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קטלוג לתשפ״ב
בית הספר הופקד בידיך... 

רוצה להגיע -

 לבית ספר מלא חוויה בלמידה, חינוך מתוך חיות ואווירה טובה?

 שילמדו בו בנעימות וביעילות, בדרך סלולה בכל גיל ורמה.

 לתהליך הוראה בהיר ומובנה, עם כלי עזר שעושים עבודה קלה למורה.

שמחים לבשר כי

״שבילים״ ִאתך בדרך לשם...

בקטלוג המלא, 

תוכלו להכיר את מגוון האפשרויות שלכם ליהנות ממוצרי ״שבילים״:

 ספרי לימוד במקצועות העברית

 ימי שיא ותכניות בית ספריות

 ערכות למידה להוראה מתקנת

 קישוטי קיר פעילים לכיתות חנ״מ ושילוב

 קורס דיגיטלי ״ִמְׂשחּוק בלמידה״

 אפשרות להצטרפות לקבוצות מייל יעודיות, ללא עלות

והשנה - בית ספר שמכניס ספר לימוד מבית ״שבילים״ לתכנית הלימודים
זכאי למתנה בשווי 410 ש״ח: קורס דיגיטלי בדיסקאונקי ״ִמְׂשחּוק בלמידה״.
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רכז/ת עברית,

שמחה לשתף אותך בחווית הלמידה של אלפי תלמידים, במאות בתי ספר ותלמודי תורה.

ספרי הלימוד ״בשביל הלשון״ לכיתות ב׳ - ד׳ מובילים את הילד צעד אחר צעד לקראת 	 
לימודי השפה הגבוהים בכיתות ההמשך.

סדרת ״הדקדוק בלשון שלי״ לכיתות ד׳ - ח׳ פורשים לפני הילד בצורה ספירלית ברורה 	 
את רזי הדקדוק שלב אחר שלב.

ברורים 	  כלים  לתלמיד  נותנת   - ו׳  ה׳  לכיתות  וההבעה״  הלשון  ״בשבילי  הלימוד  ערכת 
לשימוש בידע לצורך הבנה והבעה.

למה דווקא ״שבילים״?

25 שנה, אני יכולה לומר שבעז״ה פיצחתי את  כמורת שילוב ורכזת עברית בעלת וותק של 
הדרך להוביל את התלמיד להצלחה. 

מה מיוחד בספרי ״שבילים״?

תהליך הלמידה נערך בשלושה שלבים: זיהוי התופעה, המשגה ויישום. כך התלמיד רוכש 	 
את הידע בהתאם למדרג ההפתחות הלשונית הטבעית.

בכל נושא אני שמה למול עיניי את המוקשים שעלולים לצוץ בתהליך הרכישה, ומקנה 	 
קודם  ידע  להם  שאין  תלמידים  גם  זה  באופן  הקושי.  את  למנוע  כדי  הנחוץ  הידע  את 

בשפה, דוברי אידיש או ׳עולים חדשים׳ יכולים להיתרם מאוד מן הספרים.

הנושאים הנלמדים מובאים באופן מדורג ומשמעותי - כנדבך על גבי נדבך. כך שהלומד 	 
מבין את הנחיצות של כל פרק, ומשקיע כראוי בכל חלק.

במהלך כתיבת החומר ועריכתו, אני באה בקשר עם גורמים מקצועיים נוספים בפיקוח 	 
ספריי  את  למצוא  שתוכלו  פלא  לא  מנוסים.  מקצוע  ובאנשי  העצמאיות  הרשתות 

ברשימות הספרים ׳המאושרים׳, וגם הנדרשים לאישור משרה״ח מסתדרים...

מלבד הידע המקצועי שאני שואפת להעביר דרך הלימוד בספריי, שמתי למול עיני מטרה 	 
להחדיר ערכי יהדות ומידות טובות תוך כדי הדברים. וכך, קיבלו החוברות גם את אישור 

הוועדה הרוחנית.

לכל ספר ״מדריך למורה״ שבו מערכי שיעור - רעיונות לפתיחת השיעור, שילוב העבודה 	 
שניתן  מבחנים  קובץ   - נוסף  פינוק  ישנו  הדקדוק  לסדרת  נוספות.  ופעילויות  בספר 

בעזרתו להעריך את הישגי התלמידים בקלות וביעילות.

ספרי ״שבילים״ בעברית
חווית למידה למורה ולתלמיד

 בשביל הלשון  בשבילי הלשון וההבעה  הדקדוק בלשון שלי

שבילים
ספרי לימוד להוראת הלשון, הבנה, הבעה ומה שביניהם
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חדש!

נספח פֶטנטים

ואסטרטגיות

ללמידה יעילה

+ נספח פֶטנטים ואסטרטגיות למידה.

196 עמודים שבהם 
התלמיד מבסס את 

מיומנויות היסוד של 
קריאה וכתיבה. מקבל 

כלים לשיפור הדיוק 
והשטף, ומתחיל להכיר 

בכללי השפה והשפעתם 
על ההבנה וההבעה ברמה 

בסיסית ללא המשגה. לכיתה ב׳

156 עמודים שבהם 
התלמיד נחשף בדרך 

חווייתית למושגים 
לשוניים, כמו: שם עצם, 
פועל, תואר. יחיד רבים, 
זכר ונקבה, סדר מילוני, 

גימטריה ואותיות שימוש. 
וכן מעשיר את שפתו 

בנרדפות ובניגודים. לכיתה ג׳

178 עמודים שבהם 
התלמיד מתוודע ל-4 

סוגות הטקסטים: סיפורי, 
מידעי, משכנע ומפעיל. 

לומד לזהות את סוג 
הטקסט ולמלא מטלות 
מגוונת תוך היכרות עם 

מילות שאלה, הוראה, 
סימני פיסוק ומאזכרים. לכיתה ה׳

ערכה חדשנית של ספר לימוד + 
חוברת משימות שבהן התלמיד 

מבין לעומק את המאפיינים של 
כל סוגה, ואת השלבים הנדרשים 

להבעה מיטבית. כמו״כ רוכש 
אסטרטגיות ברורות להבנת 
הרובד הגלוי והנרמז לשונית.

כל נושא הנלמד מובא על שני 
צדדיו; בתחילה, התלמידים 
נחשפים לנושא ממבט של 

״קורא״, ובשיעור שלאחר מכן 
מיישמים את הנלמד במשימת 

הבעה תואמת. 

לכיתות ה׳ / ו׳

לכיתות ד׳ - ח׳

סדרת ספרים המגישים לילד את 
כל המידע הלשוני הנדרש לפי 

תכנית הלימודים, שלב אחר שלב, 
נדבך ע״ג נדבך. בצורה ספירלית 

נערכת הקניה חכמה, מדורגת 
בדרך מעניינת וברורה. במהלך 
הלמידה מודגשת גם השפעת 

הלשון על ההבנה וההבעה.

להלן פירוט הנושאים 
הנלמדים בכל שנה:

176 עמודים שבהם הילד 
לומד לדייק בלשונו - 

בפעלים, רגשות ותיאורים. 
מבחין בדקויות בניגודים 
ובנרדפות. מכיר קיצורים 

וראשי תיבות, מבנה 
משפט תקין והרחבתו 

על ידי תיאורים. וכן מגוון 
כלים להבנת מילים. לכיתה ד׳

בשביל הלשון



בס״ד, שמי חנה פרץ ואני מלמדת בבי״ס ״בנות יוסף״ בלוד
כמורה בעלת וותק רב בהוראת מקצועות העברית, ניגשות אליי מורות להתייעץ 

אודות ספר מומלץ לתחום זה או אחר. על ספרי ״שבילים״ בעברית - אני תמיד 
אומרת - לא לוותר. יש כאן בהירות מחשבה, תכנון מדוקדק וחשיבה על כל מילה. 

לפעמים אני מתלהבת בפני התלמידות אודות פרט זה או אחר, ולא כולן מבינות 
מה מרגש אותי כל כך, אבל יש פה הרבה דברים קטנים שעושים את ההבדל.

יש ספרים שבהם אין בכלל נושאים, איזושהי בלילה של ׳העשרה לשונית׳. יש ספרים 
שבהם קיימים נושאים אבל אין ביניהם קשר תהליכי. בספרים של ״שבילים״ 

בעברית - יש עבודה מקצועית. הכול מובנה, ובונה רובד אחר רובד בשפה, 
תוך מודעות התלמיד לתהליך הלמידה. ההקניה ערוכה בטוב טעם, העבודות 

מדורגות מהקל למאתגר יותר. בסוף ישנו סיכום, וגם חזרה למבחן. הכול ברור 
מוכן ומזומן. 

המדריך למורה - לי לא במיוחד שימושי, אבל כשמגיעה מורה ממלאת מקום - אני 
יכולה להיות רגועה שגם היא תוכל להעביר את החומר בצורה נכונה ומקצועית.

לסיכום, התלמידות נהנות וגם מצליחות - מה צריך יותר?!

רוצים לכתוב המלצה משלכם? שלחו: 0548424783v@gmail.com, וחכו להפתעה!

בס״ד

שמי חיה מוזס,

ואני מלמדת בבי״ס ״מעיין חיים ושלום״ באשקלון. 

כשחיפשתי ספר טוב להבנה והבעה בכיתות ה׳ ו׳ פניתי למנחה האזורית 

למקצועות העברית, והופתעתי: היא המליצה בכל פה על הספר ״בשבילי 

הלשון וההבעה״ - קחי אותו בעיניים עצומות - היא אמרה. 

ואכן, לא התאכזבתי.

יש ספרים שבהם מתמקדים רק ברובד נמוך, יש ספרים שעולים גבוה 

ומנותקים מן התלמידים - וכאן מצאתי משהו מיוחד: מחברת הספר 

אלופה בלפשט תהליכים גבוהים לחלקיקים קטנים, כך שהתלמידים מצליחים 

לקלוט את החומר ולהתקדם בו.

גם הדוגמאות שמוצגות במהלך הלימוד הן מחיי היום יום של התלמידים, 

עוזרות להפוך את הלימוד למשמעותי ויישומי. גיליתי שמהספר הזה יכולים 

להפיק תועלת תלמידים ברמה טובה, שנהנים מכל הבנה ומשימה. והן 

תלמידים המגלים קושי שפתי, ומקבלים כאן כלים לשיפור החשיבה והשפה 
שלב אחר שלב.

העובדה שהערכה כוללת ספר וחוברת מכניסה את הילדים למחוייבות 

לסדר והתארגנות )וזאת בנוסף לרווח של ההורים(. 

המדריך למורה חשף בפניי את עומק הדברים, 

ואיך הכול נבנה כאן בצורה מחושבת. 

הרעיונות לפעיליות שמובאים בו העשירו את השיעורים שלי גם לאחר ניסיון 

רב שנים. בקיצור: ממליצה בחום על הספר ״בשבילי הלשון וההבעה״.

בס״ד

שמי לבנה, מחנכת ומורה לעברית לכיתה ה׳ בבי״ס ״ותתפלל חנה״, ב״ב

לפני שהיכרתי את הספר ״בשבילי הלשון וההבעה״ עבדתי עם ספרים אחרים 

שנתנו בעיקר - מטלות עבודה. מאז שגיליתי את הספר הזה אני הרבה יותר 

רגועה - מצאתי כאן גם את ה״מה״ - אילו נושאים צריכים ללמד לפי תכנית 

הלימודים, וגם את ה״איך״ - כלים ברורים להקנייה של כל נושא, ותרגול תואם.

יש לציין גם את התוכן שעליו מוגשים הנושאים הנלמדים. לי היה חשוב למצוא 

תכנים המחזקים יראת שמים ואמונת חכמים. איפה מצאתם ספר שבנושא 

פסקת טיעון יסייגו את הדברים ויתנו מקום נפרד ל״דעת תורה״? התכנים 

גם היו מתוך הווי הבנות, וגרמו ליצור אוירה של פתיחות ושיתוף בחוויות. 

גם הגיוון במשימות תרם למוטיבציה לבנות.

השילוב של הבנה והבעה קצת מאתגר לפעמים, כאשר שני תחומים אלו אינם 

נלמדים בקצב אחיד, אבל הכול נערך בשיקול דעת, ואפשר למצוא פתרונות 

יצירתיים לכל עניין, העיקר שהבנות מבינות לעומק את הדברים.

מקצועיות, ערכיות, הבניה של החומר ותרגול מגוון - כשאני רואה שהמחברת 

לוקחת הכול בחשבון, אני רגועה. 

בשביל הלשון

בס״ד

כאן המורה שרה,  מלמדת את הספר 
״בשביל הלשון״ מס׳ 4 בכיתה ד׳, בבני ברק.

לפני שהתחלתי ללמד בספר זה, לא היה לנו ספר למקצוע הלשון, 
אפשר  היה  לא  העברית  שיעורי  במסגרת  חסר.  מאוד  היה  וזה 
מענה  קיבלתי  וכאן  זה.  בספר  המובאים  הנושאים  לכל  להגיע 

לנקודות רבות שסוללות את הדרך להצלחה בהמשך. 

הספר מקיף חומר רב וכל נושא מגיע בצורה יסודית כך שכשאני 
מסיימת נושא אני חשה שהבנות אכן רכשו אותו לעומק, ולא רק 

באופן שטחי.

אחד הדברים המיוחדים בספר הוא הצורה הידידותית בו מוגש 
החומר הנלמד. הכול מתוך חיבור לחיים, עם דוגמאות מעניינות. 
ללומד תחושה  נותן  והסיכום -  גם ההקניה, התרגול, החזרה 
של סדר ובהירות. ההוראות הברורות מאפשרות לתלמידות לפעמים 

)כשאני מרשה( להתקדם באופן עצמאי.

התלמידות אוהבות את השיעור, וגם מגיעות בס״ד להישגים 
טובים. אני ממליצה לכולן לנסות, גם אם אין הרבה שעות...

ואיך אפשר בלי... המלצות?!



בס״ד

  

לכבוד הוצאת ״שבילים״ בעברית

עם הספרים של א. כהן אנחנו משתמשים בת״ת כבר כ-20 שנה. זכור לי שהיה שלב מסוים בו נעשה 

ניסיון לעבור לספרים חדישים יותר - אבל המלמדים לא וויתרו - ולספרים אלו חזרו. מה שמיוחד בהם 

הוא הצורה הידידותית בו מוגשים הנושאים הנלמדים. זה מקל הן על המורים והן על התלמידים. 

דקדוק זה מקצוע שמי שאוהב אותו מצליח, ולא משנה דרך איזה ספר. השאלה מה קורה עם התלמידים 

ה״בינוניים״- בספר הזה היה משהו שמשך אותם להתחבר ללימוד גם אם מלכתחילה לא היו מתלהבים.

יש משהו ייחודי בספרי ״הדקדוק בלשון שלי״ וכן בסדרת ״בשביל הלשון״ שהילדים פשוט אוהבים. גם 

הדוגמאות המוחשיות מסייעות להבנת הנושאים הנלמדים בדרך חווייתית ומעניינת.

אני שמח להמליץ לכל ת״ת שדואג לתלמידים שלו להצטרף ללימוד בספרי ״שבילים״ בעברית.

הרב ישראל טירר, מפקח לימודי חול, ת״ת בעל שם טוב פתח-תקוה

בס״ד

הספר בולט במבנה קבוע שנותן למלמד ולתלמיד בהירות בתהליך הלמידה: הקניה, תרגול וחזרה. החומר מובא שלב בבני ברק היה ברור לי שאני משלב את הספרים הללו במערכת.ספרי ״הדקדוק בלשון שלי״. כשקיבלתי את תפקיד הפיקוח בת״ת ״היכל אהרון״ בעברי לימדתי בת״ת בפתח תקווה, ושם נחשפתי לראשונה לחווית הלימוד דרך לכבוד הוצאת הספר ״הדקדוק בלשון שלי״
אחר שלב בצורה יסודית ומדורגת שלב אחר שלב. עובדות אלו משמעותיות ביותר כאשר מדובר לעיתים במלמדים 

שאינם מקצועיים במיוחד בתחום הוראת העברית, מקבלים כאן כלים ברורים להעביר את החומר בצורה נכונה.
ביחס התלמידים למקצוע - הם פשוט לומדים בהנאה. מי שזוכר את מקצוע הדקדוק כתחום לא אהוב )בלשון המעטה(  על הילדים, יכול להכיר בספר כמחולל מהפכה 
כדי להעלות את ערך הנלמד בעיני התלמידים.מבחינה רוחנית הספרים בהחלט איכותיים, הייתי ממליץ להוסיף קישור הנושאים הנלמדים למקורות בספרי הקודש, 
אני חש כי יש אוזן קשבת אצל מחברי הספר, והם מתחשבים בבקשות שלנו, כמו: דירוג הספרים במספרים במקום 
שיכולים לשדרג, ואני בטוח שיעשו מה שניתן לתועלת כולם.בכיתות )כדי לתת גמישות של התאמה לרמה בת״ת(, עריכת מבחנים מוכנים. גם כעת שמחו לשמוע על כמה צעדים 
הרב זינגר, מפקח לימודי כתיבה בת״ת ״היכל אהרון״ בני ברק אני ממליץ לכל המחפש דרך סלולה להוראת העברית בקלות ובמקצועיות - להצטרף ללומדים דרך ספרים אלו.

רוצים לכתוב המלצה משלכם? שלחו: 0548424783v@gmail.com, וחכו להפתעה!

גם בתלמודי התורה - מרוצים...


