
חיה דורון' גב: מנהלת החטיבה

אינה דקל ואביטל כהן: ספרניות

.רחובות10מילר ' רח: ס"כתובת ביה

.תלמידים672: מספר תלמידים

צוות החטיבה רואה את תפקידו כמחנך את אזרחי המחר 
כל . ובתפיסתו החינוכית מאמין כי לכל תלמיד יכולת אישית שונה

אנו  . תלמיד לומד בהתאם ליכולתו ובדרכי הוראה המתאימות לו
מאמינים כי לכל תלמיד דרושה סביבה לימודית מגוונת המתחשבת 

בשונות ומזמנת פיתוח למידה עצמאית ועבודת צוות לקראת 
.יציאה לחיים



הגיעו עם ' בתחילת שנת הלימודים תלמידי כיתות ז
.המחנכות לביקור היכרות עם הספרייה ועם הספרניות

התלמידים התוודעו לאוסף הספרים המגוון שיש לנו 
.בספרייה ולתהליכי השאלת הספרים עצמם

" מצעד הספרים"התלמידים קיבלו הסבר על פרוייקט 
דף המפרט את רשימת הספרים במצעד , ש מרים רות"ע

.וכמובן סקירה קצרה על הספרים עצמם

.בנוסף הכנו להם חידון היכרות עם הספרייה והספרים



התלמידים עסוקים בפתרון החידה



תלמידים מסתובבים בספרייה ולומדים להכיר אותה



בהמשך השנה נערכו בספרייה פעילויות שונות ומגוונות 
.הקשורות לעידוד הקריאה

-השנה הוזמנו שלוש סופרות נוער מן המובילות בארץ 
וליאת  ( 'לשכבת ח)דנה אבירם , ('לשכבת ז)סיגלית דיל 

(.'לשכבת ט)רוטנר 

הסופרות שוחחו עם התלמידים על חייהן וכמובן על 
הן הקריאו קטעים מהספרים והסבירו  -ספריהן 

.לתלמידים איך נולדו הספרים שלהן

התלמידים היו מרותקים וניכר היה שהם נהנו 
.מהמפגשים



סיגלית דיל

ליאת רוטנר

דנה אבירם



גם השנה החלטנו להמשיך עם הפעילות המתוקשבת 
בנינו  . Kahootבאמצעות אתר ' לתלמידי כיתות ח

חלק . שעשועון עם שאלות אמריקאיות מתוזמנות
חלק על סופרים וחלק היו על  , מהשאלות היו על ספרים

.סרטים אשר היו מבוססים על ספרים

חפש את  "משחק ' בנוסף לכך העברנו לכיתות ח
אנרים 'כאשר המטרה הייתה לחשוף אותם לז" המטמון

.השונים בספרי הקריאה

...הם גילו ידע רב בנושא הספרים... לתלמידים היה כייף



Kahoot-משחקים ב 



"חפש את המטמון"משחקים ב



70לקראת יום הבחירות ערכנו פעילות מיוחדת לציון 
'  שנה למדינה ולצורך כך הזמנו את שכבת כיתות ז

.לספרייה

כל כיתה חולקה לקבוצות קטנות וכל קבוצה קיבלה שיר  
הוספת  , השלמת מילים מתוך מחסן מילים: עם משימות

נתינת שם לשיר או לחילופין לגלות מה , בית נוסף לשיר
שמו האמיתי ומשימה אחרונה לצייר ציור המשקף את  

.השיר שקיבלו

.התלמידים עבדו יפה ויצאו עם יצירות מהממות





,  1/5/18יום שלישי , ביום הבחירות למצעד הספרים
הגיעו התלמידים לספרייה בהפסקות והצביעו בעד הספר 

.שהם קראו

בזמן , הספרניות עברו בין הכיתות, בנוסף לכך
עם הקלפי על מנת לאפשר לכל תלמיד , השיעורים

.ותלמידה לממש את זכותם לבחור ביום זה

אפשרנו לתלמידים להצביע לבחירות באמצעות  , כמו כן
.טופס מקוון





לצוות המורים ולצוות  , אנו מודות לצוות ההנהלה
מצעד  "המנהלה על שיתוף הפעולה בפרוייקט 

".הספרים

מקוות שהתלמידים והמורים נהנו מההשתתפות  
.בפרוייקט

צוות הספרניות
אינה ואביטל


