
עברית דבורה ומקומה בהוראה – תובנות ויישום

יום עיון של החוג ללשון ולספרות עברית בשיתוף אגף א שפות במשרד 
החינוך והפיקוח על הוראת העברית בבתי ספר ערביים

התכנסות וכיבוד קל   13:30-13:00
ברכות  13:45-13:30

פרופ' יולי תמיר, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל   
ד"ר וורוד ג'יוסי, ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל    

גב' שירין נאטור חאפי, מנהלת אגף א חינוך בחברה הערבית, המינהל הפדגוגי במשרד החינוך   
ד"ר האני מוסא, מפמ"ר על הוראת העברית בבתי ספר ערביים, המזה"פ, אגף שפות, משרד החינוך   

 CEFR מושב ראשון: טיפוח העברית הדבורה בעקבות מסמך  15:00-13:45
עברית דבורה לדוברי ערבית: תוכנית מסגרת על פי מסמך CEFR – ד"ר רמה מנור, החוג ללשון      

ולספרות  עברית, ראש המסלול היסודי במכון, המכללה האקדמית בית ברל    
טיפוח השפה הדבורה: פעילויות לקראת הבחינה המתוקשבת – ד"ר ציונה לוי, מנהלת אגף      

שפות ומפמ"ר אנגלית, משרד החינוך   
 

הפסקה  15:30-15:00

מושב שני: סדנאות מקבילות – דרכים ליישום העברית הדבורה בכל שכבות הגיל  16:15-15:30
פעילויות בהפקה דבורה ואינטראקציה לבית הספר היסודי – גב' סמר חאג' יחיא, מדריכה      
פדגוגית, המכללה  האקדמית בית ברל, מורה לעברית ומעריכה בכירה בבחינות הבגרות; וכן חלא      

נפאע ואדהם מנצור, סטודנטים בהכשרה המעשית   
פעילויות בהפקה דבורה ואינטראקציה לחטיבת הביניים – גב' נאדרה ח'טיב, מורה לעברית,       
מדריכה במחוז צפון; ושלאש אבו דאוד, מורה לעברית, מעריך בכיר בבחינות הבגרות ומדריך      

במחוז צפון   
פעילויות בהפקה דבורה ואינטראקציה לחטיבה העליונה – גב' נג'ם ראבי, מורה לעברית,      
מעריכת בחינות בגרות בכירה, מדריכה ארצית; ומחמוד מחאמיד, מורה לעברית, מעריך בחינות      

בגרות בכיר, מדריך במרכז מט"ח ובמכללת אלקאסמי   

התכנסות במליאה – סיכום ואחרית דברים  16:45-16:15

ד"ר תמי יאיר, ראש החוג ללשון ולספרות עברית, המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה     מנחה:   
האקדמית בית ברל   
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