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 ז"עתש -תחרות כתיבת סיפורים  - "מרוץ הצבי"

 כנית "עופרים"סד תימי ,ז"ל ע"ש צבי כורך    

 

   ז.תשע""מרוץ הצבי" להכריז על פתיחת תחרות כתיבת סיפורים אנו שמחים 

מדהים לגלות את די שנה. רמת הסיפורים עולה ממרחבי הארץ.  תלמידיםמאות בפעילות משתתפים די שנה מ

 המשתקף בסיפורים שהם כותבים. ,העולם הפנימי של התלמידים

במה אותנטית בכל שכבות הגיל, שכן היא מזמנת כתיבה  כיתהליוה הזדמנות לקידום מסגרת התחרות מהו

להובלת התהליך בדרך כנית מדריכה הבית ספרית לעברית, על מנת לבנות יחד תלפרסום.  מומלץ לפנות ל

 מיטבית. 

 

    :מסלולים שלושהנקיים  אי"ה  השנה

  .)הנושא השנתי של החמ"ד( גורןם של הרב והרבנית כתיבת סיפורים לאור דמות    -

 בחירת התלמיד/ה.  עפ"י  ,חופשי בנושא כתיבת סיפורים   

 .פרטים בנספח כתיבת סיפורים ע"י ילדי החמ"ד השוהים בחו"ל. - חמ"ד בתפוצות   

 

 

של  ם לאור דמותסיפור אחד בנושא חופשי וסיפור אחד  :סיפורים לתחרותשני  לשלוח רשאי בארץ כל בית ספר

  .גורןוהרבנית הרב 

 

 יש לשים לב: 

 מילים.  500:  אורך מרבי של הסיפורים

 .  12גודל (  DAVID"דוד" ) : גופןהיצג גרפי

כתובת , "ס, טלפון של בי"סרכז/ת שפה, שם בי/ת הסיפור, כיתה, שם מחנך/ת, שם שם מלא של מחבר פרטים:

 ישוב. דוא"ל של בי"ס, 

 

 לוח זמנים

  (2016בנובמבר  13) זתשע" חשוןב בי", טואלי לרכזות שפהמפגש וויר - פתיחת המרוץ

 על פי עקרונות תכנית "עופרים".  גורן ז"ל הרבבמפגש תערך הדגמה של תהליך הוראה אודות 

להכין עם מומלץ תגיע לבי"ס כרזה לפרסום בבית הספר. בנוסף, מהלך חודש כסלו ב - בבית הספרפרסום 

פורים ולהשתתף בתחרות. בטקס המרכזי יוצגו יהתלמידים לכתוב סהתלמידים כרזות שמטרתן לעודד את 

 . לגב' זהבה פלד ישלחו מבתי הספרשהכרזות 
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  (7201 ינוארב 27) זתשע" טבתב ט"כעד  - תחרות בית ספרית

ערך תחרות ית . בסיום התקופהדגש על כתיבת סיפוריםבתקופה זו יובילו המורים בבית הספר תהליכי הוראה ב

 ו( שייצגמסלול נושא חופשיבמסלול הדמויות השנתיות של החמ"ד ואחד בהסיפורים )אחד  שני  פנימית לבחירת

את שני הסיפורים הזוכים יש לשלוח למנחה המחוזית )פרטים בנספח( לא  ספר בתחרות המחוזית.את בית ה

 מט"ו בטבת.יאוחר 

ישוב הו ת הספר, שם בי, הכיתה, המורה/השם הסיפור, שם התלמיד :צייןיש לבשליחת סיפור למנחה המחוזית 

 )על פי סדר זה(.

 

 אתר "הסופרים הצעירים"

 אפשר לתלמידים במהמ . אתר זההחמ"ד" באתר המקוון של הסופרים הצעירים" אתרעל הפו במקביל לתחרות

ת המוטיבציה של התלמידים לכתוב. לפרסום סיפוריהם. הניסיון מראה שעצם הפרסום באתר מעלה א תיתאמ

ריות לבחירת זו הזדמנות לפרסם סיפורים של תלמידים שעברו תהליך משמעותי והתקדמו יחסית לעצמם. האח

 . 1234 קוד שליחת סיפור .כאן. העלאת סיפורים לאתר מתבצעת שפה בבית הספרה הסיפורים היא של רכז

 " .מתחילים סיפורעתיר "-מומלץ להקרין בפני התלמידים את ההרצאה המקוונת של הסופרת נאוה מקמל

 

  (7201 פברוארב 21) זתשע" שבטב כ"ה :והארצי פרסום שמות הזוכים בשלב המחוזי

  .בירושלים (6201 מרץב 21) זתשע"באדר  גכ", שלישייום  :טקס מרכזי

  , מפקחים, מנהלים , מורים  מ"דבמעמד משפחת כורך, ראשי הח תעודות ופרסים לזוכיםבטקס יוענקו 

 והורי התלמידים הזוכים.

 

 בברכה,                                                                           

 

 יעל נדלר                                                                    זהבה פלד                

        כנית "עופרים"מרכזת ת"ד                               מלשוני בחהחינוך פקחת על המ

 

 העתק:

 ראש מינהל החמ"ד - ץיר אברהם ליפש"ד

 מפ"א לחינוך יסודי בחמ"ד - הרב אוריאל עובדיה

         מנחות מחוזיות , מפקחים כוללים, דים"מחמ

 

                                                         

 

 

 

 

 

http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/4360-2/
http://ivrit.hemed.org.il/4360-2/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
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  העברית בביה"ס היסודי הדרכתצוות 
 זתשע" - ינוך לשוני בחמ"דח

 
 
 שם
 

 
 תפקיד

 
 מס' טלפון נייד

 
 כתובת דוא"ל

מפקחת על החינוך הלשוני  יעל נדלר
 בבי"ס היסודיים בחמ"ד

6282376-050  yaelna@education.gov.il 
 

כנית ת - רכזת ארצית זהבה פלד
 "עופרים"

9041559-050  zehavapeled@gmail.com 
 

מדריכה ארצית לפעילות  דבורה פרידמן
 מתוקשבת

054-7878249 friedmner@gmail.com 
 

מנחה מחוזית לחינוך לשוני  מירב אפריאט
 מחוז דרום

054-6310312 Merav377@gmail.com 
 

מנחה מחוזית לחינוך לשוני  שרה ברוך
 מחוז מרכז

3609111-052  sarabaruc@gmail.com 
 

מנחה מחוזית לחינוך לשוני  נטע כהן
 מחוז ירושלים

2282691-052  netac11@gmail.com 
 

מנחה מחוזית לחינוך לשוני  אפרת עמיצור
 מחוז צפון

6280306-050  efrat.amitzur@gmail.com 
 

מנחה מחוזית לחינוך לשוני  נורית נעים
 מחוז חיפה

2060764-050  nuritnaim9@gmail.com 
 

מנחה מחוזית לחינוך לשוני  אורית רוזנמן
 מנח"י

6280368-050  s@gmail.comoritro 
 

מנחה מחוזית לחינוך לשוני  איילת כהן
 מחוז תל אביב

7021010-058  ayelet2david@gmail.com 
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 מסלול חמ"ד בתפוצות - זמרוץ הצבי תשע"
 

 

אנו מזמינים את ילדי החמ"ד השוהים בחו"ל לקחת חלק בתחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד 

 "מרוץ הצבי". 

פתחנו  בכיתות ב' עד ו'.  לתלמידים אלה היסודי הלומדים התחרות פתוחה לילדים בגיל בית הספר

 בו הם יכולים לכתוב סיפור בנושא חופשי )המבוסס על מקרה אמתי או דמיוני(. ,מסלול מיוחד

נהל החינוך הדתי. מומלץ לצפות י" של מהסופרים הצעיריםהסיפורים שישלחו יפורסמו באתר "

 . בדף הבית של האתר "מתחילים סיפור" עתיר-בסרטון של הסופרת נאוה מקמל

 אי"ההסיפורים הזוכים יזכו את הכותבים בתעודה ופרס. תמונות הזוכים יוצגו בטקס המרכזי שיערך 

 (.2016במרץ  21)כ"ג באדר תשע"ז בבירושלים 

 friedmner@gmail.comלשאלות והדרכה ניתן לפנות למדריכה דבורה פרידמן בכתובת דוא"ל 

 

 דוא"ל הנ"ל.הלכתובת ( 2017בינואר  13ט"ו בטבת תשע"ז ) עדאת הסיפורים יש לשלוח עד תאריך 

 

 יש לשים לב: 

 מילים.  500:  ריםאורך מרבי של הסיפו

 .  12( גודל  DAVID: גופן "דוד" )היצג גרפי

נמצא בו למד/ה בארץ, ישוב בו ש א של מחבר/ת הסיפור, כיתה, שם בית הספרשם מל ציון פרטים:

בו לומד/ת כיום, שם ישוב ומדינה בה מתגורר/ת היום,  בו למד/ה בארץ,  שם בית הספרבית הספר ש

 ל ההורים. טלפון בבית, כתובת דוא"ל ש

 

 

 בברכה,                                                                           

 

 יעל נדלר                                                                    זהבה פלד                

                                                                                          כנית "עופרים"       מרכזת תמפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד                               

http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
mailto:friedmner@gmail.com

