בס"ד

"מרוץ הצבי"  -תחרות כתיבת סיפורים של ילדי החמ"ד – תשפ"ב
ע"ש צבי כורך ז"ל ,מייסד תכנית "עופרים"
תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד "מרוץ הצבי" ,מתחילה השנה ביום השפה העברית!
אנו שמחים להציע חוויה קוגניטיבית ורגשית ,המזמנת התפתחות אישית ,חוסן והעצמה יחד עם
קידום הישגים בתחום השפה .דווקא עכשיו ,חשוב לתת הזדמנות לתלמידים לבטא את עולמם הפנימי
באמצעות כתיבת סיפור.
מסגרת התחרות מהווה הזדמנות לקידום תהליכי כתיבה בכל שכבות הגיל ,שכן היא מזמנת במה
אותנטית לפרסום הסיפורים לכל תלמידי בית החינוך באתר אינטרנט ייחודי "הסופרים הצעירים".
בית ספר מוזמנים למקד את תהליכי ההוראה בשיעורי עברית בתקופת התחרות בכתיבת סיפור
ולבסוף לקיים תהליך בית ספרי בו יבחרו הסיפורים הנבחרים בכיתות ולאחר-מכן יתקיים יבחרו
הסיפורים שייצגו את בית הספר בתחרות המחוזית והארצית.
התחרות נערכת בארבעה מסלולים:
-

תלמידי כיתות ב'-ג'
תלמידי כיתות ד'-ו'
תלמידים עולים
חמ"ד בתפוצות  -כתיבת סיפורים ע"י ילדי החמ"ד השוהים בחו"ל.

הרשמה למרוץ
השנה יש להירשם ל"מרוץ הצבי" .ההרשמה בטופס המקוון.
מנצחי המרוץ
לכל מסלול יהיו זוכים ברמה מחוזית וברמה ארצית.
בית הספר שיפרסם את מספר הסיפורים הרב ביותר באתר "הסופרים הצעירים" (ביחס למספר
התלמידים הכללי) – יזכה בפרס!!!
קריטריונים של סיפורים להשתתפות בתחרות:
אורך מרבי של הסיפורים 500 :מילים.
היצג גרפי :גופן "דוד" ( )DAVIDגודל .12
פרטים :שם מלא של מחבר/מחברת הסיפור ,כיתה ,שם מחנך/מחנכת ,שם רכז/רכזת שפה ,שם בי"ס,
טלפון של בי"ס ,כתובת דוא"ל של בי"ס ,יישוב.

השתתפות בתחרות המחוזית/ארצית
כלל בתי הספר
כל בית ספר בארץ רשאי לשלוח שלושה סיפורים לתחרות:
שני סיפורים בנושא חופשי – אחד לכל שכבת גיל (ב'-ג' ,ד'-ו') .סיפור נוסף לאור דמויות מופת של
החמ"ד.
בית ספר שבו לומדים תלמידים עולים
אנו מעוניינים לאפשר לתלמידים עולים לקחת חלק בתחרות ,תוך התחשבות ביכולות הכתיבה ובמועד
עלייתם לארץ ,ובהשתלבותם במערכת החינוך.
מי הוא תלמיד עולה? תלמידים בכתות ב'-ג' – עד  5שנים בארץ ,ותלמידים בכתות ד'-ו' עד  7שנים
בארץ.
בית ספר יכול לשלוח סיפור אחד של עולה חדש/ה למסלול כיתות ב'-ג' ואחד למסלול כיתות ד'-ו'.
מסלול חמ"ד בתפוצות לתלמידים החמ"ד השוהים בחו"ל
אנו רואים בשמירה על קשר עם תלמידי החמ"ד השוהים בחו"ל לרגל עבודה או שליחות של הוריהם
ערך וחשיבות רבה .במידה ויש תלמידים השוהים בחו"ל – נא להעביר להם את הפרסום המופיע
בנספח כדי שיוכלו להשתתף בתחרות.

לוח זמנים
פתיחת המרוץ – כ"ב בטבת תשפ"א 26 ,בדצמבר .2021

תחרות בית ספרית – עד ל' בשבט תשפ"ב 1 ,בפברואר  .2021עד תאריך זה יש לשלוח את הסיפורים
שנבחרו בבית הספר למנחה המחוזית.
פרסום שמות הזוכים בשלב המחוזי והארצי :א' באדר א' תשפ"ב 4 ,במרץ .2022
טקס מרכזי לזוכים בשלב הארצי :כ"ז באדר א' תשפ"ב 30 ,במרץ 2022
טקסים מחוזיים לזוכים בשלב המחוזי :כל מחוז יפרסם את התאריך.

מהלך התחרות
במהלך התחרות יובילו המורים בבית הספר תהליכי הוראה בדגש על כתיבת סיפורים בהתאם
לתוכנית הלימודים .להערכת הסיפורים מומלץ להשתמש במחוון לסיפור מתלקיט כיתה ב' ומתלקיט
כיתות ג'-ד' מאתר ראמ"ה .בסיום התקופה תיערך תחרות פנימית לבחירת הסיפורים שייצגו את בית
הספר בתחרות המחוזית והארצית.
את הסיפורים הזוכים במסלולים הרגילים יש לשלוח למנחה המחוזית (פירוט בנספח) .בשליחת
הסיפור יש לציין :שם הסיפור ,שם התלמיד/ה ,הכיתה ,המורה ,שם בית הספר והיישוב (על פי סדר
זה) .את סיפורי התלמידים העולים יש לשלוח לרפרנט קליטת תלמידים עולים במחוז* .פירוט בנספח

פעילויות מיוחדות במהלך התחרות

•

כרזה – לבתי הספר נשלחה כרזה לפרסום התחרות בקרב הבאים בשערי בית הספר .בתי
הספר מוזמנים לערוך פעילות של הכנת כרזות שיוצגו בסביבה הלימודית .ניתן לצפות במגוון
כרזות שהוכנו בשנת תשפ"א באתר החינוך הלשוני של החמ"ד (לשונית :עופרים ,כותרת:
תחרות כתיבת סיפורים "מרוץ הצבי")

•

אתר "הסופרים הצעירים"  -במקביל לתחרות פועל האתר "הסופרים הצעירים" באתר
המקוון של החמ"ד .אתר זה מאפשר לתלמידים במה אומנותית לפרסום סיפוריהם .הניסיון
מראה שעצם הפרסום באתר מעלה את המוטיבציה של התלמידים לכתוב .זו הזדמנות לפרסם
סיפורים של תלמידים שעברו תהליך משמעותי והתקדמו יחסית לעצמם .האחריות לבחירת
הסיפורים היא של רכז/ת השפה בבית הספר .העלאת סיפורים לאתר מתבצעת כאן .קוד
שליחת סיפור .4567

•

הדמויות השנתיות של החמ"ד – ביום ראשון ,כ"ט בטבת תשפ"ב  2בינואר  2022בשעה 20:00
יתקיים אי"ה מפגש מקוון למורים בנושא כתיבת סיפור לאור הדמויות השנתיות של החמ"ד
ברוח תוכנית "עופרים" וכן הדרכה לגבי ההתארגנות לתחרות הבית ספרית .באתר החינוך
הלשוני בחמ"ד יש מצגת עם יחידות הוראה וכן הקלטת מפגש הדרכה למורים שנערך
בתשפ"א (לשונית :עופרים ,כותרת :שיעורים לדוגמא)

•

"איך ספר נולד"  -מפגש קסום עם הסופרת אתי אלבוים  -מפגש מקוון .בתאריך ב' בשבט
תשפ"ב  4בינואר יתקיימו שני מפגשים מקוונים לתלמידים בהם תנתן לילדים הדרכה לכתיבת
סיפור .מפגש לתלמידי כיתות ב'-ג' בשעה  ,10:30מפגש לתלמידי כיתות ד'-ו' בשעה .11:45
קישור למפגשים ישלח לבתי הספר שירשמו לתחרות.

•

מתחילים סיפור – הרצאה מקוונת מ-ר-ת-ק-ת לתלמידים של הסופרת נאווה מקמל -עתיר.
הרצאה שנותנת מוטיבציה וכלים פרקטיים לכתיבת סיפורים.

•

איך כותבים סיפור? – באתר החינוך הלשוני בחמ"ד יש מצגת עם יחידת הוראה וכן הקלטת
מפגש הדרכה למורים (לשונית :עופרים ,כותרת :שיעורים לדוגמא)

•

מפגשים מצולמים עם סופרים – באתר אקדמיה ברשת יש מפגשים מצולמים עם סופרים
שניתן לשלב בתהליכי ההוראה.

•

סיפור בשישה חלקים – סיפור בשישה חלקים הוא כלי חוויתי להוראת כתיבת סיפור ברוח
לב -לדעת .מתאים לכל שכבות הגיל .באתר החינוך הלשוני בחמ"ד ניתן לצפות במצגת אודות
הכלי ובהקלטת מפגש הדרכה למורים שהוכן ע"י צוות החינוך הלשוני במחוז צפון (לגלול
למטה בלשונית :העשרה וידע מקצועי).

•

הערכת כתיבת סיפור – באתר ראמ"ה מפורסם מחוון להערכת כתיבת סיפור בכיתה ב'.
בקרוב יפורסם כלי המתאים לכיתות ג'-ד' .הקישור ישלח לבתי הספר המשתתפים במרוץ.
בברכה,
יעל נדל ר
מפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד

זהבה פלד
מרכזת תכנית "עופרים"

בס"ד

מרוץ הצבי תשפ"ב  -מסלול חמ"ד בתפוצות
אנו מזמינים את ילדי החמ"ד השוהים בחו"ל לקחת חלק בתחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד
"מרוץ הצבי".
התחרות פתוחה לילדים בגיל בית הספר היסודי הלומדים בכיתות ב' עד ו' .לתלמידים אלה פתחנו
מסלול מיוחד ,ובו הם יכולים לכתוב סיפור בנושא חופשי (המבוסס על מקרה אמיתי או דמיוני).
הסיפורים שיישלחו יפורסמו באתר "הסופרים הצעירים" של מינהל החינוך הדתי .מומלץ לצפות
בסרטון של הסופרת נאוה מקמל-עתיר "מתחילים סיפור" בדף הבית של האתר .
הסיפורים הזוכים יזכו את הכותבים בתעודה ובפרס .תמונות הזוכים יוצגו בטקס המרכזי שייערך,
אי"ה ,בכ"ז באדר ב'  30במרץ תשפ"ב.
לשאלות ולהדרכה ניתן לפנות למדריכה מרים מרדכי פדידה בכתובת דוא"ל:
Mryamiam@gmail.com
את הסיפורים יש לשלוח עד ל' בשבט תשפ"ב 1 ,בפברואר  .2022לכתובת הדוא"ל הנ"ל.
יש לשים לב:
אורך מרבי של הסיפורים 500 :מילים.
היצג גרפי :גופן "דוד" ( ) DAVIDגודל .12
ציון פרטים :שם מלא של מחבר/מחברת הסיפור ,כיתה ,שם בית הספר שבו למד/למדה בארץ ,יישוב
שבו נמצא בית הספר שבו למד/למדה בארץ ,שם בית הספר שבו לומד/לומדת כיום ,שם יישוב ומדינה
שבה מתגורר/מתגוררת היום ,טלפון בבית ,כתובת דוא"ל של ההורים.

בברכה,

יעל נדלר
מפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד

זהבה פלד
מרכזת תכנית "עופרים"

צוות הדרכת העברית בביה"ס היסודי
חינוך לשוני בחמ"ד – תשפ"ב

שם
זהבה פלד
מירב אפריאט
שרה ברוך
נטע כהן
אפרת עמיצור
רונית דייני
יאירה אסרף-
דרומי
איילת כהן

תפקיד
רכזת ארצית  -תכנית
"עופרים"
מנחה מחוזית לחינוך לשוני
מחוז דרום
מנחה מחוזית לחינוך לשוני
מחוז מרכז
מנחה מחוזית לחינוך לשוני
מחוז ירושלים
מנחה מחוזית לחינוך לשוני
מחוז צפון
מנחה מחוזית לחינוך לשוני
מחוז חיפה
מנחה מחוזית לחינוך לשוני
מנח"י
מנחה מחוזית לחינוך לשוני
מחוז תל אביב

כתובת דוא"ל

מס' טלפון נייד
050-9041559

zehavapeled@gmail.com

054-6310312

Merav377@gmail.com

052-3609111

sarabaruc@gmail.com

052-2282691

netac11@gmail.com

efrat.amitzur@gmail.com 050-6280306
050-9528466

ronitdayani@gmail.com

050-6755133

Yairada7@gmail.com

058-7021010

ayelet2david@gmail.com

רפרנטים לקליטת עליה במחוזות
מחוז

שם

מייל

טלפון

תל אביב

תמי צלינקר

מרכז

ירדנה מוסאי

חיפה

ויקי נגרי

צפון

מירי אבני

Miriavni10@gmail.com

מנח"י +
ירושלים
דרום

דינה עשור

dinaassor@gmail.com

050-9605580

shiratammi@gmail.com

050-7304198

רינת כהן

tamize@education.gov.il

050-6288894

yardenamu@education.gov.il

054-6733766

vickyni@education.gov.il

050-6280274
050-2481073

