
 עידוד קריאה  
תיעוד תהליך בית ספרי המעודד 

 .קריאה לשם הנאה
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 גוש עציון –אורות עציון בנות : שם בית הספר•

 נווה דניאל: ישוב•

 יעל בן פזי: מנהלת•

 טלי אביגדור: רכזת•

 רוזנמןאורית : מדריכה•

 אסתי סוויל: ספרנית•

 ירושלים: מחוז•



 הספריהפעילות 
הספרייה  , בית הספר פועל במבנה החדש זו שנתו השנייה והשנה נפתחה בו ספריית בית הספר

 .בלמידה ובקריאה לשם הנאה, ממוקמת בקומת הכניסה מתוך חזון שהספרייה היא לב בית הספר

שאר הכיתות  . ד ה, כחלק ממערכת השעות מתקיימות שעות ספריה קבועות במערכת בכיתות ג

 .נכנסות בסבב שבועי לפעילות בספריה

במהלך השנה הכרנו " אשת חיל:"הפעילות התחברה בין היתר גם לנושא הכללי של בית הספר 

 .ועל סופרות גדולות, ולמדנו על דמויות מובילות

 .הוקמה וועדת ספריה

 בנות כותבות סיפורים –הוקמה וועדת סיפורים 

 הוקמה וועדת עיתון

 



 הפסקה בספריה  

הספרייה נמצאת עדיין בהקמה ועל אף קשיי ההתחלה נרכשה תוכנת ספריה  

 .ומספר רב של בנות באות ומשאילות ספרים במהלך ההפסקות

 



 קוראות בהנאה



 ועדת ספרייה
 .יזמו את הקמתה של ועדת ספריה' ובנות שכבה ו' בנות שכבה ה

 :   הספריהתפקידה של ועדת 

עזרה לספרנית בהשאלות ובהחזרות ספרים 

עטיפת ספרים חדשים 

שעת סיפור בספריה לבנות הצעירות 

עזרה והמלצות לשאר הבנות שמגיעות לספריה 



 פעילות שנתית בספריית בית הספר
פעילותהסופר שםחודש

עכבר הספריה כללים ונהליםהכרות עם הספריהתשרי

לאה גולדברגחשוון

הכרנו את דמותה של לאה, הקראנו את הספר ניסים ונפלאות.והבנות יצרו כובע קסמים עם 

משאלות לשנה הקרובה

הלן קלר, לורי בריילכסלו

הכרנו את דמותם של הלן קלר, ולאוי ברייל למדנו על כתב ברייל ועל היכלות לעמוד ולהתגבר 

על קשיים פיזים ומנטליים. הבנות כתבו את שמן בכתב בריי באמצעות אביזרים מיחזור שונים

גבורה ומנהיגותטבת

הכרנו את סדרת הספרים הישראליות בהם את הספר על גולדה מאיר,חנה סנש, ושרה 

אהרונסון. כתבנו מה לדעתנו תכונותיה של מנהיגה

העץ הנדיבשבט

למדנו והכרנו את הסיפור, הבות הכינו עץ של נתינה, על העלים הן כתבו במה הן יכולות 

לתת ולתרום לחברה

חברותא אדר

קראנו ספרים העוסקים בנושא חברות, הענק הכי גנדרן בעולם,קיסר השכונה ואגדת גשר. 

הבנות בנו גשר של מילים מחברות

הכרנו את דמותה של דסי, אחות של מורה בבית הספר ויצרנו עגולי שמחה אישייםשמחה - דסי רבינוביץב אדר

שואה וגבורה ותקומהניסן

סיפרנו סיפורי שואה ותקומה והכרנו את הספר החלום שלי של הסופרת רחלי פליישון 

לקראת ביקורה בבית הספר

תקומה

לקראת ביקורה של הסופרת רחלי פליישון הבנות הכינו דגלי ישראל בהן הן רשמו את חלום 

הפרטי וחלום משפחתן

סיפורי ירושלים והקראת הספר מתוך ההפיכה - אמא של מורה בבית הספריום ירושלים

סיון

פעילות סיום - "טעם של עוד" - 

ספרים טעימים - והמלצות ספרים

אייר



 תמונות מפעילות הספרייה

כובע   –כובע קסמים 
 משאלות

בעקבות   –כתב ברייל 
מקומות בו   –העץ הנדיב  סיפורה של הלן קלר

 הייתי רוצה להתנדב



 לוח פעילות בספריה
 .בכניסה לספריה נמצא לוח קיר עליו אנו מציגים את הנושא ואת התוצרים•

 



הבנות  –אגדת גשר 
כתבו מילים שחשובות 

 לקראת ביקורה של הסופרת   בחברות
החלום שלי נכתבו חלומות   – פליישוןרחלי 

 על דגלי ישראל



 .בבית הספר פליישוןתמונות מביקורה של הסופרת רחלי 

 



 שבוע עברית
במהלך שבוע 

העברית  
התקיימה  

הפסקה פעילה  
עם שלל 

משחקים 
בעברית ברחבת  

הכניסה לבית  
 הספר



 קוראות למיליון

שמטרתו הגעה  , "קוראים למיליון" ד"החמבית הספר הצטרף למיזם •

 .ד"החמשבין שבוע השפה ועד לשבוע במהלך החודשים ספרים למיליון 

ועליהן  שם הספר שקראו התלמידות קיבלו כרטיסיות בהן כתבו את 

 .ההוריםהחתימו את 

  4000-ס הוא כ"כל תלמידות ביהשנקראו על ידי , הכוללהספרים מספר 

 .ספרים



 ט"מצעד הספרים תשע
הספרים הונחו  . רכשנו את ספרי המצעד. השנה לקחנו חלק במצעד הספרים•

התקיימו בחירות בהן לקחו חלק תלמידות בית  . בשולחן נפרד והבנות קראו בהם
 :להלן התוצאות. הספר

 
 ג התוצאות-שכבה א

 
אליהו היה  כשסבא 1.

 קטן
 מפי הטף 2.
 אחיות3.
 כלבלבי הצפון 4.
 דרושה סבתא5.

 :ו התוצאות -שכבה ד
 

 ואני אוגי1.

 אחיות2.

 אמא קסומה3.

 החבר הכי טוב שלי4.

 יהסודות של שיר5.



 ...חסמיםמסירות 

 .תורמות ופועלות בספריה, קוראות



 ועדת עיתון
ס הוקמה ועדת עיתון הכותבת ומוציאה לאור עיתון  "ביוזמת אחת מתלמידות ביה

 .עיתונים 4עד כה יצאו השנה . בית ספרי

 ב קישור לגיליונות  "מצ

 גיליון מחצית•

 גיליון פורים•

 גיליון פסח•

 .גיליון יום ירושלים•

 .יצא גם עלון סוף שנה' בעזרת ה•

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mrti8JPMjsMDAJ7tj9fjSD2Wz8C9M2jn
https://drive.google.com/drive/folders/1MvreJmoMEy7gomDfKFDYCgRDqUg0Un8R
https://drive.google.com/drive/folders/11BnKTE9DQq5PJlKFE4RGU_Qh-wg44aRD
https://drive.google.com/drive/folders/19CjDOObuEwEHapEt2BhrHngXNHEABn7-
https://drive.google.com/drive/folders/19CjDOObuEwEHapEt2BhrHngXNHEABn7-


 ל"על שם צבי כורך ז –מרוץ הצבי עופרים 
בתחרות השתתפו מספר . ש צבי כורך"השנה לקחנו חלק בתחרות הצבי עופרים ע

 .קשה היתהרב של בנות והבחירה בין הסיפורים 

 .נשלחו ארבעה סיפורים לתחרות המחוזית

 כיתה ה אלבויםהדר /  התסמונת

 הלל שובל כיתה ה/ מפה לשם ובחזרה 

 כיתה ה גלינסקיאילת / חסד בשוק 

 .אלה ונדר כיתה ו/ סיוט שמתגשם 

הלל זכתה בתעודה ובספר הוקרה  , הסיפור של הלל שובל זכה ועלה לשלב המחוזי
 .שנערך במכללה בירושלים" מצוינים בעברית"בכנס 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KGLkVJbIZ_mLDqGMX33ap8kSKCBDJDAW
https://drive.google.com/drive/folders/1KGLkVJbIZ_mLDqGMX33ap8kSKCBDJDAW
https://drive.google.com/drive/folders/1KGLkVJbIZ_mLDqGMX33ap8kSKCBDJDAW
https://drive.google.com/drive/folders/1KGLkVJbIZ_mLDqGMX33ap8kSKCBDJDAW


 מדריכת עברית – רוזנמןאורית 

 .יותראתה נפגשות  -מורות שמבקשות . לחודשעברית נפגש אחת כל צוות  

את עקרונות שיעורי העברית  הן לומדות , הבאיםמתוכננים השיעורים האלה במפגשים 
 .לחומרי למידהונחשפות 

כמה פעמים בשבוע  ' מורות שמוציאות את כל תלמידות כיתה אבצוות ישנן שתי 
 .ומקדמות את הקריאה של כל תלמידה ותלמידה

 .מהמורות להוראה מתקנתחיזוק מקבלות , תלמידות בשכבות האחרות שנזקקות לעזרה

 
את הכיתות וכתבו  מיפו , והכתיבההמחנכות העבירו בכיתותיהן את מבדקי הקריאה כל 

 .עבודה בהתאם למיפוי תוכניות

 
 



 רפלקציה  

"  בנות קראו ספרים מתחת לשולחן בזמן שיעור כדי לעמוד ביעדים"•
 (מורה למשנה)

בעקבות הקריאה המונחית בכיתה הבת שלי השאילה את הספר  "•
של תלמידה   אמא" )בספריה המקומית ולא הניחה אותו עד שסיימה אותו

 ('ובכיתה 

בעקבות החשיפה לספרים בבית  , הבת שלי מאוד לא אהבה לקרוא"•
אבא של תלמידה בכיתה  " )דקות קריאה ביום 20הספר היא מקפידה על 

 ('ו

המורה קניתי פנקס ואני  :"פליישוןבעקבות המפגש עם הסופרת רחלי •
אולי בקיץ אני אצליח  , כותבת בו כל מיני דברים שעולים לי במהלך היום

 ..."להפוך את זה לסיפור

 

 



 !גם בחופשקוראות בהנאה 

כרטיס 'ס "מקבלות כל תלמידות ביה, לקראת כל סוף שנת לימודים•

אותו הן ממלאות במהלך החופש הגדול ועליו הן מקבלות פרס ' קוראת

 .בתחילת השנה הבאה



 פ"לשנת תשבתכנון 

 יומן קריאה שנתי –קריאהעידוד 

 עם סופריםוהיכרות הכולל המלצות , ומשתנהלוח קריאה פעיל 

 הפסקות קריאה יזומה

 סיפור בהמשכים בכיתותקריאה 

 קריאה מונחית כיתתית של ספר

 תוכנית הלמידהבעקבות בבית עגנון ' זסיור שכבת 

 סיורים בספריה הלאומית לפי שכבות

 מידוף וריהוט, אוסף הספריםהגדלת  -הספרייההקמת 

 

 

 

 


