
 איך
 לומדים
מרחוק

מפמ"ר: סיגלית שושן

https://biteable.com/watch/-2501815
https://biteable.com/watch/-2501815
https://biteable.com/watch/-2501815


كیف نتعّلم العربّیة 
في المدارس الیھودّیة؟

ألّتعّلم عن بعد من خالل وسائل رقمّیة
 ערבית במחוז מרכז -  תשפ"א

דבס זהבית
מדריכה מחוזית לערבית - מחוז מרכז

https://www.youtube.com/watch?v=RGpz4V12i8I


 العطاء 

"َجِمیلٌ أْن ُتْعِطَي َمْن َیْسأَْلَك، 

َوأَْجَملُ ِمْنُھ أْن ُتْعِطَي َمْن َال َیْسأَلَُك َوَقْد أَْدَرْكَت َعَوَزهُ"

"טוב לתת כשנשאלים, אך טוב יותר לתת מבלי להישאל 

- לתת מתוך הבנה"

(من كتاب: "النبي" لجبران خلیل جبران..)



ברמה האישית



תרחישים לסוג הלמידה - ערבית
היברידי : הוראה מרחוק + הוראה פרונטלית

 הוראה פרונטלית (בכיתה)

אותיות - כתיבה והטמעה
הוראת תחביר 
הוראת דקדוק
הבעה בכתב

מבחנים

 הוראה מרחוק (סינכרוני +אסינכרוני)

אותיות - זיהוי ותרגול
תרגול תחביר 
תרגול דקדוק

קריאת טקסטים
הבעה בעל פה

אוצר מילים



 למידה  היברידית - הצעה לדרכי הוראה 
 הקלטת קול במסך באמצעות
screen cast o matic  אתר 

 הקלטת קול במסך באמצעות
power point  

בחנים: 
* גוגל פורמס 
weizer me *

qr code יצירת 
צרו  qr code משלכם

דרייב - מצגות / מסמכים שיתופיים

padlet   - לוח שיתופי

משחקים: *  לודוס   * קויזלט  *קהוט

lergo

https://youtu.be/iKX7_83g_c4
https://youtu.be/iKX7_83g_c4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EGELbL96kpc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EGELbL96kpc
https://www.youtube.com/watch?v=aF5cSyHVUcM
https://youtu.be/kV_YHdKhKeM
https://youtu.be/DCgm0tfWrIo
https://www.qrcode-monkey.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Hjn41SuhTrA
https://youtu.be/B42r0UM7jPc
https://drive.google.com/file/d/1ibbfpTwBATSQ8qq6YuDJOzSiYHIRUOYH/view


 דרכי הערכה 

היבחנות בכתב:

מבדקים / בחנים

מבחנים

אנסינים

               מטלות מקוונות:

הכנת סרטוןשיח בעל פה
       הכנת משחק פרזנטציות

הכנת מצגתהכנת תעודות זהות
תשבציםדפי עבודה
מבדקים מקוונים הכנת עיתון

הקלטות
מטלות משלבות פתגמים ואיורים

תמונה אינטראקטיבית
 דוגמאות

להערכה חלופית

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/TochnitLimudim/halufot/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/TochnitLimudim/halufot/


 Google Meet 
לבעלי חשבון גוגל 

ארגוני חינוכי

פרקטיקות בהוראה ZOOM
 עם הזדהות אחידה

ללא הגבלה 

כלים דיגיטליים למפגש כיתה וירטואלי
ألّتعّلم عن بعد من خالل وسائل رقمّیة

https://meet.google.com/_meet?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://edu-il.zoom.us/


ברמה בית ספרית 

כל מורה מפעיל כיתה וירטואלית סינכרונית עם תלמידיו. 1.

השתלמויות מקוונות מטעם הפיקוח לערבית. 2.

דלת פתוחה בהוראת הערבית - מורים חונכים ומלווים.3.

צוות ערבית בונה תכנית עבודה מותאמת, בהתאם לרמת התלמידים, 4.

חומר הלימוד ושילוב הכיתה הוירטואלית.

תלקיטים למורים וליווי מורים חדשים.5.

מפגשים שבועיים עם המדריכה המחוזית - שעת ערבית עם זהבית.6.

הנחיות לשיעורים בזום.7.

https://docs.google.com/document/d/1pF5eryZww_D8kxzE4-nN4HLs3casRTRA/edit
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Arabic/Pages/about.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Arabic/Pages/arabic-hour.aspx


 המלצות למורה לערבית

קביעת נוהל מתן משימות 
מתוקשבות

הכינו מערכת שעות וכתבו 
מה עשיתם למעקב

תכנית לימודים לפי חודשים 

בידקו מהם ספקי התוכן 
הדיגיטליים של בית הספר 

יידוע בית הספר בנהלים 
שנקבעו

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/tochnitlimudimodshi.htm


 מאגר אוצר מלים 
מאתר מפמ”ר ערבית

קריטריונים לציון –
הגדרה אחידה 
והערכה חלופית

מגמת ערבית – 
הגברת המוטיבציה 

ומספר הבוחרים

הספק – המלצה 
למבחנים שכבתיים 

באותו יום ואותה שעה

העשרה – בהתאם 
לתכנית הלימודים 

ולמועדים

תלמידים מתקשים - 
חוזר מפמ"ר תשע"

ח/1

השיח בערבית 
מדוברת בכיתה  תיק עבודות ומבחנים 

קשר עם הורים 
ותרומת הורים 

לשיעורים

ألَجْلَسة ٱألُوَلى لَِطاقِم ٱللَُّغة ٱْلَعَرِبیَّة



התאמות לילדים 
מתקשים

שמיעה / חזותיות

נקודת חוזק

מנות קטנות של הצלחה

למידה 
משמעותית 

והישגים 
לימודיים

קידום ביצוע וגילוי 
אכפתיות

למידה יוצרת משמעות



ברמה מחוזית - מתוך התכנית המחוזית 
תשפ"א



ברמה מחוזית - יעדים ומטרות מתוך התכנית 
המחוזית תשפ"א  למידה מעמיקה , המשלבת ידע

מיומנויות וערכים ומקדמת הישגים 
טיוב דרכי הוראה והתאמת ארגון הלמידה 

לכיתה הטרוגנית 
פיתוח כלים פנימיים להערכה 

חיבור בין תחום הדעת לפרקטיקות הוראה 
איכותיות וכלים להוראה בכיתה הטרוגנית 

 חינוך למעורבות אזרחית
  וסולידריות חברתית

טיפוח אקלים המקדם תחושת שייכות ומוגנות
יחסי קרבה ואכפתיות 

הוגנות ושוויון הזדמנויות
  לכל תלמידי ישראל

קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות 
יחודיות

 הון אנושי איכותי בחינוך
פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

 סביבות ושותפויות מקדמות
למידה

תכניות עבודה 
תוכנית ליווי ותמיכה

פדגוגית וארגונית בבתי
ספר במיקוד לצמצום פערים 

 

מפ"ה
מומחיות 
בתחום 

דעת

פרקטיקות 
הוראה

הוראה 
בכיתה 
הטרוגנית



ערבית במחוז מרכז -  למידה מרחוק 

  קישורים לפעילויות
 ערבית למגזר היהודי

 מאגר מחוזי של פעילויות
 (יש לבחור בתחום הדעת ערבית

למגזר היהודי)

 

 ערבית במחוז מרכז

https://docs.google.com/document/d/1D_xtvK2qmch6Pi2T5NKbP8Tnaf9Virs-siZmdjFojnE/edit
https://docs.google.com/document/d/1D_xtvK2qmch6Pi2T5NKbP8Tnaf9Virs-siZmdjFojnE/edit
https://bit.ly/tikshuvmknowledgeh
https://bit.ly/tikshuvmknowledgeh
https://bit.ly/tikshuvmknowledgeh
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Arabic/Pages/about.aspx


ברמה הארצית - אתרי ערבית -  למידה 
מרחוק 

 שידורים  באולפן -  למידה

 מרחוק בערבית

 שידורים  באולפן -  מפתח

 תכנים עם קישורים
פורטל תלמידים 

(מאגר בחינות בגרות)
 

 אתר מפמ"ר ערבית
  מצגות מלוות למידה -

 למידה מרחוק בערבית

 לומדים בביטחון

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://drive.google.com/file/d/1rIpxRGX4c7Lt902p_6B3NsD4NkJLSOz8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rIpxRGX4c7Lt902p_6B3NsD4NkJLSOz8/view?usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/bagmgr/default.html#/
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/arabsafa/machadash/mahadash.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%AA++%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%AA++%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94.htm
https://covid.education.gov.il/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94


 סיכום - תשפ"א

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/kishurintashpa.pdf


أَتََمنَّى لَك َولَِعائِلَتِك
ة  َسنَة   َسالم َوَسنَة ِصحَّ

َسنَة َصْبر وَسَعاَدة
     َسنَة  نََجاح 

לסיכום

https://biteable.com/watch/over-the-rainbow-copy-2676022

