
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 עלון - טיפ
 למורי העברית בימים של למידה מקרוב ומרחוק 

 2021 אפרילב 8
 תשפ"א ניסןב וכ"

 הפיקוח על העברית
 בקדם יסודי וביסודי

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית, אגף שפות

 שאלה למפמ"רית

שנערכים טקסים הכיצד לקדם את מיומנויות השפה סביב 

 ?בבתי הספר בתקופה הקרובה לציון ימים לאומיים

היערכות מוקדמת של כלל בית הספר לקראת  דליה הלוי דרזנר:

הטקסים עשויה ליצור משמעות עמוקה יותר עבור התלמידים 

 לדוגמה:י השפה. וכישור וגם לשמש מנוף לקידום האוריינות

המורה האחראי על הטקס  - לימוד הטקסטים בכיתות❖
מורי העברית לבחור  וכך יוכלו ,ישתף את כלל המורים בתוכנו

בכיתה. כאשר מראש מתאימים לגיל וללמד אותם הים קטע
 ויהי דבריםההתלמידים יאזינו לקריינות או לשירה בטקס, 

. כך גם יוכלו לרכוש לעצמם עבורם יותר יםומשמעותי יםמוכר
שנקראים שוב המכוננים מילים וביטויים מתוך הטקסטים 

 ושוב מדי שנה.

חשוב כמובן לנצל את ההזדמנות  - אימון בקריאה הקולית❖
תלמידים שיופיעו הכדי לחזק קריאה קולית מדויקת אצל 

, לתרגל זאת גם עם תלמידים אחרים אפשרבטקס. אבל, 
  כחלק מלימוד הטקסט בכיתה.

אל תניחו לתלמידים להיות מאזינים פסיביים.  – האזנה❖
ים נגעו טציידו אותם במשימות האזנה, כגון אילו מהטקס

להבין טוב ו שובלליבם, מה עניין אותם, מה היו רוצים לקרוא 
 יותר?

 מן המחקר אל הכיתה

מן המחקר אל מסגרת התוכנית "ב
מוזמנים " מורים ואנשי מקצוע הכיתה

חוקרים על נושאים רלוונטיים  עם וובינרל
 לתחום החינוך הלשוני.

 ט"ז באייר, ,28.4.2021ביום רביעי 
ד"ר  תתקיים הרצאה של 20:00בשעה 

בנושא הוראת הכתיב.  צבי-שירלי הר
ידע המורפולוגי ב ההרצאה תעסוק

כנית התערבות ותב כןו ,לכתיבובתרומתו 
יטיבית המשלבת משחקים, קוגנ-מטה

שירים ואנלוגיות לשיפור יכולת הכתיב, 
 בדגש על עבודה בכיתה הטרוגנית.

כן לקבלת לקבלת הקישור להרצאה ו
הרצאות נוספות במסגרת  עלמידע 

 .כאןיש להירשם  תוכניתה
באתר  להרצאות קודמותאפשר להקשיב 
 .החינוך הלשוני

 

 מוגש מטעם צוות הפיקוח על הוראת העברית בקדם יסודי וביסודי
 

ו בנושא -מרכז למידה לכיתות ה
 לבן-תוצרת כחול

מטרת מרכז הלמידה היא העלאת 
המודעות של התלמידים לצריכת 
מוצרים ושירותים תוצרת "כחול לבן" 
תוך קידום מיומנויות השפה: הפקת 

מטקסטים והצגתו באמצעים מידע 
פה ובכתב, וכתיבה במגוון -שונים בעל

 סוגות, כגון סיכום, ראיון, הבעת עמדה.

מרכז הלמידה עשיר בחומרים 
מעניינים ורלוונטיים לילדים, כגון 

לבן, -המצאות, משחקים תוצרת כחול
 דיון בדילמות ערכיות, ועוד.

דרך ההוראה מעניינת ומשלבת 
 ליים.משחקים ואמצעים דיגיט

באתר  מרכז הלמידהתוכלו למצוא את 
הנושא מתאים  החינוך הלשוני.

או  יום העצמאות להוראה לפני
 .בעקבותיו

  

  מקצועית ותהתפתח
 בחינוך הלשוני

דרך חדשנית ", כוורתמכירים את ה"❖
? מורי היסודי לשלפיתוח מקצועי 

ב"כוורת" תוכלו להרכיב לעצמכם בכל 
עת השתלמות מותאמת אישית לפי עניין 
וצורך, מתוך מבחר של יחידות למידה 

 בקטלוגמוזמנים לעיין למורי היסודי. 
 ולבחור את המתאים לכם. 

בנוסף להשתלמויות המוצעות ❖
נפתחות לאורך למורים דרך הפסגות 

 מקוונות ארציותהשתלמויות השנה 
המועברות על ידי מיטב המרצים. כדאי 

  באתר המפמ"ר.אחרי הפרסומים  לעקוב

לתואר שני  יםמודיל כדאי לדעת על❖
 במסגרות אקדמיות: בחינוך לשוני

)ראו פרסום בנספח(,  וניברסיטת חיפהא
 .אביב-ואוניברסיטת תל, מכללת לוינסקי

 

 יום הזיכרון ויום העצמאות 

 בחינוך הלשוני

ושיעורים  ת הוראהוחידיבאתר החינוך הלשוני תמצאו 
 לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות: מצולמים

ליום הזיכרון מצולם שיעור  – ב"קצר פה כל כך האבי"❖
 דויד גרוסמן.  בעקבות שירו שלו -לכיתות ה

ו' -לכיתות ה'יחידת הוראה  – ל"לתפארת מדינת ישרא"ו❖
יחידה משלבת ה. משואות ביום העצמאותהמדליקי על 

סות אוריינית מעורבות חברתית וציונות, תוך כדי התנ
 בסביבה מתוקשבת.

ג המקנה -לכיתות א ת הוראהיחיד – "דרים ביח"ש❖
מיומנויות קריאה וכישורי שיח תוך היכרות עם השיר 

"הללויה" על שני בתיו החדשים שהוסיפה שמרית אור 
 למדינה.  70-לכבוד שנת ה

ג -לכיתות א ת הוראהיחיד –ישראל ברוכים הבאים לארץ ❖
עוסקת בעלייה לארץ ובקיבוץ גלויות וכוללת יצירות ה

 אמנות וספרות.

  :במרחב הפדגוגיחומרים נוספים תוכלו למצוא 

 במרחב הפדגוגייום הזיכרון ❖

 יום העצמאות במרחב הפדגוגי❖

 
. כאןמוזמנים לנסח שאלה שמעסיקה אתכם ולשלוח 

השם לא )תוכלו לשאול בשמכם או באופן אנונימי 
עלון -נשתדל להקדיש מקום בטיפ ן(.יפורסם בעלו

 .לשאלות שיעלו

https://forms.gle/KnKvVskJEVaN9pow6
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/professional-knowledge/Pages/reseearch.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/BlueWhite.aspx
https://view.genial.ly/60034f1fbbf1dd0fe835c93c?fbclid=IwAR1ku0H4b1pXJUunUpRMQvbSwlc5v9M-IoUpxJHymKhtEwrN4sxTJ6vVL8w
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/development/Pages/training-and-professional-development.aspx
https://edu.haifa.ac.il/index.php/he/studies-at-department-of-learning-disabilities/ma-in-the-department-of-learning-disabilities/ma-with-specialization-in-reading-and-literacy
https://www.levinsky.ac.il/program/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA/
https://www.levinsky.ac.il/program/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA/
https://www.levinsky.ac.il/program/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA/
https://go.tau.ac.il/m.a_education/language-teaching
https://youtu.be/DoGiuURVdrc
https://youtu.be/DoGiuURVdrc
https://youtu.be/DoGiuURVdrc
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/learning-teaching/models-units/tiferet.pdf
https://lo.cet.ac.il/player/?document=7656a0da-c52b-4175-a912-f31823df4cab&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=7656a0da-c52b-4175-a912-f31823df4cab&language=he
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom_zikaron_chally_marachot_israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom_atzmaut_himnon_hatikva/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom_atzmaut_himnon_hatikva/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom_atzmaut_himnon_hatikva/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/yom_atzmaut_himnon_hatikva/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsUP9gkKjo_esc9mZaJyYFiJbtm-1rujpOH4Zf5DhRMfTC1w/viewform


 

 


