
 עידוד קריאה  
תיעוד תהליך בית ספרי המעודד  

 .קריאה לשם הנאה

 ד"בס



 פרטי בית הספר  

 מוריה: שם בית הספר•

 חדרה: ישוב•
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 מדי רואקי: רכזת•

 נורית ברכה: מדריכה•
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 תכנית בית ספרית  

 . ברציפות השניההשנה זו לעידוד הקריאה לשם הנאה  תוכניתפועלת בבית ספרנו 

 .השכונתית הספריהעם עולה פכיתתיות ונוצרו שיתופי בספריות  מצויידותהכיתות 

 ובו יש לכתוב את ' ו-'אתחילת חודש מחולק טופס איסוף נתונים אישי לתלמידי כיתות בכל 

 חתימה של אדם מבוגר , תאריך קריאה , שם הסופר , שם הספר  

 :מתנהתחילת חודש נקבעים התבחינים לתלמידים הזכאים לקבלת ספר בכל 

 . מתנהמקבל ספר ספרים בחודש  10תלמיד שקרא ' ד -'אבכיתות * 

 . מתנהמקבל ספר ספרים בחודש  5תלמיד שקרא '  ו -'בכיתות ה•

 .  הנתונים מתורגמים לדיאגרמות שכבתיות, ומעבירות לרכזתלקראת סוף החודש המחנכות אוספות נתונים על פי הטפסים •

על פי )הרכזת קוראת קטע מספר , מציגים את הנתונים לפני התלמידים,חודש הבא  מתכנסים בכינוסים דו שכבתיים בראש •

 .כפרסמתוך רצון להרחבת אופקים מתוך אחד הספרים הניתנים ( מזמןגורם , הקשר

 



שעמדו  התלמידים , בפרסבשלבים הראשונים של התוכנית כל תלמיד שקרא מספר ספרים שנקבע מראש מתוגמל 

 .בתבחינים זוכים בספר קריאה אישי מתנה

 .התלמידים שעשו מאמצים בקריאת ספרים זוכים בסימניה

 .בספרים ובסימניות לזכיהבכל חודש מעלים את רף התבחינים 

בכל חודש משקפים לתלמידים באמצעות דיאגרמות את נתוני קריאת הספרים בכינוסים הדו שכבתיים ומכריזים על 

 .הכיתה המובילה בקריאת ספרים

 .פעילויות אלה שולבו יחד עם מפעל סופר אורח 

מה 'ושילבנו זאת עם מפגש ראשון לפתיחת ספריית פיג' ב–' בשנה קודמת אירחנו את הסופרת יהודית ראש לכיתות א

 .'ו -'וכן אירחנו את  הסופר אלי רווה למפגש מוצלח ומרתק מאוד לכיתות ג. בשיתוף הורי התלמידים

 ' ב –' הילל  לכיתות א. השנה אירחנו מספרת סיפורים על פי יצירותיו של ע

 .'ו –' וכן אירחנו את הסופרת אורה מורג לכיתות ד

 

 



 :הלימודיםבמהלך השבוע ישנו זמן המוקדש לקריאת ספרים בתוך יום 
 

 .  קריאת בוקר בתחילת יום הלימודים*

 .  שיעור קריאת ספרים*

 .קריאת ספרים לתלמידים שסיימו משימות*

 

בנוסף הורים מוזמנים במסגרת אירועי הצעה לספר לקריאת ספר לתלמידי הכיתה ולהכנת פעילות בעקבות  

 .   הספר
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 'ב אדר ב"כ 'אדר ב' ח 'ד אדר א"כ 'אדר א' ג ט שבט"י שבט  ' ה

 נתוני קריאת ספרים במבצע קוראים למיליון



זה נותן לי הרגשה של  , זו הרגשה נהדרת ומהנה, אני מאד נהנית לקרוא ספרים" :1'תלמידת כתה ב, הלל אליאב

 ".הנאה רבה וזה נותן לי מוטיבציה לקרוא ולדעת המון דברים חדשים ונהדרים

מידי בוקר לאחר . למבצע קריאה' זכו תלמידי כיתה דבמשך השנתיים האחרונות ": 1'מחנכת כתה ד, זהבה בן שבת

רמת  . תרומת מבצעי עידוד קריאה תרמו רבות בשיפור הממוצע האישי והכיתתי. תפילת שחרית נהנו מרגעי קריאה

 ".שודרגוכתיבתם  עלתה אוצר המילים התרחב השיח והדיונים הנלווים 

אני מודה ומברכת על היוזמה שמרחיבה את האופקים ומעשירה את אוצר  " : 2'של ספיר מכתה ג אמא, מטי גבאי

 ".אנחנו מגיעים בזכות כך יותר לספריה ואני נהנית שלבת שלי יש זמן איכות של קריאה ולא בזבוז זמן מול מסך, המילים

שהחל הפרויקט בשנה שעברה יש  מאז , לשלושה בנים בבית הספר אמאבתור " :ההוריםר ועד "יו, חנה שבתאי

יש השאלה . נחשפים ליותר תכנים וסיפורים, מביאים מחברים, ביניהםהם מעבירים ספרים . תחרות בריאה בין הילדים

הם באים עם שאלות על מילים פחות . טלוויזיה ומשחקי מחשבתכניות בין חברים ושיח בנושא ספרים ולא רק על 

 ".ספק שהשפה שלהם עשירה אין . פרויקט מבורך. נפוצות והם מעשירים את השפה ואת הידע

 



 ...בתכנון להמשך

אנחנו מבקשים לשמר את נושא עידוד הקריאה הן במסגרת קריאת ספרים מונחית כלל כיתתית דרך ספר משותף •

 .והן בעידוד קריאת ספרים אישית

 .הורים ודמויות משמעותיות שישתפו בספר אהוב עליהם, ת/ת אורח/נמשיך להזמין סופר•

ס כדי להאדיר את חשיבות  "הענקת ספרים לא רק למצטייני קריאה אלא גם להצטיינויות בתחומים נוספים בביה•

 .ספרי הקריאה בעיני התלמידים

 .ס רעים"המקומית במתנ הספריההעמקת הקשר עם •

 .התמקדות בתלמידים שלא מגלים עניין בקריאת ספרים דרך חשיבה על דרכים חדשות להגברת מוטיבציה ועניין•


