
 

 יחידת הוראה לחטיבת הביניים   
 בעברית

 

 

 "מתחדשים ופותחים דף חדש"

 
 

 נושא היחידה:
 הנושא "התחדשות" נבחר בהלימה לתקופת הלמידה: חגי תשרי וחודש הסליחות.

 שכן בחודש זה אנו בעיצומה של פתיחת דף חדש, חשבון נפש ו.. התחדשות !!               

 
 : ותמגיש

 40264707ת.ז.  -שגית אלמליח 
 302841150ת.ז.  -מיכל כהן )שלום( 

 
 פתח תקווה  -ישיבת אמי"ת אלירז
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 ורציונל מבוא

של אישי מפגש בין עולמו השיוצרות ויות אורייניות ולשוניות במיומנ עוסקתיחידה זו 

זאת   ,י למידה הנמצאים בתכנית הלמידה.נושאבתחילת שנת הלימודים לבין  הלומד

 לימודמאפשרת לו , המבנה את הידע האישי של כל תלמיד ולמידה תהליכיתבאמצעות 

 מגוון ומעניין.

 

 :חלקיםשלושה היחידה מכילה 

 פרק  ההבנה וההבעה

 הלשוני הפרק 

 התוכני. הפרקו

 

 אורייני חלק

 מסוגים שונים בנת הנקרא של טקסטים ה

 כתיבת סיכום בזיקה לשני טקסטים :הבעה בכתב

 יעון בזיקה לטקסטים ובזיקה לסרטוכתיבת ט    

 

 לשון )מטה לשון(

 חלקי הדיבור

 שם המספר

 בטקסטהשימוש בגופים השונים 

 

 מטרות תוכן: 
 הנושאים ביחידה: 

  והבנת הנקראאסטרטגיות קריאה 

 )קריאת "נמלה" וקריאת "קנגורו"( 

  טקסט טיעון ומידע 

 )חלקי הדיבר )שם עצם,שם תואר,פועל 

  כתיבת דעה/עמדה אישית 

 הנושאים ביחידה משולבי פעילויות מתוקשבות
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 הבנת הנקרא – 1פעילות 

 
 קבוצתי - שלב א

 השוואה

 
 .נושא "חדשנות" וקראו מידע על  ויקיפדיה היכנסו לאתר .1

פרטי המידע את  טבלהערכו בדונו בקבוצה על המידע שקראתם. לאחר מכן  .2

 .חסרונותצד ל יתרונותעל פי  החדשנות בנושא קראתם הםעליש

 חדשנות?לגבי היתרונות והחסרונות של המהי המסקנה העולה מן הטבלה  .3

 

 מליאה - שלב ב

הממצאים השונים  בין השוו .ת הממצאים שעלו בקבוצהאכיתה לבפני החברים הציגו 

 .שעלו בכיתה

 

 

 אישי - שלב ג

 בעקבות הקריאה

 דברים שמתחדשים עם הזמן..  10מנה 

 )תאי עור,אופנה,חוקים,משאבי טבע,אנרגיה..(

 ?הסבר מהי ההתחדשות המתוארתהיכנסו לקישור המצורף ו

https://www.youtube.com/watch?v=nD4UpsmJmKw 

 מצא הגדרה מילונית לערך "התחדשות" איך נמצא ערך זה? 
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 המצורף.   padletב שובתכם תוכלו לכתוב את ת

https://padlet.com/sagite/cxkdemq506l4oa6m 

 

 

  

https://padlet.com/sagite/cxkdemq506l4oa6m
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 הבנת הנקראאישי  - שלב ד

 יבואו" וענו על השאלות שאחרי.קראו את הטקסט "הרובוטים בוא 
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 מטה לשון – 2פעילות 
 

 זוגות - אשלב 

 חלקי הדיבר

פעלים, שמות עצם ושמות תואר  3לפניך פסקה מהטקסט "הרובוטים בוא יבואו", מצא 

 ושבץ אותם בטבלה. 

  

 שם תואר שם עצם  פועל
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 הבעה בכתב – 3פעילות 
 

 כתיבת טיעון
נראה כי זמנם הפנוי של מרבית האנשים פוחת ,  במציאות בה אנו חיים

כמו גם מילוי מטלות יום יומיות , שכן שעות העבודה הארוכות, ופוחת
אם אכן יפותחו רובוטים . שוטפות גוזלים את מרבית שעות היממה

סביר כי הדבר יאפשר לאדם לנהל את   ",אנושיות"המסוגלים למלא משימות 
 .ואף להגדיל את מעט הזמן הפנוי שלו, זמנו בצורה יעילה יותר

האם אתה בעד  כתוב חיבור טיעוני, בחיבורך הצג את עמדתך בנושא חדשנות.
 , או נגד?  אנושיות"פיתוח רובוטים שיבצעו פעולות 

 

 משוב  - 4פעילות 

 . תוכלו להיעזר בשאלות שלפניכם.ביחידת ההוראה הפעילויותבעקבות  משובכתבו 

  במיוחדממה נהניתי? 

  מיחידת ההוראהמה למדתי? 
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 רפלקציה לקורס 

השתלמות זו באמת הייתה אחת ההשתלמויות היותר טובות ויישומיות שעשיתי 

כלים מתוקשבים בעידן הקורונה, : כגון, י הקורסנושא . במהלך השנים האחרונות

בצורה כזו  מפגש בכל  נוונידכל אלו מציאת פתרונות ממוחשבים ללמידה מרחוק. 

 היו מפגשיםמאוד אהבתי שב. או אחרת וכמובן מתי להשתמש בכל אחד מהם

את הכלי שנלמד, וכך הדבר סייע לי הממחישים  דוגמאות לעבודות שנעשו/מצגות 

רלוונטיים  ולדעת האםיעילים יותר או פחות  הכלים הנידונים לראות האם 

 לצרכים האישיים שלי בכיתה. 

כלים טכנולוגיים סף ההשתלמות נתנה לי יותר בטחון בגישה לשבנו תאני חושב

בינינו המורים וההמחשה כמה  שיח משותף  שפעם חששתי משימוש בהם.  על ידי

הכלים הללו קלים לתפעול  נסכו בי בטחון להתחיל דרך למידה חדשה משולבת 

 טכנולגיה עדכנית.  

המפגשים מרחוק הועילו מאוד, כיוון שתוך כדי המפגש יכולנו לפתוח 

 מסמכים/אתרים למיניהם ולהתנסות תוך כדי המפגש עצמו. 

בחלק מהמקרים ממקום של חוסר ,הקורס מבחינתי סיפק חווית למידה והעשרה 

אין לי ספק שלא רק אני  .שצפיתי מצגותידע והעצמת הידיעות השונות שקראתי וה

 . חבריי לצוות–והמורים אלא התלמידים שלי , מהשתלמות הזו תשכריצאתי נ

יש לי מוטיבציה להמשיך עוד ועוד ממה שלמדתי ואם יהיה קורס המשך אין לי  .

 . אשמח להיתרם ממנוספק כי 
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 : ביבליוגרפיה

 אתר המרשתת , הפיקוח על הוראת העברית 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/yehi

dot.htm 

 כתיבה טיעונית בנושא רובוטים  -טלמור 

-https://www.yanivtalmor.co.il/wp

-content/uploads/2018/10/%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8

-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99

014.pdf2-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/yehidot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/yehidot.htm
https://www.yanivtalmor.co.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2014.pdf
https://www.yanivtalmor.co.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2014.pdf
https://www.yanivtalmor.co.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2014.pdf
https://www.yanivtalmor.co.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2014.pdf
https://www.yanivtalmor.co.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2014.pdf


13 

 

 

 

 יחידת הוראה מתוקשבת  -תבנית
 

 פרטים על יחידת ההוראה

 נושא השיעור "מתחדשים ופותחים דף חדש"

 כהן -מיכל שלום
 שגית אלמליח

 שם המורה המפתח

 שכבת גיל שכבת ח' 

יחידה זו עוסקת במיומנויות אורייניות 
למידה תהליכית, ולשוניות . זאת באמצעות 

המבנה את הידע האישי של כל תלמיד 
 ומאפשרת לו לימוד מגוון ומעניין.

יצירת מפגש בין עולמו האישי של התלמיד -
בתחילת שנת הלימודים לבין נושאי 

 הלמידה הנמצאים בתוכנית הלמידה. 

 רציונל למורה

 יחידת פתיחה הכוללת שלושה חלקים

 חלק אורייני, וחלקי מטה לשון. -

רצף )היכן יחידה זו ממוקמת ברצף  
 ההוראה(

 

 אסטרטגיות קריאה והבנת הנקרא 
 )קריאת "נמלה" וקריאת "קנגורו"( 

  טקסט טיעון ומידע 

 חלקי הדיבר 
 )שם עצם,שם תואר,פועל( 

  כתיבת דעה/עמדה אישית 

הנושאים ביחידה משולבי  פעילויות  -
 מתוקשבות. 

 

 מטרות תוכן
 

 חדשנות 

 חלקי דיבר 

 טיעון 

 שם המספר 
 

 מושגים

 .טיפוח לומד עצמאי 

 .יכולת לשתף פעולה בצוות 

 מיומנויות המאה
 *21-ה



14 

 

 

 .שימוש בכלי תיקשוב 

  : רובטים1שני טקסטים . 
 . חדשנות2                         

 קישור לאתר 

 סרטון לאתר 

 פאדלט 

 חומרי למידה
 ()כתובים ומתוקשבים

  .העבודה תעשה בקבוצות הטרוגניות 

 בכלים מתוקשבים. גיוון 
 

 היענות לשונות

 פדלט אישי לכל לומד 

 הבעה בכתב 

 משוב אישי 
 

 תוצרי למידה

 קישור לשיעור 

 רפלקציה לאחר יישום השיעור בדף המצורף
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  :רפלקציה  לאחר יישום השיעור
 

רבים כיצד כאשר התחלנו לבנות את יחידת הלימוד שעוסקת בחדשנות היו לנו לבטים 

 לעשות זאת באופן שיעורר את סקרנות הלומד.

באמצעות השימוש בכלים המותקשבים הצלחנו ליצור יחידת לימוד מסקרנת, מעשירה 

 אשר תיתן מענה לתלמידי הכיתה באופן המתאים להם.

 הנושא בו בחרנו הינו נושא אשר מתאים לפתיחת כל שנת לימודים חדשה.

 

גורם לתלמידם ליצור קשר מידי הן עם חבריו לכיתה  השילוב של הכלים המתוקשבים

 והן עם המורה. 

התלמידים יכולים לקבל משוב   -פאדלט -באמצעות כלי התיקשוב שבחרנו להמחיש   

אודות עבודתם. השימוש בו נגיש לכל לומד וכן מזמן עבורם יצירת שייח אחד עם השני 

המידע ולבניית תהליכי לימוד באופן ידיתותי וויזואלי.  הפאדלט מסייע לאירגון 

 אפקטיביים. 

 

כמו כן,  שליחת הקישורים והצפייה בסירטוני היוטיוב מועילים ללומד להבין את החומר 

הנלמד בדרך מקוונת וצבעונית. הכלים הללו מסייעים למורה לתת מענה יותר אישי 

 לתלמידים הזקוקים יותר להכוונה אישית. 

 

פשרות לגלות פן יותר יצירתי, להתחדש בחדשנות שיעורי עברית מזמנים עבורי א

טכנולוגית, לחקור יותר על עולמם של תלמידי הכיתה ובכך להנגיש את החומר בצורה 

 טובה יותר עבורם.

   

השימוש בלמידה מקוונת מצריך יכולות אוריינות דיגיטלית אשר נמצאת בקרבו של כל 

 תלמיד. 

העברת שיעור מסוג זה יחד עם שילוב של הוראה פרונטלית מועילה רבות בלמידה של 

שם המספר, חלקי דיבר  -תכנים לשוניים חדשים אותם בחרנו להעביר ביחידה זו. כמו

 ועוד. 
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תקופת הלמידה מרחוק גרמה לי לחשוב רבות על דרכי ההוראה שלי וחידדה בי את 

 ים בעבודתי החינוכית. ההבנה שעליי להשתמש בכלים מתוקשב

 

 


