
 בס"ד 

 עצמאי - ספרות –הצעה לתכנון הלמידה  -הל"התכנון 

 יב-בחלוקה לכיתות י בנתיב הלמידה המתחדשת תולדות ישראללפניכם הצעה לתכנון הלמידה ב

 תקופה שכבת גיל
 הערכה ידע

 כלי הערכה ותוצר תכנים מתוכנית הלימודים

 

 

 

 

 'כיתה י

  אוקטובר-ספטמבר

 מתוך המבחר   4–שירת ימי הביניים 

]ר' יהודה הלוי, רשב"ג ר' משה איבן עזרא ר' אברהם איבן 

 עזרא,ר' שלום שבזי[

מידע אודות התקופה, קורות חיי המשוררים, הבנה והתמצאות 

בנושאים, ניתוחים, העמקה . מודלים ואמצעים אמנותיים 

 המאפיינים שירה זו,

ופה והשלכתם למציאות הרחבה לזירות ערכיות תואמי התק

 חיינו.

 מטלות ע"פ החלטת המורה

יני יהתמצאות במאפ בחינת ידע,

טיבית ומטא יהספרות , חשיבה קוגנ

 טיבית. שאלות ע.מ.ר יקוגנ

 דצמבר-נובמבר

 

 

 מתוך המבחר 8  –שירה חדשה 

 []ה. תראל, א.מרגלית, צ.יאיר 

שירה קדומה הבדלים מהותיים ,הגדרה  מול שירה חדשה

משותפת, מגוון הנושאים, הכרות עם המשוררים, מאפיינים 

קטלוג סוגי הנושאים,  צורניים וקישוטי שירה המצויים בז'אנרים,

 הבנה ,העמקה, סגנונות ניתוח והשלכה למציאות החיים

  מטלות ע"פ החלטת המורה

מבחן על היצירות , הבנת הנקרא 

,התמצאות במאפיינים,  העמקה וניתוח

עיצוב התמודדות עם שיר שלא וכלי ה

 שאלות ע.מ.ר. נלמד

  פברואר-ינואר

 שירים מתוך המבחר  2 -ספרות שואה 

 ]ח.ברונשטיין,  הנריקה לאוז ברט, ה. נלקן[

 חיים שמי –סיפור חובה 

 רקע לשירת השואה, ניתוח תוכני, ניתוח צורני, העשרה ותובנות 

 מתוך המבחר 4 - פלייטונים[רשימות ]

 [, י. כהן, א.חיות, הרב ד. זריצקימרגלית .] א

 גנרית אישית  משימה

מלווה בדף הסבר עיוני או   תוצר חזותי

מעובדים  על  פרזנטציה, או פודקאסט

 פי תהליך מובנה 

 ]הכרות, הנחיה, תכנון, ארגון מידע,

 טיוטה, הגשה[



הכרות עם מאפייני הז'אנר, מגמות בכתיבה מסוג זה, כלי עיצוב 

 ניתוח היצירה והצבת ערכים .  וקישוטים.

 אפריל-מרץ

  יוני-מאי

 

 מתוך המבחר   6  - הסיפור הקצר

 הרב ד. זריצקי –אחד מאלה 

 יהרב ד. זריצק -מעשה בזוג נעליים

 סיפורים חסידיים 

 א.כי טוב -וגילו ברעדה 

 וולדען -השם המאיר החוזה ובעל העגלה 

 סיפורי ברסלב

 תבואת השיגעון

 שני ציירים

 סיפורים מתורגמים 

 א.ו. גונזאלס-המשורר

 י. פ. ינסן-האישה עם הפרה 

 ראלף פ. פיין   –מהו כחול  

כלי עיצוב לסיפור יני הז'אנר, קורות המחבר, יהכרות עם מאפ

 כלי ניתוח, הבנה, והיחשפות לערכים.. הקצר, קישוטים

  המורה מטלות ע"פ החלטת

בחינת הידע, ההבנה, העמקה וניתוח, 

הכרות עם המאפיינים , זיהוי הערכים 

 והשלכתם למציאות החיים.

 

 

 

 כיתה י"א

 

 אוקטובר-ספטמבר 

 שירת ימי הביניים

 

 מתוך המבחר   4–שירת ימי הביניים 

]ר' יהודה הלוי, רשב"ג ר' משה איבן עזרא ר' אברהם איבן 

 עזרא,ר' שלום שבזי[

אודות התקופה, קורות חיי המשוררים, הבנה והתמצאות מידע 

בנושאים, ניתוחים, העמקה . מודלים ואמצעים אמנותיים 

הרחבה לזירות ערכיות תואמי התקופה  המאפיינים שירה זו,

 והשלכתם למציאות חיינו.

  מטלות ע"פ החלטת המורה

יני יהתמצאות במאפ בחינת ידע,

טיבית ומטא יהספרות , חשיבה קוגנ

 טיבית. שאלות ע.מ.ריוגנק

 דצמבר-נובמבר

 מחזה ומשל

 

 חובה  -פתשגן המשל ושמות המדברים  –מחזה לישרים תהילה 

  7דיבורים מתוך  4לבחירה 

 הכרות עם הז'אנר, סוגיו, מאפייניו ,כלי עיצוב, ומגמות.

 גנרית שיתופית משימה

 

בחירת נושא מין -עיתון קבוצתי 

 המחזה עליו יתבסס העיתון 



על פי   עבודה שיתופית בהכנת העיתון, אודות הרמח"ל, התקופה, ומטרת כתיבת המחזה .

 תהליך מובנה עד להגשה.

 
 פברואר-ינואר 

 
 

 

 מתוך המבחר 5 –שירה חדשה 

  לינטופ . ר. בת חיים  מ. אלעי[  ר.]

שירה חדשה מול שירה קדומה הבדלים מהותיים ,הגדרה 

עם המשוררים, מאפיינים משותפת, מגוון הנושאים, הכרות 

 צורניים וקישוטי שירה המצויים בז'אנרים,

קטלוג סוגי הנושאים, הבנה ,העמקה, סגנונות ניתוח והשלכה 

 למציאות החיים

 

 אפריל-מרץ

 

 מתוך המבחר 3 -פיוט קדום 

ר' אמיתי בן שפטיה, ר' אלעזר  ר' אלעזר הקאליר, ]ר' ינאי,

 מרגנשרבורג[ר' אפריים בר יצחק  אזיכרי,

 שיחת רקע, התקופה, הפייטנים, מצב העם, מאפיני הפיוט.

הבנה מיטבית של הטקסטים, זיהוי מקורות ושאר מאפיינים, 

 ועמידה על הערכים והלקחים המופקים.

 

 יוני-מאי

 

 

 הרב דוד זריצקי –וולודיה נכסף להתפלל  -נובלה

המיוחדות, כלי הכרות עם מאפייני הז'אנר, המחבר יצירותיו  

 עיצוב לסיפור הקצר, קישוטים .

 כלי ניתוח, הבנה, והיחשפות לערכים. 

 המבחרמשלים מתוך  2 –משל 

 משלי ר' ברכיה הנקדן  -משלים עבריים 

 משלי קרילוב -משלים מתורגמים 

 רקע, אודות המחברים, מאפייני הז'אנר, כלי עיצוב,

 והעשרה .ניתוח ספרותי מעמיק, השלכה לחים, ערכים  

 מתוך המבחר  1ספר קריאה 

 מבחן מבוקר

פיוט שירה חדשה, -מבחן על היצירות

נובלה משל  וספר קריאה  במתכונת 

 בחינת בגרות .

 הבנת הנקרא, העמקה וניתוח ספרותי .

התמצאות במאפיינים, השלכה 

למציאות החיים, שאלות ע.מ.ר 

 ,התמודדות עם שיר שלא נלמד .



כיתה 
 י"ב

 שעה שבועית

לכל חושי השנה 
 לעבודה רב תחומית

ש"ש ]תוספת שעה[  ובמחצית  3ניתן לתת בי"א  -הערה 
 השניה לבצע עבודה רב תחומית.

עבודה זו תיעשה מחומר ספרותי שאינו 
 בתוכנית הלימודים

 

 

 יח"ל 1.5סה"כ 

 מהציון הסופי 30%מהחומר ויהווה   30%מבחן מבוקר יהיה על 

 מהציון הסופי  15%משימה גנרית אישית מהווה 

 מהציון הסופי 15%משימה גנרית שיתופית מהווה 

 מהציון הסופי 40%מטלות ע"פ החלטת המורה 

 

 יח"ל 0.5

 עבודה מסכמת בכיתה יא או יב )הנחיות ינתנו בהמשך(

 

 ע"י אגף הבחינות.שימו לב יש לעקוב אחר הסמלים החדשים לכל רכיב בציון הסופי, הסמלים יפורסמו 

 


