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מטרד

החינוך

והתרבות

המחלקה להנחלת הלשון ו

כלה

תוכנית הלימודים לשלב ב'
במוסדות הנחלת  -הלשון

למבוגרים

[(תוכנית ניסוי לשנים תשל"א  -תשל"ג)
0

עם התוכנית
הלגסים מסביב לתוכבית ליסודים לשלב ב' בסוסדות הנהלה-הלשון רבים כרבות ההפורות
והבעיות בעלייה וקליטתה.

העלייה הפוגברת והצפוייה מארצות הרווחה והפצוקה כאחת ,אהרי  nDn9Dששת הימים ,העלתה
אתה הצורך בשיבויים ספהותיים בתוכנית הלימודים בשלב מתקדם,

המציאות החדשה גיבשה רעיובות קליפה הדשים.,

מוטדוה הקליפה נתגוובו מבחיבת אירגוגם,

איכלוסט ומשך שהותט של דייריהם בתוכם.
ביבתיים נבדקו ובוסו רעיובוה הדסים בהקבייה הלטון העברית כשפה שגבייה ובדרכים לקירוב
הלוסדים לתרבות ישראל ועמה באמצעות הלפון.

החתיקשורת ההסובית במדינה-ישראל ,הרדיו והטלויזיה ,הרחיבה פעולה ועוסדת לרשוא
הלופדים המתקדמים להרהבה הדעת ולהקגביית מידע אזרהי מעודכן.

המורה במוסדות הנחלת-הלשון בישראל מכיר ויודע את מטרותיו והמכשולים הרביטמ הנערמיש
על דרכו ,הזמן קצר,

והמלאכה מרובה ורבה-פנים ,הוראה הלשון והפיכתה לשפת-חייט

בפי עם-עולים בשארת המסרה העיקרית בכיתה , ODזאת יש למצות כל אפשרות ולבצל כל שעה

הפוקדשה בשלב ב' להוראה המקצועוה הכלולים בתוכנית הליפודים :הנ"ך ,ידיעתה-הארץ ,אזרהוה
ודברי ימי עמנו ,עצם לימוד המקצועות בעברית מעשיר אה לשון הלומדיט ומגביר מיומגות
הסימוש בה.
העולה החדש ררצה וחייב לדעת את מדיבתו ,ארצו רעמו .מתפקידיו של המורה לעורר בו את
הסקרנות והרצון לדעת ולהמעים אותו טעם ראשון את החרמר בכל סקצורע .חזקה על הלומד
שיוסיף דעת בכוחות עצמו ובזמבו הפבוי.

בשלב ב' אבו מתבטסים על דרגה ידיעות ממוצעה של ההוסמר הלשוני הכלול בהוכניה שלב א'

מטעם המחלקה להבחלה-הלשון ולהשכלה במשרד ההחינוך והתרבות .הוכבית שלב א'* מחהרשבת

ל 052-שעות הוראה ,בערך לףלמידים מתחילים.

וראה ,בערך בעפרת השבועוה האהרובים של
ם חוכנית שלב ב' מתייחסת ל 052-שעות ה
ג
ה זפן יהסיה בסוסדוה הגהלה-הלפון בדרך
האולפן האינטנסיבי ( 03ש"ש) ולתקופ

אכסטגסיבית (אולפניות).
לפי

תוכניה זו

יההלקו השעוה כדלקפן!
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לשון (כולל דיקדוק ותחביר)
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קריאת עיהון
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 0שעות

צוע בתוכנית הלימודים לשלב ב* מוגש בשלושה חלקים!
כל מק

)1

הסטרות

)2

עקרונות והנחיות בהוראה

)3

פירוםDina 

ענה בזו  “MRזו ותכלולנה נבושאים מעובדים
התוכנית תלווה בנספהים  -חוברות שהופ
 ,להקל על הפורים בהוראה המקצועוה בשלב זה%
במקצועות וכל הופר אחר לדוגמה
בעיון מדוקדק בה ,במועצות פידגוגיות מקומיות,
המורים יכירו את התוכגיה לפרסיה
נסי מנהלים ופוריט שיזומנו במיוחד לתכלית זו.
מוקדשות להכרת התוכבניה ובכ
ון בפיקוח הפחלקה להנבחהלה-הלשון לביסוי לתקופה
התוכבית נמסרת למוסדות הגחלה-הלש

מוגבלה של שלוש פגנים (פשל"א-השל"ג).
ורים להיזקק לתוכנית ולרשום הישגים והערות .המפקחים
במשך הקופה זו יקפידו הפ
והמדריכים יפקבו אחרי ביצוע התוכגביה בתקופה הניסו*4

הוכנית זו הינה סיכום של פאפץ משותף וממושך בהשתהפות מפקהים ,פדריכים ,מבנהלים
ופורים .ההברים התהגדבו לפנת שעוה רבוה בקבוצוה וביחהידות ולגבש הצעותיהם = פרי

נסיונם הרב בהוראה והורכה.
ההכניה גוסהה ביסוה אהרון ע"י צוות מפקהים.
תודת הרבים ,מורים ותלמידים,

תלווה אה הפעשה הטוב והפועיל הזה ואה העופים.

וייפר כוחם של הפרופסוריט ,הגב' ד"ר נהמה לייבוביץ וד"ר (.ה .בן-ששון שהקדישו לנו
שעוה יקרות בעצוה טובוה ומועילות כ'א בשקצועו.
עם פירסום התוכנית הבני שולחה ברכה לציבור מורינו והלטידיהם ,אתם היו לאלפי
רבבה ,תהיה הברכה שורה עליכם באוהלה אל הורה לשון ישראל והרבותיישראל,

ירושלים ,ח' במבחם אב ,הש"ל

ז

ד"ר שלסה קודש
פגהל המחלקה וספקה-מרכז

לשון  -שלב ב'
סטרותן

לטפח בלוסמדים מ"ומנות לשונית כדי השתתפות בשיחה ,בשטף ונבלשון תקנית ,בכל
בושא מתחום התעבגיבותם.

לספה גלומוים כרשר לשוני להבין חסיבות לשון המובעות ע"י אחרים בנוכהותם ,או
במכשידי חיקשורת המוגית (טלפון ,רדיו ,טיליוויזיה) ,לרכבות הרצאות ותוכגיות

בידור.
ב.

להכשיר את הלומדים לקרוא עבריה בלשון מוקלת ,להזקק לעיתון עברי ,שבועון ויומון,
לתועלת להנאה ולחוויה ולהשתמש בעברית בנכונה ,ככל האפשר ,מבחיגנת הניסוח והכתיב.
בראשיה שלב זה ההיה הכתיבה בפיקר ,פונקציולית (תיפקודית)  -מכתבים ,שאלוגים,
פגיות מאולתרות וכו' כמו כן יוכשרו הלופדים להבין דברים שנכתב הסגיעים אליהם,
לפיוגם ולתגובתם .לאחר מכן תורח הכתיבה כדי הבעה הופשית  -תיאורים ,תגובות,
סיפורים וכו';

עקרונות והנחיות

בשלב זה אין האכחגנה בין למוד מקצוע לבין שעורי הלשון ,בולטת ביותר .בכל ממקצועות
הנלמדיםט באולפן כגון! ידיעת הארץ ,תולדות ישראל ,פרקי אזרהוה ,תג"ר ,שירה וכו'
משתדל המורה להקל על הלשון ,כדי הבטחת הבגת הדברים הבלמדים .מאידך ,אין המורה
מסיח את דעתו מהובתו להעשיר את לשון הלומד ולבסס את יסודות הלשון באמצעות
המקצוע הגלמד.

אעפ"כ מציעה התוכגית שעכרת קבועות להוראת הלשון .כ 9-פִפות בשבוע באולפן אינטגסיבי
) 03שפות בשבוע) יקדיש הטורה לקריאה ,כתיבה ,והבעה בע"פ .יעוד שתי שעות ללימוד
צורות ותחביר (דקדוק) .בנוסף לכך יוקדש זמן לקריאת עיתון בשעורי האזרחות (עיין

התדכביח ללימרד האצרחות).
ב.

כאפור ,קשה להפריד בשלב זה בין הוראת המקצוע לבין הקביית יסודות לשוניים .אולם
המורה הייב לזכור שתוכבית הלימודים מחייבת הספק מסויים בכל מקצוע במסגרת זמן
קבופה ,את הדיון והתירבול בתופעות הלשוניות החדשות ,המזדטבות .ללומדים אגב לימוד
מקצוע ,יש להעביר לשיעורי הלשון ולחסוך בזמן המצומצם המוקדש לרכישת מידע ולהוויות
במקצועות הלימוד השונים.
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בנוסף לספרי הלימוד ,שייקבעו במקצוע הלשון וייפצאו ברשותם של כל הלוסדים ,מצויצ
הכיתה בספרי עזר נוספים שיימצאו ברשות המורה .ספרי העזר וכל הומר עזר אהר יימצאו

בכיתה במספר עותקים מירבי וישמשו את הכתה כולה ,או קבוצות לומדים ופלמידים בודדים

למשימות לשון מיוחדות ולפבודה פצסית,
כן יופבו הלומדים לספריית האולפן ,או לספריות מהוץ לאולפן לההלפת טפרי קריאה
בעברית .כמו-כן ימליצר המורים בפני תלמידיהם על האזגה להרצאות מהוץ לשעות הליפודים.
1

המנחן השכועי הוא מכשיר בדוק לדירבון הלומדים להתקדם בלימודים ולקביעת הישביהם
בחומר שגלסד לפי התוכגית.

בסוף כל שבוע יש לערוך מבהן שכועי ,שיכלול מספר שאלות מפהום הלשון ויפר המקצועום
שגלמדו בכיתה במשך השבוע .מבהן זה יוכן ע"י המורה עפ"י החומר שבלסד ,גליונות
המכתן ייבדקו ע"י המורה ויוהזרו ללומדים בהערכה ובציון מתאים,
הציוגים יירשמו בתיק הלומד.

בהכנת המבהנים השבועיים מהראוי להיוועץ במנהל המוסד העוקב אחרי התקדמות הכיתה
ולומדיה ונושא באחריות כלפי משרד החיגוך והתרבות לביצוע תוכנית הלימודים הרשמית.
ז.

הכחיב המלא והבלתי מנוקד ,שאושר ע"י סוסדות הלשון הרשמיים ושלסונות ההוראה והחיגוך
במדיגת ישראל ,מהייב את המוסדות להגנחלת הלשון .פורסמו כללים מדוייקים שבהם משפסשיט
בהוראת הכתיב חסר הניקוד .בשלב ב' יש להקפיד על הוראת הלשון בכמיב הגכון.
בשלנ זה יש לספח הרגלי קריאה בטכסטים בלתי מנוקדים.

8

תוכנית הלימודים בשלב ב' איבה מתעלמת ממיבוון המוסדות להנחלת הלשון וצורכיהם
המיוחדים .אולפני עבודה בקיבוצים ,אולפבנים מיוחדים לאבשי מקצוע ,לסטודנטים ,לבהורי
ישיבה ,אולפביות לתושבים וותיקים וכו'  -וודאי שיש להם צרכים באוצר סלים מיוחד
ופותאם למהותו של המוסד .הומר לשוגי בוסף ופיוחד יובא בהשבון ע"י המורים והפיקוא
בהוראה בכתות אלה.
אולם אין המיגוון הזה פותר את המורים מלהיזקק למפוכגנית  ANTAומלמצות אמ היסודומם
והכללים הלשוביים המצויים בה.
המורה ימצא דרך לקדם בכימתו את אותם התלמידים שהביעו לכיהה בממען ידיעום בלשון
 AMADAהעולה על הממוצע בכימת.

יא .הניב והפתגם מעשירים לשוגו של אדם ומהנים את הלומד המבקש להתערום בלשון הגלמרא.

מאידרר ,אין להגזים בשינון ביבים ופתבמים .אי לזאם ,מציעה המוכגים הזאת כנספת
רשימת ניבים ופתבמים המצויים בלשון הדיבור והעיתובום לשימושו של הפמורה.

./
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השיחה

(הבעה

7

בהבעה בע"פ אבנו מבהחיגים בין שיחה מאולתרת לבין שיהה מתוכנגת.
ולתרת תיסוב על ענייני דיומא המעוררים את הלומדים להביע את דעתם עליהם.
השיחה המא

.1

השיחה המאולתרת!

א) חדשות הארץ והעולם על סמך הקריאה בעיתונים והאזנה לחדשות בשידורי ישראל
(רדיו וטיליוויזייה)
ב) ארועים באולפן וביישוב המקומי.
מחזה ספוגטנית (דרך הפסיכודרמה והסוציודרמה המורה מטיל על תלפידים סיגיה וביה
 (aה
כאנשים פרמיים או נציגי ציבור הפקיד במצב מסויים),
דוגמה:

ויכוח מאולתר בין נהג שעבר עבירת תבועה לבין שוטר!:

פגישה מקרית בין שבי הברים מנוער אהריפרידה ממושכת וכו'.
"הכנסת" דגבה בבעיית עובש מוות בבתי-דין בישראל.
.2

השיחה המתוכננת!

א) "מוקד"  -ויכוח בין לומדים בנושאים המעניינים את הציבור ,כגון בעיית תאונות
הדרכים ,עבריינות הנוער ,דרכי קליטת עולים וכו' .הלומדים יודעים טראש על שעת
הוויכוח ומתכובננים לדיון.

ב) הרצאות תלטידים בנושאים ,שנקבעו מראש ,מתחום החומר שנלמד בכיתה במקצועוה השונים,
(אזרהות ,מולדת ותב"ך) אחד התלמידים פותה בהרצאה קצרה ומשיב לשאלות הבריו לכיתה.
ג .הרצאות אוטסוביוגרפיות  -זכרוגנות
ד .המהזה ,כתובה בידי מהחזחי בלשון

ותיאורים של ארצות המוצא.
עברית מוקלת ,או בידי התלמידים עצמם.

ייהודה של השיחה בשלב זה בכיתת לשון למבוגרים במתן הופש לתלמידים להביע עצמם
בעברית ,כמיטב יכולתם.
 manaדימוקרטית ניתנת לכל אחד הזכות להביע דעתו ללא הת ,וליהנות מסובלנות מאזיניו
שירשו לו להגיד את אשר בלבו ,במסגרת זמן קבועה.
המורה שומר במהלך הויכוח על הופש הדיבור ,הוא מעביר את צכות הדיבור מתלמיד לתלמיד,
במטרה לשתף מספר מירבי של לוסדים-מתווכחים בשיחה.
בי,שב-ראש מנוסה הוא מקפיד על הסדר ועל השקם בעניין שהדיעות חלוקות בו.

./4

בסוף השיחה יסכם המורה את הוויכוה ,הוא ינסה את הדיצות השוגנות שנשסעו בכיתה .תימצות
הדיעות האלה ץעל הלוה ,ע"י בעלי הדיעות עצסם בעזרת המורה ,יהווה סיום רצוי פאוד
לוויכות.

לשון משוכשת בפי התלסמידים בשטף הדיבור איגה מהווה מכשול לשיחה ,כל עוד הדברים
מובנים לסאזיניהם.

השגיאות הלשוניות יירשסו ע"י המורה והתלמידים שגילו אותן ,במידת האפשר ,ייקלטו דברי
המשוחחים ברשמקול ,דברים מוקלטים ניתנים להאזגה הוזרת לניתוה  90939ותיקון השיבושים
שחלו במהלך השיחה.

0

קריאה
פרקים בספר הלימוד

"₪

ספרי הלימוד במוסדות הנחלת הלשון מותאמים ,בדרך כלל ,ליכולתם הלשונית של הלוסדים
המבוגרים .המורה בוחר לתלמנ;דיו בפרקי

קריאה מתאימים בנושאים שהכיתה עוסקת בהם.

ספרוגיםבעבריתקלה.

מלבד ספרי הלימוד  -ספר הלימוד הקבוע בכיתה ופרקים מספרי לימיד אהרים ,יציע המורה
ללופדים חומר לקריאה עצמית .לרשות לומדינו מספר ניכר של החוברות וספרוגים בעברות מוקלת,
כגון !:הוברות "למתהיל" (מוספים) ,סדרת "בשר" ,סדרת "יחד שבסי ישראל" ,סדרות "שהר",

"מעלות"" ,שער" וכו'.
עיתובות בעברית קלה
השבועונים "למתחיל" ו"שער לקורא החדש" בועדו ללומדים מבוגרים .היומון "ת%וסר" מגוקד
בחלקו הגדול ונמצא לכל לומד המעובניין לקרוא עיתון יומי בעברית מבוקדת" .פיגות" בעברית
קלה לקוראים החדשים מצויות בכמה כתבי-עת בעברית ובלועזית.
עם התקדמות הכיתה בידיעת-הלשון

מנסה המורה להפגנות את הלומדים אל קמעים נבהרים בעיתוגות

הישראלית ,הרגילה שבועובים ויומונים.
פרקי

קריאה במקצועות הנלמדים בכיתה.

לרשות לומדינו מספר ניכר של חומר לימודי בעבית מוקלת במקצועות עובים כבון ,סולדת,
אזרהות ,דברי ימי עמגו וכו'.
המורה בודאי

שלא

יחמיץ כל הזדמנות להקריא את תלמידיו

פרקים בוספים להרחבת דעתם

ולהעשרת

לשוגם העברית.
חומר מקומי

עיתוני הקיר ועלובני הכיתה והמוסד מלאים הומר קריאה ,פרי עסם של התלמידים עצמם .המורה
יעודד את תלמידיו לקרוא את "יצירות" הבריהם בעברית.
בכל מוסד מתפרסמים לעיתים דפים בעברית קלה  -טכסטסים מעובדים ע"י צוות המורים ואחרים
בנושאים שוגים .גם חומר זה מצטרף לדפי הקריאה של נוחלי הלשון במוסדותיגו.
כמו כן

יאמן המורה את הלומדים בקריאת כתבי

יד שובים בהזדמבויות שובנות.
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סוגי הקריאה
הקריאה בשלב זה היא ,בדרך כלל ,דמוסמה ובהלקה בהומר בלתי מגוקד .הלומרים מודרכים בשימוש
המילון להכנת מלים וביטויים חדשים.
הקריאה בקול רם תשמש הזדפנות ללומדים להתרגל לקרוא עברית בהטעמה ובקצב נכון.
המורה יבחר ב"קריינים" לפיסקאוה שלמות שיהגו אה מאזיגיהם בקריאה באה ובהירה.

בעיקר יקפיד המורה על קריאה קולית גאה בפרקי תג"ך ושירה.

= =
הכתיבה
בשלב זה מסוגלים הלומסדים במוסדות הנחלת-הלשון ,בעידודו ובהדרכתו של המורה,
לכחוב עברית בכתב נאה וקריא ,בניסוה סביר ובמינימום של שגיאות כתיב.
הכתיבה מסייעת לזכירת החומר הלשוני
חופשית

שנרכש אגב לימוד

ולהבעת רגשות ותגובותן לרישום מידע

ולזכרם ולקיום קשר בכתב

והאזנהן להתבטאות אישית

ופרטים אחרים שברצון הלוסד לשמר אותם

עם הזולת  -אגשים פרטיים ,פשרדים ומוסדות.

כדי להגיע לכתיבה עצמאית וחופשית ,לא יהמיץ הסורה כל הזדמגות להכתיב את תלמידיו
כתיבה מאולתרת בכיתה על הלוח או במחברות .כמו כן יטיל המורה משימות כתיבה עצסית
טחוץ לכיתה ,כשהן מבוקרות וגבדקות ע"י המורה בלבד או בצוותא עם הלומדים בכיתה.
סוגי

(x

הכתיבה בשלב

זה הם!

 namoפובקציוגנלית (תיפקודית):
פיתקאות מאולתרותן תבובות על מודעות בעיתוגיםן מילוי טפסים ושאלוגיםן גיסוה

מברקים ומודעותן פגיות למשרדים (בקשות ,תלובות ,עירעורים ,המלצות וכו')ן מכתבים
פרטיים ,מכתבים למערכות וכו'.

ב)

כתיבה לימודית:

הכתבות מהחומר הלשוני שגלמד לבדיקת זכירת אוצר המלים ושירוש שגיאות הכתיב (ן
רישום מלים חדשות (מילון התלמיד),

תרגילי כתיבה ע"י ניסוהי משפסים ופיסקאות המוצעים ע"י המורה.
אימוני כתיבה למיניהם :ברירת מלה הסרה מתוך רשימה ,ללא רשימה ,השלמות ,תמורות,
תשובות לשאלות ושאלות לתשובות ניתנות ,תרגילי כתיב ,תירגומים מלועזית לעבריתן;
ראשי פרקים לדיון בנושא מסוייםן תימצות דיעות שנשמעו בכיתה; שילוב הומר לשוגי
חדש במשפטים וכו' גיבים ופתגסים.
(a

הבעה חופשית:
כתיכת הרצאה בנושא שנבהר ע"י הלומד עצמון השתתפות בעלוגי הכיתה או המוסד
(זכרוגותן רשומות מתחום המקצוע; תגובותן תיאורי אנשים ונוף; פולקלור ,סיפורים,

שירים ,תירגומים מלשון אחרת)

כתיבת המורה על הלות צריכה להיות לדוגמה  -באה וקריאה.
כתיבת
התלמידים צריכה להיבדק ע"י המורה .המורה ימצא זפן לניתוח שגיאות
מצויות בכיתה ולהסבירן.

4/8

רכת המורכבת מתלמידים מתקדמים בשיתוף המורה .יש לדאוג
עלוני הכיתה ייערכו ע"י מע
לצורתם הנאה של האלוגנים ולהופעתם הסדירה.

הלומדים לכתוב יומן ולשמר נו זכרונות וחוויות מימים עברו ומימי הקליטה
יש לעורד את
הראשונים.

ידים לקיים קשר מכתנים עם ידידים הדשים בארץ שנרכשו ע"י
יש לעודד את התלמ
ופגישות.

"חברים לעם" עם בני גיל דומה מסייעים לסיפוח הכתיבה בעברית.

סיורים

= = 9

עקרונות להוראת הדקדוק בשלב ב'
הדקדוק בשלב ב' יילמד כמקצוע בפרד שיש להקדיש לו  2שעורים בשבוץ .רצוי לחלק אה
שיעורי הדיקדוק ליחידות קטנות (לא מעל  52דקוה) בס"ה יינהגו כ 02-שעורים במחזור
אולפן אינטנסיבי ,ובאופן יחסי למספר השעורים באולפניות.
ב.

סדר הגשת החומר מבוסס על השכיחות והשימושיות של הבנינים והגזרות.

a

הפעלים ,המשפטים וחלקי דיבר אהרים הנדכרים בתוכנית הם בגדר דוגמאות שיש להוסיף
עליהם מפי המורה והתלמידים ,מתוך החומר הנלמד בכיתה.

ד.

הדוגמאות גנית
נות ע"י הסורה כהסבר להופעות הלשוניות באופן פונקציונלי ,מבלי

להעמיס על
התלסיד כללים פורמליים גרידא .עם זאה יהיה המורה מוכן להפבות את
התלמידים המעוניינים לספר דקדוק מסוים ,כן יוכל להיבתן ההסבר הפורטלי והבטייה
כולה עם גמר ההקנייה והתירגול.
ה.

ו.

of

המורים יקל
ו על התלמידים ,אם יעודדו אותם להשתמש בלוחות פעלים ושמות המצויים
בשימוש.
כהמשך לשיטת  90 Nº3panד
גמי המשפם בשלב  8ממליצה התוכנית בם בשלבים המתקדמים
להיזקק לדגמי משפט בהקניית יסודות הלשון.

גם היסודות התחכביריים יוקגו באופן שיסת
י ,אך לאו ו,ץא לפי סדר הופעתם בתוכבית.

המורה יבחר לו את סדר הגשת דגמי המשטם מתוך הכווגה להומר הקריאה ולתופעות

הלטוניות שבו,
en

סמות עצם מוקבים לכה
הילה בהזדמגנות השימוש בחומר הגלמד .בהודש האהרון מתבקש המורה
לסווג את
השמות לסוגיהם ולהקבנותם לתלמידיו באופן שימתי.

כיתה חדשה שלא גבהב
ה בסבחן שלב א' ,תיבדק מידת שליטתה בהומר הלשוגי (צורות
ותחניר) של שלב א
' ,המורה ישלים את ההסר בטמרם יתקדם בהומר שבנתוכבית זו,
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חומר הלימודים
צורות לשון
3,

שימוש בבניינים סבילים

בניו

לים רבים אשר הוראתם אינה סבילה דוקא.
נפעל  -בבגיין זה שכיחים מאוד פע

יש להתהיל בהוראת פעלים אלה:
ר ,גבהל ,נפגש ,בלחם ,נזכר ,נרדם ,גרשם.
גכנס ,נשאר ,בפרד ,נמשך ,גזה
אתם בבפעל היא סבילה ,כגון! נשבר ,נכתב,
לאחר מכן יוקגה השימוש בפעלים שהור
שלמיט בכל צורותיה ורק אחר-כך יש לעבור
נבהר .יש להתהיל בפעלים מגזרת ה
לגזרות אחרות כגון! נאמר ,גראה.

על  -תודגש ההוראה הסבילה של הפועל לעופת ההוראה הפעילה של הפיעל
 1º32פו
כגון! דובר על (דיבור סופר על (סיפר) ,סוכם (סיכם) ,שולם (שילם).
בנין הופעל -

ההופעל לעומת הפעילה של ההפעיל כגון!
תודגש ההוראה הסבילה של

הוזמן (הזמין) ,הוסכם (הסכים) ,הובטה (הבטיה).
 לאחר מכן יוקנו הבנייגים נגזרות השונות על צורותיהן.נפעל גרוניים( :אותיות גרוגיות הן א  ,ה ,ה ,ע ,ר)

נאסר ,נהרג ,בחתם ,נעצר ,בעדר ,נרשם ,בשאל ,צבהל ,בשמע.

גפעל ל"ה! (פעלים אשר אות השורש השלישית בהם ה ) כגון !:בקגה ,גבנה.
בפעל ל"א! (פעלים אשר אות השורש השלישית בהם א )
כגון!

נקרא ,נמצא.

7

נפעל פ"י( :פעלים אשר אות השורש הראשונה בהם י )

8

בנין הפעיל! הזרה על בנין הפעיל בגזרת השלמים על כל צורותיה.

9.

הפעיל בגרוניים:ו כגון!

האזיןן החליטן העבירן הרגיע.

 .0הפעיל פ"י :הוריד (ירד) ,הודיע (ידע) הוכיח (יכה)( ,שים לב :הוצאתי (יצא).

ו
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11

הפעיל ל"ה :הפנה (שים לב :הראיתי ,הראה ,הראתה).

21

הפעיל פ"ב! (פעלים אשר אות פשורש הראשונה בהם היא ( כגון!
הפיל (נפל) ,הניט (נבט) ,הציל (נצל)( ,פיצ  -הציג ,הציץ),

31

הפעיל עי"ו! (פעלים אשר אות השורש השניה בהם י או ו) כגון:
הקים (קום) הבין (בין) .שים לב :הבאתי (בוא).

41

הפעיל ל"א :כגון!

51

המצאתי( ,מצא) ,הבראת (ברא) המראתי (מרא)
בגין פיעל! חזרה על השימוש בבנין פיעל בגזרת השלסים על כל צורותיה ,כגון!

דיבר ,סיפר.

61.

פיעל ל"ה:
חיכה ,כיבה ,פיבה.

71

פיעל מרובעים( :פעלים אשר בהם ארבע אותיות שורש במקום שלוש כרגיל).
אירגן ,ארגן ,אפשר ,צילגָל ,קילקל ,קלקל.

8.

גרוביימו
בירך ,איחר ,מיהר ,תיאר ,ייעץ ,ביצע ,פיתת.

9.

פיעל ל"א:

מילאתי ,ריפאוי,
02.

פיעלעו"י:

קיים (עורר).

12.

בנין

התפעל!

 MINעל השימוש בבנין

התפעל בגזרת השלסים על כל צורותיה כגון!

התלבש ,התפשט.

22.

התפעל -
הצטער ,הזדקן ,הסתדר ,השתדל.

32.

התפעל-.גרובייםו
התברך ,התייעץ ,התפתתח.

4.

התפעל--ל"הו
התפבה.

52

התפעל-מרובעים!

הצטמצם ,התקלקל ,התגלגל.

21/.

62.

התפעל--ל"או
התמלא ,התרפא.

72

התפפעל עו"י:

התקיים ,התעורר,
8.

מורכניםו שרשים המשתייכים ליותר מגזרה אחת כגון!

פ"י

וגרוגיים.

נהנה ,נודץ ,נעשה (שים לבו נעשה ,נעשתה!) ,הראה ,הביא ,ניגש ,היכה ,העלה,
הודה ,הוציא ,הביע.
9.

--%

פועל והופעל! יתר הגזרות.

= 21%

לשון (תחביר) שלב ב'
.1

ביסוס השימוש במשפט הלוואי

(באמצעות מילח הזיקה )...ו

דוגמה !:העולה שהגיע מאבנגליה נרשם לאולפן.

.2

ביסוס השימוש במשפט המושא (באסצעות מילה הזיקה  ,...₪והסלה "כי")!
דוגסה :הבשיא הודיע ,כי ארה"ב תספק נשק לישראל.
לא

.3

ידעתי

שהיית חולה.

מטפס תכלית (באמצעות "כדי ל" ובמסזעות "כדי ש" עהיד)
דוגמה :מה עלי לצפשות כדי לקבל עבודה?
עליתי לארץ כדי

שילדי

יקבלו חינוך יהודי.

*

.4

משפם סיבה (באסצעות "מפני " "...₪כי" ,מכיוון  ...₪משום ...הואיל ו ,-מאחר ).₪
דוגמה! נברשמתי לאולפן ,מפגי שרציתי ללמוד את השפה.
שכרתי את הדירה ,כי היא קרובה למקום עבודתי.

עזבתי את המקום ,מכיון שלא יכולתי לסבול את «PA
הפסקתי ללמוד ,סשום התחלתי לעבוד
ויתרתי על הדבר ,הואיל ולא היתה לי ברירה.
מאחר שנכשל בבהירות ,נאלץ להתפטר מתפקידו:

.5

משפט סיבה (באמצעות המלים "בגלל"" ,לרגל")
דוגמא! התאונה קרתה בגלל הכביש הצר.
החנות סגורה לרגל אבל במשפחה.

.6

משפט תגאי קיים (;-מצעות "אם"; לא ...אלא אם כן" ,בתגאי ש ,"...במקרה )...₪

דוגמא :אם ירד גשם ,לא אבוא אליך,
לא אשלם לך ,אלא אם כן תהזיר לי את החוב.
אסלח לך בתנאי שלא תעשה את הדבר שגנית.
במקרה שתסע ,תידיע לי על כך.
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ד

משפס תבאי בטל:

(באמצעוה" :לר' "לולא"" ,אילר").

דוגמה !:אילן היה לי כסף ,הייתי קונה ספרים
לו הייתי רוסשילד....
לו ידעתי את הדבר ,הייתי מחלים אהחרת
לולא חרשתם בעגלתחי ,לא מצאתם הידתי

8

משפט זמן (באמצעות "כאשר"" ,כש ,"...אהרי  ,...₪לפני  ,...₪בשעה  ,...₪בזמן ש)...

דוגמא:ז כשהגעבן לעיר ,היה כבר חם.
אחרישאכלבו ,יצאנו מהמסעדה.
כאשר התעורר משנתו ,הרגיש בגנבה.
בשעה שהייתי במשרד ,הגיע לביתי אורח.
בזמן שהייתי בחו"ל ,פגשתי הרבה מכרים.

לפני שיצא מהארץ ,סידר את כל ענייביו.

9.

מש
פס השוואה (באמצעוע "כמך . ,".,.8כפי ש ,,..כאילו ,בהופן )...8

דוגמא! הוא עשה כמושהוא רגיל לעשות.
הוא למד כפישלא למד מעולם,
הם נראים רעבגגי"ם אהרי המסען כאילן הזרו מביה הבראה.
הסורה הסביר את הבפיה באופן שכל התלמידים הביב -אותה מייד.

 01.משפט תוצאה
( ageבאמצעות עד ש)...
דוגמא! התרגשתי כל כך ,עך שלא יכולהי

לדבר.

 11משפס
ויתוך (באמצערת "אף כי"" ,כי"" ,בם כי"" ,אם כי"" ,אפילו" ,אף על פי ש,

על אף ,לסררת)..:

דוגמאו אף

פל פי

שלא היה צעי"ר ,התגייס לצבא.

על אף הגבשם באו כל התלמידים,
לטרות מזג האויר הגרוע ,יצאבו לטיול.
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 2.משפט המכיל אוגד (נושא  +אוגד  +גשוא)
משה הוא מורה

הוא בששה סבא
שערו הפך לבן
הוא נהיה לעשיר
 3משפט הסגר

(באמצעות המלים "כמובן" ,כנראה ,לצערי ,לדאבוני ,כרגיל ,כידוע,

בדרך כלל ,למשל ,בקיצור ,ראשית ,שנית ,ברוך השם ,אגב)

דוגמא! עשיתי ,כמובן ,כדבריו.
הוא הרגיש ,כגראה ,שמשהו לא בסדר.
לא אוכל ,לצערי ,לבוא אליכם הערב.
אגב ,מתי ישוב משה?
.4

הכיגוי המוסב (באמצעות מילת הזיקה ש .או בלעדיה)

בו ,בה  -החדר שבו גרתי ,היה גדול ויפה.
בארץ בה בקרתי פרצה מלחמה.

אותו ,אותה  -האיש שאותו ביקשתי לראות ,בסע מכאן.
האשה אותה פבשתי ,היתה יפה מאוד.
אליו ,אליה  -המקום אליו הגעתי ,היה רחוק מהעיר.
הגעתי למסקנה שאליה הגעת גם אתה .
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 -התלמידה ,שלה נתתי

את הספר הצטייגה בלימודים

עליו ,עליה  -הבעיה ,עליה שוהחגו אמש ,מעסיקה אותי

עדיין.

זהו האיש שעליו סיפרתי לך אתמול.

ממגו ,ממגה

הארץ ,ממנגה באתי ,היא

דימוקרטית.

האיש שממבו קיבלתי את הכסף ,היה אדיב מאוד.

5

סדר אברי הפשפט:

תואר  +בשוא  +נושא (כשהפועל בעבר או בעתיד).
דוגמא !: MINIהתחילו התושבים לחמם את הדירות.
אז חלה משה במחלה קשה.
מיד אבי בא.
בראשית ברא ד' את השמים ואת הארץ.
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61.

חזרה על השימוש בנסיות מילות היחפו

אל ,על ,לפבני ,אהרי ,נבין ,מן ,כמו.

Ca

17

הקניית השימוש בגסיות מילות היחס:
בלעדי ,כלפי ,על-ידי ,לגבי ,לקראת ,בתוך ,למען.

.8

הקניית השימוש בתארי הפועל:
 1ב  +שם העצם:ו בזהירות ,ברצינות ,באדיבות.
 .2סיום-ות !:הוא דיבור אתו קשות .הוא עשה למענו DID
 ..כ  +שם עצם :כרגע ,כיום ,כעת.
 .4ל  +שם עצם :לשווא ,לריק ,לתיבש ,לצולם,

 .5םמ  +שם עצם :מייד ,מעולם ,מזמן.

+-

.9

משפט הרגל (הישנות הפעולה):

כשהיה צעיר ,היה שוחה בים בקיז ובחורף.
לפני הכחינות ,היה לומד שעות רבות ביום.
0

אותיות בכל"ם

שם

 .1הוא גר בתל-אביב ,העולה החדש לומד באולפן.
משרדי הממשלה הם בירושלים.
 .2באספה השתתפו כשלושים איש .התחלתי לעבוד כפקיך.
הוא נראה כיהודי.
 .:בסעתי להחיפה .החולה סיפר לרופא על מחלתו.
יוסף ישב לימיגו.
 .4הנוסעים יצאו מתחנת הרכבת .אמרתי מראש שלא אוכל לבוא למסיבה.
קיבלתי ספר מעגיין מירושלים.
 .5האורש בא מהוץ-לארץ .התחלבו מחדש בעבודתגן .יוסף בא מאנגליה.

.1

לשון
1

(השם)

 -שלב ב'

זכר ונקבה בשמות
שמות ממין נקבה!

א.
ב.
“à
ד.
ה.

ו.

ז.
en

יא.

יב.

2.

המסתיימים ב-ה מוטעמת :תלמידה ,תקרה
המסחיימים ב-ת בלתי שרשית :חנות ,לעומק ,שרות (שרת)
שמות של בעלי-היים ממין בקבה :אם ,עז.
שמות ארצות וערים :ארץ ,עיר ,ירושליט ,צרפת.
שמות האברים הזוביים :יד ,רגל ,כנף ,עין ,אוזן ,כתף ,ברך ,להי ועוד.
וכן אצבע ושן .לעוסת זאת :גרביים ,משקפייט ,אופניים ,מכנסיים מספריים ועוד
שהם ממין זכר.
אבן ,אש ,בטן ,גדר ,כרס ,כיכר ,לשון ,מחט ,געל ,גפש ,פעם ,ציפור ,קרקע,
הצר ,דרך ,סכין ,עצם ,רוה ,שמש.
שמות ממין זכר המסתיימים בריבוי ב-ות:
אב-אבות ,כסא-כסאות ,שולהן -שולחנות ,גר-גרות ,קול-קולות ,מקום-מקומות ,ועוד.
שמות רבים המסתיימים ב-ון ,כגון :זיכרון ,חלון ,ארון ,פיקדון (זכרונות
חלונות ,ארונות ,פקדוגות).
שמות ממין בקבה המסתיימים ב-ים ,כגון :אבן-אבגים ,אשה-נשים ,מלה-מלים.
סמות קיבוציים (בקר ,צאן ועוד) וכן שמות של המרים (ברזל ,נהושת ועוד)
אין להם ריבוי.
שמות המצויים בריבוי בלבד :פבנים ,שמים ,מים ,היים ועוד.

חזרה על השימוש בצורת הסמיכות בשמות הכלתי משתנים

(תלמיד הכיתה ,תלמידי הכיתה ,תלמידת הכיתה ,תלמידות הכיתה).

הזרה על בסיות שמות בלתי משתנים בזכר ובנקבה ,יהיד ורבים
(כגון ,קול ,עט ,כיתה ,מיטה)
השמות על משקל הסבוליים!

ארץ ,בגר; סטרן ילדן צורךן שער; פרח; פצע (בריבוי ,בסמיכות ובנסייה).
5.

השמות עין (גם בריבוי) בית (ביהיד וסמיכות בלבד).
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 6.שפות במסקל "דבר"  -בריבוי וסמיכות בלבד( ,יחיד ורבים).
][.

(זקן ,בשר ,בצל)

הקגיית השימוש בשם הפעולה!:

בנסיעה ,הליכה ,קנייה ,קיצה ,שיחה ,נהיגה
דינור ,פיתוח ,ניקוי ,קיום.
הזמנה ,הפגנייה ,השוואה.
התנצלות ,התקדמות.
8

מטקלי שפות:
בעלי מלאנכה!

נגר; פהה ,הלבן.

בעלי מום:

עיוור ,חרש.

תכוגנות:

עקשן ,רגזן ,למדן.

מכשירים:

מגהץ ,מסרק ,מפתה.

מחלות:

אדמת ,שפעת ,שהפת.

מקום הפעולה! מכבסה ,מספרה ,מסעדה.

.9

הקניית השימוש בבנטיית השמות! אב ,אם ,אה ,אהות ,אשה ,יחיד ,בלבד ,בן ,בת,

הוריט ,לב ,בעל (יחיד בלבד)  -אבי ,אמי ,אתי ,אהוה" ,בגי ,בתי וכו'.

 .0חזרה על השימוש בשט המסער (אלפיים ,שלושת אלפים וכו').
 .1משקלישמוחהואר:
א.

גדול ,רחוק.

ב.

צהוב ,אדום ,עגול.

ג.

צעיר ,הביב ,עשיר ,בקי ,עגי.

ד.

יפה ,עבה ,קשה.

ה.

זקן ,עיף.

ו.

לבן ,חזק.

of

חד ,צר

ה.

הניגוגי כתוארו
ברור ,המור ,עצוב ,צגוע ,פגוי ,עשוי.
גאמן ,נהדר ,בכון ,גורח,
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נהמר ,מועיל ,מזיק.
מקוגל ,משונה ,מסויים.
מוחלט ,מוגזם ,מוצלח ,מוכן.
מענין ,מפגר.
טפ.

תארים המסהיימים ב-י!
מקומי ,ישראלי ,מעשי.

י.,

תארים הססתיימים ב-ני!
עירוני ,קיצוגי ,קולני.

= 4

1

? aanעל תלפסידי האולפן את ספר-הספרים שפקורו עבריה,

.2

לקרג את הבבים ההוזריט לפורשה אבות.

5

להציג בפני הלופדים את הרעיובות הנשגביפ בהורה-מפה וגנביאי ישראל.

.4

להקנות ללומדים אפרות ופתגמים פהוך פפר ההנ"ך.

.5

לעורר בלומדים הוויות ורגשות פהוך עיון וההעסקוה בספר ההנ"ר.

.6

לגלות עקבות קדופים בהולדוה אדם ועם בפרקי ההג"ך.

7

להכיר את ארץ-ישראל המהוארת בהנ"ך.

8

להעשיר אה לשון הלופדים מפקורוה שפה ההנ"ך.

מיגוון הסטרות מופשר ללומדים ולפסורים ,בעלי השקפות שוגות ,לפצוא אה מבוקשם בליפוד זה.

גם לומדים-ספקנים הברתעים מכל הוספת פקצועות באולפן החורגה מלימוד הלשון:ו גם לומדים
ההופשים ללא יכפו עליהם בישראל ליפודי ות וכיוצא בהם ימצאו ספרה הקרובה ללבם בלימווי
ההנ"ך וישסהו להשתהף בשיעורים אלה.

עקרוגות והגחינת
em
ליפוד התג"ך בשלב ב'  -הובה בכל פופדוה הגהלה-הלשון הגפצאים בפיקוה המחלקה להנהלה-
הלשון במשרד ההינוך וההרבות.

.a

ספר הנ"ך יימצא ברשוהו של כל לומד בשלב זה ,רצוי מאוד שספרי התנ"ך שבידי הלופדיט
יכילו תירגום בלאשון ארץ מוצאם ,בכך נקל על הבגה כסוקי ההג"ך במקורם העברי.

A

כל לומד ייחד לעצפו פחברת להנ"ר.

ד.

רצוי שבידי המורה יהיה ספר הג"ך פהודר ובאותיוה מאירות עיויים לקריאה הגיגיה בכיהה.
לש לקרב את הלופדים לסיגנון התב"כי .עם זאה אין להוציא זפן על הוראה כללים לאוגיים

en

הכרוכים בפיגבון ?on

ו.

פסוקי זמרה ופהגפים הגכ"יים מהראוי שיפוגנו עד כצ %זכירהם בעל-פה.

ז.

פרקי ההב"ך ייקראו בכיהה בהפעפה באה וסרוסבת .כדאי לכבד לוסמדים סמוכשרים לקריאה
גאה בקרייבות פרשימה בפתיהת פרק הדש ובסיכופו להבאת הבריהם בכיתה.

ח.

הובבי תנ"ך בכל פופד להגהלה-הלשון יצטפרפו לחוגי שוחרי הנ"ך שבמוסד .הבהלה הפוסד
האפשר להוגים אלה פגיפה שבועית בשעות אהרי הלימודים לעיון בספר ההנ"ך ,פורה-סגחה
ירכז את ההוגים לתנ"ך במוסדות להנהלת-הלשון באוירה 1אוהה של בהה-תורה ,ספרה הוגי

הנ"ך אלה לעודד את הלופוים הפבוגרים להמפיך בעיון מהפיד בספר ההנ"ך גם בעתיד ,אהרי

סיימם את לימודיהם באולפן.

cb

גפיעורי התג"ך יעודדו את הלומדים להאזין בכל הזוטגוק לקריאוה בהנ"ך ב"שידורי יפראל"
ברודיו ובפלביזייה.

-21?6

להגברת הוויית ההנ"ך בפוסדות הנהלה-הלשון ,יסהייעו המוריפ ,בפלי הכישורים הסתאיפים,
ביצירות א+.-היוה בנושאי התנ"ך ובסיפצאים ארכיאולוגי'ים בפהקופה התנ"ר.

י"א .ההייחסותו של הפמורה לאהרים הנכ"יים בטיולים ובסיוריטם ואיצכורם בספר הפתוח לספיילים,
סרבה עניין לטיול הכיתה ופהזק אה הקשרים הבנפשיים של הלומדים  0931לארץ התג"ך.
חופר הליסודים

כאפור ,קיים שובי רב בהכשרת הלב וביהסם של הלופדים ,ואף של הפורים ,לליפוד הנ"ך בכיתות
האופפן .כפו-כן מצוסצם פאוד הזמן העופד לרשות הפורה להוראת פקצוע ההג"ך בשלב ב' .רק

כעשרים שיעורים שלמים יוקדשו בעשרה שבועוה הלימוד בשלב זה להוראה ספר ההנ"ך כמקצוע מיוחד.
רק שני שיעורים בשבוע באולפן איבנטנסיבי והרבה פהות מזה באולפניוה.
גיחנת לכל מורה הברירה לבחהור בשלב זה אהה "*תי תוכביות הספרטפוה אה הומר הלימודים בסקצוע
ent

בבחירת אהת משתי ההוכניות יתחשב המורה ביכולהם ובטיותיהם של רוב תלמידי הכיחה בליסוד

 «TANהפורה ימצא דרך להתייהס

לתפמידים המעפים בכיתה הטפוגנים טיפול מיוחד ,כדי לעניין

אותם בשיעורים אלה%

תיכנית איג
הוכגית זו נועדה ללופדים בעלי ידיעה דלה בפורשת ההנכ"ית ולכתהילה אדיפים ללימוד הספר הזה

ואפילו גרתעים ממנו ,ללופדים אלה מוצעת הוכניה ליפודים הפסהפקה במספר סיפורי הנ"ך .גם
הלופוים האלה ימצאו סיפוק גפש בעיון בספר ובשיחות כרחיבוה דעה בגושאים אוביברסליים שפרקי
התנ"ך עוסקים בהם,

פרקים
בראשיה פרק כ"ד (אליעזר ורבקה)
1
2
גבראפיה ,ל"ז ,ל"פ ,מ' ,ס"א ,מ"ב ,ס"ג ,מ"ד ,מ"ה( ,סיפורי יוסף).

.3

.4

שמוח  -א-ה (שיעבוד מצרים).

ספלכים א' ,פרק כ"א (סיפור אהאב ,גבוה ואליהו הבבוא).

בסך הכול  51פרקים,

חומר דידקטי מותאם לכיתוה מבוגרים יבהה את הפורים בהגשה הפרקים האלה לתלמידים דלי-לשון
והסרי ההלהבות לפיעורי ההנ"ך שהוכביתה הליפודים מסילה עליהם בליפוךתובה,
תוכנית ב'*
בהוכנית זו יבחרו הפורים שזכו ללפד בכיהה שרוב תלמיצזגה נבלהבים לליפוד התב"ך ,התלהבות
זו
גובעה מטעמים מסורתיים ,לאופיים ,אסתתיים וכו' ,סיפורי ההג"ך פוכרים ,בדרך כלל,
ללומדים אלה ,כל רצונם להכיר אה ספר ההג"ך בפקורו ובהרחבה ככל האפשר,

= 022 -

.

הזפן המצומצם העוכד לרשוה שיעורי ההנ"ך יוסלם ע"י פבודה פצמיה של הלומרים ,הזקה עליהם

סיהפשו ויפצאו הזדסנויוה נאותות להוסיף" ,פהול על הקודט" כוי להרהיב ולהפמיק ידיעות

והוויות בספר-הספרים הנערז.
1

.2

!.
.4
.5
.6

פסוקים נבהרים מפרפת השבוע ,בההייהסות לרעיובות גדולים הנכללים בהם.

ההבפחות לאבות (פסוקי הבפהה מתוך בראפית ,פרקיםו י"ג ,ט"ו ,י"ז ,כ"ו ,כ"ח ,ל"ב).

מעמד הר סיבי ועשרת הדברות (שמוה י"ס-כ').
פרשת המרגלים (בפדבר ,י"ג-י"ד).
פרשה בני גד ובגני ראובן (בסובר ,ל"ב).
פסוקים מהזובו של בלעם (בפדבר ,כ"ג ,כ"ד  -פסוקים מתאיפים).

[ .ווד המלך ונתן הנביא (שפואל ב' י"ב).

.8

הפילה שלמה בהגוכת ביה-הסקדש (פלכים א' ,פרק ה'.)22-35 ,

9

גבואת אחרית היפים של ישעיהו (ישעיהו ב ,ו.)5-

.0

חהילים פרק קל"ז.

כאמור ,בכיתוה אלה אין השש של ההפרפרות הלומדים על כובך העול 891 , ONעצפם הגלהבים וההובצים.

אפ"פ כן יבחר המורה מההומר הרב  AM PINDAהפסוקים המהאיפים ביותר לקריאה בכיהה ,הייתר יקראו
התלסידים בסשימת עבודה עצסיה.
פרפ לתוכבית הרשמיה ,הימצא הזדמנוה הגיגיה בכיתה לקרוא פסוקים פספר ההנ"ך טענייני דיומא.

המורה לא יהמיץ כל הזומגות בשיהות בכיהה לקרוא בפני הלמידיו פסוקי הנ"ך שתוכנם צדק סוציאלי,

מירוה-הסד ורחמים ,פהגמי הכמה-היים ורעיונות בשגביט אחרים הצאויים להעשיר אה רוחם של הלופוים
ולהבב עליהם את ספר התב"ך.

= > 03
ידיעת הארץ
מטרות:
נופיה ,אקלימה,

עמה

וכלכלתה.

א.

להכיר את המולדת  -יישוביה,

ב.

לחבב את הארץ על הלומדים ולהקל עליהם את הקליטה בישראל.

עקרונות והנחיות
א.

למקצוע זה הוקדשו בתוכנית  02שעורים ,שהם שני

שעורים בשבוע באולפן אינטבסיבי.

שנת לימודים שלמה ,יוקדש כמחצית השעור בשבוע למקצוע זה.
באולפנית ,הלומדת

ב.

ת-הלשון בששורת מטרת דיבוב התלמידים אחת המטרות העיקירות .המורה
במוסדות הנחל
יסתייע במפות ,תמונות נוף ,שיקופיות ,סרטים

וכו' בכוונה להפעיל את הלוסמדים,

יין בגלמד ורצון להכיר את הארץ ולתארה ,תוך השוואה לנופים אחרים
לעורר בהם ענ
שהכיר בארצות אחרות.

a

טיולי

הכיתה בסביבה הקרובה ולמרחקים הינם אחד העזרים המובהקים בהוראת מקצוע

זה .המורה לא יחמיץ כל הזדמנות להוציא את כיתתו למרחבי

הארץ ולעורר בלומדים

תשומת-לב לגופים החדשים ,ליישובים ותושביהם ,לאחרים וכו'.

ד.

שמות יישובים ואתרים הבזכרים בעיתונות בתנך ובספרות ישמשו עילה למוכה להצביע
על המקום במפה ולייחד עליהם את הדיבור בתחום ה:צמן המוגבל העוסמד לרשות המורה
והלומדים.

ה.

סיכומים ע"י

התלמידים ,בהנהיית המורה ,ייעשו בע"פ ובכתב בגמר כל שיעור.

מהחברת מיוחדת לידיעת הארץ תשמש יפה את הלומדים המתקדמים לרשיסמסות ועבודה עצסית.

ו.

במבחנים השבועיים ייכללו שאלות גם מתחום ידיעה-הארץ.

ז.

לתוכנית זו מצורף נספח המפרט  %990 9Nnºחלק מהחומר הכלול נתכנית הלימודים.
הנספח ישמש החומר עזר למורה בשיעורי

ידיעת-הארץ.
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החומר
גיאוגרפיה פיסית של
ארז-ישראל 

.1

 7 -ש“

גבולות ,אזורים,

י'מים ,הרים ,בחלים.

7-5
.:

הטבע ,החי והצומח בארץז -

אזורים אקליסיים

דרכי הסתגלות של
העולה החדש לתנאים
אקלימיים :לבוש,
שעות-עבודה ,סוגי
בנינים וכו'.

ד ש.

.1

פיתוח הארץ

(בו :שאים לדיון)

₪ 6

הצסהייה (צמחייה אופיינית)

 ,1במלי ים ואויר

א .צמחייה-בר

 .2החבורה יבשתית

פרהים ,חורש ויער,

בטיעות הקה"ק ,הג ט"ו

Dava

בייששר
ל.
אל
רא

ב .צמחי תרבות

diem
הדרים ,פירוח סובטרופיים,
ענף הפרהים (שבעת המינים

שנתברכה בהם א"י)

ג .רשות הגניס הלאומייםף
שמורות מבע בישראל.
ד .החי

חיות בר ,ציפורים (גדידה),
רמשים וחרקים.
ה .אוצרות טבע
מחצבים ,אוצרות ים המלה,
|
מכתשים קדוחים.

25/.

עירוגית
רכבות.

וביגעירונית,

 .3צפיפות ופצור

אוכלוסין (אזורי
פיתוה)

 .4מסחר ותעשייה
:
 .5התפתחות ההקלאות

 6דברי ימי

ישראל

מטרות בהוראת היסטוריה בכיתת אולפן

1

להקנות מי
דע מירבי ,באמצעות הלשון העברית בנוסאים היסטוריים הקשורים בארץ-
ישראל ובעט-ישראל.

2.

להעמיק
את תודעת ההשתיכות של התלמידים המבוגרים אל העם היהודי.
לעורר עגין בלומדי
ם בתולדות עם-ישראל ולהפגותם למקורות ידע (אתרים היסטסוריים,
ספרות ,אמנות) העשויים לספק את רצוגם לרכוש דעת.

עקרונות והנחיות

1.

עדיפות ראשונה תגתן לנו
שאים היסטוריים הקשורים לתולדות היישוב היהודי

2.

מטעמים שוגים הגעוצים בייחו
דו ומטרותיו של האולפן לעברית בישראל ,מציעה תוכנית
זו להתחיל נבהסטוריה הקרובה ש
ל מאת אשנים האהרובות בארז]-ישראל ,להזור אל קורות

העם בימנ בית שני

בארץ.

ולעבור לאחר מכן לתולדות עם-ישראל בגולה.

2.

יש להסתייע באתרים הסט
וריים הקיימים בארץן ברמזים מקראיים ומשבאייםן בתיעוד
היסטורי ,בקטעי ספרות מתא
ימים ,משוכתבים לעבריה קלהן בספרי מיסטוריה שגכתבו
במיוחד לתלמידי אולפנים ,וב
כל בהומר אמנותי-גרפי המשקף את התקופה הגדוגה כגון:
תקליטים ,אלבומים ,סרטים ו
כדומה וכל הומר היסטורי אחר העשוי להועיל ללומדים
להכרת והבנת תולדות עם ישראל,

4.

המורה יאפשר ללומדים להשתמש בחומר מתאי
ם לנושא שהם עוסקים בו גם בספרות לועזית.
נכך יקלו על הבנת החומר הבלמד בעברית,
הלומדים יורשו להשתמש בחומר בשפה לועדית
להכנת הרצאות
בעברית בכיתה בפגי המורה והחברים.

5.

לאחר הצגת הנושא על-ידי המורה ,ישתדל
המורה לפתח בכיתה שיחה המגלה אה הידוע
להלמידים בנושא זה.
קריאה עצ
מית ,סיכום טסיולים ,חומר אור-קולי,
ימקורות ספרותיים ויצירות אמבותיות
ההולמים את
גיל הלומדים באולפן יגחו את הסו
רה להיסטוריה להפעיל את הלוסדים
בכיתה ומחוצה
לה .יש לצמצם במידת האפשר את ד
רך הוראת מקצוע זה בשיטת הרצאופ
המורה.

 .6למקצוע זה מקדישה התוכבנית כ
 04שיעורים בשבוע באולפן אינטגסיבי.למספר השיעורים השנועיים באולפניות.
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ובאופן יחסי

 - 62ארז-ישראל

תולדוה בית שני

עם-ישראל בגולה

במאת השנים האחרונוה

ס"ה  01ש'

ס"ה  01ש'

ס"ה  02ש'

א .הישוב הישן

-

 2ו'

ירושלים ,חברון ,צפת,

1

טסבריה ,יפו.

2

הערים הקרובות למקום האולפן.

3.
ב.

5

מסעי אלכסגדר מוקדון

 2.צורות התישבות (מושבות
התישבות עירוביה ,ישובן
פיתות .ההתישבות העובדת
תידון בנושא אזרחות)
ההתפתחות התרבותית של

הישוב (תחית הלשון העבריה,

ותאריכים.

וההשפעה ההלביסטית.

 .2היווצרות העצדרות

הכיבוש הרומי

 .3הקהילה היהודית

והתארגנותה:

ש'

 1העליות והתפתחות הישוב

3

הביניים ,כיוונים

ונבחמית.

מוצע להעמיק בתולדות אחת

הישוב החדש

הצהרת-כורש  -עזרא

 1.מגמת הגירה יהודיה בימי

4

החהשמובאים

א) המרכז בצרפת (רש"י)

5.

הורדוס ומפעלי הבניה

ב) המרכז בספרד (רבי

6.

האיסים במדבר יהודה

יהודה הלוי ,הרמב"ם)
ג) גירוש ספרד והשפעהו

4

הסנהדרי ן

הרוחנית והכלכלית

8.

TIDO

בעולם.

9.

הורכן בית שני

ההנוך ,היאטרון ואמגות)

 4תקופת המגדט הבריטי 4 -ש'

((7191 - 8491

תקופת מדיגה-ישראל 6 -ש'
מ 84-עד היום.
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MME

מטרות
.1

À

להקגות מידע מירבי ,באמצעות הלשון העברית ,בגושאי אזרחות הקשורים
במדינת-ישראל,

.2

להקל על התלמידים את ההתמצאות בעגניינים הנוגעים לפרט ולכלל.

.:

לעורר בלומד ,האזרח החדש בישראל ,תהושת גאווה אזרחהית והזדהות עם הבעיות
המעסיקות את החברה ואת האצרה בישראל.

עקרונות והנחיות
.1

עדיפות ראשובה תינתן לנושאים בעלי ערך מעשי לגבי התלמידים ,כגון התמצאות
במוסדות שהאזרח בזקק להם והכרת הזכויות והחובות של האזרח בכלל .המוסדות
המקומיים ישמשו מטרות לסיורים לימודיים להכרת השלטון והחברה בישראל.

.2

לאחר שירכש התלמיד מידע בסיסי במוסדון השלטון והשירותים לאצרה ,יבחר הסורה
מתוך העיתובות או מתוך פרסומים אחרים בושאים אקטואליים להציגם בפני התלמידים
לעיון ולדיון.

.:3

כדאי לתת בידי הלומדים דיאגרמות; פירסומים וטפסים מקוריים של מוסדומם שוגים.
רצוי להעזר בשיעורים ולעבודה עצמית בפלקטים ,סרסים וכל חומר גרפי אסגנותי
העוזר להבגת הבושא.

.4

המורה יטיל על הלומדים כמשימות לעבודה עצמית עיבוד נושאים מתחום האזרחות
בישראל ,התלמידים יופנו למקורות מידע בעברית ובלועזית הם יכיבו הרצאות בעבריה

והרצאתם תשמש פתיהה לדיון בכיתה בבושא המשימה.
ההרצאות של אורחים מומהים לבעיות האזרחות שירצו בעברית מוקלת ,ישמשו סיכום
גאה לנושא הנדון בכיתה.

.5

דוגמה לנושאים לדיון תשמשגנה בעיות המבסרות בחלל  Manaבישראל ובעולם.

 )1השלום באזורנון  )2גיבוש חברה בישראל בתהליכי קליטהן  )3הדימוקרטיה -
אורות וצלליםן  )4הקיבוץ בישראל כצורת היים ייחודית  )5המשק בישראל בהנאי הירום.
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6.

מספר השעורים וחלוןקתם!
למקצוע זה הקצבנו כ 04-שעורים ב 01-השנבועות באולפן אינטנטיבי ,ובממוצע
 4שעורים לשבוע ,כולל קריאת עיתון.
באולפניות שבהן מתנהלים הלימודים לאורך שנת הלימודים יוקדש לנושא האזרהות
כחצי

שיעור בכל שבוע.,

במקצוע זה נועד לעיתון תפקיד מרכזי .המורה יבהר קטעי עיתוגות בנושא הגנדון.
קמםעים אלה ייקראו בכיתה ,או יוטלו כמשימות קריאה עצמית על הלומדים להכנת
ההרצאה.

= 2:99

חומר הלימוד
1

nos

—-

 2ש"ש

(חפקידי הכנסת ,הבחירות לכנסת ,ועדות הכבסת ,הרכב הכגסת הגוכחית)
.2

נשיא המדיגה ומבקר המדינה 

-

 1ש"ש

( סמכויות ,בשיאי ישראל ,בית הנשיא בירושלים ,תפקידי מבקר המדיגה,

דוח מבקר המדיבה)
-

הממשלה ומשרדיה ,

 21ש"ש

(הרכבת הממשלהן האמנת הממשלה ע"י הכנסתן משרדי הממשלה ותפקידיהם)

.4

הרשות השופסת ,

-

 1ש"ש

(בתי המשפט לדרגותיהםן בתי הדין הרבניים וסמכויותיהם).

.5

השלטון המקומי 

-

 2ש"ש

(עיריות בישראל ,מועצות מקומיות ,מועצות אזוריות)
.6

מפלגות בישראל 

-

 1ש"ש

(המפלגות המרכיבות את הכבסת .ממצית מצעיהן)

ד.

זכויות האזרח וחובותיו

 6 -ש"ש

(חוק האזרחות ,הוק הינוך חובה ,הוקי עבודה בישראל ,ביטוח לאומי,

חונמ גיוס לצה"ל ,מיסים בישראל)
8.

ההסתדרות הציובית ותפקידיה 

 4 -ש"ש

(האומנה בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות אציוגית.
הסוכנות היהודית לא"י  -הזרוע המבצעת את פעולות ההסתדרות הציובית
במדינת ישראל .המגבית היהודית המאוחדת;

קרן היסוד ,הקרן הקיימת לישראל.

משרדי הסוכגות ותפקידיהם :עלייה וקליסה ,התיישבות; חינוך ותרבות בגולה;

הנוער והחלוץ)

ar.

- 30 -

9.

הסתדרויות עובדים והאיגודים הפקצועיים  3 -ש"ש
( מפעלי  MIDהדדיתן איגודים מקצועייםן מפעלים כלכליים ותרבותיים)
 4 -ש"ש

 ,0ההתיישבות העובדת

(הקיבוץ ,המושב)
.

 1בעיות מיוחדות,

(לסיכום והחצרה)

הגולה והארץ).

-

 4ש"ש

מיעוסים בישראל ,ישראל ושכנותיה ,מיזוג גלדיות

ועדות,
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בלי וגרפיה בנושאי האזרחות
ב
רה בהוצאת מישל"ב תשכ"ה ,
 -מרכז ההסב

.1

שיעורים באזרחות

.2

עלוגני תפוצות ישראל 

.3

קודש ,הוצאת "ספר".
ה בישראל  -ד"ר שלמה
האזר

4

ה  -ירחמיאל בן-יהודה
המדינה והאזר

-

מרכז ההסברה *.

 -הוצאת יבגנה .8591

 ד"ר י .פרוינדהיים.וניים של מדיגת ישראל
היסודות הקונסטיטוצי

:5

ת המכון להשכלה ציונית .2591
בהוצא

7

ורות ניסוי תשכ"ח-תשכ"ם.
רד החינוך והתרבות  -מהד
עורים כאזרחות בהוצאת מש
שי
את נציבות שירות המדינה.
מדינה  -אתה והשירות ,הוצ
מדריך לעונד בשרות ה

8

שנתון הממשלה.

6

Today .9

 - 508.]. /בהוצאת משרד החוץ

במשרד ההבוך והתרבות.
את המחלקה להנחלת הלשון
 מוסף "למתחיל" ,בהוצ ,0בוחר וגנבהר

תקנות שירות התעסוקה .5691
 .1שרות התעסוקה -
בור של המוסד לבסוח לאוסי.
 בהוצאת המחלקה ליחסי ציחוברות בנושא ביטסוח לאומי
.2
ד הקליטה והסוכבות היהודית.
זכויות העולה  -בהוצאת משר
.3
תיים של הסוכבות היהודית
כה למחקרים כלכליים והבר
עליה תשכ"םט  -בהוצאת הלש
+4
ירושלים .9591

הציוגית  -בהוצאת ההסתדרות
של עם  -פולדותיה של הוזנועה
 .5התנועה ששינתה גורלו
הציונית העולמית .8691

בהוצאת משרד הקליטה והסוכגות.
 .6כתובות שימושיות לעולה -
מהות ההסתדרות  -אלכסנדר מנור
«71
שרד הבריאות ,ירושלים .8691
הבריאות  8691-8491בהוצאת מ
 .8מערכת

סתר לבנהרץ ,בהוצאת "מסדה" 7691
תולדות ההתישבות החדשה בארץ  -א
.9
 .02השלטון במדיגת ישראל
 .1שכם-אחד

שלמה קודש ,בהוצאת קרן היטוד.
 -ד"ר

משרד
המחלקה
₪

החינוך
להנחלת

כב

=

2₪

והתרבות
הלשון

505₪ 20

ולהשכלה
₪

₪
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אכו רת ך ת

( בושאים לדובטא)
פספר 

ערוכים בידי

[

צוות מדריכים במחוצ המרכז

(1

חינוך ותרבות בישראל

(2

השלטון המקומי (השלמה לנושא "השלטון בישראל")

):3

אירגונים ומוסדות ציבוריים

)4

בריאות וביטוח לאומי

)5

שירות התעסוקה

(6

קליטת העולה

(7

הכנסת והממשלה

nam

ותרבות בישראל

א) החינוך בישראל

ב) התרבות בישראל
(R

החינוך בישראל
בנושאי המשנה:
 )1בעיות חינוך במדינה קולטת עלייה.
חינוך חובה תש"ט  .9491 - panהחינוך הממלכתי תשי"ג .3591 -
 )2חוק

 )3הישגים והעלאת רמת-החינוך.

 (4היגוך מבוגרים במדינה.
 )5החיגוך הגבוה.
(1

בעיות חינוך במדינה קולטת עלייה
גיכר נמספר התלמידים בשצים טל;גחר קום המדינה .שתי
גידול

סיבות לגידול:

א.

העלייה ההמובית

ca

חוק הינוך חובה.

א.

עליית "קיבוץ הגלויות" וקליטת מאות אלפי ילדים ונוער.

הקשיים:

מחסור במורים ,בבניינים ,ציוד וספרי לימוד .תבאים קשים :לימוד בצריפים ואפילו
באוהלים .הבדלי רמות בין יוצאי תרבויות שוגות.
המסרה :

חיבוך כללי
ב.,

ויהודי לילדים ולנוער ולימוד השפה ותרבות יטראל להוריהם העולים.

חוק הינוך חובה חינם משנת תש"ט  .9491 -החוק חל על הגילים ( 41 - 9גו

חובה וחינוך יסודי) וכן על הגילים  41-71שלא סייטו את החינוך היסודי (גערים
«(9723720

חוק החינוך הממלכתי תשי"ג  - 3591 -בביה "ס הממלכתי וביה"ס הממלכתי-דתי.
מטרות החיבנוך  -ראה נספה.

.0/3

> > 3
שלה והרשויות המקומיות לגבי המוסדות .חינוך משלים ותנועות הנוער.
אחריות הממ
בבתי-הספר היסודיים .בין הערבים  %29 -מן הבנים ו %67-מן הבגות.
 %מהילדים לומדים
אוצר המלים

וז גלויות ,קלט  -קליטה ,גוער ,קשי  -קשיים ,מחסור ,ציוד ,
גדל-גידול ,סיבה ,קיב
רה ,הינך  -הינוך ,בעיה ,תרבות , nan 7939 pinהייב ,חל על,
תבאי  -תבאים ,מט
סיים-סיום ,אחריות ,אחראי ,ממשלה ,רשות מקומית ,מוסד.

)2

היסגים והעלאת רמת החינוך
הישגים בשטח החינוך.

הכשרת מורים רבים וירידה באחוז המורים הבלתי מוסמכים.
הקמת מוסדות חינוך ובניית חדרי כיתות לאלפים.
ביטול המשמרת השגייה וירידה בצפיפות שבכיתות.
מאמצים להעלות את רמת החינוך .תכניות לימודים חדשות בבית-הספר היסודי ,התיכון,
בבתי-הספר המקצועיים והחקלאיים .הכגנסת שימות הוראה חדשות במקצועות שונים,

המאפשרות התפתחות התלמידים לעי נטיותיהם וכשרונותיהם .גידול במספר התלמידים בחינוך

בני הורים מארצות האיסלאם .הרחבת  Wapinהובגה היבם על הגילים .51-61 ,41-51
העל-יסודי,
שינוי במבנה החינוך (ריפורמה) :המלצת הועדה הפרלמבטרית אושרה על-ידי הכנסת

(כיתות ז' ה'

מ'

 -חטיבת ביבייט).

אוצר המלים

הישג ,שטח ,הכשיר-הכשרה ,ירידה ,אחוז ,מוסמך בלתי-מוסמך ,הקים-הקמה ,בנייה]
ביטל-נביטול ,משמרת ,צפיפות ,מאמץ ,העלה-העלאה ,רמה ,תוכנית-לימודים ,יסודי ,תיכון,
על-יסודי ,מקצועי ,חקלאי ,הכניס ,שיטה ,הוראה ,מקצוע ,שונה ,הרחיב-הרחבה ,שינה-
שיבוי ,המלי ד-המלצה ,ועדה ,אישר-אישור ,חטיבת-ביניים ,התפתחות ,איפשר ,כישרון.
(3

חינוך

מבוגרים במדיגה

פתיחת אולפנים ואולפניות בעיר ובכפר להמוני העולים.
הלשון העברית כאמצעי לקליטה כלכלית וחברתית.
תפקידו של צה"ל כגורט חינוכי (מיזוג גלויות).
המוסדות להשכלת יסוד ותפקידם ( %21שלא למדו בשום בי"ס).
חומר ;ריאה בעברית קלה.

 "AINלימוד ומוסדות להשתלמות מבוגרים.
השפעת בית ההורים על חינוך הילדים.

4

אוצר המלים:

מבוגר ,אמצעי ,כלכלי ,חברתי ,מיזוג גלויות ,תפקיד ,למלא תפקיד ,הוג ,הומר,
השתלמות ,השכלה ,השפיע-השפעה.

(4

החינוך הגבוה
ת ינוך ומדע .האוגיברסיטאות  -ירושלים ,תל-אביב ,בר-אילן ,היפה ובאר-
מוסדו ח
טכניון ,מכון וייצמן ,תמיכת הממטלה וגורמים אחרים .תרומות של יהודי הגולה.
ע ,ה

שב
דול ביכר במספר התלמידים .אלפי סטודנטים מארצות הגולה ,התפתחות המשק והחברה
גי
בישראל  -התפתחות מוסדות המדע.
אוצר המלים:

מדע ,תמך-תמיכה ,גורם ,תרומה ,התפתחות-התפתח ,משק ,הברה ,גולה.
בושאים לשיחה
1

f

חינוך הילדים בגולה ובארץ.

 2.2החינוך לגימוסים בארץ.
5

 INV VRלאזרחות טובה?

.4

השפעת בית ההורים על הילדים.

.5

הקשר בין ביה"ס לבית ההורים.

|.6

צה"ל ככורם מהבךר:

בספח:

חוק חינוך ממלכתי (סעיף 4 )2
"מסרת החינוך הממלכתי היא להשתית (לבסס ,לייסד) את החינוך היסודי במדינה על ערכי
תרבות ישראל והישגי המדע ,על אהבת המולדת ובאמנות למדיגה ולעם ישראל ,על אימון

בעבודה חקלאית ובמלאכה ,על הכשרה חלוצית ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות ,שוויון,
סובלבות ,עזרה הדדית ואהבת הבריות".
אוצר המלים:
ערך ,מולדת,

נאמבות ,אמון ,שאיפה ,שוויון ,חירות ,סובלגות ,עזרה הדדית.

ב .התרבות
 1העתוגות בארץ.
.2

תיאטרון וקולבוע.

.:3

רדיו וטלוויזיה.

.4

אמנות (מוסיקה ,ציור ופיסול).

5/ ss

המלים

העתונות בארץ :יצירה ,לימוד ,מחבר ,סופר ,איגפורמציה ,להביע ,לבטא ,בעיה,
ידיעה ,גליון ,לדון ב ,-דעת קהל ,להפיץ ,להשפיע על ,השפעה ,חופש ביטוי ,לחתום
על מנוי ,ירחון ,שבופון ,ביקורת ,כתב ,כתבה ,כותרת ,מערכת ,עורך ,מצויר ,מדור,
מודעה ,מוסף ,מאמר ראשי ,מפלבתי ,בלתי מפלגתי ,ספרות ,עתון יומי ,פתובאי,
כגזורה ,לפרסם ,לראיין ,ראיון.
חיאטרין וקולבוע :אזל ,במה ,במאי ,הופעה ,הצגת-בכורה ,זמר-ת ,יומן ,לאוסי,
פקורי ,מפורסם ,מחא כף ,מחיאות כפיים ,מסך ,מעפרכה ,משחק ,מהזה ,מהזאי ,נהבה,
<2יררגי ,צילום ,קהל ,תפאורה ,תפקיד ,תלבושת.
רדיו

וסלוויזיה:

גלי

צה"ל ,להאזין ,מקלט ,לקלוט ,קריין ,שידורי-ישראל ,לשדר,

תוכנית ,תחזית מזג האוויר.

אמגות:

אמן-אמבות ,כנר-ים ,כישרון ,כלי נגינה ,להקה (ביהור ,ריקודים),

מוסיקה ,קונצרט ,מנגינה ,לחן ,מבצה ,מלהין ,גיגון ,פסל ,פסנתרן ,צליל ,לצייד,

ציוד ,רקדן ,רקדנית ,תזמורת ,תערוכה.
בושאים לשיחה:

1

תפקידי העתוגבות במדיגה דימוקרטית.

.2

חופש הביטוי  -החיוב ושלילה.

.3

בירור והדינוך ברדיו נבמלוויזיה.,

.4

תיאסוון וקולבוע  -מה עדיף?

:0./6

poaהמקרסר.
ם

אוצר מליט:

ביר א +
הפקידו הכללי של השלטון התקומי הוא:

לקיים שירותים לטובת התושבים הגרים | לקיים
מוטדות

בשסתו.

שלוסת הסובים העיקריים של השלטון

המקומי הם:

העיריה ,המועצה-המקומית,

רוהמועצה האזורית.

(1

סורב
מורעצה-
סקוסית
מועצה-
אזורית

העירייה
התפקידים העיקריים של העיריה המ:

א.

לדאוג לבקיון העיר ,למצב המוב

של רחובות העיר והבתים ,לתאורה ולבי וב| .

ב .להקים ולהחזיק בתי-ספר לילדים ומוסדות היגוך ותרבות למבוגרים
(נעזרה משרד החלבוך והתרגות).
ג .לקיים כל שידות ולעשות כל פעולה הדרושים לתושבי העיר ,בשטחה

האורה
ביוב

דרוש

המוניציפלי ,לפי "חרק העיריות".
זכות הבהירה לעיריה ולמועצת העיריה
א.

הבחירות לעיריה דומות לבחירות לכבסת ,בתגא"
קבוע בשסחה המוביציפאלי

aa

שתושב הציר ,גר באופן

דומה

של העיר במשך  6חודשים לפגי הום הבחירות.

תגאי

הזכות להיבחר לראשות העיר ולמרעצה גיתנת לכל בעל זכות בהירה,
מגיל  02ומטלה.

החוק-עזר

לעירייה הזכות לחוקק חוקי-עדר כדי

לקיים את השירותים והמוסדות לטובת

הושביה.

(4

חוק עזר

תקציב ומסים

לעיריה הזכות לגבות מסים שונים מתושביה כדי לאזן (לשמור) על תקציב
העיריה.

לגבות מס

המסים הפיקריים קם!

 «xמס רכוש
נ .מס עסקים
ג.

מסים עקיפים  -על--די

רשיונות ,כרמיסי

00/1

קולבוע

וכח'.

רכוש -
עסק
מס עקיף

.

1

ילים:

|

המועצה המקומית

ב שמספר תושביו קסן מ - 000.02-ותפקידי |
מועצה מקומית פועלת במקום יישו
המועצה דומים לזו של עירייה.

מועצה מקומית שמספר תושביה עולה על  - 000.02רשאית לפנות לשר-
הפנים ולבקש הכרתה כעיר.

.2

המועצה ראזורית
ית היא סוב של שלטון מקומי המאגד מספר יישובים חקלאיים
מועצה אזור

= שר-הפנים
| להכיר ב-

|
|
לאגד

|

איזור

באיזור מסויים.

תפקידי המועצה האזורית דומים לזו של כל שלטון מקומי  -אולם עיקר
|

דאגתה היא בעזרה לחקלאות ולהקלאים באיזור.

:301
א.

הנשיא גבהחר על-ידי הכנסת וזמן כהוגתו חמש שנים.

ב.

הגשיא מייצג את המדינה ומסמל את אחדות העם היושב בה.

| לכהן(כהונה)
לייצב

|

אחדות

התפקידים העיקריים של הגשיא הם:
א.

הבשיא ממיל על חבר כנסת להרכיב ממשלה חדשה.

a

הגשיא חותם על כל הוק של המדינה (יחד עם ראש הממשלה והשר
הנוגע בדבר).

|

ג.

הוא ממבה את הבציגים הדיפלומטיים ,את השופטים והדיינים ואת

| למנוה שופט
מבקר המדינה

מבקר המדינה לפי המלצות המוגשות לו.
36

בידי

em

הנשיא

הגשיא הסמכות לתת הבינה לעבריינים או להקטין עוגשם.
מכבד בבוכחותו אירועים ממלכתיים חשובים ,כמו!

פתיתם-

הכנסת ,יום העצמאות ,וכדומה.

| הביגה
|

האותיו

| אלל

בוכחות

כללי:

| טקס

בית הנשיא הפך לבית המכובד והאההב ביותר במדינה ,ובו גערכים הפקסים

| *5בה

הממלכתיים כמו:

הגשת אמגות ,פגישות עם מבהיגי היהדות בבולה ועם אישים

ישראליים.

../8

אדגונים רמוסדות ציבוריים

ם ב

רו א

האדגונים והמוסדות הציבוריים ממלאים תפקידים חשובים בחיי
עבודה ודאגה לעובד ,הברה

הסדינה ,בעניבי

ותרבות ,סעד ועזרה הדדית.

גושאי משבה.:

1

«À

ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י.

.2

פעולות ההסתדרות למען הבריה.

.3

המרה בהסחדרות.

.4

מוסדות ההסתדרות.

.5

אירגוגי עובדים אחרים.

.6

אירגונים שובים.

ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י
ההסתדרות קמה בשגת  0291ומספר חבריה אז כ . 0095.4-כיום מגיע מספר הברי

ההסתדרות למיליון ומעלה.
ההסתדרות קמה והודרכה ע"י אישים שהאמינו בצדק הסוציאלי

ובעבודה כערך חשוב

בבביין הארץ ,בדרך זו הפכו סוחרים ופקידים רבים לאגשי עבודה בחקלאות ובתעשייה.
ההסתדרות מאחדת בשורותיה את העובדים החיים הן על עבודה גופגית והן על עבודה
רוחנית ,היא דואגת להטבת תנאי העבודה ולהגנה על האיגנטרסים המקצועיים של העובד.
אוצרך המלים:

אדגון ,מוסד ,תפקיד ,תרבוה ,סעד ,עזרה הדדית ,הדריך ,אישיות (אישים) ,צדק,
ערך ,עבודה (גופגנית ,רוהבית) ,תבאי.
.2

פעולות ההסתדרות למען חבריה

ההסתדרות איבה רק איגוד המגן על זכויות העובד ,אלא גם דואג לצורכי

העובד

בשמתים.

א)

שירותי בריאות  -קופת חולים
קופת החולים של ההסתדרות היא המוסד הרפואי

הגדול ביותר בסדינה

וחברים בו

כ %21-מכל התושבים .לקופת-הולים כ 0001-מרפאות וכן בתי הולים ,בתי הבראה וכו'.

../9

+

(2

 minoמשק העובדים
ת (קיבוצים ומושבים) ובתעשייה ע"י הקסת מפעלים
צ"י ההתישבות העובד
חרושה ("סולל בובה" ,המשביר המרכזי ,תנובה ועוד).
ובתי-

ג)

פיתוה הקואופרציה
ע"י

ד)

הקמת קואופרטיבים שוגיט של

עובדים בתחבורה ,בתעשייה

ובמלאכה.

פעולות חינוך ותרבות.
 ,הוצאת עיתובים וספרים ,בהקסמת מועדוגים
ע"י אירגון קורסיט והרצאות
למבוגרים ולבוער,

ה)

לות לקידום המקאופי והחברתי של האשה הצובדת והנוער העובצ (מועצת
פעו
ות) ,אירגון אסהות עובדות ,הנוער העובד והלומד) וכן פעולות ספורט
הפועל
("הפועל").

אוצר המלים:

כות ,תושב; פיתוח ,התיישבות ,מלאכה ,הינוך ,תרבות ,הרצאה ,קידום.
איגוד ,ז
.3

החברות בהסתדרורתע

דרות פתוחה לכל עובד ועובדת שמלאו להם  81שנה .כל חבר החדש של
החברות בהסת
ההסתדרות מצטרף לאחד האיגודים הסקצועיים לפי עיסוקו.

.4

מוסדות ההסתדרות
CR

רעצידוי ההסתדרות המקתיימת אחת לארבע שגים.

a

מועצת ההסתדרות.

A

הוועד הפועל.

ליד הוועד הפועל קיימות מחלקות שונות לניהול עניניי

העובדים ,כמו:

לאיגוד מקצועי ,המהלקה לעזרה הדדית ,המרכז לתרבות ולחינוך,
בעיר ובמרשבה הם בידי

מועצת הפועלים ובהתיישבות העובדת בידי

המחלקה

וכו' ,ענייני ההסתדדות
מזכירות הקיבוץ או

ועד

המושב.

התא היסודי באיגוד המקצועי הוא אירגון הפועלים או תפקידים במקום העבודה  -ועד
הפועלים או ועד העובדים.

.5

אירגוגיעובדיםאחרים
א.

"הפועל המזרחי"  -שבו מאורגנים כ 000001-עובדים דתיים.

a

"הסתדרות העובדים הלאוסית"  -שבה מאורגנים כ 00008-חברים ולידה קופת-
חולים לאומית שבה כ 000,002-חברים.

ג" .פועלי אגודת ישראל"  -שבה מאורגבים כ 000,72-עובדי ם דתיים .אירגונים אלה
קשסורים כהסתדרות בהסכמים שובים.

1
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להסתדרות העובדים הכללית של העובדים בא" שייכים כ %09-מכלל העובדים
המאורגנים בארץ.
6.

אירגובנים אחרים

«Rm

"הדסה"  -הסתדרות הבנשים הציוניות באמריקה ,שבוסדה בשבת  2191ע"י הברייטה

סולד" ,הדסה" מקיימת בארץ את המרכז הרפואי הגדול ביהושלים וכן תהבות
לטיפול באם ובילד ,מגרשי משחקים לילדים ומוסדות לחינוך מקצועי לבנות.
a

"ויצו"  -הסתדרות עולמית של בשים ציוביות" .ויצו" בוסדה בשבת0291 
בלונדון והיא מקיימת בארץ בתי-ספר חקלאיים ,בתי-ספר למשק בית ,בתי עולות,

קורסים מקצועיים לבנות וכו'.
אוצר המלים:

קיים ,מגרש ,הצטרף ,ועידה ,מועצה ,תא ,הססם ,שייך.

-

הנושא:

|- 1

בריאות

בעיות והישבים.

es

מבוא:

ב.

משרד הבריאות ותפקידיו.

ג.

שירותי בריאות ציבוריים וממלכתיים.

ד.

שירותי בריאות לעולים.

מבוא
.1

הבעיות :בפננהן עמדה המדיגה עם העליה ההמונית :מצב יהודי המחנות ,תבאי
עוני ורמון בריאות ירודה.

.2

היטגים - :הרחבת שירותי הבריאות (בתי-הולים ,מרפאות ,בתי-ספר לרפואה,

בתי-ספר לאחיות).
הקמנת אחוז התמותה (ישראל במנית על המדיגות שבהן תוחלת החיים גבוהה מבחיגה
סמטיסטית).
פיתוח המחקר הרפואי.
סיוע רפואי למדיגנות מתפתהות.

(a

משרד הבריאות

ותפקידיו

מטרד הבריאות הוא הסמכות העליובה בכל עגיגי הרפואה הבריאות במדינה.
תפקידיו!:
1

2.

2.

מיקום בתי

חולים ומרפאות.

דואג למניעת מחלות
מפקח על הגיקיון

ולחיסון האוכלוסייה.

ועל המצב ההיגייני

על גקיון המים ומצרכי

4.
(a

המזון.

מקיים שירותים לאם ולילד (טיפת-חלב).

שירותי

1

במקומות ציבוריים ובספעלים ,מפקח

בריאות ציבוריים

קופות החולים ותפקידיהן - :קופת-החולים של הסתדרות העובדים הכללית היא המוסד
הרפואי הגדול

והמקיף ביותר במדינה שבו מבוטחים כ %07-של האוכלוסיוהּ,

כ %02-מבוטהים בקופות חולים גוספות - :קופת-חולים לאומית ,קופת-חולים
עממית ,קופ"ח של הציוגים הכלליים ,מכב"י ואסף.
תפקידי

קופות החולים:

 מתן שירותים רפואיים שוספים ,אישפוז בבתי-חולים.1

427%

2.

שירותי בריאות ציבוריים גוספים
מלבן

(מוסד לטיפול בעולים נחהשלים).

מספל בעולים חולים ,קשישים ,מוגבלים ותשטושים.
מגן דוד-אדום  -שירות לעזרה ראשובה ולהתרמת-דם.
הסתדרות מדיציגית הדסת
בעבר פעלה רבות לקידום שירותי

כיום מקיימת את  TODAהרפואי

ד)

שירותי

הבריאות בארז -

בירושלים כבית-ספר לרפואה.

בריאות לעקולים

ללא פשלום בקופת-הולים של הסתדרות העובדים במשך שלושת
כל עולה זכאי לקבל שירות
החודשים הראשוגים לשהותו בארץ.

אוצר המלים:

אחוז תמותה ,אישפוז ,בעיה ,בדיקות (בדיקת-דם) ,התקדמות ,הישג ,הקרנה ,הבראה,
זכאי ,חיסון ,חולה-נפש; סיפול רפואי ,ירוד ,מדע ,מגע (מניעה) ,מרפאה ,מחלקה
מדבקו; ,מוגבל ,מרכז רפואי ,מחקר ,מצרכי-מזון; ,גיתוה ,נחשל ,עזרה-ראשונה ,פיתוה,
פיקח( ,על) צילום ,קשיש ,קיים (מקיים) דפואה ,שירותים ,שיפור ,תרם דם ,תברואה.

+ 1 ₪

ביסוח לאומי
ה
(a

ביטוח זיקבה ושאירים

(a
ד)
ה)

ביסוח אמהות
ביסטוח משפחות מרובות ילדים וילדי שכירים
ביטוח עוזרת בית

(4

ביטוח נפגעי עבודה

ז)

קרן השוואה למשרתים במילואים

מברא
בשבת  3591אישרה הכבסת את חוק הביטוח הלאומי .משרד העבודה אחראי למוסד

לביטוח לאומי .כל תושבי המדיבה מגיל  81מבוטחים במוסד דה המבוסס על השתתפות
העובד והמעביד.

ביטרח זיקנה ושאירים
המוסד לביטוח לאומי מעניק קיצבת זיקגה לקשישים שאיגנם עובדים החל מגיל 56
(לנשים מגיל  )06ומגיל ( 07בשים  )56גם אם המשיכו לעבוד .הקיצבה תלויה בגודל
המשפחה ובמצב הכלכלי (בין  86ל"י ל 902-ל"י).
ביטוח אמהות
 מענק לידה לכל יולדת אם אושפזה בבית-חולים. -דמי

A

לידה בעד החופשת לידה לאשה עובדת עד תקופה של  5חודשים.

ביטוח משפחות מרובות ילדים רילדי שכירים
כל תושב ישראלי שיש לו לפחות  4ילדים זכאי לקיצבה בעד הילד הרביעי ובעד כל
ילד בוסף (עד גיל .)81

כל שכיר זכאי לקיצבה עבור כל אחד משלושת ילדיו הראשונים.
ה.

ברסות ערזרות ברת
עקרת-בית המעסיקה עוזרת באופן קבוע חייבת לשלם דמי

ביטוח עבודה ,דבר המקגה

זכויות לעוזרת בביטוח לאומי.

ז.

קרן השרואה למשרתים במילאים
כל אזרה המשרת במילואים זכאי לקבל  %001ממשכורתו (עד  056ל"י).
אוצר מלים  -אמצעי קיום ,בימוח לאומי ,דמי לידה ,זכות ,זיקגה ,יולדת ,מעפביד,

מילואים ,מעבק לידה ,עצמאי ,שאירים ,שכיר ,תאונה ,תשלום.

1

> = 1%
שירות התעסוקה

בנושאי משנה:
א.

העבודה כערך יסוד במדיגת ישראל

3

ענפי העבודה השוגים (חקלאות ,תעשייה,שימותים)

ג.

2RID

העובד

וזכויותיו.

אוצר המלים:

תפתחות ,משק ,עיירות פיתוח ,כלכלה ,כלכלי ,לייצר-
לפתח-פיתוח ,להתפתה  -ה
עבודה ,מחסור בידיים עובדות ,הכשרת העובד ,תעסוקה.
ייצור ,חוסר

פנפי הפבודה השונים (חקלאות ,תעשייה ,שירותים)
אוצר המלים:

ייה ,מפעל ,מקצוע חופשי ,מהבדס (חשסל ,בניין מכונות,
חקלאות-חקלאי ,קרקע ,תעש
רר-דין ,כיסיה) ,מכנאי ,אדריכל ,כלכלן ,מכונאי ,שירותים,
מנהל חשבונות ,עו
וחר ,עסק ב ,-להעסיק ,תעסוקה מלאה ,אפשרות ,להשקיע-השקעה.
עבף ,מסחר ,ס
תבאי העובד וזכויותיו
,1

ההרשמה בלשכה

אוצר המלים:

ברשם ,רישום ,שירות התעסוקה ,מקום מגורים ,מסמכים ,פרטים ,השכלה ,אישור,

יון ,יותק ,בעל מקצוע ,מדור מקצועי ,לטפל ב ,-לקבוע תור ,זכות ,להופיע
ניס

בלשכה ,שעות קבלת קהל ,מודעה ,סוג ,סיכוי ,להשיג עבודה ,מצב משפחתי ,סידור
בפעבדדה ,מצב משפחתי ,סידור בעבודה.
.2

השליחה לעבודה
עבודה מקצועית ,להציע ,הצעה ,להפבות אל ,-מתאים ,התאמה ל ,-מועמד ,משא ומתן,
המליץ על ,-המלצה ,לצרף ,גתקבל ל ,-מוכשר ,מעביד ,ראיון ,הבהלה.

.3

זכות עדיפות:
עולה הדש ,הייל משוהרר ,מוגבל ,כושר עבודה ,ועדה רפואית ,קשיש ,הכגסה.

.4

זכויות העובד :תנאי ,משכורת,יסוד ,שכר ,תוספת יוקר ,תוספת משפהה ,ניכויים,
מס אהיד ,ועד עובדים ,פיסורים ,פיצויים ,קביעות ,שעות עבודה ,שפות
בוספות ,שביתה ,תפקיד ,לברר ,להגן על ,להוסיף ,לפסר ,להתפסר ,גימלאות,
חופשי ,דמי הופשה ,דמי הבראה ,ימי מחלה ,ביטוה ,העלה בדרגה ,בשכר,

.5

פבודה יזומה והכשרה מקצועית :אבסלה ,קיום ,סעבק ,זכאי ,להחליף ,מקצועל,
יועז תעסוקתי ,תקופת לימוד ,תמיכה ,משרד העבודה ,עבודה יזומה ,קורס ,הכשרה
מקצועית ,חסרי אמצעים ,הסרי השכלה ,הסרי מקצוע ,קיום.
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ב יש

א.

המשנה:
א,

קשיים בקליטת העלצ+יה

ב.

רמוסדות הפוסקים בקליטה ותפקידיהם

ad

זכויות הפולה

קשיים בקליטת העולה:
רדידה

.1

.מבתוגהו כלכלית  -עבודהה

.2

מבחינה חברתית  -לשון ,היבוך וקליטה חברתית

.1

הדאגה לקיום בתקיפה הראשוגה בארץ.
השתלמות בחיי הכלכלה (קליטה במקצוע ,הכשרה מקצועית).
התאמת הדיור למקום העבודה.
המחסור בדירות כתוצאה מהעלייה המוגברת.

.2

לימיד רשפה באולפנים ,במרכזי

הקליטה

ובמעונות ,הסתגלות לסביבה חדשה.

השתלבות הילדים והגוער ברשת החינוך הכללית של המדינה .קשיי שפה ופיגור
במקצועות העבריים.

 8239המלים:
דאג

-7אגה ,קיום ,תקופה ,הכשרה מקצועית ,כלכלה ,מחסור ,תוצאה ,עלייה מוגברת,

להתאים  -התאמה,
ב.

רשת-החינוך ,לפגר  -פיגור.

המוסדות הערסקים בקליסה ותפקידיהם
המחלקה לעלייה

ולקליסה של הסוכנות היהודית .תפקידיה!:

 ITDהעלייה בבולה,

ניהול מרכזי

אירגון העלייה בגולה.

הקליטה ,האולפנים והמעובות בארץ.

המשרד לקליטת עלייה של הממשלה תפקידו:

דאגה ואחריות לקליטת העולה בארץז.

אוצר המל?ם:

מופך-דת:,

 ,עסק ,תפקיד; אחריות ,אירגון ,גולה ,לעודד  -עידוד ,ניהול,

מרכז קליטה ,אולפץ.
ג.

זכויות הפולה
16

מימון הרצאות רבסיעה לישראל.

הסוכבות היהודית מוכבנה לשאת בהוצאות הבסיעה של העולה .העולה יחזיר את
הסכום בתנאי הלוואה בוחים (תוך שבתיים).
5

"דכוש רפילה.

העולה זכאי להכניס את הפאיו ואף את כלי עבודתו וכל ציוד אחר הדרושים לו
למקצועי.

הוא פסור מתשלום מכס ומס קבנייה

ואף אינו זקוק לרשיון

יבוא.

>

דיור
העולה החדש זכאי לקבל דירה בתנאי תשלום גוחים .אלה הן האפשרויות:
א) בתנאי שכירות עם זכות לרכוש אותה תוך  3שבים בעזרת הלוואות ללא
הצמדה בתוספת משכבתא לתקופה ארוכה וברינית במוכה.

 (aהעולה יכול לקנות דירה בשוק הפרטי בעזרת הלוואה (משכנתא).
 (aהנ"ל יכול לשכור דירה בדמי מפתה ויקבל הלוואה לצורך זה.
ד) עומדים לרשותו של העולה שיכובי
בתבאי

עולים רגילים ,בעיקר באזורי

פיתוה,

שבירות בוחים .בשלוש השנים הראשובות העולה מקבל הנחה גם בשכר

דירה זה.

4.

עבודהם
העולה זכאי לקבל עבודה באמצעות שירות התעסוקה בהעדפה מסוימת במשך השבה
הראשונה לעלייתו.

5.

פטור והקלות ממסים שוגים:

א*) במשך שבה ומחצה העולה פטור ממס-הכבסה ,אם משכורתו החודשית איננה
עולה על  002,1ל"י גם בשבתיים שלאחר"הן העולה גהנה מפטור חלקי .כמו-כן

הב"ל יהיה פטור מתשלום דמי-רישום בעד העברת דירה ,בית ,או מגרש ב"ספרי

האחוזה" (טאבו) וכן יקבל הגחה עד  %08על מס הרכוש שיש לשלם על דירת
מגורים ,משרד ,בית מלאכה או הבות הבנמצאים בבעלותו במשך  5שנים מיום סנהיה
לעולה.

7

מרכזי

קליטה ,אולפבים

ומעובנות

עולים-אקדמאים ,מגהלי השבובות מדופלמים ,אהיות מוסמכות ,הגדסאים ,ש .

,-

עיתובאים,אמנים וסופרים  -למעלה מגיל  - 03במצאים במרכז-הקליטה בטשך 5
חדשים הכולל אולפן לעברית למבוגרים ,כלכלה ודיור.
עולים  -יחידים ,למטה מגיל  03אינם מתקבלים למרכזי הקליטה הגנ"ל .הם
מופנים לאולפנים באיבוצים ,באולפן העולה רוכש ידיעה שימושית בשפה העברית
במשך  5הדשים .במעובות הדירומ מרוהטות ומהוות דירות זמניות לתקופה מוגבלת.

ז
לפי "חוק השבות" שמורה לעולה הזכות האוטומטית לקבל את האזרחות הישראלית.
זאת זכות ולא החובה .מדינת ישראל מכירה באזרחות כפולה.
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אוצר מלים:

 ,ע"י ,בית-מלאכה ,בעלות 71105 ,דירת-
אזרחות-כפולה ,אפשרות ,אשרת-עולה
רישום ,הנאה  -ליהבות ,הוצאות ,הצמדה,
מגורים ,דמי-נסיעה ,דרכון ,דמי-
דים ,משכנתא ,מעמד ,ספרי האהוזה ,קרקל,
העדפה ,זכות ,חובה ,לברר ,לימו
סוקה ,תייר ,תושב ,קבוע  -ארעי ,תבאים.
שכר-לימוד ,שמור-ה ,שירות התע

בושאיםלשיחה:

(1

קליטת העלייה כיצד?

(2

מה נתן לי האולפן?

(3

הבעיה החברתית של קליטת העלייהץ

(4

דרכים לעידוד העלייה מהגולה.

Iva

המחלקה

החינוך

להנחלת

והתרבות

הלשון

ולהשכלה

 6נורשאים בידיעת רארץ.
מעובד ע"י

צוות המחלקה להנחלת הלשון מחוז הדרום

1.

הארץ וגבולותיה.

2.

האקלים בארץ.

החי

והצומח.

אוצרות טבעיים ומקורות המים.

5.

אוכלוסיית המדינה

6.

הכלכלה במדינת-ישראל

וחלוקתה לפי

אזורים

וצורות יישוב

הארץ וגבולותיה
.1

הגבולות ההיסטוריים של ארץ-ישראל

א.

גבולות ההבטחה.

a

שטמחי ההתנחלות (השבמים השובים).

ג.

גבולות המדיבה בימי דוד ושלמה.

ד.

גבולות המדיבנה בימי החשמובאים.
(ראה תוספת בעם" )4

.2

ולות המנדט הבריטד

א.

מלחמת העולם הראשונה וכיבוש הארץ ע"י הבריטים .

ב.

הצהרת בלפור.

ג.

חוזה סייקס-פיקו בין צרפת ואבגליה.

ד.

הקמת עבר הירדן וצירוף הגליל העליון

.2

גבולות החלוקה

א.

(.\4191-2291

לארז-ישראל

| תוכניות חלוקה שובות (פייל ,או"ם).

|

החלמת האו"ם על חלדוקת הארץ מ74.11.92-

.4

גבולות ישראל עד 7546,01

ek

תוצאות מלחמת השיחרור:

ב

גבולות הסכם"* שביתת הבשק.

»e

גבולות ישראל היום

eR

גבולות הפסקת האש לאחר מלחמת ששת הימים.

ב.

איחוד ירושלים,

אובר המלים

 .1גודם ,  .2לגרום .3 ,הבפחה  .4התנחצות ,  .5הסכם .6 ,חלוקה   .7סבעי
 8לכבוש  .9מדבר .01 ,מלך .11 ,נהר ,  .21קיים ,  .31 14. quamשטה,
 ,5שלמוץ .61 ,שיגוי .1] ,שביתת-בשק .81 ,תולדות .91...תקופה .02 ,תוכנית,
 .1תרצאה.

,

י

נושאים לטיפוח ההבפה בעל-פה
בין

העם והארץ.

א.

שיחה על הקשר ההיסטורי

ב.

ויכוח על גבולות העתיד של המדינה.

הישגים בלשו
.1

העשרת ארצר המלים :המלים ברשימה המצורפת חייבות להשתלב באוצר המלים האקסיבי.

.2

הקנביית הגניבים והפתגמים הבאים:

"רשבו בבים לגבולם"" ,לבי במזרח ואבוכי בסוף מערב",

"ופרצת ימה וקדפה וצפובו ובגבה".
3

סימוש בצירופי לשון סונים:
ללא/בלי גבול ,ארץ מולדת ,הקו הירוק ,הפסקת אש ,קו גבול ,קו

.4

אווירי

יישום ההישגים הלשוביים
יישום ההישגים הלשוביים בבנושא הנלמד ,בהקשר לאירועים אקטוגאללים תוך כדי שיסוש
במונחים האופייביים .למשל :לחצות את הגבול ,הפגזה מעבר לגבול ,הפרת הסכם.

.5

שרמוש בשמות תראר:
שמות תואר כמותיים רא"כותיים הקשורים לבושא
ידיים,

.6

ארץ עשירה,

מד*בה

עצמאית וריבובית,

ארץ ומדיבה:

YR

ZITA

nan VR

מדיבה מתפתחת.

הכרה המינוח השכיח בקריאת מפות גיאוגרפיות:
קו אורך ,קו רוחב ,כיורבי כיביים (כגון :צפון-סערב וכו'),
קנבה מדה ,פבי הים ,ק"םס מרובע.

.2

וגבולותיה

הארץ

ראים על הגבולות שהבמיח ה' לאברהם" :לזרעך בתתי את הארץ+
כבר בס:ר בראשית אבחבגו קו

דול ,בהר פרת" .נהר מצרים הוא הבילוס והפרת הוא הבהר
הזאת מבהר מצרים ועד הנהר הג

של ימיבו .מעולם לא ישבו בבי ישראל בכל השטח הברחב הזה,
החשוב הזורם בבבל ,עירק
אפילו

בימי

דוד

היתה

המלך ,כשהמדיבה

גדולה מאד,

לא הגיעו גבולותיה עד הנהרות האלה.

בזמן השופטים טבאו אחריו התנחלו השבסים בארץ כבען ,היא ארץ ישראל,
בימי יהושע ו
בשבי

הצדדים של הירדן.

אשר ,בפתלי ,זבולון

במרץ יסראל המערבית התישבו מן הצפון אל הדרום ,השבסים הבאים:
שבט ממשה ,אפרים ,בבימין ,דן ,יהודה ושמשון ובארץ ישראל המזרחית ,מעבר
יששכר ,חצי
התנחלו חצי שבט מנשה ,גד וראובן .ליד החוף של הים התיכון כמעם ולא התבחלו,
לירדן
ב השטח שם היה בדרום בידי הפלישתים ובצפון בידי הצידובים (פיביקים)\.
ורו
בימ" המלכים דוד

ושלמה התרחבה

המדינה מאוד

הגיעו

וגבולותיה

רומפצבר לדמשק בצפרף .גברל זה בצפוך היה גבול כבוש זמני
אחרי מותו של שלמה המלך התחלקה הממלכה לסתי מדינות,
לה

הצטמצמר

עד

עציון

ובעזב ביסי

גבר ( אילת)בדרום

סלכי ישראל.

ישראל ויהודה,

ושסחיהן של מדינות

ב*מדה ביכרג.,

החל פ"ברש דשראל [-1כ2ץ ע"? אפור,

וכיבוש יהודה ב 085-ע""* בבל בפסקה עצמאות ישראל,

התחדשה רק בימי תט:ביט .יהודה המכבי התחיל

רהיק

במלחמה וכבש מידי היררבים את הרי יהודה

רירושלים ,וגהיר *הובתן ושכעוז המשיכו במלאכה והתקדמו עד ביג)-אן בצפון ,עד עכו בצפון-
מערב רעד באר-שבע בדרו .0%המלכים אלכסנדר
מדיבתם הנפילו

מעבר לגבולוע ממלכות

יבאי

והורדוס השליטר

ות המלאכה והרחיבור את

ישראל ויהודה בתקופת המלכים ,בזמבם של מלכי החשסובאים

האחריב"ם ושל הורדוש עלה כואה של רומא ועם הכבוש הסופי של טרץ-ישראל בשנת  07לספירה
על יד" הרומאים בפסקה עצמגות *שראל והתחילור 8781

שבה של גלות.

בת"ופה שבין  TUו 7191-שלעו

בארץ-יפראל מדינות רבות ,כגרן רומא ,מצרים ,פורקיה ,אבל יטוב יהורדי גדול לא היה בה.
ב171]-

החלדטה

ממשלת בריטב"ה

על הסכמתה

להקמת בית

לאומי

לעם היהודי

והחלטה

בארץ-ישראל

ז%ת במסרה על ידי שר החרץ של בציטביה ,הלורד בלפור ,לעם היהודפ .באותה שבנה בכבשה
ארץ-ישראל ע"י האנגלים ובקבעו גבולות הסבנדט הבריטי .כבר ב 6191-בחתם חוזה סופי בין

צרפת ואבגליה (חוזה סייקס-פ5יקו) לחלוקת המזרה-התיכון ,ועל פי השכנ' זה נשאר כמעט כל
הגליל מחוץ לגבולות ארץ-ישראל.
כל מקורות הירדן

ב 71?1-תוקן החוזה לטובת האבגלים ,אבל גם אז נשארר

והישובים תל-חי ,כפר-גלעדי ומטולה מחוץ לגבולות הארץ  -רק ב4291-

תוקן הדבר סופית והושלמו גבולות המנדם הבריטי ,אשר התקיימו עד מלחמת הפעצסאות .אבל
עוד מבתיים לפבי כן ,ב ,2291-הקימו הבריסים בעבר הירדן את האסמירות של עבדאללה,
רהפרידו אותה מן הבית הלארם" הי?הודי.

ן

./4

בסניט שקדמ!?

למלחמת העולם העבייה , 1936-Dועד  ,9391היתה בארץ מתיחות רבה בין ערב*ם

דים; והלאומיות הערבית התגברה ביותר ,האבגלים ו גרו יותר ויותר על הרעיון של הבלת
ריהר
הלארם?ל ,רשלחור ב 7391-ועדת חקירה לארץ בראשותו של הלורד פ?לל.

ועדה זו הצפעה לחלק את

ארץ ישראל לשתי מדיבוּתפ יהודית וערבית ואף על פי ששטח המדינה היהודית היה מועם ביותר
נתקבלה ההצעה ע"י התנועה הציובית אבל נדחתה ע"י הערבים.

עשר שנגים ייחר מארחר ,בבובמבר 74ע ,!1חזרו האומות המאוחדות על הרע"ון של חלוקת הארץ;
ישוב הציעו חהלוקת ארץ*-ישראל למדיבה יהודית ולמדינה ערבית וירושללם וםביבתה כאזור
בירללארּמל .גם הצעה זאת בתקבלה ע"י היהודים ובדחתה ע"י הערבים ,ההתקדמות הגדולה לעומת

הצעתה ש? גְּעדה פיל היתה בכך ,ששמח מדיבת היהודים גדל ,והיה יותר ממחצית ארץ-ישראל,
לכחרת קבלת ההחלטה של האו"ם ב 491.11.92[-התחילה מלחםת העצמארת שבמשכה בהפסקנת

עד  .9491ב 9491-וב 0591-בחתמו הסכמי שביתת הבשק עם ארצות ערב (מצרים ,ירדן ,סוריה,
ילננון) ונקבעו הגבולות של מדיבת-ישראל.
גבולות אלה בשארו עד  7600091היום בו בגמרה מלחמת ששת הימים,

ובמקומם באו גבולות

הפסקת האש שקי"מים עד ימיבר.

האקלים בארץ
בושא* משבה

1.

חלוקת הארץלאזורים גיאוגרפיים

,8

עמק החוף.

sa

עמק*ם פבימיים (החילה: ,מק הירדן ,עמק יזרעאל ,בקעת הירדן).

a

ההר (הגולן ,גליל עליון ,גליל תחתון ,הכרסל ,השומרון ,הרי יהודה ,הר הבגב)

72

הבגב (הנגב הצפובי ,הערבה\.

e

עונות השנה בארץ

%5

 4עובות השבה וחלרקתן

%-

אורך היםים והלילות בעונות השבה

e

המשקעים

.8

הואי המשקעים בגרן.

בל

מפת המשקעים לפ? הנזורינ:

3

הגררמים המשפלצי.

הלחרת,

גובה פבל הגדיר,

.4

הסמפרטורות

ו

הטמפרטורה

!Pa

עקומת

:ל צקומת המשקעים בכל אזור

השבתית

הטםמפרטררורת

ראזור (כצ*רוב"

הררח,

לחץ אממגספהי :

קירבה אל הים).

המטרצעת.
באדור"ם

השובים.

בקודרת להדגסה

a

הכרה האקלים כגורם מספיע על ההתפתחות הכלכלרית והדימרברפלע

DE

הוקלים בארץ כחלק מך הגאזור הים-תיכובי.

A

 8האקלים על 4029057 No

1

ודוה

Dê

mins

0

9

AS

לחץ.,

44. TES

'.01

מזג-ארולירף

aa

uid

CAGIVA DAR O

0

DT

ARDOR

6

שדטפוך

DM

,11

 ,בוסבל
UIP

a Do

בפלר,

משקפים,

17,
ES

המרף

.81

"רמה,

,42

62.

09

ממטרים,

Ande
י,.42

7

449

פלג 3,

31

כטכתה

YO,

סלע,
.,52

שרב

|

/6

בוט:וים לטיפוה ההבעה בעל-פה
א)

הטרבה והדומה בין האקלים בארץ לבין הגקליט בארץ המוצא.

ב)

השפעת האקלים על הלבוש ועל הארכיטקטורה.

ג)

תיאור יום שרבי בארץ.

הישגים בלטון

העשרת אוצר הטלים:

המלים ברשימה המצורפת חייבות להשתלב באוצר המלים האקטיבי.
 nºº3paהגיבים

?

והפתגמים הבאים:

"בטיאים ורוח וגשם אין"" ,ותן טל ומטר על פגי האדמה"" ,משיב רוה ומוריד
גשם".

2.

שימוש בצירופי

לשרן שונים:

רוח פרצים ,רוח סוערת ,רוח רעה ,קורת רוח ,מורת רוח ,אגשי רוה ,לכל הרוהות,
רוחות השמים ,גשמי ברכה ,גשף שוטף ,גשם קל ,יורה ומלקוש ,טפות גשם ,טל ומטר,
כחום היום ,יום שרב ,מכת שמש ,בין-השמשות ,כביש רטוב.
4

יישום ההישגים הלשוגיים בגושא הגלמד ,בשימוטים יומיומיים:

תחזית מזג האוויר  ,ממטרים

מקומיים ,ממטרים פזורים ,טיפטוף מקומי; סופות-

חול ,סופות רעמים ,ברקים ,מעונן ,מעונן חלקי ,בהיר ,מזג אוויר גאה ,אביך,
ערפל ,קרה ,ים-גלי ,ים סוער ,ים שקט.

5.

/

'

סמרת תואר שכיחים ואופניניים:
אקלים בוה ,אקלים באה ,טמפרטורה נוחה ,קור עד ,טרב כבד.
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שימרש בשמוה תואר כמותיים
כמות גדולה ,כמות קטבה ,גבוה ,במוך ,בינוני.
שימוש בכון בפעליםקשורים לגושא.1

עבבים מכסים ,גשמים/עגנים מתפשטים ,רוחות טבשבות ,הלחות תרדץתעלה ,ים סרער,
שמש זורהת/טרקעת ,גטום,

.7

7
החי והצומת

.1

הצמחייה ואופיהּ הגיאוגרפי
א,

צמחייה אופייבנ"ת לאקלים ממוזג.

ב,

צמחייה אופייבית 'לאקלים מדברי.

הצמהייה

AR

וחלוקתה לפי
,

אזורים

ולפי

סובים

.

אזור ההר (אורן ,טלון ,זית ,חרוב ,סירה קוצגיה ,הכלנית ,הבורית ,הרקפת,
הכרכום ,האיריס ,הסתוובית).

ב.

רצועת החוף ועמקים פבימיים (הרותם ,הדקל ,האקליפטוס ,השקמה ,הברוש,
הצבעוני ,הברקיס,החצב).

ג.

 0132והערבה (האטל והשיטה).

גידולי התרבות האופייניים:
א.

תבואות שדה (חיטה ,שעורה ,שיבולת טועל ,המניות).

ב.

צמחי מספוא (תלתן ,תירס ,דלעת ,סלק בהמות ,אפובה).

ג.

צמחי ירק ומקשה (עגבניה ,חציל ,תפוח-אדמה ,קישוא ,פלפל ,מלפפון ,בצל,
 , 010כרוב ,גזר ,חסה ,מילון ,אבטיה).
4

ד.

גידולי תעשייה (כותבה ,בוטבנים ,סלק סוכר).

a

עצי-פרי (פרי הדר ,תפוח ,אבס ,מישמש ,שזיף ,אפרסק ,שקד ,זית ,תאבה,
גפן ,רימון ,תות,תמר ,מוז (בגבה) ,חרוב ,אבוקדו).

ו.,

עצי

sr

צמהי

בוי
בוי

(צפצפה ,פיקוס ,איזדרכת ,קאוזוארינבה).
(

ורד ,ציפורן ,ציפורני-חתול ,סייפבים למיגיהם ,דלייה ,כלגית,

לוע אריה).
הסוגים השוגים של בעלי

החיים
מאכל.

א.,

מועילים למשק (סוס ,חמורר ,עז ,כבס ,במל ,פרה ,תרנגולת ,דבורים ודגי

O

יובקים שכיחים (איילה ,צבי ,יעל ,שועל ,תן ,זאב ,כלב ,התול ,ארגבת,
חזיר בר ,עכבר ,קיפוד ,צבוע).

ג.

בעלי כבף (דרור .עפרובי ,בחליאלי ,הוחית ,בולבול ,דוכיפת ,יונה ,סגונית,
חסידה ,שקבאי ,אבפה ,שלדג ,שתף ,עורב ,עים ,בז,ינשוף ,גשר).

ד.

זחלים מצויים (הבחש השחור ,בחש המים ,צפע ,אפעה ,צב ,זיקית ,לטאה,,
חרדון שממית).

tds

- De

ה.

סובותי(צפרדע ,תולעת ,חיפוטית ,עכביט ,עקרב ,מרבה-רגליים ,יהוש,
יחרכרל ,צרצר ,מקק ,פישפט ,גמל-טלמה ,פרפר ,עטלף ,כגימות ,במלה ,
זבוב,

צרעה)

טמורות הטבע החטובות:
החולה ,הל ול קודר ,טמורת הבביאס ,חורשת טל ,הר

!

.

מירון ,בחל התגיגים ,טמורת

עין כדי ,הפטורק הלאומי  -אטקלון ,עין חמד (אקווה בלה) ,אזור האלמוגים באילת.
נקרדרת :להדבעשה
מסרות

8

הכדת בעלל החיימ והצמהים הנפוצים ביותר.

ב .

בלסרס הכסרת פגי הארץ לסי המי והאומה.

A

הכרת שטודות הטבע וחשיבותן לשטירת הגבוף.

אורצר המלים:
 4דיג,

ים ,בדע-,י .2.לדרב,

 1בעל ההפמי

 .8הורשה.

 .9הרק,

 5מזיק,

 .61בול,

,5.720

 .21יובק,

 .01לטרוף ,

 .11יער ,

ךו .בוף,

 .8לעקוף,

 .91עלה,

 .42שחרש,

 .52טמורה,

 .62שיה.

 2.לצוד .32 ,ציד,

.6

זוחלים,

 .31כרם,

 .02צמחייה,

 .7לזתול,

 .41מועיל,

 .12צמח,

+

é

ברסאים לטיפוח ההבעה בעל-פה
י

והצומח בארץ לעומת החי רהצומח בארץ המרצא.

ci

השרדאה :החל

sa

"פיתוה הארץ על השברך

3

'ביקרת?

ד,

ההררסרמים מסטירל טבע.

גרפה?ז"

ב2ך המלות":

,

הינטגים בלטון
,.1

 93חמלים בפרק דה קררכב מסבי סוכים:
8
THB

<הצה מללם כלל" להבגת הברשת בכללר.
 227973החל

ההצרמתח.

אוצר המלים הכללי יוקגה כולו לשימושו האקסטיבי של הלומד.
כיגנול" הה" ההצומה!ירקבר לפי סירקוליךר ובחירתו של המורה
גוו לגררע מן הרשימה) בהתחטב בגורמים הבאים:
|.

סביבתה טל הלומד.

ב.

התעבייבותו של הלומד.

3

רהיסות VIDA PT

של הלרסד.

(הוא רשאי להוסיף
“

י בעלי חיים וצמחים ידועים אטר איבם קיימים בישראל.
הכרת כינוי
(פיל ,אריה  ,במר ,קוף ,תוכי ,דוב ,ארז ,אשוח).
הקבגיית הניבים והפתבמים הבאים:

2.

em

"לא דובים ולא יער"" ,וגר זאב עם כבש -
"אליה וקוץ בה"" ,ההר הוליד עכבר",

ונהו וחמור אבוס בעליו"" ,ארץ זבת הלב ודבש",
ובמר עם גדי ירבץ"" ,ידע שור ק
לשועלים"" ,אם בארזים נפלה שלהבת ,מה יגידו
! asaזגב לאריות ראל תהי ראש

ת גברו"" ,הקש ששבר את גב הבמל"" ,וניגש
אזובי הקיר"" ,מבשרים קלו מאריו

 pataוהטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגגה",
חורש בקוצר ודורך עגבים במושך
"מה מתוק מדבש ומוק עז מארי?"

טימוש בצירופי לשון כגון:

4.

דה ,ערום כבחש ,ארי סבחבורה ,ממעוף הציפור ,רעב
כטושבה בין החוחים ,כעשב בש
שחור עבר ניניהם ,שפן-נסיונות ,קורי עכביש ,כדב
ככלב ,כטן קבור הכלב ,חתול
טרות דוב ,אגוז קשה ,עגל הזהב ,כקליפת השום,
במים ,כות-סוס ,שמן זית זך,
|
כעלה גידף ,כבשת הרש.
כוללת מנבחר מצומצם של פתגמים וצירופי
הערה - :התוכבית

לשון

והמורה יוסיף

עליהם כראות עיביו.

5.

לימוד קולות ההי השכיחים:
זם ,לגעות ,ליילל ,לצייץ ,לטווג ,לקרקר.
לנבוח ,לזמ

פעלים המת:ורים פעולות שוגות של “Um
לימוד

6.

לטרוף ,ללעוס ,לעוף ,לזהול ,להמליט ,לדהור.
פעלים הקשורים לעולם הצומת:

7

לצמוח ,לקצור ,לפרוח ,לזרוע ,להרוש ,לקטוף ,ללבלב.
כינוייצאצאי בעלי ההיים:

8

גור ,כפיר ,טלה ,עבל ,סייה.
9

:

מגורי החי:

קן ,אורווה ,רפת ,לול ,דיר ,מלונה ,שובך ,מאורה ,כוורת.
0.

אימון בשמות התואר האופיניים לחי

ולצומח כגון:

חזק כאריה ,קל כצבי ,ערום כשועל ,כלב נאמן ,צב איטי ,פרה ריחבי ,סוסה
אצילה ,בריא כשור ,צבר דוקרבני ,כבשה תמימה.
.)1

a EO a
אוצרות טבעיים רמקורות המירם

אוצררת טבע
ex

אוצרות טבע בסיסיים (ברזל ,בחוטת).

O

אוצרות טבע מיברליים (פוספטים ,אשלג ,ברום ,חרסית ,וכו*).

ג..

הורמרי דלק (גפט ובז).

קרקעות בארץ

א.

סוגי הקרקעות (ליס ,חמרה ,אדמות קלות ,אדמות כבדות).

a

פוריות הקרקעות לפי האזורים (ההר,הבגב ,העמקים).

מקורות המים
א.

מים זורמים בקביעות על פבי ה;רקע (בהרות ,מעיינות).

a

מי טטפונות (בחלי אכזב).

«a

מים תת-קרקעיים (בארות ,בורות).

מפעלי

מים

א.

מפעלי מים ארציים ואזוריים (המוביל הארצי ,מפעל ירקון-בגב)

ב.

בריכות אגירה וסכרים (העשרת מי תהום).

a

רשתות השקאה טקומיות (בארות ,תעלות מים).

נקרדרת להדגשו.
א .הכרת אוצרות הטבע והמים במדיגת ישראל.
a
«a
ד.

אוצרות הטבע ומקורות המים כגורט קובע בהתפתחות הכלכלית.
הדבגשת הרוח החלוצית בהקמת מפעלי
הקרקע

ובניצול אוצרות הסבע ( מפעלי

מים

ים-המלח).

והמים כגורמים המעצבים את החקלאות הישראלית.

אובר המלים:
 1אדמה פורייה,

 .2אטלב,

SMT ef

TRI .8

אגירה,

 3מעיין,
 8נהד,

; .4ידוח,

 .23אוצרות-טבע,
:9ילזרדם,

 .41המוביל הארצי,
 .91בהל ככצב ,

 ,01כלכלה ,

[ ,1מפעל.,י ,21מקור,

 .51מי תהרם,

 .61מכרה,

 .71בהרשת,

 ]2 ,דכס

 22,לפבד,

 .52קרקע,

 :02MO

 .52רשת השקאה,

 .4באר,

 .5בור,

 .6בריכת-

 .62שיטפון,

4

 .72תעלה,

*

 .82תת-קרקעי.

= 11.

וירטית כְזרבּוח הו;בלעה בעל-פה
א.

ב.
a

הטוצרוג הטבעיים ומקורותע המים בהשוואה לארץ המוצא.

תיטור ביקור בטחד הספעלים הבולטים בארץ (ים-המלה ,פוספטים ,מפעלי-
הגהרטת ,הגוביל הארצי ,וכו').
"חבל על כל סיפה".

ריטגים בלשון
1.

הענירה ורצר המלים:

המלים ברשימה המצורפע חייבדת להשתלב באוצר המלים האקטיבי.

2.

הקניית הגבגיבים יהפתכמים הבאים:

" TV DD quaבפס"" ,מים גבובים ימתקו"" ,מילא פיו מים"" ,כדג במים"" ,כבש

פביו בקרקע"" ,בורא פרי האדמה".
.

א\

שימוט בצירופי

לטון

1

שונים:

מים מתוקים ,מים מלוחים ,מי שתייה ,מי בשמים ,מגדל-מים ,תת-קרקעי ,אדמת-ביכר.
4.

יישום ההישגים הלשוביים בבושא הגלמד בסביבתו האישית טל הלומד תוך כדי שימוש
במובהים האופייגיים לסביבתו.
טמות מקומות ,טקורות המים בסביבה ,מחיר המים ,ההשקאה בגנת הנוי הביתית ,בעלי
מקצוע ,מכטירים שונים.

עיררוסייתהמדיוה וחלוקתה לפי אוורים וצורות יישרב
%5

ההתפתחות הדימןוי-כית החל מעליית הבילויים
at

בידולה המ קרי של האוכלוסייה בארץ כתוצאה מגלי העלייה השונים.

ב.

היחס  500952המשתנה בין היישוב היהודי לבין היישוב הערבי בארץ.

הספעת העליות ה|ונות על צורות היישובבארך
א.
ב.
A
ד,

העלייה הרא ונבה כמעצבת המושבה העברית.
העלייה השב יה והשליטית כמביחות היסודות לתנועה הקיבוצית ולמוטב העובדים.
פיתוחם ההתיר של הריכוזים העירוניים בשלושים השגים האחרוגות.
העלייה ההכוגית לאחר קום המדינה והקמת המפברות ,עיירות הפיתוח ומושבי
העולים5( .יזור האוכלוסייה ,בעיקר לגליל ה"ערבי" ולנגב).

4

הירדכנזרם

העיברברים

הבדרלים

בארך

אב

הריכוז העירוני הצפיף במרכז הארץ.

ב.

צפון הארץ (ויפה ,ערי הגליל).

3

ירושלים.

ד.

ערי הבגב (באר-טבע ,אילח,אטקלון).

(ת"א-יפו ,בוש דן ,רחובות ,ראשון-לציון ,מושבות הטרון).

הייטרב הככר
וג

היישוב הכפרי

רתררמתר לבסחנן המדיבתה.

2

הייטיב

הכפרי

ותרומתו לפתוח החקלאות.

sd

מסקלה הסגולי

של היישוב הכפרי בחברה הישראלית.

e
וז\

המיערסים במריבה יטראל

LN
SA
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הסיבולים הדימיגרפיים בקרב המיערט הערבי כתוצאה מן ההתפתחויות המדיניות.
העדות הטרבות בקרב המיעוט הערבי:
הרדכוזלם הפיררבי*-ם

דרוזים ,צ'רקסים; ארמגים.

והכפריים הבדולים.

נקרדרת להדגשר

לימוד ההתעתחות הדימוגרפית של הייטוב היהודי

בארץ החל טעליית הבילויים

וכלה בימיגר.
ב

הכרע הייטובים העירוגיים ההכפריים החטשובים.

אוצר המלים:
 1ארפלצסייה .22',בלצה > 2 ,גידול .4 ,גידול מספרי .5 ,הגירה .6 ,התייטשבות,
[ .התפתחות .8 ;:הרכב .9 ,חלוץ .01 ,ילודה .11 ,מיעוט .21 ,מתייטשב2 ,ו .עדה,
 .4עיירת פיתוח .51 ,פיזור אוכלוסייה .61 ,פיתוח .71 ,צפיפות8 ,ו .קדהת,
 .9ריכוצד עירובל ,02 ,שיבדי,

[ .12תבנועה .22 ,תוצאה.

נרשאים לטיפרח ההבעה בעל-פה
א.

הסוואת העלייה בימיבנו לעלייה ההכונית עם קום המדיגבה.

והתרבותי בין היישוב היהודי

«a

המגע החברתי

A

הטיבותו של הריבוי

הטבעי

והמיעוט הערבי החי בתוכו.

של היישוב היהודי במערך הדימוגרפי

7

הקיים.

 - 13₪

הינגים בלטון
1.

2.

העטרת אוצר המלים:

שימה המצורפת הייבות להטתלב בטוצר המלים הטקסיבי.
המלים בר
והפתגמים הבאים:

הקניית הניבים

"ביה יעקב לכו ובלכה
AN

שימוש בצירופי

לטון

באור ה*"" ,קבל עט ועדה"" ,אדם  joהייטוב".

75

שוגנים:

ים ,כיבוש-עבודה ,חומה ומגדל ,יישוב עירוני ,יישוב
ייסוב-ספר ,חיל-מיעוט
ועה קיבוצית ,ארץ מוצא ,ארץ אבות ,יליד הארץ ,ארצות
כפרי ,מושב עובדים ,תב
רווחה ,ארצות מצוקה ,ריבוי טבעי ,ארץ הקודש.
4

בסביבתו האישית סל הלומד תוך כדי DID
יישום ההיטגים הלשוביים בבורשא 032207

.5

הטכיחבדיאגרמות ובטבלאות סטטיססיות:
הכרת המיברה

במובחים האופייביים לסביבתו.
 ,המיעוטים בסביבה ,איזורי מבורים טיפוסיים כגון:
ייסובים בסביבתו הקרובה
פרבר ,שכובה ,מאהל ,שיכון.

אחוז ,מין ,סך-הכל ,גיל ,סעיף ,סיכום ,מסקבה ,להסיק.
הבלכלה במדינת-ישראל

בושאי

1

משבה:

החקלאות במדיגת-ישראל
א.

עבפי החקלאות העיקריים:
הדרים ,גידולי תעשייה ,גידולי בעל ,גידולי שלחין ,בקר ,צאן,
מטעים,
פופות ודיג.

2.

התעטייה במדיגת-יטשראל

 xמתכת ומוצרי חזשמל.
ב .מוצרי מזון תעשייתיים.
 aטקסטיל ,הלבטה והבעלה.
ד.

מיברלים  ,כימיקלים ותרופות.

ה..

ץז ונייר

ו.

יהלומים

ו

:
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,

> =%1

בביין

ז.

מהצרד

ח.

תעשיית הרכב

ט.

תעשיית הגומי
המלאכה הזעירה

q

? enהתעשייה הצבאית
יב .מקורות החשמל.

2.

dsישראל
doaנגנת-
סחחרר בטדי
מס
המ
ai
ה
.8

ב.
ב.

4.

הטירותים במדיגת-יטשראל
as
es

ב.
a

ד.

5.

 yana anoשל יטהאל (היבוא והיצוא).
הקשרים הכלכליים של ישראל עם מדיגות העולם.
המשק הפרטי ,המשסק המטלכתי והמשק ההסתדרותי.

 ponהכספים (בנקים ,בורסה).
חופשיים (חיגוך ,מטפט ,רפואה ,הנדסה וטכבאות).
המקצועות ה
שיררתים ממלכתיים (מסטרה ודואר).
התיירות (טרותי ההארחה).

התחבורה במדיגת-יטראל
א.
a
ג.

ד

התחבורה היבשתית (כבישים ומסילות ברזל).
התחבורה הימית (ציי הסוחר והבוסעים).

בורה האווירית (קוול התחבורה הפנימיים והחיצוניים).
התח

אודגון התחבורה בישראל (פרטית ,ציבורית וטמלכתית).

-

נקודות להדגשה
א.
a
3
ד.

הכרת המבבנה של הכלכלה היטראלית ומרכיביה העיקריים.
יחסי הגומלין בין המבנה החברעי והכלכלי.
יטראלית בתבטיה הספציפיים של מדיגת-ישרגל (החרם הערבי ,העומס
הכלכלה ה
הבטחוגי ,תרומות יהדות העולם ,התשלומים בגרמביה).
הקשר בין קליטת העלייה וההתפתחות הכלכלית.

אוצר המלים
ולי בעל .3 ,השקעה .4 ,חיצוגי 5 ,יבוא .6 ,יצוא .7 ,יבשתי,
 1אירגון .2 ,גיד
סהר .0 ,מטע ,11 ,מתכת .21 ,מוצר .31 ,מזון .41 ,מלאכה,
 8יהלומים .9 ,מ
 .מקצוע חופשי .71 ,מהבדס .81 ,מסילת ברזל .91 ,פגימי .02 ,צי,
 51ממלכתי61 ,

 .שירותים .32 ,שיווק .42 ,תעטייה .52 ,תחבורה .62 ,תעופה.
« 12רכב22 ,
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בוטאים לסיפותח ההבעה בעל-פה.
א.

העולה החדש והטתלבותו במשק הישראלי.

a

"רמת חיים בבוהה בתבאי מצור?|"

a

"הפירמידה ההפוכה"  -בבולה ובישראל.

ד,

"הקלאות רתעשייה  -מה עדיף?"

היטגים בלשון

a

הקגיית הגביבים והפתבמים הבאים:

"עובד אדמתו ישבע לחם"" ,אם אין קמח אין תורה"" ,אדם לעמל יולד",
"בזיעת אפיך תאכל לחם".

.2

הקניית צירופי הלשון הבאים.:
עבודת אדמה ,עבודה שחורה ,עבודת ידיים ,יבוא הון ,מצב כלכלי ,נמל-תעופה,
צי סוחר ,ענף חקלאי ,תעשייה כבדה ,תעשייה קלה ,עורק תחבורה ,כוח-אדם ,רמת-
חיים ,חומר גלים ,פשיטת רגל ,כסף מזומן.

5

שימוש במובתים יומיומיים מן העתוגבות ומן החדשות.

מדד יוקר המחיה ,צמוד%לדולר ,למדד ,משכבתא צמודה ,מטבע חוץ ,עלייה וירידה
של :שכר ,מחירים ,מדד,

מגיות,

תוספת/שכר ,יוקר .הכנסה/כספית ,לאומית.
4

פעלים טיפוסיים לגרשא:
לשווק ,לייצר ,לייצא ,לייבא ,למכור ,לקגות ,לסחור ,לפתה ,להשקיע ,לשלם,
להלוות ,לנכות.

