
 לכל המעוניין,

 

צוות מורי השפה אוניברסיטת אינלקו בפריז החליט השנה לעבוד עם הספר "בראש ובראשונה" שנכתב על ידי גוני 

 ברק. -טישלר ועטרת ירדן

אחרי סמסטר ראשון של עבודה עם הספר, אנחנו רוצים להביע את שביעות רצוננו ממנו ואנחנו עומדים להמליץ 

 למחלקה לאמץ אותו לחמש השנים הבאות. 

מדובר בספר ברור ומודרני. התכנים מאד רעננים ומעניינים, מאפשרים לסטודנטים לחשוב מעבר למסופר בטקסטים, 

 ומעודד דיונים בכיתה. 

ר נוח מאד לעבודה והוא מלווה בחוברת תרגילים. מהניסיון שלנו, תרגילים נוספים אלה מאד חשובים לסטודנטים הספ

שכן הם מאפשרים להרחיב ולהעמיק את הנעשה בכיתה. התכנים מועברים ביעילות ובצורה הדרגתית ובו זמנית, 

 אינטנסיבית ועניינית.

עורים להרבה יותר מעניינים ופתחה בפנינו אפשרויות עבודה גם העבודה עם המצגות עזרה לנו להפוך את השי

 מעניינות ומאתגרות.

לסיום, אנחנו מאוד מרוצים מהעבודה עם הספר ולפי המשוב שקיבלנו מהסטודנטים, גם הם מרגישים מאד בנוח 

 איתו. 

 בברכה,

 חביאר לייביוסקי

 המחלקה לעברית, אינלקו, פריז

 

 

 ונה"חוות דעת על הספר "בראש ובראש

 ברק –מאת גוני טישלר ועטרת ירדן 

 לכל המעוניין

שמי אבירן רוימי ואני מלמד באולפן גורדון שבת"א. אני מלמד מזה כחודשיים וחצי ברמה א' בספרן של גוני טישלר  

 ברק "בראש ובראשונה" בפעם הראשונה ואני מרוצה ממנו מאוד. -ועטרת ירדן  

גילים, שירים ודיאלוגים מעניינים ולא עמוסים שפותחים צוהר לשוני הספר עשיר בטקסטים מסוגות שונות, תר

ותרבותי לכל תלמיד ולא חשוב מאין הוא מגיע. כל עניין לשוני חדש מוקנה בהקשר טבעי ולא מתאמץ אשר מפגיש את 

 התלמיד עם המבנה בצורה בוגרת ואינטליגנטית.

ים כדאי להקנות קודם, ולכן התקדמות התלמידים ברכישת המחברות השכילו להבין אילו מילים, מבנים לשוניים ופעל

 השפה מהירה והם יכולים לתקשר ברמה גבוהה די מהר.

 חזות הספר מסקרנת ומאוד נעימה לעין ומשלבת תמונות רבות אשר תורמות להוראה בצורה ניכרת.

ספור תרגילים מסוגים באשר לחוברת העבודה, היא מחולקת לשני חלקים, החלק הראשון המתרגל את הנלמד באינ

 שונים, והחלק השני מביא מגוון עשיר של תרגילי דיבור אשר מעשירים ומגוונים את השיעור.

לספר גם מצטרף מדריך למורה ובו מערכי שיעור מפורטים, מוארים ומוערים והוא כתוב בצורה נפלאה ומקצועית 

 ביותר.

לשוני בספר המתרגלות ומציגות את הנושאים הלשוניים המחברות יצרו גם מצגות צבעוניות ומקצועיות לכל נושא 

 השונים ומספקות אתנחתא מעניינת לתלמידים ויחד עם זאת תרגול "אחר" התורם להם רבות.

תוכנית מקסימה המפגישה את התלמידים  –במקביל לספר ישנה גם תוכנית האזנה בשם "שובי הילדה מישראל" 

אוצר המילים והנושאים הלשוניים שנלמדו בפרק בדרך נחמדה ונעימה.  בסוף כל פרק עם הילדה שובי ומתרגלת את

 התלמידים מחכים לפגוש את שובי בסוף כל פרק. הם קוראים לה: "שובי המפורסמת".

 המחברות זמינות לכל שאלה ומלוות אותי בכל עניין ובקשה בצורה ידידותית מאוד.



 גוני ועטרת היקרות,

בספר שלכן. שאלתי את התלמידים מה הם חשבו על הספר, ואני מביא את  היום סיימתי עם הכיתה שלי ללמד

 דבריהם:

 ספר מעניין, מאתגר, חושף אותנו לתרבות הישראלית והעולמית עם תכנים מסוגים שונים.

 מבנה הספר מצוין, מתקדם בצורה הדרגתית.

 הטקסטים נפלאים.

 ומוקיר את פועלכן. הם אהבו מאוד אותו וזה שימח אותי לדעת שלא רק אני מעריך

גוני ועטרת, תודה על הספר, על המדריך, על המצגות, על שובי, על הבחנים והמבחנים, תודה על שאתן כה קשובות 

 וסבלניות. היה לי לעונג ללמד בספרכן ואני מצפה כבר לכיתה הבאה שתפגוש אותו.

 יישר כוח,

 אבירן

  

 ברק-גוני טישלר ועטרת ירדןשלום לכל מי שמתעניין בספר "בראש ובראשונה" מאת 

קורסים מהמהדורה הניסיונית של "בראש ובראשונה", ובשמחה והתלהבות אני עומדת להתחיל ללמד  3לימדתי 

 בספר. אני  ממליצה בחום לכל מורה ללמד בו.

התכנים בספר מגוונים מאוד ועשירים, ועוסקים בפניה השונות של החברה הישראלית. הטקסטים מתכתבים עם 

, ומעוררים דיון בכיתה.  מקצת הנושאים: כסף, טיולים, ילדי מפתח, בחירת 20-מם של הלומדים הצעירים, גילאי העול

קריירה ועוד.. בנוסף לטקסטים יש דיאלוגים קצרים ושנונים, והתלמידים נהנו מאוד מההומור השזור לאורכו של 

 הספר, למרות אוצר המילים הדל. 

מאוד, ולאחר כל פרק יש סיכום לשוני מפורט עם תרגום לאנגלית, נמצא בחוברת מבחינת הדקדוק, הספר מדורג 

העבודה, דבר המקל מאוד על ההבנה. בחוברת העבודה יש תרגילים רבים ומגוונים לעבודה בכיתה ובבית, מה שהקל 

 לא הייתי צריכה לצלם תרגילים בכלל. -עליי מאוד 

תדריך מפורט ביותר להקניית הנושאים, ובו רעיונות יצירתיים ודגשים לספר מצורף  -יתרון נוסף הוא התדריך למורה 

 לשוניים. 

 אשמח לענות לכל שאלה,

 ליז דולפין 

 

 

 

 על הספר "בראש ובראשונה"

יברסיטה העברית בספר "בראש ובראשונה", ועכשיו אני מלמדת בספר הזה נלימדתי ביחידה להוראת עברית של האו

 גם באולפנים בתל אביב. 

מציעה לכל מורה ומנהל לקפוץ על ההזדמנות להתחדש ולהתקדם. הספר כל כך עדכני שזה פשוט תענוג ללמד  אני

נושאים מתוכו ואז לקבל תמונות מהסטודנטים שפגשו ברחבי העיר את נשואי הטקסטים שמופיעים בספר )אברהם 

 .הוסטלס, פרסום אודות "לילה לבן" ואפילו מחקר על הפלמינגו(

י מרוצים מאוד מהספר והם אף הביעו בפניי את העניין שלהם בספר ושאלו אותי אם יש ספר לרמה ב' התלמידים של

 שממשיך את הספר הזה. בנוסף שלושה מורים נוספים שאני מכירה עברו להשתמש בספר שלכן. 

 אני אוהבת את הספר מאוד ונהנית ללמד בו. ממליצה בחום!!!!

 

 אפרת לוי, מורה לעברית, תל אביב


