
השפה  שבוע "
"ט"תשע-העברית

ד"חמ, רכזות בתי ספר מחוז מרכז
:מציגות

ד"בס



,ל"הרא
ה"הראכפר 

הולנדרקרן : מנהלת
אורטל טרבלסי: רכזת



ראש  , ם"רמב
העין

אביחי רצון: מנהל
חמוטל מדר  : רכזת



,בנותא"לבי
רבבה

מירי כהן: מנהלת
אורנבךקרן : רכזת



קרני  , משואה 
שומרון 

שגית צפריר: מנהלת
בלומה בלו: רכזת



,  מורשת נריה
גבעת שמואל 

צדוק אילה: מנהלת
אופנרטובה : רכזת



בנים  , הר ברכה
ברנראבינח: מנהל
רעות צוקרמן : רכזת

https://www.youtube.com/watch?v=POdkX13w_JA&feature=youtu.be


,  מורשת זבולון
גבעת שמואל

מוצאים מילים ומרכיבים משפטים  מעוגיות

שמוקלררחל : מנהלת
טלי נזרי: רכזת



ראשון לציון  , המר

.ב.האסדרו מילים לפי סדר -רכבת המילים
.  זכר ונקבה ומאחור מילים נרדפות-דומינו פיצה 

.סידרו קוביות למשפטים ופתגמים
המשימה לומר שלש מילים  .עם התנועות השונות קוביהזרקו -קוביית הקסמים

הוציאו מילה מתוך שק וניסו לקלוע לשורש  -עם הצליל מילים ושורשים
הליכה על ספסל עם קופסת חלב  תוך שינון חידוש הלשון שעל  . המתאים
הקופסה

יצחק עמר: מנהל
ידידה סופר: רכזת



ש  "ע) אורים
( ל"אורי אורבך ז

לשם  , 

הילדים קיבלו  . אצלנו בבית הספר הכרזנו על שבוע השפה העברית
מילים מן  , ראשי תיבות, לפני שבוע חוברת ובה מילים נרדפות

הם למדו את הכתוב ועל סמך הידע הזה נבנו  . האקדמיה ופתגמים
מעבר לתחנות ביום השיא הוספנו  ביבליותרפיה וכתיבה  . תחנות

.בהנחיית מחנכות הכיתהיצירתית 

טלי פולק: מנהלת
דפנה : רכזת

קאופמן



,  שלהבת בנים
שעלבים

אברהם  : מנהל
קרקובר

חיה אריאל: רכזת

משחקי שפה ולקינוח עוגיות בצורת  , טקס סופרים צעירים
רצים  : "הכרזנו על המבצע. 'אותיות ממאפיית כיתות ב

..."למיליון ועפים על כנפי הדמיון



,  מעלות משולם
רחובות

אמויאלמאיר : מנהל
ברקתמיריי: רכזת

פעילות כיתתית משבוע השפה העברית



מזכרת , בורג
בתיה

אודסתמר : מנהלת
ניסן

מירב מעודה: רכזת



ראשון , הראל
לציון

ארציאושירה: מנהלת
חני אברמוביץ: רכזת

https://animoto.com/play/Wfo5wcrXHCHJPWV745QmXQ

https://animoto.com/play/Wfo5wcrXHCHJPWV745QmXQ


בני  , אפרתי
ש"עיי

מירב ידעי: מנהלת
שירן גבאי: רכזת



, קדם השומרון
כפר תפוח

שלו אנגל: מנהל
תהילה שבו: רכזת



רעננה, ו "ביל

מיקי אדלר: מנהלת
פנטוןיעל : רכזת

ילדים ומורים התחפשו לשמות של ספרים-תחפוספר



,שערי תקווה

הראל שמח: מנהל
רננה אזולאי: רכזת



כוכב יאיר, ל"דק

פיילצבי:מנהל
צביה מלק: רכזת



רעננה, יבנה

רוני נחשון: מנהל
מרים זינגר: רכזת



אבני  , ה"אחי
חפץ

אפרת יצחק: מנהלת
יפה קצב: רכזת



יבנה, יחידני

שני ברזילי: מנהלת
נטלי  : רכזת
(מ"מ)דניאל

 הכוללים חדשות וכתבותספרייםערכו שידורי רדיו בית..



, אוהל מאיר 
קריית עקרון

טליה כרמי: מנהלת
דרףמיכל : רכזת



, אביר יעקב
יבנה

מסינגריהודה : מנהל
דבורה: רכזת

במחשבים  קהוטמשחק ) אצלנו התלמידים נהנו מתחנות מגוונות
וסיימנו בסרטון  ( וחידוניםתפזורות. חבילה עוברת. ארץ עיר. ניידים

.של תלמידי בית הספר



,  נעם בנים
רחובות

לבקוביץמשה : מנהל
מירב קבלה  : רכזת



אליכין, ם "רמב

יפה  : מנהלת
טייטלבאום

פנינה אבדר: רכזת



אלקנה, כרמים

מנו צרפתי: מנהלת
רחלי הלוי  : רכזת

הם  .כל זר מכיל מילים נרדפות שמצאו .ו הכינו זרי בלונים -כיתות ה
כל זר ,הכינו משפטים להשלמה ושיחקו עם הילדים הצעירים יותר

.אותה משמעות לכל המילים



בר אילן כפר 
יונה

גלעםחגית : מנהלת

מיטל בן הרוש: רכזת



, מעלה שמעוני
ראשון לציון

בן דוד  נתנאל:מנהל
יעל אודי: רכזת

"מעלה שמעוני"חדר בריחה ב



בית דגן, ם"רמב

רוני אהרוני: מנהל
אורית אהרוני:  רכזת

פעילות סביב ניבים וקריאת ספרים



,  נחשון בנות
קדומים

מנחם בן יוסף: מנהל
רוביןסילבי: רכזת



,  בניםא"לבי
רבבה

גרטלרישי : מנהל
יפעת בחכמה  : רכזת 



כפר סבא, ד"חב

פרחאןאילה : מנהלת
רבקה נחמיאס: רכזת

,  במסגרת שבוע השפה העברית
הקדשנו במשך השבוע שעה שבועית 

,  חידונים: כגון, לפעילות כיתתית
'מצא את המטמון וכד, תשבצים

סבב , השבוע ערכנו יום גמישולסיום 
,  מקסיםהיה . פעילותתחנות 

.התלמידים נהנו והחכימו



הוד  , שילה
השרון

ויסברטסילבי: מנהלת
אסנת שאג: רכזת



נס ציונה, רעות

אביקסיסאופיר : מנהל
בסטקרבת אל : רכזת

תלמידי כיתה ו יצאו לרחובות 
.  לשאול על מילים בעברית

(.ביסקויט) וחילקו  מרקוע
מספרים על אליעזר והמילים  . אצל ראש העיר נס ציונה

.החדשות בעברית



כפר סבא, שילה

אחרקליאת : מנהלת
אפרת אליאב: רכזת



לוד, נעם נריה

עפרה יהודה: מנהלת
נעמה עמר: רכזת

מרכז משחקים סביב השפה העברית 



פסגות , צומח
ראש העין, אפק

מוריה חלמיש: מנהלת



גני , אריאל
תקווה

יאיר מילואהרב:מנהל
כהן  דסי: רכזת

  חגגנו יום שיא כאשר כל כיתה נדרשה להכין
-כיתות א. משימה בעקבות קריאת ספרים

.  הכינו הינשוף שראה הפוך מילים והיפוכן
כיתות ג  . על ספרים שקראועלילון כיתות ב 

עבודת חקר על סופרים בעקבות קריאה  
משחקים על -כיתות ד. והמלצות על ספרים

ילדים  ספרי כריכות על -כיתות ה. ספרים
את כל .  יומן קריאה-כיתות ו. וכתיבת סיכום

התוצרים הצגנו באולם ספורט והזמנו את  
היתה. הסופר פוצו  לפעילות הורים וילדים

!!!אמיתיתלנו חגיגה 



קבוצת  , עמיחי
יבנה

רחל שפרון: מנהלת
שרה אורבך: רכזת



יבנה  , ם"רמב
הירוקה

מרים בן אשר  : מנהלת
כבר בבוקר התלמידים למדו על אליעזר בן יהודה בכיתות

.ולאחר מכן יצאו לתחנות שונות ברחבת בית הספר
התחנות המגוונות היוו עבור התלמידים דרך מעניינת וחווייתית ללימוד על אליעזר בן יהודה ממציא 

להשתעשע  ... ועוד, מילות שייכות, "הלחם מילים"להכיר מושגים כמו , השפה להשתעשע במילים
.ולהעשיר את השפה העברית בכללבשטוזים

.תנועתיות וחשיבה ומשחק, התלמידים עברו בתחנות המשלבות יצירתיות
!ניתן היה לראות איך תלמידי בית הספר נהנו  מהפעילות המקסימה

,למדו והכירו מושגים ומילים בשפתינו העשירה
.המציאו מילים בחרוזים ועבדו בשיתוף פעולה בכל הפעילויות, כתבו מכתבים בנושא

.ועוגה מעוצבת במיוחד ליום זה( ופל)סיימנו באכילת אפיפית 



,  אוהל שלום
ראש העין 

בלהה אלון: מנהלת
רעות כהן  : רכזת



,  ת נחלת צבי"ת
אלון מורה

הרצברגיאיר : מנהל
רחלי שטראוס: רכזת



לוד, ם"רמב

רויטל קנינו: מנהלת
רחל גולדמן: רכזת

ם למדנו  "שמשתלב אצלנו עם שבוע הרמב, בשבוע השפה
-כיתות א, כל ילד כתב אגרת למישהו. ם"מתוך אגרות הרמב

עם תלמידים  -כיתות ג, ל"לחיילי צה-כיתות ב, לבן משפחה
,  עם חברים בכיתה המקבילה-כיתות ד, מבית ספר אחר

עראש-כיתות ו, לחברות בתעשייה-כיתות ה



,יקיר

רובין דליה  : מנהלת

רחלי גרין:רכזת

פליישוןשיחה עם הסופרת רחלי 



יהוד, במעלה

ורד מזרחי: מנהלת
וינפלדבלה : רכזת



אורנית, יובלים

שטינמץמרים : מנהלת
ענת גזבר:  רכזת

בהפעלות  . ו-וד,  ג-ב. לילדי כתה א. רמות3בנינו יום של תחנות ב
עשינו עם  מה , החלבחלק גדול מהיום היה סביב קרטוני ' כתות ה

המפעיל שאל את הילד שהפיל איך  -קרטון שנפל-באולינג ? הקרטונים
אם  . הקרטון נשאר למטה-אם הילד ידע. אומרים את המילה בעברית

משחק  . מי שהפיל הכי הרבה וידע הכי הרבה מילים-הצנצח. חזר-לא
סימניה עם  הכנת , עם המיליםכתיבת סיפור , תחרות איות, זיכרון

בינגו  ? עודבינגו ומה , ב"הארצף פ "עסידור . לוטו, המילה האהובה
למילה משחק  צליל ופרושו התאמת פתגם תיבות התאמת ראשי 

היום ערכנו כינוס בית  במרכז . ועוד' תמונה ומילה לכתות א-הזיכרון
מצעד , למיליוןמרוץ : והכתיבההקריאה את כל המבצעים ופתחנו ספרי 

.מרוץ הצבי וחידון פרקי אבות, הספרים



, מורשת מנחם
גבעת שמואל

וקסלרדוד : מנהל

אמיתינחמה : רכזת

שקיות החלב על גלגשות נסעו  : אמיתינחמה [ 1/1/2019, 19:44]
בהפסקה ושאלו את ,ס  בבוקר וחילקו מרקועים "ברחבי ביה

ה קיבל במקום /שידעמי.המתחדשתהילדים על מילים בעברית 
:  אמיתינחמה [ 1/1/2019, 19:45...]פשוט חגיגההייתה.פרס

בהמשך היו משחקים ופעילויות של מועצת תלמידים וחידון זמר  
עברי עם המורה למוסיקה



, נחלת צבי בנות
אלון מורה  

וינברגראוהד : מנהל
אפרת כהן: רכזת



, אור השרון
תנובות

יעל יקיר: מנהלת
רותי הרוש: רכזת

  בבית ספרינו התלמידים למדו במהלך שבוע השפה העברית ביטויי
ביום רביעי נערכה פעילות בקבוצות  .לשון  ומילים חדשות ומחודשות 

מקסים והילדים רכשו  היה,חידוןשישי נערך ביום . הטרוגניות בתחנות
.ידע רב



צ"ראשל, ישורון 

רויטל נהמי  : מנהלת 
אפרת משה: רכזת

.לשפה העברית ביום שישי בצורה יצירתית ומלאת חוויהס הצדיעו "בביה
עם ' בו נפרס שטיח אדום ומצידיו עמדו תלמידי כיתות ו" משמר המילה"היה טקס ס "בכניסה לביה

.  הורים וילדים שעברו בשטיח ניסו לפרש את המילים ומשהצליחו קיבלו שטר. מאתגרותמילים 
. לאה גולדברג ויהונתן גפן, דתיה בן דור, יגאל בשן, עמדו חמישה יוצרים ישראלים עוזי חיטמןבהמשך 

8.45בשעה.שישעברו לידם קיבלו ביהסתלמידי . היוצראת שיריו של " וניגן"כל יוצר עמד עם גיטרה 
בהמשך . ומלמדים בנושא היוצר הנבחרוהעבירו שיעורים חווייתיים התפזרו בכיתות ' תלמידי כיתות ו

היום התכנסנו באולם לטקס חגיגי בו אליעזר בן יהודה והיוצרים סיפרו על עצמם והשמיעו את  
כל השבוע הקרוב תפיק כל כיתה תוצר כתיבה בעקבות השיעור שנמסר להם במהלך . שיריהם

שישי הבא נערוך משחק תחרותי בין הכיתות על  יום . והתוצרים יוצגו בתערוכה באולם הספורט
נציג את תוצרי הכתיבה ונעניק תעודות לילדים שכתבו סיפורים לאתר  , " משמר המילה"המילים של 

.סופרים צעירים



, ת ברקאי"ת
קרני שומרון  

איתי מאושר: מנהל
עידן שושן: רכז




