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 21־הוראת תורת הצורות של העברית במאה ה

 סדנה להוראה אקדמית של הלשון העברית

 (2016 ביולי 14–10) ובתמוז תשע" ח'–ד'ירושלים, 

 שליםוביר ה העבריתאוניברסיטה, תניא נוטריוסד"ר : נהלת הסדנהמ

 

 

 (ביולי 10) בתמוז 'ד יום א',

 היום, מחראתמול,  –תורת הצורות  :נושא היום

 הר הצופים , קמפוס2001ן רבין, חדר יבני

 

 התכנסות וברכות:  12:45–11:30

 , ראש בית הספר לתלמידי חו"ל על שם רוטברגמלכה רפפורט חובבפרופ' 

 המרכז של האקדמית הוועדה ר", יויעקובסון אלכסנדרפרופ' 

 הקבוצה וגיבוש התכנית, היכרות הצגת :תניא נוטריוס ר"ד

 

 צהרייםהפסקת  14:00–12:45

 

קשיבו: מדוע דחקה , הקשיבות: , האוניברסיטה העברית בירושליםחנן אריאל 0051:–0041:

 ?צורת העתיד את צורת הציווי בעברית המדוברת

. קטול הציווי במקום צורת תקטול בעברית המדוברת בימינו משמשת פעמים רבות צורת העתיד

היא מאפיינת את הלשון בהרצאה נתחקה אחר מקורותיה של התופעה, וננסה להסביר מדוע 

המדוברת ולא את הלשון התקנית והכתובה, אף שיסודותיה נטועים כבר ברבדים קדומים של 

 .הלשון העברית

 

 הצצה –שינויי לשון במערכת הפועל  אביב:-, אוניברסיטת תלעינת גונןד"ר  16:00–15:00

  להקלטות מראשית ימי המדינה

, שהוקלטו בתחילת שנות השישים 20־ה תחילת המאהנשמע הקלטות של שלושה דוברים ילידי 

ונציג את מערכת הפועל כפי שהיא מתבטאת בהקלטות אלה. התחקות אחר ההבדלים בין לשונם 

 לבין הרווח היום מסייעת להעמיד קווים של שינוי לשוני ושל שימור לשוני בעברית הישראלית.

 

 

 



 

 

 

 (ביולי 11בתמוז ) ה'יום ב', 

 גישות תאורטיות והתאמתן הפרקטית :נושא היום

 הר הצופים קמפוס, בית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג

 

  צפייה בשיעור בכיתות אולפן ביחידה להוראת עברית  10:00–8:30

 

 2001ין רבין, חדר יבנ

 

 הפסקה  10:30–10:00

 

  צפייהבדיון  11:30–10:30

   

ימינו ־הסביל בעברית בת, האוניברסיטה העברית בירושלים: דנה טאובהד"ר   12:30–11:30

  מעמתת־והוראתו בגישה מבנית

תתמקד בכמה מתפקידיו של הסביל בטקסט, תודגש בה חשיבות הוראת הסביל  ההרצאה

מערכת  העברית כשפה שנייה, יודגמו בה יחסי הגומלין שבין בנייני הסביל לשאר בנייני בלימוד

 הפועל ותוצגנה דרכי הוראה המדגישות יחסי גומלין אלה.

 

עקרונות היצירתיות המילונית , המכללה האקדמית אחוה: שי נוימןי ד"ר  13:30–12:30

 בהוראת העברית כשפה זרה

הקשרים  בין המבנים המורפולוגיים הסדירים לבין התחומים של אוצר המילים: יידונו הקשרים

י, גזירת    - בין בנייני הפועל ובין משקלי שמות הפעולה ושמות התואר, גזירת שמות תואר בצורן

 ּות, וכן גזירת שמות עושי הפעולה.- שמות עצם מופשטים בצורן

 

 םיהפסקת צהרי  14:45–13:30

 

פסיבי  הוראות הבניינים: אקטיבי, :היחידה להוראת עברית ,גילה כהןו כרמיה שובל  15:45–14:45

 ומה שביניהם

וכו'(? נציג את הגישה האם יש טעם ללמד את הוראות הבניינים )אקטיבי, פסיבי, קוזטיבי 

ונתמקד במיוחד  "Easing into Modern Hebrew Grammar" שבחרנו בה בספר הדקדוק שלנו

הושאר", וכן בדוגמות כגון "נדרס" "-ר""פורק" ו"נשא-"התפרק" בהבחנה בין זוגות פעלים כגון 

על ידי רוכב  הולך רגל לא זהיר נדרס"הכלב של השכנים נדרס לפני שנה" לעומת " יםבמשפט

 ".אופניים

 

 ביניים, ציפיות להמשךסיכום  :תניא נוטריוסד"ר  16:00–15:45

 

 

  



 

 

 

 

 (ביולי 12בתמוז ) ', ויום ג'

 יום עיון באקדמיה ללשון העברית :נושא היום

 , קמפוס גבעת רםהאקדמיה ללשון העברית

 

המידע גיבוש  –להרגיש בבית באתרי האקדמיה : המזכירות המדעית ,תמר קציר  11:00–10:00

 פשרויות השימושאהלשוני לציבור ו

בסדנה נכיר את מגוון הכלים שאתרי האקדמיה מעמידים לרשות שוחרי העברית בכלל והמורים 

לעברית בפרט: תשובות בענייני לשון, חלופות עבריות למילים לועזיות, חומרי לימוד, מצגות, 

 שעשועי לשון ועוד. 

 

על חזון,  –יהודה ־אליעזר בן: מערך ההשתלמויות, מרכזת אורלי אלבקד"ר  12:00–11:00

 מעשה ואיש יחיד ומיוחד

יהודה ואת רעיונותיו על רקע התקופה שבה פעל, נסקור את פועלו בתחיית ־נכיר את אליעזר בן

 .העברית בדיבור, בהוצאה לאור של עיתונים ובכתיבת המילון ההיסטורי הראשון ללשון העברית

 

 הפסקה  12:45–12:00

 

: לשעבר מרכז ועדת הדקדוקחוקר במפעל המילון ההיסטורי, , דורון יעקבד"ר   13:45–12:45

 בעיות ופתרונות –סוגיות בגזרות הפועל 

. העברית בהרצאה נציג בעיות בתחום גזרות הפועל שנדונו בוועדת הדקדוק של האקדמיה ללשון

שעמדה ברקע את מערכת השיקולים  שניתנו לבעיות האלה ונתאר נתבונן בהכרעות האקדמיה

 ההכרעות.

 

 הפסקת צהריים  15:00–13:45

 

המילון : , מרכז המדור לספרות חדשה במפעל המילון ההיסטורידורון רובינשטיין  16:00–15:00

 הלכה למעשה –ההיסטורי 

עסוק במפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית ותעמוד על העקרונות המנחים את העשייה בו. נ

 .עבודת המילון על פי טקסט מחדשות היוםננסה להדמות את  ההרצאה ףבסו

 

 

  



 

 

 

 

  ביולי( 13 בתמוז ) ז'יום ד', 

 מרכישת שפה שנייה ולתרגול מערכת הפועל –תורת הצורות מההתחלה  :נושא היום

 , קמפוס הר הצופים2001ן רבין, חדר יבני

 

הגדרות, מאפיינים וקווים  –לי המילון המנט מכללת לוינסקי:, בתיה סרוסיד"ר   00:10–009:

 ייחודיים לשפה העברית

 (כתובים / ממוחשבים)לי ומילונים מקצועיים כלול התייחסות למילון המנטההרצאה ת

 ., גם של דוברי עבריתלימורפולוגיה הגזרונית כיסוד מארגן של המילון המנטול

 

נקודת  "ההתחלה הפועל מן: יחידה להוראת עבריתה, שרה )אוקי( ישראלי  11:00–10:00

בחירת הזמנים, הבניינים והגזרות ברמת  – בהוראת הפועל "ההתחלה

 המתחילים

קניית הפועל ברמת המתחילים: באיזה זמן נתחיל, באיזו גזרה ובאיזה בניין, וכיצד הב שיקולים

שיטתית, הגיונית ומועילה גם בדיבור  נדרג ונבנה את הלימוד נדבך על נדבך כך שההוראה תהיה

 .כתיבהוגם ב

 

 הפסקה  11:30–11:00

 

כלל היוצא מן הכלל: שכיחות  , אוניברסיטת בר אילן:אורה שורצולד פרופ' 12:30–11:30

 וסדירות בלשון

נדבר על תיאור הסתירה הדקדוקית והמילונית הקיימת במילים השכיחות והנדירות ושימושיה 

 .בהוראה

 

ליון ואחד: היבטים לשוניים ותרבותיים ימשישה , אוניברסיטת ויסלין, דלית ק"ץ 13:00–12:30

 בלימוד השפה העברית בעזרת סרט תיעודי

 

 הפסקת צהריים 14:15–13:00

 

  תרגול הפועל באמצעות משחק יחידה להוראת עברית:ה ,פביו רדק 15:15–14:15

יתיות ומגוונות. יפה ובכתב, בדרכים חוו־בעברית, בעל נעסוק בהקניה ותרגול של נטיות הפועל

 .שונים בכל רמות הלימוד: מתחילים, בינוניים ומתקדמים בפעילויות ומשחקים נתנסה

 

בנושא גישות שונות  שיח־רב: , היחידה להוראת עבריתגלי הומינר וצוקי שי 16:15–15:15

 בהוראת הפועל

 
  



 

 

 

 

 ביולי( 14 בתמוז ) ח'יום ה', 

 ספרות לשון,טקסט,  שיח,: נושא היום

 , קמפוס הר הצופים2001ן רבין, חדר יבני

 

 השלכות – בין המשפט לשיח: בירושלים העברית, האוניברסיטה יעל זיופרופ'   00:10–9:00

 להנחלת הלשון

 

סמני שיח  :ספרות כעדות להתהוות הדקדוק, מכללת דוד ילין: קרן דובנובד"ר   11:00–10:00

 ב"חטא ועונשו" בתרגום י"ח ברנר

הייתה  השיח בפרוזה שלו לפני שי"ח ברנר הכיר את העברית המדוברת, היערכות סמני עוד

לרומן "החטא ועונשו"  זמננו. ניתוח הדיאלוגים בתרגומו קרובה למדיי להיערכותם בעברית בת

השיח בעברית החדשה ולאמוד את  של דוסטויבסקי מאפשר לעקוב אחר התהוות המערכת סמני

 למערכת זו. אחרותתרומת לשונות 

 הפסקה 11:00–10:30

 

  :בירושלים האוניברסיטה העברית ,דיקמןעמינדב פרופ'  12:00–11:00

 יתפרסם בהמשך(שם ההרצאה )

 

 סיכוםשיחת : תניא נוטריוס ד"ר 13:00–12:30


