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 נספח לחוזר מפמ"ר ספרות התשפ"א - מס' 1

  מיקוד תכנית הלימודים בחטיבות הביניים שנה"ל תשפ"א –1.
 

  מיקוד תכנית הלימודים בחטיבות הביניים שנה"ל תשפ"א  -

 לקראת שנת הלימודים תשפ"א ולאור המציאות הנמשכת של משבר הקורונה, אנו
 מבקשים לעדכן את מיקוד תכנית הלימודים לחטיבת הביניים.

 

 כידוע, בחלק מבתי הספר הספרות נלמדת כמקצוע בפני עצמו, ובחלק מבתי הספר
 משולבת הספרות באשכולות לימוד בין-תחומיים במדעי הרוח.

  הפירוט שלהלן נועד להבהיר את הנחיות ההוראה, בהתאם להבדלים בין בתי הספר.

 יש ללמד 70% מהחומר לפי החלוקה הבאה חלוקה לסוגות:

 70% שעות הוראה  התכנית במלואה 
 20 שעות 25 שעות קריאת ספרים

 16 שעות 25 שעות סיפור קצר
 15 שעות 20 שעות שירה+ בלדות+ פזמונאות

 7 שעות 10 שעות מחזה
 58 80 סה"כ
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  דוגמה :
 

 ספרי קריאה
(10X2=20) 2 ספרים לכל ספר שיבחר 10 שעות 

 יש לבחור את ספרי הקריאה מתוך תכנית הלימודים או מתוך מבחר הסיפורים בפרויקט
  "ספרייה בכיס". לפי שכבת גיל.

 סיפורים קצרים
(4X4=16) 4 סיפורים קצרים, לכל סיפור 4 שעות 

 יש לבחור את הסיפורים מתוך תכנית הלימודים, לפי שכבת הגיל. קישור

 שירה+ בלדות
(3X5=15) 5 שירים/פזמונים/בלדות, לכל יצירה 3 שעות 

 מחזה
 מחזה אחד, 7 שעות.

  2. יחידות הוראה חדשות –
 מורה יכול להחליט ללמד בין 2-3 נושאים מהיחידות החדשות כשהוא ממיר את

 החלק היחסי של מספר היצירות ביחידות הלימוד.

 
              בימים אלו אנו מובילים פרויקט חדש של כתיבת יחידות לימוד לחטיבת הביניים.

 יחידת לימוד אחת תהיה מורכבת מ- 4-3 יצירות והוראתה תארך כ- 7-5 שיעורים.

 מטרת היחידות היא להציע למורות שיהיו מעוניינות בכך, תבנית שלמה ומרוכזת

  שתעסוק בנושא מסוים, ותכלול בתוכה מהלך מאורגן של הוראתו.

 היחידה תכיל מבוא כללי למורה בו יוצגו הרעיונות הגדולים שלה לצד פירוט קצר של היצירות

 שיידונו במסגרתה. כל שיעור יכיל את הידע הנדרש כדי ללמד את היצירה, פירוט של כשלוש

 הצעות לפתיחה, מהלך של גוף השיעור הכולל קישורים רלוונטיים לתכנים חיצוניים ופעילויות

 מותאמות לנושא היצירה, וכשלוש הצעות לסיום השיעור.

 אנו מקווים שפרויקט זה גם יקל על המורות את מלאכת הכנת השיעורים וגם ישפר את איכות

 השיעורים, יגביר את העניין בקרב התלמידים ויפתח מיומנויות של חשיבה והבעה בדרכים

 יצירתיות.

https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/literature-7-9.pdf
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 חשוב להדגיש שאופן השימוש בחומרים השונים יהיה לשיקול דעתן של המורות, ובכל מקרה

 תתאפשר גמישות רבה ויצירתיות אישית בבחירת דרכי ההוראה.

  בנוסף, הצעות מעניינות ומקוריות של מורות, שיפעילו את יחידות הלימוד,

 לשיפורן ולהעשרתן יתקבלו בברכה

 

 

 

 

 

 


