
 לחטיבות העליונות טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה 
 

 הבנת הנשמע, הבנת הנקרא והבעה  —פרק ראשון 

 הבנת הנשמע 

 

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

הנשמע   שיחה )דו־שיח(  דיווח  חומרי  – הבנת 

 עזר

 

   דיון  הרצאה 

 

 הבנת הנקרא  

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

משתפים   טיעוני טקסט  עלון   -עמיתים 

בתוך   -כתיבה טיעונית  

 פורטל עברית לדרוזים 

הטיעון   שיעור    - גם 

 סרטון  |  מצגת -ראשון 

הטיעון   שיעור    -דגם 

 סרטון  |  מצגת -שני 

הטיעון   שיעור    -דגם 

 -שלישי  

 סרטון  | מצגת

 

 סוג הטקסט 

 סוג הטקסט   טקסט מידעי  כתיבה עיתונאית 

מדריך     -טקסט 

 מפעיל

 סוג הטקסט   

הטקסט   סיכום 

של   במילים 

 התלמיד 

מן   מידע  של  והפקה  ניתוח 

 הטקסט   

 תוכן  חדשון בעברית קלה 

 תוכן   וטפל  עיקר  זיהוי  

  מגוון   על  הטקסט   הבנת  

 משמעויותיו 

 תוכן  

חלקי   זיהוי 

והבנת   הטקסט 

היחסים ביניהם:  

לפרקים,   חלוקה 

לפסקאות,  

של   הלוגי  המבנה  זיהוי 

והבנת   השלם  הטקסט 

 הקשרים הלוגיים בין חלקיו   

 בנה מ 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit-drozim/chativat-beynayim/noseem-nilmadim/havant-nishma/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit-drozim/chativat-beynayim/noseem-nilmadim/havant-nishma/
file:///C:/Users/nurit/Desktop/Dropbox/My%20PC%20(DESKTOP-25AJJ8F)/Downloads/עמיתים%20משתפים%20-%20כתיבה%20טיעונית%20-
file:///C:/Users/nurit/Desktop/Dropbox/My%20PC%20(DESKTOP-25AJJ8F)/Downloads/עמיתים%20משתפים%20-%20כתיבה%20טיעונית%20-
https://drive.google.com/open?id=1wE5YBgwArxUKYXYctSKU-AD7ICvtiWL4
https://drive.google.com/open?id=1FpaELrFnP4dFmjHZ9_9loV_rlTYtbxsx
https://drive.google.com/open?id=1FpaELrFnP4dFmjHZ9_9loV_rlTYtbxsx
https://drive.google.com/open?id=1FpaELrFnP4dFmjHZ9_9loV_rlTYtbxsx
https://drive.google.com/open?id=1I3MuQgIjOs1YV8AZInab_p-vUB-esxFM
https://drive.google.com/open?id=1dQA4SP6WKtpPI2DxCuPWlTa6Hpmxp2D4
https://drive.google.com/open?id=1a1TtAImyMVuy9QECZvwaPpDH8KNuGcBm
https://drive.google.com/open?id=1EcH76q2xlyZml8R7RufFabLXAkkK161T
https://hadshon.edu.gov.il/category/%d7%9e%d7%91%d7%96%d7%a7%d7%99-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/


לסעיפים, 

 פתיחה, סיום 

  בטקסט   הקישוריות   זיהוי  

,  קישור  מילות)  והבנתה

 (לסעיפים  חלוקה,  מאזכרים

 בנה מ 

בין   הבחנה 

טקסט  

ובין   אובייקטיבי 

טקסט  

 סובייקטיבי 

 נימה ומסר   זיהוי עמדת הכותב 

בין   הבחנה 

 עובדה לדעה 

הטקסט   נימת  זיהוי 

 ומטרותיו 

 נימה ומסר  

גלויים    מסרים  איתור 

 ומסרים סמויים בטקסט 

 נימה מסר  

דיון על תוכן הטקסט והבעת   

דעה / עמדה אישית ונימוקה  

 או הסברה 

 נימה ומסר  

 

 

 בכתב הבעה  

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

כתיבה  

שימושית־מעשית  

 )מכתב רשמי( 

עיונית־מדעית   כתיבה 

 )טיעון( 

משתפים     -עמיתים 

בתוך   -כתיבה טיעונית  

 פורטל עברית לדרוזים 

הטיעון   שיעור    - גם 

 סרטון  |  מצגת -ראשון 

הטיעון   שיעור    -דגם 

 סרטון  |  מצגת -שני 

הטיעון   שיעור    -דגם 

 -שלישי  

 סרטון  | מצגת

 

 הבעה בכתב 

אישית־ כתיבה 

 יצירתית 

 הבעה בכתב   

 

 

 

 

file:///C:/Users/nurit/Desktop/Dropbox/My%20PC%20(DESKTOP-25AJJ8F)/Downloads/עמיתים%20משתפים%20-%20כתיבה%20טיעונית%20-
file:///C:/Users/nurit/Desktop/Dropbox/My%20PC%20(DESKTOP-25AJJ8F)/Downloads/עמיתים%20משתפים%20-%20כתיבה%20טיעונית%20-
https://drive.google.com/open?id=1wE5YBgwArxUKYXYctSKU-AD7ICvtiWL4
https://drive.google.com/open?id=1FpaELrFnP4dFmjHZ9_9loV_rlTYtbxsx
https://drive.google.com/open?id=1FpaELrFnP4dFmjHZ9_9loV_rlTYtbxsx
https://drive.google.com/open?id=1FpaELrFnP4dFmjHZ9_9loV_rlTYtbxsx
https://drive.google.com/open?id=1I3MuQgIjOs1YV8AZInab_p-vUB-esxFM
https://drive.google.com/open?id=1dQA4SP6WKtpPI2DxCuPWlTa6Hpmxp2D4
https://drive.google.com/open?id=1a1TtAImyMVuy9QECZvwaPpDH8KNuGcBm
https://drive.google.com/open?id=1EcH76q2xlyZml8R7RufFabLXAkkK161T


 דקדוק  —פרק שני 

 הפועל ושם העצם 

 

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

:  בגזרותפעלים  

,נחי   פ"ו/י  נחי 

ל"י/ה נחי    , פ"א, 

מורכבים,       פ"נ,ח

מרובעים,  

 כפולים )ע"ע(  

שלמים   בגזרות:  פעלים 

ע"ו/י,   ,נחי  גרוניות(  )כולל 

 חסרי פי"צ נחי ל"א,

 בניין קל+נפעל 

 יחידת לימוד 

 

 

של   תצורה  דרכי 

 שמות

היידוע   בה"א  השימוש 

 )בצירופי סמיכות( 

  

לשוניות   תופעות 

 מיוחדות 

לשם   תואר  שם  התאמת 

 העצם על פי מין ומספר 

  

העצם    שם  של  נטייה  צורני 

שלי   הספרים    — )שייכות: 

 ספריי( 

  

 

 

 תקינות

 

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

על   כללי  ידע 

נחי   הגזרות: 

פ"א,   ,נחי  פ"ו/י 

נחי ל"י/ה ,חסרי  

מורכבים,   פי"צ, 

מרובעים,  

 כפולים )ע"ע(  

הגזרות:   על  כללי  ידע 

,נחי   גרוניות(  )כולל  שלמים 

 ע"ו/י, נחי ל"א ,חסרי פ"נ  

  

משקלים נבחרים של שמות   

 )צורה תקנית( 

  

 

 שם המספר

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

   מספר יסודי  המספר החלקי  

   מספר סידורי  המספר המעורב 

   של הכפלה פי  

   חודש ושנה  
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 תחביר ושחבור  –פרק שלישי 

 סוגי משפטים 

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

   משפט פועלי משפט ייחוד 

   משפט שמני  משפט כולל

תחבירי:    סיווג 

 פשוט/מחובר/מורכב 

 קשרים לוגיים

 מצגת  | יחידת לימוד 

 

 

   שחבור משפטים  

 

 תפקידים תחביריים

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

 תמורה 

 נשוא מורחב 

 נושא סתמי 

 נושא 

 נשוא 

 מושא )משלים פועל( 

 תיאור )משלים פועל( 

 לוואי )משלים שם(

וטפלי  עיקרי המשפט 

 המשפט:  

 מערך שיעור 

 

 

 

 תנ"ך   —פרק שלישי 

 

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

 בראשית מ"ב 

 בראשית מ"ג 

 י"ח -דברים ה, ו

 בראשית א 

 שמות י"ח 

 בראשית מ"ד 

 בראשית מ"ה 

  

 

 ורת ושירה פיס — רביעיפרק 

 סיפורת

 

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

אנטון    / זיקית 

 צ'כוב  

 

 

את    לשבור

אתגר    / החזיר 

 קרת 

יוסל    / האיש במלבן השמש 

 בירשטיין  

 

 מירן  ראובן /  שוקולד

 

 העדי / מופאסאן  

 הנרי ' או/  שנה  עשרים מקץ

 רשימה  

 סיפור פואנטה 

 יחסים בינאישיים 
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 שירה

 

 הערות אם יש   חומרי הוראה ולמידה   השנה הלמידה  מה במיקוד   מה ירד במיקוד  

לחזות   בלכתי 

שמואל    / אחי 

 הנגיד  

 

  / ובינך  ביני  הים 

 שמואל הנגיד 

 

היו   לא  ואולי 

 הדברים... / רחל  

 

יהונתן    / אומץ 

 גפן

   הלוי יהודה/   תיפה פהי

 

  אבן   יצחק/    יעירני  חשק  בעת

 כלפון 

 

נחמן   חיים   / זלזל  לו  צנח 

 ביאליק  

 

  שאול/    מאמין   אני 

 טשרניחובסקי 

 

אממלת   לאה /    אונת 

 גולדברג 

 

   זך  נתן/  אחד רגע 

 

 עמיחי  יהודה/  אבי

 אמי / יהודה עמיחי ַ

  

 


