
מרכזיותפקידהיהודיתובתרבותבמורשת ,באמונהמיוחדמקוםהעבריתלשפה

רקלאהגןבגילשילדים ,חשוב .ובתפוצותבארץישראלעםשלהלאומיתבתודעה

יוקירוגםאלא ,וללמידהליצירה ,למשחק ,לתקשורתבהוישתמשוהעבריתאתיכירו

הלשוןשלמעמדהקידום", ג"תשעמשנת הממשלהלהחלטתבהתאם .אותהויאהבו

 ,”ובעולםבישראלהעברית

ןיום'כ ,יהודהבןאליעזרשלהולדתויום ,בטבתא"כיוםהוכרז ’תהעבריהלשו

 .ובעולםבארץמיוחדותובפעילויותבאירועיםשנהמדייצויןזהיום

בזימוןחשובתפקידהחינוכילצוות .פעמי-חדאינוהעבריתבשפההעיסוקהילדים-בגן

ומתמשךקבועבאופןהעבריתבשפההעיסוקובהעשרתבהעמקה ,משמעותיתלמידה

.ושנהשנהובכל ,השנהכלבמהלך

מאזהלימודיםתכניתשלהמרכזיותמהמטרותהיאהגןילדיבקרבשפתיתיכולתטיפוח

-ההמאהבסוף ,הראשוןהעבריהילדים-גןהקמת כינוןבתקופת .לציוןבראשון 19

רבותפעמים .השוניםהעלייהגלילקליטתבסיועזומשימהחיוניותבלטההמדינה

ישראלשבמדינת ,לומרניתןואף ,העבריתהשפהברכישתהוריהםאתהילדיםהקדימו

הייתההעבריתהשפה .אםשפת'אתהוריהםאתשלימדוהילדיםלעיתיםאלההיו

זהותלבנייתחשובהרכישתה .ובתפוצותבארץשונותאוכלוסיותביןמלכדגורםוהנה

איתןבסיסליצירת ,משפחותיהםובניהילדיםבקרבלחברהשייכותתחושתוליצירת

.מורשתערכיולהעברתבגןחברתיים-תרבותייםערכיםלבניית

פעריםצמצוםשלאתגרבפנינוניצבהמחקרים האחרונים בתחום מצביעים כי 

השפתיבתחוםומשמעותיתנרחבתעשיהשלוהקדשהמותנייםשינוסהמחייב

.'העתידיגן'הולעקרונותהגןלרוחהתאמהתוך

העבריתהלשוןיום
בשבתחלבטבתא"כג"תשפשנת,השנה

העבריתיוםאתנחגוגולכן

י 2023בינואר 12, ט בטבת"ביום חמישי 

םובלבבאמתאם שבילהטיבחפצתםתמי ו הארץלי

מללה ,הזאתהאו ,הכבודלאהבתרקלאאם  רקלאאם 

,חפצכםבהתשבואשרהארץשפתאתלהפיץ י  כםאזכ עלי

,החנוךלשפתעברשפתאתלקחת דיםלשפת  ,הלמו  

.החנוךבביתהעבריתלהשפה
ר ז ע י ל ןא דה-ב ו ה ,י ך  ו רמת אמ לת'מ א ךש ו נ י ח 'ה  

'כ ל  ו ל לא ר .ט"הת

המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

משרד החינוך



הגןילדיאתללמד ,שלהםהאםשפתאינהשעבריתלילדיםלאפשרניתן•

.בשפתםמילים

פה "מסתפר"מה

שואבתאבןלהוותיכולים,מהגניםברביםהמחולקיםמה'פיגספרייתספרי
לקידוםנפלאהכדרךוכמובןחברתיים,רגשייםבתחומיםנרחבתלעשיה
,וביטוייםניבים,גבוהממשלבמיליםבשילובמיליםאוצרפיתוח,השפה
מה'פיגספרייתבאתר.ועודהשירוללשוןהמיוחדתהסיפורללשוןחשיפה

בביתלפעילויותוהצעותהשראהסרטונימגווןעםמידעעלונילרשותכם
.ובגן .

לקישורלמעבר

עלמהםוללמוד ,העבריתהשפהברכישתהעוסקיםשיריםלקרואאפשר

:לדוגמה ,חדשותמיליםלמידת

  ,אסיףכהןשלומית/סבאשלעברית ,שמרנעמי/בחצראצלנו

 ,צללזוןמירי/מיליםיוצריםכולםאיך ,בנזימןחגית/פעםשלמילים

.ועוד ,דורבןדתיה/בעבריתזהככה

.הגןילדישלמילוןוליצורבעצמםמיליםלהמציאלילדיםלאפשרניתן•

מיליםהגןילדיאתללמד ,שלהםהאםשפתאינהשעבריתלילדיםלאפשרניתן•

.בשפתם

·

חפציםשלתערוכהלאצורניתן,שאלותלשאולניתןלשאולניתןחפץדרך•

מוטיביםלגלות,החפציםאתלחקורלילדיםלאפשר,בגןמספרים

.ועודייחודיות,משותפים

אתלספרובאמצעותםמהביתחפציםלבקשניתן-מספריםחפצים•

.אחרתמארץהגיעולאאםגם,המשפחתיהסיפור

:בגןלפעילויותהצעות

שירים

https://www.pjisrael.org/kg-staff-posts-about/


מיליםיכירו .יהודהבןאליעזר-העבריתהשפהמחייהעלהילדיםילמדובשידור

.מילוןמהווילמדועליוהמספרלשיריאזינו ,שהמציאחדשות

:בגןלפעילויותהצעות

הלאומייםהשידוריםבמערכתשידורים

-אחרתבשפהבילדותםדיברוהםהאם ,וסבתאסבאעםלבררלילדיםלהציעאפשר•

בעבריתמיליםשלמילוןלערוךאפשר ?דיברוהםשפהבאיזו .שלהםההוריםאולי

.בילדותםדיברווסבתאסבאבהובשפה

למעבר

לקישור

יהודהבןאליעזרלשירמלווהמצגתלהציגניתןלשידורבהמשך•

.כספימתיוהלחיןלונדוןירוןשכתב

למעבר

לקישור

הגןילדיאתללמד ,שלהםהאםשפתאינהשעבריתלילדיםלאפשרניתן•

.בשפתםמילים

נרדפותמילים-אגוזיםבשלושהמעשה

-הנרדפותהמיליםאלה ,אחידפירוששלאמיץבקשרהקשורותמיליםלמצואנוכלבשפהגם

.קרובהשמשמעותןמילים

-ברגגולדלאהשלסיפורהאתנספרבשידור מושגעלנשוחח ,אגוזיםבשלושהמעשה"

.ונשחק ,נרדפותמיליםנכיר "האושר"

למעבר

לקישור

למעבר

לקישור

רביעיה ,זיכרון-נרדפותמיליםשלמשחקליצוראפשר-?לעשותאפשרעודומה

נרדפותמיליםשלמילוןליצוראפשר.

בשידורשהכרנוהנרדפותבמיליםולהשתמשקצרסיפורלחבראפשר

מיליםמילים

 ,מיליםאהבשמאודים'גשלסיפורואתהמגולל 'המיליםאספן'הסיפוראתנספרבשידור

אבלשאסףהמיליםאתמייןים'ג .מיוחדיםצליליםבעלותמילים ,ארוכותמיליםקצרותמילים

עוד .מיוחדיםמשפטיםלהרכיבגםאפשרשממיליםגילההואהתפזרוהןכאשראחדיום

.מתבלבלהסדרכאשרקורהמהונבדוקהמשפטמבנהעלנשוחח

המיליםאספן

למעבר

לקישור

שמעניינותמיליםנאסוףהילדיםעםיחד :שליהמיליםאוסף? ותלעשואפשרעודומה

.יצירהאפשרויותבמגווןהמיליםאתנתאר ,אישילמילוןאותםונאגד ,אותנו
המיליםסדרכאשרמיליםשלרצףנאמר-'שהתבלבלמשפט'הבמשחקלשחקאפשר

להמציאלילדיםנאפשרבהמשך.התקיןהמשפטאתולומרלנסותיוזמנווהילדיםמשובש
בעצמם
אחתאתומשמיטמשפטאומרהמשתתפיםאחד'שנעלמההמילה'במשחקלשחקאפשר

אוהגיוניבאופןהמשפטאתלהשליםשיוכלומיליםמוסיפיםהאחריםהמשתתפים.המילים
 .למבדחהמשפטאתלהפוךשיכולותמילים

https://www.youtube.com/watch?v=2X-n7iO9I0g
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-4-6-2020/language-kindergarten-1352/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/realtime-vod-4-6-2020/language-kindergarten-13522/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/realtime-vod-12-7-2020/language-kindergarten-13221/
https://www.youtube.com/watch?v=8fVaLcTHy1A
https://www.youtube.com/watch?v=8fVaLcTHy1A


-העבריתהשפהמחייהעלהילדיםילמדוהשידור-מיליםמילים
לשיריאזינו ,שהמציאחדשותמיליםיכירו .יהודהבןאליעזר
.מילוןמהווילמדועליוהמספר

הלאומייםהשידוריםבמערכתשידורים•

מנהגזוכריםהםגםהאםלשאול ,וסבתאסבאאת "לראיין"לילדיםלהציעאפשר

בסיפורשמעועליולזהדומה

לאפותאפשר .המנהגעלולשוחח "טודראבכפראצלנו"לשירלהאזיןאפשר

.מיליםולהרכיב 'ב 'האאותיותבצורתעוגיות

הפיוט"לגניבואו"באתרבבליהודיממסורת"ביתאלף"לפיוטלהאזיןאפשר

.בגןליישוםהניתנותוהרחבותמידעלמצואתוכלושםהילדיםבגני

למעבר
קישורל

מתוקותאותיות

עםיחדונתוודעלויקי'גמאת,מתוקותאותיותהסיפוראתנספרבשידור

סבאחווהאותוהאותיותמסיבתשלהחוויתילמנהגהסיפורגיבורתגל

מילוניתהפיהשלהחידהאתונפתור'ב'האאותיותאתנכיר.רפאל

.מאותיותמיליםלחברכשנצליח

:בגןלפעילויותהצעות

למעבר
לקישור

לקישורלמעבר

https://www.youtube.com/watch?v=SCAktO-IcgY
https://gani.piyut.org.il/page/18896/0?lang=he
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/realtime-vod-12-7-2020/language-kindergarten-1322/


למעבר

לקישור

הלאומייםהשידוריםבמערכתשידורים•
למעבר

לקישור

:בגןלפעילויותהצעות

לגננותשידור-בנזימןנעמהעםנולדסיפוראיך

'ברשתהאקדמיה'במסגרת

ילדותה ,נעמהעםהכרותבמפגש .בנזימןנעמה ,הילדיםספרימאיירתעםמקווןמפגש

האיוריםנוצרווכיצד "אמיליה"ו "אלברטשלהגבוההכובע"הילדיםספרינולדוכיצדונשמע

.לספריה

הגניםלילדיברגמןאוריתעם "סופרתעםמפגש"

תשמעובמפגש .הילדיםסופרת ,ברגמןאוריתעםמקווןלמפגשאלינוהצטרפו

האיוריםאתאיירהבוהאופןועלבעצמהסופרתלהיותאוריתשלחלומהעל

.לספריה

למעבר

לקישור

חדשלספרבדרך-גרוסמןדוידהסופרעםמפגש

ויזמיןשםלושאיןסיפור-החדשסיפורואתיספרהסופרגרוסמןדוידבשידור

הבובהובאליהגננתמיכלעםיחד .ולאיוריםלשמותהצעותלהציעהילדיםאת

 .ומאיירסופר ,משוררביןההבדלעלנעמוד

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/naama-benziman/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/orit-bergman/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/realtime-vod-4-6-2020/theater-kindergarten-20121/


הלאומייםהשידוריםבמערכתשידורים•
למעבר

לקישור

'ואניחומפס'-השידור

 "חומפס"הסיפוראתמספרתהסיפוראתשכתבהאסיף-כהןשלומיתהמשוררת

 .עצמואתלשנותדרכיםומחפשממראהומרוצהשאינודובעלמספרהסיפור

 .עצמוהואלהיותלושעדיףלהביןלומדהואדובהאימאבעזרת

למעבר

לקישור

הלאומייםהשידוריםבמערכתשידורים•

צרפתיונוריתרפאלהעםמפגשים

נוריתוהמאיירותהסופרותאתנפגושבמשדרנפגושבולשידורהצטרפו

נאזין,'בעלהלעשותאפשרמה'נגלההגמדאלדדעםיחד .צרפתיורפאלה

.סיפורמאייריםכיצדונראהמשלנורעיונותנמציא ,לסיפור

אסיףכהןשלומיתוהמשוררתהסופרתעםמפגשים

שלומית .אסיףכהןשלומיתהילדיםסופרתאתנפגושנפגושבולשידורהצטרפו

בנושאהעוסקיםמשיריהמבחרותקריאממושיהארנבהסיפוראתתספר

.'זהות'בנושאהעוסקיםשיריםשלומיתמקריאהבשידורעוד .חברּות

'אלדדשלהשנהעונות'-השידור

אתקוראתצרפתירפאלההסופרת .וסופרתמאיירתובתאמאמתארחותבשידור

מאיירתהיאכיצדומסבירהמדגימההמאיירתואמה  'אלדדשלהשנהעונות'סיפורה

.מהסיפוראלדדשלדמותואת

למעבר

לקישור

למעבר

לקישור

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/new-broadcast/hebrew-language-and-literacy-kindergarten-1415/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/realtime-vod-14-9-2020/enrichment-kindergarten-1448/
https://youtu.be/I34SMqc2FVg
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/new-broadcast/hebrew-language-and-literacy-kindergarten-14/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/realtime-vod-14-9-2020/enrichment-kindergarten-1310/


היוםמילתתכנית

הפדגוגיבמרחבסרטון-היוםמילת

עבריתללשוןהאקדמיה-יהודהבןאליעזרחדר

העבריתללשוןהאקדמיהיהודהבןאליעזר

:הבאיםבקישוריםנוספיםהשראהבמקורותלהיעזרניתן

:אותנושתשתפונשמח

:ואוריינותלשפהארציתמדריכה ,אלפיהרינת

rinatal@education.gov.il

االبتدائيّ قبلالتعليمقسمיסודיקדםלחינוךהאגףפייסבוק

ואוריינותבשפהפעריםצמצוםאוגדן

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Tashtit_02.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/MilatHayomBaGan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/MilatHayomBaGan.pdf
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/milat-hayom/
http://hebrew-academy.org.il/2017/05/04/%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://hebrew-academy.org.il/2017/05/04/%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://hebrew-academy.org.il/2017/05/04/%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://hebrew-academy.org.il/2017/05/04/%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://hebrew-academy.org.il/topic/safa-kama/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Reducing-kindergarten-gaps-language.pdf
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