


הספק בספר נושף בעורפנו-

התלמידים לא יבינו מה כתוב-

מה אפשר לעשות עם הטקסטים  -

?בעיתון שאי אפשר בספר הלימוד

התלמידים לא יתעניינו-

2ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ
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חדשות  
ואקטואליה

פיתוח  
השפה  
העברית

מיומנויות  
חשיבה

דידקטיקה  
בשיעור
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מיומנויות  
חשיבה 

פיענוח תמונה•

איתור פרטים בתוך ים  •
המידע

יכולת הכללה ותמצות •
בכותרת

מיון לקטגוריות לפי •
תחומים

הפרדת עיקר מטפל•

י מידת  "דירוג עפ•
עניין/ חשיבות 

נקיטת עמדה ונימוקה•

דידקטיקה

גיוון בשיעור•

משחקים ושעשועונים•

פרויקטים סביב נושאים •
קבוצתי/ זוגי / אישי –

מרכיב הבחירה האישית  •
מה ? מה מעניין אותי–

? חשוב לי

הזמנת התלמיד לחפש •
באינטרנט עוד מידע 

הגדלת סקרנות–בנושא 

פיתוח השפה

הרחבת אוצר המילים•

התמודדות עם טקסט  •
טבעי לקריאה  

בסיס לתרגול דקדוקי  •
ותחבירי

בסיס לפיתוח הדיבור  •
והבעת הדעה

בסיס לפיתוח יכולת  •
הכתיבה

, ציטוט: סימנים מיוחדים•
...ראשי תיבות

...סלנג, הכרת פתגמים•

חדשות  
ואקטואליה

השגת מידע חדשותי •
?מה קורה–אקטואלי 

תחושת מעורבות  •
בחברה ובתרבות  
–והרגשת שייכות 

לא להיות אאוטסיידר

הבנת הדעות  •
וההתרחשויות בישראל  

יכולת לגבש עמדות  –

ידע  , הרחבת ידע כללי•
לא להיות  –עולם 
הרחבת אופקים, בורים
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ישראל מתכוננת ליום הבחירות. 1

?האם ישראל תעשה היסטוריה על הירח. 4

!אל תזרקו מזון. 2

ישראל במקום העשירי. 3

יום גלידה חינם-9.4.19.  6הים התיכון ממשיך להתחמם. 5

תספורת קים: חדש באופנה. 7 עדיין סובלת' נייקי'. 8

עוד מסעדה חדשה ומעניינת. 10נתגלו עוד מיני בעלי חיים. 9

6ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



בצבעים שונים, בגדלים שונים–כותרות•

פרסומות, קריקטורות, מפות, מקומות, של אישים-תמונות•

תחומי עניין שונים בעמודים שונים–מדורים•

ידיעות ממקומות שונים בעמודים שונים–ישראל והעולם •

רמות תמצות  , צבעים אחרים, באורכים שונים–טקסטים•

שונות
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 כותרת ראשית, כותרות, מודעות, חדשות, כתב, כתבה-מושגים  ,

..., גיליון, מודעה, תאריך, מדורים, משנה-כותרת

ימי מאבק60", 2-3' עמ, "רב עם אחיו14בן "–מספרים"

 טרגדיה', 'פוליטיקה'–מילים לועזיות'

מ"השלמת המו"–קיצורים , ראשי תיבות , לציטוטסימני פיסוק" ,

:"המשטרה תמליץ", "2' תרוץ כמס", "א"עיריית ת"

מצפה רמון", "אורנה בנאי", "ויקי", "ברגותי", "חיזבאללה"–שמות"

 ראיונות בלעדיים", "קרובההעיסקה"–משפטים סתמיים  "

 לדין–בלומנטל "–משפטים קצרים וחסרים"

8ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



 מידת הצורך בשכתוב, רמת השפה, כמות מילים חדשות-אוצר מילים

אורך הטקסט

נושאים קרובים לעולם התלמידים

 עד כמה צריך לתת מידע והסברים מקדימים–מורכבות רעיונית

רמת התחביר של המשפטים

 זמן עבר או עתיד: למשל–מבנה דקדוקי מוכר
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האגף לחינוך מבוגרים  בעברית קלה יוצא לאור על ידיהחדשון
.במשרד החינוך

.ומושגיםביאורי מילים בתוספת , ובניקוד חלקי או מלאבעברית קלה 
.להאזיןלחלק מהכתבות אפשר גם 

Google Chromeמומלץ לגלוש באתר באמצעות

https://hadshon.edu.gov.il/ כותרות•
מבזקים•
ידיעות•
תחזית מזג האוויר•
פתגמים•
בדיחות•
סיפורה של מילה•
באולפן•
ארכיון שער למתחיל•
10ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ...ועוד•

https://hadshon.edu.gov.il/


,    שבועון חדשות בעברית קלההואשער למתחיל

,                      שיצא לאור אחת לשבוע ביום שלישי

1956-2012בין השנים
.
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www.hebrewtoday.com, 02-6437153–עיתון ינשוף 

18אחת לשבועיים, גיליונות במהלך שנת הלימודים.
דיגיטלי                                  /מנוי שנתי לעיתון מודפס

עותקים  10-מנוי ל, לכל עיתון מעכשיו עד סוף שנה₪ 170עותקים 10-מנוי ל, 260₪מנוי בודד (
)לכל עיתון לשנה₪ 235

 באתר ישנו מבחן הבודק את  -כתבות ברמות שונות
.רמת העברית של הקורא הפוטנציאלי

אפשרות האזנה לכתבות

באתר מופיע שעשועון המתייחס לכתבות בכל מהדורה ,
.ובסופו מקבלים ניקוד, ערוך כשאלון אמריקני 15ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ

http://www.hebrewtoday.com/
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5עמוד–חייםמצילהפיסמפעל

.אדוםדודמגן,שפירושםא”מד–התיבותראשיאתמוצאיםאנוזובכתבה
:ֵתיבֹותְּבָראֵׁשיאֹוָתםִּכְתבּו.מיליםשלרשימה,לפניכם

________________ֵסֶפר-ֵּבית
________________ַהָצֳהַרִיים-ַאַחר

________________חֹוִלים-קּוַּפת
________________ְּכֶנֶסתֵּבית
________________ָלָאֶרץחּוץ
________________ָׁשבּועַ -סֹוף

:ֶׁשֵמֲאחֹוֵריֶהןַהִמיִליםֵאתָמְצאּו.ֵתיבֹותָראֵׁשיִמְסַּפרִלְפֵניֶכם.ב
________________ל”ֲחזַ 
________________�”ַתנַ 
________________ד”עֹו

________________ל”ַצהַ 
________________ׁש”ָקמָ 
________________א”ת

5עמוד–חייםמצילהפיסמפעל

:הבאיםהמשפטיםאתלהשליםמהתלמידיםבקשו
שלרבים_________נמצאיםהארץ_________ב

למכורשלהם_________שה,כמובן.הפיסמפעל
תפקידלהםישמעכשיו,אולם._________כרטיסי

._________להציל–יותרהרבהחשוב_________
כזהדוכןבכלשם’אדוםדודמגן‘אלהבימים

._________במהירלטיפול_________
,”האפשרית_________בלבבהתקפילטפלחשוב“

.’אדוםדודמגן’באומרים
_________א”ומדהפיסמפעל_________,ב

.האלהבמכשירים_________איךלאזרחיםפרטים
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18אחת לשבועיים, גיליונות במהלך שנת הלימודים.
דיגיטלי                                  /מנוי שנתי לעיתון מודפס

עברית יותר בסיסית מינשוף.

תרגומי מילים לאנגלית

תרגילים בעיתון
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'ביטחון וכו, בריאות, מדע, מוזיקה, ספורט, ֵחברה, כלכלה, פוליטיקה: למיין כותרות לפי נושאים) 1

משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן נגד  . 4
קופות החולים הזמינו חיסונים נוספים. שפעת

2019עד 2010-עולים עלו לישראל מ255,000.7
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:  לדרג כותרות לפי מידת חשיבות או מידת עניין) 2

?מה הכי מעניין אותך? מה הכי חשוב לדעתך

ַהַחְקָלִאים ּכֹוֲעִסים

ָּכ� ַּתַעְזרּו ָלּה-? ַּבְיָׁשִניתַהַּיְלָּדה 

ַׁשַּפַעת ַהֲחִזיִרים חֹוֶזֶרת

ֵמַתח ִׂשיא ִלְקַראת ַהִּמְׂשָחק ֵּבין  
א"ַמַּכִּבי ֵחיָפה ְלַהּפֹוֵעל ת

ְׁשֵני ְצִעיִרים ִנְפְצעּו ִמֶּיִרי ְּבֵעֶמק  
ֶאָחד ֵמֶהם ְּבַמָּצב ָאנּוׁש, ְזבּולּון

24ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



להתאים בין כותרת לתמונה) 3

בא

ג
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)אפשר בשתי קבוצות תלמידים(לתת כותרת לתמונה ) 4

_____ _____אֹוְפָנה 
?_______________

26ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



)ניבוי, כמבוא לעיסוק בכתבה(שאילת שאלות על כותרות ) 5

?מי הופך לטיפש•"אנחנו הופכים לטיפשים"

?למה אנחנו הופכים לטיפשים•

?מה אפשר לעשות אם לא רוצים להפוך לטיפשים•

  לאחר קריאת
הכתבה מסכמים  

אותה בעזרת  
השאלות שנשאלו  

בתחילה

?מה קורה גם היום•

?מתי עוד–' גם'•

?איפה זה קורה•

?למה זה קורה•
27ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



שאלות לכותרת3-שאילת שאלות על כותרות : תרגול

אשת המסור  –נטלי •
ספרים חדשים בשנה  8600•
פלואוריד במים נגד עששת  •
דינוזאורים התגלו בפרו•
ראש ממשלת הודו מושך תשומת לב•
המכבייה האירופית מנצחת  •
ספרייה מסוג אחר•
28ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץמוכנים תמיד•



שכתוב כותרות) 6

תרופות במאות מיליונים  : חשד
נגנבו ממחסני קופת חולים

________________?גנבו ______ 

חודשו היחסים הדיפלומטיים  
עם ַמְלָטה

_____________את _______ ישראל הצליחה 

27.5%סער , 72.5%: נתניהו
הקולות  _____ את _________ בנימין נתניהו 

של חברי מרכז הִליּכּוד וגדעון סער  
____________רק __________ 

_________________________מָה 
29ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



בחירת הכתבה  . 1
)בחירת המילים(הקניית אוצר מילים מראש . 2
פ על הנושא שבכותרת"שאלות בע. 3
עם שאלות ממוקדות) בזוגות, ביחד(קריאה . 4
פ ונימוקה"הבעת עמדה אישית בע. 5
כתיבת תגובה לעיתון בעקבות הכתבה. 6

30ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



"זה כלי נשק: "מאות מפגינים בתל אביב נגד אופניים חשמליים"
:בחירת הכתבה

בחירת אוצר  
:מילים

אחריּות, סמכויות, ַרשּות, ּפגיעה, ִמדָרָכה, מְפגינים: שם עצם
נעְרָכה  , ַיזמּו, ִנְפצעה: פועל

אֵשם, ַחְשַמִלי: שם תואר
להעניש: שם פועל

.מילים שונות מאוצר המילים2בכל משפט . משפטים3כתבו : משימה

שאלות על הכותרת  
:וניבוי

?מי המפגינים1.

?למה מפגינים דווקא בתל אביב2.

?למה הם נגד אופניים חשמליים3.

?איך אופניים חשמליים הם כלי נשק4.
31ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



"זה כלי נשק: "מאות מפגינים בתל אביב נגד אופניים חשמליים
2015ביוני 05, יום שישי,דנה ירקוני 

בשכונת ּביָצרֹון שבֵתל אביב נגד נסיעה  ) חמישי(בני אדם הפגינו אתמול 150-כ
שאותה יזמו תושבי השכונה יחד עם עמותת  , ההפגנה. באופניים חשמליים על ִמדרכות

, ילדה בת שלוש שגרה בשכונה, נערכה אחרי שהשבוע נפצעה עְלָמה, "אור ירוק"
.מפגיעה של אופניים חשמליים

?מי המפגינים. 1
?איפה אנשים נוסעים באופניים חשמליים. 2
?למה עשו הפגנה דווקא שם. 3
?נערכה, יזמו: איזו מילה אפשר לכתוב במקום. 3
?נגד מי מפגינים לפי דעתכם. 4

:קריאה עם שאלות ממוקדות

32ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



,      "אנו מפגינים על זה שאף ַרשּות לא לוקחת על עצמה את הבעיה הזו"
כשדיברנו עם משרד התחּבּורה הם אמרו לנו  . "של עְלָמהִאמא, אמרה ִשיִרי

כשדיברנו עם המשטרה אמרו לנו שמשרד התחבורה . שהמשטרה אֵשמה
העירייה אמרה לנו שאין לה שום סמכויות להעניש על מה , מצד שלישי. אֵשם

".כל אחד זורק את האחריות על השני. שעושים ברחוב

?מי מדבר בכתבה. 5
?מה הבעיה שהיא מדברת עליה. 6
??של מי האחריות על הבעיה: מה אתם חושבים. 7

?מה דעתך:פ"הבעת עמדה אישית ונימוקה בע
נגד אופניים חשמלייםבעד אופניים חשמליים

כתבו את תשובת המשטרה להורים המפגינים:כתיבת תגובה

איך לפי דעתכם אפשר לפתור את הבעיה: כתבו תגובה לכתבה?
33ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



.2004" שער למתחיל"בחרו כתבה מתאימה מתוך . 1
.בחרו  את אוצר המילים שתקנו לפני קריאת הכתבה. 2
.שאלות על הנושא שבכותרת3נסחו . 3
.נסחו שאלות ממוקדות על הכתבה. 4
.פ ונימוקה"נסחו שאלה להבעת עמדה אישית בע. 5
.נסחו משימת כתיבה בעקבות הכתבה. 6

34ף"תש. קורס הנחלת הלשון. ציפי שץ



3' עמ" שער למתחיל"
:סדרו את המשפטים לפי סדר האירועים בכתבה) 1

חלק מהחומה מעל הכותל המערבי נפלה.

  ביום ראשון התחבורה הציבורית בירושלים

.הפסיקה לכמה שעות

 מ"ס40השלג בצפון הגיע לגובה של.

  ישראלים שבאו לצפון לראות את השלג לא

.יכלו לחזור

הרבה שלג ירד בשבת וביום ראשון.
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משימות איתור פרטים) 2

1בעמוד ארצותשלושמצאו שמות של •

2שרי ממשלה והתפקיד שלהם בעמוד ארבעה של שמותמצאו •

ספורטכתבות העוסקות בשתימצאו בעיתון •

בעלי חייםהעוסקת באחת מצאו בעיתון כתבה •

?יש בעיתוןלאמאמכתבים מבת כמה •
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בעמוד/פיענוח מספרים בכתבה) 3

מה כתוב על  
?המספר

רעידת האדמה  
המספר-) 2' עמ(

10:14
5.1

1927

?מה כתוב על המספר 16' מספרים בעמ
71

900,000,000
241
18+
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התאמה בין משפטים גזורים מהעיתון) 4

בגלל השלג

ילדים ונערים

תינוקת

הממשלה דנה

ץ דן"בג

עלייה במספר

שיחות בין

בתוכנית האוצר

 הפלשמורהבעניין

לא למדו בירושלים ובצפון

לא יוכלו לקנות סיגריות

נמצאה ברחוב

מקבלי תעודת הבגרות

הודּו לּפקיְסַטן
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"  אתיופית-בוכרית-חתונה קווקזית"פעלים שמופיעים בכתבה 20כתבו 1)

:  ומיינו אותם, )6' עמ(

עתיד–עבר –הווה : קבוצות3-ל

לפי הבניינים  : קבוצות5-ל

רבות-רבים -נקבה -זכר : קבוצות4-ל

,  הביאו, מסבירים, מדגימים, רוקדים, חוגגים, הכינו, ציפינו, התלוו, ביקרנו
,  זכינו, אמר, מרגישים, היכרנו, רקדתי, עלתה, עונים, שואל, שרים, אוכלים
...הרגשנו, הבאתי

"  אתיופית-בוכרית-חתונה קווקזית"פעלים שמופיעים בכתבה 20כתבו 1)

:  ומיינו אותם, )6' עמ(

עתיד–עבר –הווה : קבוצות3-ל

לפי הבניינים  : קבוצות5-ל

רבות-רבים -נקבה -זכר : קבוצות4-ל
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:על מי נכתב כל שם תואר–) 9' עמ(' פסיפלורה') 2

אקזוטי
מיוחד
סגולה
בֵשל

מקומטת
גבוהה
טבעית
מרגיע
יפים
נהדר
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בכתבה מופיעות מילות הקישור  –) 12' עמ(' כל אחד במשפחה עסוק בענייניו') 3

.הניגודים2העתיקו את . פעמים2' אך'ו' אבל'

הכול לכאורה מושלם  . "א
לדעתי יש לנו  אבל, בחיינו
מה אתם  –"... בעיה

?חושבים הבעיה שלהם

נתתי את כל החיים שלי  . ב
כיום אני אך... למשפחה

מרגישה שהמשפחה שבניתי 
היא לא המשפחה שחלמתי  

על איזו  –"... עליה
?משפחה היא חלמה
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...  סליחה על,  ...תודה לך ש–) 15' עמ(' אמארציתי לומר לך ') 4

:השלימו את המשפטים לפי הכתבה–

.....תודה לך שבכל בוקר את. א
....תודה לך שבצהריים. ב
...תודה לך שאת מוצאת. ג
....תודה לך שילדת. ד

...תודה לך ש, אמא: שלכם לאמאכתבו תודה 
...סליחה על שאני. א
....סליחה על ה. ב
....סליחה על ש. ג

....סליחה על, אמא: שלכםלאמאכתבו סליחה 
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.רפרפו וסרקו את העיתון: תרגיל

.תרגילים דקדוקיים שונים2בחרו כתבה או עמוד בעיתון וכתבו 

.צלמו ושלחו בקבוצה
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