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ד אבן שמואל"בית חינוך ממ–מבט על  

המגיעים מישובים הינו בית נעים לתלמידיו , שמואלאבן חמד של חינוך יסודי 
, זבדיאל, איתן, אבן שמואל: שפירהנמצאים בחלקה הדרומי של מועצה אזורית 

בית הספר מהווים מרקם מרהיב  תלמידי . אחוזם, שלווה, רווחה, עוזה, נועם
גוני המשקף את פני החברה הישראלית המכבדת את ערכי התורה  -ורב

. תלמידים 417בבית הספר כ. דורות-והמסורת היהודית שמונחלת לנו מזה דורי
על כן בית  . רק לוהיחודייםכל תלמיד הוא יחיד ומיוחד במינו ובעל כישורים 

החינוך מאמין בכל אחד ואחת מתלמידיו ותלמידותיו ומעניק להם את האפשרות 
. ותחום מנהיגות' תפקיד לכל תלמיד'במסגרת היחודייםלממש את כוחותיו 



שמואל צוות מורים ואנשי מנהלה מסורים הפועלים מתוך -בבית החינוך אבן
נינוחה ונעימה ללמידה , כפריתמשרה אוירה הוא . אהבת התלמיד ואמונה בו

מלבד שעות ההוראה  , בבית החינוך פועלות תכניות רבות. ולקשרים חברתיים
אשר נועדו לתת מענה לצרכים השונים של קהילת התלמידים וישנה  , הרגילות

ב"קרהתלמידים נהנים מחוגי קרן . חברתית ענפה-תורנית-פעילות ערכית
.  צ הפועלים בבית הספר ברצף יום הלימודים"ומחוגי אחה

שואפים לשלושת  –אבן שמואל חמד של חינוך יסודי ב
ם"הממי

.צליחיםמ.צמיחיםמ. אמיניםמ



חזון חמד של חינוך יסודי אבן שמואל

פועלים לחינוך ילדי ישראל לחיי תורה וקיום  , שמואל-ד אזורי אבן"בית חינוך ממ, אנו
.המורשתהארץ וערכי , האומה, לטיפוח אהבת האדם, מצוות 

 מתוך תפיסת עולם של חינוך  , להצמיח דור עתיד בעל מידות ודרך ארץפועלים
.כשליחות

 לימודיתאוריינות והצטיינות , לטפח בקרב תלמידנו אהבה ללמידהפועלים.
 חשיבות בראיית טובת כלל התלמידים תוך ראיית הפרט ומתן מענה לצרכיו רואים

.הייחודיים
 החייםלחנך את תלמידנו למיצוי כישוריהם האישיים בכל תחומי שואפים.
 את בית החינוך כסביבה חינוכית המושתתת על שיח משותף ומכבד בקרב  מטפחים

(.סביבה קהילתית, תלמידים, הורים, צוות בית החינוך)כלל קהילת בית החינוך 



ס  "תלמידי ביההשפה בקרב קידום תחום 



עידוד הקריאה כיעד מרכזי 

בספריה  יש ספרי קריאה מגוונים לעיון ,בישוב אבן שמואל יש ספריה ציבורית •
.ללמידה ולשם הנאה ,

ס להחלפת ספרים ולקריאה בשעת ספריה   "משמשת את תלמידי ביההספריה
.צ "הקבועה במערכת לכל כתה  ובשעות אחה

כמו כן 



מבנות , "נאמנות קריאה"המצעד נבחרה קבוצת כהכנה לפעילות 
,"תפקיד לכל תלמיד"כיתה ה כחלק מ

עברו בין הכתות והכריזו  על פתיחת מצעד " נאמנות הקריאה"
העבירו שעת חשיפה לתלמידים על הספרים המשתתפים  , הספרים 

.  תקציר לכל ספר ופעילות סביב הספרים , במצעד בעזרת מצגת 
הוסבר לתלמידים על אופן ההשתתפות במצעד ואופן החלפת 

.  הספרים
.ו-החלפת הספרים בכיתות דנאמנות הקריאה אחראיות על 

בה התלמידים רושמים את  , וחולקה סימנית קריאה אישית לכל תלמיד
.הספרים שקראו  מהמצעד

נאמנות קריאה  

מצעד הספרים יצא לדרך



.ספרים שבמצעד ההוצגו כל כריכות , בקיר  מרכזי בבית הספר
.הכינו פרסומת לכל ספר במטרה לעודד את התלמידים לקרוא'בנות כתה ה

,הוקצה ארון מיוחד לריכוז ספרי המצעד
" המצעד השנתי יצא לדרך "ג  נתלו כרזות -בכתות א

.לצורך רישום הספרים שנקראו
.  תלמידים קוראים וכותבים המלצות לחבריהם בעקבות הספרים המעניינים



השתתפות בחידון הספרים המקוון 
ו  -נבחרה נציגות של תלמידים מכתות ה

שעסוקים בחודשים אלו בקריאת הספרים  
התלמידים משתפים את  , לקראת החידון 

חבריהם בחוויות מקריאת הספר  
.  ובהמלצותיהם

התלמידים מכינים שאלות וחידות התורמים  
.לקריאה מעמיקה של התוכן 

בנוסף ישנה דינמיקה רבה בין התלמידים 
בבית  , ס"וחדוה מהנאת הקריאה בביה

.בהפסקות ו
. הצלחה ומאחלים לכולם ברכה 



פעילויות מגוונות טרום קריאה בזמן קריאה ולאחר הקריאה

לאחר קריאה התלמידים מבצעים משימות בעקבות הקריאה מהמאגר הכיתתי  -
וכו.בעקבותקומיקס , המלצה לספר, כתיבת מכתב לגיבור, דמות אהובה עלי)

.תלמידים ממליצים לחבריהם והחברים נותנים משוב מקדם –יומני קריאה -

.בכתה ב כל בת הציגה את הספר שאהבה והעבירה פעילות 

מחברת כתיבה לתיעוד \קלסר כתיבה -

.תוצרי הכתיבה של התלמידים 



קריאה בהמשכים
בזמן הפסקת האוכל של ספר נבחר פעילות לאחר קריאה 

ביצירה ובמשחק  

קריאה קולית מספר 
שאהבתי 



"  מועדון קריאה"ערב -ההנאה שבקריאה 

הנבחר סביב הספר 
.  וזוכים בזמן איכות של הורה וילד סביב הקריאה

.י המורות סביב אחד מספריית פגמה "ב מועדון הקריאה נבחר ע-בכתות א
מעשה  : "נבחריםסביב ספרים " הזמנה לקריאה"שעת  ד מתקיימת  -בכיתות ג

" .שביל קליפות התפוזים"ו" בלולי
.מועדון קריאה עם ההורים "ערך  ערב יכשבסוף התהליך 

ובערב  " שרה גבורת נילי "התלמידים קוראים בהמשכים את הספר -בכיתות ה
.  מושקע מפנימים את ערכי ההיסטוריה ומתחברים לתקופה 

"  הצפוריםהאי ברחוב " קוראים בחדוה את הספר–בכתות ו 
"הספריהאריה "ואף בכתה המשולבת נחשפו לספר 

.



" "מועדוני הקריאה"זמן איכות במפגשי •



ב  -מה בכתות א'ספריית פג

‘’



ספריית פגמה בכתה ב בנים



סופרים מספרים 



"הקשר הרב דורי "
בקהילה  מוערבותבמסגרת שעת 

–



"המאזין המתמיד"-הפסקה פעילה

מדף "כשברקע מתנגן השיר , 10בכל יום שני  בזמן הפסקת 
המאזין  "ב מתכנסים  בפינת -תלמידים מכיתות א, "הספרים שלי

וקבוצת נאמנות קריאה מקריאות סיפור שנבחר  מספרי  " המתמיד
.המצעד

תלמידים המשתתפים כרטיסיית ניקוב שבה מסומנת השתתפותם ולאחר  ל
.התלמידים המתמידים זוכים בפרס, צבירה של עשרה מפגשים

הקריאה  נאמנות את הקריאה הקולית של לעודד -בפעילות זו המטרה 
.  את האזנה בקרב התלמידים הצעיריםוכן 





תלמידנו  לקחו חלק והשתתפו בתחרות כתיבת  , כמסורת של שנים ,בשנה זו 
התלמידים כתבו ספורים חופשיים וכן ספורים סביב  ". מרוץ הצבי"ספורים 
. ל "הרב יהודה מאיר גץ זצד"החמדמות 

אפינו את ,בתהליך זה התלמידים למדו על דמותו של הרב מספורים ומקורות •
הזדהו עם הדמות והפנימו את הערכים  ,י תכונות ומעשים "דמותו ע

.ספורםהנלמדים ומכך העלו  רעיונות לכתיבה וכתבו  את 

שניהננוושכתוב הביא בסוף התהליך לתוצר הסופי טיוטתהליך זה הכולל •
.לקרוא 

"  מרוץ הצבי"הכותבים הצעירים בתחרות 





פעילות שיא–שבוע השפה העברית 
שהעבירו הנואמות במערכת  "רגע של עברית " השבוע התלמידים האזינו לפינה היומית במהלך •

למדו  .חדשים להעשרת אוצר המילים וביטויים ולמדו פתגמים התלמידים האזינו  .הכריזה הבית ספרית 
. היויומיתפרושם ודוגמא לשימוש בביטוי בשפה ,את מקורם 

בכל יום הוכרז על ניב . סביב ניבים הקשורים לאברי הגוף "ניב המגניב" תחרות בית ספריתהתקיימה •
.הקשור לאיבר בגוף וכתה שצברה ליום המחרת מס ניבים הגדול ביותר זכתה בפרס

נפתח בלימוד בכתות על פועלו של אליעזר בן יהודה ולמדו על פועלו -ב שבט"כ,יום השפה העברית 
מצגת וחידון  .ותרומתו לחידוש השפה ולהתפתחותה 

ועברו בסבב בין  שהפעילו בנות כתה ה "משחקים במילים"בתחנות ושחקו  לאחר מכן התלמידים השתתפו 
פצוחים\אלוף העברית \מונופול להכרת פועלו של אליעזר בן יהודה \סלנג ופרושה : השונות התחנות  

ועודבפתגמים ועוד 
וכל תלמיד התבקש לאמץ מילה לשימוש "עברי דבר עברית "כל תלמיד קיבל בלון  בסיומו של היום •

. מילה שהתחדשה לו ולהכניס את המילה לתוך הבלון\בשפה
בלונים 417בסוף יום לראות  -המראה היה מרהיב •

:הוא כשהמסר 
!!עברי דבר עברית 



תחרות ניבים בית ספרית 
"ניב המגניב "עם  



" רגע של עברית"-הפינה היומית 



"  משחקים במילים"



! "  עברי דבר עברית "




