
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 הצעות נוספות
 בכיתה בעקבות הסיפור "הבכור לבית אב"י" מאת דבורה עומר. ותלפעילהצעה  – שמחת הקריאה❖
 ההסתדרות הציונית: המחלקה לעברית ולתרבות –ה שנה לפטירת אליעזר בן יהוד 100חידון העברית לרגל ❖
 אליעזר בן יהודה, תחיית השפה העברית, עיתונות -חדשות מהעברסרטון: ❖
 בכל ספרי הלימוד תוכלו למצוא פרק המוקדש לשפה העברית.❖

 

 בקדם יסודי וביסודימוגש מטעם צוות הפיקוח על הוראת העברית 
 טרוינסקי-עורכת:  ד"ר מעין תדמור

 

 עלון - טיפ
 דברים שכדאי לדעת   העברית  מוריל

 עלון -הטיפליונות קודמים של יהיכנסו לג 
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 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית, אגף שפות

 העבריתהוראת הפיקוח על 
 יסודי וביסודי-בקדם

 דברים שכדאי לדעת   העברית  מוריל
 

 האקדמיה ללשון העברית
 יום העברית: מערכי שיעור, חידונים, פעילויות, ועוד ❖
 בן גוריון והעברית❖
הרשומות  -צות ועושרה של העברית שאלות לשון נפו❖

 של האקדמיה ללשון העברית להדפסה
 לשחק בעברית❖

 

 העברית במרחב הפדגוגייום השפה 
   :במרחב הפדגוגי -ום השפה העברית  לי פעילויות❖

 העברית והתפתחותה במהלך הדורות•
 אישים ותרומתם לשפה העברית•
 השפה בחברה•
 העשרת אוצר המילים•
 תקינות לשונית•
 עברית בפזמונים•
 עברית מצחיקה•
 יום השפה העברית בספרות•

 מחולל ההוראה
שלוש יחידות ליום השפה העברית במחולל לרשותכם ❖

 ההוראה:
העברית המתחדשת חלק א': כיצד התעוררה •

 העברית מחדש?
העברית המתחדשת חלק ב': חוקרים את •

 העברית שלנו
 – סופר, משורר ומחייה עברית -ח.נ. ביאליק •

שנה  150ליום השפה העברית ולציון  יחידה חדשה
 להולדתו של ביאליק.

 

 יום הלשון העברית -חוזר מנכ"ל 
 יום הלשון העברית במערכת החינוך –וזר המנכ"ל בח❖

 :תוכלו למצוא
 שאהוראת הנו, והנחיות לעקרונות•
ספרית, יישובית -במסגרת בית הצעות לפעילויות•

 מחוץ לבית הספרכן פעילויות וארצית, ו
 חומרי למידה ומקורות מידע•

 

 אליעזר בן יהודה מחיה השפה העברית, נקבע בחוק כיום הלשון העברית.כ"א בטבת, יום הולדתו של 
לקראת יום זה מתפרסמות פעילויות מיוחדות בנושא השפה העברית במטרה לחנך לאהבת העברית ולשימוש ראוי ותקני בה 

מית היהודית, בדיבור ובכתיבה, להעמקת הידע הלשוני וכישורי השפה ולהבלטת חשיבותה של השפה העברית בתחייה הלאו
 לפניכם קישורים לפעילויות רבות ומגוונות ליום השפה העברית. במורשת ובמקורות היהודיים, בתרבות ובחברה בישראל.

https://lalymor1.wixsite.com/happyreading/post/%D7%94%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.hebrewquiz.com/
https://youtu.be/lzGD14XEMl4?t=239
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/pedagogy-hebrew-linguistic-education/newspaper-teachers/
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/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2014/08/17/%d7%91%d7%9f%d6%be%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/21/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%9c%d7%94%d7%93/
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/21/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%9c%d7%94%d7%93/
https://hebrew-academy.org.il/topic/%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94/%d7%9c%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/yom-safa-ivrit/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/yom-safa-ivrit/ivrit-itpathuta/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/yom-safa-ivrit/ishim-trumatam-ivrit/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/yom-safa-ivrit/safa-hevra/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/yom-safa-ivrit/aasharat-otzar-milim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/yom-safa-ivrit/tkinut-leshonit/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/yom-safa-ivrit/ivrit-pizmonim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/yom-safa-ivrit/ivrit-matzhika/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom-safa-ivrit-safrut/
https://learn.education.gov.il/go/5912
https://learn.education.gov.il/go/5912
https://learn.education.gov.il/go/6074
https://learn.education.gov.il/go/6074
https://learn.education.gov.il/go/16455
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=157&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019/33&UTM_CAMPAIGN=MNK

