
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 עלון - טיפ
 דברים שכדאי לדעת   העברית  מוריל

 תשפ"ב רייבא די"
 2022 אימב 15

 

 הפיקוח על העברית
 יסודי וביסודי-בקדם

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית, אגף שפות

 .כאןלשלוח יש לכם שאלה למפמ"רית? מוזמנים 
 .משולחן המפמ"רית ותלקבלת הודע כאןרשמו יה

  

 עלון -טיפליונות קודמים של היהיכנסו לג 

 פרס נובל, פרס ישראל וחקר מגיל צעיר

"מדען צריך לעבוד מתוך סקרנות, ואם יש לו סקרנות להבנת 
יים, יש לו סיכוי גם לזכות בפרס נובל." זהו תהליכים משמעות

ציטוט מדבריה של עדה יונת, כלת פרס ישראל וזוכת פרס נובל 
 בכימיה.

החינוך לסקרנות ולאהבת דעת מתחיל בגיל מוקדם, ואחת 
הדרכים לפתח סקרנות היא "למידה בדרך החקר". הוראה 
המקדמת למידה בדרך החקר ממוקדת בתלמיד היוזם ופעיל 

כי הבנית הידע שלו. תפקיד המורה בלמידה בדרך זו הוא בתהלי
הנחיה, הכוונה, תיווך מקורות מידע, תמיכה ומתן משוב. באמצעות 
משימת החקר מפתח התלמיד מיומנויות אוריינות רבות, בהן 
שאילת שאלות, יכולת תיאור והסבר,  ניסוח בכתב, סיכום ומיזוג 

בחירה בהיבטים  מידע ועוד. עבודת החקר מאפשרת לתלמידים
רבים. היא יכולה לשקף את תחומי העניין שלהם, את ההעדפות 
והכישורים שלהם בבחירת הנושאים, את אופני הלמידה ואת דרך 
הצגת התוצרים. תפקיד המורה בהיבט זה הוא קידום בחירה 

 מושכלת ובת ביצוע, תוך קיום שיח רפלקטיבי על טיב הבחירה.

המיועדות  ה ללמידה בדרך החקרכרטיסיות הנחיבקישור תמצאו 
 לתלמידים.

 ה של דינה וולףעל למידה חקרנית של ילדים צעירים קראו במאמר
  .החוקר הצעיר בבית הספר היסודי

 מוגש מטעם צוות הפיקוח על הוראת העברית בקדם יסודי וביסודי
 טרוינסקי-מעין תדמורד"ר עורכת:  

 

מרוכזים כל התכנים המתחדשים  מה חדש באתרב - לנוחותכם
 .חינוך הלשוני ביסודי ובקדם יסודיבאתר ה

 שאלה למפמ"רית

 ?בבית הספר היסודי  עצמאי  כיצד נטפח לומד
  דליה הלוי דרזנר:

להציב לעצמו מטרות למידה, מסוגל הוא לומד הלומד עצמאי 
ת חקר לתכנן את מהלכיה, לנסח שאלות פוריות ולצאת למשימ

 להיעזר במקורות מידע מגווניםלשם כך הוא יכול ארוכת טווח. 
 אחרים.ללהציגו יהיה מסוגל ואף  שיפיק מהםאת הידע לארגן ו

יכולות והם כוללים  ומגוונים,של לומד עצמאי הם רבים ו כישורי
חברתיים, מיומנויות שפה, ו קוגניטיביות גבוהות, כישורים ניהוליים

 מוטיבציה ותחושת מסוגלות ועוד. בהן  ,יכולות רגשיות
 האם תלמידי בית הספר היסודי מסוגלים לכל אלה? 

. בבית הספר היסודי אנו מתבוננים על הילדים במבט התפתחותי
  בכל ביסוסה של למידה עצמאיתלוון נכ  אומנם בעבודתנו בכיתה 

, אולם נעשה זאת תוך כדי תיווך מתמשך שמנינו לעיל ההיבטים
הולכת של המורים . מידת התיווך בהזדמנויות למידה שונות

 ,ההתנסויות של התלמידים, וכמובןמספר ופוחתת עם הגיל ועם 
 ,לדוגמהכך בהתאם לצרכים וליכולות של כל תלמיד. משתנה היא 

לעיתים מורים מבקשים מתלמידיהם להציע שאלות כפתיחה 
לתהליך חקר במטרה להגיע לשאלה פורייה שתאפשר למידה 

מציע שאלות שהתשובה שתלמיד רחבה וארוכת טווח. אולם יש 
משמעית. אם נפסול את השאלות הללו שאינן -וחדעליהן קצרה 

 "פוריות" דיין, הרי אנו עלולים לפגוע בסקרנות הטבעית של
מתוך ראייה  לכןהתלמיד ובמוטיבציה שלו לחפש את התשובה. 

לאפשר לתלמיד לצאת לדרך עם השאלה עדיף  התפתחותית
שמעניינת אותו, ובהמשך לעורר בו עניין נוסף, להציע לו להרחיב 

 את השאלה ולנסח אותה מחדש.  
הנעשית בהנחיית מורה היא הזדמנות  משימת חקר ארוכת טווח

 מזמנתמשימה כזאת ורים של לומד עצמאי. מצוינת לטפח כיש
אחריות הלומד, הפעלת בקרה בחירה וסקרנות, עידוד של  טיפוח

וכמובן  ת,על התוצרים ורפלקציה על התהליך, שיתוף פעולה בצוו
שהתלמידים כל זאת בתנאי . תוהקנייה וביסוס של מיומנויות אוריינ

רגיש  בליוויאלא   לעשותה באופן עצמאי לחלוטין לא יידרשו
 תהליך הלמידה.של המורה במשך ומשתנה 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsUP9gkKjo_esc9mZaJyYFiJbtm-1rujpOH4Zf5DhRMfTC1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Ve0oASKSuWp0ZL9pWqGuPBSe4ecgWeVzeRiC8nhGo9bMQA/viewform
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/pedagogy-hebrew-linguistic-education/newspaper-teachers/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/homepage/Inquiry-Based-Learning.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/homepage/Inquiry-Based-Learning.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/homepage/Inquiry-Based-Learning.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/guidance/efhahoker.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/WhatsNew.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהמחקר אל תוכנית הלימודים: מה למדנו מרות ברמן

אחת מכלות פרס ישראל השנה היא הבלשנית, הפרופ' רות ברמן. 
פרופ' ברמן היא מומחית בחקר התחביר )מבנה המשפט( 

נה המילים( של העברית החדשה וכן ברכישת והמורפולוגיה )מב
שפת אם ובהתפתחותה לאורך חיי האדם. בזכות תרומתה פורצת 
הדרך יש המכנים אותה בחיוך "אימא של השפה העברית". פרופ' 
ברמן כתבה מאמרים רבים על הפלא שברכישת שפת אם, ובכמה 
ממחקריה בחנה סיפורים שהפיקו ילדים בשלבי התפתחות שונים 

סיפורים שכתבו מבוגרים. אחת ממסקנותיה הייתה כי "רכישת וכן 
שפת האם איננה מתמצה בשליטה במבנה המשפט הפשוט 
ובדקדוקו אלא היא תהליך התפתחותי ממושך, הכולל גם שימוש 
נאות ומיומן בשפה למטרות תקשורתיות שונות". לאור מסקנה זו, 
 הוראת השפה בכיתה צריכה ללוות את התפתחות השפה של
התלמידים ולאפשר להם הזדמנויות רבות ומגוונות להתנסות, כך 
שכל תלמיד יוכל להתקדם מהמקום שבו הוא נמצא. תפישתה של 

, בתוכנית הלימודים בחינוך הלשוניפרופ' רות ברמן קיבלה ביטוי 
המדגישה את הוראת הלשון בהקשר טקסטואלי ותקשורתי )ראו 

(. בהתאם לכך, חשוב אף 16– 15פרק "רכיבי החינוך הלשוני", עמ' 
הזדמנויות המעודדות פעילות תקשורתית בין נמענים שונים ליצור 

ולמטרות מגוונות, כמו למשל שיתוף עמיתים בחוויות באמצעות 
כתיבה ושיח, כתיבת מכתבים לקידום מטרות ממשיות מחיי 
 הילדים, הבעת דעה בעקבות שאלה מעניינת שעלתה בכיתה ועוד.

 

 ספירת העומר, ל"ג בעומר וספירה בעברית בכלל

ך מוצאים שתי משמעויות למילה עומר: 'קבוצת שיבולים' וגם בתנ"
'מידת נפח'. ביום שלמוחרת הפסח מצווה עם ישראל להקריב את 

קורבן של תבואה בכמות מסוימת, כמות של  –"קורבן העומר" 
עומר. אחרי הקרבת הקורבן הזה מתחילים לספור את "ספירת 

העומר ועד לחג ימים מיום הקרבת מנחת  49ספירה של  –העומר" 
יום ֶאחד ָלעומר,  –השבועות. ספירת הימים נעשית במספר מוֶנה 

שני ימים לעומר, שלושה ימים לעומר. אפשר לציין בכיתה את 
ספירת העומר כדי לחשב כמה ימים נותרו עד חג השבועות. כדי 
לעזור לילדים לזכור את המספרים המשמשים אותנו בזכר נוכל 

משל "שלגייה ושבעת הגמדים", להשתמש בשמות ספרים, ל
 "שמונה בעקבות אחד", "מעשה בחמישה בלונים" ועוד.

יחול ל"ג בעומר. שמו  –ביום השלושים ושלושה לספירת העומר 
 –גימ"ל, בגימטרייה -ניתן על שם המועד שלו, היום הלמ"ד

יחול בחמישה עשר בשבט, וי"ז  –השלושים ושלושה. ט"ו בשבט 
וז. למעשה, השימוש באותיות בשבעה עשר בתמ –בתמוז 

העבריות מיועד לציין שהחגים היהודיים מתרחשים במועדים 
קבועים, שנספרים באותיות עבריות, ושחוגגים אותם בחודשים 
עבריים. כדי לתרגל זאת, אפשר להזמין את הילדים לברר מה 
מועד יום ההולדת העברי שלהם, למשל, ולבנות מעין משחק סביב 

 דת בכיתה.  תאריכי יום ההול

 

 בחינוך הלשוניושבועות  יום ירושלים ,ל"ג בעומר

ת ועיסוק ומיומנויות אוריינ, הכוללות ו–לכיתות א מגוון פעילויותבמרחב הפדגוגי תוכלו למצוא 
 לל"ג בעומר, ליום ירושלים ולחג השבועות.ביצירות ספרות 

 בספרותו ל"ג בעומר בחינוך הלשוני ❖
 בספרותו יום ירושלים בחינוך הלשוני ❖
 בספרותו חג שבועות בחינוך הלשוני ❖

 בקישורים שלפניכם תוכלו למצוא יחידות לימוד דיגיטליות בחינוך הלשוני לל"ג בעומר וליום ירושלים:
על הרקע לל"ג בעומר, על דמויות הקשורות ובה הילדים לומדים  ישראלית,-יחידת לימוד לכיתה ב בשילוב תרבות יהודית – ל"ג בעומר ❖

 .ביום זה ועל קיימות
 יצירה ישראליתותכנים מתוך ארון הספרים היהודי ישראלית, ובה -יחידת לימוד לכיתה ב בשילוב תרבות יהודית – אהבת הלימוד ❖

 .שבמרכזם עומד ערך "אהבת הלימוד"
ב העוסקת בהכרת קורות חייה של הציירת, חשיפה לציוריה וגילוי הקשר שלה לעיר –יחידת לימוד לכיתות א – ציירת ירושלמית –אנה טיכו  ❖

 ירושלים, תוך פיתוח מיומנויות לשוניות.
טיפיורי, מגדולי בוניה של נבאמצעות פעילות אינטראקטיבית לומדים על משה ויהודית מוד. –יחידת לימוד לכיתות ג – וכל הכבוד לשר ❖

 .ירושלים
 .מרקם החיים של העיר אתאת השווקים של ירושלים ו ו, ובה הילדים יכירו–יחידת לימוד לכיתות ה – מעורב ירושלמי ❖

https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/hebrew-1-6.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/lag_omer/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/lag_bomer_sifrot/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom_yerushalim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom-yerushalaim-safrut/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/shavuot/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/savout-safrut/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=73b27dc6-c9f6-4275-93ed-ca839affeff0&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=55c1cf65-01af-42d7-bdc9-c6a39f0cfb55&language=he
https://static.lnet.org.il/externalContent/jerusalem/anaticho/story_html5.html
https://static.lnet.org.il/externalContent/jerusalem/montefiore/story_html5.html
https://static.lnet.org.il/externalContent/jerusalem/meorav/story_html5.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפגש רביעי בסדרת המפגשים בנושא 

ביום ג' יתקיים  קידום קריאה וחינוך לשוני

  17.5.22ט"ז באייר 

המפגש פתוח לכלל המורים. ראו קישור 

  במודעה.

 שימו לב, הרצאות שכבר התקיימו הוקלטו ונמצאות להלן רשימת יתר המפגשים בסדרה. 

  .ו-תחת הכותרת מבדק שטף הקריאה לכיתות ב ,באתר החינוך הלשוני

 

 עם נפתחת ההרשמה לתואר שני

שפה  - בהוראת עברית התמחות

 .ואוריינות

פרסומים של המוסדות ראו 

  האקדמיים

 דעות(.לחצו על המופרטים ל)

https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryi

d=328 

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/reading-fluency.aspx
https://www.levinsky.ac.il/camp1/TR2/Language_education/
https://drive.google.com/file/d/1OOnpVma09b0qS8SmdwvpQMfHU6J_Jg5x/view
https://us02web.zoom.us/j/89409412499
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=328
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=328

