
 עידוד קריאה  
תיעוד תהליך בית ספרי המעודד  

 .קריאה לשם הנאה

 ד"בס



 פרטי בית הספר  

 מודיעים  : שם בית הספר•

 נחלים: ישוב•

 עדיאל אסולין: ת/מנהל•

 והבולי 'ג: ת/רכז•

 בי'חגמלי : מדריכה•

 יפה מושקוביץ: ית/ספרנ•

 מרכז: מחוז•



  תכנית בית ספרית  

כל תלמיד קיבל  . 'ו-'שכבות א, כל תלמידי בית הספר לקחו חלק במבצע  -קוראים למיליון
כל ספר שתלמיד קורא הוא ממלא כרטיס קורא ובו הוא כותב  . כרטיסיית חתימות  בתוך ניילונית

על כל כרטיס  . על ההורים והמורה לחתום, בנוסף. ושני משפטים שאהב מתוכו, את שם הספר
.  תלמיד שמילא את כל הכרטיסייה מקבל פרס קטן. קורא התלמיד מקבל חתימה בכרטיסייה

שכבה שקראה הכי הרבה  . בכל תקופת דיווח בת שבועיים מועברים הכרטיסים לרכזת לשם מניה
עד  . זוכה בפרס קטן וגביע נודד של קוראים למיליון, ביחס לתלמידי הכיתה)ספרים בתקופה זו 
הכרטיסיות מוכנסות לצנצנת של כל כיתה והשולחן מוצג בכניסה  ..  למועד הדיווח הבא

 .למזכירות בית הספר לשם עידוד

כל תלמיד מתבקש למלא . מחג החנוכה ועד סוף השנה: ז"לו. מבצע תולעת ספרים -'שכבת ב
כל תולעת שהתלמיד מסיים הוא עולה  . מספר עמודים וחתימת הורים, בתוך התולעת שם הספר

 (בצבע התולעת. )שלב

50ספרים לאורך כל השנה מתוך רשימה של  12על כל תלמיד לקרוא . מבצע קריאה -'שכבת ה  
המלצה על , מכתב לאחת הדמויות: על כל ספר יש להגיש. י המורות"ספרים שנבחרו בקפידה ע

 .הספר

מטרת התכנית  .  קרילי המורה רחל "מאזינים לקריאת ספרים ע' ג-'כיתות א -מצעד הספרים
 .  ניתוח דמויות בספור והעשרת אוצר מילים



   עדויות
שיתוף ההורים במיזם  

 :בעיתון הבית ספרי

 :חוזר להורים לקראת המיזם
 :הקובץ המלא

 :'מבצע תולעת ספרים שכבת ב

 :קובץ רשימת הספרים -'שכבת ה



 :  קוראים למיליון -עדויות

 :בשקופית זו יש להציג•

בקהילה, במרחבי בית הספר, במרחב השיתופי, בכיתה: פעולות. 

או מחוצה לו/שיתוף הורים בפעילות בבית הספר ו. 

קבצים בהם נעשה שימוש. 

 (  גינה ועוד, מסדרון, כתה) סביבת למידה 

 

 

 .קבצי קול , סרטונים , באמצעות תמונות 

 .ניתן להשתמש בשתי שקופיות לכל היותר: הערה

 

הגביע הנודד בכל 
שבועיים אל 

 :הכיתה המובילה

 -במרחב הבית ספרי
 :בכניסה למזכירות

 :צנצנת לכל כיתה ובה אישורי קריאה :במרחב הכיתתי



 ...מסירים חסמים

 :תיעוד פעילויות המעודדות תלמידים הנמענים מקריאה•

 .ליווי אישי ושיח משמעותי סביב נושא הקריאה•

 !קריאת ספרים התואמים לרמתם תוך מתן עידוד וחיזוקים•

 .  קריאה במרחב הבית ספריוחשיפה לספרים •



 רפלקציה  
 :ההורים בעקבות הפעלת התכנית, התלמידים, תיעוד דברי המורים 

"(ס"מורה בביה, ציטרוןמלי )!" ישר כוח ליוזמים! מאז המבצע רואה שיפור במוטיבציה לקריאת ספרים! המבצע מדהים 

(ס"מורה בביה, קרבסישלום )" קוראים למיליוןונוהגים בהיגיון , קוראים למיליון זה ערך עליון 

(ס"מורה בביה, נאוסאפרת )" פיתחת דמיון, קראת למיליון 

(ס"מורה בביה, רחלי סלה) "לכן לנו יש יתרון, במודיעים נחלים קוראים למיליון 

(ס"תלמיד ביה, גלסנריאיר )!" זה הכי כיף בחיים, לקרוא ספרים 

"(ס"תלמידת ביה, שוהם פלדמן)" לקרוא זה מהנה ומעשיר את אוצר המילים 

"(ס"תלמיד ביה, פרפלוטציקעתי " )לקרוא זה בעננים 

"(הורה בבית הספר, פיטריושירלי )!" מיליון ספרים קוראים ועולמות חדשים מגלים 

"(הורה בבית הספר, בשמת סרי לוי )!" טוב לנו טוב למיליון.. ביתי קוראת במרץ והתלהבות 

(הורה בבית הפר, נטע פלדמן)! ביתי קוראת בהתלהבות רבה! רעיון אדיר 

(הורה בבית הספר, יצחק נבו)!" הוא מדרבן אותו מאוד, בני מתלהב מאוד ממבצע הקריאה 

(הורה בבית הספר, גולן אדוה)!" תודה רבה! אם המטרה הייתה שהבן שלי יתחיל לקרוא ספרים אז ללא ספק המטרה הושגה 

 



 (בחירה)בתכנון להמשך 

 :  נשמר בשנה הבאה/ נשפר / אילו פעולות נשנה •

 .  'וכד ספרייםמבצעים בית : מיזמים ברמת בית הספר לעידוד קריאה כגון•


