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החטיבה העליונה: מבנה הלימודים,  -התכנית הלאומית ללמידה משמעותית חוזר מנכ"ל על פי 
־תלמיד המבקש תעודת הסמכה טכנולוגית )תשע"ו( ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך הטכנולוגי

מקצועית, המאפשרת כניסה ־בסיסית, רגילה או מתקדמת או תעודת הסמכה טכנולוגית מקצועית
 ללימודי טכנאים, תעודת טכנאי או תעודת הנדסאי, יחויב בהערכה פנימית. 

מקצועי ובמפת"נים הוא הקניית מיומנויות אורייניות ־הרציונל בהוראת העברית במסלול הטכנולוגי
הספר. נושאי ־למיד בהמשך לימודיו ובחייו הבוגרים שלאחר ביתולשוניות בסיסיות, שתסייענה לת

־הלימוד הם הבסיס בעבור תלמידים המבקשים להמשיך למסלול הסמכה לתעודה טכנולוגית
שעות  90שיתבסס על תלקיט עבודות ועל הוראה בהיקף  ספרי־ציון ביתבגרותית. הציון הסופי הוא 

 (.11183)סמל דיווח 

יצטרך להיבחן בשאלון  עבריתהת חובותיו לקבלת ציון בגרות במקצוע תלמיד שירצה להשלים א
ציון  .בחוזר זה 8.3(, בכפוף למפרט התכנים המובא בסעיף 11281הבגרות החיצוני )סמל שאלון 

שאלון  70%(. השקלול יהיה 11183הבחינה ישתקלל עם הציון הבית־ספרי על התלקיט )סמל דיווח 
 (. 11183על התלקיט ) ספרי־הציון הבית 30%+  11281

 

 הבנת הנקרא

 הטקסטים 

במהלך לימודי העברית על התלמיד להיחשף לטקסטים רבים ומגוונים בהיקפים שונים ומעולמות 
 תוכן שונים: טקסט מידע, טקסט טיעון וטקסט מדריך )שימושי(.

דפי מידע הטקסטים יהיו רציפים ובלתי רציפים, כגון: ערכים בוויקיפדיה, ידיעות עיתונאיות, 
והדרכה, דוחות, מכתבי בקשה, תלונה והתנצלות, מכתבים למערכת, מאמרי טיעון ותגובה, 

 תעמולה ופרסומת, תרשימים וטבלאות.

מלבד הטקסטים הכתובים המודפסים, יש לעסוק בטקסטים מקוונים ממקורות אינטרנטיים 
קוון, חיפוש מושכל ברשת שונים. יש לעמוד על מיומנויות הניווט הנדרשות בקריאתו של טקסט מ

 אחר מקורות מידע וכדומה. בתוך כך יש להדגיש מיומנויות של מיזוג טקסטים ממקורות שונים. 

 

 עקרונות ודגשים 

 ארגון הטקסטים סביב נושאי תוכן

נושאים מרכזיים מן האקטואליה, מן  מומלץ לארגן את הטקסטים סביב נושאי תוכן. אפשר לבחור
מוסרי, מעולם המדע וכיוצא ־ישי, מן התחום האזרחי, מן התחום הערכיא־התחום החברתי והבין

מאבק בגזענות באלו )דוגמאות לנושאים: כיבוד החוק, היחס לזר, דרכי התמודדות עם העוני, 
שני טקסטים או יותר. הטקסטים  רצוי להביאהלשון כמשקפת תרבות(. לנושא הנבחר ובאלימות, 

 )כגון היסטוריה, סוציולוגיה, מדעי החיים, לשון( ומסוגים שונים.יכולים להיות מתחומי דעת שונים 

בד בבד עם הדיון בנושא הלימודי או בנושאים הלימודיים שהטקסטים מזמנים או שהמורה בחר 
להתמקד בהם )כגון הטענה המרכזית והרעיונות המרכזיים, הקישוריות(, יש מקום לעמוד על 
מושגים מרכזיים בנושא התוכן, על מורכבות הנושא, על ההיבטים השונים שלו, על ההשתמעויות 

פעילות של כתיבה ופעילות של סיכום  כדאי לקייםבכל נושא כזה  מידים ועוד.שלו לחיי התל
 בעקבות הטקסטים.

  

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=65
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=65
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 עקרון ה"ספירליות" בהבנה והבעה

שבכל שלב אין זונחים את מה שנלמד בשלב הקודם אלא מתבססים הוא  ספירליות בלמידה פירושה
ההבנה וההבעה במבנה  ילבנות את לימודרצוי  עליו, מוסיפים עליו, מרחיבים אותו או מעמיקים בו.

הן בכמות ובאיכות של  הן בעלייה ברמת הקושי של הטקסטים להתבטאספירלי. הספירליות יכולה 
באורכם,  מתבטאתהנושאים הלימודיים שיטופלו בכל טקסט. רמת הקושי של הטקסטים 

וצר המילים במורכבות הרעיונות שבהם, במורכבותם המבנית, במידת ההפשטה וההכללה, בא
מן   –והביטויים ובסגנון הכתיבה. אפשר לפרוס את הטקסטים הנקראים והנכתבים מן הקל לכבד 

 הקצר לארוך, מן האישי לכללי, מן המוחשי למופשט, מן הפשוט למורכב.

 

 פירוט ממדי ההבנה בפרק הבנת הנקרא

 איתור מידע 

 בות עמדות מפורשות(ים )לרבטקסטהמרכזיים והנלווים גלויים המידע האיתור פרטי  -
 זיהוי ְקשרים לוגיים גלויים, כגון זמן, סיבה ותוצאה, הכללה ופירוט, הסתייגות, השוואה -
 ארגון מחדש של פרטי המידע בטקסט, כגון סידור מידע ברצף, שיבוץ מידע בטבלה -
 זיהוי של רכיבי המבנה הגלויים בטקסט -

 

 )הבנה )פרשנות והיסק 

 מטפורית בטקסט הבנת משמעות נרמזת, מובלעת או -
 הבנת מטרת הטקסט -
 הבנת נושא הטקסט -
 הבנת הרעיון המרכזי של הטקסט -
 הבנת רעיונות שונים בטקסט )לרבות רעיונות המנוסחים בשלילה או המנוגדים לציפיות( -
 הבנת עמדתו של כותב הטקסט -
 הבנת עמדות שונות המוצגות בטקסט -
 הכללה ופירוט, השתלשלות עניינים, השוואהסיבתיות, הבנת ְקשרים לוגיים שאינם גלויים, כגון  -
 הבנת תפקידיהם של רכיבי מבנה שאינם גלויים בטקסט -
 הבנת משמעות של מילים ושל צירופים מתוך ֶהקשר -
 שונים המופיעים בטקסט הבנת ִאזכורים -
 מיון פרטי מידע ויצירת קטגוריות -
 יצירת הכללות ופירוט -
 פרטי מידע אחריםבין רעיונות, בין מאפיינים או בין  השוואה -
 יםמיזוג של פרטי מידע מן הטקסט/ -
 הסקת מסקנות מן הטקסט כולו וֵמחלקים ממנו -

 

  רפלקציה( ביקורתית ושיקוףהערכה( 

 הטקסט תוכןהערכה ביקורתית של 
 הערכת תוכן הטקסט )טענות, אמירות, עמדות( באמצעות ידע עולם של הקוראים  -
שבטקסט ובין ידע חיצוני, ניסיון אישי או עמדות השוואה או קישור בין המידע והרעיונות  -

 של הקוראים
 שימוש בראיות תומכות מן הטקסט ועימותן עם מקורות מידע אחרים שמחוץ לטקסט/ים -
 העלאת השערות בנוגע לטקסט -
 הצגת טיעונים מחוץ לטקסט ו/או הצגת הוכחות שמחוץ לטקסט לשם ביסוס -
 הערכת מידת הרלוונטיות של פיסת מידע -
 ת עמדות שונות המוצגות בטקסט וביקורת עליהןהערכ -
 עימות המידע שבטקסט עם קודים חברתיים, מוסריים -
 שימוש במידע העולה מן הטקסט/ים להקשרים, למצבים אחרים  -

 טקסטואלית(־)הבנה מטה וומבנההטקסט לשון הערכה ביקורתית של 
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 בחינה אובייקטיבית של איכות הטקסט והתאמתו לנסיבות התקשורת -
 למטרת הכתיבהבחירות לשוניות ושל רכיבים, כגון סגנון, משלב  מידת התאמתםינת בח -
 על הקוראיםבחירות לשוניות ושל רכיבים, כגון סגנון, משלב  מידת השפעתםבחינת  -
ותרומתם לכתיבה, להעברת המסר  הבנת תפקידיהם של אמצעים לשוניים־רטוריים -

 ולחיזוק טענת הכותב
 הסימנים הגרפיים הנלווים לטקסט )כגון כוכבית, הדגשות ואיורים(הבנת תפקידיהם של  -
 רטורי(־הבנת העיקרון המארגן של הטקסט )מבנה לוגי -
 הטקסט מבנה ה מנומקת על הערכ -
 

 אוצר מילים 

 הבנת משמעויותיהן של מילים בתוך הקשר -

 

 כתיבה

במהלכי כתיבה קצרי יש לתרגל עם התלמיד כתיבה בהיקפים שונים החל בכתיבת תשובה לשאלה 
 טווח עד לכתיבה רחבת היקף וארוכת טווח.

וכתיבה ממזגת של שני טקסטים או כתיבת טיעון בזיקה לטקסטים במוקד הוראת הכתיבה יעמדו 
 יותר.

תוצרי . לפחות מילים 300עד בהיקף של הפיק תוצר כתיבה אחד לפחות על התלמיד למחצית בכל 
מהלך עדויות לתהליכי בקרה ושכתוב.  יםטווח הכולל כיכתיבה ארו כיחלק ממהל ויהיהכתיבה 

 .טיעון כתיבתשל שני טקסטים או יותר, והמהלך השני יכלול  כתיבה ממזגתכתיבה אחד יכלול 

 

 פירוט ממדי ההערכה להבעה בכתב

 תוכן ומבנה

: לטקסט ציר רעיוני ברור הכולל כמה רעיונות )בהתאם להיקף ציר רעיוני -
ברור המקשורות באופן  ומובחנות מפותחותהכתיבה( המוצגים ביחידות 

 וקוהרנטי
 כתיבת פתיחה וסיום ההולמים את סוג הכתיבהפתיחה וסיום:  -
: הטקסט מכיל את המידע הדרוש לנמען כדי להבין במה מודעות לנמען -

מה: הגדרת מושגים רלוונטיים, מילוי פערי מידע דברים אמורים, לדוג
 וכדומה 

 : הימנעות ממידע עודף וממידע שאינו רלוונטירלוונטיות -
: שימוש הולם באמצעי קישור מגוונים: מילות קישור, מאזכרים קישוריות -

 וכדומה
: בטקסט מודפס: הטקסט מאורגן כראוי מבחינה גרפית. ארגון הטקסט -

ורה לשורה, גודל גופן אחיד, הדגשות, רווח חלוקה לפסקות, מעברים מש
בטקסט שאינו אחיד בין השורות, העדר רווח לפני סימני פיסוק וכדומה. 

 יש להקפיד בעיקר על החלוקה לפסוקת והמעבר משורה לשורה.   מודפס

 לשון ומבע

: משפטים שלמים הבנויים כהלכה, התאם דקדוקי )מין, מספר, זמן, תחביר -
 מוש תקין במילות יחס ובמילות קישורגוף ויידוע(, שי

: שימוש תקין בצורות הנטייה )כגון שימוש תקין באותיות מורפולוגיה -
אית"ן, שימוש תקין בנטיית מילות היחס, הבחנה בין נטיית היחיד לנטיית 

 הרבים(
 : שימוש  נכון והולם בסימני הפיסוקפיסוק -
 : העדר שגיאות כתיבכתיב -
אחיד לאורך הטקסט המתאים לנסיבות : שימוש במשלב לשוני משלב -

 השיח.
 : עושר לשוני ודיוק במשמעותאוצר מילים -
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 התלקיט ככלי להוראה ולהערכה

 דעתהבתחום  ראיות למהלכי הלמידה ולביצועי ההבנה של הלומדים בחומר הנלמד. כוללהתלקיט 
 ותמוצגתהליכי קריאה, כתיבה, בקרה ושכתוב. בתלקיט : התלקיט הוא ממהות המקצוע "עברית"

עבורו ב משמשיםהטקסטים שהתלמיד קורא ו: במהלך הלמידה עובר עדויות לתהליך שהתלמיד
מעמיתיו וממוריו והשכתוב  מקבלתשתיות לכתיבה, הטיוטות שהתלמיד כותב, המשוב שהתלמיד 

מות שונות הקשורות למיומנויות לכלול משיגם שנעשה בעקבות המשוב שהתקבל. התלקיט יכול 
נושא במצגת ותהליכי בקרה ושכתוב, כגון כרזה, משחק, סקר, עיתון הכוללות אורייניות ולשוניות 

אם כן, התלקיט משקף את מאמציהם, את התקדמותם ואת  .יומבחן ומשוב בעקבות וכן מסוים
 של תהליך הלמידה. מתמשכתמעצבת ולהערכה הישגיהם של הלומדים ומשמש כלי 

 המורה מאחר שהתלקיט הוא אוסף של משימות ושל עדויות הקשורות לתהליך ההוראה, יחליט
הוא עצמו יבדוק ואילו מהחומרים ייבדקו בהערכה עצמית או בהערכת עמיתים. חומרים מהאילו 

ת מומלץ כי החומרים שהמורה ייקח לבדיקתו יוערכו במהלך כל השנה ולא יתרכזו בהערכה אח
 מסכמת של התיק כולו. בדרך זאת אפשר להימנע מבדיקת כל תכולת התיקים בסוף השנה. 

 

 לשון ומטה־לשון

 מערכת הצורות

 .ת השלמים והמרובעיםוזיהוי השורש בפעלים ובשמות. השורשים יהיו מגזר -

 ניתוח והטיה של פעלים לפי שורש, בניין, זמן )דרך( וגוף -

 הבניינים: פעיל, סבילמשמעויות עיקריות וברורות של  -

ניתוח ומיון של שמות לפי שורש ומשקל מגזרת השלמים, בסיס וצורן )תחילי וסופי(,  -

 בסיס ובסיס )הלחם בסיסים, הרכב בסיסים(, שאילה מלעז

 עמידה על המשמעויות השכיחות של המשקלים והצורנים  -

 תקינות בצורות הפועל והשם -
 תחביר

שם הפעולה, הפועל )ושם הפועל(, תואר  חלקי הדיבור: שם העצם, שם התואר, -

 הפועל, מילות היחס ומילות הקישור

 צירופי סמיכות וצירופי שם ותוארו -

 הבחנה בין צירוף לבין משפט -

 הבחנה בין סוגי המשפטים: פשוט )פועלי ושמני(, איחוי )מאוחה(, מורכב -

ף בלבד(, מושא ניתוח המשפט לפרטיו: נושא, נשוא )פועלי, שמני(, אוגד )מסוג כינוי גו -

)בלא הבחנה בין סוגי מושאים(, תיאור )בלא הבחנה בין סוגי תיאורים(, לוואי, 

 תמורה 

ַהְקשרים הלוגיים בין חלקים במשפט ובין יחידות שיח: השוואה ועימות, ויתור  -

 )כולל ניגוד(, זמן, סיבה, תכלית ותנאי

מסוג משפט אחד דיבור ישיר ודיבור עקיף, שינוי סדר מילים, המרות  -המרות  -

 לאחר. יודגש הקשר בין מבנה לתפקוד.

 תקינות בהתאם התחבירי -

 



 אגף השפות –המזכירות הפדגוגית 
 הפיקוח על הוראת עברית בחינוך העל־יסודי

מפרט תכנים להוראה ולהערכה והדגשים להוראה בחינוך הטכנולוגי מקצועי 
 שעות לימוד 90 – ובמפת"נים

 )בחינה חיצונית( 11182)דיווח פנימי( ו־ 11183סמלי דיווח 
 תשפ"ג
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 :מקצועי ובמפת"נים־הטכנולוגיחיצונית בחינוך הערכה מפרט תכנים ל
 11182שאלון 

 

ספריים מחויבים להגיש את התלמידים לבחינת ־הכרה בציונים הביתלהם בתי הספר אשר אין 
 , אשר תישלח לבתי הספר ביום הבחינה. מפמ"ר חיצונית

 להלן כמה דגשים בנוגע לשאלון המפמ"ר:

 .תוכני הלימודים והדגשים להוראה מפורטים לעיל 

  11182סמל השאלון הוא. 

 .משך הבחינה הוא שעתיים 

 :להלן מבנה הבחינה 

 נקודות 70 –הבנת הנקרא  פרק א:

מילים. נוסף לכך ייתכנו  900־טקסטים בהיקף כולל של כ שניפרק זה יכלול עד 
 היצגים גרפים וטקסטים בלתי מילוליים.

 ייכללו שאלות בהבנת הנקרא כמפורט לעיל.

 נקודות 30 –הבעה בכתב  פרק ב: 

מילים. פירוט ממדי  150בפרק זה יידרש הנבחן לכתיבת טקסט טיעון בהיקף של כ
 ההערכה לכתיבה מפורטים לעיל.

 

 תאם להנחיות אגף הבחינות. מחברות הבחינה יישלחו למרב"ד בה 

 

 

 


