
.מזל נחום: רכזת תקשוב, רויטל בין שימול : יצחק בריגה רכזת שפה: מנהל בית הספר



ס  "פרטי ביה

ם"אקולוגי הרמבד"חמ: הספרשם בית 
אשקלון: ישוב• 
יצחק בריגה: ת/מנהל• 
רויטל בן שימול: ת/רכז• 
עדי לנדאו: מדריכה• 
רינה: ספרנית• 
דרום: מחוז• 



תכנית בית ספרית  
דרכי הערכה  שותפיםז"לוגילשכבותפירוטשם התוכנית

ובקרה

קריאה של  
בוקר 

סיפריה
.כיתתית

מעקב של  מחנכותכל השנה'ו-'א. קריאה לשם הנאה'כל בוקר נפתח  בעשר דק
מנהל/רכזת

הפסקות קריאה 
ס  "במרחבי ביה

.ג-בנות   שירות  מקריאות סיפורים לתלמידי כיתות א/ בוגריםתלמידים
. קוראים להנאתם ' ו -'תלמידי כיתות ד

השנה  במהלך'ו-'א
פעילויות  /

סביב מעגל  
השנה

בנות שירות
תלמידים  

ורכזת שפה

על מנת '  ב-'מנהל עורכים מידי תקופה מבדקי קריאה בעיקר בשכבות הנמוכות  כיתות א/רכזתמבדקי קריאה 
.לעודד תלמידים מתקשים

מספר  פעמים  'ב-'א
בשנה

'  ב-'מחנכות  א
ועד ההורים 

רכזת
מנהל

הקשבה  
לקוראים משוב  

ומתן תעודה  
ופר  'צ

מתבצעות  . לסיפריהכיתה יש פעם בשבוע שיעור מעוגן במערכת בו התלמידים נכנסים לכלסיפריהשעת 
שם פעילויות  מגוונות ואף מנוחה לקריאה בהנאה תוך ניצול המרחב והפינות המרהיבות  

.תלמדים ניגשים גם בהפסקות להחליף ספרים. בסיפריה

ז של  "בקרה לומחנכותכל השנה  'ו-'א
.הספרנית

אח  "פרויקט 
קריאה "בוגר

בחברותא  

באופן  '  ב–'חונכים ומאזינים לקריאתם של תלמידי  כיתות  א ' תלמידי כיתות ו-חניכה אישית
הפעילות מעצימה . מתבצעת קריאה משמעותית שמלווה במשימות קריאה חווייתיות. פרטני 

הם נמצאים באותו מרחב פיזי והפסקות  . אהבת קריאה בצעיריםאת  ס ומטמיעה "את בוגרי ביה
.משותפות

'ב–' כיתה א
'כיתה  ו

שעה קבועה  
במערכת לאורך 
שנת הלימודים

מחנכות  
רכזת שפה  

משוב  עמיתים
חלוקת חתימות  
.האזנה לקריאה

רצף גנים 
בקריאה

ילדי הגנים והוריהם מתארחים בבית ספרינו  בימי שיא לפעילות  אוריינית וחווייתית  סביב
השפה הנדרשות סביב הקריאה והכנת תוצר למיומניותהעברה של המפגש  בזיקה . קריאה 

מספר פעמים  'א-גן
בשנה

ילדי הגנים
'  מורות א,גננות 

רכזת גנים
.רכזת שפה

משוב  
לנעשה  חשיפה

ס  "בביה



השתתפות בתוכניות מחוזיות  
דרכי הערכה ובקרהשותפיםז"לושכבות גילפירוטשם התוכנית

המשך לגנים והיא תוכניתמה היא 'ספריית פיגמה  'ספריית פיג
התלמידים מקבלים במהלך  . 'ב-'מיושמת  בכיתות א

ספרים  לביתם ומזמנים מפגש שיח בין  4השנה 
.הורה וילד

הכנת תוצר מחנכות  במהלך השנה'ב-'א
המתקשר לרעיון 
.המרכזי של הספר

שמחת  "פרויקט 
" הקריאה 

ס נמנה עם בתי הספר שמשתתפים השנה  "ביה
המטרה היא קריאת . בתוכנית של שמחת הקריאה

ספרים קבועה ומתמשכת המשולבת בשיח דבור 
.  וכתוב אודות הספרים

משוב  ' מחנכות גבמהלך השנה  'שכבת ג
שיח עם המחנכות  

.על התהליך 

פגישה אישית עם סופר המתאר את תהליך  מפגשי סופרים 
.הכתיבה שלו וחושף את התלמידים ליצירותיו

'ו-'אבמהלך השנה  'ו-'א
רכזת חברתית  

רכזת שפה

צפייה ומשוב  

המעודדת כתיבה יצירתית  במה לביטוי  תוכניתהצבי  מירוץ
.עצמי של כל תלמיד בהקשר לנושא השנתי

'ד-'גגאנטפ לוח "ע'ד-'ג
מחנכות  

רכזת שפה

משוב  
שליחת סיפורים 

.לתחרות 

י  "חשיפת התלמידים לספרי המצעד קריאתם עמצעד הספרים
התלמידים במטרה לפתח בקרבם את יכולת  

.הבחירה ולתת לגיטימציה לטעם אישי

הצבעה מצעד 'ו-'אגאנטפ לוח "ע'ו-'א
.הספרים

ס  "המופעלת בכל שכבות הגיל בביהתוכניתלמיליוןמירוץ
ס  "מעודדת קריאה בכל הזדמנות בין כותלי ביה

.ומחוצה לו

בין  . שבועות 13'ו-'א
שבוע השפה 

העברית לשבוע  
.ד"החמ

'ו-'א
מחנכות

הורים
ספרנית

איסוף נתונים  
ספ/הורים/כיתתיים

רנית

השתתפות בחידון ספרים מקוון  הבוחן את חידון ספרים מקוון  
.ספרים נבחרים 8-בקיאותם של תלמידים ב

מחנכות  גאנטפ לוח "ע'ו-'ד
תלמידים

רכזת

שאלות  /הכנה תוצר 
.על הספרים



...מסירים חסמים

.בחברהאורייני המעורה תפתח תשתית  לאדם ( 'ב-'א)הנחלת הרגלי קריאה נאותים בכיתות היסוד 

מסירים חסמים באמצעות חדשנות ומדיה

שבועייםקריאהמבצעי

קריאהעלהמבוססיםקריאהמבצעיאנויומיומיתרגולהדורשתהקריאהוהוראתהקנייהבמהלך
.ההוריםוחתימתלתלמידהאזנהי"עהקריאהלשיפורבמאמציםההוריםגיוס,שבועית

קריאהסרטוני

שליטהלרמתעדיוםבכלנבחרטקסטההורהבפנייקוראהתלמיד"שליהקריאהסרטון"רעיוןנולד
מהמורהמיידיקולימשובמקבלהתלמיד.למורהושולחבסמארטפוןאותומסריטההורהואז

שלהוואטצפלקבוצתנשלחהסרטוןמכןלאחר.יוםמידיהקריאהעללחזוראותושמדרבןדבר
.ומחמאותחיזוקיםקבלתלהמשךהכיתתיתההורים

"ולישוןספר"סרטון

.למחנכתושולחיםהשינהלפניקוראיםהתלמידיםאתמתעדיםההורים



מורים  רפלקציה 

גמחנכתמורן

שמתקשיםהתלמידיםאפיול.לתורםומצפיםמתרגשיםמאודהתלמידיםבכיתתימתבצעהקריאהמלך
.מוכניםלהגיעמנתעלעזרהלבקשכדיבמסדרונותאותיפוגשיםקרואחוששיםכ"ובדבקריאה

מורהכהןצביה

הילדים!מדהיםזהסגורההספרייהכאשרהאכזבהאת,לספרניתבתורשעומדיםהילדיםאתלראות
מראהשבהחלטתמונהזוהיממשמרגשזה!ספר...למתחנניםסוגהכל,הזמןכללקרואמבקשים

.והספרהקריאהבאהבתמאודשהתקדמנו

-'ומחנכתפלאחניקול

הילדיםשללהצלחתםהאמיתיתהדאגההאכפתיותההדדיתהערבותמדהיםפשוט"בוגראח"פרויקט
.גדולהאחתלמשפחההפכנו,הערצהמעוררתהקטנים

'במחנכתויצמןלימור

הקריאהממבצעינלהביםהתלמידיםס"בביההקריאהעידודנושאעלמיוחדדגששםס"ביה

מצליחיםאנוההוריםשלפ"שתעםוביחדמאודאותםשמדרבןלמיליוןקוראיםוממיזם

.עצמםבעדמדברותוהתוצאות.הקריאהאתלהאהיב



תלמידיםרפלקציה

וכיתהארסלןאור

נמצאשאניממהיותרספריםהמוןמשאילאני"העולםהםבשביליהספרים"לקרואמאודאוהבאני
..."בשבועפעמיםמסהשאלהליומאפשרתמכירההספרנית"ספרייהבשיעור

דכיתהיצחקנועה

כלבמשפחהאצלי,שלמותכרטיסיותממלאהאניספריםהמוןלקרואליגורםממשלמיליוןהמירוץ
.יותרקוראיםשליהאחים

דכיתהשיר

שותפהלהיותרוצהגםאניקוראיםהחבריםכלאתרואהכשאניאבללקרואאהבתיכ"כלאבהתחלה
.נהנתממשאניוהיום

הורים

אתכןוכמוידכ,ביטחוןהעשרהלהםנותןלילדיםמעולההקריאהעידוד"'בבכיתהתלמידשלאמא
"והפרסיםההפתעותחנותעםמוטיבציהמלאנותנת



....קדימהמבט
...לעתידתוכניות

...נשפר

וילדיםהוריםמשותפתקריאהשלחוויתייםערביםוילדיםהוריםקריאהערביקיום–קוראיםמועדון.א
.במחציתאחדקריאהמועדוןשלקיום.שוניםקריאהמשחקיוהפעלת

לקויותעםתלמידיםאצלהקריאהשיפור-הקריאהבתחוםלמידהלקויותעםתלמידיםלהעצמתתוכנית
נוסףצוותלהכשרתאימוןובנוסףמחשביםשילובבאמצעותהפועלת,אימוןהיאהתוכניתמטרת.למידה
התקדמותאחריומעקבהעשרהפעילויותבבנייתהדרכה.קריאהואסטרטגיותמענהשייתןא"המתילמורת

.התלמידים

נשמר

.כהעדס"בביההנעשהשלהטמעה

כיתתיתקריאהפינהיצירת.הצעירותהשכבותביתרלהנחילוונרצה'גבכיתותשהתחילפרויקט-הקריאהמלך
לבתוהכנתוהתלמידהמורהבשותפותנעשההספרבחירת,הקריאהמלכת/מלךנבחרשבועשמידי

ההבעהאתומשפריםדיוןועורכיםקריאתועלהתלמידאתממשביםלומקשיביםהתלמידים.הקריאה
.הדבורבשיח

לקריאתםהאזנה'אמ"חנוכיתה'ב-'אכיתותלתלמידי'וכיתותשלהאישיתהחניכהתוכנית–בוגראחפרויקט
.ס"לביהוהסתגלותםהלימודיהחברתיהתחומיםבכלוהכוונתםעזרהומתן



סרטונים



סרטונים



בהפסקהשירותבנותעםקריאה





למיליון  מירוץ



קריאה בפני המנהל



מפגש סופרים



שבוע שיא בשפה







...בספריה שלנו



מצעד הספרים



אח בוגרתוכנית





מלך הקריאה



מה  'ספריית פיג



הצבי  מירוץ


