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לפניכם כלי תכנוני שיאפשר לכם להיערך ליום השפה העברית 

.בבית ספרכם ולתכנן את העשייה בבית הספר ביום זה

הכלי מכיל קישורים לחומרי עזר וכן גם פעולות מומלצות ליום 

.העבריתהשפה 



מטרות הכלי  

לאפשר לרכזי החינוך הלשוני בבית הספר  ▪

היסודי לתכנן ולבנות פעילות המתאימה לצרכים 

.לקראת יום העברית, שלהם ולצורכי בית הספר

להנגיש עבור צוותי ההוראה בבית הספר היסודי  ▪

חומרי הוראה וחומרי רקע הקשורים ליום  

.העברית ביסודי



חומרי עזר

ל בנושא יום העברית"חוזר מנכ. 1

ר"קישור לחומרים הקשורים ליום העברית באתר המפמ. 2

קישור לחומרים הקשורים ליום העברית במרחב הפדגוגי של פורטל  . 3

עובדי ההוראה

קישור ליום העברית באתר האקדמיה ללשון עברית  . 4

https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=157&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019/33&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/LanguageDay.aspx
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/yom-safa-ivrit/
https://hebrew-academy.org.il/%d7%9b%d7%90-%d7%91%d7%98%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/


חיבור אישי
בירור עמדות ותפיסות לקראת

יום העברית

איתור המשאבים  
לקראת יום העברית

בניית תוכנית פעילות  
בית ספרית



בירור עמדות ותפיסות לגבי יום העברית  , חיבור אישי

שאלו את עצמכם

?מה הידע שלי בנושא? ת לנושא/כיצד אני מתחבר✓

האם  ? מהו מעמדה בעיניי? ת על השפה העברית/מה אני חושב✓
? ת על ההיסטוריה שלה/מה אני יודע? מדוע? היא חשובה לי

?איך זה מתחבר להגדרת התפקיד שלי✓

?  איך זה מתחבר לצרכים הבית ספריים✓

מה אתם רוצים לומר לצוות שלכם  תכננו ?הצוות/השכבה/מה הכי חשוב לי שיקרה ברמת הכיתה✓
בהקשר ליום העברית

הבנת הייחודיות של העברית כשפה חיה✓
שימוש תקין בשפה תקינה תשפר משלב לשוני✓
? איך גורמים לילדים לאהוב את השפה✓



איתור המשאבים לקראת יום העברית

שאלות שכדאי לשאול

?מהו הידע של המורים בנושא✓

?  מהי מטרתנו✓

?  אלו משאבים יש לצוות בית הספר✓

?  אלו משאבים קיימים לפעילות בכיתות✓

?  אלו משאבים קיימים בישוב וקשורים לנושא✓

דוגמאות למשאבים

זמן מליאת מורים ללמידת הנושא  ✓

זמן מליאת המורים להכנת חומרים  ✓

זמן מליאת המורים להכנת יום שיא  ✓

תקציב להזמנת מומחים לבית הספר/שעות✓

זמן הוראה שמיועדת לעיסוק בנושא בכיתות  ✓



הצעות לפעילויות

שאלות מנחות המסייעות

לבחירת הפעילות המתאימה  

?מהן מטרות הפעילות•

?לאיזו כיתה מיועדת הפעילות•

מה תהיה רמת השיתוף בתוצרים  •

?בעקבות הפעילויות

פעילויות חוץ בית  
ספריות  

קריאת חומרי רקע  
המיועדים למורים 


