
בעבריתככה זה 
ח"תשע, ירושלים, בנות" אהבת ישראל"ס "ביה

שירי שוויצר: מנהלת

רחלי אוחיון  : רכזת



:הטמעת היעדים-כמכלול השפה 
השנה אנו בדגש על קידום יעדי השפה  

צוות עברית  י "עשנבחרו 

:ס"בהתאם לצרכי ביהו

קידום השיח הדבור

שיפור מיומנויות כתיבה  

"לתיבהצוהר "המילים והעשרת אוצר 



"בינת המעשה"
, בית הספר דוגל בקידום פדגוגי להוראה משמעותית

המשך להשתלמויות שעברנו המשכנו השנה  ב

".קהילות למידה"בלמידה משותפת ב

.  שיתוף וייעוץ להוראה מיטבית, המטרה היא ליצור שיח פדגוגי בצוות

,  אנו כצוות עברית לומדות ומיישמות בכתות את דגמי הוראה

.ולאחר מכן ממשבות את התהליך



מרחב למידה אחר-חדר שפה
. מיוחד לנושא השפהבבית ספרנו הקמנו חדר 

ממרחב נוח ומגוון  המאפשר  ניהנותבחדר זה התלמידות 

.למידהאחרת של חוויה 

שונות  קריאה ברמות ובספרי לשון במשחקי החדר מאובזר 

.על ספותפופים או על והישיבה בו היא 

.לחדר זה התלמידות נכנסות ללא כלי כתיבה

השפה נותן מענה לתלמידות רבות חדר 

.חדשותולעולות לשוניות -לבנות הדוובייחוד 



קידום השיח הדבור
"קידום השיח הדבור"כחלק מקידום היעדים שנבחרו היה 

"דיבור מול קהל"שוחחנו עם התלמידות בהרצאה מתוקשבת 

בכל שבוע  -" הנואמת הצעירה"ועברנו ליישום בכיתות של  

.קצרה לכיתההרצאה נבחרות תלמידות המוסרות 

תורה עוזר להן בהכנת דבר , השיח מול הכיתה מכוון את הבנות

.בת מצווה ומחזק את הביטחון העצמי שלהןאו דרשת 

!הבנות נהנות מאוד מהחוויה



תקשוב בשעורי עברית
בכל כיתה יש מחשב  , בתקשובבית ספרנו דוגל 

.ואנו מנצלות זאת בשעורי שפההמחובר למקרן 

צפו וקיבלו ' ח-'בנות כתה ד, לנושאכהקדמה 

:מאיר בנושאים-של סיוון רהבמהרצאות רעיונות 

.דיבור מול קהל והכנת דבר תורה, הכנת ראיון

כל בת  , לאחר מכן התחלנו את ההתנסות בכיתה

.ה לשבוע העולים/עם עולראיון עריכת בהתנסתה 

משתתפות  ' ו-בנות כתה ד, בנוסף

.המלצה על ספר: עברית בנושאבסיירת 
סיירת עברית



שיפור מיומנויות כתיבה
ד"החמתחרות הסיפורים של 

"                              כותבים סיפור"השנה התחלנו את תהליך כתיבת הסיפורים בסרטון 

בו הם קיבלו רעיונות לפתח , עתיר-של עם הסופרת נאווה מקמל

. איכות הכתיבהולשפר את  

בכל שנה אנו בוחרות את עשרת הסיפורים הטובים ומקיימות טקס  

.ס"הבנות מקריאות את הסיפור לכל ביהבטקס .בית ספרי

.הבנות מדרגות כל סיפור לפי קריטריונים ומחזירות אלינו בסיום הטקס

כל בת שכתבה סיפור מקבלת תעודת הערכה ושלושת  

.זוכות בפרס של ספר קריאההמקומות הראשונים 



"  לתיבהצוהר "

אוצר המילים בעבריתלקידום תכנית -
,מבורך בבנות עולות ממדינות שונותס "ביה

.המיליםאוצר את ויש צורך לחזק , הדוברות  שפה שנייה

בכל כיתה תלוי לוח ובו המורות מוסיפות  

.מילה חדשה שנלמדת בכל המקצועות

לכל בת פנקס אישי  בו היא יכולה, בנוסף

.בסיפור/לכתוב מילים חדשות שלמדה ולשבץ אותם במשפט



עבודה על הספר השלם
לתוכנית      " ספר השלם"שעברה הכנסנו את העבודה עם המהשנה החל 

על הספר  כל צוות עברית עם כתוכנית משותפת התחלנו . ספרית-הבית

בו התנסינו ולמדנו יחד על העבודה וההעברה בכיתות   בדגש  , "מתוך ההפיכה"

.תפקודי הלומד השוניםעל 

,                        ס"בחרנו יחד את הספרים המתאימים לאוכלוסיית ביהשנה ה

.ובתקופה זו כל שכבה עובדת על ספר שקראה

וחומרים לעבודה אנו בונות ביחד מערכים צוות עברית במפגשי 

.בכיתותמשותפת 

ה בשבוע הספר "את התוצרים נציג בע

.ס"בתערוכה בביה



תפקודי לומד

"הספר השלם"סביב 

דיוןושיח 

תאטרון  

קריאה

הצגה

אמאראיון עם 

של תלמידה 



"הסופרת הצעירה"
,תלמידתנו השנה זכתה 

'כיתה דמקלמרסקישני 

.בתחרות הסיפורים המחוזית

:שני כתבה את הסיפור

".הפתק שגילה חיים"

"   ד"החמהצעירים של הסופרים "באתר הסיפור מופיע 

.י התלמידות"יחד עם עוד סיפורים שנכתבו ע



השנה פתחנו את ספריית בית הספר לאחר שעברה  

הרחבנו את מלאי הספרים ורכשנו  , מחודשומיון שדרוג 

. לספרייהורבים ספרים חדשים 

בתהליך שיתפנו גם את התלמידות ושמענו מהן  

..(.בכתב)המלצות לספרים 

משמשות כספרניות ואחראיות על ארגון  ' בנות כתה ו

.וסידור הספרייה

הספרנית המסורה  רחלי קפלן תודות למורה 

! שלנו

ס"חידוש ושדרוג ספריית ביה



" החורף קורא לך"במבצע החורף פתחנו את  
,  ס ובעיקר"ביהלעודד את הבנות להשאיל ספרים מספריית כדי 

.קריאהחווית:מליהנות 
והכניסה  הגיל לרמת מילאה משוב בהתאם , בת שקראה ספרכל 

.לתיבת ההגרלה

המשתתפותביום עברית ערכנו הגרלה בין 

.זכו בספרי קריאהוהבנות 

...ממשיךהמבצע 

עידוד קריאה



שבעים שנות חדשנות  

במלל ובתצוגה 
קיבלה כל כיתה , שנה למדינה70במסגרת הלמידה על 

התורנית  משימה  לבחור נושא הקשור להתפתחות 

.ולהביע אותו במלל ובתצוגהוהחדשנית 

:הנושאים שנבחרו הם

,התפתחות התורה בארץ הקודש , ההלכההתפתחות 

, טכנולוגיים ברפואההמצאות וחידושים , החקלאות

.'וכוארגוני חסד , בתחבורה, במדע, בתעשייה

,  חיפשה מקורות ידע שונים, כל כיתה למדה על הנושא

.סיכמה אותו והציגה בתערוכה

.ובנות ביום ירושליםאימהות הדגמים הוצגו בבוקר 



התפתחות ההלכה  

בתחום החקלאות

התפתחות הישיבות בארץ 

-התפתחות טכנולוגית

הרב קו 

-התפתחות טכנולוגית

כיפת ברזל

-ארגוני חסד

מנחםכרוןז

6כביש 



תמונות .. ולסיום

מיום השפה העברית
בשבוע השפה העברית  

ס פעילויות  "ערכנו בביה

לפי שכבות הגיל  

בנושאים לשוניים                  

.ובחידושי לשון בשפה

לוקחות חלק  ' כתות ו

פעיל בהכנת משחקים  

.ובהפעלת התחנות



..ככה זה אצלנו בעברית


