
משרד החינוך
אגף א שפות

הפיקוח על הוראת העברית
בבתי ספר ערביים

יום עיון מקוון
של החוג ללשון ולספרות עברית בשיתוף אגף א שפות במשרד 

החינוך והפיקוח על הוראת העברית בבתי ספר ערביים

אתגרים חדשים
לקראת שינוי בבחינת הבגרות 3 יח"ל

בבתי הספר במגזר הערבי

יום ג | 16.3.2021 | ג' בניסן התשפ"א | בזום

 לכניסה לזום לחצו כאן

 להרשמה לחצו כאן

פתיחה 14:05-14:00

ברכות 14:20-14:05

פרופ' קוסאי חאג' יחיא, ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל
מר משה זעפרני, מנהל אגף א שפות, מזה"פ, משרד החינוך

ד"ר האני מוסא, מפמ"ר על הוראת העברית בבתי ספר ערביים, מזה"פ, משרד החינוך

מושב ראשון: הבגרות בראייה מחודשת ובהתאמה לתקופה  15:25-14:20

מה הם מבינים? התבוננות אחרת על הטקסט העיוני
 ד"ר רמה מנור, ראש המסלול היסודי במכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה 
במכון  עברית  ולספרות  ללשון  בחוג  בכירה  מרצה  ברל,  בית  האקדמית 
הוראה  ללימודי  במחלקה  ומלמדת  שבמכללה,  לחינוך  הערבי  האקדמי 

באוניברסיטה העברית

14:35-14:20

)Gamification( תהלוך טקסט בהבנת הנקרא: למידה דיגיטלית מבוססת משחוק
 גב' סמר חאג' יחיא, מרצה ומדריכה פדגוגית בחוג ללשון ולספרות עברית 
במכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל, מורה לעברית 
בכירה  ומעריכה  שאהין  יוסף  ע"ש  טייבה  עמל  הרב-תחומי  הספר  בבית 

בבחינות הבגרות

14:45-14:35

מעט המחזיק את המרובה בניתוח רשימה לפי "לב הזהב האבוד" לראובן מירן
 ד"ר אילת אטינגר, חוקרת ספרות עברית ומרצה במכללת אורנים ובמכללה 

האקדמית הערבית בישראל - חיפה

15:00-14:45

סילבוס חדש – כלים חדשים
 מר מחמוד מחמיד, מורה לעברית בתיכון עתיד אלאהלייה באום אל-פחם 

ומעריך בכיר בבחינות הבגרות

15:10-15:00

דרכי הבחנה בשם: גזירה קווית וגזירה מסורגת
 ד"ר תמי יאיר, מדריכה פדגוגית וראש החוג ללשון ולספרות עברית במכון 
במחלקה  מלמדת  ברל,  בית  האקדמית  במכללה  לחינוך  הערבי  האקדמי 

ללימודי הוראה באוניברסיטה העברית

15:25-15:10

הפסקה 15:40-15:25

מושב שני: כלים מתוקשבים 16:30-15:40

מודל: מערכת לניהול הלמידה
תקשוב  ויועץ  מופ"ת  במכון  המקוונת  האקדמיה  ראש  חיים,  בן  אריה   ד"ר 

במרכז להוראה ולמידה במכללה האקדמית בית ברל

15:55-15:40

בחינה מתוקשבת בשפה דבורה: בחינת הבגרות באנגלית כדוגמה
 גב' תהילה סנד, ראש צוות הבחינות המתוקשבות במט"ח, המפעיל בחינות 

מסוגים שונים ברמה ארצית 

16:10-15:55

השימוש ב-my test box ככלי להערכה
בחינת  על  ואחראית  בנצרת  הגליל  בתיכון  לעברית  מורה  פאיד,  רים   גב' 

הבגרות המתוקשבת עתירת מדיה בעברית לערבים

16:20-16:10

אחרית דברים 16:30-16:20

מנחה: ד”ר תמי יאיר, ראש החוג ללשון ולספרות עברית ומדריכה פדגוגית,
המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

יום העיון מיועד למורים לעברית בבתי ספר ערביים 
בחטיבה העליונה.

https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/87802516851
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfErdcueqir_lfnyVn--bfbw3ey9A6j8QBh2t5dSfBssQYbbA/viewform

