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 מורות ומורים יקרים

בבתי ספר ערביים מקבלות מפנה תוכנית "עברית על הרצף" ותוכנית הלימודים להוראת העברית 

חדש המתבטא בהדגשים חדשים ובנושאים חדשניים, כגון טיפוח עברית דבורה. מפנה זה הוא 

המתווה להוראת מקצוע זה בשנים הבאות. לפי כך, כולנו חייבים להיערך הן מבחינה ארגונית 

תלמידינו יגיעו והן מבחינה פדגוגית על מנת להשביח את הוראת מקצוע העברית ולגרום לכך ש

להישגים משביעי רצון  ולשליטה בשפה העברית המדוברת לקראת השתלבותם בשוק התעסוקה 

 הישראלי ובמוסדות להשכלה הגבוהה. 

ו. התוכנית -לחיזוק השפה הדבורה בכיתות ג נעימות בשפה העבריתעל כן, תופעל תוכנית 

 מגוונות בתחום זה. מורכבת מיחידות לימוד שלמות ומקישורים והצעות לפעילויות

לשלוש החטיבות שתהווה בסיס   תשתית אוצר מילים רלוונטיתהשנה אנו שוקדים על הכנת 

בתהליך הוראת העברית ובמיוחד העברית הדבורה תוך הדגשת טכניקות ודרכים יצירתיות 

 להטמעת המילים החדשות המסייעות להבנת השפה.

עד חורף מו לקראת 014381(ולשון הבעה, נה)הב הבסיסי בבגרות בשאלון שינוייםחלים השנה 

תש"ף. במסגרת השינויים תשולב הוראת הספרות ושאלות בנוסח בחינות יע"ל המיועדות 

 לאקדמיה וגם שאלות דעה אישית ויצומצם חלק הדקדוק ובמיוחד תורת ההגה.

כפיילוט של אולפנים לרכישת שפה דבורה בבתי ספר  "שערים"השנה מופעלת תוכנית 

יים. לאולפנים אלה הפרוסים בכמה מוסדות אקדמיים מגיעות קבוצות של תלמידי תיכונ

תיכון מכל רחבי הארץ, ולומדות עברית דבורה ממורים דוברי עברית ילידית המוכשרים 

 מקצועית בשיטות המתאימות לרכישת שפה דבורה במיקוד לאקדמיה ולעולם התעסוקה. 

, קהילה 2000, באתר "אצטבא" שהפעלתי משנת תוכניות אלו ואחרות מתפרסמות, בין השאר

לומדת עברית בביה"ס הערבי, המשולב באתר מחוז הצפון "צפונט" ועבר הרבה גלגולים 

וממשיך להתפתח ולהופיע בגלימתו החדשה שהיא עדכנית ביותר מבחינה טכנולוגית. מורים 

חדשות בכל רבים גולשים באתר המפרסם תדיר  עדכונים תכופים למקצוע ולתוכניות ה

מאגר בחינות ודפי עבודה, כתיבה  שכבות הגיל.  האתר מפרסם חומרי למידה חדשים,

יצירתית של תלמידים ושל מורים וחומרים מתוקשבים ודיגיטליים, כולל בחינות בגרות 

 שיח מורים". -מתוקשבות. האתר מפעיל קבוצות דיון ופורומים לכל שכבות הגיל "רב

ה של ההתכתבות בפרומים השונים באתר וגם בקבוצות הוואטסאפ, מורים רבים מזהים את כוח

שאני מנהל בשטח הכוללות אלפי מורים, ומנהלים  המקבלים עדכונים תכופים בכל החידושים, 

 השינויים וההתפתחויות במקצוע שלנו.

 דרך צלחה!

 ד"ר האני מוסא

 מפמ"ר עברית לבתי ספר ערביים ובדואים


