
עידוד קריאה  
תיעוד תהליך בית ספרי המעודד  

.קריאה לשם הנאה

ד"בס



פרטי בית הספר  

אורי אורבךד"חמ: שם בית הספר•

פתח תקווה: ישוב•

אילון ליאה' הגב: ת/מנהל•

דבורי פרידמן: ת/רכז•

אלגזיסיגל ' הגב: מדריכה•

יונית שטיין: ית/ספרנ•

תל אביב: מחוז•



תכנית בית ספרית  
הכיתות  שם התכנית

השותפות
דרכי הערכה ובקרהדוגמאות לפעילויות מיוחדותשותפים לתכניתז"לותיאור התכנית

צמצום מספר  
תלמידים בסיכון  

קריאה

י ערכת  "קולית עמבדקי קריאה-ו-א
ב"מעק

כתיבת תכנית התערבות -
כיתתית ואישית

פעילות משותפת  -סיירת ספריה-
בוגרים עם צעירים המתקשים 

בקריאה
מורות השילוב והתגבור נפגשות  -

עם תלמידים בסיכון בזמן 
התפילה לתרגול הקריאה

פעמים בשנה3

אחת לחודש

אחת לשבוע

פעמיים בשבוע

מחנכות הכיתות
מורות שילוב ותגבור

רכזת עברית
מנהלת

מדריכת עברית
ספריהסיירת

מתרגלים קריאה עם תלמידים  תלמידי סיירת ספריה
י המערכת  "בסיכון קריאה בשעות מוגדרות מראש עפ

הפעילות נעשית תוך הדרכת תלמידי  . הכיתתית
.הסיירת על פעילויות לקידום הקריאה

פעמים  3ב"מעקערכת 
בשנה

:עידוד קריאה להנאה
מונחיתקריאה

חשיפת מעמיקה של התלמידים  שכבה ד
לספרי קריאה מתוך מעגלי  

ה"הליב

שיעור קבוע  
אחת לשבוע

רכזת עברית
מחנכות שכבה ד

.  ה"הליבנבחרו ספרים מתוך מעגלי -בשכבה דפילוט
ספרים5-כל כיתה תיחשף לאורך השנה לכ

פעילויות סביב הספר במשך + כל כיתה תקרא ספר
.כחודש וחצי בסיום קריאת כל ספר נערך הפנינג

כל ילדי השכבה ישתתפו
בהפנינג לסיכום ספר  

:עידוד קריאה להנאה
מצעד הספרים

פעילות סביב ספר ממצעד  ג-א
הספרים לכל כיתה ספר אחר

ספרנית 'מחצית ב
מחנכות הכיתות

בימוי ,מכתב לגיבור הסיפור, הכנת כריכה שונה לספר
...העלילה ועוד

כיתה תכין תוצר כל
סיכום בעקבות ספר

:עידוד קריאה להנאה
-שנת האחדות

השנה  מספר פעמים לאורךא
יארחו תלמידי כיתות א  / יתארחו

מבית הספר אורי אורבך את ילדי  
ס ביאליק לפעילויות סביב  "בי

ספר

בשנה  פעמיים
נארח את ילדי 

פעמיים  . ביאליק
בשנה נתארח

ספרנית
סיירת ספריה

מחנכות א
רכזת עברית

" ביאליק"ס ממלכתי"אירוח בי-"אורבך פינת ביאליק"
פעילות סביב ספר

: עידוד קריאה להנאה
מפגשי סופרים

הזמנת סופרים להרצאה בפני  ה-ד
תלמידים על תהליך כתיבת ספר  

.ובעקבות הכתיבה

ספרנית
מחנכות הכיתות

רכזת עברית

אירוח הסופרת סיגלית דיל
כאמא' מתארחת בכיתות ד-מירב ברנטהסופרת

.לילדה בשכבה זו

: עידוד קריאה להנאה
למיליוןקוראים

אורי אורבך מקפידים  ד"חמילדי ו-א
על קריאת ספר לשבוע

החל מיום השפה  
העברית ועד  

ד"החמלשבוע 

עבריתמורות
רכזת שפה

שיווק, צופר לכיתה המובילה בקריאת הספרים
התכנית ועידוד תלמידים לקריאה נוספת בהקרנת  

.ס"נתוני הקריאה הכיתתיים במסך הכניסה לביה

אורבך עומד  אוריד"חמ
ביעד הקריאה המצופה  

בהתאם למספר  
.התלמידים

:עידוד קריאה להנאה
נבחרת מספרי 

סיפורים

העצמת תלמידים בוגרים בשעתב-א
סיפור לשכבות הנמוכות

פעמים  5-כ
בשנה

ב סביב -לשכבות אבנות הנבחרת מקיימות שעת סיפורספרנית
.מעגל השנה



...  עדויות

פעילות  
סיירת ספריה

פעילות קריאה  
בשכבה ג

נבחרת 
מספרי  
סיפורים

מפגש עם  
הסופרת מירב  

ברנט



-אורבך פינת ביאליק
פעילות משותפת עם 

ס ממלכתי "בי
"ביאליק"

הפנינג בעקבות ספר  
רחוקי משפחה  
בשיעורי קריאה 

מונחית

שיעור  
קריאה מונחית



רפלקציה  
היא חשפה בפני הבנות . הסופרת מירב ברנט התקבלה בכיתתנו בשמחה רבה: "על אירוח הסופרת מירב ברנט4'מחנכת כיתה ד, בתיה מידני•

התפתחות הרעיון ועד לשלב הכתיבה וקבלת התוצר  , הקשיים, ההתלבטויות, את תהליך כתיבת הספר מרגע הופעת הניצן הראשון של הרעיון

איך נולד  : אכן הבנות הבינו. מירב הדגישה בשיחתה על החשיבות והתרומה של קריאת ספרים לצד ההנאה המרובה שמסבה לנו הקריאה. הסופי

.אין מסר חשוב מזה..." חלקן אף הביעו את רצונן לכתוב בעצמן ספר! ספר

הם  . מגלים אחריות רבה ואכפתיות לנושא הקרוב לליבם, תלמידי הסיירת גאים מאד בתפקידם: "רכזת סיירת ספריה, 1'מחנכת כיתה ו, לאה יוד•

כהמשך לעשיה משותפת שהחלה  . ואף הפעילו את ילדי כיתת התקשורת סביב ספר, נהנים לסייע לתלמידים מהכיתות הצעירות בתגבור הקריאה

ובימים אלה משתפים פעולה עם  הספריהמ להמשיך לסדר ולארגן את "הם אף הקדישו מזמנם הפרטי ומרצונם החופשי ע-בזמן פעילות הסיירת

".כאשר מידי שבוע הם עוברים בכל הכיתות ושואלים שאלה על אחד הספרים שנקראו" קוראים למיליון"מיזם 

אחרי כל פרק  . שיעורי קריאה מונחית מסייעים לפתח את הבנת הנקרא ואת הקריאה: "על שיעורי קריאה מונחית1'תלמיד כיתה ד, דיאמנטברק •

".  אני אישית מאד אוהב את השיעור הזה כי אני מאד אוהב לקרוא ספרים ולכתוב סיפורים וזה עוזר לי לפתח מילים גבוהות.  דיון/ עושים פעילות

קריאת הספרים הובילה לכך  . ס החל אורי קרוא בכמויות"בעקבות התחרות המתקיימת בימים אלה בביה: "4'מכיתה בשל אורי דביר אמא•

.  וקריאת הספרים גם החליפה שעות של מסכים מיותרות( למד לקחת ספר, "משעמם לי"חלף קריאות , היינו)שאורי למד להעסיק בשעות הפנאי 

!"אין תענוג גדול מזה-אורי היום מבין שקריאת ספרים פותחת לו עולם חדש של ממש ולא פעם ניתן לראות את אורי קורא ספר וצוחק ממנו בקול



...בתכנון להמשך 

נשמר בשנה הבאה/ נשפר / אילו פעולות נשנה •

בכיתות ד ואף נוסיף בכיתות ג את תכנית  ה"בעזפ נשמר "ל תש"בשנה
קריאה מונחית שמסתמנת כפעילות מוצלחת במיוחד המעידה על שיפור 

.חוויית הקריאה בקרב ילדי כיתות ד

  נבנה תכנית מוגדרת לתלמידי סיירת ספריה בהיבט קידום תלמידים
.מתקשים בקריאה בכיתות הנמוכות


