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 למדריכות עברית )חינוך לשוני( שלום,  

 נגזרות מתכנית הלימודיםהמטרות מפורשות בתחום הוראת השפה מכוונים ל שיעורי העברית

 ההערכהפי הנדרש מניתוח ממצאי -ועלי ההישגים הנדרשים בכל שכבת גיל פ-ונקבעות על
  הפנימיים והחיצוניים.

המחשב והמידע היא חלק בלתי נפרד ממקצועות הלימוד השונים ולכן הוראתה נעשית  אוריינות
באופן  ,במסגרת השיעורים שנקבעה למקצועות אלה  )כגון בשיעורי עברית, חשבון, אנגלית ועוד(

 יומנות הנרכשת תשרת את מטרות הלימוד הנגזרות מתחום הדעת.שהמ

ה ולביסוס מיומנויות אלה מוטלת על כל המורים בבית הספר היסודי  על פי ילהקנ האחריות
לוודא  כדי . המצ"בשמוצג בטבלה  כפי  ,ולתחומי הדעת שבאחריותם החלוקה לשכבות גיל

נקבע גם אילו מיומנויות יילמדו בכל אחד  ,הספרשהמיומנויות תלמדנה כולן לאורך שנות בית 
                                                                                                                               מתחומי הדעת.

                                              . שיעור העברית במסגרתשנצבעו אדום בטבלה  יילמדו  המיומנויות
טכנולוגיות מידע כלול תהסביבה הלימודית חשוב שכדי להשיג את המטרות המוגדרות 

 .ותקשורת מגוונות, זמינות למורה ולתלמידים בחלק ניכר של שיעורי העברית

להבהיר כיצד משרתות מיומנויות התקשוב את קידום מטרות השפה, וכדי להדגים את  במטרה
 פרקי הרחבהתלבת הקנייה של מיומנויות אלה במסגרת שיעורי העברית, פותחו הדרך שבה מש

בכל יחידה   דרבא,מטרות השפה של כל יחידה לא השתנו, א. לחלק מיחידות ההוראה הקיימות
 . מטרות אלה ת לקידום ותורמהת מחשב יוה של מיומנולהקנישנועדו  נוספו שלבים ברצף ההוראה

פי שכבות -רשות עלהנד CILמיומנויות כוללת כאמור את כלל הלנוחיותכן, הטבלה המצורפת 
הפנייה לפרקי בנפרד  ולצידן  מסומנותהמיומנויות שיש ללמד במסגרת שיעורי העברית הגיל. 

בסוף הטבלה רשימה מפורטת של יחידות ההוראה אשר כמו כן,  ההרחבה שביחידות ההוראה. 
של נפרדת רשימה ולתלמידים גישה למחשב, יש בהן אשר נועדו לכיתות שחבה פרקי הר נוספו להן

  לשימוש בכיתה שבה רק המורה מקוון.מתאימות היחידות הוראה 

  האגף לחינוך יסודיבאתר של  היחידות ופרקי ההדרכה מפורסמים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/ 

 http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx   החינוכי התוכן ורטלבפו

המורים  ורט בטבלה לכל שכבת גיל, שביחידות ההוראה המורחבות ועל פי המפדוגמאות הלאור  
מיומנויות המחשב קידום מטרות שפה באמצעות ל נוספים מתבקשים לפתח מהלכי הוראה

ת המדריכות בכל הקשור להכרת הטבלה, להטמעת רבמסגרת שיעורי העברית. נודה לעזוהמידע 
 מיכה בפיתוח חומרי הוראה נוספים.תהשימוש ביחידות ההוראה המורחבות ול

 ,בברכה                                                 

 אתי בוקשפן, אגף א' לחינוך יסודי                                           דליה הלוי, המזכירות הפדגוגית 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/
http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx

