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 1-התוכניותבמאגרהעבריתהוראתעלהפיקוחתוכניות

מספר

התוכנית

ן"בגפ

הערות שם–קשראיש

ל"ודוא

נדרשיםמשאבים וקישורקצרפרוט אוכלוסיית

יעד
יחידה/אגף מינהל התוכניתשם

20049 לוישניר"ד/קולןלימורר"ד

לוירויטלשמעון

revitallev@education.gov.

il 

הספרביתצוותמתוךמובילהמורהאיתור

התוכניתלהטמעת

המובילהלמורההדרכהיוםחצירכישת

שלהעבודהבתוכניתהגדרהרצוי)

(ספריתהביתהמדריכה

מדריכה/המובילההמורההשתתפות

,שעות30)מקוונתארציתבהשתלמות

(השתלמותלגמולמוכר

קטנהבקבוצהלהוראהפרטניותשעות 2

גילשכבתבכל ,מחנכתכלעבור

המורהשלהדרכהלמפגשיזמןהקצאת

הנבחרותהגילשכבותמחנכותעםהמובילה

לתוכניתיישומיתהרחבההיא "קוראקול"

מטרתה .הלשוניבחינוךהמחייבתהלימודים

ידעכוללתהתוכנית .ו-בבכיתותקריאהלבסס

ומערךיישומיותפרקטיקות ,למוריםתיאורטי

זיקהעלמושתתתהתוכנית .קריאהאבחונישל

במסגרתומתבצעתלהוראההערכהביןהדוקה

בקבוצותאוהכיתהבמליאתהעבריתשיעורי

-https://edu.gov.il/mazhap/Hebrewקטנות

Primary/Curriculum/Pages/curriculum-

elementary-school.aspx

מורים

עלפיקוח

הוראת

העברית

ביסודי

מזכירות

פדגוגית

לקידוםקוראקול

הקריאהשטף

907 רכישת

ציוד

מורללי /שגביעלר"ד

lalymor1@gmail.com 

לוירויטל

revitallev@education.gov.

il

ללא

לשוניחינוך-בעבריתספריתביתהדרכה

לקריאהספריםשלסטים–ציודרכישת

הכיתהספריתלהעשרתספריםוכןמונחית

בשיעוריהוראהשעות 12-10הקצאת

ספריםלקריאתעברית

ספריםקריאתשלבערךעוסקתהתוכנית

 :כוללתהתוכנית .ההיקףרחבתובתרומתם

 ;בכיתהמונחיתלקריאההוראהפרקטיקות

מבחר ;נבחריםלספריםמובנותהוראהיחידות

שליזמותפיתוח ;למוריםומפגשיםהשתלמויות

הוראתטיפוח ,להנאהקריאהלעידודמורים

הקריאהשמחתאתר.הספרות

עלפיקוח

הוראת

העברית

ביסודי

מזכירות

פדגוגית

הקריאהשמחת

קריאתלעידוד

ספרים

mailto:revitallev@education.gov
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Curriculum/Pages/curriculum-elementary-school.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Curriculum/Pages/curriculum-elementary-school.aspx
mailto:revitallev@education.gov.il
https://lalymor1.wixsite.com/happyreading
https://lalymor1.wixsite.com/happyreading


2-התוכניותבמאגרהעבריתהוראתעלהפיקוחתוכניות

מספר

התוכנית

ן"בגפ

הערות ל"ודואשם–קשראיש נדרשיםמשאבים וקישורקצרפרוט אוכלוסיית

יעד
יחידה/אגף מינהל התוכניתשם

20051

משליתמר /אברהםאילנית

tamar.michaly@gmail.com

פרימורלירוןר"ד

לוירויטל
revitallev@education.gov.il

שפהרכזתאומדריכהשלליווי

הוראהשעות 20-15הקצאת

דאוגבכיתות

מוריםשללמידהזמן

 .סביבהבנושאשיעורים 15-כבןמהלך

 ,מידעייםוטקסטיםסיפוריםקוראיםהתלמידים

 ,"הירוקותהאצבעות"לחבורתמצטרפים

להגנתמשימהובוחריםידעמרחיבים

מבצעיםהםהפעילותכדיתוך .הסביבה

 .שפהמיומנויותולומדיםהערכהמשימות

כוללת ,מישחוקמשלבת ,במודלבנויההתוכנית

 .טעויותניתוח ,למורהמדריך ,לילדיםאתר

:בקישורלצפייה .תחומית-ביןלהוראהמתאים
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit

/HebrewPrimary/professional-

development/GreenFingers.pdf

מורים

ותלמידים

עלפיקוח

העבריתהוראת

ביסודי

מזכירות

פדגוגית

האצבעותחבורת

הירוקות

20071

לוירויטל

revitallev@education.gov.il

עבורהדרכהיוםאויוםחצירכישת

מובילהמורה/עבריתרכזת

-פרטניתלהוראהבודדותשעות

רצוי

זמןפנימיתלהדרכהשעותהקצאת

הנחיהלקבלתמורים

ביתהשתלמותשעותהקצאת

ספרית

 ,לשונילחינוךמדריכהשלליווי

.מחוזיתמדריכהעםבהתייעצות

(בכירהמורהוא)עבריתרכזותשלהתמקצעות

.עותש180-כ ,שנים 3בתלמידהבתוכנית

במחוזליווי+ דיגיטליארציבקורסתתקייםהלמידה

פדגוגיידעלצדעיוניתהעמקהותכלול ,ס"בביהאו

בהעברת, בהדרכהמונחיתהתנסות, שפהבהוראת

.דועוספרית-ביתהשתלמותמפגשי

 /שפהרכזות

מורות

מובילות

עלהפיקוח

העבריתהוראת

האגף /ביסודי

יסודילחינוך

מזכירות

/פדגוגית

מינהל

פדגוגי

מומחיתלקראת

ביתאוריינות

ספרית

18566

טלמורמוריה /קרולגילה  /בודדותשעות /הדרכהימירכישת

ייעודיתבהכשרהמורותהשתתפות

 'גלכיתהשעוליםלתלמידיםלימודייםפעריםסגירת

אישהכשרת .ובכתיבהבקריאהשולטיםאינםועדיין

ובהיבטיעברית-הלשוניהחינוךבתחוםצוות

והכוונהעצמיתמסוגלות ,עצמאילומדמיומנויות

.עצמית

מורים

ותלמידים

לחינוךהאגף

/יסודי

עלהפיקוח

העבריתהוראת

ביסודי

מינהל

 /פדגוגי

מזכירות

פדגוגית

'בשלביסודות

mailto:tamar.michaly@gmail.com
mailto:revitallev@education.gov.il
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/professional-development/GreenFingers.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/professional-development/GreenFingers.pdf
mailto:revitallev@education.gov.il


 3-התוכניותבמאגרהעבריתהוראתעלהפיקוחתוכניות
מספר

התוכנית

ן"בגפ

הערות שם–קשראיש

ל"ודוא

משאבים

נדרשים

וקישורקצרפרוט יחידה/אגף מינהל התוכניתשם

20048

החינוךבאתרונשמריםמוקלטיםהמפגשים

אחתבערךמתקיימיםהמפגשים .הלשוני

להשתתףצורךאין .הערבבשעותלחודש

המפגשיםבהקלטותלצפייה .ההרצאותבכל

לקישורלהכנסניתןהקודמים

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-

Primary/professional-

knowledge/Pages/reseearch.aspx

כהןמיקיר"ד

Mikico24@gmail.com

פרימורלירון

lironprimor@gmail.com

לוירויטל

revitallev@education.gov.il

שעותהקצאת

ולשיתוףללמידה

במסגרת

ביתההשתלמות

ספרית

 ,מוריםעםחוקריםשלפתוחיםמפגשיםסדרת

הלשוניוהחינוךהשפהמתחומיחוקרים .(וובינרים)

ולקייםעבריתלהוראתרלוונטימחקרלהציגמוזמנים

זכאים "כוורת"בשלומדיםמורים .המאזיניםעםשיח

וקישוריםמידעלקבלת .מפגשכלעבורלגמול

בקישורהטופסאתלמלאישלהרצאות

https://forms.gle/DsDoqkdYDPNqZQra6

מורים עלפיקוח

העבריתהוראת

ביסודי

מזכירות

פדגוגית

אלהמחקרמן

הכיתה

20054

רכזתהשתתפותמחייבתהתוכנית

זמןלרכזתמקצהספרבית .בהשתלמות

.שיבחרבהיקףלמוריםהנחייה

ר"ד /אברהםאילנית

טרוינסקי-תדמורמעין

maayant21@gmail.com

לוירויטל

revitallev@education.gov.il

שעותקצאתה

בכיתותללמידה

ג-א

שלליווירצוי

ביתמדריכה

רכזתאוספרית

עברית

גישהנדרשת

למחשב

הרכזות.עבריתלרכזותמפעילההשתלמות

הבנת ,כיתהשיחכגון)תוכןבתחוםמעמיקות

וחומרימצגותמקבלות,  (ועודבכתבהבעה ,הנקרא

במסגרתהתכניםבהעברתמתנסות, הדרכה

הנחיהקבלתתוךספריהביתהמקצועיהפיתוח

:לצפייה(שעות 12-10בהיקף)בהשלמותוליווי

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit

/HebrewPrimary/professional-development/rakazot.pdf

 /שפהרכזות

מורות

מובילות

עלפיקוח

העבריתהוראת

ביסודי

מזכירות

פדגוגית

מנחותרכזות

מקצועיפיתוח

20055

שעות)הוראהשעות 15לפחותלהקצותיש

כיתהלכל (ישראליתיהודיתותרבותעברית

.התוכניתאתשלומדת

והרשמהלפרטים

לוירויטל :להשתלמות

revitallev@education.gov.il

ומובילתמפתחת

אסתיר "ד: התוכנית

מנחם-בןתאומים

שעותהקצאת

בכיתותללמידה

ג-א

שלליווירצוי

ביתמדריכה

רכזתאוספרית

עברית

גישהנדרשת

למחשב

היחידות .ג-אלכיתותדיגיטליותהוראהיחידות 12

כוללותההוראהיחידות .למורהמדריכיםכוללות

התרבותמןוטקסטיםהיהודייםהמקורותמןטקסטים

שפהמיומנויותטיפוחלצדהעכשוויתהישראלית

אינטראקטיביותהיחידות .המיליםאוצרוהעשרת

בנושאיםועוסקותהשנהלוחאתמלוות ,ומגוונות

:הלשוניהחינוךבאתרליחידותקישור .לילדיםקרובים
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-

Primary/learning/Pages/teaching-learning-materials.aspx

מורים

ותלמידים

עלפיקוח

העבריתהוראת

ביסודי

מזכירות

פדגוגית

ושפהכשתרבות"

תרבות-"נפגשות

ישראליתיהודית

לשוניוחינוך

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/professional-knowledge/Pages/reseearch.aspx
mailto:Mikico24@gmail.com
mailto:lironprimor@gmail.com
mailto:revitallev@education.gov.il
https://forms.gle/DsDoqkdYDPNqZQra6
mailto:maayant21@gmail.com
mailto:revitallev@education.gov.il
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/professional-development/rakazot.pdf
mailto:revitallev@education.gov.il
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/learning/Pages/teaching-learning-materials.aspx


הבאיםבשקפיםראוכניותוהתעלפירוט



הקריאהשטףלקידום"קוראקול":התוכניתשם
יסודי ,עברית:הדעתתחום

בחינוךהמחייבתהלימודיםלתוכניתיישומיתהרחבההיא"קוראקול": התוכניתתקציר
.נוספותשפהמיומנויותקידוםלצדו-בבכיתותהקריאהאתלבססמטרתה. הלשוני

.  קריאהאבחונישלומערךיישומיותפרקטיקות, למוריםתיאורטיידעכוללתהתוכנית
העבריתשיעוריבמסגרתומתבצעתלהוראההערכהביןהדוקהזיקהעלמושתתתהתוכנית
 .קטנותבקבוצותאוהכיתהבמליאת

הלשוניבחינוךמובילהמורה,מורים,ייסוד: יעדאוכלוסיית

ביסודיעבריתר"מפמ,דרזנרהלוידליה /מחוזיתמדריכה: לתוכניתלכניסהלפנותלמי
revitallev@education.gov.il20049: תכניתמספרקוראקול

 ?בתוכניתלהשתתףשרוצהס"מביה(משאבים)נדרשמה
(הלשוניבחינוךמדריכה/לרכזתעדיפות)התוכניתלהטמעתהספרביתצוותמתוךמובילהמורהאיתור❑

(ספריתהביתהמדריכהשלהעבודהבתוכניתהגדרהרצוי)המובילהלמורההדרכהיוםחצירכישת❑

(השתלמותלגמולמוכר,שעות30)מקוונתארציתבהשתלמותמדריכה/המובילההמורההשתתפות❑

(אופציונאלי-גילשכבותבשתימיקוד)גילשכבתבכל ,מחנכתכלעבורקטנהבקבוצהלהוראהפרטניותשעות 2❑

.הנבחרותהגילשכבותמחנכותעםהמובילההמורהשלהדרכהלמפגשיזמןהקצאת❑

mailto:revitallev@education.gov.il


ספריםקריאתלעידוד"הקריאהשמחת":התוכניתשם
יסודי,עברית: הדעתתחום

 :התוכניתתקציר
: כוללתתוכניתה. ההיקףרחבתובתרומתםספריםקריאתשלבערךעוסקתהתוכנית

;נבחריםלספריםמובנותהוראהיחידות;בכיתהמונחיתלקריאההוראהפרקטיקות
;להנאהקריאהלעידודמוריםשלזמותויפיתוח;למוריםומפגשיםהשתלמויותמבחר
.הספרותהוראתטיפוח

מורים,יסודי: דיעאוכלוסיית
revitallev@education.gov.ilלויויטלר: לפנותלמי

מחוזיתמדריכה:לתוכניתלכניסהלפנותלמי

?בתוכניתלהשתתףשרוצהס"מביה(משאבים)נדרשמה

לשוניחינוך-בעבריתספריתביתהדרכה❏

הכיתהיתיספרלהעשרתספריםוכןמונחיתלקריאהספריםשלסטים-ציודרכישת❏

(ר"מפמבאתרמומלציםספריםרשימת)

ספריםלקריאתעבריתבשיעוריהוראהשעות 12-10הקצאת❏

907: התוכניותבמאגרכניתותמספר-" הקריאהשמחת"

mailto:revitallev@education.gov.il
https://lalymor1.wixsite.com/happyreading/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%90-%D7%95


ספריתביתאוריינותמומחיתלקראת:התוכניתשם
יסודיעברית:הדעתתחום

 :התוכניתתקציר
.שעות180-כ, שנים 3בתלמידהבתוכנית(בכירהמורהאו)עבריתרכזותשלהתמקצעות

ידעלצדעיוניתהעמקהותכלול,ס"בביהאובמחוזליווי +דיגיטליארציבקורסתתקייםהלמידה
.ועודספרית-ביתהשתלמותמפגשיבהעברת,בהדרכהמונחיתהתנסות, שפהבהוראתפדגוגי
ס"ביומחויבותטווחארוכתללמידהמחויבותשלובתנאימיוןתהליךלאחריתקבלורכזות

 .במהלךלתמיכה

מורים, יסודי:יעדאוכלוסיית

revitallev@education.gov.ilביסודיעבריתר"מפמ /מחוזיתמדריכה :לתוכניתלכניסהלפנותלמי
20071: התוכניותבמאגרכניתותמספר-"אוריינותמומחהלקראת"

 ?בתוכניתלהשתתףשרוצהס"מביה(משאבים)נדרשמה
מובילהמורה/עבריתרכזתעבורהדרכהיוםאויוםחצירכישת❑
רצוי-פרטניתלהוראהבודדותשעות❑
הנחיהלקבלתמוריםזמןפנימיתלהדרכהשעותהקצאת❑
ספריתביתהשתלמותשעותהקצאת❑
מחוזיתמדריכהעםבהתייעצות,לשונילחינוךמדריכהשלליווי❑

mailto:revitallev@education.gov.il


הערכה-הוראהעולמון" הירוקותהאצבעותחבורת": התוכניתשם

יסודי, עברית:הדעתתחום
 :התוכניתתקציר
וטקסטיםסיפוריםקוראיםהתלמידים.סביבהבנושאשיעורים 20-15-כבןמהלך

משימהובוחריםידעמרחיבים,"הירוקותהאצבעות"לחבורתמצטרפים, מידעיים
מיומנויותולומדיםהערכהמשימותמבצעיםהםהפעילותכדיתוך.הסביבהלהגנת

חּוקמשלבת ,המודלפלטפורמתעלבנויההתוכנית .שפה ,לילדיםאתרכוללת ,ִמשְׂ
.תחומית-ביןלהוראהמתאים.טעויותניתוח,למורהמדריך

(מוכנותוהערכההוראהיחידות)ותלמידיםמורים,יסודי: יעדאוכלוסיית

revitallev@education.gov.iביסודיעבריתר"מפמ/מחוזיתמדריכה:לתוכניתלכניסהלפנותלמי

 20051:התוכניותבמאגרתוכניתמספר-"הירוקותהאצבעותחבורת"

?בתוכניתלהשתתףשרוצהס"מביה(משאבים)נדרשמה
שפהרכזתאומדריכהשלליווי❑
דאוגבכיתותהוראהשעות20-15הקצאת❑
מוריםשללמידהזמן❑

mailto:revitallev@education.gov


הכיתהאלהמחקרמן: התוכניתשם
יסודי,עברית: הדעתתחום

מתחומיחוקרים(.וובינרים)מוריםעםחוקריםשלפתוחיםמפגשיםסדרת :התוכניתתקציר
.המאזיניםעםשיחולקייםעבריתלהוראתרלוונטימחקרלהציגמוזמניםהלשוניוהחינוךהשפה
ישלהרצאותוקישוריםמידעלקבלת. מפגשכלעבורלגמולזכאים "כוורת"בשלומדיםמורים
https://forms.gle/DsDoqkdYDPNqZQra6בקישורהטופסאתלמלא

וריםמ, יסודי: יעדאוכלוסיית

revitallev@education.gov.ilביסודיעבריתר"מפמ /מחוזיתמדריכה:לתוכניתלכניסהלפנותלמי
20048: התוכניותבמאגרכניתותמספר-"הכיתהאלהמחקרמן"

?תבתוכנילהשתתףשרוצהס"מביה(משאבים)נדרשמה
ספריתביתההשתלמותבמסגרתולשיתוףללמידהשעותהקצאת

https://forms.gle/DsDoqkdYDPNqZQra6
mailto:revitallev@education.gov.il


 "ספריביתמקצועיפיתוחמנחהרכזת" :התוכניתשם
יסודיעברית :הדעתתחום

הבנת ,כיתהשיחכגון)תוכןבתחוםמעמיקותהרכזות :עבריתלרכזותמפעילההשתלמות  :התוכניתתקציר

המקצועיהפיתוחבמסגרתהתכניםבהעברתומתנסותהדרכהוחומרימצגותמקבלות, (ועודבכתבהבעה ,הנקרא

 :בקישורלצפייה .( שעות 12-10בהיקף)בהשלמותוליוויהנחיהקבלתתוךספריהבית
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/professional-development/rakazot.pdf

ומוריםלמידיםת, יסודי :יעדאוכלוסיית

revitallev@education.gov.ilביסודיעבריתר"מפמ /מחוזיתמדריכה :לתוכניתלכניסהלפנותלמי
20054  :התוכניותבמאגרתכניתמספר- "נפגשותועבריתכשתרבות"

 ?בתוכניתלהשתתףשרוצהס"מביה (משאבים)נדרשמה
ג-אבכיתותללמידהשעותהקצאת❏
עבריתרכזתאוספריתביתמדריכהשלליווירצוי❏
למחשבגישהנדרשת❏

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/professional-development/rakazot.pdf
mailto:revitallev@education.gov.il


 "נפגשותועבריתכשתרבות" :התוכניתשם
יסודי,עברית :הדעתתחום

כוללותההוראהיחידות .למורהומדריכיםג-אלכיתותדיגיטליותהוראהיחידות 12  :התוכניתתקציר

שפהמיומנויותטיפוחלצדהעכשוויתהישראליתהתרבותמןוטקסטיםהיהודייםהמקורותמןטקסטים

בנושאיםועוסקותהשנהלוחאתמלוות ,ומגוונותאינטראקטיביותהיחידות .המיליםאוצרוהעשרת

: הלשוניהחינוךבאתרליחידותקישור .לילדיםקרובים
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/learning/Pages/teaching-learning-materials.aspx

ומוריםתלמידים ,יסודי :יעדאוכלוסיית

revitallev@education.gov.ilביסודיעבריתר"מפמ /מחוזיתמדריכה: לתוכניתלכניסהלפנותלמי
20055: התוכניותבמאגרתכניתמספר-" מקצועיפיתוחמנחותרכזות"

 ?בתוכניתלהשתתףשרוצהס"מביה (משאבים)נדרשמה
ג-אבכיתותללמידהשעותהקצאת❏
עבריתרכזתאוספריתביתמדריכהשלליווירצוי❏
למחשבגישהנדרשת❏

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/learning/Pages/teaching-learning-materials.aspx
mailto:revitallev@education.gov.il


'בשלביסודות :התוכניתשם
יסודי/עברית-לשוניחינוך :הדעתתחום

 :התוכניתתקציר
אישהכשרת.ובכתיבהבקריאהשולטיםאינםועדין'גלכיתהשעוליםלתלמידיםלימודייםפעריםסגירת

.עצמיתוהכוונהעצמיתמסוגלות,עצמאילומדמיומנויותובהיבטיעברית-הלשוניהחינוךבתחוםצוות

:יעדאוכלוסיית
יסודי❑
מורים/תלמידים❑

טלמורריהמו, קרולגילה:לתוכניתלכניסהלפנותלמי
 18566: התוכניותבמאגרהתוכניתמספר

?בתוכניתלהשתתףשרוצהס"מביה(משאבים)נדרשמה
(שלם/חצי/רבע)הדרכהימירכישת❑
בודדותשעות❑
ייעודיתבהכשרההשתתפות:אחר❑



ד"לחממיוחדותן"בגפנוספותתוכניות

התוכניתמספר

ן"בגפ
התוכניתעלפרטים התוכניתשם

20057

ליישםניתןאותם "עופרים"תוכניתשלהדידקטייםהעקרונותאתכוללתההשתלמות .שעות 30שלבהיקף ,מפעילהמקוונתהשתלמות

אוצרהעשרת ,טקסטעםמפגש ,חימוםשיחת :כוללשיעורמבנהכוללתהתוכנית .חוויתיתבדרךשונותסוגותעםובמפגששוניםבנושאים

 .והערכהכתיבה ,תפקידיםמשחק ,מילים

 "עופרים"תוכנית

בכתבההבעהלטיפוח

פה-ובעל

18572
התלמידיםכללתלמידי .ולתלמידיםלמוריםוירטואליותהדרכותתמתקיימותהתחרותבתקופת .ד"החמתלמידשלסיפוריםכתיבתתחרות

.חדשיםעוליםלתלמידיםמיוחדמסלולמתקיים .הארציבשלבוישמחוזיבשלבהזוכיםתלמידיםישנם ."הצעיריםהסופרים"באתרמתפרסמים
הצבימרוץ

19660
תוכנית המעמיקה את הקשר בין התלמידים לסבא וסבתא או מבוגר אחר במשפחה בפעילויות מגוונות במהלך השנה המקדמות מיומנויות שפה 

.  ועוד( פודקאסט)בהסכתראיון , תמונה מספרת, סיפורי עליה, סיפורו של חפץ: כגון

דור לדור יביע אומר  

בחינוך הלשוני  

18574
התוכןמבחינתהדגש( מצווהבר/לבתדרשההכנת-ובכיתות)קהלבפניהצגתווכןשבועלפרשתתורהדברהכנתהכוללתהוראהתוכנית

.התלמידיםלחיירלוונטימסר/נושאבחירתעלהוא
הפרשהאלמסע

 .בחירהפי-עלמהספרבקולקריאהשלקטעבשילובספרעללהמליץלומדיםתלמידיםבההלימודיםלשנתהאחרוןבחודשהמופעלתתוכנית

.ל"זאורבךאורישם-עלהתוכנית .הספרלביתמחוץאנשיםבהשתתפותחגיגיתספריתביתהתכנסותמתקיימתהתוכניתבסוף
לספרהצעה

19639
בביתקריאהלעידודפעילויותמפעיליםהמורים .ספריםלקריאתכיתהלכלכמותייעדמוצבהתוכניתבמהלך .להנאהקריאהלעידודתוכנית

הפנאיובשעותהספר
למיליוןקוראים

19642
 .ספריםלקרואאחריםלעידודחברתיתופעילותאישיטעםגיבוש ,הקריאהחווייתעלבדגשהפנאיבשעותספריםקריאתלעידודתוכנית

.החברתיתפעילותםעלכהוקרה "השווההתו"בלזכותיכוליםתלמידים
קריאהשווה

.הדתיהחינוךבמינהלד"בחמלשונילחינוךהיחידהמטעםמתבצעותד"החמתוכניותכל
.משאביםללא ,חינםוניתנותלמוריםמיועדותהתוכניותכל

yaelna@education.gov.i lנדלריעל :לפרטים

mailto:yaelna@education.gov


!איתנוללמודמוזמניםהספרבתי

:לרשותכםלעמודנשמח

0506288945דרזנרהלוידליהרית"המפמ•

:עםיחד

הפדגוגיתבמזכירותהעבריתהוראתעלהפיקוחצוות•

יסודילחינוךבאגףיסודלמיומנויותהמחלקהמנהלת ,קרולגילה•

ד"בחמהלשוניהחינוךעלמפקחת ,נדלריעל•

החרדיבמחוזהעבריתהוראתעלמפקחת ,רוזנמןאורית•

ההדרכהוצוותמחוזיותמדריכות•


