
הוראה מקוונת לתלמידים  
העולים החדשים

ר נורית גנץ  "ד

מדריכה ארצית להוראת עברית לבגרות לעולים חדשים

הפיקוח על הוראת העברית
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בשבילכם ולמען תלמידיכם
:שמרו את התאריכים

תמר פרי–תהליכי כתיבה ממזגת : 2020במאי 13➢

קליינמןתמי –כלים דיגיטליים להערכה חלופית ולהוראה מקוונת : 2020במאי 20➢

נורית גנץ–ף"תשלקראת בחינת הבגרות קיץ : 2020במאי27➢
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התכנסנו מקצות הארץ
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היכנסו לקישור וכתבו את שם העיר•

סרקואו •

•SUBMIT



דגם הטיעון  : נושא המפגש
?  לאיזה מהשאלונים נושא המפגש מתאים

274שאלון 

284שאלון 

272שאלון 

כל השאלונים
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ף"תשר עולים "חוזר מפמ

עמוד בחוזר  מיומנות נדרשמספר שאלון
ר "מפמ

11272
30%

(אקסטרניים ומשנה)

: כגון, כתיבה בזיקה לטקסטים או ללא טקסטים
הבעת עמדה והנמקתה

:  מכתב לנמענים שונים בנסיבות אותנטיות
תלונה/מכתב תודה

המלצה וכדומה/ נייר עמדה

6

11274
(שאלון ג)

מכתב למטרות מגוונות
התנגדות-ביקורת-הבעת תמיכה

קריאה לפעולה
מכתב אישי

25

11284
(ב-שאלון א)

28(הבעת עמדה/כתיבה אישית)ר"עמשאלות 
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דוגמאות מבחינות בגרות עולים

11272
30%

(  אקסטרניים ומשנה)

אותו להצטרף למיזם נסה לשכנע במכתבך . כתוב מכתב לחבר החי בחוץ לארץ
(ח"קיץ תשע".)תגלית”

יש הרואים בהאכלת חתולי  . חתולי רחוב נמצאים בכל מקום בסביבת בתי המגורים
יש הרואים בכך מקור ללכלוך ולמטרד , ִ לעומתם.הרחוב מעשה אנושי וחשוב

(ז"קיץ תשע.)ונמק את דבריך, הבע את דעתך בנושא(. הפרעה)

11274
(שאלון ג)

התרומה של הספורט התחרותי לבריאות האדם רבה יותר מן הנזקים  האם, לדעתך
קיץ  .)תוכל להסתמך על הטקסטים שקראת. את דבריךנמק ? שהוא עלול לגרום

(ט"תשע

11284
(ב-שאלון א)

תוכל  . את דבריךנמק? קיבוץ או עיר—לחיות היית מעדיף באיזו מסגרת חיים 
(ט"קיץ תשע. )להיעזר בטקסטים

תבחר להמשיך ללמוד בבית הספר שבו אתה לומד היום בשיטת הלימוד  האם]...[ 
(ז"קיץ תשע. )את בחירתךנמק? המוכרת לך או בבית הספר הווירטואלי
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מקוונתהוראה

7



הוראה מקוונת לתלמידים העולים החדשים

מנטימטר

LOOM

פדלט

פיצול חדרים בזום
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חדריםפיצול

Breakout Rooms

פשוטה ומהירה-חלוקה אוטומטית
חדרים  : בסרגל הכלים באופציה•

מפוצלים
בחלון שנפתח מסמנים את מספר •

החדרים
"  צור חדרים"לוחצים על •

( בכפתור האפשרויות)אפשרויות נוספות 
• Breakout Massage to all
• Close All Rooms

חשוב 
לשלוח את המטלה לפני הפיצול

כיתתיווטסאפ•
התלמידים מצלמים מסך•
ראש קבוצה משתף מסך•

:דגם הטיעון

,  אי בודד: דיון וכתיבת מסקנות לדוגמה•

רשימה של סדר עדיפויות

משחק תפקידים•

תשבצים, תחרות: ומישחוקמשחק 

הכנת תוצרי למידה•

התמודדות עם דפי עבודה•
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?דעה? עמדה? מהי בכלל טענה

:לפניכם דוגמאות לטענות שכתבו תלמידים

.לילדים בגיל ההתבגרותמזין אינוהאוכל בפנימייה •

.מלמידה בכיתהטובה יותר למידה מרחוק •

.אינם יעיליםשיעורי הלמידה מרחוק •

.אינן מספיקותשעות העברית לעולים בבית הספר •

.שגוי/נכוןהטיפול של הממשלה במשבר קורונה הוא  •

.שגוי/נכוןהצעד של סגירת הקניונים במשבר קורונה היה צעד •

/  מה הדבר הבולט
מאפיין  / המשותף

בכל הטענות  
?הללו
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כתבו טענה אחת בכל נושא שתבחרו

שימו  

o אני חושב ש", ..."לדעתי"תוכלו לפתוח במילה"...

oבדקו שעל מה שאתם כותבים יהיה מי שיכול לחשוב בדיוק ההפך מכם.

oכתבו את הטענה במשפט אחד בלבד.

oנקודה בסוף משפט: אל תשכחו.

!עכשיו אתם
על סמך המאפיינים שקבעתם 

:
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ט’לצאליכםשנשלחלקישורהיכנסו1.

menti.comהקלידואינטרנטדףפתחו2.

סרקו את הברקוד. 650783

: שלוש  אפשרויות בהוראה מקוונת
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http://www.menti.com/


משחק תפקידים בהוראה מקוונת

חוויה

עברית
מדוברת

טיעון
ושכנוע

למידה  
מצפייה

למידה מצפייה : פעילות
Observational Learning
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?לאילת
?השתגעת

משתתפים  4
בחדר וירטואלי 

אתה מעוניין לנסוע לאילת לחודשיים כדי , חופשת הקיץ קרבה

.ברור לך שהוריך יתנגדו. לעבוד שם

?כיצד תשכנע אותם? מה תאמר להם
14



הצגת סיטואציה אותנטית מעולם התלמיד  

.אתה מעוניין לנסוע לאילת לחודשיים כדי לעבוד שם, חופשת הקיץ קרבה

.ברור לך שהוריך יתנגדו

?כיצד תשכנע אותם? מה תאמר להם
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הנימוקים של הילד

.באילת יש מקומות עבודה רבים  אוכל לחסוך כסף•

.באילת אוכל להכיר  חברים חדשים•

.אני זקוק לשינוי אחרי שנה קשה של לימודים•
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?מה הייתם עונים לילד: טענת הנגד

טענת הנגדנימוק

.באילת יש מקומות עבודה רבים אוכל לחסוך כסף

.באילת אוכל להכיר לפגוש חברים חדשים

.אני זקוק לשינוי אחרי שנה קשה של לימודים

17



?מה הייתם עונים לילד: טענת הנגד

טענת הנגדנימוק

.את הכסף שתרוויח תבזבז על מגורים ועל אוכל•.באילת יש מקומות עבודה רבים אוכל לחסוך כסף
אנחנו נותנים לך מה  , כסף זה לא הכול בחיים•

.שאתה צריך

.באילת אוכל להכיר לפגוש חברים חדשים

.אני זקוק לשינוי אחרי שנה קשה של לימודים
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?מה הייתם עונים לילד: טענת הנגד

טענת הנגדנימוק

.באילת יש מקומות עבודה רבים אוכל לחסוך כסף

.באילת אוכל להכיר לפגוש חברים חדשים
אלו לא חברים , באילת בחופשות יש נוער בעייתי•

.בשבילך
.הם עלולים לגרור אותך למקומות רעים•
אין סיבה לחפש , יש לך הרבה מאוד חברים•

.חברים באילת

.אני זקוק לשינוי אחרי שנה קשה של לימודים
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?מה הייתם עונים לילד: טענת הנגד

טענת הנגדנימוק

.באילת יש מקומות עבודה רבים אוכל לחסוך כסף

.באילת אוכל להכיר לפגוש חברים חדשים

תבלה עם , תלך לים: אין לימודים–חופש הוא שינוי .אני זקוק לשינוי אחרי שנה קשה של לימודים
.חברים
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?מה הייתם עונים לילד: טענת הנגד
טענת הנגדנימוק

.את הכסף שתרוויח תבזבז על מגורים ועל אוכל•.באילת יש מקומות עבודה רבים אוכל לחסוך כסף
אנחנו נותנים לך מה  , כסף זה לא הכול בחיים•

.שאתה צריך

.באילת אוכל להכיר לפגוש חברים חדשים
אלו לא חברים , באילת בחופשות יש נוער בעייתי•

.בשבילך
.הם עלולים לגרור אותך למקומות רעים•
אין סיבה לחפש , יש לך הרבה מאוד חברים•

.חברים באילת

תבלה עם , תלך לים: אין לימודים–חופש הוא שינוי .אני זקוק לשינוי אחרי שנה קשה של לימודים
.חברים
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באמצעות דוגמהבאמצעות הסבר
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טיעוןכתיבת
אישימכתב:סוגהה

במכתבך .לארץבחוץהחילחברמכתבכתוב•
קיץ)"תגלית”למיזםלהצטרףאותולשכנענסה
(11272, ח"תשע

בעת  . אחיך הסטודנט חי לבדו בחוץ לארץ
ובו דואר אלקטרוני האחרונה הוא שלח לך 

.סיפר על רצונו לאמץ כלב
.  כתוב מכתב תשובה ובו הבע את דעתך בנושא

,  ז"קיץ תשע. )נמק והבא דוגמאות לדבריך
(11272
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?   מה יוצא לי מזה-אני: לי"אמי
מתי תזדקקו למיומנות זאת של כתיבת מכתב או דואר אלקטרוני 

?בעברית

שמירה על קשר

הבעת הוקרה ותודה

העברת מידע

נזיפה/ תלונה 

עידוד  / בקשה 

ניסיון להשפיע  

???

מטרה
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הוראה  קונסטרוקטיביסטית

למידת חקר
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במכתבך נסה לשכנע  . כתוב מכתב לחבר החי בחוץ לארץ
(ח"קיץ תשע.)"תגלית”אותו להצטרף למיזם 

.לפניכם שני מכתבים שכתבו תלמידים

.קראו את שני המכתבים1.

?  איזה מבין המכתבים מובן לכם יותר2.

?  באיזה מבין המכתבים ברורה מטרתו של הכותב3.

.הניסוח, המבנה, ערכו רשימה של הבדלים בין שני המכתבים מבחינת התוכן4.
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עיינו במכתבים ומלאו את הטבלה שלפניכם
מכתב במכתב א

תאריך

פנייה לנמען

שם הכותב

משפט סיום ידידותי

חלוקה לפסקאות

מידע אודות הנושא

נימוקים

ביסוס הנימוקים

מטרת המכתב

ניסוח ברור  
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עיינו במכתבים ומלאו את הטבלה שלפניכם
מכתב במכתב א

--------תאריך

VVפנייה לנמען

V----שם הכותב

V----סיום ידידותי

VVחלוקה לפסקאות

V----מידע אודות הנושא

V----נימוקים

(חלקי)V----ביסוס הנימוקים

V----מטרת המכתב

V----ניסוח ברור  
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תובנות
oמבנה

oתוכן

o  לשון
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למידה מהתנסות: פעילות
o  מחלקים את הכיתה לקבוצות
(פיצול חדרים בזום)

o הכרטיסייה לכל קבוצהאת נותנים  .

o איזה  : הצבעה–מתכנסים במליאה
.נימוק+ ? מהמכתבים יישלח לנמען

רכישת שפה בשיח אותנטי•

הבניית הידע•

תחרותיות המפתח להנעה•

טיפוח חשיבה ביקורתית•

פיתוח לומד עצמאי•

פיתוח כישורים –עבודת צוות •

חברתיים בעברית

תוצר למידה•

עברית בעברית
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החולצה הגיעה באיחור  , ebay–מרשתת /הזמנת חולצה מהאינטרנט
.של חודש מהמועד שנקבע ובנוסף זו לא הייתה השמלה שהזמנת 

.י/י את כספך ונמק/דרשebayלרשת מיילי/שלח

י לה לא לרכוש  מוצרים בקנייה  /המלץ, לחברתך סיוןמסרוןי/שלח
.  י/נמק. מקוונת
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העניק לתלמידי הדרום יום כיף לאחר  ' לונה גל'פארק המים 
,  במתקנים: זו הייתה חוויה נפלאה. ישיבה ארוכה במקלטים

. בבריכות, בפארק

.של פארק לונה גללהנהלהמכתב הערכה והבעת תודה כתבו 
.הסבירו מדוע הרגשתם צורך לשלוח את המכתב

.'לונה גל'לפארק הדף מידע ופרסום כתבו בעיתון בין הספר 
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המנהלים בסניף גילו  . במשך שנתיים עבדת ברשת מקדונלד
.  הבנה לצרכיך כתלמיד בסידור המשמרות וזכית ליחס טוב

.השבוע החלטת להתפטר

שיופנה ישירות למנהלים שלך ונמק  מכתב התפטרות כתוב 
.בפניהם את החלטתך זאת

של עובדי הסניף שבה תודיע  הווטסאפהודעה בקבוצת שלח 
.על התפטרותך
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הערכת הכתיבה
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מילים156
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הערכה  

הוליסטית
85%-100%70%-84%55%-69%0%-54%

menti.com

היכנסו לקישור שבתיבת השיח 

או
: הקלידו
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54%-69%0%-84%55%-100%70%-85%תבחינים

(20%)סוגה ותקשורתיות  . א

היענות לסוגה•
היענות לרכיבי  •

המטלה
מודעות לנמענים•

קיום מהלן ;נייר עמדה;מכתב•
טיעון לוגי

הבהרה של הנושאים•
משלב מתאים לנמען•

(40%)תוכן ומבנה   . ב

הצגת עמדה ברורה ורלוונטית•עמדה•

.נימוקים הקשורים היטב לטענה•הנמקה וביסוס•
,  הסברים, עובדות: ביסוס מוצק•

דוגמאות

הצגת טענות מתנגדים והפרכתן•טענות אחרות•

לכידות רעיונית   קישוריות מיטבית•לכידות וקישוריות•

פנייה לנמען/ משלב בינוני•(20%)מבע . ג
אמצעי שכנוע /אוצר מילים עשיר•

שימוש  : לשון ותחביר תקינים, היצג(20%)תקינות . ד
מבנה , זמני הפועל, תקין במילות היחס

משפט
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54%-69%0%-84%55%-100%70%-85%תבחינים

(20%)סוגה ותקשורתיות  . א

היענות לסוגה•
היענות לרכיבי  •

המטלה
מודעות לנמענים•

קיום מהלן ;נייר עמדה;מכתב•
טיעון לוגי

הבהרה של הנושאים•
משלב מתאים לנמען•

(40%)תוכן ומבנה   . ב

הצגת עמדה ברורה ורלוונטית•עמדה•

.נימוקים הקשורים היטב לטענה•הנמקה וביסוס•
,  הסברים, עובדות: ביסוס מוצק•

דוגמאות

הצגת טענות מתנגדים והפרכתן•טענות אחרות•

לכידות רעיונית   קישוריות מיטבית•לכידות וקישוריות•

פנייה לנמען/ משלב בינוני•(20%)מבע . ג
אמצעי שכנוע /אוצר מילים עשיר•

שימוש  : לשון ותחביר תקינים, היצג(20%)תקינות . ד
מבנה , זמני הפועל, תקין במילות היחס

משפט
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.....אך לא נשלם, תם

ר נורית גנץ"ד

dnganz@bezeqint.net:  ל"דוא

050-6842053: נייד
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