
 מדינת ישראל
  משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי ןהמזכירות הפדגוגית
 הפיקוח  על הוראת הספרות בחמ"ד

 
 טבלת  מיקוד - ספרות ממ"ד לחטיבה עליונה, יחידת חובה, שאלון 9181:

 רשימת הנושאים שלא יילמדו במסגרת  רשימת הנושאים ללימוד

  המיקוד

 מחזה: אנטיגונה/אויב העם/בית בובות/ביקור מדרש: הלל הזקן על גג בית המדרש

 הגברת הזקנה/ילדי הצל

 סיפור קצר עברי סיפור קצר: כינורו של רוטשילד

 עגנון: תהילה /והיה העקוב למישור/ סיפור

 פשוט

 

  שירת ימי הביניים:

 שחי לאל+הבא מבול

 פיוט: אהבת הדסה

  שירת ביאליק: הכניסיני

   שירה מודרנית-זוגיות:

  כאשר היית פה+ שיר בחירה

 

 

 

 

 שני נושאים מתוך ארבעה

  שירה מודרנית- זהות:

 רק על עצמי+ שיר בחירה

  שירה מודרנית- שואה:

 היער השחור+ שיר  בחירה

  שירה מודרנית- בין אדם לבוראו:

 יושבי ביתך+ שיר בחירה

 

 

 

 טבלת מיקוד, ספרות ממ"ד,  יחידת עולים, שאלון 9184:

 רשימת הנושאים שלא יילמדו במסגרת  רשימת הנושאים ללימוד

  המיקוד

 

 מחזה: אנטיגונה/אויב העם/בית בובות/ביקור מדרש: הלל הזקן על גג בית המדרש

 הגברת הזקנה/ילדי הצל
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 מדינת ישראל
  משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי ןהמזכירות הפדגוגית
 הפיקוח  על הוראת הספרות בחמ"ד

 
 פיוט: אהבת הדסה סיפור קצר: כינורו של רוטשילד או יגון

 מונודרמה: לרקוד עם אבא סיפור קצר עברי

  שירת ימי הביניים:

 שחי לאל+ הבא מבול

 

 

   שירה מודרנית-זוגיות: כאשר היית פה שני נושאים מתוך ארבעה

 שירה מודרנית- זהות: רק על עצמי

 שירה מודרנית- שואה: היער השחור

 שירה מודרנית- ארץ ישראל וירושלים: אורן

 

 

 

 

  למידה מרחוק ביחידת החובה:2.

 

  מצורפת טבלה המרכזת  כלים להוראה וחומרי למידה המותאמים ללמידה מקרוב ומרחוק.

  כפי שהיה בעבר כך גם כעת,   שירי הבחירה  ניתנים להחלטת המורה. השירים המוצעים בטבלה הם

  בגדר המלצה בלבד.

 לתשומת לבכם- ערכות ההוראה כוללות את השיעורים המצולמים, המצגות המלוות אותם, הצעות

  להוראה, משימות לימודיות רגילות ומתוקשבות וחומרי עזר נוספים הקשורים להוראת היצירה.

  המלצות מיקוד תוכן

 

 המלצות  דרכי הוראה והערכה

 ערכת הוראה: הלל על גג בית המדרש מעשה חכמים: הלל על גג בית המדרש

 ערכת הוראה: כינורו של רוטשילד סיפור קצר: כינורו של רוטשילד / צ'כוב

  יצירת עגנון:  תהילה  / והיה העקוב

 למישור/ סיפור פשוט

 ערכת הוראה: תהילה

 ערכת הוראה: הבא מבול שירת ימי- הביניים: הבא מבול / ריה"ל

 ערכת הוראה: שחי לא-ל שירת ימי הביניים: שחי לא-ל / רשב"ג

 ערכת הוראה: הכניסיני תחת כנפך שירת ביאליק: הכניסיני תחת כנפך
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https://drive.google.com/file/d/1mfQLiHRSX1PHlrgBAGuzovPEvno7BmKo/view
https://drive.google.com/file/d/1msi04wcHgYWX9wMzqg7uG4jIINTze_mj/view
https://drive.google.com/file/d/1uK1Tv22z8kUo2DKFi1M79I2fuPVucb9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zbaNet-O6HMAyKqdWJ5GBwVe0SE5N814/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJ5vuESjVmC1d7zJ0btabj_0nASHnk1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t9sHY4nVyhLPRddZopTQAtp5bX_gs1_t/view?usp=sharing


 מדינת ישראל
  משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי ןהמזכירות הפדגוגית
 הפיקוח  על הוראת הספרות בחמ"ד

 
 שירה מודרנית  - אדם מול בוראו: יושבי

 ביתך / א. יעוז-קסט

 ערכת הוראה: יושבי ביתך

  שירה מודרנית - אדם מול בוראו:

 אי/ זלדה

 ערכת הוראה: אי

  שירה מודרנית - בצל שואה:

 היער השחור / א. אטינגר

 ערכת הוראה: היער השחור

 שירה מודרנית - בצל שואה:

  ניצול / ל. איני

 ערכת הוראה: ניצול

  שירה מודרנית - אדם וזהותו:

 רק על עצמי / רחל

 ערכת הוראה: רק על עצמי לספר ידעתי

  שירה מודרנית -אדם וזהותו:

 שני יסודות / זלדה

 ערכת הוראה: שני יסודות

  שירה מודרנית - זוגיות:

 כאשר היית פה / זלדה

 ערכת הוראה: כאשר היית פה

 שירה מודרנית - זוגיות:

  שלומי / זלדה

 ערכת הוראה: שלומי
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https://drive.google.com/file/d/1uyrq2mahlNeF2pgR8S-IUFuOA-hIltki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19jWPkiOSVr8M2vDdLbaTVBXDafeWQYJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VYhi5JOEDOFTdfQbtVi9MmDCMXOsj2S1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bVOdzOvtwGhFN_4nDa9RLFIz2TwPpJCPWkmqKIzLOZs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cf0us1QghAohdJThOIJnCHxc7Xk8R6JJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ztF0YQd9Lcs4GEPLEmc1sj-6EZd1Qk9C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TlWFicfeY2seO-K9ddvf7hoOGsYAPlTn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xF4s2l6duYgciRgLMQ1Hix8yuZh-3vWO/view?usp=sharing

