
מזכירות הפדגוגיתה
אגף השפות

הפיקוח על הוראת העברית

ר"עמשאלות 
(לוונטיותרעורבות מרכים ע)

הבעה ולשון, הבנה:בעברית



קידום למידה הנוגעת בכל רובדי האישיות של האדם: המטרה.

שינוי בהוראה-שינוי בהיבחנות החיצונית :הדרך

 האם נושאים משמעותיים וערכיים יכולים להתרחש בעת למידה
?והיבחנות



כיצד מתחוללת חווית למידה  

משמעותית בשיעור

הפניית קשב 

והענות  

מפגש  

הדהודהתבוננות
תוך אישי

הפנמה

:בשפת תפקודי הלומד

קוגנטיבימטה קוגנטיבי

תוך אישי



:שלוש מטרות להוראה

 ומיומנותידע רכישת

 וסקרנותפיתוח חשיבה

 הלומד ופיתוח ערכיואישיותו של הצמחת

שלוש מטרות להוראה



והמיומנויותהנושאים,המטרותלצדהלימודיםתכניותברוב
בנושאים,במטרותגםלהבחיןאפשר,הקוגניטיביבתחום

.ורגשייםאישיותייםערכייםהיבטיםבעליובמיומנויות

התוךלתפקודהנוגעותמטרותאלה,הלומדתפקודיפיעל-
.אישי



שלוברגשותיהםבמחשבותיהםנוגעהטובהשיעור
יוצרואףערךבעליתכניםעםאותםמפגיש,הלומדים

.לתלמידיוהמורהביןתומכיםאישייםיחסים

שלאאומודעבאופן–ביותרהמשפיעיםהגורמיםאחד
שלההערכהאופןהואבשיעורהמתרחשעל–במודע
.הדעתתחום

אכןהדעתתחוםמטרותאםלבדוקאמורהההערכה
.מתממשות



ממטרות חוק החינוך הממלכתי  :

המכבד את  ...  אוהב עמו ואוהב ארצו, לחנך אדם להיות אוהב אדם"
לפתח  ... את זהותו התרבותית ואת לשונו, משפחתו ומורשתו, הוריו

"את אישיות הילד והילדה

החממה הפדגוגית במזכירות הפדגוגית



  טיפוח עניין וסקרנות כלפי הלשון בכלל וכלפי הלשון העברית ודרכי
בפרטהשימוש בה 

הלשון העברית על רבדיה מתוך הבנת ערכה הרוחני לעם הוקרת
הלאומיתבתהליך התחייה המרכזי היהודי ומתוך הבנת תפקידה 

 התלמידיםהכשירות הלשונית של טיפוח

 לשוןהחוקיות בלשון מתוך התבוננות בתופעות לשון ובתהליכי גילוי

הלשוניתהמורשת:העבריתבעיצובהמשתתפיםהכוחותהכרת,
הלשוניתהאפנות,המערכתהשוואת,המיליםאוצרבהרחבתהצורך

שביניהםלמתחומודעות–ועוד
(13: ג"תשס, עברית)

תכנית הלימודים בעבריתמטרות 
(ג"תשס)



"מסייע–ובדיבורבהאזנה,ובכתיבהבקריאההמונחההעיסוק
לפיתוחותורםאותוהסובבובעולםבעצמולהתבונןלתלמיד

לידילהביאיכוליםהתלמידיםהכתיבהדרך.העצמיתהמודעות
,הקריאה.אישייםולבטיםרגשות,חוויות,מחשבותביטוי

לגבשלתלמידיםמסייעיםהמתוכנןוהדיבורהכתיבה,ההאזנה
".עולמםהשקפתאתולעצבערכייםבנושאיםעמדותיהםאת

(17: ג"תשס, עברית)

ממטרות תכנית הלימודים בעברית
(ג"תשס)



בלמידההתוך אישי הרחבת -ר"עמשאלות 
(הדהוד)

ולעולמההתלמידיםשללעולמםרלוונטיתשאלה:מחוברתשאלה
חלקשלוקחמיכלאתלהעסיקאמורהאומעסיקההיא;החברהשל

.החברהבחיי

דילמהכוללתהיא.רגשיאוקיומיממדישלשאלה:טעונהשאלה
ולבטאעליהלענותצורךבנשאלהמעוררת"דוחקת"בעיהאומוסרית
.רגשיויחספנימיתעמדה





שאנובערכיםהעוסקותחשיבהשאלותהןערךשאלות
שלהלימודיםבתכניתושמצוייםחשוביםשהםסבוריםכחברה

.הממלכתיהחינוךחוקבבסיסאוהדעתתחום

הלמידהבתוכניהמצויערכיםשלשיחלעוררמטרתן.

אתיתבעיהאומוסריתדילמהלרובתכלולערךשאלת
לענותצורךבנשאללעורראמורהוהיא,החברהלחייהרלוונטית

עמדהולבטאמוסריות/ערכיותחלופותביןלהכריעאועליה
.פנימית

ערךשאלות 



תוךנמק?היצירה/הפרקמןהעולההמסר,לדעתך,מהו
.התוכןמןפרטיםשניעלהסתמכות

הסבר...שלבמעשיולדעתךמתבטאתערכיםביןדילמהאיזו
.מהכתובציטוטיםשלושהעלדבריך

לצלחתלהיכנס"שוניםגורמיםשלבניסיוןעוסקהמאמרכותב".
(ו"תשעקיץ)?הזהשבניסיוןהמוסריתהבעיהמהי

ערךשאלות 



פעילהלמידהויוצרותחשיבההכוללותשאלות–
חיבוריוצרותאלהשאלות.רגשיתאוקוגניטיבית

עוסקאינוכשהחומרגםהנלמדלחומרהתלמידבין
.לחייוהרלוונטיבנושא

בתוךהתלמידשלבבחירהלהיווצריכולהחיבור
חלופותכמהביןלהכריעבבקשה,השאלה

,(בחידוןלדוגמה)תרגיללפצחפנימירצון,אפשריות
'וכובעיה,חידה

שאלות מעורבות



שתיציין.והיכןלחיותרוצההיית...השניםמביןשנהבאיזו
שהתרחשואירועיםשלושהעלהסתמכותתוךלכךסיבות
.זובשנה

דגלךהעניקו"בהםשלמדתהחינוךמוסדותהאם,לדעתך"
.אותםוהדגם,דבריךאתנמק?"לדוגאותךלימדו"או

שאלות מעורבות



שלהאישילעולמיהקשוריםבנושאיםשיעסקושאלות
.ומעולמומחייומכירשהואלנושאים,התלמיד

פנימיוחיבורהיכרותהתלמידמןידרשואלהשאלות
גםאלא,קוגניטיביתמבחינהרקלאהשאלהנושאאל

צורךיעלואותפיסתואתיערערו,רגשיאוקיומימממד
.יסודהנחותבבדיקת

שאלות רלוונטיות



שלמדנוהניסויתוצאותאתכיוםבמציאותליישםאפשרכיצד
.שלוהאפשריהיישוםאופןואתהניסוימסקנותאתתאר.עליו

דבריךאתנמק?גנטיתשהונדסמזוןתאכלהאם.

חווהממכריךמישהואושאתה"לצלחתכניסה"שלניסיוןתאר.
.מוסריתבעיהבכךראיתהאם

שאלות רלוונטיות



רחבשאלותמגווןליצוראמוריםהשאלותסוגישלושת
בעיניערךבעלתוללמידהוערכימעורבלשיחהמוביל
.התלמידשלבעולמופנימישיחוהיוצרהלומד

מןשנייםלפחותיהיוטובהר"עמשבשאלתנשאף
:האלההמרכיבים

.לחייורלוונטיות/הלומדמעורבות/הערכיהעולם



לכן,מגוונותתשובותלהיותעשויותר"עמלשאלות
פרטיאתשיבדוקמחווןעלתמידתתבססהבדיקה

ואתהמוצגתהעמדהביסוסאיכותאת,בתשובההידע
.התשובהכותבשללטענההמובאהידעביןההתאמה

אושנבחרההאפשרות/הדרך/העמדהביןהדוקהזיקה
הנימוקיםלביןהוצגה

ותקינותמבע:הכתיבהאיכותגםתיבחן:בעברית

ההערכה



:תזונה בת קיימה–2016בחינת מועד קיץ ( ועל פי)מתוך 

".להיכנס לצלחת"כותב המאמר עוסק בניסיון של גורמים שונים 

(נקודות4. )מהי הבעיה המוסרית שבניסיון הזה-א

אולם גם הוא  , "נכנסים לנו לצלחת"כותב המאמר טוען שגורמים שונים -ב

".להיכנס לצלחת"רוצה 

ובמה היא נבדלת משיטותיהם של  , מהי שיטתו של כותב המאמר

?גורמים אחרים

שאלות מתוך בחינות הבגרות האחרונות

עם אילו מהשיטות אתה מזדהה ומדוע הן ראויות יותר בעיניך  -ג

? מהשיטות האחרות

.  אתה או מישהו מקרוביך חוויתםששל כניסה לצלחת תאר ניסיון -ד

.הסבר את דבריך? האם ראיתם בעיה מוסרית בניסיון זה



:2016ברק -מתוך בחינת חצב

באיזה מבין שני המאמרים מובעת ביקורת של הכותבים על אופי הטיול  -א

?השנתי בימינו

?תשובתךנמק את ? האם אתה מסכים עם ביקורת זו-ב

שאלות מתוך בחינות הבגרות האחרונות



:2016ברק -מתוך בחינת חצב

באיזה מבין שני המאמרים מובעת ביקורת של הכותבים על אופי הטיול  -א

?השנתי בימינו

?תשובתךנמק את ? האם אתה מסכים עם ביקורת זו-ב

כיצד  . מועצת תלמידים נדרשת  לתכנן טיול שנתי לשכבתךכנציג-ג

את אתר , הצג את אופי המסלול? היית מתכנן את יום הטיול הראשון

.הצג את שיקולי הדעת בבחירותיך. הלינה ואת פעילות הערב

עומדות בפניך שתי אפשרויות ללינת הלילה בטיול השנתי של  -ד

לינה בבית מלון או אכסניית נוער או לינת שטח  : שכבתך לאילת 

.הסבר מדוע? במה תבחר. באזור אילת

שאלות מתוך בחינות הבגרות האחרונות



:ז"חורף תשעמתוך בחינת 

,  למד אותו לדוג. הוא ישבע ליום אחד, תן לאדם דג: "לפניך פתגם ידוע-א

האם הרעיון המובע בפתגם עולה בקנה אחד עם ". הוא ישבע כל חייו

נמק את דבריך על פי ? שקראת1-3הרעיונות המובעים בטקסטים 

.טקסט אחד או יותר

לימדו "או " העניקו לך דג"האם מוסדות החינוך שלמדת בהם , לדעתך-ב

.והדגם אותם, נמק את דבריך? "אותך לדוג

שאלות מתוך בחינות הבגרות האחרונות


