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 עלון - טיפ
 דברים שכדאי לדעת   למורי העברית 

 2021 בנובמבר 18 דברים שכדאי לדעת 
 בתשפ" כסלוב י"ד

 הפיקוח על העברית
 בקדם יסודי וביסודי

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית, אגף שפות

 שאלה למפמ"רית
 ?השנהאיך אפשר לקדם הוראת עברית סביב נושאים במעגל 

   דליה הלוי דרזנר:
השפה משמשת אותנו כדי לשוחח, לקרוא ולכתוב על נושאים 
שונים והיא נושאת עליה את התרבות שלנו וגם נובעת ממנה. 
ככזאת, הוראת שפה משתלבת היטב עם העיסוק במעגל השנה, 

 ים. בנושאים שרלוונטיים מאד לחיי הילד
אדגים הפעם כיצד אפשר לעסוק בשפה סביב שירי זמר לקראת 

 חג החנוכה.
שירי זמר הם קליטים ומאפשרים זכירה והבנה של מילים חדשות. 
לחג חנוכה נכתבו שירי זמר רבים שילדים אוהבים, ובהם מילים 

)"הבה נרימה"(,  אבוקהלדוגמה  ,יום-שאינן מוכרות משפת היום
)"סורה חושך…"(. שירים  סור!)"מי ימלל גבורות ישראל"(,  למלל

אלה הם הזדמנות נפלאה להרחיב את אוצר המילים של הילדים 
ביטויים חדשים ולנטיות מילים וולהסב את תשומת לבם ל

 . ומבנים תחביריים שאינם שגרתיים דקדוקיות
ולבחון  המילה או הביטוי בשיר לעמוד על המשמעות שלחשוב 

באילו הקשרים נוספים או באיזו צורה התלמידים  יחד עם
הביטוי "ניסים דוגמה, . לדקדוקית נוספת הם פוגשים אותם

מסכת סופרים ומוכר מפלא גדול, הוא ציטוט   ונפלאות" שמשמעו
ּ אָּ  לו ּ לנו משיר התפילה: "ַהּנֵּרֹות ַהּלָּ ים ַעל, ַמְדִליִקין נו ּסִ  ְוַעל ַהּנִ

אֹות... ְפלָּ ר יומיומי עכשווי הביטוי משמש לתיאור גם בהקש". ַהּנִ
 השתלשלות  מפתיעה של אירועים.

במחברת או על לוח בכיתה,  ליצור "מילון חנוכה" מוצע למורים 
, לשבץ אותם בו מילים וביטויים הלקוחים משירי החגולכלול 

 בהקשרים אחרים וליצור סביבם משחקי מילים, תשבצים וכדומה.

שירי זמר לחנוכה הם הזדמנות מיוחדת להעשיר אוצר מילים לצד 
 ישראלי לבני עולים שאינם דוברי עברית בבית. -ידע תרבותי

עוסקת בהרחבת אוצר  הרצאתה של פרופ' ענת פריאור
 של תלמידים אלו. םהמילי

  

 כתיבהניצנים של 
בימים אלה ילדים צעירים מתנסים בראשית הכתיבה בהתרגשות 

קיימת חשיבות רבה להתנסות בכתיבה רבה, בכיתה ובבית. 
בסביבה מעודדת שאינה שיפוטית. זאת, החל מהשלבים 

השפה  ניצני הרכישה שלהראשונים של ההתפתחות האוריינית ו
 הכתובה בגן ובבית הספר. 

עבור הורים לילדים בראשית מסע  -עידוד כתיבה  בסרטון
ללי מור עם פרופ' דורית ארם על עידוד כתיבה משוחחת  הכתיבה

למורים של הילדים. היא מסבירה איך  שיהפכוע"י ההורים, מבלי 
עולה ש פעולות יומיומיות בבית תוך כדי, דרך נעימהלעשות זאת ב

  .בהן הצורך לכתוב
להשתמש בסרטון או להציע בשיח עם ההורים, מורים יכולים 

ן סביבת הבית כדי להדק את הרצף בירעיונות העולים ממנו 
ולתמוך בתהליכים אורייניים מעוררי חוויות  לסביבת בית הספר

 חיוביות.

 . הפיקוח על הוראת העברית בקדם יסודי וביסודימוגש מטעם צוות 
 טרוינסקי-עורכת:  מעין תדמור

 

 הוובינר חוזר! –"מן המחקר אל הכיתה" 

למפגש הראשון לשנת תשפ"ב בסדרת המפגשים עם  מוזמנים
ד"ר עמליה בר  נפגוש אתהפעם  .חוקרים "מן המחקר אל הכיתה"

קשרים בין ידע לשוני, קריאה , בנושא אביב-און מאוניברסיטת תל
והבנת הנקרא של טקסטים מסוגות שונות, ואיך זה קורה]א[ 

קריאה . ההרצאה תעסוק בתפקיד הידע הלשוני ויעילות הבעברית
בהבנת הנקרא ודרכים להתערבות וקידום יכולות אלו, בדגש על 

 תלמידים מתקשים. 
 .20:00בשעה  24.11.2021 כ' בכסלו, המפגש יתקיים ביום רביעי

 .הקישור למפגש
 .כאןהרשמו הרצאות הבאות בסדרה ה לקבלת הודעות על

 .כאןלשלוח יש לכם שאלה למפמ"רית? מוזמנים 
 .משולחן המפמ"רית לקבלת הודעות כאןהרשמו 

  

 חנוכה בחינוך הלשוני

 חומרים ופעילויות לחנוכה: במרחב הפדגוגי ניתן למצוא

 חנוכה בחינוך הלשוני❖
 מלוות בהצעות לפעילויות. – יצירות ספרות לחנוכה❖

 
 עלון -טיפהיכנסו לגליונות קודמים של ה

 החיסון שלא נגמר

 מוזמנים למפגש "שמחת הקריאה" בנושא:
  –"החיסון שלא נגמר" 

 דרכים לתיווך רגשי בקריאת ספר בכיתה
 כא' בכסלו תשפ"ב   25.11.21ביום חמישי 

 20:00-20:45בשעה 
 קישור לזום<<

https://www.youtube.com/watch?v=_ZyWME_hzbA
https://www.youtube.com/watch?v=Cb2QUslaGt0
https://www.youtube.com/watch?v=Cb2QUslaGt0
https://www.youtube.com/watch?v=Cb2QUslaGt0
https://www.youtube.com/watch?v=Cb2QUslaGt0
https://us02web.zoom.us/j/82795635569
https://forms.gle/Bt538ZfovPDpoeaY9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsUP9gkKjo_esc9mZaJyYFiJbtm-1rujpOH4Zf5DhRMfTC1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Ve0oASKSuWp0ZL9pWqGuPBSe4ecgWeVzeRiC8nhGo9bMQA/viewform
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/hannukah-bahinuh-haleshoni/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/hanuka-safrot/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/pedagogy-hebrew-linguistic-education/newspaper-teachers/
https://achva-ac-il.zoom.us/j/87575579498#success
https://www.youtube.com/watch?v=Cb2QUslaGt0
https://www.youtube.com/watch?v=Cb2QUslaGt0
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https://pisga.tik-tak.co.il/webpro/hishtalmuyot/index.asp?first=1&codeClient=2190&codeSubWeb=&userId=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webpro/hishtalmuyot/index.asp?first=1&codeClient=2190&codeSubWeb=&userId=0
https://www.easyform.co.il/?formId=daf8adf5-c229-ec11-ad28-d4f5ef253abd
https://www.easyform.co.il/?formId=daf8adf5-c229-ec11-ad28-d4f5ef253abd
https://www.easyform.co.il/?formId=daf8adf5-c229-ec11-ad28-d4f5ef253abd
https://www.easyform.co.il/?formId=daf8adf5-c229-ec11-ad28-d4f5ef253abd
https://www.easyform.co.il/?formId=f168a338-c329-ec11-ad28-d4f5ef253abd
https://www.easyform.co.il/?formId=f168a338-c329-ec11-ad28-d4f5ef253abd
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/hp.aspx
https://hakaveret.education.gov.il/
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/development/Pages/training-and-professional-development.aspx

