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 "נועם": שם בית הספר•

 נתניה:  ישוב•

 מירה פרל: ת/מנהל•

 מיכל רוזנברג: ת/רכז•

 הדר מנחם: מדריכה•

 רחלי מועלם: ית/ספרנ•

 אביב -תל: מחוז•



,  את הספרים שקראתי בילדותי אינני שוכחת"

,  ולכל אחד היה ניחוח משלו, הם נצרבו בגזע מוחי

   "המלווה אותי כל חיי, פעימה משלו

 אלונה פרנקל/ נערהמתוך                                                                        

 .עידוד הקריאהבבית הספר נעשות פעולות מגוונות לשם 

 

 

 



 המורים המובילים כיתה שם הפעילות

מעקב שגרתי אחר כמות  

 .הספרים שהילדים קוראים

 ספרנית   'ו-'א

 שעת ספריה קבועה במערכת

 בשילוב פעילות הספרנית

 מורה לעברית, ספרנית 'ו-'א

פיתוח סביבה לימודית  

 בספריה

תמונות   -תמונות מספרות ספרנית-רחלי מועלם

 .מחדר הספרייה

 לעברית ומחנכים מורים 'ו-'א דקות קריאה 10

 מורות לעברית 'ב הקרין היומי

 מורה לעברית 2'כיתה ג קוראיםמועדון 

 ד"בס

 נתניה" נועם צביה"ס "בי -פעילויות לעידוד קריאה להנאה
 



 המורים המובילים כיתה שם הפעילות

 קריאה מונחית

  

 לעברית מורות, ספרנית 'ו-'כיתות א

בעקבות   חוויתיותפעילויות 

 ספריםקריאת 

 מורה לעברית, ספרנית 'ו-'א

,  הבעת דעה, כתיבת משפטים כתיבה יוצרת בעקבות קריאה

 כתיבת מכתב

  מורות לעברית, ספרנית

 ספרנית, לעבריתמורות  'ו-'כיתות א השתתפות במצעד הספרים

  ד"החמהשתתפות במבצע 

 "למליוןקוראים "

 מורות לעברית 'ו-'כתות א

  ספריות כיתתיות

 

  מורה לעברית  'ה', ד', ג', ב', כיתות א

 ד"בס

 ...המשך -נתניה" נועם צביה"ס "בי -פעילויות לעידוד קריאה להנאה
 



 
י "בספריית בית הספר נעשה מעקב קריאה אחר הספרים שקוראים תלמידי בית הספר ע

 .באמצעות תוכנת אגרון, הספרנית



 
 .  לכל אחת מכיתות בית הספר שעה קבועה במערכת בה היא נכנסת לפעילות בספריה

  חוויתיתומעבירה פעילות ( קריאה מונחית)המורה קוראת ספר בהמשכים : בשעת ספריה
 .ישנו זמן לקריאה חופשית וזמן להחלפת ספרים, בעקבות הקריאה



 
 .בספריה פינות חמד המתעדות פעילויות שנעשות בספריה



 להנאהספרי קריאה ' ו-'לאחר התפילה קוראים תלמידי כיתות א, מדי יום



 
בפני תלמידי  , ( י רשימה"עפ)מדי יום קורא תלמיד 

 .בביתטקסט נבחר עליו התאמן , כיתתו



 
תלמיד שבוחר לקחת חלק בפעילות . י המורה"הילדים מקבלים המלצה על ספר נבחר ע•

חבר במועדון הקוראים  לאחר הקריאה הופך להיות . קורא את הספר הנבחר בבית
נאספים כל ילדי ( שנקבע מראש)כשמגיע תאריך היעד . תג חברות במועדוןומקבל 

 . המועדון למפגש מורה בו משוחחים על הספר

 מועדון קוראות

 סלמהנעם 

  



 
  חוויתיותפעילויות וסביבו נעשות בכיתה או בספריה בכל כיתה נבחר ספר אותו קוראת המורה 

 .והיצירהבתחום הכתיבה 



 
לאחר קריאת הספר בספריה או בכיתה יוצרים התלמידים יצירות אומנות המחברות אותם 

 .לספר ויוצרות חוויה סביב הקריאה

 קופסאות חידה  
" / תריסים ירוקים פתוחים: "בעקבות קריאת הספר
 מלץ לוינשטייןרונית 

 סחיטת מיץ תפוזים  
"/  מהפכת התפוזים של מתי: "בעקבות קריאת הספר

 תמי שם טוב

 בניית בתים
 " /הבית של יעל: "בעקבות קריאת הספר

 מרים רות



 
 .לאחר קריאת הספר בספריה או בכיתה כותבים התלמידים סוגות שונות סביב הספר שקראו



 
סביבו יצרה מגוון  , כל כיתה בחרה ספר שנקרא בכיתה. בית הספר לקח חלק במצעד הספרים

בו הציגו  ,  י תלמידי החטיבה"בבית הספר נערך יום שיא ע. פעילויות בתחום הכתיבה והאומנות

בקרוב . את הספרים הנבחרים באמצעות הצגה ומשחק והמליצו לתלמידים על קריאת הספרים

 .ממש תוקם תערוכה ייחודית ובה תוצרי התלמידים בעקבות הספרים

 ...כולנו מצפים ליום הבחירות

 ?מעניין? מי יהיה הספר שיבחר

 



 
 ".למליוןקוראים "הייחודית  ד"החמבית הספר לקח חלק בתוכנית 

תעדו את הקריאה בדף תיעוד ומספר הספרים שקראה כל , תלמידים הרבו בקריאת ספרים

 !כיתה פורסם ברחבי בית הספר

 !חווית הקריאה הורגשה באוויר

  



 
י "בחלק גדול מהכיתות הוקמה ספריה כיתתית שנתרמה ע, בנוסף לספריה הבית ספרית

 .קהילת ההורים בכיתה

 !בכל זמן ובכל עת ניתן לקרוא אצלנו ספרים



בכדי  ישנם תלמידים שלעיתים נאבקים . היכולת לקרוא בשטף היא יכולת חשובה עבור כלל התלמידים

הם אינם יכולים לקרוא את , פעמים רבות קריאתם מאומצת ומלווה בהפסקות רבות: לקרוא באופן שוטף

  .הפענוחבשלב מגיעים לאוטומטיות אינם , המילים מספיק מהר וכפועל יוצא מכך

הפענוח האיטי שלהם מקשה עליהם להבין  . בשלב השטף בתהליך רכישת הקריאה" תקועים"אלו תלמידים 

  .את מה שקראו

 .  קריאה עלולים להשפיע על המוטיבציה של תלמידים לעסוק בקריאהקשיי 

 .בבית הספר נעשות פעולות מגוונות לשם קידום שטף הקריאה

 



 
 ,רמות 3-כל תלמידי בית הספר מקבלים מבצעי קריאה דיפרנציאלים ב

 . קריאה ותלמידים בסיכון קריאה בסכויתלמידים , כלל התלמידים: המתאימים ל 



 .בתם/ מקבלים הורי התלמידים עדכון על מצב הקריאה של בנם, לאחר משימות הערכה, פעמים בשנה 3



 

 אחרי פעם לנקי ומעתיק טיוטה כותב שאני לא . תטיוטו כותב אני"

 שבע או שש או חמש וכשיש גרסה ועוד גרסה כותב לאא, פעם

 עושה אני ומכולן עליהן ומסתכל השולחן על מניח אני גרסאות

 הסופר עמוס עוז                                                                   ."אחת

 .קידום הכתיבה להבעהבבית הספר נעשות פעולות מגוונות לשם 

 



 
 :בבית הספר נעשות פעילויות מגוונות לקידום הכתיבה להבעה

י התוכנית הספירלית  "לכל תלמיד תלקיט כתיבה ובה מגוון כתיבות שנלמדות עפ

 .א"י מחוז ת"בכתיבה שיצאה לאור ע

 .עבודות חקר ועוד, ספרים: התלמידים כותבים תוצרי כתיבה קצרי וארוכי טווח

ושלח תוצרים הראויים  " מרוץ הצבי: "בית הספר השתתף בתחרות הכתיבה

 .להערכה

 .בסביבות הלמידה מוצגים תוצרי התלמידים

 .זכה בתחרות' בית הספר השתתף בתחרות הכתיבה העירונית תלמיד כיתה ה

 



 



 



 
 

  
והוא הכרחי , מילים רחב הוא תשתית חיונית ליכולות השפתיות השונות אוצר 

, של האזנה ושל קריאה  –אוצר מילים נרכש בדרך אקראית . להבנה ולהבעה 

 .ויכול להירכש גם בדרך מכוונת של הסבר או ניתוח של מילה 

 ח"מט



 
 .בכיתות הלימוד ישנה סביבת למידה שמטרתה פיתוח אוצר מילים

 בחלק מהכיתות פינה נוספת על הלוח בה כותבים מילים המיועדות לתלמידים עולים

 ".אוצר המילים קופסאת"להן יורדות , במילים" גדושה"כשהסביבה (. וכלל הכיתה מכירה) 

 שנמצאת בסביבה ומאפשרת שימוש במגוון  קוביהעם המילים משחקים התלמידים באמצעות 

 .המילים בדרך משחק

 בה כותבים את המילים החדשות" מחברת אוצר מילים"בחלק מהכיתות , לתלמידים העולים

 .שנלמדות מדי יום ומבצעים שונים להרחבת אוצר המילים

 

  



 



 
 .ביום השפה העברית נערכה פעילות סביב העברית בכל אחת מהכיתות

 



 
 .במהלך השנה למדו בבית הספר אודות הרב נריה וכתבו טקסטים שונים אודותיו

 בולים ועוד  , כרזות, מילון ערכים, חקר: כתבו סוגות שונות כגון ד"החמלקראת שבוע  
 .  ויצרו תוצרים שפורסמו בתערוכה בית ספרית

 



 



 
 : שנים 3בשעורי העברית כבר  " מדברים בציבור"בבית ספרינו 

 ועוד, מספרים על חפץ, כותבים דברי תורה, ממליצים על ביקור באתר, ממליצים על ספרים

 ...השנה עלה בית הספר מדרגה

 "דבור בציבור"שמטרתה קידום היעד , של כלל מורי בית הספר" קהילה לומדת"נבנתה 

 . הנלמדים בבית הספרבכל תחומי הדעת  

 מורי בית הספר עברו סדנה בה למדו את כללי הדבור מול קהל

 .וקבלו כלים ומחוונים ליישום בתחום הדעת אותו הם מלמדים

 !ה אכן היו מרשימות"וההצלחות ב" למידה מהצלחות"שניים ממפגשי הקהילה יועדו ל



 
 הטקסט   תחום הדעת כיתה

 "רק על עצמי לספר ידעתי" כשורי חיים, עברית 'א

נושא  , חגים, עברית 'ב
 ש"פ, ד"החמ

על   -נאום, הפרשה מסע אל, הצגת עבודות חקר, הקרין היומי
 מסע אל ההגדה, נושא אישי, הרב נריה

כשורי  , ש"פ, עברית 'ג
 חגים, חיים

 מסע אל ההגדה, מסע אל הפרשה
 .החבר הטוב שלי, תחביב אהוב ,על עצמי ועל משפחתי" -"כוכב השבוע" 

,  כשורי חיים, עברית 'ד
 ש"פ

 מסע אל הפרשה, נושא אהוב בחירת

,  תורה, ש"פ, עברית 'ה
 ,חגים

 אנגלית

 ,הצגת דגם בנושא המדבר, מסע אל ההגדה, מסע אל הפרשה
 .החיה שאני אוהבת, מלצר ולקוח מציגים תפריט -אנגלית

 

 ש"פ, הלכה, עברית 'ו
 אנגלית

 ,  מסע אל הפרשה ,הצגת אב מלאכה, הצגת עבודת חקר
אני מספר על  , הצגת דמות מפורסמת, המלצה על ספר -אנגלית

 .עצמי

 "מסע אל הפרשה"-כתיבת דבר תורה ש"פ-עברית 'ח-'ז



 



 



 



 



 

 .שלא משקיע בלמידה ולא מבצע את המשימות הלימודיות המוטלות עליו, יש לי תלמיד"

 .בעל ידע עולם רחב ואף פעם לא מצא דרך לשתף את סביבתו בכישוריו, הילד חכם במיוחד

הוא . אל הפועל את הכישורים הטמונים בו הכחהוציא מן " דבור בציבור"העיסוק ביעד 

כבר  )בונה בכוחות עצמו מצגות מרהיבות ומעניינות בתחומי הדעת המעניינים אותו ומרצה 

שבו והוא מצא   הכחהילדים למדו להכיר את נקודות . בפני תלמידיו בכיתה( פעמים בשנה 4

הילד הוזמן לקהילת הלומדת של מורי בית הספר והרצה  . דרך לתקשר עם סביבתו

 !..."                                                          שותפה להרצאה והתרגשה במיוחד היתהגם אמו . בפניהם

 ' מחנך ה, הרב תמיר                                                                                                             



 

שקטה ומופנמת שלא התבלטה בתחום מסוים ואף פעם לא  , "שקופה"יש לי תלמידה "

 .השמיעה את עצמה בפני החברות לכיתה

צריכה לדבר מול   היתהוהגיע השבוע בו " דבור בציבור"כשהתחלנו לצעוד בדרך אל היעד 

בקשה מחברות שיאזינו  , היא התאמנה במשך ההפסקות. היא התרגשה במיוחד, הכיתה

  היתהבמת הכיתה הביאה אותה למקום בו לא ". אחרת"לה ויופיעו אתה יחד והפכה להיות 

!  נעמדה על כיסא ודברה באופן שהפעים את כולנו, ביום הנאום הביאה רמקול! בעבר

קידום היעד  פיתח אצלה כושר מנהיגות והבליט יכולות שהיו בה ולא באו לידי ביטוי קודם 

 .לכן

 ' מחנכת ב, המורה גיתית                                                                                                         



 

להגשים  , נתניה ממשיך להציב מטרות בתחום העברית ובכלל" נועם צביה"ס "צוות בי

ובעל ניסיון  , מדויק יותר, טוב יותר -להיות אחר, כמובן' בעזרת ה, אותן ומשנה לשנה הופך

 ...    רחב יותר מהעבר

 ,  ממשיכים בהצבת יעדים ומטרות

 צוות העברית של בית הספר 


