרות  .6 


 ותש"פבשנה"ל הלמידהיימשיכו רפורמת בשאלוני האינטרנטיים התלמידים כל יבחנו

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

השאלוניםבהםהםי מן אחד כל המוריםלספרות'יהאפשראתהמבנהשל 'חדר באתר בחנו.

 לדוגמהנמצאים מבחנים המורות הרפורמה. במתכונת לעייןוהמורים מוזמנות לספרות

הבמבחניםאלו של המבחניםבכתב לב, )שימו ונבחני30%-. מיועדיםלתלמידיםאקסטרניים

.דגמיתשובותלשאלוניבחינותהבגרותבספרות.(כמוכן,תמצאובאתרבלבדמשנה

.פרטיםעלמספרי,תשע"ו2חוזרמפמ"רמספרפירוטנוסףעלמבנההמבחניםואופייםפורסםב

.1נספחמס'דיווחראובהשאלוניםשברפורמהוטפסיה



 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/TochniyotLimudim/Tamar.htm
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/Pages/Junior-High-List-of-subjects-per-grade.aspx
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/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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 :  281-008הבהרות הנוגעות לפרק 'שירה' בבחינת הבגרות, בשאלון הבסיס 

 כך למועד. ממועד להשתנות עשוי 'שירה', בפרק בבחינה השונות השירים קבוצות מבנה

למשל,במועדמסויםתהיהאפשרותבחירהביןשירמשירתימיהבינייםלביןשירמשירי

המחציתהראשונהשלהמאההעשרים,ובנוסףשאלהעלשירמשיריביאליק.במועדאחר

רתימיהבינייםלשירמשיריביאליק,ובנוסףשאלהעלהבחירהעשויהלהיותביןשירמשי

 .20-השירמשיריהמחציתהראשונהשלהמאה

  'אם על נלמדההשאלה שלא 'יצירה תהיה ,שירעל תופיע בחירההיא מולכשאלת אל

)אםהיאתהיהסיפורקצרהיאתופיעכשאלתבחירהבפרק.'שירה'הקבוצההבודדתבפרק

 'סיפורקצר'(.



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

 הנחיות אלו תקפות הן לנבחנים 'רגילים' והן לנבחנים 'עולים חדשים'

וי בספרות מותאמת בגרות לבחינת זכאותו שאושרה ינבחן בשאלוני הרפורמהתוכניתבחן

ההתאמההבאים:בחןעלפיכלליי,י008-284,008-281ללמידהמשמעותית:

 .1 על הכל בסך לענות הנבחן שלוש שאלות, על אחת משאלה 'רומן'הפרק הפרקמאו

 .1הפרקים'שירה'ו'סיפורקצר'מושתישאלות'דרמה'

יהיה .2 'דרמה' או ומשקלכלאחתמשתי40משקלהתשובהלשאלהמהפרק'רומן', נק'

 נק'.100נק',סה"כ30התשובותהנוספותיהיה

.עלהנבחןלענותבפרקזהעלהשאלה/השאלות,חובההפרקהראשוןבבחינההואפרק .3

פרק.שימולב,ז'אנרפרקהחובהלאיהיהידועמראשהמופיעותבראשהעלפיההנחיות

 לנבחניםוהואעשוילהשתנותממועדלמועד.

פרקהחובה'מכתיב'לנבחןאתבחירותיובפרקיםהבאים. .4

כךלמשל,אםפרקהחובההוא'רומן'הנבחןיענהעלשאלהאחתמפרקזה.בנוסףיוכל

 מפרק שאלות שתי על לענות שתיההנבחן על או זה(, בפרק ההנחיות פי )על 'שירה'

'שירה'ה'סיפורקצר')עלפיההנחיותבפרקזה(,אועלשאלהאחתמפרקהשאלותמפרק

 .בחירתולפי'סיפורקצר',עהושאלהאחתמפרק

הנבחןיענהעלשתישאלות,עלפיההנחיות,דוגמהנוספת:אםפרקהחובההוא'שירה'

 בפרקזהובנוסףיענהעלשאלהאחתמהפרק'דרמה',אומהפרק'רומן',עלפיבחירתו.

 

                                                           
1
 . תוכניתכפי שיסתבר מן ההנחיות בהמשך אין אפשרות לנבחן שלא ללמוד את כל פרקי ה 
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,ההנחיותהחדשותלבחינההמותאמתמצמצמותאתמספרהשאלותעליהןיענההבהרה חשובה

בבח ללמודאתמלואהנבחן מחייבותאותו הן אך אםברצונותוכניתינה, הלימודיםבספרות,

להצליחבבחינה.

 החל – בספרות הגברה במסלול בגרות למבחן למידה לקויי לנבחנים מותאמת בחינהשימו לב: 

 (2019) ט"תשע קיץ ממועד

תוכניתבשאלוןבחןיי,ההגברהבמסלולבספרותמותאמתבגרותלבחינתזכאותושאושרהנבחן

:הבאיםההתאמהכלליפיעל,008381מספרבשאלוןמשמעותיתללמידההרפורמה

.'(נק26)מחזהאונובלה:גדולהאחתשאלהעלמענהנדרש'אבחלקהראשוןבפרק

אומרומאןפרקאוסיפור,שיר:בלבדאחתקצרהיצירהעלמענהנדרש'בבחלקהראשוןבפרק

'(.נק24)אפוס

בנושאיצירות2-3עלהמבוססתאחתשאלהעלמענהנדרש-אנרים'ז-ביןנושאים-השניבפרק

'(.נק50)השאלהדרישותפיעל,הנבחר

'.בבחלק'אבפרקרקנעשתהבבחינהההתאמה:לבשימו

 2X50=100.פרקלכל'נק50כ"ובסה

 היחידה השלישית

במסגרתלימודספרותמוגבר,ישלאשראתהיחידההשלישיתבטרםהוראתה,ולאעםסיומה.

הלימודיםשלהיחידהישלשלוחלפיקוחעלהוראתהספרות.תוכניתאת

:לנבחנים אקסטרנים ולנבחני משנה בלבדהודעות חשובות

008-282כניתהלימודיםבשאלוןויחולשינויבת"ףתש קיץהחלממועד
להלןפרטיהשינוי:

פרקהשירהיהיהחובה.8282בבחינהשלשאלון
נק'.60סה"כהפרק-נקודות30כלשאלהל:עלהתלמידלענותעלשתישאלות

מןהפרקהשניוהשלישי,דרמהוספריקריאה,עלהתלמידלבחורפרקאחדולענותעלשאלה
.נק'40–אחת

 המחזותיהיושאלותכלליות.שאלותהבחינהעלספריהקריאהועל

 קריאההרשימת ספרי 
/מארקהאדוןהמקרההמוזרשלהכלב

/דוריתרביניאןסמטתהשקדיותבעומריג'אן
/אלנהפרנטההחברההגאונה

/וילקיקולינסהאישהבלבן
/דוידגרוסמןשהולרוץאיתוימ
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לבחינהחובה  מחזותרשימת 
אוסקרווילדחשיבותהשלרצינות/

מסיבתיוםהולדת/הרולדפינטר
מימפחדמווירגינהוולף/אדוארדאולבי

משרתםשלשניאדונים/קרלוגולדוני
מקווה/הדרגלרון

שבעה/שמואלהספרי


,המיועדלנבחנים008-282שלשתייחידותלימוד,מס'30%-בחורףתשע"ט,בשאלוןה (א

בין–הוא'החברההישראליתהנושאבפרקשירהבחנימשנהבלבד,אקסטרנייםולנ

שברלאיחוי'.ישללמודשיראחדמכלזוגשיריםשברשימההמפורסמתגם

 .2נספחמס'-ב

החלמקיץתשע"ח,נכנסה:לימודים חדשה לנבחני משנה ונבחנים אקסטרניים תוכנית (ב
נבחניםאקסטרנייםשנבחניםבשאלוןללתוקפהתוכניתלימודיםחדשהלנבחנימשנהו

.008-383שאלון מס' (,מורחבשלחמשיחידותלימוד)30%-ה
כניתו.הנושאפורסםבת3נספחמס'.ראוהמשפחה בראי הספרותנושאהיחידההחדש:

 .בקישורזההלימודיםלנבחניםהאקסטרנייםונבחניהמשנה,ראו
 
 

 לימודים חדשה ללקוי שמיעה החל מחורף תש"פ תוכנית
 

 שירים:7סה"כבישללמד–פרק השירה.1
שלשנימשורריםשונים.ארבעהמתוךשנישיריםמדל:ישלשירתימיהביניים

מתכניתהלימודים.שנישירים:ישללמדשירתביאליק
.שיריםשלושה:ישללמדהמאההעשריםהמחציתהראשונהשלשירת

משתיתקופותשונות.סיפוראחדשלסיפוריםשלושהישללמד - פרק הסיפור הקצר.2
.אומתורגמיםחובה,ועודשניסיפוריםשליוצריםשוניםמתקופותשונות-עגנון

מומלץמסוגת-מתורגמתאועברית-יצירהאחתללמדיש-והנובלה  פרק הרומאן.3
,לבחירתהמורה.נובלהה
המורה.לבחירת-מודרניאוקלאסי-אחדמחזהישללמד- דרמהה פרק.4
 

מבנה הבחינה:
פרק הראשון הוא חובה.ה

לבחירתו.שניפרקיםעלהתלמידלענותעלוספים,מביןשלושתהפרקיםהנ
–בפרקהשירה על לענות שאלותיש שונה:שתי אחתמתחוםשירה )כל שלוש מתוך

שירתימה"ב/שירתביאליק/שירתהמחציתהראשונהשלהמאההעשרים(.
מתוךשלוש.שתישאלותישלענותעל–בפרקהסיפורהקצר

ממוקדותביצירותמסוימות,אולחילופיןשאלותכלליותלהיותשאלותעשויותהשאלות
כפוףלהחלטתהמורההמחבראתהבחינה.ב

גםכאןהשאלותיכולותמתוךשתיים.שאלהאחתישלענותעל–בפרקהדרמהוהרומאן
               הבחינה.אתמחברהמורהההדברנתוןלשיקולדעתושלממוקדות,ואוכלליותלהיות

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/ExternalStudies70-30.doc
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.ףתוקף השינוי החל מקיץ תש"

 

 

 
 מבנה רצוי של תשובה בספרות

בחינתהבגרותבספרותאורכתשעתייםוחצי,ובמהלכהנדרשהתלמידלענותעלארבעאוחמש
שאלות)בהתאםלבחירתהפרקים(.

כזאתהקשורהלכלאורכהבשאלה.תשובהאיכותיתהיא

כדילכתובתשובהטובה,עלהתלמידליצורטקסטפרשני,ולהקפידעלהכלליםהבאים:

סיום.–גוף–התשובהבחלוקהלפתיחהישלבנותאת .1
שנייםעדארבעה–פתיחה .2 הצגתשםהיצירהויוצרה,וכןקישורלשאלהוובמשפטים,

 בלבד)ללאפירוטוללאדוגמאות(.הצגתנושאהיצירהבאופןכללידרך
שלושעדחמשפסקות,כשבכלאחתמהןדיוןבנושאמרכזיאחד,בהקשר–גוףהתשובה .3

 ישירלהנחיותהמופיעותבשאלה.
חמישהמשפטים.-פסקהטובהצריכהלהכיללכלהפחותארבעה–מבנהפסקה

רלשאלה.טענה~הסבר/פירוט~ביסוס)דוגמה/ציטוט(~פרשנותבהקש
 המסקנותהעולותמהיצירה)מסרומשמעות(בהקשרלשאלה.סיכום–סיום .4

 
ישלהימנעמתשובותשעיקרןתיאוריתוכןהיצירה!פרטיתוכןיובאולשםפירוטוביסוס

ובןמאליוכיאיכותהתשובהתוערךלפימידתמהטענה,שחייבתלהיותקשורהלשאלה.
רשורהריקהכרווחביןפסקהלפסקה.מומלץלהשאיהחיבורשלהלשאלה.

 פרק הרומאן

תבוטלהשאלההנפרדתל"יצירותכוכבית"בפרקהרומאן.ףהחלממועדחורףתש"

 כניתהלימודיםופיכלהרומאניםוהנובלותשבת-ניתןיהיהלענותעלשאלותהפרקעל

 בספרות  %30הערכה חלופית  

גמישותבבחירתתכניהלימודויצירתיותהוראתהספרותבמסגרתהערכהחלופיתמאפשרת
הוודאותשהתלוותהעדכהלחלקזה-בדרכיההוראה.כדילהבהיראתהדרישותולהסיראתאי

כניתהלימודים,הפיקוחעלהוראתהספרותגיבשהנחיותלמתווהההוראהבמסגרתזו.ובת

וראה.בספרותיעמדולרשותהמוריםכמהאפשרויותלה30%-במסגרתלימודיה

מחייב.להלןפירוטדרישותהלימוד,אפשרויותלהפקתתוצריהמתווהףמשנתהלימודיםתש"
לימודומחווניםלהערכה:

:דרישותהלימוד

סיפורקצראחד..1

מחזהאחדאושניסיפוריםקצרים..2
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.יומןקריאה.3

נושאיםהשיריםבארבעהשירים)בחירהחופשיתמתוךמגוון-שירהמודרנית.4

הלימודים(.תוכניתהמפורטיםבחלקזהשל

מחוזית.המדריכההכניתהלימודים,אומחוצהלהבאישורועלהיצירותלהיותמתוךת



:אפשרויותהפקתתוצרילימוד

עמודים(.10-8עבודתחקרעיוניתגדולה.)עבודהאחתבהיקףשל.1

עמודים(.3-2קטנות)כלעבודהבהיקףשלתלקיטשלחמשעבודות.2

עבודהבקבוצות)עבודהגדולההמחולקתלמטלותאישיות/קבוצתיות(..3

פרויקטיצירתיהמשלבביןפןויזואלילפןמילולי..4

.מבחןמסכם.5

מדרכיהפקתתוצריהלימוד.שתייםישלבחורלפחותב

מחוזית.המדריכההידי-ובלבדשיאושרועלניתןלהציעדרכיהפקתתוצרילימודנוספים,



:מחווניםלהערכתתוצריהלימוד

לכלאחתמארבעאפשרויותהפקתתוצריהלימודמצורפתהצעהלמחוון.

מוריםשיעדיפולבנותבעצמםאתהמחווןיוכלולעשותזאתלפיהבנתם.

מחווןלהערכתמטלתחקר/עבודהעיונית


רתיתמחווןלעבודהיצי

 
 כתיבה יצירתית   
 

בשנתהלימודיםתש"פאנחנומבקשיםלקדםאתנושאהכתיבההיצירתית.כמקובלבאמנויות
מןכךשםמשולבתהתנסותמעשיתבלימודהעיוני,–אחרות,דוגמתמוזיקה,ציור,פיסולוכד'

הראוישגםבלימודיהספרותיתנסוהתלמידיםבכתיבהמקורית.
תלמידים להנחיית המורים להכשרת הארץ ברחבי סדנאות שמונה יתקיימו השנה במהלך

 יצירתית. בכתיבה הבית" "סדנאות בחסות יתקיימו כתיבה–הסדנאות ללימודי מסגרת
.,ההשתלמותמוכרתלגמולשבראשהעומדהסופראשכולנבו

רקמוריםשיעברוהכשרהניתןיהיהלשלבפרויקטשלכתיבהיוצרת.30%-במסגרתלימודיה
לתלמידיהם להציע יוכלו ההכשרה(בנושא, תקופת במהלך יצירות)גם של תלקיט להגיש

 שיהוו ה20%מקוריות, ה30%-מתוך המחצית10%-. שירת להוראת יוקדשו הנותרים
,בתאוםעםהמדריכה.20-השנייהשלהמאהה

 בקיום ימשיכו היצירתית, הכתיבה מיומנות בקידום יבחרו שלא הלימודיםתוכניתמורים
.30%-הרגילהבמסגרתה



https://docs.google.com/document/d/1XDoIQWB1pSMEAggLpszTtFU3UAWut2Xi7zdPiOa_5aE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XDoIQWB1pSMEAggLpszTtFU3UAWut2Xi7zdPiOa_5aE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HrhK87QtzZDtdW1EX9Njb9NJnxC1JkH_SlM1h9KVNmw/edit
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 יצירות במוקד .7

:בפרק 'סיפור קצר' בבחינת הבגרות
עלממוקדתתשפ"א,תופיעלבחירתהנבחניםשאלהחורףהחלממועדקיץתשע"טועדלמועד

 מנגיסטומאת"חלום בדמי כבוד"הסיפור גרמאו ב'חדר. עליו הוראה וליחידת עצמו לסיפור
לחצוכאן המוריםלספרות'.


ממועד החל פ"אתשקיץ למועד פ"גתשקיץועד לבחירתהנבחניםשאלה תופיע , עלממוקדת

גוטפרוינדמאת "צלליות"הסיפור .אמיר אור ראה הסיפור כנרת,בקובץ הוצאת "צלליות",
,2005ביתן,-זמורה

ישנם בספר קרת. והואיצאבמסגרתפרויקט11בעריכתאתגר ויוצרים, יוצרות סיפוריםשל
"ספרלמעןהקהילה".כלהרווחיםממכירתהספרוכןהתמלוגיםשלמחבריהסיפוריםמועברים

לעמותתאנו"ש,המסייעתלפגועינפשלהשתלבמחדשבחברההישראלית.
 

 צלליות / אמיר גוטפרוינד

סיבוך שכולל העלילתי המהלך הז'אנר. אתמאפייני המכיל קלאסי קצר הואסיפור "צלליות"
 אתסוגייתמחיר מעצב וביניהםנקודתשיא)פואנטה( והתרה, לשיגעון.שפיותהטשטוששבין

של אלמנט לסיפור מתווסף והקולקטיבי(, )האישי העבר מן אפלים צללים בחשיפת כשמדובר
כגון:מיבשאלות,הואלאיכותהיצירהכולה.הקריאהבסיפורמזמנתדיוןמתח,אשרתורםאף

?האםהאופןבוהחברהמגדירהאתה'אחר'כחולהנפשנעשיתבצורהאובייקטיבית'משוגע'הוא
 חלקוהגונה? להיות שזכותם או סגורות, במסגרות להיות צריך נפש פגועי של מקומם האם

ה"בריאה"? הרמהקהילה מעמדם נפש?-פואימה פגועי שואה ניצולי של והחברתי פסיכיאטרי
קריאהמציעההמשמעותהסמליתשלהצלליותהמגלמותאתהצדדיםהאפליםשבנפשהאדם

פסיכולוגיתשלהסיפורהמטלטלהזה.

ולהרחיב העשוייםלעוררעניין מוזכריםבסיפוראירועיםהיסטורייםבתולדותהמדינה, בנוסף,
התל בקרב מעניינים,אופקים מקראיים ארמזים גם מסתתרים הצלליות במופעי מידים.

שקישורםלעלילתהסיפורמעמיקאתאפשרויותהפרשנות.הללומוביליםאתהקריאהבסיפור
לדיוןבסוגיותמוסריותהרלוונטיותלימינואנו.



:בפרק 'הרומאן' בבחינת הבגרות

ועדלמועדקיץתשפ"בבמסג תופיעלבחירתהחלממועדקיץתש"ף, והנובלה, רתפרקהרומאן
,1948-"מאתג'ורג'אורוול,שראהאורלראשונהב1984הנבחניםשאלהממוקדתעלהרומאן"

בתרגוםחדששלארזוולק,בהוצאתעםעובד.2019-ויצאב

 הסיפור השלם )ועדת ביטון( ויישום המלצותיה במערכת החינוך.  8
 

mailto:http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/Grameo.pdf
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 מטרתהיישוםהואמשרדהחינוךממשיך במדיניותיישוםועדתהסיפורהשלם)ועדתביטון(.
הכוללגםאתהעושרהתרבותי,,שכלתלמידבמערכתהחינוךיכיראתהסיפורהישראליהשלם

נמשיךבהעמקתףתש"החברתיוההיסטורישלקהילותיהדותספרדוהמזרח.בשנתהלימודים
המלצותהוועדה.יישום

 אלה ב10-כמועלותבימים הקשורות הוראה השלם'-יחידות 'סיפור כן וכמו לדרךי, וצאת
 זה.שתלמותמקוונתבנושאה
 
 מפעל 'סופר אורח'. 9

 
תש לשנה"ל אורח' 'סופר מפעל יוצאלדרך בימיםהקרוביםתפתחההרשמהף"בשעהטובה, .
שלחלמנהליבתיה"סולמורותלספרותילבתיהספרלהשתתפותבמפעלחשובזה.חוזרמיוחדי

 בפייסבוק. לספרות המורות בקהילת יפורסם 'חדרמומלץוכן באתר בפרסומים גם לעקוב
המוריםלספרות',בדףמפעלסופראורח.

 
 שמחת הקריאה. 10

 
אנושמחיםלבשרכימנכ"למשרדהחינוך,מרשמואלאבואב,אישרתקציבמשמעותילהרחבת

הקריאה.תוכנית עידוד דרכי ולהעשרת הגיל שכבות לכל הקריאה' שני 'שמחת לתוכנית
מסלוליםשניתןלבחורבאחתהאפשרויות.

 לבחור האפשרות את הוספנו בכיס"בפרויקטהשנה "ספרייה . להנחלתתוכניתזוהי חדשנית
באמצעות והספר ותלמידה,ספרי שמע )אודיו(אהבתהקריאה תלמיד לכל עת, הזמיניםבכל

ספריאיכותמוקלטים,שיהיו18-.התלמידיםיקבלוגישהלובמחשבבמכשירהטלפוןהסלולרי
זמיניםלהאזנהללאתשלום ), אייקאסטספריםמוקלטים המוריםicast)באמצעותהיישומון .

קאס איי של הפתוח למנוי גישה יקבלו בתוכנית המעורבים לכלוהספרנים להאזין ויוכלו ט
להרחבה פתוחהלהרשמהלכלחטיבותהבינייםבארץ. תוכניתזו הספריםהקיימיםביישומון.
בנושאספרייהבכיסקראוכאן.לשאלותלגביספרייהבכיסמוזמניםלפנותלמרכזללימודירוח

erkaz.ruach@nli.org.ilmבכתובת

יישלחוספריםנוספיםלבתי.גםהשנהטנשלחולבתיהספרבשנתהלימודיםתשע"ספריםמגוון
ספרנוספים.

הפדגוגי נח-בפורטל במרחבלא ספרות הקריאה' ב'שמחת ליצירות לימוד מערכי הועלו ינוכי
 .הפדגוגי

 הקהילת המורים ווירטואלית תמשיך 'שמחת בפרויקט שתתמוך המוריםיהקריאה' את לווה
בתהליךהלמידהברמההיומיומית.

 

 שילוב המעורבות החברתית בהערכה החלופית בספרות. 11
 
'שילובהמעורבותהחליטולעודדאתמזכירותהפדגוגית,המינהלהפדגוגיומינהלחברהונוערה

החברתיתבחלופותבהערכה'  משותף. לשםכךמסמך נכתבכחלקמהתפיסהוהפיצו המסמך
הדעת, תחומי הוראת כי המדגישה התפיסה את מחזק זה מסמך ערכי. לחינוך המערכתית
בנושא להערכה החלופות בין לשילוב משמעותית. ללמידה תורמת בערכים, עיסוק המשלבת

file:///D:/Downloads/merkaz.ruach@nli.org.il
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תורם זה שילוב רב. חינוכי ערך יש החברתית מעורבות נושא לבין השונות, בתמות ספרות
הלימודיליצי התוכן עולם בין המחברת וללמידה וחברתית אזרחית למעורבות מוטיבציה רת

נסייעלתלמידיםבהתפתחותםהאישיתובבנייתזהותםונחזקבהם בדרךזו למציאותהחיים.
אתתחושתהערךהעצמי,השייכותוהמחויבותלקהילה,לחברהולמדינה.

ממליציםלמוריםלספרותליישםבביתספרםאתהמהלךעלבסיסבשנתהלימודיםתשע"טאנו
המצורףמסמךבהעקרונותש

 
 
 
 
 

 השתלמויות וימי עיון. 12
 
ברחביהארץ.מרכזיפסג"ה14-נקייםהשתלמויותמפמ"רבףש"בת.1

 כוללות אלה 6השתלמויות ויום הפסג"ה במרכז מפגשים ביוניעיון או פסח בחנוכה, מרוכז
)לבחירתהמורהמתוךמבחרימיםמרוכזים(.

'אופקחדש'.לההשתלמותמקנהגמולומוכרתל'עוזלתמורה'ו
החלי בשינויים להתעדכן מנת על מביה"ס אחד נציג לפחות ישלחו הספרות בהוראתמורי ם

מקצועהספרות.
הספר בתי ממנהלי מבקשים המקצועיתאנו בהשתלמות להשתלם הספרות מורי את .לעודד

השתלמותהיאתנאילבחוןבבחינותהבגרותבע"פבספרות)השתלמותאחתלארבעשנים(.
רמת שבע, באר בפסגות: יצירתית בכתיבה השתלמויות יתקיימו מודיעין,-וכן מנח"י, גן,

הרצליה,ראשוןלציון,חיפהככתובלעיל.יאל,כרמ


"חדרמוריםלספרות":פירוטמועדיהמפגשיםהקרוביםלאזורמגוריכם:יעלהבקרובלאתר
.וכןלפייסבוק


.השתלמויותמקוונות:]טפסיהרישוםיפורסמובקרוב[2

הביניים חטיבות היסודיים, הספר בתי למורי מקוונות השתלמויות מגוון המורים לרשות
במודלאיחודמולייחוד:והחטיבותהעליונות

ו"חלוציההשתלמותהיאתנאילמוריםהמלמדיםבפרוייקטתמ"ר-P.B.Lהשתלמות•
ורדביאלרפרידמןהערכה".בהנחיית

,למידתכליזה-השתלמותבדרךחקר•
מיועדלרכזימקצועבספרותבהנחייתאתיוינקלר.-כליניהוללרכזימקצוע•
.מיומנויותרטוריותבהנחייתענתבורגר–יבורבפניקהלד•
לימורראובךד"רבהנחיית–החינוךהמיוחדפוגשאתתחומיהדעת•
מזרחלמערבבספרותהעבריתוהכללית• תיבהנחי,חט"בלהשתלמותרבתחומית-בין

שושן-ד"ראסתיאדיביואסנתבראוןד"ר
.אביכץבהנחיית-השתלמותמקוונתלהוראתספרותמוגברת•
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1LKh-WBCkXN7uLQAjvWDq7UMgp4kSyjL1SBa3SnD9VXA/edit
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/PinatMafamar
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 קהילות וירטואליות של מורי הספרות. 13
 

ומורי הספרות:רשימת התפוצה של מורות 
 החברות/יםברשימתהתפוצהשלהמורותוהמוריםלספרותיקבלולתיבתהדוא"לשלהם

פרסומיםשוניםמטעםהפיקוחעלהוראתספרות)חוזרימפמ"ר,הודעותוכו'(כמוגםמידעעל
הצגות,מופעים,כנסיםועוד.


להצטרפותלרשימתהתפוצה:דרכים

ולכתובשברצונכםלהצטרףלקבוצה.lirongillis@gmail.comלשלוחמייללכתובת

:'קהילת מורות ומורים להוראת ספרות' בפייסבוק
לדיוןהקהילהבפייסבוקמהווהבמהלקיוםדיונים,לשיתוףבעשייתכם,להעלאתמערכישיעור,

וכיו"ב.,הערות,מחשבותתוצריתלמידים,לשאלות,להצגתיצירותב
חט"עוכןלחט"ב.בפייסבוקלמוריקהילתמורים


:שלביההרשמה

סבוקשל'קהילתמורותומוריםלהוראתספרות',ישלחובקשתהצטרפותלקבוצהבפי.1
בקשההצטרפותלקבוצתבפייסבוקשלקהילתמורותומוריםלהוראתהספרות.2 שלחו

.בחטיבתהביניים
בפייסבוק.3 שלכם ההודעות בתיבת תקבלו ששלחתם, החברות בקשת שתתקבל לאחר

 ביה"ס, )שם להזדהות בקשה ובה הודעה תשובה/מנהלשם קבלת לאחר רק וכד'(. ת
תיענהבקשתכם.-מצדכם

להוראתספרות.4 והמורים המורות לקהילת אתכם להוסיף נוכל להודעה המענה לאחר
בפייסבוק.




שיתוףפעולהבשמירהעלקשרעקביורציףבכללקייםאבקשכםמנהליםומוריםיקרים,,לסיום
ערוציהתקשורתשלנו.






