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 י' בכסלו תשפ"ג 
 2022בדצמבר  04

 2000-1089-2022-0000557סימוכין: 
 לכבוד

  הספר-מנהלי/ות בתי
 ספרנים וספרניות

 מורים ומורות 
 

 שלום רב,

 

 תכניות  לעידוד קריאה בשנה"ל תשפ"ג

 פרנסואה מוריאק"קריאה היא דלת פתוחה אל עולם מוקסם" 

היא מרכיב משמעותי  מחקרים עדכניים בתחום רכישת השפה הכתובה מעלים כי קריאה להנאה

אוצר  ומרחיב את בקידום הידע על השפה. חווית הקריאה יוצרת תהליך למידה טבעי המשפיע

 המילים, את ידע העולם ואת עולם החוויות של התלמידים. 

לעידוד קריאה. התוכניות מפגישות את התלמידים עם ספרי  תוכניותמבחר של לרשותכם , 

 קריאה איכותיים, מתוך כוונה לחבב על הילדים כבר מהגיל הצעיר את אהבת הספר.

 ל תשפ"ג:"התכניות  לעידוד קריאה בשנה

 מצעד הספרים .1

 תווי רכישה לספריות )ספרים, מאגרי מידע, ציוד לספריה(  .2

 בעברית, אנגלית וערבית –מארזי ספרים מומלצים   .3

 שמחת הקריאה  .4

 ספרית פיג'מה .5

 

 פ"גתש"מצעד הספרים לילדים ולנוער"  .1

 ע"ש מרים רות
תמיד אהבתי לקרוא; קראתי בכל שלב בחיי ואף פעם לא הייתה בחיי תקופה שבה 

 ..אני עדיין מאמינה בסיפורים. ..הקריאה לא העניקה לי את האושר הגדול מכל.
 עשר"-דיאן סטרפילד מתוך "הסיפור השלושה ...מבחינתי הספרים הם החשובים מכל

 אנו מזמינים אתכם להצטרף לתכנית "מצעד הספרים" לעידוד הקריאה בקרב תלמידי בתי הספר .

בחירה  לפיאו י"ב קוראים ספרים מתוך רשימה מוצעת -תלמידים מכיתות א'מסגרת התכנית ב

 אישית של בתי הספר, המורים והתלמידים.

במהלך שנת הלימודים התלמידים נוטלים חלק פעיל במגוון אירועים ופעילויות בהובלת צוותי 

ההוראה וספרני בתיה"ס סביב קריאה ובהשראת הספרים. שיאו של התהליך השנתי ב"יום בחירות 

 יהם ביותר.הספר האהוב על המצעד" במסגרתו בוחרים התלמידים את 

קידום הקריאה להנאה ולפיתוח הרגלי קריאה תורמים לעולמם הפנימי של התלמידים, מעוררים 

סקרנות, מרחיבים ידע ומעודדים לחקר ולפיתוח מיומנויות של לומד עצמאי וכן מספקים מענה 

 רגשי וחברתי. מחקרים מוכיחים שקריאה יומית משפרת הישגים לימודיים ויכולה לסייע בצמצום

 פערים.  

http://www.edu.gov.il/
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 הספרים מצעד"שלבי 

  רשימות הספרים המוצעות  :שלב ראשון

 פדגוגיה, אקדמיה,אנשי  , בה חברים"מצעד הספרים"ועדת מהלך שנת הלימודים הקודמת, ב

ומורים בעלי מומחיות מתחום הספרות, קראו עשרות ספרים שהוגשו לוועדה, חיוו דעתם  ספרנים

  תשפ"ג."  הספריםמצעד "ל  את הרשימות המוצעותו קבעו

 
ספר -רשימות הספרים פורסמו באתר האינטרנט של המחלקה לספריות בתי

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/Pages/hp.aspx  

 
 הספר-היערכות בתי ני:שלב ש

  בטופס ההרשמהבאמצעות  מצעדהספר לפעילות הפדגוגית של ההצטרפות בית 

 ת הגפ"ן )סל הצטיידות(רזים עם הספרים המוצעים למצעד באמצעות מערכניתן לרכוש מא 

  בתי ספר שאינם משתתפים בתכנית גפ"ן ומעוניינים לרכוש מארזי ספרים יציינו זאת

 יקבלו אפשרות לרכוש מארזי ספריםבטופס ההרשמה, ו

  הספרים גם ללא רכישת מארזי ספריםיודגש כי ניתן להירשם ולהשתתף בתכנית מצעד 

 יצירת קשר עם המדריכה המחוזית להרשמה ולקבלת הדרכה והצעות לפעילויות 

 המדריכות רשימת

 
  מתחילים לצעוד  :שלישישלב 

 פעילות לציון פתיחת "מצעד הספרים"  ,במועד שיקבע ,ספר יקיים-כל בית  

  ובסיוע ספרניםצוות המורים וה בהובלתספרית -תכנית פעילות ביתבית הספר יכין ,

 המדריכה המחוזית

 
  ספרית-יישום התכנית הביתשלב רביעי:  

 קריאת הספרים באופן עצמאי ובכיתות 

  ספריתעל פי התכנית הבית קיום פעילויות מגוונות בעקבות הקריאה ו 

 

  הספר האהוב יום בחירותחמישי: שלב 

 כה' באייר, תשפ"ג  16.5.2023ביום שלישי,  ספרי חגיגי -אירוע ביתיום הבחירות יתקיים כ 

 או אמצעי הצבעה אחר על פי בחירת ביה"ס  ב"יום הבחירות" תוצב בכל ספרייה קלפי

 בשנה זו והתלמידים יצביעו עבור הספר האהוב עליהם ביותר

  טופס  הצבעה" על גבי  ",ספר עם תום "יום הבחירות-תיבכל את תוצאות ההצבעה יעביר" 

 במועד קרוב ליום הבחירות  מקוון שיפורסם

  הספר יפורסם באתר המצעד הספר הנבחר כאהוב ביותר על ידי רוב התלמידים בכלל בתי

 ובתקשורת

 הספר במועד סמוך ליום הבחירות-תיהנחיות יימסרו לב   

  15.1.2023ראשון כ"ב טבת  תשפ"ג   יוםההרשמה לתכנית תסתיים  ב     

 עם קבלת הודעה זו כדאי להזדרז ולהרשם.                

http://www.edu.gov.il/
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/Pages/hp.aspx
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.SIFRIYOT.MitsadHarshama_PeGimel.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.SIFRIYOT.MitsadHarshama_PeGimel.xsn
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/about/Pages/guides.aspx
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 . תווי רכישה לספריות2
   בקרוב יעלה למערכת הגפ"ן

ניתן לרכוש תווי רכישה )פיזיים או דיגיטליים(  להצטיידות במגוון מוצרי צריכה עבור ספריות 

בתי הספר המוצעים בקטלוג.  הקטלוג יוצג במערכת הגפ"ן, ישלח לבתי הספר במייל ויעלה גם 

באתר ספריות בתי הספר.  בית ספר שבוחר לרכוש תווי רכישה יחליט מהו הסכום והאם לרכוש 

 ודפסים או כרטיס נטען דיגיטלי. ניתן לפצל את סכום הרכישה.   תווים מ

 לאחר רכישת תווי הרכישה תעשה בחירה מתוך הקטלוג לרכישת המוצרים הנבחרים. 

 

 מגוון המוצרים שמזכים בהנחות משמעותיות:

 ספרי קריאה וכותרים מקוונים 

 מאגרי מידע  ומינויים לכתבי עת 

 ריהוט ספריות 

 ט ספריותציוד ספרני ושילו 

 תוכנות ניהול ספריה וקטלוגים 

 

תווי הרכישה נותנים מענה לצורך של בתיה"ס בהתחדשות בחומרי קריאה ובציוד ספרני. הם 

מאפשרים לחדש את ספרי הקריאה לשם הנאה ואת ספרי הקריאה המלווים את תוכניות 

־יסודי לכתיבת הלימודים. כמו כן הם מאפשרים לחדש את מאגרי המידע הדרושים לתלמידי העל

עבודות, לרכוש כתבי עת וכל ציוד ספרני הממקם את הספריה הבית ספרית כמרכז מידע, חדיש 

 ועדכני.

 

 

 

 . רכישת מארזי קריאה של ספרים מומלצים3
   בקרוב יעלה למערכת הגפ"ן

 
 ניתן לרכוש מארזי ספרים לשכבות השונות בעברית, ערבית ואנגלית. 

 

 יסודי –עברית 

הספרים כוללים היצע של ספרי קריאה להנאה וספרי קריאה בנושאים שונים ומתחומי עולם  מארזי

ליצירת חווית קריאה עשירה, שטף קריאה, הרחבת  הרחבת היצע של ספרי הקריאה נחוצה. מגוונים

 .אוצר מילים וחיבור תרבותי עם ידע עולם לכל תלמיד

 ו.-המארז כולל ספרי קריאה לשכבות הגיל א

 

 

 

http://www.edu.gov.il/
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 ערבית  מארזי

מארזי הספרים כוללים היצע של ספרי קריאה להנאה וספרי קריאה בנושאים שונים ומתחומי 

ליצירת חווית קריאה עשירה, שטף קריאה,  הרחבת היצע של ספרי הקריאה נחוצה . עולם מגוונים

 יד.בור תרבותי עם ידע עולם לכל תלמהרחבת אוצר מילים וחי

 (ארז ליסודי ומארז לחט"בשכבות גיל בכל מארז )מהתאמה לשתי מארזי הספרים נבנו ב

 

 מארזי אנגלית 

ממנו ניתן לבחור לבניית ספריית אנגלית כיתתית או  מארזי הספרים כוללים היצע של ספרים

ספרית. ספריית אנגלית נחוצה ליצירת חווית קריאה עשירה בשפה זרה, שטף קריאה,  -בית

 .הרחבת אוצר מילים וחיבור תרבותי עם ידע עולם לכל תלמיד

 מארזי הספרים נבנו בהתאמה לשתי שכבות גיל בכל מארז )מארז ליסודי ומארז לחט"ב(.

 

 

 . תכנית "שמחת הקריאה"4
 בגפ"ן 907תוכנית 

 

התוכנית מציעה למורים ליווי והצעות לקריאה מונחית של ספר עם תלמידי הכיתה. מטרת 

בקרב התלמידים, להדגים בפניהם קריאה קולית של קורא התוכנית לטפח את אהבת הקריאה 

באמצעות העיסוק בספר. בתוכנית  מיומן ולצייד אותם בסט של מיומנויות רגשיות וקוגנטיביות

הצעות היא כוללת ו. -דוגמאות לתיהלוך קריאה מונחית  של ספרים המותאמים לשכבות הגיל א

בכיתה בדרך של  ומיומנויות רגשיות וחברתיות  פעילויות המקדמות את השיח הדבור והכתובל

 למידה חווייתית ומהנה.

 

 :תוכניתה שלבי

 (.ו-אבוחרים את שכבות הגיל המיועדות להשתתף בתוכנית )מותאם לשכבות  .1

 המצורפות הרשימות רוכשים ספרים לכל שכבת גיל מתוך .2

 ספר שרוצים לקרוא בקול בכיתה. חרים את הבו .3

 .מפנים שעה ייעודית במערכת לקריאה מונחית ולעיסוק בספר .4

 שמחת הקריאהלפרטים נוספים הכנסו לאתר 

לידיעתכם! אנו מציעים ליווי והדרכה במסגרת הפיתוח המקצועי בהשתלמות ארצית 

 ". ההשתלמות תונחה בידי המדריכות הארציות:ספר. זה כל הסיפור"

 30. מוכרת לגמול של 22.11.2022ד"ר יעל שגב וגב' ללי מור. מועד פתיחת ההשתלמות: 

 קישור להרשמהשעות.  

 
 

 

http://www.edu.gov.il/
https://lalymor1.wixsite.com/happyreading/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%90-%D7%95
https://lalymor1.wixsite.com/happyreading/copy-of-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
https://lalymor1.wixsite.com/happyreading/copy-of-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
https://pisga.tik-tak.co.il/webpro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1019&id=123391&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webpro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1019&id=123391&swviewindex=2
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 ספריית פיג'מה .5
   בקרוב יעלה למערכת הגפ"ן

 

. התוכנית 'ספריית פיג'מה היא תכנית המעניקה ספרי איכות לילדים בגיל הרך ועד לכיתה ב

 מעודדת קריאה, אהבת הספר ומשלבת קריאה מונחית במסגרות החינוכיות ובבית. 

 -הספרים נבחרים מדי שנה ומפגישים את התלמידים עם עולמות ערכיים בתרבות הישראלית 

יהודית ותורמים ליצירת מכנה תרבותי משותף במרקם הישראלי המגון והייחודי. התוכנית כוללת 

ת משותפות של הילדים עם ההורים ומיועדות להעמיק את הבנת הסיפור הצעות לפעילויו

והערכים הטמונים בו. הספרים מגיעים לבתי הספר במארז ובו עותק לכל ילד וילדה ושני עותקים 

לספריה הכיתתית. ההיכרות הראשונית עם הספר נעשית במסגרת החינוכית ולאחר הקריאה 

שי לספריית המשפחה. הודות לתכנית ספרית פיג'מה המונחית מקבלים הילדים עותק הביתה, 

 מקבלים לביתם הילדים המשתתפים בתוכנית מהגן ועד לכיתה ב' 

 ספרי ילדים איכותיים ומגוונים.  32 -כ

 או בבחירה רשותית. 6 -1פי מפתח אשכולות למ"ס -ההשתתפות בתכנית היא על

 . אתר ספריית פיג'מהקישור: 

 

 שנת קריאה מהנה ופעילות מוצלחת

 

 

ה כ ר ב  ,ב

 

 אינה זלצמן

 המינהל הפדגוגי תומנהל הבכיר יתסמנכ"ל

 

 

 :   גב' אתי סאסי, סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגיעתקיםה

 יישומי חוק ומדיניות גב' סימה עובדיה פורצנל, מנהלת אגף                    

 מנהלי המחוזות                   

 קרן רז נצר, מ"מ מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי "רד                   

 גב' חנה ללוש, מנהלת אגף א' לחינוך יסודי                        

 גב' לימור קולן, מפמ"ר הוראת שפה לחינוך יסודי                   

 בראוטבר פסט, מפמ"ר הוראת ספרות  גב' מירב                   

 גב' חניתה רבקה לרנר, מפמ"ר הוראת ספרות בחמ"ד                   

 מפקחים כוללים                   

  הספר-מדריכות ספריות בתי                   
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