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בכבודהמאמיןההומניסטיהחינוךברוחהספרביתייחודיות
.חייםכאורחאישיותיכולותופיתוחרחבההשכלה,האדם

באמצעותהספרביתתלמידיבקרבאלהערכיםמקדמיםאנו
,שיתופיותשלעקרונותי"עפוחקרמשחקדרךלמידה
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אנו.וקיימותהסביבהאיכותנושאעלדגששםספרינובית

.וחברתיתסביבתיתאחריותבתלמידנולפתחשואפים

.חברתיתומעורבותיוזמהאכפתיות,ביקורתיתחשיבה

אני מאמין בית ספרי



תכנית בית הספר לעידוד קריאה
דקות15-קריאת בוקר כ.

פעם בשבוע מגיעות -"קריאה בהנאה"פרוייקט
ספרים בקבוצות ' מתנדבות אשר מקריאות לילדי כיתה ב

.קטנות

 עידוד קריאהלפרוייקטהמגיעות מ"שלמתנדבות

 במסגרת הנושא מסוייםקריאת ספרים של יוצר :
דתיה בן , הלל. ספרים של ע: לדוגמא" ייחודו של יוצר"

.יהונתן גפן ודבורה עומר, דור

החלפת ספרים בספרייה הכיתתית והבית ספרית



ספריית בית הספר
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ס "ט בביה"תיעוד הפעלת מצעד הספרים תשע
.הבילויים גדרה



,שלום לכולם*

אחרי מספר חודשים של פעילות רצופה בספרייה  *
ברצוני לסכם את דרך הפעלת מצעד  , ובכיתות

ט"הספרים תשע

פרויקט מצעד הספרים מופעל בבית ספרנו זו  *
ומהווה את עיקר  , השנה השביעית ברציפות

שהוא  , פעילותה של הספרייה בעידוד קריאה
.תפקידה של הספרייה במערך הבית ספרי

נפתח בהכרזה על פתיחת המצעד  הפרוייקט*
.ס"במסגרת טקס שהתקיים בביה



בהתאם , במהלך חודשי הפעלת המצעד
ספרית ובמסגרת  -הלימודים הביתלתכנית 

הכירו  , (באמצעות הספרנית)מפגשי הספרייה 
התלמידים חלק מספרי המצעד ואף פעלו 

.בעקבות היכרות זו

מן הפעילויות" טעימה"להלן אפרט 



בעקבות הספר  פינגוייניםיוצרים בבובות ' תלמידי שכבה א
"מסעדה בקצה הקוטב"
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.ב -הספר הוצג לתלמידי כיתות א
.ספר זה עוסק בזכויות הבסיסיות של בני האדם

הילדים אהבו מאוד את דמותה של רוזה  
נגד אפליה על והיתהשלחמה למען הזכויות 

.רקע צבע עור
הילדים הכינו כריכות חדשות לספרים

וכתבו זכויות חשובות שלדעתן כל בן אדם צריך  
.כדי להתקיים
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. האזינה לסיפור שתי השמיכות שלי ' שכבה ג
ולאחר מכן התנסו בכתיבת מילים שמחממות 

. את הלב
.ואפילו הכנו שמיכה כיתתית 
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.מכינה את שמיכה עם מילים שמחממות את הלב' שכבה ב



הילדים נהנו ממשחק של  ". לואיסיפורו של "בעקבות הספר 
כיסוי עיניים והיו צריכים בזוגות להוביל אחד את השני בדרך  

לאחר המשחק הילדים סיפרו כמה קשה  . מיכשוליםעם 
.להיות עיוור



הסופרת שוהם סמית  של"קמצאובר קמצא"בעקבות הספר 
.הילדים כתבו לה מכתבים והכינו כריכות חדשות לספר
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"משל על שועל"ילדי כיתה א כותבים בעקבות הספר 





"למלא את הדלי"יוצרים בעקבות הספר ' תלמידי שכבת ג



"קיסר השכונה: שכבת ד מכינה משחקים בעקבות הספר 
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:  ו מכינים יומני קריאה בעקבות הספר -שכבת ה
.האי ברחוב הציפורים
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פתיחת מצעד הספרים  -אירוע חגיגי-שלב ראשון

. חגיגי את מצעד הספרים בחרנו לפתוח השנה  בטקס 
נאמני הספרייה היקרים שלנו לקחו חלק פעיל בכל  

.  דמויות מתוך האגדות בבית הספר הסתובבו. התהליך
לבשו כריכות גדולות של ספרים מהמצעד הספריהנאמני 

כריכה הופיע תקציר הספר ובכך גרמו לילדי  ומאחורי ה
.  בית הספר לטעום קצת מספרי המצעד



זהבה ושלושת הדובים סינדרלה
שלגיה ושבעת הגמדים



פעילויות לעידוד קריאה במהלך  -שלב שני 
השנה

פעילויות שונות  הספריהבמהלך השנה יזמו נאמני 
.  הספריהומגוונות שעודדו ילדים רבים להגיע אל 

הכנת סימניות  , שוק קח תן של ספרים: לדוגמא
,  שעשועוני ספורים, סיפור בקומיקס, לספרים

.'וכוהמלצות על ספרים 



פעילויות לעידוד קריאה בקרב  הספריהבתחילת השנה ערכו נאמני 
.התלמידים

המלצה על ספר אהובשוק קח תן של ספרים



.כתיבת סיפור בקומיקסהכנת כריכות חדשות לספרים  



:  ערכו פעילות סביב הספרהספריהבשבט נאמני ו "בחג ט
בסוף פעילות הילדים הכינו  " מעשה בשקיק אחד"

.ובפורים הכינו מסכות מיוחדות. כריכות לספר



*

מידי חדש . חבצלת והמחצלת בספרייה החיצונית בחצר
החיצונית ובכך  הספריהנאמני ספריה מפעילים את 

.מעודדים ילדים לקרוא



השאלת ספרים  
בספריה

הכנת סימניות עם  
סיסמאות קריאה



ם"שלפרוייקטמתנדבות 
'  מגיעות מידי שבוע לכבה ב

.ומקריאות סיפורים  מרתקים



ויים"יריד הספרים בביל

בבית ספרינו אנו מעודדים ילדים לתרום ספרים שאינם בשימוש  
לצורך כך בנינו את תיבת הספר ולשם הילדים  . לספריית בית הספר

.מכניסים את הספרים
תרמו ספרים ובתמורה לכך בחרו  העברית התלמידים בשבוע השפה 

.ספר אחר



ספריה חיצונית  
בחצר

המעודדת קריאת 
ספרים

...תיבת הספר שלנו
העשויה ממדפים

ומעודדת תרומת ספרים



סיכום התהליך בעזרת תצוגה מרשימה בכניסה לבית  
.הספר של התוצרים



יום הבחירות-שלב רביעי
יום  .הבחירות למצעד הספרים נעשה במחשב , יום הבחירות הגיע 

לאחר בחירות הספרים למצעד שגררו נאמני ספרייה  את שמות  
.הספרים המועדפים ברוב קולות
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ו-תוצאות בשכבות ד
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.הזוכיםברכות לספרים 

...נתראה בשנה הבאה


