
 

 
 
 
 
 
 
 

 )ם(היות אדלהתכנית בראי תחול החינוך הםשוני 
 ,הםשון רכיביתוך התייחנות םהנףר יזמן מףגשיל טקנטואםייל -בית
 

 . 61 שףה, נףרות ותרבות.  ע"מ -חינוך םשוני עברית  -"ם המתוך ת        

 
 
 
 

         
 
 

  בהתייחנ םמטרות החברתיות וםעוםמות השיח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שףה, נףרות ותרבות. -חינוך םשוני עברית  -"ם הת בעקבות
 .16 ע"מ 
 

בתחול אחד םםא קשר םתחומי דעת  יש םהתמקפעגישה זו  עם ףי) גישות: תחומית*מגוון באמפעות 

ועם   (.תחומי דעת שמתחבריל ביניהל ומתמקדיל במשותס וברםוונטיעם ףי גישה זו ) תחומית-בין, (אחריל

 הינו "מושג עם" המושתת עם מידע וידע רםוונטי םחיי היול יול.הינוד המארגן בגישה זו ) תחומית
גישה זו מדגישה את ףיתוח החשיבה  האינטגרפיה הינה בכם תחומי הדעת והחייל )חברתי, תרבותי(.

 ברוח הומנינטית. -   …ומפיבה דיםמות, קונףםיקטיל ובעיות

   .ומקפועיכףן תרבותי, ערכי  -הנףר יטףח בםומד ובנביבתו את הנףרות -בית
 יףתח ויטףח את רכיבי השףה.הנףר יטףח בםומד את הקום האישי מחד ומאידך -בית

   
 

 .קאפקא" ."ספר צריך להיות כמו גרזן קרח, לבקוע את הים הקפוא שבתוכנו

 עף"י יהודית שריג *

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 -ההישגים הנדרשים, עפ"י תה"ל חינוך לשוני עברית 
 , כפי שבאים לידי ביטוי בתה"ל*שפה, ספרות ותרבות

 היות אדםל

 
 

הישג 
 נדרש

 היות אדםלי בתה"ל ביטו     המללת ההישג       

מעקב אחר רפס הדבריל; הפגת  האזנה ודיבור למטרות שונות 1
ףרשנות, הערכה ונקיטת עמדה  

בעקבות תוכן הדבריל; התייחנות 
מורה( םאוףן הפגת -עמיתיל-)אישית

 הדבריל.
                                                     

השתתףות ףעיםה תוך הדגשת 
בשיחה ובדיון וכן                                                    הדיאםוגיות 

דידקטית( -תגובה ראויה )חברית
 םדברי אחריל.

                                                    
מתן תשובות ענייניות םשאםות עם חומר 

נםמד תוך שימוש בהנבר, בתיאור 
 ובהדגמה מנומקת.

                                                    
ניףור )בע"ף( בעקבות חוויה, 

קריאה או פףייה כדי םשתס םעניין 
 אחריל.

                                                    
נקיטת עמדה אישית בעקבות נושא 

/ טקנטיל ממגוון נוגות תוך 
הפגת שיקוםי דעת ונימוקיל 

 משכנעיל.
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הישג 
 נדרש

 היות אדםלביטוי בתה"ל      המללת ההישג       

כתיבת טקסטים למטרות שונות  2
 ולנמענים שונים

 דיווח עם חקירת דמות. 
                                                    

הבעת עמדה מנומקת עם מגוון 
 נוגות טקנטיל.

                                                    
בחינת מקורות מידע וכתיבת 

 תמפות.
                                                    

כתיבת עבודת חקירה אודות דמות 
)םדוגמא: גיבור, חניד                                                   

אומות עוםל...( או אירוע )םדוגמא 
 פיון חג בגטו(.

 
ים כתובים, תקינים הפקת טקסט 3

מבחינה לשונית והולמים מבחינה 
 תקשורתית

כתיבת טקנטיל שםמיל במגוון 
נוגות המכיםיל ףנקאות ברורות 

 וכותרת מתאימה.
                                                    

מידע חזותי -הפגת "ננףחיל"
 םהדגשה וםהמחשת תוכן הטקנט.

                                                       
קריאת טקסטים מסוגים שונים  4

 ולמטרות שונות
איתור והבנת הגםוי, הנמוי ומטרת 

 הטקנטיל במגוון נוגות.
                                                    

הבעת דיעה עם התאמת מגוון 
 מקורות מידע םמשימה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

הישג 
 נדרש

 היות אדםלביטוי בתה"ל      לת ההישגהמל       

הפקת מידע ולמידה מטקסטים  5
כתובים מסוגים שונים בתחומי 

 דעת שונים

יפירת ידע מתוך מידע עשיר 
 במגוון מקורות מידע.-)קייל(

                                                    
ףי תףקידיל -זיהוי וכתיבה עם

ר,                                                    מבנייל בטקנט )םדוגמא: הנב
 דוגמא, נימוק...(.

                                                    
הכרות על רובדי אמינות שם מידע 

במגוון מקורות )םדוגמא; כתב, 
 ידי חנה ננש(.-יומן, שיר שנכתבו עם

 
קריאה של יצירות ספרות  6

ומסוגות שונות מתקופות שונות 
התייחסות פרשנית להיבטיהן 

הרגשיים הערכיים, האסתטיים 
 תרבותיים-והחברתיים

הכרות על יופריל ויפירתל תוך 
הדגשת הרםוונטיות םתכנית                                                     

)םדוגמא: קדיה מוםודובנקי, אורי 
                                                 אורםב, ףאום קור, אריך קנטנר...(.     

                                                 
נקיטת עמדה כםףי דמויות 

 וקורותיהן ביפירה.
                                           

איתור רפס האירועיל בניףור 
 )ובתערוכת פיוריל(.

                                                    
חוות דעת מנומקת בעקבות 

 היפירות הנףרותיות.
 

קריאת טקסטים מן המקורות  7
היהודיים כחלק בלתי נפרד 

מהמורשת התרבותית היהודית 
 ותוך עמידה על ייחודם הלשוני

הכרת ביטוייל ואמרות מ"ארון 
                              הנףריל היהודי" תוך התאמה                      

םנושא הנםמד  )םדוגמא בנושא 
חנידי אומות העוםל  "כם המפים 

 נףש..."(.
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

הישג 
 נדרש

 היות אדםלביטוי בתה"ל      המללת ההישג       

                                                      
איתור ההבדםיל בביטוייל ואמרות 

ת היהודייל                                                     מהמקורו
תוך קישור םנכתב  לוהאוניברנאםיי

במגיםת העפמאות                                                    
"...בה יפר נכני תרבות םאומייל 

אנושייל והוריש םעוםל כוםו את -וכםם
 נףר הנףריל הנפחי..."  

 
 

והבנה של המערכת  הכרה 8
מבנים, תופעות  –הלשונית 

 ותהליכים בלשון

זיהוי מיםות קישור כאבני דרך 
 םהבנה בקריאת טקנטיל.

                                                    
הכרה ויישול מיםות קישור תוך 

 שימוש בכתיבת טקנטיל. 
                                                    

זיהוי ושימוש ב"ףניני שףה" 
 )ביטוייל, ףתגמיל וניביל(.

 
 חיףוש במיםון עם ףי נדר האםס בית.

 
הכרת עקרון תפורת מיםיל בעברית, 

המתבננת עם אותיות השורש 
)םדוגמא גיבור, גבורה, 

 םהתגבר...(.
 

 
 
 

 * המשימות והפעילויות בתה"ל נכתבו בזיקה להישגים הנדרשים תוך התייחסות 
 ממדי ההבנה. ל  
 
 
 
 


