
מערכת שידורים לאומית



חלון מורה

אין למקם מידע

מערכת שידורים לאומית

המזכירות הפדגוגית

אגף שפות  

הפיקוח על הוראת העברית

תומר בוזמן  : ר עברית"מפמ

ר עליזה עמיר"ד: ייעוץ דידקטי ואקדמי

יעל גז ולאה יובל, ר עליזה עמיר"ד, חגית אהרוני: פיתוח



תפקידה של האקדמיה ללשון  
העברית בהרחבת אוצר מילים

חגית אהרוני



הרחבת אוצר המילים  
של השפה העברית

https://www.youtube.com/watch?v=e_10ZXFphtE


מי אחראי על תהליך הרחבת אוצר 

?המילים

?כיצד נוצרת מילה



מתוך אתר האקדמיה ללשון עברית



תפקידה של האקדמיה  
ללשון עברית בהרחבת  

אוצר מילים



רגע של היסטוריה 

על השפה העברית



"  בעל הבית"מי הוא 

?של השפה
דוברי  

השפה

https://www.youtube.com/watch?v=8fVaLcTHy1A
https://www.youtube.com/watch?v=8fVaLcTHy1A


בהרחבת  הצורך

אוצר המילים של 

השפה ְלַגגֵּל

Google



בהרחבת  הצורך

אוצר המילים של 

השפה

ְשֶנֶקל

+ שני 

שקלים



בהרחבת  הצורך

אוצר המילים של 

השפה
ִצְלחּות  



העברית החדשה

.ערכו רשימה של המילים שאינן בעברית

?מהי הטענה בשיר לגבי העברית החדשה

מה הקשר בין הטענה לבין הרחבת אוצר  

?מילים

https://www.youtube.com/watch?v=iG8z5GpOazc&list=RDiG8z5GpOazc&index=1


העברית החדשה
יש  לי דיליי אני בג׳ט לג

היה לי אוברווייט קניתי הנדבאג
כתבתי מיילים הוספתי ג׳יי פג

אני לא בפוקוס תוסיף לי האשטג
!סוואג

או מיי גאד שפה קשה
העברית החדשה

אני לא מבין את המבטא
דבר אליי עברית 

ה –ש –ק –ב –ב 

לא אני בסטרס, אני בלחץ
כל הקטע של העברית מתפספס

סירייסלי
קרייססיש לי תחושה שזה קורס 

זה לא ביג דיל זה מבאס
!תראו

.ערכו רשימה של המילים שאינן בעברית

?מהי הטענה בשיר לגבי העברית החדשה

?מה הקשר בין הטענה לבין הרחבת אוצר מילים



החלופון של האקדמיה  

ללשון עברית

https://halufon.hebrew-academy.org.il/#heb




חופשון במקום אפטר: הוחלט
ל הוחלט  "למדינה ולצה70-לכבוד חגיגות ה

לחפש מילה חדשה שתציין את הרשות לצאת  

: בין ההצעות שנדחו. מהיחידה לזמן מוגבל

עתנוח וחופזק, ש"חופש, ח"אשמ, צון"אחה

אחרי שהתקבלו מאות הצעות ":אפטר"הסוף ל

הוחלט בצבא , ל ולאקדמיה ללשון העברית"לצה

מדובר  ". חופשון"ל" אפטר"להחליף את המילה 

במילה שמציינת את הרשות לצאת מהיחידה או  

.מהמחנה לפרק זמן מוגבל

4.09.18

ynet 



בואו נסכם

הקשר בין -הצורך בהרחבת אוצר מילים✓

שפה לחברה

, פרסומים-האקדמיה ללשון עברית✓

החלופון, דיאלוג עם הציבור

תפקידה של האקדמיה בהרחבת אוצר ✓

המילים



?"קורונה"מהו השם העברי של ה

בגלל צורת הנגיף הדומה לכתר" כתרת. "א

בגלל מקור ההתפרצות" הנגיף הסיני. "ב

בגלל התוצאות של התפרצות  " בידודון. "ג

הנגיף

אין לנגיף קורונה שם עברי. ד



?"קורונה"מהו השם העברי של ה

אין לנגיף קורונה שם עברי. ד

נגיפי קורונה הם משפחה גדולה של נגיפים שקיבלו את  

צורת  : שמם בשל צורתם כשמתבוננים בהם במיקרוסקופ

אל האקדמיה ללשון העברית  . כתר או בלטינית קורונה

הגישה  אך,לנגיףהגיעו הצעות מהציבור לקבוע שם עברי 

הרווחת היא לא לתת שמות עבריים לכל מיני החיידקים  

והנגיפים



https://hebrew-
academy.org.il/2019/06/06/%d7%90%d7%99%d7%9a-
%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%9d-gif-

%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/

משימת הגשה

https://hebrew-academy.org.il/2019/06/06/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%9d-gif-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/

