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  מבוא 

בחינוך חטיבה העליונה ל ב"ומחשבת חז שבעל פהתורה הקודמת להוראת  הלימודים תכנית 
 בחברה ים במערכת החינוךם רבשינויי חלו מאז.  פורסמה לפני למעלה משני עשורים,הממלכתי
לשינויים ותמורות אלה השלכה על עיצובה  .בתחום הדעתמחקר התפתח ה בד בבדובערכיה ו

  .כמפורט להלן, בצד שיקולים נוספים, בתורה שבעל פההחדשה  לימודיםהשל תכנית 

בתחומים עוסק  התפתח בעשורים האחרוניםשהמחקר האקדמי של הספרות התלמודית  •
 .חקר האמונות והדעותוספרות , המשפט העברי, היסטוריה, רת הטקסטביקו: שונים

 בבניית תכנית ועדה ה על מערך שיקולי הדעת של השפיעההתפתחות המחקר האקדמי 
אוריינות " בגיבוש תפיסת ,בראש ובראשונהההשפעה הייתה  .הלימודים הנוכחית
תפיסות כוללות של בנוסף לכך נוסחו  .על מרכזית-והעמדתה כמטרת" הטקסט התלמודי

  .חשיפת התשתית הערכית של המקורותוהוצבה מטרה של " ל"מאפייני תרבות חז"

ארון " החינוך היהודי עוסק בהגדרות ."החינוך היהודי" – התפתח תחום מחקרי חדש •
 במטרות החינוך, בדיאלוג שבין חינוך הומניסטי כללי לחינוך היהודי, "ספרים יהודי

 . ועודבדרכי ההערכה ,בדרכי הוראה, וההוראה

, הנחיות ועדת המקצוע : אלהבבניית התכנית היו ועדה מקורות נוספים  לשיקולי ה •
 ,"תרבות יהודית בעולם משתנה: עם ועולם" – שנהר ח"דו ,אביגדור שנאן' בראשות פרופ
מורים , בקרב מנהליםפי הזמנת האגף -שבוצע עלוכן סקר מקדים  ;ד"ירושלים תשנ

 ,מקצועכלפי הבדק עמדות הסקר .  בחינוך הממלכתי העליונותיבותותלמידים בחט
 . למידה- ודרכי הוראהקשיים של מורים ושל תלמידים  ,העדפות של עולמות תוכן

 

 : היו הסקרהמסרים הבולטים שעלו מן  •

ל "ספרות חזל ועם " עם עולמם של חזיםהתלמידלבנות את המפגש של הצורך  -
 היסוד ,מן הטעם הזה. סוגיות ונושאים  באמצעות, מאות שניםשנכתבה במהלך

  .המארגן של יחידות הלימוד הוא נושאי

או בעלי /נטיים לחברה בת זמננו ווונושאים רלהדרישה לטקסטים העוסקים ב  -
 . מענה לכך נמצא במבחר הנושאים של יחידות הלימוד.ממד אקטואלי

הזדמנויות ו יצר ישבעל פהשלימודי התורה , של לומדים ומורים  כאחדהדרישה  -
אף לכך נמצא . גם יחד יהודיים ואוניברסליים, ערכים חברתיים ומוסרייםלעיסוק ב

  . מענה במבחר הנושאים של יחידות הלימוד ובמבחר הטקסטים הכלולים בה

שת הרגחיזוק ו לטיפוח מותרי של מורים שלימודי תורה שבעל פה תםפיייצ -
   .ייכות לתרבות ולזהות היהודיתתהשה

 ,סגנוני של הטקסטים שייבחרו- את הקושי הלשוניאמודהמורים ל של תםפיייצ -
 .התמודד עם שפת המקורותלכדי להקל על הלומדים 
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למידה -לי והעמדתה במוקד תהליך ההוראה" האוריינות של הטקסט החזתדגשה -
מצטברת של היכולות הנדרשות לתהלוך –בנייה הדרגתית ספירליתלקראת 

 . עיקריותלי בסוגות ה"עצמאי של הטקסט החז

וכן משחקי תפקידים ושילוב , למידה בקבוצות- התלמידים את ההוראהתהעדפ -
 .סיורים לימודיים

 

לאיתור ולעיבוד מידע בצד צמיחתם והתפתחותם הבלתי פוסקת  " כלים"התפתחותם של  •
 ,ספריות דיגיטליות  פורומים, מאגרי מידע, בשני העשורים האחרונים של מסדי מידע

 השלכות ישירות ועקיפות גם על זוסביבה ל .סביבה חדשהכולם רו  יצ,בלוגים ועוד
למידה -הוראהשל  השפעה על עיצוב תכניות לימודים ואסטרטגיות כן ו,מערכת החינוך

מקור המידע העיקרי היה בעבר אם , למשל.  מדעי היהדותרבות ל,במקצועות שונים
נט ובאמצעי התקשורת  באינטר, ובמידה רבה,גםמקורות המידע זמינים היום , הספר

כולל מגוון חיבורים , שבעל פהכיום כל הטקסטים הנלמדים בתורה . הדיגיטלית לסוגיה
בצד כלים המאפשרים , זאת. ים  זמינים בתקליטורים וחלקם הגדול גם באינטרנטיפרשנ

 של םזמינות.  עריכת השוואות וכדומה,יצירת תרשימי זרימה,עיבוד וניתוח הטקסט
 את אסטרטגיות העשירמויות והכלים לאיתור ולעיבוד המידע הפרשנ, המקורות
שיהיה  להכניס מעת לעת שינויים במבחר הטקסטים בלי תאפשרמ, למידה-ההוראה

החיסכון שבהעלאת כל גם אין לשכוח את  .לימודהספרי את עקב כך צורך לשנות 
  . ספרי לימודתם שלאו על גבי תקליטור במקום הפק/הטקסטים על הרשת ו

 בתהליך פיתוחה של תכנית ועדה  ההלישיקולי הדעת שהפעהכתיבו את  אלההנתונים הכל 
  . תכניהבבחירת מטרותיה ובהגדרת , עקרונותיהבגיבוש , החדשההלימודים 

  
  רציונל

ע " לבית הספר הממלכתי מבוססת על תפיסת ספרות התושבשבעל פהתכנית הלימודים בתורה 
 מאזתרבות היהודית שהתרחשו ב ים והחינוכייםברתיהח, יםהערכיכאספקלריה של השינויים 

 .השפיעו על עיצוב החברה והתרבות היהודית לדורותיהש ועד העת החדשה המקראחתימת 
התורה . את לימוד התורה לערך חשוב ומרכזי בחייועם ישראל הפך , החל משלהי הבית השני

 תוך שהיא ,שנים האחרונות הייתה תחום הלימוד העיקרי בתרבות היהודית באלפיים השבעל פה
לעיצוב זהותו המקור הראשי  שבעל פההתורה הייתה  ,בצד המקרא. ממשיכה את לימוד המקרא

בכל דור ובכל מקום למדו ועדיין לומדים את . להנחלת ערכיו ואורחות חייו, של העם היהודי
, ניםזמפי השינויים והתמורות ב לתבדועמ ותרגמותשהיא מתוך , שבעל פהרות התורה ספ
הלימוד והעיון המתחדש ללא הרף הוסיף בכל דור נדבך חדש . ערכיםבצרכים וב, מקומותב

, והוא מחדש רעיונות, כל נדבך נבנה על התשתית המסורתית .שבעל פהלספרות התורה 
 .שמסביבהפסיקות ומנהגים שנוצרו כתגובה לשינויים טכנולוגיים ותרבותיים בעולם 

בעוד ספרות המדרש והאגדה , רחות החיים של החברה היהודיתהיצירה ההלכתית עיצבה את או
ספרות ההלכה . תוך יצירת חידושים ושינויים ניכרים, פיתחה והרחיבה את המורשת המקראית
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חשיבה הלכתית   - ל"את שתי צורות חשיבה הדומיננטיות בספרות חזהעמידו וספרות האגדה 
  . נת את הספרות המדרשיתהמאפיישיהא לוגית בעיקרה לעומת חשיבה נרטיבית 

בין חכמים דורי -דיאלוג בין,  שיח פנימי בין מקורות:ל"חזהמאפיינים הייחודיים של ספרות בין 
 לביסוס , או מדברי חכמים,ם אחריםספריושימוש רב במובאות מות שונתקופות והוגים בני 
  .או להתפלמסות עמםהטיעונים 

הנחתה את , גם בניסוח הנחות היסוד שלהלןהמוצגת , שבעל פהתפיסה זו של ספרות התורה 
וכן בבניית יחידות , המטרות האופרטיביות, תכנית העל של ה-בהגדרת מטרותתכנית מפתחי ה
  .הלימוד

 פענוח והבנה של , היא עיוןשבעל פהמצאה שהדרך הרצויה להכרת ספרות התורה ועדה ה
טקסטים אלה  .ני הנוער בימינו לבנטיים וו ורל העוסקים בנושאים משמעותיים,טקסטים נבחרים

 .להעלאת רעיונות חדשיםצוהר מזמנים דיון בשאלות משמעותיות וערכיות ופותחים 

הקשר בלא ניתן להרחיב ולהעמיק , מקצועהמוקדש ל, יחסית, מספר השעות הקטןבהתחשב ב
 תכניתה, לפיכך. ל"עושר של ספרות חזלמגוון ול להתוודע כהלכהוכמובן , חברתי-התרבותי

המקורות הבונים כל יחידה  .סביב נושאים תמטיים, בלימוד של טקסטים נבחריםתמקדת מ
  . ומתקופות שונותמסוגות שונותנבחרו ויחידה 

בו נוצרה והתפתחה ספרות זו ולמבנה ולארגון של מכלול היצירה שההתייחסות להקשר 
  - למידה-וראה חלק אינטגרלי של תהליך הההיהת, המקורותמובאים קטעי  מנהשמ, לית"החז

למידה יכלול -תהליך ההוראה, רוח זאתב . ולא כפרק בפני עצמומזמן בהתאם למה שכל טקסט
  .  לחוקים ולהשקפות של עמים אחרים בתקופת התלמוד ושל אומות העולם בימינו השוואה

 מלמדים אותוו  המערבישהתלמוד הוא נכס צאן ברזל בתרבויות העולםציין ראוי ל, בהקשר זה
 ל"חזאפילו בתי המשפט האמריקאיים משתמשים בספרות . האוניברסיטאות המעולותברוב 

  .בפסקי הדין שלהם

ות חשיבלמידה מוצא את ביטויו גם ב-לי במוקד ההוראה"מהעמדת הטקסט החזהמשתמע 
, משנה :לי על סוגותיו המרכזיות"טיפוח אוריינות הטקסט החזלהתכנית מייחדת שהמרכזית 
  . מדרש, תלמוד

את מבטאות  ,המשנה-מטרותאת ואות המפרטות בהמשך את המטרות האופרטיביות טבלה
שות ו המכוון לטיפוח הדרגתי ומצטבר של המיומנויות הדר,לילמידה הספיר-מסלול ההוראה

 עם מפגש בלתי אמצעייישומה של מטרה זו מחייב . סוגות שונותים מלתהלוך מושכל של טקסט
  .פירושים וביאורי מילים ב תוך הסתייעות,הנלמדיםהטקסטים 

: כגון" מושגי ציטוט ודיון"על שליטה ב, כידוע, ל נסמך"קורות מספרות חזמאחר שהעיסוק במ
  . מושגים אלהשל  ותגם רשימכוללת תכנית ה - כמה דאת אמר, אימא סיפא, והתניא

 .יםדילמתביטוי של הה וכושר אוצר המיליםהעשרת ראתה בלימוד מקצוע זה הזדמנות ל ועדה ה
השפה מ תי נפרדלבל אוצרת בחובה עושר של ביטויים ומושגים שהפכו לחלק "ספרות חז
מובאים בסופה של כל יחידת לימוד ביטויים ומטבעות לשון המצויים מן הטעם הזה  .העברית

  . בטקסטים הכלולים בה
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  הנחות יסוד 

ם שהתפתחה במשך למעלה מאלפיי היא המסד של התרבות היהודית שבעל פההתורה  •
 . בדרך של פרשנות יוצרתכהרחבה של הספרות המקראית שנה 

,  נוצרה כתרבות לאומית ייחודית בתוך תרבות כללית דומיננטיתשבעל פההתורה ספרות  •
 .הושפעה בדרכים שונותהיא ממנה ש

אותם ומעניק להם משמעות מעבד , עם טקסטים קודמים לו" משוחח"ל  "כל טקסט של חז •
 .חדשה

 .המשכיות ושינוי,  חידוש,לית היא השילוב בין מסורת"ליבת החשיבה החז •

ה בסיס ייתהבשעה -ובה, ערכי תרבות שבעל פהספרות התורה שימרה , כספרות קלאסית •
להבנת היא משאב יצירה תרבותית זו , מטעם זה.  רצופה ומתמשכתלפיתוח ולצמיחה

 .תחדשת בכל דורהמהעברית התרבות 

 הכרות והבניוהן במדרשים ואגדות מזמן ללומדים ה בטקסטים מן התלמודעיון מתמשך הן  •
חשיבה לוגית וחשיבה  :ל"בספרות חזשהתפתחו חשיבה הדומיננטיות השתי צורות של 

 .נרטיבית

, "בית המדרש הפתוח" מזמינה ומזמנת את הקורא להצטרף אל שבעל פהספרות התורה  •
 . "חלקו בתורה"וליטול את 

הכללה , הבחנה, השוואה: כמו(חשיבה  והנמקה לוגיים המשא ומתן התלמודי מאופיין בדרכי  •
פתח את יכולות הטיעון יעיסוק מתמשך בהם ). ביקורת ועוד, הערכה, ניתוח, יישום, הנמקה

 . אחרים לימודגם על תחומיישפיע והחשיבה של הלומדים ו

או המבנה הלוגי של הטקסט /המבנה הספרותי והתנסות  מצטברת בפענוח מונחה של  •
היא תנאי לטיפוח המיומנויות הדרושות לתהלוך מושכל  , והבהרת הזרימה בין חלקיולי"החז

  . ל"של טקסטים מספרות חז

המאפיינים  לע את הלומדים עמידימן הסוגות השונות  טקסטיםתהליך מצטבר של לימוד  •
הלגיטימיות , הבחנה בין פשט המקרא לבין מדרשו: שבעל פההייחודיים של תרבות התורה 

 .  הריבוד המרובה,תרבות המחלוקת, וי פרשנויותשל ריב

תשתית להוקרת היצירה יצור ת שונים טקסטיםשל פענוח בהתנסות מצטברת בעיון ו •
 .בת מאות השנים ולהבנת התרבות היהודית המתחדשת בימינוהיהודית 

  .  את האופי הדיאלוגי של הסוגייה התלמודיתםלימוד בחברותא הול •
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    הפל התורה שבערות ספעל של הוראת -מטרות

 שהן בבחינת משאת הנפש והחזון של –והקוגניטיבי  בתחום הרגשי האידאי העל -מטרותאת 
, מצטברלימוד מניחים כי מחברי התכנית  ,עם זאת. רות ביצועט למםלא ניתן לתרג -התכנית 
ולו גם ,  למימושםיתרום פה להתורה שבענבחרים מספרות  ומשמעותי של מקורות מעמיק

   . ימוש חלקילמ

לעיצוב השקפת העולם  יתרום, אחריםם ימקצועות לימוד הומניסטיבצד , ל"מקורות חזלימוד  •
 וכן ,והערכתה,תרבות היהודית לדורותיהל ה א לקירובו,בוגר מערכת החינוך הממלכתיתשל 

   .ייכות לעם ישראלתשההרגש להגברת ו, ישראלית-לבניית זהות יהודית

 יםייהוד, ערכים חברתיים ומוסרייםם להקנייתם ולטיפוחם של יתרול "לימוד מקורות חז •
כבוד  ,שמירת איכות הסביבה ,כיבוד החוק, צדק, כבוד האדם,  שוויון כמו,לייםואוניברס

 .מוסר כיסוד המשפט, חינוך לאחריות, דאגה לזולת, וסובלנות לדעות ולנהגים של האחר

ירושים לטקסט וכמה פתרונות לבעיה התלמידים יפתחו יכולת אינטלקטואלית להכיל כמה פ •
אל הטקסט  בספרות המורכב שהיחס יש לציין . "נכונה"בלי לקבל תשובה סגורה אחת 

 .הקיימת בכל מקום, התלמודית הוא תופעה הרמנויטית כללית

 .התלמידים יפתחו יכולות טיעון והנמקה •

  - יתרוםברוחה ועל פי עקרונותיה  ,אהומלביישומה של התכנית  •

o אות  בתולדות התרבות היהודית המגוונתהתמצל. 

o שבעל פהרעיונות מרכזיים ודרכי לימוד של התורה הערכת ל. 

o  בלשון ימינול ומשמשות "שמקורן בספרות חז של מילים ןמשמעותלהבנת . 

o  ערכי על יישום של רעיונות השאובים מן -לנהל דיון חברתייכולת לפיתוח
 . בני זמננוםאירועיבזיקה ל ,המקורות

o לימודל וליישומן בתחומי" של חז)הלוגית והפרשנית(בנת דרכי החשיבה לה  
 . נוספים
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  קשרים וזיקות לתחומים נוספים

 ,ים לעיון ולהבנת המדרשים והטקסטים התלמודייםחוצהידע והכישורים האורייניים הנ •
הכרת . הבנה והבעה: קשורים קשר הדוק לידע ולכישורים האורייניים בתחום השפה העברית

ויכולת , טיעון הגיוני, סייע לתלמידים לפתח כישורי שיחתדרכי הטיעון של התלמוד והמדרש 
הצגת דוגמאות פרטניות לעקרונות ,  הבחנה בין עיקר לטפל:לדוגמה(ביטוי בכתב ובעל פה 

, יסודי- הלימודים בעברית לבית הספר העלתכנית ראו . )כלליים והעלאת טיעונים הגיוניים
   .61' עמ, ג"תשס

 ישיר עם מקצועות ונושאי לימוד שונים במדעי  יש קשר תוכני ורעיונישבעל פהתורה למקצוע  •
  . חגי ישראל ולוח השנה העברי, תולדות עם ישראל, מחשבת ישראל, מקרא: היהדות

-תרום הן לראייה רבתיצירת קישורים מתוכננת בתהליך ההוראה הכיתתית והבית ספרית 
קישור  .שוניםהשונות בין טקסטים מתחומי דעת ועולמות תוכן תחומית והן לגילוי הזיקות 

 . נטייםווכזה מחייב תכנון מראש ותיאום בין מורי המקצועות הרל

 אמנות,  לבין לימודי ספרות עבריתשבעל פהקיים קשר משני בין לימוד התורה נוסף לכך  •
 החשיבה של  הזיקה בין דרכי: למשל,לימודי ארץ ישראל ואזרחות, היסטוריה, יהודית

השוויון , המשפט העברי לבין לימודי אזרחות ומשפטים בנושאים כמו כבוד האדם וחירותו
 תרומתה החיונית של הכרת מקורותיהם הלשוניים והתמטיים של סופרים כמו ;בפני החוק

 . פענוח יצירתם וגילוי רבדיה הסמוייםהקלת הזז לועגנון , ברנר

  . חלופיכל עיצוב תרבותי קשור לעיצוב . רותכל תרבות מובנת על רקע תרבויות אח •
כל יצירה תרבותית . התמודדות ובחירה עם תרבויות אחרות, שיח-דוכל תרבות נבנית מתוך 

ל "מבחינה זו תרבות חז. תרבותישיח -בדרך של דולהילמד ולהיות מובנת רק , בחןייכולה לה
 . מכל תרבות אחרתאינה שונה 

  



  11

  תכנית מבנה ה

  . מיחידות נושאיותבנויה  התכנית ,ועדהות ההוראה שגיבשה המה לעקרונתאבה

רמה מורחבת ורמת , רמת בסיס: רי בן שלוש רמותולנושאי התכנית ערוכים במבנה מוד
המעבר מרמה לרמה מתאפיין בשוני במורכבות הנושאים ובקושי של המקורות . התמחות
וונות לראייה רוחבית ואורכית פירוט מטרות התכנית וציוני הדרך משקפים את ההתכ. הנלמדים

יוביל להקניה תהליך זה  .למידה-של התכנית ומספקים את הכלים לתכנון רצף ההוראה
הדרגתית של ה יבניול, 1לפיתוח מצטבר של תובנות, הדרגתית של כישורים שבמהות המקצוע
ך וותה במהלהבו התשהיסטורי -בהקשר התרבותי, זאת .עולם ידע על ספרות התורה שבעל פה
  .הדורות כנדבך מהותי בתרבות היהודית

  .  לימוד שעות90 - כל אחת מיועדת ל,יחידות 9כוללת התכנית 
    חובת בחירה של יחידה אחת-רמת בסיס  

  
  
  

  יחיד וחברה
  
  
  

  
  
  

  ליל הסדר
  משנה והגדה          

  

  
  
  

  הורים וילדים

  41 'עמראו   35 'עמראו   29 'עמראו 
  

   בחירה בשתי יחידות   חובת-  מורחבתרמה 
  
  
  

  משפט ויושר 
  
  
  

  
  
  

  בינו לבינה 
   וזוגיותהפחמש        

  

  
  

  
  צועם ואר

  59 'עמראו   51 'עמראו   46 'עמראו 
  

    חובת בחירה בשתי יחידות -ת התמחות  רמ
  
  
  
  

  החקיקה
  
  
  

  
  
  
  

  אדם וסביבתו
              

  

  
  
  
  

  רצף סוגיות
  מסכת סנהדרין 

  76 'עמראו   69 'עמראו    64 'עמראו 
 

                                                 
אפיון ההישגים המצופים בחתך אורכי של הסוגות המרכזיות ובחתך רוחבי של שלוש הרמות משקף את החוט המקשר ביניהן  1

  .  ינו תלוי  בתוכני היחידותשא
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  בבחירת התכנים והמקורותועדה העקרונות שהנחו את ה

בחירת ב השיקולים .העיקרון המארגן את יחידות הלימוד הוא עיקרון נושאי, כאמור במבוא
  :הנושאים והמקורות היו כדלהלן

  

   בבחירת נושאי  יחידות הלימוד ועדה העקרונות  שהנחו את ה

 .תרבות היהודיתמרכזיותם בתולדות ה .1

 . למצוא בהםעשויים העניין שצעירים ישראלים  .2

 המגזרים השונים בחברה ביןשיח -דופיתוח לפוטנציאל ו, חשיבות אוניברסלית .3
 .עמיתים בני אמונות ותרבויות אחרותעם והישראלית 

, בשונה משאר יחידות הלימודש, אחת לבחירהיחידה נבנתה גם , בתכנית למתמחים .4
 . תלמודהמשנה ומהים של מקורות שלמ רצפים כמהמהיא בנויה 

  
  

  השונותיחידות הלימוד לבבחירת המקורות  ועדה שהנחו את ההעקרונות  

, משנה, מדרשי ההלכה, אגדה: למגוון סוגות  ייצוג,ככל האפשר, בכל יחידת לימוד יהיה .1
למידה יודגש האופי הסוגתי - בתהליך ההוראה.תלמודית-התלמודים והספרות הבתר

  . וחד של כל אחד מן המקורות השוניםהמי
נעשה מאמץ לשמור על , בתכנית השלמהכן ו,  המקורות בכל יחידת לימודתריבחב

 .ייםחלקמקורות שילוב ולמעט ככל האפשר בהמקורי ספרותי ההמגבש 

ושל מדרשים ואגדות בהשוואה לתכנית , הגדלת משקלם של המקורות התנאיים .2
 . הלימודים הקודמת

בהשוואה לתכנית הלימודים  – מהתלמוד הבבליההלכתיות הסוגיות צמצום מספר  .3
 .   בשל קשיי השפה ומורכבות המבנה של הסוגיות בתלמוד הבבלי- הקודמת
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  יחידות הלימוד ו-האופרטיביות המטרות 
 

  לי"אוריינות הטקסט החז .1
  רהוטה          קריאה הוכחה ודרכי טיעון      מבנה וארגון          שפה וסגנון

  ופתרון בעיות                   

  

  : על-ידע. 5                                                                                    תשתית. 3     
  ספרות                                                      יחידות לימוד נושאיות                  ערכית           

      
  רמת בסיס                                                             
  מורחבת הרמ                                                        

  מאפייני . 6                                                                         התמחותרמת                                         :על-ידע. 4 
  תרבות                                                                                                                                         היסטוריה   
 

  
  

   ים ורעיונותושאנ. 2
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  :יחסות לתחומים הבאיםהמטרות האופרטיביות מתי

  לי"אוריינות הטקסט החז. 1
ע "יבינו  ויפרשו קטעים שנלמדו מן הסוגות הראשיות של ספרות התושבהתלמידים 

;  מבנה וארגון;  שפה וסגנון:תוך שימוש בידע שרכשו על מאפייני  הטקסט הנלמד
  .  הוכחה ופתרון בעיות,דרכי טיעון
הבודדים המשולבים  תוכן ההיגדיםשונם את יבינו וינסחו בל  :שפה וסגנון  .1.1

  .במהלך הדיון בטקסט הנלמד
בעזרת מונחי הציטוט והדיון  מבנה הטקסט וארגונויזהו את   :מבנה וארגון  .1.2

 .ויסבירו את המבנה הארגון של הטקסט
את , הטיעוניםיסבירו בלשונם את   :דרכי טיעון והוכחה ופתרון בעיות.  1.3

 . את הנימוקים שהוצעו ואת המסקנות שהוסקו, הדוגמאות שניתנו
 המשקפת –בקריאה רהוטה , יקראו בקול את הטקסט הנלמד : קריאה רהוטה . 1.4

  . את הבנת הטקסט על מרכיביו השונים

   ים ורעיונותתכנ. 2
    .רעיונות ומטבעות לשון,  יכירו תכניםהתלמידים

  .נלמדיםיבינו וינתחו את הרעיונות המצויים במקורות ה.  2.1
  . ל וישתמשו בהן"אופייניות לספרות חזהלשון  יכירו מטבעות.  2.2

  תשתית ערכית. 3
  .ביסוד הדיונים שבמקורות הנלמדים ויעריכו אותםשיזהו את הערכים התלמידים 

  היסטוריה: על-ידע. 4
 שבעל פהבו נוצרה ספרות התורה שתרבותי -ידעו את ההקשר ההיסטוריהתלמידים 

   .שים הבולטים שפעלו בתקופות שונותויכירו את האי
  .שבעל פה של התפתחות התורה )על ציר הזמן( את הרקע ההיסטורי יכירו  .4.1
שהשפיעו ישירות על  תה הנלמד על מאורעות מרכזיים שהתרחשו בתקופידעו. 4.2

  .שבעל פההתפתחות התורה 
  .  על  פעילותן של דמויות מרכזיות בתקופות השונותידעו .4.3

  שבעל פהספרות התורה : על-דעי. 5
 שבעל פההיצירות המרכזיות של התורה המבנה הארגוני של יכירו את התלמידים 
  .לדורותיה

   שבעל פהמאפייני תרבות התורה . 6
יזהו , שבעל פהיכירו את המאפיינים הייחודיים של תרבות התורה התלמידים 

                                .ימינו לעויבינו את השלכותיהם ,  במקורות הנלמדיםמאפיינים אלה
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 למידה-ועל פני רצף ההוראה,  לפי סוגות–מיפוי ציוני הדרך 
  :שפה וסגנון. 1.1
   בטקסט הנלמדיבינו וינסחו בלשונם את תוכן ההיגדים הבודדים המשולבים במהלך הדיון    
  

  חמש יחידות  שלוש יחידות  יחידת בסיס  הסוגות

  .בלשונםאת לשון המשנה לניסוחים  'יתרגמו' •

  .מדוע יש לפרשה יבינוו בנוסח המשנה' פערים' יזהו •
   .בין סגנון קזואיסטי  לבין סגנון אפודיקטי יבחינו •  

  : משנה
יכירו ויבינו את 

לשון "מאפייניה של 
, גבוההלשון : "חכמים

, ניסוח קצר ותמציתי
  . סגנון קזואיסטי

בלשונם את העיקרון המובע במשנה  ידעו לנסח •  
  .על ידי הבאת דוגמה

  .בין משפטים וביטויים בארמית ובעבריתיבחינו  •

  .י ותוספות המופיעים בתכנית" להבנת ביאורי רשוי וייעזרו ב"בקריאת כתב רש ישלטו •

  .שמות גוף ופעלים נבחרים בארמית יכירו •  

  .טיביים בסגנון התלמודייאת הקישורים האסוצי יזהו •

  : תלמוד
יכירו ויבינו את 
מאפייני הסגנון 

דיון : התלמודי
שילוב , דיאלוגי

, ארמית ועברית
ישורים ק

  .טיבייםיאסוצי
ידעו לקרוא טקסט 

  .י"בכתב רש

  .צר המילים והפעלים בארמיתואת איעשירו  •  
את הקישורים האסוציאטיביים בין הנושאים  יבינו •

  .בדיון

  .)דרשופשט (דש את המקרא ומחבאופן , בארנועד להמדרש סגנון כיצד  יבינו •

 .ואת החידוש שבו, את המדרש על הפסוקמבסס כיצד הדרשן  יסבירו •  

  

אוריינות . 1
הטקסט 

  לי"החז
  

יבינו התלמידים 
קטעים  ויפרשו

שנלמדו מן 
הסוגות 

הראשיות של 
ספרות 
ע תוך "התושב

שימוש בידע 
שרכשו על 

מאפייני הטקסט 
  . הנלמד

  
  : מדרש

יבינו את שיטות 
: המדרש העיקריות

  פיתוח יצירתי 
 , של הטקסט המקראי
סיפור מדרשי וסיפור 

  .חכמים

  .בין מקורות הלכתיים ומקורות אגדיים יבחינו •  

  
  . התכנית ושיקוליו הדידקטייםמטרותלפי  –המורה יחליט אלו דגשים לתת לכל מקור                                
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 למידה-  לפי סוגות ועל פני רצף ההוראה– מיפוי ציוני הדרך 
  :מבנה וארגון. 1.2

  .יזהו את מבנה הטקסט וארגונו בעזרת מונחי הציטוט והדיון ויסבירו את המבנה הארגון של הטקסט
  חמש יחידות  שלוש יחידות  יחידת בסיס  הסוגות

  . בין מצב לבין דין ויזהו נימוק כשהוא מופיעיבחינו •
  .אם יש כאלהדעות שונות בין ו, בין רישא וסיפא יבחינו •
  . על הקשרים בין משניות שונות באותה חטיבת טקסטיעמדו •  

  : משנה
יכירו את מבנה 

שילוב : המשנה
;  משפטי תיאור וחיווי

 –ריבוי דעות 
שילוב ; מחלוקות

  .הלכות שונות

ות להלכות  משניות מורכבידעו לפרק •  
  .עצמאיות

  זרת מונחי הציטוט והדיון  בטקסט התלמודי מקורות תנאיים ומקראיים בעיזהו •
   ). נספח–להלן (

   . שנלמדומקורות את מהלך הדיון במוסכי •

  . את מבנה דף התלמודיכירו •
  

 "תרשים זרימה" יסרטטוו,  על השתלשלות הדיון בסוגיהיעמדו •
  . שלה

ובתוכם יבחינו בין רובד תנאי ( בריבוד של המקורות יבחינו •
  ).אמוראיו

  

אוריינות . 1
 לי"הטקסט החז

  
יבינו התלמידים 

קטעים  ויפרשו
דו מן שנלמ

הסוגות 
הראשיות של 

ספרות 
ע תוך "התושב

שימוש בידע 
שרכשו על 

מאפייני הטקסט 
  . הנלמד

 

  : תלמוד

יכירו את סוגי 
כיבים הבונים את הר

  .הסוגיה התלמודית

יתהלכו את הסוגיה 
מונחי הציטוט בעזרת 
  .והדיון

ריבוד יזהו תופעות של 
  . בסוגיהדורי-בין

  
מבנה דף יכירו את 
 וייעזרו בו התלמוד

  . להבנת הדיונים

 ובתוכם ,רות בריבוד של המקויבחינו •  

  .וסתמאיאמוראי ,  בין רובד תנאייבחינו

 האת הסוגי: בעזרת המונחים ויחלק •
  קושיות ותירוצים, מקורות: לחלקיה

  .שוניםה את הקשר בין החלקים יסבירוו
  
  

                                
  . התכנית ושיקוליו הדידקטייםמטרותלפי  –המורה יחליט אלו דגשים לתת לכל מקור 
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 למידה-ועל פני רצף ההוראה,  לפי סוגות–מיפוי ציוני הדרך 
  חמש יחידות  שלוש יחידות  יחידת בסיס

 –מהכא ; מהו דתימא;  כי פליגי–לא פליגי ; לא קשיא;  דרבנן; דאורייתא; ...אמר...אמר רבי; איכא דאמרי

תנן , תנן ;תלמוד לומר; תירוץ; תא שמע ;סיפא, רישא; קא משמע לן; פשיטא ;משנה סתמית, סתם משנה; מהתם

  .תרתי; תניא נמי הכי; תנו רבנן; תנא קמא; תנא; לכדתניא, והתניא, דתניא, אתני; והתנן, התם

אין הכי ; אילימא; איכא בינייהו; איבעית אימא; ואיבעיא לה; אדרבא  
דבר  ;דאמרי תרווייהו; בדיעבד ;אמר קרא; איתמר; איתיביה?; איני; נמי
הא קא ; הא גופא קשיא; הא איתמר עלה; )כאן וכאן(הא והא  ;אחר

חסורי ; הני מילי; הכי קאמר; היכי דמי ;הדא הוא דכתיב ;משמע לן
ולא פליגי הא ; כי פליגי; כולי עלמא; …טעמא ד; מחסרא והכי קתני

מאי ?; מאי איכא למימר?; לאתויי מאי; לא צריכא אלא; …והא ב… ב
; מיתיבי; מימרא?; מאי דכתיב?; איכא מידימי ?; מאי טעמא?; בינייהו

 ;רמינהו;  רחמנא?; סלקא דעתך; נפקא מינה; מערבא?; מנא הני מילי
  .   שמע מינה; שאני

  
  : נספח

 ודיון מונחי ציטוט
  בתלמוד

במאי ; במאי עסקינן; אימא סיפא ;אוקימתא  

, סתמא ;הוה אמינא ;גופא; בשלמא; קמיפלגי

  .רמי ;סתם התלמוד

  
  כפי שיפורסם באתר המשרד/ מעודכן נוסח  – הפל שבע רה וא לתומב" לפי -הגדרות מחייבות של המושגים *  

  
                                

  
  
  
  
  
  
  

  
  . התכנית ושיקוליו הדידקטייםמטרותלפי  –ו דגשים לתת לכל מקור המורה יחליט אל  
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 למידה- לפי סוגות ועל פני רצף ההוראה–מיפוי ציוני הדרך 
  :דרכי טיעון והוכחה ופתרון בעיות. 1.3
  .הנימוקים שהוצעו והמסקנות שהוסקו, הדוגמאות שניתנו, הטיעוניםו בלשונם את סבירי

  חמש יחידות  שלוש יחידות  יחידת בסיס  הסוגות

להבנת מהלך ' עוגנים' במונחי הבאה ודיון כישתמשו;  בין צלעות הדיאלוגיםיבחינו •
  .הסוגיה

  . את טיעוני הקושיות והתירוציםיסבירו •
  . את מהלך הסוגיהיסבירוו, דיון מתקדמים במונחי הבאה וייעזרו •  

  . את שיטות החילוק והאוקימתאיכירו •

  : תלמוד
יזהו ויסבירו מצגים 

ושיטות , קושיהשל 
להעלאת מגוון של 

   .ונותפתר

יזהו ויסבירו  את 
הקישורים הלוגיים 

 בין רכיבי והפרשניים
  .הטקסט

  מבני הטיעוןיבינו את 
הפועלים בטקסטים 

  .שנלמדו

, מקורות:  לחלקיהה את הסוגיויחלק •  

 את הקשר בין יסבירוו קושיות ותירוצים
  .החלקים שונים

 ; את שיטות ההיסק  והצריכותאיכירו •

, הדוגמאות,  את הטיעוניםויסביר
  .מסקנותהו נימוקים ה

את הבחירה הפרשנית שעשה  יבינואת האפשרויות השונות לביאור טקסט מקראי ו וזהי •
  .הדרשן

  , הרעיון מתוך הטקסט המקראיהדרשן את פתח  כיצד מיסבירו •  

  . את מטרת הדרשןירויבהו

  
  

אוריינות . 1
 לי"הטקסט החז

   

 יבינו ויפרשו
קטעים שנלמדו 

מן הסוגות 
הראשיות של 

ספרות 
ע תוך "התושב

ע שימוש ביד
שרכשו על 

מאפייני הטקסט 
  . הנלמד

 

  : מדרש
ריבוי ת יכירו א

 של המשמעות
  .הטקסט המקראי

בין פיתוחים יבחינו 
הסיפור שונים של 
 שנוצרו ,המקראי

בהתאם להבנה 
  .הרעיונית של הדרשן 

,  בין מדרש היוצא מפסוק ומבארויבחינו •  
לבין אגדה שהגרעין שלה הם ביטויים 

אולם מטרתה אינה בהכרח לפרש , מקראיים
  .את פשט המקרא

   המשקפת את הבנת הטקסט על מרכיביו השונים–בקריאה רהוטה ,  יקראו בקול את הטקסט הנלמד.1.4
  

                                
  . התכנית ושיקוליו הדידקטייםמטרותלפי  –המורה יחליט אלו דגשים לתת לכל מקור 
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 למידה- לפי סוגות ועל פני רצף ההוראה–מיפוי ציוני הדרך 
    חמש יחידות  שלוש יחידות  יחידת בסיס

  
  התלמידים . 2.1

יבינו וינתחו את 
הרעיונות המצויים 
  .במקורות הנלמדים

  

בלשונם את  ינסחו

הרעיונות העיקריים 

  . נלמדמקור כל המצויים ב

  

כל סוגיה קשר של  את הויסביר

לנושא הכללי של היחידה או 

 המתו תרתהנושאים וא לתתי

  .  לפיתוחם

 מקורות שונים  ביןישוו

 את וסביריובאותה יחידה 

הדומה והשונה בטיעונים 

  .רעיונותבו

  
  

תכנים . 2
  ורעיונות

  

 מטבעותיכירו . 2.2
 לשון אופייניות
ל "לספרות חז

  .וישתמשו בהן

השתמש בהם הן להבנת המקורות שנלמדו והן ידעו ל, ל" ביטויים אופייניים בלשון חזיכירו

  .פה ובכתב בעל,  האישיתתםכמשאב להבע

  .פירוט התכנים של כל נושאאחרי  מובאות  –רשימות הביטויים והפתגמים 

  

  

. 3  חמש יחידות  שלוש יחידות  יחידת בסיס
תשתית 
  ערכית

  

  
יזהו את הערכים 

ביסוד הדיונים ש
שבמקורות הנלמדים 

  .ויעריכו אותם

 את הערך הנמצא גדירוי

  .ביסוד המקור הנלמד

  

 את הערך בהקשרו יבחנו

  .ולאור השקפת עולמם, התרבותי

  

 עמדה כלפיו וינמקו ינקטו

 .אותה

  

  

  

  . התכנית ושיקוליו הדידקטייםמטרותלפי  –המורה יחליט אלו דגשים לתת לכל מקור                                 
  



 20

  
  

 למידה-ועל פני רצף ההוראה,  לפי סוגות–מיפוי ציוני הדרך 
  חמש יחידות  שלוש יחידות  יחידת בסיס    

 את הרקע יכירו.  4.1
 )על ציר הזמן(ההיסטורי 

של התפתחות התורה 
  .שבעל פה

  :התורה שבעל פה את רצף התקופות הראשיות של תרבות יכירו
  .העת החדשה, י הבינייםימ,  התלמודופתתק,  המשנהופתתק, ית שניב 

  :  על מאורעות מכוננים בכל תקופהידעו
  .קביעת לוח השנה, חתימת התלמוד הבבלי, חתימת המשנה, חורבן בית שני

-מרד בר, תקופת יבנה: ים בכל תקופהנוספ על מאורעות ידעו  
קביעת לוח ,  חתימת התלמוד הירושלמי,  דור אושא, כוכבא
  .השנה

 על מאורעות ידעו. 4.2
מרכזיים שהתרחשו 

 תה הנלמדבתקופ
שהשפיעו ישירות על ו

שבעל התפתחות התורה 
  .פה

 סורא :ישיבות בבל על ידעו  
  .נהרדעא-ופומבדיתא

רבי , רבי יהודה הנשיא, רבי מאיר, רבי עקיבא, זררבי אליע, רבן גמליאל דיבנה, הלל ושמאי
  .   ם"הרמב, י"רש:   ושל חכמים בולטים בתקופה שלאחר התלמוד;ריש לקיש, יוחנן

, רב ,רבי חייא, רבי יהושע, בן יוחנן בן זכאיר, שמעון בן שטח  
וחכמים בולטים  ;רב אשי, רבא, אביי, רב יוסף, רב נחמן, שמואל

  .רבי יוסף קארו, בעלי התוספות: ודלאחר התלמבתקופה ש

: על- עיד. 4
  היסטוריה

  
ידעו התלמידים 

את ההקשר 
-ההיסטורי
בו שתרבותי 

נוצרה ספרות 
שבעל התורה 

ויכירו את , פה
האישים 

הבולטים 
שפעלו 

בתקופות 
  .שונות

 על  פעילותן ידעו. 4.3
 ותמרכזישל דמויות 

  .ותנות השובתקופ
  

וחכמים  ;רב הונא, רב חסדא, רבה  
בולטים בתקופה שלאחר 

  .א"רשב, רבנו תם: התלמוד
  .כגורמים מזמנים,  לימוד הנושאים והמקורותאגב המטרות הללו יושגו *  

  
  

   
  

  . התכנית ושיקוליו הדידקטייםטרותמלפי  –המורה יחליט אלו דגשים לתת לכל מקור 
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 למידה-הוראהועל פני רצף ה,  לפי סוגות–                             מיפוי ציוני הדרך 

  חמש יחידות  שלוש יחידות  יחידת בסיס  

כולל  (תלמוד בבלי, משנה: הפל שבערה של ספרות התויסוד  באופן כללי את יצירות הלתאריוכלו 
  : ויוכלו להסביר את סימונם ואת תפקידם) התלמוד וחלקיו בדפוס וילנא מבנה דף
   ).משנה תורה(פסיקה , תלמוד ירושלמי, תורה אור, תוספות, י"רש, תלמוד, משנה

  : הפל שבערה התוות של ספרות נוספ יצירות ויתאר  
, )שולחן ערוך(פסיקה  ,מדרשי אגדה, מדרשי הלכה, תוספתא

עין משפט נר סימונם ותפקידם של :  רא למבנה דף הגמ.ת"שו
  .ס"מסורת הש, הומצו

ספרות התורה : על-ידע. 5
  שבעל פה

המבנה יכירו את התלמידים 
היצירות הארגוני של 

התורה ספרות המרכזיות של 
  . לדורותיהשבעל פה

 את היצירות המרכזיות יכירו    

   . סגנונן המובהקאת ויזהו

  
  
  חמש יחידות  שלוש יחידות  יחידת בסיס  

  ).תנאים ותלמודים, מקרא( שכל טקסט ניתן להתפרש בדרכים שונות וקבילות יבינו

והכרה " תרבות מחלוקת"ל כ" את מהותה המרכזית של ספרות חזיבינו  

  .בלגיטימיות של גישות שונות

התורה  תרבותמאפייני . 6
  :שבעל פה

יכירו את התלמידים 
המאפיינים  הייחודיים של 

, שבעל פהתרבות התורה 
אלה  םפייניאמיזהו 

ויבינו , במקורות הנלמדים
   .ימינו לעאת השלכותיהם 

 שהתפתח במהלך ,ריבוד המרובה את היזהו  

   התפתחות החדשנית  על היעמדוורות  הדו

  .דורי- ועל קיום דיאלוג בין

  

  . התכנית ושיקוליו הדידקטייםמטרותלפי  –המורה יחליט אלו דגשים לתת לכל מקור 
  



  ]ה.ל.ה[הערכה -למידה-הוראהדרכי תכנון 
צא מהבנת מטרות התכנית וזיקתן להנחות היסוד וייהיה פועל תכנון ההוראה ראוי ש

  . ולרציונל

הנהוגות הערכה המה בין דרכי ההוראה בכיתה לדרכי הלמידה ותאיש להקפיד על ה, כמו כן
כאלה ,  מגווניםהסביבת הלמידה צריכה לאפשר ללומדים התנסויות בסוגי עבוד :ולכן.  בה

לדבר על תרבות חשיבה כיתתית פירושו להתייחס אל . "היוצרים את תרבות החשיבה בכיתה
הציפיות וההרגלים במטרה , הערכים, הסביבה הכיתתית שבה חוברים יחד כוחות השפה

הכיתה  ,)1996(יי 'ג' א, פרקינס' ר, טישמן' ש( "החשיבה הטובהלחזק ולטפח את מפעל 
 .)2' עמ, ירושלים, האגף לתכניות לימודים, מכון ברנקו וייס ומשרד החינוך, החושבת

 הגלום בכל )והכללי(למידה יבחן המורה את הפוטנציאל האורייני -בבניית תכנית  ההוראה
 שהוגדרו בטבלאות של מפרט המטרות  כפי, יישומן של מטרות המשנה השונותשםטקסט ל

-תכנון תכנית ההוראה מצריך בראש ובראשונה ריכוז של מטרות.  לכל אחת מרמות הלימוד
 יבנה המורה ,המשנה-בהתחשב במכלול מטרות. הלימוד  של יחידתהות לרמנוגעהמשנה ה

מם לייש] כדאישו[את היעדים שניתן , את רצף הוראת הקטעים: את תכנית  ההוראה שלו 
  .באמצעות הקטעים השונים ואת דרכי ההוראה ההולמות

, למידה-בפיתוחה ובגיבושה של תכנית הלימודים הועמד הטקסט במוקד תהליך ההוראה
. )2-1ראו מטרות אופרטיביות ( לית"המרכזיות של טיפוח האוריינות החזמכאן נגזרה גם ו

טיפוח הדרגתי קראת וונו ללמידה שיכ-לתהליכי ההוראהאולם אין ספק כי במקביל ובזיקה 
  : תכנית ההוראה היבטים מהותיים נוספיםשלבת, היבטיהכל של אוריינות זו על 

; )4מטרה (הסביבה והתרבות שספרות זו נוצרה בהם ובהשפעתם , ההקשר בממדי  הזמן
 דהיינו הכרת היצירות המרכזיות שמתוכן לוקטו הטקסטים הנלמדים - ההקשר הספרותי

מטרה ( יה על מכלול סוגותנים תרבותיים של ספרות  התורה שבעל פהמאפיי; )5מטרה (
  .)3מטרה ( המשתקפת מלימוד המקורות התשתית הערכית; )6

מבוא "נושאים שבעבר נכללו ב, כאן המקום להדגיש כי בשונה מתכנית הלימודים הקודמת
עיסוק בטקסטים אגב האלא ,  לא יילמדו כחטיבה נפרדת"לספרות התורה שבעל פה

שילוב זה מצריך זיהוי של . לי של לימוד היחידות הנושאיות כחלק אינטגרכלומר , השונים
 על המבוסס, תכנון מראש דרוש לשם כך. "מבואי"המזמנים שילוב מידע " אירועי למידה"

  .שנתי-הרבראיית רצף ההוראה במהלך השנתי ו

וראת המקצוע  ממחיש את  היותה של ה)21-14' עמ(פירוט מטרות התכנית בטבלאות 
, כל יחידת לימוד נוספת מאפשרת ביסוס המיומנויות והידע הכללי. מובהקספירלי  תהליך

 גם ת דרך ההוראה הנדרשת מוצאת ביטוי אועדה ה זו של הסתפי. העמקתם והרחבתם
כל יחידה מורכבת ממבחר טקסטים מן הסוגות השונות . במבנה הזהה של יחידות הלימוד

 הטקסטים ורמת ההישגים ם שללה מורכבותגדר מרמה לרמה במעב. ומתקופות שונות
  . אולם כל נדבך נבנה על קודמו, המצופים

  



  למידה-דרכי הוראה

ראשיתו  .שנתי-מצטבר ברצף הרב–תהליך ספירלי, כאמור לעיל, למידה הוא-תהליך ההוראה
 המשכו פרשנות ופענוח של הטקסט וסופו דיון בסוגיה או בדילמה, הבנת פשט הטקסט

הפעלה של תהליכי "": תהלוך הטקסט"מהותו של תהליך זה היא . הטקסט הנלמדשביסוד 
על פי ( "עיבוד שונים של הטקסט לשם פענוחו והבנתו והפקת המשמעות המוצפנת בו

הלוך  מגדירות את השתמעותו של ת3-1המטרות האופרטיביות . )"רב מילים"המילון 
ה למורה את תהליך הבנייה ההדרגתי של פירוט המטרות הללו מתוו. לי"הטקסט  החז

  . בהןלרכוש ולשלוטאמור הלומד שהמיומנויות 

אחד מעקרונות היסוד של  תכנית זו הוא שלימוד הטקסטים מספרות התורה שבעל פה ייעשה 
הכרה כהלכה של רק מפגש כזה יאפשר . המקורי  מפגש בלתי אמצעי עם הטקסטעל ידי

 כגון ריבוד ,ארגוניים של הסוגות השונות-סגנוניים ומבניים,  לשוניים-המאפיינים הייחודיים
  . כמפורט במטרות האופרטיביות-ועוד , דורי-הדיאלוג הבין, שילוב פשט ודרש, הטקסט

 יםביאור לוותי, לי והשפה הארמית"כדי לסייע ללומדים בהתמודדות עם לשון הטקסט החז
  .טקסטים המקוריים לותרגום

מתקופות שונות ומסוגות , ה שונףכוללות מבחר טקסטים בהיקדה ועיחידות הלימוד שבנתה ה
למידה -מבנה זה  מאפשר למורה בניית תהליכי הוראה . סביב יסוד מארגן נושאיאך  ,שונות

  . תכניתהתומכים ביישומן של מטרות ה
 תוביל להכרת מאפייני מאותה סוגה השוואה של הטקסט הנלמד לטקסטים נוספים :לדוגמא
  הנכללים ביחידת הלימוד תוביל להכרת מסוגות שונותהשוואה בין טקסטים ,  שנימצד; הסוגה

היכרות עם  ללומדים זמנת מהלכה לאגדה השוואה בין ,באופן דומה. ההבדלים בין הסוגות
ההשוואה בין . ל"המאפיינים הייחודיים של שתי צורות החשיבה הדומיננטיות בספרות חז

היא דרך לימוד , נושא- העוסקים באותו נושא או אותו תתדטקסטים שונים באותה יחידת לימו
  .זיהוי של אופציות פרשניות החבויות במקורותבת סייעהמ

תהליך מאפייניה דומים ל.  דרך הוראה הנגזרת ממאפייניו של התחום-לימוד בחברותא 
 של חלק מן יהולמת את המבנה והאופי הדיאלוגהיא ולפיכך , ל"היווצרותה של ספרות חז

  . ובעיקר של הסוגיה התלמודית, מדרשיםה
מאפשר וכן ; ודרכי פירוש שונות, נקודות מוצא שונות, ש הבנות שונותילימוד בחברותא מפג

לתלמיד " מוקש"ההתמודדות עם היבטים לשוניים המהווים  תעהלומדים בגומלין בין -הסתייעות
  . הממוצע

את , דיאלוגי של הטקסטהמבנה האת ת פשחו אסטרטגיית הוראה ה– משחק תפקידים
פעילות כזו עשויה בין השאר . גם כשאינם בני אותה תקופה, ויכוח בין הדוברים השוניםוה

את תהליך גיבושן של הסוגיות ואת , להמחיש את הצמיחה הבלתי פוסקת של ההגות
  . מן הצורך להתמודד עם תנאי חיים משתניםכולם  שנבעו -התפתחות הפסיקה 

ים לתרום לקישור עשוי סיורים מובנים באתרים ארכיאולוגים - תריםסיורים לימודיים בא
הספרות בית גידולה של  , הקדומהחברתית-סטים הנלמדים עם ההוויה התרבותיתהטק

  .  לומדיםהחכמים שאת דבריהם התלמידיםופעלו בו חיו המקום שהנלמדת ו

יבים ורעיונות מציגות פיתוח של מוטדוגמאות  ה– מהספרות המודרנית שילוב דוגמאות
  .ל"שהורתם ולידתם בספרות חז



,  הכרתן של מטבעות הלשון המופיעות בסופה של כל יחידת לימוד-תחומית -פעילות רב
מומלץ ליזום ,  לשם כך.להעשיר את לשונם של הלומדיםאך גם , נועדה לסייע בלימוד המקורות

  . ך וספרות" תנ, עם מורי עבריתל פהעשברה פעילויות לימוד משולבות של מורי תו

 באתר זה ניתן לקיים דיונים על - ל פהשבערה תול הקמה והפעלה של אתר בית ספרי
מעין לימוד (הטקסטים הנלמדים סביב סוגיות שיוגדרו על יד המורה או ביזמת הלומדים 

או על היצירות , תרומתם, יצירתם,  פעילותם- לבנות מסד מידע על חכמים; )חברותא וירטואלי
ליצור מאגר תמונות של אתרים בארץ הקשורים ; של ספרות התורה שבעל פההגדולות 

  . עוד ו'אופיס' שימוש בכלי להציע תרשימי זרימה של סוגיה נלמדת  תוך; ל"לפעילותם של חז

,  אפשר להשתמש בחלק מכלי ההערכה – למידה-הוראהשימוש בכלי הערכה למטרות 
  יומני תיעוד הלמידה, מטלות ביצוע: כגון. הלמיד-גם לתכנון מערכי הוראה, להלןשיפורטו 

   .)פורטפוליו(תלקיטים ו

  

    2דרכי הערכה

המורה המתכנן את . תכנון דרכי ההערכה נגזר מדרכי ההוראה והלמידה הנהוגים בכתה
. מהלכי ההוראה והלמידה יתכנן גם את מהלכי ההערכה בהם ישתמש לאורך שנת הלימודים

ן גישות פדגוגיות לפיהן תכנן המורה את מהלכי ההוראה מהלכי ההערכה יתבססו על אות
  .והלמידה

  3:קיימות שתי גישות מרכזיות השונות זו מזו, "הערכת הישגים"בנושא 

המוכרת , )"ל"הל(מידה לשם לערכה ה"שעל פיה נתפסת ההערכה כ, הגישה האיכותית. א
  ". הערכה מעצבת"גם בכינוי 

המוכרת , )"ל"הש(מידה לל השערכה ה"ערכה כשעל פיה נתפסת הה, הגישה הכמותית. ב
  ".הערכה מסכמת"גם בכינוי 

המשפיעות והמנתבות את תרבות הלמידה , כל אחת מהגישות מציבה מטרות הערכה שונות
פי הגישה הראשונה היא מתן משוב מפורט לקידום -מטרת ההערכה על. וההוראה בכיתה
ה היא מתן סיכום או דין וחשבון על פי הגישה השניי-מטרת ההערכה על. הלמידה וההוראה

  .הסמכה וכדומה, לשם מיון, רמת הישגיהם של הלומדים בצורת ציון

כותבי מסמך זה ממליצים לאמץ את הגישה , כחלק מיישומה השוטף של כל תכנית לימודים
, לפי גישה זו. כדי לשפר את ההוראה ולקדם את הלמידה) ל"הל(האיכותית בהערכה 
היא אינה . פעמי המתרחש בנקודת זמן נתונה וידועה מראש-ע חדההערכה אינה אירו

 -מעריכה רק תוצרי למידה ואינה נתונה באופן בלעדי בידי המורים או המומחים למדידה 
ה "הל(ההערכה צריכה להיות חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה וההוראה . רי המבחניםמחְּב

ורים יתכננו את עשייתם בעת מטרתה היא שהלומדים והמ). הערכה-למידה- הוראה-
קשיים , נקודות לחיזוק, יאתרו נקודות חוזק, יבחנו באיזו מידה הושגו היעדים, התרחשותה

תרבות הערכה זו מכוונת את הלומדים ואת המורים לאסוף ראיות על עשייתם . וכשלים
 יסודה של גישה זו הוא בתפיסה. והבנתם תוך שיפוט אינטגרטיבי של הראיות המצטברות

המדגישה את יצירת הידע והבנייתו על ידי הלומדים , קטיביסטית של הלמידהוהקונסטר
                                                 

ייעוץ ( ,תכנית הלימודים במקרא למערכת החינוך הממלכתית מגן הילדים עד כיתה יב ,)ג"תשס(יועד ' צ 2
  ).מנוחה בירנבוים' פרופ: מדעי

סביבת למידה מתוקשבת לפיתוח , בהבנייה מתמדת ,)2004(קימרון ' ה ,ץ" כ' ש, יועד' צ,בירנבוים' מ 3
, משרד החינוך, )7יחידה  (הכוונה עצמית בלמידההמטפחת  ה" תרבות ההלם בנושאמורי מקצועי של

   .תל אביב, הוצאת מעלות; ירושלים



למידה כזו . כלומר תוך חיפוש משמעות ופרשנות לידע ההולך ונבנה, בתהליך בנייה פרשני
הערכת תהליך הלמידה והידע הנבנה , בפיקוח הלומדים על תהליכי למידתםכרוכה 

  . ה לפי הצורךוהתאמת אסטרטגיות של למידה וחשיב

כולל שלושה מהלכים , המורה והלומדיםבו ששותפים , )ל"הל" (הערכה לשם למידה"תהליך 
מעצבים ) ב(; מציבים יעדים ומטרות שאת מידת השגתם מבקשים להעריך) א: (מרכזיים

  ; שלפיהם יוערך הביצוע) benchmarks(מטלות וקובעים קריטריונים ונקודות קבע 
  ). 1997, בירנבוים(וע תוך הפקת  משוב בונה  מעריכים את הביצ) ג(

הלומדים אמורים להבין מה מצפים מהם בתחומי התוכן ובתחום , בתהליך הערכה זה
לאן הם אמורים  להגיע ובאלו דרכים יוכלו להשיג את היעדים , מיומנויות הלמידה והחשיבה

 ובהערכתם הלומדים יהיו שותפים פעילים במדידת הישגיהם. שהיו שותפים בהצבתם
  . במהלך הלמידה וישפרו בתוך כך  את ביצועי ההבנה שלהם בחומר הנלמד

  :מוצע להתייחס להיבטים הבאים, מתוך תפיסה זו של מהות ההערכה

  ). ה חלופית"הל(הלמידה וההוראה , יש לשמור על הקשר בין תהליכי ההערכה

חום התוכן והן את הכוללים הן את ת, ההערכה תתייחס לביצועי ההבנה של הלומדים
 מטרות אור(תחום כישורי החשיבה והלמידה שההוראה אמורה לפתח אצל הלומדים 

 .)התכנית

כשהלומדים  לוקחים חלק , ההערכה תתרחש במסגרת שיח מתמשך בין המורים ללומדים
לשם הוכחת המסוגלות שלהם וההבנות שלהם בחומר הנלמד , זאת. פעיל בתהליכי ההערכה

שותפות בהצבת היעדים ובהגדרת , הערכת עמיתים, כגון הערכה עצמית(דה ובתהליכי הלמי
  ). סוג הראיות הנדרשות

  . שתתבצענה בסביבות למידה מגוונות,  ההערכה תכלול מטלות משמעותיות ומאתגרות

ככל . המפיקה ציון מסכם בלבד, "הערכה מסכמת"מומלץ לא להסתפק ב, מתוך האמור לעיל
בונה בתהליכי הלמידה -תהווה ההערכה יסוד קונסטרוקטיבי, יכותיותשיאומצו דרכי הערכה א

לאינטליגנציות השונות בהן  ,ליכולותיהם: ותגבר ההיענות לצורכיהם השונים של הלומדים
  . לסגנונות הלמידה השונים שלהם וכדומה, בורכו

ות בהם  שניתן לעש,להלן יובא פירוט הכלים המרכזיים לאיסוף ראיות על ההישגים והערכתם
בכלים אלה אוספים הלומדים והמורים ראיות על . שימוש מושכל במהלך הלמידה וההוראה

מפרשים ראיות אלה ומיישמים את מסקנותיהם , תהליכי הלמידה ומעריכים את הבנת הנלמד
  : לקדם את הישגיהםכדי 

  ;)מחוונים(+מטלות ביצוע  

  ;)תיעוד ורפלקסיה(יומני תיעוד הלמידה 

  ; )פורטפוליו(תלקיטים 

  4).ל"בתנאי שיפותחו על פי העקרונות הנ(עבודות ומבחנים מסוגים שונים 

                                                 
אפשר למצוא , לתלקיטים ולכלים נוספים בהערכה, ליומני תיעוד הלמידה, למחוונים, דוגמאות למטלות ביצוע 4

  :בחיבורים הבאים
  .תל אביב, רמות, חלופות בהערכת הישגים ,)1997(בירנבוים ' מ
  .תל אביב, רמות, למעשה   מתאוריה-הערכה מושכלת , )1999) (עורכת(בירנבוים ' מ

, האגף לתכנון ולפתוח תכניות לימודים, )ג"תשס (מדריך מעשי לחלופות להערכת הישגים, איך עושים את זה
  .ירושלים, מעלות



  מטלת ביצוע כמטלת הערכה 

 ביישום התכנים שלמדומטרתה של מטלת הביצוע היא להעריך את  יכולתם של התלמידים 
, קנותהסקת מס, ארגון ומיזוג מידע, תכנון: תוך שהם מפעילים מיומנויות חשיבה גבוהות כמו

  . ביקורתיות וכדומה

. שאינה מתרחשת בלחץ של זמן, מטלת הביצוע היא משימה מאתגרת ומושכת לתלמידים
הלומדים , בתחילת ביצועה. המאפשרת מתן פתרונות שונים, זוהי מטלה פתוחה ומורכבת

. נדרשים לתכנן את מהלך עבודתם ולהפעיל שיקול דעת בבחירת התכנים המתאימים
בהתבוננות על בעיות ,  הלומדים היא בחקירה ובמתן פתרונות שוניםהמשכה של עבודת

מנקודות מבט שונות ובשימוש בתהליכי חשיבה מורכבים על מנת להביא לידי ביטוי את הידע 
מטלת ביצוע מאפשרת עבודה בצוות ומעודדת את העמקת ההבנה באמצעות הדיון .  שרכשו

  . טיביים של הלומדיםהקבוצתי ובאמצעות הערכה עצמית ומהלכים רפלק

  .תערוכה וכדומה, עיתון, הדמיה, מצגת, דגם, ח"תוצרי מטלת הביצוע יכולים להיות דו

שביצועה , תהליך פיתוח מטלת הביצוע ראשיתו בהצבת היעדים והמשכו בכתיבת המטלה
יש להציב , להערכת ביצועי הלומדים את המטלה. אמור לספק ראיות על מידת השגת היעדים

  .  שממדיו מתייחסים ליעדים שהוצבומחווןבאמצעות , ים מוגדרים היטבקריטריונ

  מחוון 
  - מחוון הוא כלי ציינון המארגן קריטריונים לביצוע מטלה ומתארם בדירוגים של איכות 

הצבת הקריטריונים ונקודות הקבע מאפשרים ללומדים לדעת ). benchmarks(נקודות קבע 
נקודות הקבע מתארות את מה שיימצא . כיצד יוערכומראש מה צפוי מהם בביצוע המטלה ו

 ביחס לכל אחד - נמוכה ,בינונית,  גבוהה-בעבודות הלומדים בדרגות ביצוע שונות 
נקודות הקבע מתארות את איכות אפיוני הביצוע של הלומדים . מהקריטריונים שהוצבו

ביצועי חשיבה וזאת במונחים של תוכן ובמונחים של , בשלבים השונים של ביצוע המטלה
באמצעות תיאור זה .  דוגמאותות במונחים התנהגותיים וכוללותנקודות הקבע מנוסח. ולמידה

  . יוכלו אפוא  המורים והלומדים להעריך את איכות ביצועה של המטלה

 )תיעוד ורפלקסיה(יומן תיעוד הלמידה 
ימה על יומן תיעוד הלמידה הוא אחד מכלי הלמידה וההערכה המעודדים הסתכלות פנ

היומן מכיל אוסף של הערות ומחשבות שהלומדים . תהליכי הלמידה והבנת החומר הנלמד
הנחיית הלומדים לחשיבה וכתיבה רפלקטיבית . כותבים על תהליך למידתם ועל הישגיהם

מעודדת אותם ומאפשרת להם להתבונן ממרחק של זמן על המהלכים שעברו ועל 
ת את הכותבים ובית ביומני תיעוד הלמידה ממקדהחשיבה והכתיבה הרפלקטי. תוצאותיהם

באיתור נקודות לחיזוק הלמידה תוך , באיתור מהלכים מוצלחים ובהבנתם, בניתוח הנעשה
המורים מנהלים דיאלוג , באמצעות יומני תיעוד הלמידה. התייחסות לתכנון השיפור הנדרש

חיצוני עם דיאלוג ם וואילו הלומדים מנהלים דיאלוג פנימי עם עצמ, כתוב עם תלמידיהם
דיאלוגים אלה מהווים סוגים של ראיות משמעותיות . מוריהם ולעתים אף עם עמיתיהם

  .  שהלומדים מספקים לעצמם ולמוריהם על תהליכי למידתם ומידת הבנתם את הנלמד

  

  )פורטפוליו(תלקיט 
                                                                                                                                            

  . ירושלים, מעלות, לימודיםהאגף לתכנון ולפתוח תכניות , )ד"תשס( מדריך להוראת אזרחות
  



 ידי תלקיט הוא אוסף מכוון של חלק מעבודות הלומדים שנבחרו במהלך השנה בקפידה על
.  להביאם כראיות למהלכי הלמידה ולביצועי ההבנה שלהם בחומר הנלמדכדי הלומדים 

. התקדמותם והישגיהם של הלומדים במקצוע הנלמד, התלקיט משקף את מאמציהם
התלקיט משמש מכשיר להערכה מתמשכת של תהליך הלמידה ותוצאותיה ומעיד על תהליך 

, ידי כל לומד ולומדת-מאחר שהתלקיט נבנה על. הבניית הידע של הלומדים במהלך למידתם
  .הוא אמצעי לביטוי עצמי וייחודי

קריטריונים ברורים . א:  הלומדים יקבעו וינסחו עם המורים - עקרונות לבניית התלקיט
  . קריטריונים ברורים לשיפוט החומר. ב; לבחירת החומר שייכלל בתלקיט

  .נה ולבחירת הראיות שיכללו בוהלומדים יהיו אחראים לניהול התלקיט לאורך הש

: חזותיים כגון ומוקלטים , פריטים כתובים: בתלקיט אפשר לכלול פריטים מסוגים שונים
, דגם, ח"או תוצרים כמו דו; תוצרי חקירה עיונית, תוצרי מטלות ביצוע, מבחנים, שיעורי בית

   . תצפיות, הערכות עמיתים,  רפלקסיה והערכה עצמית;ומהעיתון וכד, מצגת

מה היו , איך נוצר, מה הוא אמור לייצג, מדוע נבחר: כל פריט שייבחר לתלקיט ילווה בהסבר
מה הערך המוסף של פריט זה לעולם הידע של , כיצד התגברו על הקשיים, הקשיים בביצועו
  . הלומדים וכדומה

  :קיימים שלושה סוגים עיקריים של תלקיטים

יגים את העבודות הטובות ביותר שביצעו לאורך  שבו הלומדים מצ,תלקיט עבודות נבחרות. א
  . השנה

ולכן הוא , תלקיט תהליך שבו הלומדים כוללים דוגמאות המבטאות את תהליך למידתם. ב
 את התפתחותם של הלומדים בתהליך גּוְציְַיובתנאי ְׁש, כולל עבודות טובות וטובות פחות

  . למידתם

  .ל"תלקיט המשלב את שני הסוגים הנ. ג

אוד שהמורים והלומדים יגדירו לעצמם מראש מהי מטרת התלקיט ואיזה שימוש חשוב מ
  . ויבנו במשותף קריטריונים ברורים להערכתו, ייעשה בו

  עבודות ומבחנים מסוגים שונים

בעזרת , על יחידת חומר מוגדרת, פה בזמן מוגדר-יו בכתב או בעלההבחנים והמבחנים י
 הבחנים והמבחנים יתבצעו במסגרת הכיתה או .ספר פתוח ובשימוש מושכל בחומרי עזר

כמבחן בית ויבדקו את ידיעות הלומדים ביחידת לימוד מצומצמת או מורחבת לגבי תכנים 
על כן הם יכללו שאלות שבהן הלומדים נדרשים לחשיבה ברמה גבוהה . שנלמדו בכיתה

ההערכה . רה בלבדולא לשינון ולזכי) 'הערכה וכד, ניתוח, נימוק בעד ונגד, השוואה, הסבר(
על בחנים ומבחנים אלה תהיה באמצעות משוב מפורט בהתאם ליעדים שהציבו המורים 

  . ולא רק באמצעות ציון מספרי מסכם, והלומדים למהלך הלמידה

  

  

 
  


