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  הקדמה
  
הוא שמה של התכנית המוגשת " מארג"

בזאת להוראת השפה העברית במסגרת 

  .ה"היל

 שושן מוגדר המושג במילון אבן

האחת : בשתי משמעויות" מארג"

" מערכת"והשנייה " מעשה האריגה"

. והרי היא מארג חברתי ומארג החיים

כל אחת מהן וכולן יחד הולמות את 

כדי לאפשר , שרצינו ליצוק בתכנית

לנערות ולנערים שילמדו אותה בחירה 

  .מושכלת ושימוש הולם בשפה

 ליצור האורג שוזר חוטי שתי וערב כדי

פי התכנית שהגה - את האריג על

הוא בוחר , לשם כך. והמטרות שהציב

, עוביו, איכותו, בקפידה את סוג החוט

הוא מגדיר את מטרת . צבעו ומרקמו

. האריג וממנו גוזר את אורכו ורוחבו

, ואז הוא מתחיל במלאכת האריגה

כשהוא טווה חוט לחוט וצעד אחרי צעד 

 היד .גודל, צבע, מעלה האריג צורה

והיא , הטווה משפיעה על לכידות האריג

אין אריג אחד , כך. החותם של האורג

ואין , של אותו אורג דומה למשנהו

  .דומה אורג אחד לחברו

, הצבעים, הקשרים בין החוטים

 מעשה - הגוונים יוצרים שלם אחד 

שאינו מאבד את תכונותיו של , מחשבת

אלא משלב בהרמוניה את , כל פרט בו

 יצירה בעלת משמעות כולם לידי

  .יחודית

בתכנית הלימודים אנו יוצרים מארג 

, אוצר מילים, דקדוק, צורה, של תוכן

משלב וסגנון הנותנים משמעות לתכנים 

קהל היעד והאופן , פי המטרה-על

שרק מי שבידו , אנו מאמינים. ההולם

הידע אודות השפה והיכולת לשחק 

יכול לקבל את ההחלטות , ולתמרן בה

ת מתוך אוסף הבחירות העומדות הנכונו

לשוב , לקרוא את מציאות חייו, לרשותו

ולקרוא קריאות חוזרות ונשנות שכל 

  .אחת מהן צומחת ומצמיחה

שהאתגר והעשייה יעניקו , אנו תקווה

משמעות אחרת ללימוד השפה העברית 

  .ה בכלל"בפרט ובלמידה בתכנית היל

זלמנסון -תודה מיוחדת לגליה לוי

וח התכנית ותמכה שיזמה את פית

  .בקידומה

  

                                                            ענת יהב

 השכלה ומיומנויות - מפקחת ארצית 

  )ה"היל(

  תחום קידום נוער, מינהל חברה ונוער

  משרד החינוך

  
  חיה רשף

  ה"מנהלת תכנית היל

  סים"החברה למתנ
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  מבוא
  

תכנית הלימודים החדשה בשפה 

היא תוצאה של " מארג "- העברית

תכנית זו . שנתיים ארוכות של עבודה

מיועדת למסלולי הלימוד לקראת 

,  שנות לימוד10-  ו9, 8-קבלת תעודה ל

-התכנית נכתבה על. והיא מקצוע חובה

  .ינאי- ר מילי אפשטיין"ידי ד

חלק . התכנית מופיעה בשני חלקים

 ובו פירוט של -ראשון הוא הסילבוס 

ויות אותם יש ללמד התכנים והמיומנ

.  שנות לימוד10-  ו9, 8 -בכל מסלול 

החלק השני הוא המדריך למורה הבנוי 

במקביל לסילבוס ובו המלצות לדרכי 

במדריך . הוראה של נושאי הסילבוס

, כללנו גם הדגמות לשיעורים אפשריים

  .ועוד, רשימת מקורות מומלצת

ניסינו בתכנית זו לתת מקום לעקרונות 

  :ו בעבודתנו החינוכיתהמלווים אותנ

 -שפה ולא הבנת הנקרא  *

התייחסות לעברית כולה כשפה 

למידה , בהקשר של תרבות וזהות

, כתיבה, קריאה, הכוללת הבעה

  .אנרים שונים'היכרות עם ז

 - למידה רלוונטית ומשמעותית  *

קירוב ויצירת הקשרים בין , חיבור

הנושאים והמיומנויות הנלמדים 

דים לעולמם העכשווי של הלומ

 .וצמצום תחושת הניכור והריחוק

למידה הנובעת מתחומי עניין  *

ונקודות חוזק ולא דווקא למידה 

 .המתחייבת מסדר הפרקים

 -למידה באמצעים מגוונים  *

, משחקים, טכסטים ויזואליים

. ועוד, מסמכים, שירים, סיפורים

למידה כזו מתאימה לטיפוסי 

לומדים שונים ומאפשרת לשמור 

גיוון של המורה על רמת עניין ו

 .והלומדים

יצירת ידע משותף למורה  *

 למידה שבה הידע -וללומדים 

נוצר מתוך עולמם של המורים 

 .והלומדים בנוסף לידע הכתוב

 למידה -למידה בקבוצות קטנות  *

זו היא דיאלוגית ומתרחשת תוך 

הקבוצה הלומדת . התנסות

תמיכה , מאפשרת למידת עמיתים

ב יצירת ידע משותף רח, הדדית

בין , עם זאת. ותהליכי העצמה

ה יהיו כאלה שיפיקו "תלמידי היל

תועלת רבה יותר מלמידה פרטנית 

לשיקול דעת , כמובן, והדבר נתון

 .פדגוגי

כמו גם בין , השונות בין הלומדים

שונות שנובעת ; הינה רבה, המלמדים

, מין, מקום מגורים: מסיבות שונות

ס ויש חשיבות להתייח, תחומי עניין, גיל

הקפדנו . לשונות זו בתהליך הלמידה

לתת מקום רב למורה בתכנון 

המורה הוא האדם הקרוב . השיעורים
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מכיר את עולמם והוא , אצל תלמידיו

  .סמכות חינוכית משמעותית

גם תהליך כתיבת התכנים שיקף 

ידי - כתיבת התכנית על. עקרונות אלו

ינאי לוותה בקריאה -ר אפשטיין"ד

, שים שוניםדקדקנית והערות של אנ

כדי ליצור תכנית מתאימה וייחודית 

בשלב ראשון קראו את התכנית . לנו

 -מנהלת גף השכלה ומיומנויות דאז 

ענת יהב ' הגב, לוי- גליה זלמנסון' הגב

שהייתה הרפרנטית של התכנית מטעם 

ענת יהב אף . ה ואנוכי"צוות מנחי היל

ליוותה את הכתיבה באופן שוטף 

תיבתה והייתה שותפה מלאה לכ

בשלב שני . ה"ולהתאמתה לצורכי היל

קראו את התכנית והעירו הערותיהם 

קראו , לאחר מכן. ה"כל צוות מנחי היל

את התכנית קבוצות מורים ממרכזים 

שונים שהביעו נכונות להיות חלק 

גם , )פיילוט(מקבוצת הניסוי בתכנית 

הופנמו ובאו לידי , הערותיהם נבחנו

  .ביטוי בתכנית

כל אלה שסייעו לנו לשפר אני מודה ל

למנחות , לאנשי המטה, את התכנית

  .ולמנחים וכמובן למורים ולמורות

מורי , התכנית יוצאת היום אליכם

ליישום ראשון מול , ה"ומורות היל

, והיא מלווה, הלומדים והלומדות

בהנחיה פדגוגית מקצועית , כמובן

הנכם מוזמנים . ובהשתלמויות מורים

עי ההוראה להשתמש בתכנית ובאמצ

המגוונים ולצעוד יחד עם הלומדים בכל 

  .הדרכים שהתכנית מזמנת

מטעמי נוחות החוברת , והערה לסיום

הכוונה תמיד לשני . נכתבה בלשון זכר

  .המינים במידה שווה

  

  

  

  

  

  שרה פנחסי

  מנהלת תכניות לימודים והשתלמויות
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מבוא לתכנית להוראת 
  השפה העברית

  
  

נתה על התכנית המוצעת להלן נב

תפיסה המאמינה בקיומו של קשר 

מתמיד בין השימוש בשפה לבין 

החשיבה על השפה ועל השימושים 

זוהי תפיסה שלפיה . השונים בה

השימוש בשפה מוטמע אצל הלומדים 

ונותן ביטוי למודלים חברתיים של 

מימוש קריאה וכתיבה ושל דיבור 

התכנית מתייחסת , כלומר. והקשבה

ילות של מסירת להוראת השפה כאל פע

תכליתי המיועד -מטפורי ורב" מפתח"

לסייע ללומדים במסגרות חברתיות 

  .ותרבותיות מגוונות

המיועדת לנערים ונערות , תכנית זו

ה "המשולבים בפרויקט היל

מנסה להדגיש , ובפרויקטים הדומים לו

. את דרכיה של השפה ליצור משמעות

התכנית מנסה להביא את , כלומר

כיצד השפה וחוקיה , הלומדים להבין

מאפשרים למסרים שונים להתקיים 

שבאופן חוזר וספירלי , מכאן. ולהשפיע

באופן החוזר אל אותה נקודת , כלומר(

מתוך , תוכן מתוך התייחסות אחרת

הבנה מעמיקה יותר או מתוך נקודת 

כל יחידה בתכנית מבהירה ) מבט שונה

תוכן , סוג הנמען, את מטרת הכתיבה

. יצובו של הטקסטהטקסט ודרכי ע

היבטים " מסדרת"ההוראה חושפת ו

מסוימים של הטקסטים עבור הלומדים 

ומנסה לאפשר להם לזהות ולהבין את 

הרבדים השונים השלובים בטקסט 

כדי שיוכלו גם הם ליצור , כתוצר מוגמר

  .טקסט כתוב או דבור העונה לצורכיהם

אנר 'משמש המושג ז, במסגרת התכנית

ון ולניתוח של או סוגה ככלי לארג

וכן כקטגוריה , תוצרים לשוניים שונים

יש , ואולם. ליצירת יחידות הלימוד

לקחת בחשבון שהסוגות הן קטגוריות 

ושבשימושים , דינאמיות ומשתנות

החברתיים השונים הן לא מופיעות 

: אלא שההפך הוא הנכון, באופן נקי

טקסט ממשי בחברה נותן ביטוי לשילוב 

למרות , תשל פונקציות חברתיו

, שמסיבות דידקטיות ומטעמי נוחות

נוטים להתייחס לפונקציה הבולטת או 

המרכזית או לסוגה שאותה רוצים 

התבוננות מדוקדקת בטקסט . ללמד

. מאפשרת לזהות את הגוונים שבו

ביחס להקשריה , אפוא, השפה נלמדת

חברתיים ולפי מטרות -התרבותיים

זוהי סיבה נוספת לבחירה . הטקסט

לימוד :  ספירלי של תכני הלימודבארגון

הסוגה מצטייר כתהליך מתמשך של 

נה של מאפייני הסוגה בהרחבת הה

ושיפור השליטה באמצעים הלשוניים 

  .המאפשרים לממש את הטקסט

הבחירה הדידקטית של התכנית , בנוסף

מתבססת על הבנה התפתחותית של 

התכנית מתייחסת להם : הלומדים
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. תכקוראים וככותבים בהתפתחו

, הנערים הם לומדים פעילים, כלומר

המשכללים את ידיעותיהם כל פעם עוד 

מצב , רצונם, כל אחד לפי יכולתם, קצת

  .רוחם והווייתם הייחודית

, לתכנית מספר מטרות כלליות

המתייחסות לאופייה של התפיסה 

שעליה מתבסס הסילבוס והמשתקפת 

 מדריךבהצעות הדידקטיות המופיעות ב

 מטרות כלליות יותר אלו הן. למורה

ולא מטרות ייחודיות של כל יחידת 

  .לימוד

  :המטרות הן

לעודד התנסות הלומדים בקריאה  •

  .ובכתיבה

לחדד את מודעות הלומדים למקומו  •

של הקורא בבניית המשמעות של 

 .הטקסט

לחזק בלומדים את תחושת היכולת  •

 .בהתעסקות בקריאה ובכתיבה

לספק ללומדים כלים גמישים  •

 . לכתיבה בסוגות שונותומגוונים

לפתח את דרכי הקריאה הקיימות  •

 .ולשכללן

עבודת המורים חשובה ביותר להצלחת 

שכן הם אלה המאפשרים , התכנית

בפועל את מימושה של התפיסה 

הוראתם היא זו . החינוכית המוצעת

שתהפוך את ידיעת התחביר בפרט 

המאפשר " אמצעי"ל, והלשון בכלל

ור שימוש מושכל בסוגות הדיב

  .והכתיבה

ידיעה זו מקנה ללומדים כוח ויכולת 

שבהם , הכרעה בתחומים מגוונים

אמונת . מועדפים סוגי שפה שונים

המורים ביכולתם של הנערים ללמוד 

, במהלך תהליך הלמידה" לִהְתָּבנות"ו

תשאיר את סימניה בלומדים ובנכונותם 

להשקיע בלימוד תחומים הנתפסים 

ובמידה , ךלשם כ. כרלוונטיים לחייהם

הלומדים יבחרו את מוקדי , האפשר

תוך , וזאת, הלימוד ואת סדר היחידות

, אפוא, המורים יתנו. שיחה עם המורה

ללומדים את האפשרות להכריע לגבי 

תחומי עניין או סוגי שימוש , נושאים

חשובים לנערים " באמת"בשפה שהם 

נושאים , ולנערות במסגרת התכנית

מתוך , שהם חפצים ללמוד ולהכירם

אמונה שרלוונטיות הלמידה תורמת 

ליצירת תחושה של אחריות ובעלות על 

  .הנלמד

י ממצטייר המורה כ, לאור רעיונות אלה

שיכול ומוכן לעזור ללומדים למצוא את 

. המשמעות האישית בנושא הנלמד

המורה יכול להראות ללומד כיצד 

האילוצים של תכנית הלימודים 

יאו אותו שהב, ואילוצי החיים השונים

יכולים להיהפך , אל מחוץ לבית הספר

הרגשה , שיכלול, ילויגלאפשרויות של 

יכולת יצירה , שביעות רצון, טובה

למרות שאותם , כל זאת. ועשייה

 8



. אילוצים לא נעלמים מחייו של הנער

המעבר בין אקראיות למשמעות הוא 

והוא , מעבר הטמון בליבה של תכנית זו

חילת כל מקבל ביטוי בדוגמאות שבת

לבין )  בסילבוס1עמודה (יחידת לימוד 

תקופה " החותם"התוצר האישי 

 5עמודה (מסוימת של לימדה 

  ).בסילבוס

מכיוון שהתכנית שואפת להפוך את 

הלומדים לאחראים במידה מסוימת על 

מודגש הניסיון לשלב את , למידתם

האינטרסים שלהם בנושאים הנלמדים 

 ולהציע שימושים אמיתיים במגוון

  .הסוגות המוצעות

אחת הדרכים , בנוסף לנאמר קודם

היא לעורר דיאלוג בין , להשיג זאת

הלומד לבין סוג הטקסט הנלמד 

דיאלוג כזה יאפשר . בפתיחת כל נושא

לעולם האסוציאציות של הלומד לקבל 

וכן יאפשר לידע , ביטוי ולגיטימציה

" להירתם"ו" זמין"הקודם שלו להיות 

מידת האפשר ב. לקראת הלימוד החדש

יצירת ,  ולפי שיקול דעתם של המורים

תנאים המעודדים ומעצימים אחריות 

תהווה תשתית פורייה , זו של הלומדים

  .להישגים עתידיים של הלומדים

מצטייר המורה , מכל האמור עד כה

, בענייני שפה ועיצוב סוגות" מומחה"כ

ביצירת הזדמנויות " מומחה"וכן כ

כקבוצה והן הן , למידה עבור הלומדים

המורה משלב היכרות , כלומר. כפרט

עמוקה עם תחום הדעת וכן הקשבה 

זו הסיבה שביקור . לצורכי הלומדים

צפייה משותפת , בספרייה העירונית

ביקור , בסרט או בהצגת תיאטרון

בדוכנים של שבוע ספר , בחנות ספרים

ושיטוט באינטרנט יכולים להיהפך גם 

ידה לדרכים הפותחות הזדמנויות למ

ניתן להיעזר , וכמובן. עבור הצעירים

בסרטי , בדיוני-בספרי מדע, בטלנובלות

תעודה ובסדרות מגוונות בטלוויזיה 

כסוגות לכל דבר אשר בשל הזמינות 

יכולות לשמש כרקע פורה להבנת  ,שלהן

, למשל(מושגים שונים בעיצוב הסוגות 

יצירת ציפיות בצופה או , מבנה העלילה

 מסוים של עריכה שימוש בסוג, בקורא

ריחוק או , הזדהות, מנת ליצור מתח-על

הזדמנויות למידה אלו ). אובייקטיביות

עולם המילה "מרחיבות ומעמיקות את 

, אל מעבר לדף הבודד" הכתובה

ומאפשרות להציג עולם זה כהרפתקה 

  .שלא נגמרת

ממנו " מקום"התכנית מנסה לשרטט 

יוכלו מבוגרים מנוסים ללוות את 

ויחד אתם לארגן את הידע , הלומדים

תוך , אודות השפה הכתובה וחוקיה

יצירת הזדמנויות למידה ייחודיות לכל 

הזדמנויות המאפשרות , אחד ואחד

ללומדים להרחיב את התנסותם 

  .כקוראים וככותבים
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פריסת הסילבוס לפי שנות 
  סוגה וסוג הטקסט, לימוד

  
  

הטבלה שלפנינו נותנת ביטוי מצומצם 

לפי סוגים , של הסילבוסלארגון הכללי 

חשוב לשים לב למספר . של טקסטים

מאפיינים של הסילבוס המשתקפים 

  :בטבלה

בשפה דבורה ובשפה , אותה סוגה •

נלמדת מספר פעמים לאורך , כתובה

ראו הרחבה לנושא זה בגוף (התכנית 

 ).המדריך למורה

הטקסט האקספרסיבי מלווה את  •

התכנית לאורכה ולרוחבה גם כאשר 

, כלומר. מקבל ביטוי בכתבהוא לא 

, השיחה אודות עמדותיהם

העדפותיהם ורעיונותיהם של 

הלומדים היא חלק מהותי של 

 .יומית של התכנית- ההתנהלות היום

הטקסט הנרטיבי מלווה את התכנית  •

כפי " קריאה בהמשכים"בעזרת ה

או , שמוצע במדריך למורה

, באמצעות פעילויות קריאה אחרות

. על הנקראהכוללות שיחה ודיון 

בנוסף להתנסות בכתיבה , זאת

 .סיפורית של הלומדים

הטקסט האינפורמטיבי בגלגוליו  •

השונים מקבל טיפול אינטנסיבי 

בתכנית משום שהוא אחד הכלים 

מומחיות "החשובים להשגת 

מינימלית בחברה אליה " אוריינית

. משתייכים לומדים ומורים כאחד

הבנת טקסטים כאלו 

יתוח היכולת וכן פ, ומוסכמותיהם

להשתמש בהם במצבים חברתיים 

מאפשרת הסתגלות לחברה , שונים

הסובבת אותנו מתוך עמדה של 

ולא מתוך " מביני רוח הדברים"

הדבר חשוב כדי . חוסר אונים וייאוש

לזהות תהליכים מניפולטיביים של 

השפעה וכדי לתרום לתחושה של 

 .מסוגלות וכוח הכרעה של הלומדים

ו רואה את הסוגות מכיוון שתכנית ז •

כמסגרות מופשטות המאפשרות 

, ועם זאת, "יחידות לימוד"ללכד 

הטקסטים החברתיים לא נותנים 

יש , "טהור"ביטוי לסוגות באופן 

לקחת בחשבון שהחלוקה לוקה 

הטקסטים , כלומר. בהפשטה

 םמסווגים לפי הסוגה ולפי המאפייני

הלשוניים שהתכנית רוצה ללמד 

יקול דעת מתוך ש, באופן ממוקד

פדגוגי וחברתי על חשיבות הסוגה 

במסגרות קהילתיות עתידיות אליהן 

, מכאן. הלומדים יכולים להשתייך

שהפן האקספרסיבי של הטקסט 

יכול לבוא לידי ביטוי גם בסוג 

 .עיוני-הטיפול בטקסט אינפורמטיבי

החלוקה לסוגות מנסה לתת ביטוי  •

לסוגים של טקסטים הקיימים 

 10



תפקידים "ם בחברה ואשר ממלאי

, כתבה, כלומר, אמיתיים" חברתיים

שאלונים למטרות , פרסומת, מאמר

זו הסיבה שנמנעתי עד כמה . שונות

מלהיעזר בחלוקה , שאפשר היה

אין : של טקסטים" בית ספרית"

.  טבלה או סיכום כשלעצמם, תיאור

, התיאור הוא חלק מטקסט אחר

הסיכום עונה . למשל סיפור או הסבר

כמו לתרום , וגדרתתמיד למטרה מ

או סיכום מידע , לביסוס ההערכה

הטבלה . המאפשר לבנות טיעון

 .משולבת במאמר או בטיעון

השעות המוקדשות לכל סוגה הן  •

המורים יחליטו לפי . בגדר המלצה

לפי ידיעותיהם , עניין הלומדים

. המקודמות ולפי התקדמות הלימוד

, ניתן ללמד מספר סוגות במקביל

אפיינים לב למ-תוך תשומת

 .הלשוניים והשיחתיים של כל סוגה
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  שנות לימוד

  סוג טקסט

   שנות לימוד10לקראת    שנות לימוד9לקראת    שנות לימוד8לקראת 

    שעות  סוגה  שעות  סוגה   שעות  סוגה

טקסט 

  אינפורמטיבי

  )שימושי ועיוני(

  רשימה

  טופס/שאלון* 

  הסבר

  מדריך* 

  מכתב רשמי

  ההגדר* 

  "סיכום"

4  

3  

4  

5  

3  

4  

2  

  דיווח

  טיעון

  פרסומת *

  טופס/שאלון *

  מכתב רשמי *

  )תלונה וחיפוש עבודה(

  הסבר ודיון

  השוואה

3  

3  

4  

2  

3+3  

  

5  

3  

  כתבה בעיתון

   ודיוןהסבר* 

  טבלה+ כתבה * 

  דפי מידע* 

  מכתב* 

3  

4  

2  

4  

2  

טקסט 

אקספרסיבי 

  )אישי וספרותי(

  מכתב אישי *

  סיפור משפחתי

אישית שיחה  *

  והבעת עמדה

3  

4  

לאורך כל 

  התקופה

  מכתב אישי

  

שיחה אישית והבעת  *

  עמדה

2  

  

לאורך כל 

  התקופה

וגם /או(שירה  *

  ) אנלוגיה, משלים

  הערכה

  יומן

  שיחה אישית  *

  והבעת עמדה

4  

  

3  

3  

  לאורך כל

  התקופה

  לפי, התקדם ליחידת לימוד הבאה בתכניתהכוכבית מציינת שמדובר בנושא שהלומדים חייבים להכיר ולהתנסות בו כדי ל: הערה

  ).10- ול9- שנות לימוד ל8-מ, כלומר(שנות לימוד 
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  שנות לימוד

  סוג טקסט

   שנות לימוד10לקראת    שנות לימוד9לקראת    שנות לימוד8לקראת 

    שעות  סוגה  שעות  סוגה   שעות  סוגה

טקסט נרטיבי 

  )ספרותי ועיוני(

  , רומן(סיפור * 

קטע , משל

  )היסטורי

קריאה 

  לאורך

  כל התקופה

 וגם - 5  סיפור* 

  קריאה

לאורך 

  התקופה

  

  סיפור * 

     התבגרות

 וגם - 4

  קריאה

לאורך כל 

  התקופה

  טקסט זעיר
    

   וגם באופן- 3  פתגם

מזדמן לאורך 

  התקופה

    

  

לפי , הבאה בתכניתהכוכבית מציינת שמדובר בנושא שהלומדים חייבים להכיר ולהתנסות בו כדי להתקדם ליחידת לימוד : הערה

  ).10- ול9- שנות לימוד ל8-מ, כלומר(שנות לימוד 
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  גמת עקרון הספירליות על יחידות ראשונות בסילבוס דה
  

  מספר

  יחידה

  לשונית- טאנושאים לפיתוח מודעות מ  דוגמאות  סוג הטקסט

  בכתיבה ובקריאה

  דוגמאות לתוצרים 

פרויקט (אפשריים 

  )מלכד

  הסתכלות מושכלת 

 על ת/של הלומד

  ה/למידתו 

      ברמת הלשון  ברמת השיח      

1  

  ) מפגשים4(

פי -רשימה על

  עקרון מארגן

  :הסילבוס הנוכחי

  רשימת קניות  -

    תכנית טלוויזיה-

    תוכן עניינים-

    ספר טלפונים-

    טקסט אינפורמטיבי-

   זיהוי מבחר קריטריונים -

  לארגון נתונים

   גרפי  עיצוב-

   התייחסות אחידה לדרכי-

  קביעת הקטגוריות

    שאלות מיפוי-

  הבחנה בסוגי שמות -

, שמות תואר: שונים

שמות , שמות עצם

  שם הפועל, פעולה

ארגון נכון של : משפט  -

  סדר המילים

  מוסכם:   כתיב-

, נקודתיים, מקף:   פיסוק-

  נקודה, פסיק

    מערכת שעות יומית-

   לוח לימודים מצופים-

    ארגון מחדש של תכנית זו-

 רשימת חומרי קריאה  -

  )חוזה(

    רשימת טיולים מומלצים-

ימי    ספר טלפונים הכולל -

 הולדת של משפחה וחברים

  לשם מה צריכים -

רשימות מסוגים 

  ?שונים

  מתי דרך זו של ארגון -

  ?רצויה לי

2  

  ) מפגשים3(

שאלונים 

  וטפסים

, ז"שאלונים לקבלת ת  -

  רשיון נהיגה

  ח"  טפסים בקו-

לקבלת   טפסים -

  שירותים שונים

  קים מסוגים שונים'צ  -

   טופס להודעה טלפונית-

  פורמטיבינ  טקסט אי-

    זיהוי הנמען-

  מטרת הטופס או -

  השאלון

    מיקוד במידע הנמסר-

, ם  כתיבת שמות פרטיי-

תאריכים , גילאים

  וכתובות

, מקף:   פיסוק-

  סוגריים, נקודתיים

  מילוי שאלונים למטרות -

  שונות

 ניסוח שאלון לגבי עמדות  -

ודעות על נושא המעניין את 

  הלומד

  כתיבת הודעה בנושא -

  רלוונטי

  ק'  מילוי צ-

  התייחסות -

ביקורתית להודעות 

  שונות בעיתון

לב    למה כדאי לשים -

  ?כאשר ממלאים שאלון

  למה כדאי לשים לב -

  ?ק'כשמקבלים צ

      הרחבת הלמידה בתחום המשפט וארגונואות נטויה :מקרא

 ייניו של הטקסט האינפורמטיבי הרחבת הלמידה במאפאות שמנה  
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  מספר

  יחידה

  לשונית- טאח מודעות מנושאים לפיתו  דוגמאות  סוג הטקסט

  בכתיבה ובקריאה

  דוגמאות לתוצרים 

פרויקט (אפשריים 

  )מלכד

  הסתכלות מושכלת 

ת על /של הלומד

  ה/למידתו 

      ברמת הלשון  ברמת השיח      

3  

  ) מפגשים4(

  :עניני-הסבר שימושי  הסבר

  הסבר על תכונותיו של -

  מכשיר

    הסבר להכנת מתכון-

  :לימודי-הסבר עיוני

תופעה   הסבר ל-

לאירוע , ביולוגית

להתנהגות , היסטורי

  אנושית

    טקסט אינפורמטיבי-

    זיהוי הנמען -

  הבחנה בין מידע להבעת -

  עמדה

  עיצוב גרפי  -

  ארגון המידע הנמסר -

  לפרטיו

    שאלות מיפוי-

    הבחנה בין עיקר לטפל-

  הבחנה בין סיבה -

  לתוצאה

  זיהוי תכלית ביחסים -

  שבין פרטי  מידע

  משפט ופסוקיות  -

הבנת מילים ומושגים   -

   ולפי ההקשר לפי הכתיב

  כתיבת עמדות ודעות  -

,  פסיק ונקודה:  פיסוק-

  משפט וקטע

: סיבה:   מילות קישור-

  מכיוון ש, מפני ש, כי, לכן

, יכד:   מילות תכלית-

  למען, כדי ש,  לשם

:   מילות אופן-

  -ב, בעזרת, באמצעות

ה של   הסבר על דרכי פעול-

  מכשיר

  הסבר על התנהגות -

  הולמת במצב מסוים

    הסבר על בחירה מסוימת-

  הסבר על תחום שבו -

  הלומד מתמצה

  פרסומת -

  להסבר" מתחפשת"

  בין שכנוע למסירת -

  מידע
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  מספר

  יחידה

  לשונית-נושאים לפיתוח מודעות מוט  דוגמאות  סוג הטקסט

  בכתיבה ובקריאה

  דוגמאות לתוצרים 

פרויקט (ם אפשריי

  )מלכד

  הסתכלות מושכלת 

ת על /של הלומד

  ה/למידתו 

      ברמת הלשון  ברמת השיח      

4  

  ) מפגשים4(

תנאי : תשיהגדרה שימו  הגדרה

מילים , קבלה לתכנית זו

, סימני מחלה, במילון

  זכאות לשירות מסוים

מושגים : הגדרה עיונית

דרת גה, באנציקלופדיה

, םיהגדרת מאפיינ, מצב

   שונותותמטרהגדרות 

    טקסט אינפורמטיבי-

    זיהוי הנמען -

הבחנה בין :   ארגון גרפי-

זיהוי , כותרת לטקסט

יחסים , הפניות משניות

  .בין הפסקאות

   ארגון הדרגתי של המידע-

    ציון אפיונים בולטים-

   הבחנה בין עיקר לטפל-

  משפט ופסוקיות  -

  הבנת פעלים סבילים  -

  משפט שמני  -

גת ריחוק  אמצעים להש-

  "אובייקטיביות"ו

, כדי:   מילות תכלית-

  למען, כדי ש, לשם

, נקודתיים:   פיסוק-

, סוגריים, נקודה, פסיק

  מרכאות

    הערכת איכות ההגדרה-

  הגדרת מטרות לתכנית -

   אישיתםלימודי

  הגדרת מכונה או מכשיר -

או תופעה המוכרת ללומד 

  היטב

  סיווג של סוגים שונים -

  של הגדרות
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  ה"סילבוס לתכנית היל

      שנות לימוד8לקראת   

  

 17



  

  

   שנות לימוד8ה לקראת "סילבוס לתכנית היל
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  סתכלותה

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

1  

)4 

 )מפגשים

רשימה 

פי -על

עקרון 

  מארגן

  :הסילבוס הנוכחי

    רשימת קניות-

   תכנית טלוויזיה-

   תוכן עניינים-

    ספר טלפונים-

טקסט   -

  אינפורמטיבי

  זיהוי מבחר -

קריטריונים לארגון 

  נתונים

     עיצוב גרפי-

  התייחסות אחידה -

ת לדרכי קביע

  הקטגוריות

    שאלות מיפוי-

  הבחנה בסוגי -

שמות : שמות שונים

, שמות עצם, תואר

שם , שמות פעולה

  הפועל

ארגון נכון :   משפט-

  של סדר המילים

  מוסכם:   כתיב-

, מקף:   פיסוק-

, פסיק, נקודתיים

  נקודה

  מערכת שעות -

  יומית

  לוח לימודים -

  מצופים

 של ש  ארגון מחד-

  תכנית זו

מת חומרי   רשי-

  )חוזה(קריאה 

רשימת טיולים   -

  מומלצים

ספר טלפונים   -

הכולל ימי הולדת 

  משפחה וחברים של

  לשם מה צריכים -

רשימות מסוגים 

  ?שונים

  מתי דרך זו של -

  ?ארגון רצויה לי
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
          ברמת הלשוןברמת השיח   

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

2  

)3 

 )מפגשים

  

שאלונים 

  וטפסים

  שאלונים -

רשיון , ז"לקבלת ת

  נהיגה

  ח"  טפסים בקו-

  טפסים לקבלת -

  שירותים שונים

קים מסוגים '  צ-

  שונים

  טופס להודעה -

  טלפונית

   טקסט-

  אינפורמטיבי

    זיהוי הנמען-

  מטרת הטופס או -

  השאלון

  מיקוד במידע -

  הנמסר

  כתיבת שמות -

, גילאים, פרטיים

  תאריכים וכתובות

, מקף:   פיסוק-

  סוגריים, נקודתיים

  מילוי שאלונים -

  למטרות שונות

  ניסוח שאלון לגבי -

עמדות ודעות על 

ניין את ענושא המ

  הלומד

  כתיבת הודעה -

  ושא רלוונטי בנ

  ק'  מילוי צ-

  התייחסות -

ביקורתית 

להודעות שונות 

  בעיתון

  למה כדאי לשים -

לב כאשר ממלאים 

  ?שאלון

  למה כדאי לשים -

לב כשמקבלים 

  ?ק'צ
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  וגמאותד

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

3  

)4 

 )מפגשים

 -הגדרה שימושי  הסבר

  : ענייני

  הסבר על -

תכונותיו של 

  מכשיר

ההסבר להכנת -

  מתכון

-הסבר עיוני

  :לימודי

  הסבר לתופעה -

לאירוע , ביולוגית

, היסטורי

 להתנהגות אנושית

  טקסט -

  מטיביאינפור

    זיהוי הנמען-

הבחנה בין מידע   -

  להבעת עמדה

    עיצוב גרפי-

  ארגון המידע -

  הנמסר לפרטיו

    שאלות מיפוי-

  הבחנה בין עיקר -

  לטפל

  הבחנה בין סיבה -

  לתוצאה

  זיהוי תכלית -

 ביחסים שבין פרטי

    מידע

  משפט ופסוקיות  -

הבנת מילים   -

ומושגים לפי הכתיב 

  ולפי ההקשר

  כתיבת עמדות  -

  ודעות

פסיק :   פיסוק-

  משפט וקטע, ונקודה

  : מילות קישור -

מפני , כי, לכן: סיבה*  

  מכיוון ש, ש

, כדי: מילות תכלית* 

  למען, כדי ש, לשם

: מילות אופן* 

  -ב, בעזרת, באמצעות

הסבר על דרכי   -

  פעולה של מכשיר

  הסבר על התנהגות -

  הולמת במצב מסוים

ה   הסבר על בחיר-

  מסוימת

הסבר על תחום   -

  שבו הלומד מתמצה

פרסומת   -

" מתחפשת"

  להסבר 

 בין שכנוע  -

  למסירת מידע
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  לת  שלמושכ

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

4  

)4 

 )מפגשים

: תהגדרה שימושי  הגדרה

תנאי קבלה 

מילים , לתכנית זו

סימני , במילון

ות אזכ, מחלה

  לשירות מסוים

: הגדרה עיונית

מושגים 

, באנציקלופדיה

, הגדרת מצב

, הגדרת מאפיינים

הגדרות למטרות 

  שונות

  טקסט -

  אינפורמטיבי

    זיהוי הנמען-

: פי  ארגון גר-

הבחנה בין כותרת 

זיהוי , לטקסט

, הפניות משניות

יחסים בין 

  הפסקאות

  ארגון הדרגתי של -

  המידע 

  ציון אפיונים -

  בולטים

    הבחנה בין עיקר -

  לטפל   

    משפט ופסוקיות-

  הבנת פעלים -

  סבילים

    משפט שמני-

  אמצעים להשגת -

ריחוק 

  "אוביקטיביות"ו

:   מילות תכלית-

, כדי ש, לשם, כדי

  למען

, נקודתיים:  פיסוק-

, נקודה, פסיק

  מרכאות, סוגריים

  הגדרת מטרות -

לתכנית לימודים 

  אישית

  הגדרת מכונה או -

 או תופעה רמכשי

המוכרת ללומד 

  היטב

  סיווג של סוגים -

  שונים של הגדרות

  הערכת איכות -

  ההגדרה
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

- מטאנושאים לפיתוח מודעות  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

5  

)5 

 )מפגשים

 לטיפול מדריך  -  מדריך

  במכונית

  מדריך להפעלת -

  מכשיר

    הוראות משחק-

  הוראות -

  למתכוני בישול

  

  

טקסט   -

  רמטיביאינפו

    זיהוי הנמען-

,   ארגון גרפי-

, המשלב איורים

סימנים , הדגשות

  ועוד

  זיהוי רמות של מידע -

  הבחנה בין מידע -

  עיקרי לפרטים

  

,  משפטי ציווי-

משפטים עתידיים 

ומשפטים 

  אינפרסונאליים

  שמות תואר ושמות -

  פעולה

    משפטי תנאי-

    מילות קישור-

    מילות תכלית-

: דלים  פעלים מו-

, חשוב ש, רצוי, כדאי

  צריך

  

  כתיבת עלון -

להפצה המאורגן 

כמדריך בתחום 

כללי : למשל(נבחר 

זהירות בשימוש 

, במכשיר מסוים

הדרכה לתזונה נכונה 

הדרכה , בחורף

להפעלת מכונה 

  )מוכרת או דמיונית

  כתיבת הוראות -

  למשחק חדש

  

 ו  בדיקת איכות-

של מדריך בתחום 

  רלוונטי

מדריך   כתיבת -

  בסגנון מתבדח

  דיון באופי -

הדידקטי של 

  מדריך

  קריאה משותפת -

באחד המדריכים 

כיצד : המפורסמים

  איך, להשיג חברים

, לכבוש את חברך

  איך להצליח חיים

  '    וכו

   בעמוד הבא5המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
  5המשך יחידה 

  הבחנה בסוגים -      

של פרטים 

לשם , תיאוריים(

לשם , הדגמה

  לשם , שכנוע

  )       הנמקה

,   ניסוח כותרות-

כותרות משנה וראשי 

מילים , פרקים

מן זיינות רצף ההמצ

לפני , לאחר מכן, זא(

   )בו בזמן, כאשר, - ש

  כתיבת ספר -

  מתכונים משפחתי

או הצעת מתכון 

מיוחד לעיתון 

או הכנת , המקומי

, ספר מתכונים עדתי

או של מנות 

או של , אחרונות

  'מאכלים חלביים וכו
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

6  

)3 

 )מפגשים

מכתב 

  אישי

  מכתבים של -

של  ,קרובי משפחה

  חברים

  ה/  מכתב לחבר-

  טקסט בעל גוון -

  רגשי

    זיהוי הנמען-

    מטרת המכתב-

ה בין   הבחנ-

מסירת מידע 

לתיאור והבעת 

  עמדה

    כתיבה בגוף-

  ראשון   

    סגנון לא פורמלי -

    עיצוב גרפי-

    סוגי פרידה-

,   ציון שם הנמען-

  תאריך ומקום

  שימוש במשפט -

  פשוט ומשפט מורכב

  שימוש במילים -

, המציינות רגשות

  ועמדות

    שימוש בשפה -

     משפחתית

    שימוש בשמות תואר-

שימוש בפעלים בגוף   -

  שני

  מילות יחס -

-המציינות סיבה

  תכלית, תנאי, תוצאה

  מכתב לקרוב -

  משפחה

  ה/  מכתב לחבר-

  מכתב הנותן ביטוי -

, צער, להזדהות

  דאגה, הבנה, שמחה

    מכתב לפונה-

   בעיתון  

סוגים :   דיון-

שונים של 

תקשורת בין 

 יתרונות -אישית 

  וחסרונות

   הבאדבעמו 6המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
   6המשך יחידה 

  מילים המציינות -        

- אחר, לפני כן: זמן

, קודם,עברב, כך

, לפתע, אז, למחרת

  בו בזמן
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

7  

)3 

 )מפגשים

מכתב 

בקשה 

ל סוג ש(

מכתב 

  )רשמי

    בקשה לעירייה-

    בקשה להיבחן-

  מכתבי בקשה -

  בעיתון המקומי

  מכתב לביטוח -

לאומי או למשרד 

  הרווחה

  מכתב לקבלת -

  מידע 

  מכתבים -

  באינטרנט

  מכתבים -

להתייעצות 

  בעיתונים לנוער

    טקסט פנייתי-

,   זיהוי הנמען-

  תפקידו ומעמדו

   מטרת המכתב-

שא   הבחנה בין נו-

הבקשה להסברים 

וטעונים הקשורים 

  אליו

:   סגנון פורמלי-

שימוש במוסכמות 

  לשוניות וצורניות

    ארגון גרפי-

    סוגי סיומת-

  ציון היחס של -

  המוען לנושא

  שימוש באמצעים -

  לציון זמן ומקום

שימוש במוסכמות   -

פתיחה ובסגירה 

  מקובלות במכתב

  מילות יחס לציון -

, יתנא, תוצאה- סיבה

  תתכלי

  מילים לציון -

, התנגדות, שלילה

  שאלה ובקשה

  תיבות  שימוש בראשי  -

, נקודתיים: פיסוק  -

סימן , פסיק, נקודה

  שאלה

  כתיבת מכתב -

בקשה לנושא רלוונטי 

  ושליחתו

  האם המכתב -

  ?ישיג את יעדו

  דיון בסוגי -

בקשות ותשובות 

  אליהם
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-שאים לפיתוח מודעות מטאנו  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

8  

)4 

 )מפגשים

סיפור 

משפחתי 

או מחיי 

  היומיום

  סיפור בעיתון -

  לנוער

 קטע סיפורי קצר -

מתוך רומן לנוער 

  מתבגריםאו ל

  סיפור קצר -

מאתגר קרת או 

  ת/ת אחר/סופר

  כתיבת -

  "שורשים"

נרטיבי   טקסט -

הנותן ביטוי 

  לאירועים ולרגשות

    זיהוי נמען אפשרי-

    מטרת הכתיבה-

    עיצוב גרפי-

:   מבנה העלילה-

פתיחה או הצגת 

הסתבכות , המצב

, או קונפליקט

  פתרון או התרה

    שמירה על מתח-

,  תיאור  שילוב של-

  ,סיפור עלילה

  ,דיבור ישיר ועקיף

משפטים פשוטים   -

  ומשפטים מורכבים

  שימוש במילים -

  המציינות זמן ומקום

  שימוש במילות -

, יחס כדי לציין תנאי

, תוצאה- הסיב

  תכלית, השוואה

 שימוש בשמות  -

 ,צבעים, רגשות(תואר 

  ) דקויות, מרקמים

    שימוש מתאים-

רצף של (בזמני הפועל 

  יחס, פעלים בעבר

  )עבר- הווה

  הפיכת סיפור -

משפחתי לטקסט 

כתוב לכבוד אירוע 

  מתאים

-  הפיכת אירוע יום-

יומי לסיפור מעורר 

  סקרנות

ור לבן פ  כתיבת סי-

  משפחה בגיל צעיר

  כתיבת סיפור על -

אירוע מעניין לעיתון 

  המקומי

  פיתוח מודעות -

לכוחו של סיפור 

" סתם"להפוך 

בעל אירוע למעשה 

  יכולת הישרדות

  סיפורים ככלי -

להבנת המציאות 

  הסובבת אותנו

   הבאבעמוד 8המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/ומדהל

  ה/למידתו
  8המשך יחידה 

  דיון, רפלקציה      

  תפקיד המספר -

  )קול ומבט(

        עיון במילון-

9  

)2 

 )מפגשים

טקסט 

המוסר 

מידע 

  )סיכום(

  טקסט -  

  נפורמטיביאי

    זיהוי הנמען-

  זהוי המצב -

  התקשורתי

    עיצוב גרפי-

  קביעת מטרת -

ביחס (הסיכום 

  )לתוצר המצופה

  שטה  שימוש בהפ-

 משפטים קצרים -

  וממוקדים

    זיהוי משפטי מפתח-

  הבחנה בין מידע -

  חשוב לתפל

  ארגון מדורג של -

  המידע

  ארגן ברור של -

  משפטים

  

טבלת השוואה   -

מאורגנת לפי עיקרון 

  מנחה

 כתיבת קומיקס  -
כתיבת בדיחה   -

 המוקד שלה ראש

קשור לבחירה 

  סוגתית

  השוואה בין -

  :הסוגות השונות

מתי כדאי או רצוי 

? להשתמש במה

שיחה בין מספר (

ארגון , ילדים

טבלה עם 

  )דוגמאות

  

   הבאבעמוד 9המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
  9המשך יחידה 

שימוש בשמות   -        

  פעולה 

  שימוש במילות -

  יחס

, נקודה:   פיסוק-

  פסיק, נקודתיים

    שימוש בטבלה-

  שימוש באמצעים -

גרפיים לציון דיבור 

  ישיר או מחשבה

  בדיחות מצוירות -  

   מצבים ממחישות

להמליץ : שונים

 לדמויות

באיזו המצוירות 

סוגה להיעזר 

  ומדוע

  

 30



  

  

  

  

  ה"סילבוס לתכנית היל

      שנות לימוד9לקראת   

  

 31



  

  

   שנות לימוד9ה לקראת "סילבוס לתכנית היל
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

1  

)3 

 )מפגשים

 שימושי דיווח  -  דיווח

  :או ענייני

דיווח , דיווח רפואי

על פעילות בית 

על , הספר

התקדמות 

על מצב , בלימודים

על , המים בארץ

  התקדמות הבנייה

דיווח עיוני או   -

  :ילימוד

דיווח על קריאת 

או על חומר עיוני 

  ביקור במקום

  בילויים

  טקסט -

  אינפורמטיבי

  הנמען  זיהוי -

   הגדרת מצב -

  הדיווח ומטרתו

    עיצוב גרפי-

    שאלות מיפוי-

  התייחסות אחידה -

  לסעיפים

  סוגים שונים של -

   דיווחים

ארגון נכון : משפט  -

  של סדר המילים

שימוש בשפה   -

  מופשטת

  מיקוד בפרטים -

  הרלוונטיים

נקודה : פיסוק  -

 ,נקודתיים, פסיק

  מקף

   התקדמות הלומד -

  בתכנית הנוכחית

  דיווח על תחום -

תוכן המעניין את 

  ת/דהלומ

  דיווח על תכניות -

לקראת מצב 

, גיוס, קיץ(המתקרב 

  )'וכו, נסיעה

 דיווח על קריאה -

על קריאת , בעיתון

  'ספר קצר וכו

  היבטים חיוביים -

ושליליים של 

 השימוש בכלי

  הדיווח

  על מה רצוי -

לדווח לסמכות 

  ?המקומית
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

2  

)3 

  )מגשים

סט טק

  טיעוני

    כתבה בעיתון-

    עצומה פוליטית-

  עצומה קשורה -

  לחינוך או לכלכלה

  מאמר פרסומי -

  בעיתון

-  טענה בבית-

  משפט

  טענה בספר -

  היסטוריה

  טענה בעלת -

בעיתון (אופי רגשי 

  )לנוער

  טקסט -

  רגשי-אינפורמטיבי

  וי הנמעןה   זי-

    מטרת הטענה-

  סוגים שונים של -

  טענות

זיהוי המצב   -

  התקשורתי

  זיהוי הקשר של -

  המוען לנושא הטענה

    עיצוב גרפי-

  הבחנה בין נושא -

  הטענה לנימוקים

  והסברים

    משפט ופסוקיות-

  שימוש בפעלים -

  סבילים

  הבדלים בין שפה -

פורמלית לשפה 

  ריגושית

  שימוש במילות יחס -

-המציינות סיבה

תנאי ותכלית , תוצאה

, יםהסבר, נימוקים(

  )ביסוס עמדה

סימני :   פיסוק-

  קריאה ושאלה

    חלוקה לפסקאות-

 כתיבת טקסט -

הכולל טענה בתחום 

המעניין את 

המיועד , ת/הכותב

 ,לעיתון מקומי

, לאתר באינטרנט

, לרשות המקומית

  למקום עבודה

 כתיבה טענה -

  "מופרכת"

  כתיבה טענה -

בנושא חשוב ללומד 

הכוללת סיכום של 

  ענהמידע התומך בט

  מתי כדאי -

זר בטענה עלהי

בעלת אופי 

אובייקטיבי ומתי 

  ?בטענה רגשית

   הבאבעמוד 2המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

   שלמושכלת 

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
  2המשך יחידה 

  עלונים -    

הכוללים טענות 

, לשמירת הטבע

, למניעת עישון

, לעידוד העלייה

לאיסור הסמים 

  'וכו

  

  

  

זיהוי מוקד הטיעון 

והמרתו לקטע 

  המסכם אותו

 אמצעים רטוריים -

  תביעה/לחיזוק טענה

    מילים טעונות-
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  גמאותדו
  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

דוגמאות 
לתוצרים 
  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

הסתכלות 
מושכלת  של 

  ת על/הלומד
  ה/למידתו

3  

)4 

 )מפגשים

  פרסומת -  פרסומת

, לבגדים

, למאכלים

  ,למקומות בילוי

לתכניות 

  ,טלוויזיה

  למכוניות

דיקה מעמיקה   ב-

של שניים או 

שלושה סוגי 

  פרסומת

  טקסט הרוצה -

  לשכנע

  זיהוי הנמען  -

    זיהוי המטרה-

  זיהוי המסרים -

  הסמויים

  הבחנה בין מידע -

  עובדתי והבעת עמדה

    עיצוב גרפי-

    מסרים קצרים-

" האווירה"  זיהוי -

שהפרסומת רוצה 

  לעורר

  

  שימוש במשפטים -

  קצרים

  ווי  שימוש בצי-

  שימוש בסימני -

  קריאה ושאלה

  שימוש בשמות -

, תואר מעוררי עניין

  במילים טעונות

  שימוש בשפה -

מושכת ויוצרת 

  מעורבות

  מעבר בין ציון -

עובדות להסקת 

  מסקנות

  

  כתיבת פרסומת -

למוצר אהוב על 

  ת/הלומד

  כתיבת פרסומת -

המצאת , למוצר חדש

מוצר והצעת דרכי 

  ופרסומת לשיווק

  כתיבת פרסומת -

למוסד : לפי הזמנה

, לחברה, קיים

לבעל עסק , לעירייה

  'וכו

  הכנת כרזה -

המפרסמת מוצר או 

  אירוע 

בין מרמה :   דיון-

  לעיוות בפרסומת

  איזה סוגי -

פרסומת משכנעים 

האם ? אותי ומדוע

יש פרסומות 

  ?שאהובות עלי

  התייחסות -

ביקורתית 

לפרסומות 

  בטלוויזיה

ן מסר   הבחנה בי-

מילולי למסר לא 

  מילולי

  הזמנת הלומדים -

  לסכם את עמדתם

  ביחס לפרסומת

 36



  

מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/תולמיד

4  

)2 

 )מפגשים

  

שאלון 

  וטפסים

שאלונים שונים 

טפסי בנק ועירייה 

יחידה זו רצוי ב(

לכלול מילוי 

קים כהיבט 'צ

משלים של הנושא 

, בנק- טפסי

טפסים לבקשת 

  )שירות ועוד

 טקסט -

  אינפורמטיבי

  זיהוי הנמען  -

  מטרת הטופס או -

  השאלון

 מיקוד במידע הנמסר

  כתיבת שמות -

, םגילאי, פרטיים

  תאריכים וכתובות

    משפטים פשוטים-

, מקף: ק  פיסו-

  סוגריים, נקודתיים

מילוי שאלונים 

  למטרות שונות

  ניסוח שאלון לגבי -

עמדות ודעות על 

נושא המעניין את 

  ת/הלומד

  כתיבת הודעה -

  בנושא רלוונטי

קים '  מילוי צ-

  מסוגים שונים

  קריאה מפרשת של -

  טפסי בנק ועירייה

ות   התייחס-

ביקורתית 

לשאלונים 

הקשורים 

  לפרסומת

  למה כדאי לשים -

לב כאשר ממלאים 

  ?שאלון

  למה כדאי לשים -

ק 'לב כשממלאים צ

  ?על שירות עתידי
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  פשרייםא

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

5  

)3 

 )מפגשים

  

מכתב 

תלונה 

סוג של (

מכתב 

  )רשמי

מכתבי תלונה   -

  בעיתונים

  מכתב תלונה -

  לראש העיר

  מכתב תלונה -

ליצרן על מוצר 

  פגום

-  טקסט פנייתי-

  טיעוני

, מוכר (זיהוי הנמען  -

  )לא מוכר

ה הבחנה בין התלונ -

או הדרישה לבין 

הנימוקים ותיאור 

  המצב

    ארגון גרפי-

,   זיהוי טון התלונה-

  היכול לכלול אזהרות

  הבלטת הקשר של -

  המוען לעניין

חזרות וסיכום   -

כתיבה בגוף ראשון או 

  )מרחק דובר(שלישי 

  שימוש במוסכמות -

  פתיחה וסגירה

   שימוש במילות -

ראה (יחס שונות 

  )6יחידה 

 בלשון שימוש  -

ריגושית ובמילים 

  טעונות

  שימוש בסימני -

  קריאה ושאלה

  שימוש בפעלים -

  בציווי ובעתיד

  שימוש בריחוק -

ובעמדה 

  אובייקטיבית כביכול

  

  כתיבת מכתב -

בנושא רלוונטי 

ושליחתו לסמכות 

  המתאימה

    כתיבת עצומה-

  איזה סוג של -

שפה מתאימה 

, לפי דעתך, יותר

  ?לכתיבת תלונה
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

6  

)3 

 )מפגשים

מכתב 

לחיפוש 

עבודה 

סוג של (

מכתב 

  רשמי

מכתבים 

  םבתחומים שוני

טקסט   -

  פנייתי-אינפורמטיבי

 זיהוי הנמען  -

  ומעמדו 

  קביעת מטרת -

  המכתב

  הבחנה בין פתיחת -

הצגה , המכתב

בקשה , עצמית

  וסיכום הפנייה

  שימוש בסגנון -

  פורמלי

  עיצוב גרפי  -

  כתיבה של קורות -

  חיים

    ציון זמן ומקום-

    פנייה לנמען-

:   ארגון פרטי המידע-

י יצירת רצף זמנ

  הגיוני

   בחירה של שמות -

  תואר ושמות פעולה

  משפטים פשוטים -

  ומשפטים מורכבים

  התאמת משלב -

השפה למטרת 

  המכתב

    שימוש במוסכמות -

פתיחה ובסגירה 

  מקובלות במכתב

  כתיבת מכתב -

לחיפוש עבודה 

למקום בו מעוניין 

  ת/הלומד

  כתיבת תשובה -

  למודעה בעיתון

  מה כדאי לומר -

ב לחיפוש במכת

  ?עבודה

 שימת לב לטיב -

עיצוב , הנייר

  חיצוני של המסר

   בעמוד הבא6המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
   6המשך יחידה 

  מילות יחס לציון -        

, תנאי, תוצאה- סיבה

: פיסוקתכלית 

 , נקודתיים, נקודה

  פסיק

    

7  

)3 

 )מפגשים

, פתגמי עמים  פתגם

פתגמים קלאסיים 

, הקשורים למשל

פתגמים שכיחים 

, בשפה הדבורה

פתגמים וביטויים 

 בעלי ממד מטפורי

  טקסט זעיר בעל -

  כוח שכנוע

  טקסט מניפולטיבי -

המתבסס על חכמת 

  חיים

    נמען אנונימי וכללי-

    שימוש בהכללות-

    זיהוי מטרת -

  הפתגם

  הבעת רעיון מורכב -

  במשפט

  שימוש בציווי -

  ובזמן הווה מתמשך

פורי ט  שימוש מ-

בתכונות , במושגים

אופי ובמצבים 

  קונקרטיים

  ארגון ספרון של -

או , פתגמים עדתיים

או לפי , ב-א - לפי ה

או לפי , נושא מאורגן

אבר , תכונה, חייה

גוף מסוימים 

  )מיון ועיצוב, איסוף(

    הכנת כרזה הכוללת-

 םמתאים למקו  פתגם

  האם מסר -

" אמת"הפתגמים 

  ?הוא בכל מצב

ם גבין פת   מה-

  ?ודעות קדומות

  מדוע הפתגמים -

והביטויים נותנים 

אחר לשפה " נפח"

  ?שאנו מדברים

   הבאבעמוד 7ידה המשך יח
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
  7המשך יחידה 

וי השימוש ה  זי-      

מעבר : באנלוגיות

  וחשי למופשטמהמ

  היבט תרבותי -

  הגלום בפתגם

  שימוש -

  בסטראוטיפים

ם ג  הבחנה בין פת-

  לניב

  זיהוי המורכבויות -

האסוציאטיבית 

והרעיונית שניב או 

  פתגם יכולים לתרום

  לטקסט דבור או 

   כתוב

  שימוש במילות יחס -

, השוואה(מגוונות 

תנאי , תוצאה- סיבה

  )'וכו

  שימוש בשפה -

  תמציתית 

: פיסוק סימני -

, נקודתיים, פסיק

   מקף,נקודה

עבודה או לחדר 

  הלומדים

  הכנת כרטיסי -

ברכה הכוללים 

פתגמים מתאימים 

  למקבל

  הכנת קומיקס -

הכולל דומיות 

המדברות רק 

באמצעות פתגמים 

להכין ספרון של 

פתגמים המביאים 

  עמדות סותרות
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

- מודעות מטאנושאים לפיתוח  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

8   

)2 

 מפגשים

מכתב 

  אישי

  מכתבים -

  ספרותיים

    ספרי מכתבים-

  טקסט בעל גוון -

  רגשי

  זיהוי הנמען  -

  שימוש במילות -

  בהחי

    מטרת המכתב-

,   שילוב של רגשות-

הסבר ועוד , תיאור

  עמדות מול הכתוב

  הבחנה בין מסירת -

  מידע להבעת עמדה

  בה בגוף ראשוןי  כת-

    סגנון לא פורמלי-

  עיצוב גרפי  -

    סוגי פרידה-

,   ציון שם הנמען-

  תאריך ומקום

  שימוש במשפט -

  פשוט ומשפט מורכב

  שימוש במילים -

, ת רגשותהמציינו

  ועמדות 

  שימוש בשפה -

  משפחתית

  שימוש בשמות -

  תואר

  שימוש בפעלים -

  בגוף שני

  

  כתיבת מכתב בעל -

גוון אישי לעיתון 

  המקומי

  כתיבה לחבר -

  באזור אחר

  הכרות באמצעות -

  מכתבים

  כתיבת מכתב לבן -

משפחה אהוב לכבוד 

  .ארוע

  האם אהוב על -

ת לקרוא /הלומד

ים מכתבים אישי

בעיתון או בכתב 

מה מעניין ? עת

  ?בהם

 האם ניתן ליצור -

קשר חדש עם 

בעזרת " חבר"

  ?מכתבים

  במה שונה -

לדעתך מכתב 

  ?משיחת טלפון

   הבאבעמוד 8המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  וןברמת השיח           ברמת הלש

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
   8המשך יחידה 

  מילות יחס -        

  -המציינות סיבה

תכלית , תנאי, תוצאה

  מילים המציינות -

אחר , לפני כן: זמן

 ,קודם, בעבר, כך

בו , לפתע,אז, למחרת

  בזמן

 ,נקודה: פיסוק  -

, תשלוש נקודו, פסיק

 סימני קריאה ושאלה
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

9  

)5 

 )מפגשים

סיפור 

בדיוני או 

סיפור 

  מעשה

  סיפורים -

קצרים הנכתבים 

על ידי נוער 

  יתונות לנוערעב

  סיפורים -

בהמשכים 

  באינטרנט

  בחירת טקסט -

לקריאה בספריה 

  המקומית

  בחירת סיפור -

לפי העדפותיו של 

  ת/הלומד

  

    טקסט נרטיבי-

חוזה (  זיהוי הקורא -

  )הקריאה

  סיפור של אירועים -

דמיוניים או 

  מציאותיים

ת בין    הבחנה מבני-

הסתבכות , פתיחה

  והתרה

  ארגון של מוקדים -

נרטיביים הקשורים 

סיבתית או 

  כרונולוגית

  יבורד  שילוב של -

  ישיר ודיבור עקיף

  משפטים פשוטים -

  ומשפטים מורכבים

  שימוש במילים -

  המציינות זמן ומקום

  שימוש במילות -

, יחס כדי לציין תנאי

, תוצאה- סיבה

  תכלית, השוואה

ש בשמות   שימו-

  תואר

שימוש מתאים   -

רצף של (בזמני הפועל 

יחס , פעלים בעבר

  )עבר- הווה

  

 כתיבת סיפור על -

נושא בדיוני והפקתו 

  כספר מודפס

  השתתפות -

בתחרות ספרותית 

  לבני נוער

  כתיבת סיפור או -

אגדה לאח או לקרוב 

  משפחה

  לקראת אירוע -

כתיבת , משפחתי

סיפור על אחד 

  מהמעורבים בו

  מה מעניין אותי -

  ?לקרוא

  לאחר קריאת -

סיפור או ספר 

בהמשכים עם 

להשוות , המורה

בין הטקסט לנוסח 

  המצולם שלו

הבחנה בין :   דיון-

רצף האירועים 

המסופרים לבין 

הדרך שבה הסיפור 

  .מעוצב

   הבאבעמוד 9המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה שוניתל

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
   9המשך יחידה 

  סיפורים של -    

, אתגר קרת

- אורלי קסטל

  חנוך לוין, בלום

  יצירת קישוריות -

ידי שימוש -על

  באזכורים

      עיצוב דמויות -

, ידי מעשים-על

  תיאור ודיבור

:   תפקיד המספר-

  דת ראותוקול ונק

    יצירת מתח-

עיון במילון 

   ובתדזאורוס

  זיהוי הפניות -

מודעות או לא 

מודעות למודלים 

ולמוסכמות כתיבה 

  )גם ברמת השיח(
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  ה ובקריאהבכתיב לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

10  

)5 

 )מפגשים

הסבר 

  ודיון

  :יהסבר שימוש

    כתבה בעיתון-

  מידע הנמסר -

ידי אגודות -על

וארגונים שונים 

, מלחמה בסמים(

, מלחמה בסרטן

ן מי, אוכל בריא

, מיסטיקה, בטוח

  )ועוד

-הסבר עיוני

  :לימודי

  דפים לפרשת   -

  השבוע

  טקסט אינפורמטיבי  -

  זיהוי הנמען  -

  מטרת ההסבר -

  וסיבת הדיון בו

  הבחנה בין הסבר -

  להבעת עמדה

  הבחנה בין הסבר -

  לדיון בו

  זיהוי הקשר בין -

הסבר ודיון בטקסט 

  טיעוני

 יצירת יחסים -

 הגיוניים בין חלקי

  הטקסט

 במשפטים שימוש -

  מורכבים ובפסוקיות

  הבחנה בין עיקר -

  לתפל בטיפול בנושא

  זיהוי פסקאות -

  )י פתיחה וסיוםכדר(

  שימוש במילות יחס -

, המציינות תנאי

, תוצאה- סיבה

  השוואה, תכלית

  

 עלון כתיבת  -

אינפורמטיבי או דפי 

מידע בתחום 

הכולל , רלוונטי

, ותלצהסבר והמ

ה בקהילה רצוי להפצ

  ת/הקרובה ללומד

  כתיבת עלון -

המבסס את הסברו 

על סיכום מידע 

בתחום רלוונטי 

  ת/ללומד

  

  קריאה -

 ביקורתית

בטקסטים 

כמו , הסברתיים

ספרי ,  מידעעלוני

ספר על , היסטוריה

, רפואה טבעית

, מידע על ויטמינים

עלון על סכנת 

מין "הסמים או 

  "בטוח

   הבאבעמוד 10המשך יחידה 
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פר מס

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
  10המשך יחידה 

,  דפים על אמנות-    

, המצב הכלכלי

החינוכי , החברתי

  'וכו

 זיהוי מעבר בין ציון  -  

, עובדות להכללות

כוונות והבעת 

לשיפוט עקרונות 

  ההסבר

  זיהוי הסקות שאינן -

  תוצר של ההסבר

  זיהוי מסרים -

  מובלעים בכתוב

  הכנת סיכום -

על מילולי וגראפי 

נושא המעניין את 

, למשל(הלומדים 

נושא בקורס אחר 

  )ה"בהיל
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-ושאים לפיתוח מודעות מטאנ  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

11   

)3 

 )מפגשים

, סיפור, כתבה  השוואה

משל או טקסט 

אחר הכוללים 

השוואה בין 

, עמדות פוליטיות

, ערכיות, מעשיות

או ' אסתטיות וכו

, בין מוצרים

תכונות , דמויות

  'ארצות וכו, אופי

טקסט   -

  אינפורמטיבי

  זיהוי הנמען -

    מטרת ההשוואה-

  עיצוב גרפי   -

  קביעת קטגוריות -

להשגת , להשוואה

רמת התייחסות 

  אחידה

  שימוש באמצעים -

לשוניים לציון 

דומה (השוואה 

  )ושונה

   שימוש בשמות -

לים בפע, פעולה

בשמות עצם , סבילים

  מופשטים

  שימוש בשמות -

תואר המבליטים את 

  ההשוואה

  הבחנה בין גוונים -

  בניסוח 

, נקודה: פיסוק -

  פסיק, נקודתיים

  השוואה בין שפה -

  דבורה ושפה כתובה

  השוואה בין -

 טקסט אינפורמטיבי

  לטקסט סיפורי

  סיכום ההשוואה -

בין נושאים 

המעניינים את 

 בעזרת הלומדים

  פיסקה וטבלה

  השוואה בין -

תכונות של מוצרים 

כדי להחליט על 

  יעילותם

האם : נושא לדיון  -

הגבולות בין סוגות 

  ?דיבור קבועים

  מודעות לשונות -

  הלשונית

  האם ההשוואה -

בין תופעות ובין 

נושאים מקדמת 

  ?את הלמידה שלי

  ההשוואה ככלי -

קוגניטיבי המאפשר 

לקדם את הלמידה 

לחדד את יכולת ו

  הבחירה

  של הלומדים

  

 48



  

  

  

  

  ה"סילבוס לתכנית היל

      שנות לימוד10 לקראת 

  

 49



  

  

   שנות לימוד10ה לקראת "סילבוס לתכנית היל
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  ריםלתוצ

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

1   

)4 

 )מפגשים

סיפור 

התבגרות 

או של 

שינוי 

  הדמות

  קריאת ספורים -

  עם המורה

  ריאיון של קרוב -

  משפחה

  קריאת סיפורי -

ילדים ורומנים 

  קצרים

  סרטי תעודה -

התבגרות  או על 

התבגרותה של על 

  דמות מוכרת

לנובלות   ט-

מסוימות כסיפור 

התבגרות הכולל 

  תעלומה

    טקסט נרטיבי-

  זיהוי הקורא לפי -

חוזה (הגיל המיועד 

  )הקריאה

 ת  עלילה המספר-

את התבגרותה של 

  הדמות

הבחנה מבנית בין   -

 אירועיםרצף , פתיחה

 ביטוי הנותנים

  להשתנות והתרה

  ארגון של מוקדים -

נרטיבים הקשורים 

סיבתית או 

  ולוגיתכרונ

 משפטים פשוטים -

  ומשפטים מורכבים

  שימוש במילים -

  המציינות זמן ומקום

  שימוש במילות -

, יחס כדי לציין תנאי

, תוצאה- סיבה

  תכלית, השוואה

  שימוש בשמות -

  תואר

  שימוש מתאים -

רצף של (בזמני הפועל 

יחס , פעלים בעבר

  )עבר- הווה

  

  סיפור אישי של -

  התבגרות

רוב   סיפור של ק-

משפחה המתבסס 

  על ראיון

  סיפור לאח צעיר -

  יותר

  הפקת הסיפור -

  כספר

של " שלד"  הפיכת -

סיפור התבגרות 

  לסיפור ולסיכום

  איך סיפורים -

עוזרים לתת 

  ?משמעות לחיים

-היבטים של היום  -

  יום הכלולים בסיפור

  בניית סיפור -

כסוג של השלמה 

  או של תיקון

  שיחה על רגעים -

הרגשנו בהם 

  שהשתנינו

 איך מודלים -

  חברתיים משפיעים

  על הדימויים ועל

  הציפיות שלנו

   הבאבעמוד 1המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  ושכלת  שלמ

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
  1המשך יחידה 

  שילוב של דיבור -      

דיבור עקיף , ישיר

  ורצף מחשבות

  יצירת קישוריות -

ידי שימוש -על

  באזכורים

  עיצוב דמות -

ידי -המספר על

, תיאור, מעשים

  מחשבות

:   תפקיד המספר-

  קול ונקודת ראות

    יצירת רצף זמן-

 זיהוי -  עיון במילון -

פניות מודעות או ה

לא מודעות למודלים 

ולמוסכמות כתיבה 

  )גם ברמת השיח(

  שימוש בשפה -

דבורה משולבת ברצף 

  מחשבות

  זיהוי מילים או -

ביטויים החושפים 

  עמדה אישית

" שלד"  זיהוי -

  הסיפור
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  רמת השיח           ברמת הלשוןב

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

2  

)4 

 )מפגשים

כתבה 

בעיתון 

הכוללת 

  השוואה

   כתבות בעיתון-

  השוואות -

  בספרי לימוד

  השוואות -

, בפרסומת

בכתבות במדור 

  הכלכלי והמדיני

טקסט   -

  אינפורמטיבי

  זיהוי הנמען  -

  מטרת הכתבה -

  ומטרת ההשוואה

  הבחנה בין ידיעה -

  לעמדה

  הבחנה בין -

הנושאים הנדונים 

  לבין השוואה ביניהם

  זיהוי הקריטריונים -

המאפשרים לקיים 

  השוואה

  

  שימוש במילות -

השוואה מסוגים 

, לבין. ..בין: שונים

, חות מפ, כמו, לעמות

, ואילו, אבל, - יותר מ

  ועוד

זיהוי מעבר בין   -

ציון מאפיינים 

  להשוואה 

  זיהוי הסקת -

מסקנות המתבססת 

על השוואה בין 

, נתונים, עובדות

  'וכו, תופעות

  

  כתיבת כתבה -

לעיתון המקומי על 

נושא המעניין את 

  הלומד

  השוואה בין שתי -

כתבות בעיתונים 

שונים הכותבים על 

  אותו נושא

  השוואה בין -

נתונים המופיעים 

ני מקורות שונים בש

  למטרה מוגדרת

  

  מה מטרתה של -

  ?השוואה

  לשם מה -

  ?משווים

איך ערכים באים 

לידי ביטוי 

  ?בהשוואה

  איך השוואה -

מסכמת מידע 

מנת -מורכב על

לאפשר את קיום 

  ?ההשוואה

   הבאבעמוד 2המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
  2 המשך יחידה

  המללת השוואה -      

  הכלולה בטבלה 

   ובגרף

   הבעת עמדה אישית-

  זיהוי משפטי מפתח  -

המאפשרים לארגן 

  סיכום

  כתיבת סיכום -

תבה למטרה הכ

דיון , למשל(מוגדרת 

  )על מסקנותיה

  כתיבת סיכום -

נושא רלוונטי ללומד 

תוך השענות על 

מקורות שונים לשם 

ארגון כתבה לעיתון 

  המקומי

  שימוש במשפטים -

  פשוטים ומורכבים
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ח           ברמת הלשוןברמת השי

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

3  
)3 

 )מפגשים

מפגשים 

 אלו יכולים

להיות 

מפוזרים 

לאורך 

תקופת 

, הלימוד

ולפי 

הצורך 

ניתן 

להוסיף 

  עוד

  מפגשים

    יומני נסיעות- יומן אישי

    יומן רפלקסיבי-

  א  יומני צב-

  יומן מצולם של -

ת הרים /מטפס

ת או /או צלם

  ת/ת אחר/רציו

  טקסט רגשי -

  ואינפורמטיבי

  זיהוי הנמען  -

  זיהוי מטרת -

  הכתיבה

  הבחנה בין תיעוד -

עובדות לבין 

התייחסות רגשית 

רפלקסיבית 

  לאירועים

  זיהוי מחשבות -

והתלבטויות במרקם 

  הטקסט

  משפטים מורכבים -

לא  "םומשפטי

  "תקינים

 שימוש בשמות -

  תואר מגוונים

  שימוש בסלנג -

  ובשפה דיבורית

  שימוש בסימני -

  פיסוק

 מילות יחס -

-המציינות סיבה

  תוצאה ותנאי

  כתיבת יומן על -

  הכנות לצבא

  כתיבת יומן על -

  תקופת הלימודים

  כתיבת יומן על -

  תחילת חברות

  כתיבת יומן על -

  נסיעה

 כתיבת יומן חוויות -

  יומי

  מדוע לכתוב -

  ?יומן

  איך יומן יכול -

לעזור לכותבים 

בגילוי משמעות 

  ?במעשיהם

  בין תיעוד -

לפרשנות בדפי 

  היומן

  היומן -

כהשתקפות 

 וכמקור לרפלקציה
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

4  

)5 

 )מפגשים

הסבר 

 ודיון עיוני

  קריאת מושג -

  באנציקלופדיה

  קריאת הסבר -

ודיון על מושג 

באתר אינטרנט 

המתמקד 

, ברפואה

, בסרטים

  'וכו, במכוניות

  קריאת חומר -

עיוני על אחד 

מהנושאים 

  הנלמדים 

  סים אחריםבקור

  ה"בתכנית היל

טקסט   -

  אינפורמטיבי

  זיהוי הנמען  -

  זיהוי מטרת -

  ת הדיוןבההסבר וסי

  הבחנה בין ההסבר -

  לדיון בנושא

יחסים    יצירת-

הגיוניים בין חלקי 

  הטקסט

זיהוי מסקנות   -

  גלויות וסמויות

  זיהו נושאים -

מרכזיים המוסברים 

  והנידונים בטקסט

   משפטים מורכבים-

  ומשפטי טפל שונים

  שימוש במילות -

-יחס המציינות סיבה

, תנאי, תוצאה

  השוואה, תכלית

  שימוש בשם פעולה -

  ובשפה מופשטת

  מעברים בין ציון -

  עובדות להכללות

  זיהוי סוגים שונים -

  של מסקנות

 זיהוי מסרים -

  גלויים וסמויים

  כתיבה של דפי -

מידע בתחום 

, רלוונטי ללומד

ר ודיון הכולל הסב

ממוקד לקראת 

  המסקנות

  כתיבת פוסטר -

המוסר מידע בתחום 

, רלוונטי ללומד

והמיועד לתליה 

, במקום עבודתו

בלוח העיר או 

  במקום מתאים אחר

  

  קריאה -

ביקורתית 

בטקסטים 

, הסברתיים שונים

כולל כאלו 

המופיעים 

  כפרסומת

  קריאה -

בטקסטים מדעיים 

  כביכול

  לשם מה -

מסכמים הסבר 

  ?יוניע

   הבאבעמוד 4המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

  הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
   4המשך יחידה 

  זיהוי משפטי -        

והמרתם , תחמפ

למשפטים פשוטים 

המסכמים את 

  הטקסט

  שילוב של סיכום -

מידע בהסבר על 

תופעה הקשורה 

תוך , לחיי הלומד

  ציון מטרת הכתיבה

  

5  

)2 

) מפגשים

 כתבה -

הכוללת 

טבלה או 

גרף 

 השוואתיים

    כתבה בעיתון-

  כתבה במוסף -

  כלכלה

  כתבה בנושא -

, רפואי, חקלאי

היסטורי או 

יע המופ, אחר

  בספר לימוד או

  באנציקלופדיה

טקסט   -

  אינפורמטיבי

  זיהוי הנמען  -

    מטרת הכתבה-

  עיצוב הגרף או -

  הטבלה

  זיהוי היחס בין -

הכתבה לבין הטבלה 

  או הגרף

 פשוטים ם  משפטי-

  מורכביםו

  שילוב נתונים -

  בטקסט עיוני

  יצירת קטגוריות -

לחלוקת הטבלה או 

  לעיצוב הגרף

  

תונים על   איסוף נ-

תחום המעניין את 

הלומד והצגתם 

בעזרת טבלה או 

המיועדים , גרף

, לעיתון מקומי

, לפורום באינטרנט

  או ליעד אחר

  לשם מה -

משתמשים 

  ?בטבלאות וגרפים

  יחסים בין ארגון -

גרפי והיכולת 

להשוות תכנים 

  מגוונים

  

   הבאבעמוד 5המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

  הטקסט

-שאים לפיתוח מודעות מטאנו  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
  5המשך יחידה 

  טבלאות -    

וגרפים מסוגים 

  שונים

  זיהוי העקרונות -

המארגנים את 

  הטבלה או הגרף

ן הנתונים   הבחנה בי-

השונים הנמסרים 

באופן גרפי לבין 

  הפרשנות שבכתבה

  המללת הגרף או -

  הטבלה

  מילות יחס -

-סיבההמציינות 

תנאי , תוצאה

והשוואה כתוצאה 

מפירוש נתוני הטבלה 

  או הגרף

  שימוש מתאים -

  בזמני הפועל

  פיסוק וסימנים -

  גרפיים אחרים

  ההשוואה כדרך -  

להעמיק את 

אים ההבנה של נוש

  שונים

  יחסים בין -

  נתונים לפרשנות

   
  

 58



  

מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

6  

)4 

 )מפגשים

עלון 

המוסר 

  ידעמ

  ח"  עלון מק-

 עלון על כללי -

על דרכי , זהירות

על , התנהגות

על , המלצות

על , תכניות פקדון

תכניות לימוד 

  ועוד

   טקסט אינפורמטיבי-

  זיהוי הנמען  -

  קביעת מטרת העלון  -

  עיצוב גרפי  -

 ארגון המידע באופן -

  גרפי

  קביעת קטגוריות -

  לחלוקת המידע

  הבחנה בין מידע -

ין פרטים עיקרי לב

  והבעת עמדה 

  הבחנה בין סוגים -

  של פרטים

  בחירת סוג השפה -

, מבדחת, פורמלית(

 )ועוד, "סלנגית", ילדית

 משפטי פנייה -

, עתיד, ציווי(לקורא 

  )גוף שני

  שמות תואר ושמות -

  פעולה

  שימוש בשפה -

  מרוחקת ומדעית

  משפטי תנאי -

  תוצאה- וסיבה

,   ניסוח כותרות-

ה וראשי כותרות משנ

  פרקים

  מילים המציינות -

  רצף זמן

  משפטי פתיחה -

  וסגירת נושא

ת עלון בנושא   כתיב-

, המעניין את הלומד

והמיועד לקהל יעד 

מקום , חברים: מוכר

, משפחתו, עבודה

מוסד  ,מוסד עירוני

  צדקה ועוד

  יתרונות -

וחסרונות של עלוני 

  מידע 

  איך להתייחס -

  ?למידע הנמסר

ג של   איזה סו-

עלונים מעניינים 

  ?לקריאה

  המלצות לעיצוב -

מושך את העין 

מבלי לפגוע במידע 

  הנמסר
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

   עלת/הלומד

  ה/למידתו

7    

)4 

 )מפגשים

  קריאת שירה -  שירה

בקול רם עם 

  המורה

 בחירת שירים -

בהתאם לטעם 

  הלומד

  שירי משוררים -

שירי , מולחנים

  רוק ושירי ילדים

  אקספרסיביטקסט   -

  זיהוי הנמען  -

    זיהוי הדובר-

  זיהוי ארגון חיצוני -

  של הטקסט

 זיהוי קצב ודקדוק -

  מיוחדים

  הטקסט  מטרת -

    זיהוי מאפייני סוגה-

  עיצוב העולם -

  המיוצג

  עיצוב חלל הדף -

שימוש ארגון הגרפי (

  )כרכיב סמלי

  שימוש בשפה -

  מטפורית

  שימוש בשפה -

, כית"תנ, דיבורית

  עיוותי מילים ועוד

לא לפי "  דקדוק -

  "הכללים

    שימוש בחריזה-

  פתיחה וסגירת -

  הטקסט

  מעברים בין מוקדי -

  טהטקס

נקודה : פיסוק  -

סימני שאלה , פסיק

  נקודתיים, וקריאה

    שימוש ברווחים-

  ארגון אסופת -

  שירים אהובים

  כתיבת שיר על -

  נושא חשוב לכותב

  בחירת שיר -

להקראה במצב 

  מוגדר

  הקשבה לשירים -

מולחנים תוך שימת 

לב לרכיבים 

  האסתטיים

  מדוע אנשים -

  ?כותבים שירה

  איזה סוג של -

ירה מועדפת ש

  ?עליך

  דיון בשיר -

המלווה סרט אהוב 

 מה יחסו לסרט -

  ?כולו
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

8  

)2 

 )מפגשים

מכתב 

לחיפוש 

עבודה 

כולל 

קורות 

  חיים

    מכתבים שונים-

  דוגמאות של -

דרכים לכתוב 

  קורות חיים

  המלצות -

לכתיבה זו 

ממקומות עבודה 

יחידה זו (

מאפשרת לשכלל 

ולחדד דברים 

שנלמדו בתכנית 

לתשע שנות 

  )לימוד

 טקסט -

  פנייתי-אינפורמטיבי

  זיהוי הנמען -

  ומעמדו

ת מטרת   קביע-

  המכתב

  הבחנה בין פתיחת -

הצגה , המכתב

בקשה , עצמית

  וסיכום הפנייה

  שימוש בסגנון -

  פורמלי

  עיצוב גרפי  -

  

    ציון זמן ומקום-

    פנייה לנמען-

  ארגון פרטי -

יצירת רצף : המידע

  זמני הגיוני

  בחירה של שמות -

  תואר ושמות פעולה

  משפטים פשוטים -

  ומורכבים

ב   התאמת משל-

השפה למטרת 

  המכתב

  

  כתיבת מכתב -

  לחיפוש עבודה 

קורות    כתיבת-

, חיים בעזרת טבלה

תאריכים ובאופן 

  נרטיבי

  איך כדאי להציג -

את עצמי במכתב 

  ?לחיפוש עבודה

  מה לא לומר -

  ?במכתב מעין זה

  מה יישמתי -

בעקבות לימוד 

  ?שא זהונ

   הבאבעמוד 8המשך יחידה 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 קסטהט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
  8המשך יחידה 

  כתיבה של קורות -      

חיים תוך הדגשת 

פרטים רלוונטיים 

  לפנייה

מות   שימוש במוסכ-

של פתיחה וסיום 

  מקובלות במכתב

  מילות יחס לציון -

, תנאי, תוצאה- סיבה

  תכלית

 , נקודה: פיסוק  -

  פסיק, נקודתיים 
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )מלכדפרויקט (

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו

9  

)4 

 )מפגשים

  הערכת סרטים -  הערכה

בעיתונות 

המקומית 

  ובמוספי שבת

  הערכת -

מסעדות ומכוניות 

עת -בכתבי

  מקצועיים

  התעודה בבית -

הספר כדרך 

להערכת 

  תלמידים

  הערכת -

התקדמות במהלך 

  למידה

טקסט   -

 אינפורמטיבי

  ואקספרסיבי

  יהוי הנמעןז  -

  זיהוי מטרת -

  ההערכה

  עיצוב גרפי  -

,   הבחנה בין מידע-

  הערכה והמלצה

  הבחנה בין סיכום -

התכנים לבין 

  הערכתם

  הצגת סיכום תוכנו -

של טקסט כדי לבסס 

  את הערכתו

  שימוש במשפטים -

  מורכבים

  שימוש בשמות -

תואר מתאימים 

  )פנייה למילון(

  שימוש במילות -

-נות סיבהיחס המציי

תוצאה והסקת 

  מסקנות

  ציון מעבר בין -

  עובדות להערכתן

  ציון מעבר בין -

סיכום תכונות 

ומאפיינים לבין 

  הערכתם

  כתיבת הערכה על -

לפי , סרט למקומון

  אמות מידה בהירות

  כתיבת הערכה -

לתכנית זו בהתאם 

לקריטריונים 

  ברורים

  כתיבת הערכה -

, למדריך טיולים

, בודהמנהל מקום הע

  'וכו, לשירות העירוני

  כתיבת הערכה -

, ללומד עצמו

ך את יהמער

  התקדמותו 

  מדוע ההערכה -

הבחנה בין (? נחוצה

הערכה מעצבת 

תהליכית לבין 

  )הערכה מסכמת

  מה מקום -

ההערכה בתהליך 

העבודה או 

  ?הלמידה

  באלו מצבים -

ה /ה מחליט/את

  ?להעריך משהו

  אלו התנסויות -

בי היו לך עם מצ

  ?הערכה

   הבאבעמוד 9 המשך יחידה
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מספר 

  יחידה

  סוג 

 הטקסט

-נושאים לפיתוח מודעות מטא  דוגמאות

  בכתיבה ובקריאה לשונית

  
  ברמת השיח           ברמת הלשון

  דוגמאות

  לתוצרים

  אפשריים

  )פרויקט מלכד(

  הסתכלות

  מושכלת  של

  ת על/הלומד

  ה/למידתו
   9המשך יחידה 

 הערכת ספר או -    

  מאמר שנקרא

  יצירת יחסים -

הגיוניים בין המידע 

  הנמסר וסוג ההערכה 

 זיהוי עקרונות -- 

  להערכה

  דרכים לפירוט -

, ההערכה לפי סעיפים

  נושאים ועוד 

נקודה : פיסוק  -

  נקודתיים, פסיק

  כתיבת הערכת -

הלומד הכוללת 

סיכום של תהליך 

  הלמידה

  כתיבת הערכה של -

תוך ' הצגה וכו, ספר

לוב סיכום של שי

אפיוני הטקסט עבור 

  הקוראים

  כיצד קובעים את -

הקריטריונים 

  ?להערכה

  יחסים בין -

עקרונות ההערכה 

לבין המוסד 

המשתמש בהערכה 

  זו
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