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 330: בכיתותמספר תלמידים 

 דתיממלכתי , "ה"הרא"בית ספר 

 .באשדודא "נמצא ברובע י  

בית הספר פועל לעיצוב אורח חיים לתורה    

 .ד"החמלערכי עם דרך ארץ בהלימה 

 



 חזון בית הספר

המהווה  , על פי תפיסתנו החינוכית אנו פועלים כבית חינוך•

.  חממה משפחתית מכילה וקשובה לתלמידים ולמשפחה

עם  , מדיניות בית הספר פועלת לעיצוב אורח חיים לתורה

 .  ד"החמבהלימה לערכי ,דרך ארץ 

הערכים מהווים ציר מארגן לכל הפעילויות המתקיימות  •

חרתנו על דגלנו חתירה להישגיות ולמצוינות בצד  . ס"בביה

מתן מענה לתלמידים עם צריכים מיוחדים לשם צמצום  

 .פערים

•  



 קידום תחום השפה  בקרב תלמידי בית הספר  

אנו מקדמים ומטפחים את  , במסגרת החינוך הלשוני בבית ספרנו

האזנה ודיבור כיעדים מרכזיים  , כתיבה, קריאה: ארבעת אופני השפה

 .בדגש על טיפוח הספרייה ועידוד קריאה. ח"בשנת תשע

החינוך הלשוני בבית ספרנו מכוון לכך שכל תלמיד ותלמידה יוכלו  

 .בהתאם לתחומי העניין שלהם, להשתמש בשפה לצורכיהם

   וחוויתיותטיפוח יעדים אלו יבוא לידי ביטוי בפעילויות מגוונות 

בספריית  בית הספר בכיתות  , הנעשות במסגרת הלמידה בכיתה

 .ומחוץ לבית הספר בהפסקות



 כיעד מרכזיטיפוח ועידוד הקריאה 

 פעילויות במהלך השנה  בספריה

 

 הכיתות קיימת שעת   בכל-ספריה שעת● 

 במערכת   ובה התלמידים    מחליפים  ספריה 

תוך עידוד והכוונה של מחנכת הכיתה  ספרים 

 .והספרנית

 :המצעד  באופנים שוניםלספרי התלמידים נחשפו 

י מחנכת הכיתה כתיבת  "עקריאה מודרכת ● 

עריכה  , לספרי הקריאה  וספרי המצעדהמלצה 

מגוונות סביב  ופעילויות של כריכה חדשה לספר 

 .הספרים



 פעילות בספריה על ידי ילדי המועצה

 ב-ילדת המועצה מקריאה סיפור לילדי כיתות א



   בחימרב יצרו  -אכיתות תלמידי -והבעותאומנות – ב"קרשיעורי   ●•

 .ספרי קריאהציירו והמחיזו סביב 

קדם פורים התלמידים התחפשו לדמיות   שבוע-מהספריםדמויות ●•

שיערו וגילו  התלמידים ": מי אני"המצעד והשתתפו בפעילות מספרי 

 .בהנאה מיהי הדמות העומדת לפניהם

 

 

 

 

 

 

 



 "מרבה ספרים מרבה חוכמה"

בחירת המועמד לתחרות  התחרות    הטובתחרות הקורא •

העירונית  הגברת   הספריההתקיימה  בספריה בנוכחות מנהלת 

ובנוכחות ספרנית בית הספר ומנהלת בית הספר  דויטשזהבה 

 .  התלמיד אליה חסידים עלה לשלב הגמר

בחירות פנימיות בית  התקיימו הצעירתחרות הנואם •

בית הספר וזכתה במקום שלישי   אתספריות על מנת לבחור את 
התלמיד שייצג את בית ספרנו בתחרות  . בתחרות הגמר העירונית

את בית ספרנו וזכתה  התלמידה אביה בן סימון נבחרה לייצג . העירונית
 .במקום מכובד

 



.  השתתפות בתחרות הנואם הצעיר העירונית
התלמידה אביה נאמה על השימוש ברשתות  

חברתיות והגיעה למקום שלישי מכל בתי הספר  

 העירוניים

השתתפות בתחרות  הקורא הטוב  
התלמיד  נאור חסידים השתתף בתחרות  

 הקורא הטוב  



 מות'ספריית פיג

ההורים הוזמנו לצפות . מות הייתה בשיתוף הורי הילדים'הפתיחה לספריית פיג•

ספריית  בפרוייקטב משתתפים -כיתות אבילדים שהציגו את הספרים ולאחר מכן 

 .  מות'פיג

הילדים בסיוע של ההורים  . התקיימו סדנאות בכיתות על ידי המורה לאומנות•

 .הכינו שלט לחדרם בבית

 שעבדו סביב ספר סבא סביח הכינו סביח ' ילדי כיתות ב•

 .מות'מות ושתו שוקו כפתיח לספריית פיג'לבשו פיג 3'ילדי כיתות ב•





תפאורה להצגת הספר   

 שהוכנה בשיתוף הילדים
  ל"לכיתת ' ילדי כיתה ב

 בהצגת הספר  



 

 מה וקראו את הספר  'הילדים לבשו פיג



 מצעד הספרים יוצא לדרך

כהכנה לפתיחת המצעד כל מורה בחרה ספר ממצעד הספרים 

 .והכינה המחזה קצרה סביב הספר שנבחר

יום שהוקדש כולו  . את מצעד הספרים פתחנו ביום השפה העברית

 .בנושא השפה וספרי המצעד חוויתיתללמידה 

בבוקר קיבלו את הילדים שני ילדים מחופשים לאליעזר בן יהודה וכל  

 .ילד קיבל מילה  בעברית מצורפת לסוכריה 

 .את המילים המחנכות אספו מהילדים והכינו פעילות סביב המילים

הילדים עם ספרי  

 המצעד  



כיתה הציגה את הספר ממצעד הספרים שנבחר על ידה בהצגה וחשיפה לפני כל •
 .הגבוהות עשו זאת בכיתותהכיתות . ילדי בית הספר

מעשירות סביב פעילויות ילדי המועצה בתאום עם רכזת שפה והדרכתה הכינו •
 .  הספרים

 .  לסיכום היום המיוחד המורים יחד עם הילדים התבקשו לכתוב סיכום ומשוב על היום•

 .ופר סימניה עם ארגז כלים לסוגי כתיבה'היום הילדים קיבלו צובסוף   •

 

•  
ופר  שקיבלו הילדים בסוף היום ארגז כלים לכתיבת  'הצ

 סוגות שונות



 
 יום השפה העברית

אליעזר בן יהודה מקבל את ילדי בית הספר עם סוכריה  

את המילים הילדים לוקחים לכיתה  . מתוקה ומילים

 .ומשתמשים בהם לפעילויות שונות





 הלוח הבית ספרי ובו פרסום ספרי המצעד



 

 .בהצגת הספר סבא סביח ' ילדי כיתה א

ההורים משתפים פעולה ומכינים  
 .  סביח לילדים המקסימים



למה לחסידות  :" בהצגת הספר' ילדי כיתה ב
 ?"הלבנות כנפיים שחורות ולשחורות בטן לבנה



 :בהצגת הספר 2ילדי כיתה ב
 "הסוס ופעמון הצדק"                



 "סיפורי חלם": בהצגת הספר 1ילדי ג



המשך עלילותיו של  ": בהצגת הספר 2ילדי כיתה ג
 "פדינגטוןהדוב 



 "לבן גוריון ובחזרה": בהצגת הספר 1ילדי כיתה ד



 "איינשטיןמי היה אלברט :"בהצגת הספר  2ילדי כיתה ד

הצגת הספר בצורה יצירתית  

 עוגה  מעוצבת  



 פעילויות מגוונות ביום השפה
 פעילות לטיפוח ועידוד הקריאה

 .התאמת שם לכריכה של ספר
ילדי ה מועצה מפעילות  את ילדי  

כיתה ג במשחק  אליעזר בן יהודה  

 והאדם הראשון



 פאזל אליעזר בן יהודה  

 פעילות  במילים  עם אריזות החלב  

 משחק אליעזר בן יהודה והאדם 



 

פעילות בספריה  יצירת  

 מילים

 פעילות בספריה שימוש במילון לפירוש המילים

במשחק סולמות   2ילדי כיתה ג

 וחבלים מידע על אליעזר בן יהודה



פינת הניב המגניב בפנטומימה הילדים  

 .צריכים לזהות מהו הניב
 סדור ניבים מבולבלים

הצגת ניבים בצורה   יוזמה שנתית לימוד ניבים בכל השנה  

 מקורית  



 

 

 

 

כחלק מתוכנית עידוד הקריאה אנו מפגישים את  

 .  הילדים עם סופרי ילדים

 

 מפגש עם הסופרת סיגלית דיל  

, הילדים מקשיבים  בקשב רב

ומרותקים לסיפורה של הסופרת 

 . סיגלית דיל



ועם המאיירת של  סיטרוקמפגש עם הסופרת דלית 
 הספר 

הסופרת מפעילה את 

  חוויתיתהילדים בצורה 

 .ומרגשת

המאיירת מספרת על עבודתה 

 .בתאום עם הסופרת



 כתיבה יצירתית

כותבים סיפורים ואף  ' ילדי כיתה ב

.  משתמשים במחוון לבדיקה עצמית

 האם התייחסו לכל כללי הכתיבה

מביעים את הסיפור בציור  ' ילדי כיתה א

 וביצירתיות  



כותבים  ' ילדי כיתה ג

 בעקבות קריאת ספר

הילדים הכינו עבודת חקר כתיבה מחקרית 

 בנושא צמחים ומציגים אותה בחווה החקלאית



 השתתפות בתחרות הכתיבה של מרוץ הצבי

ניתן לציין  . הצבי מירוץהשנה בית ספרנו לקח חלק והשתתף בתחרות כתיבה של 

כתבה על  ' שהילדים כתבו סיפורים בנושאים שונים ואף אחת הבנות מכיתה ו

סיפור מרגש שמתאר את כל הקשיים . ותהליך  שיקומופציעתו הקשה  של אחיה 

 .שעברה  והאמונה החזקה שהחזיקה אותה  ואת כל המשפחה

חלוקת תעודות הצטיינות לכותבים למרוץ הצבי  ולילדי המועצה  שהפעילו את הפעילויות  

 ביום השפה 



עם הערכים  , ולסיום  בבית ספרנו אנו מנסים ומשתדלים תמיד לחנך לערכים ולהוראה משמעותית

שבה הילדים נחשפים לעולמות שונים הן  . הילדים נפגשים בכל תחומי ההוראה ובמיוחד בשפה

 קדימההפנים עם  .בקריאת ספרים הן בכתיבה ובדיבור

 השפהלחיות ולהחיות את ממשיכים                           ,

         !העברית

       


