
תיעוד מצעד הספרים בבית הספר
ט"לשנת תשע

"אילון"שנתי -תיכון שש : שם בית הספר 

540294: סמל המוסד

חולון: ישוב 

תלמידי חטיבה632מתוכם 1,188: התלמידים' מס

אסנת נעים: מנהלת התיכון

קגןני 'ג: מנהלת החטיבה 

אקניןזהבה , אביטל בוסני:  ספרניות



ספריית בית הספר



את מצעד הספרים פתחנו בתחילת השנה  

.  בעת העברת שיעור להכרת הספרייה

בשיעור הזכרנו את חשיבות הקריאה  

והצגנו פרויקטים שונים לעידוד הקריאה  

".  מצעד הספרים", ביניהם

תלינו שלטים צבעוניים במבנה החטיבה  

,  כמו כן. ובספרייה לפרסום תחילת המצעד

ט  "פורסמו ספרי המצעד לשנת תשע

.וההנחיות לגביו

יצרנו קשר עם מורי ספרות על מנת לשתף  

פעולה בעידוד הקריאה והשתתפות  

".מצעד הספרים"ב

אנרים 'נעשתה חשיפה לספרים בז

תלמידים שאלו ספרים על פי  . השונים

.  טעמם האישי או המלצת הספרניות

"מצעד הספרים"פתיחת :שלב ראשון



פרסום המצעד  

במצגת להכרת  

הספרייה



תיעוד פעילויות לעידוד קריאה : שלב שני

.'ט-'בשכבות ז

:פעילויות שנעשו בעקבות קריאת ספרים מהמצעד ומחוצה לו

הקראה קולית של ספרים נבחרים על ידי מורי ספרות או  •

.קריאה דמומה בעשר הדקות הראשונות של שיעורי ספרות

במגמת קולנוע הכינו טריילרים מוסרטים  ' תלמידי כיתות ח•

:  בעקבות קריאה מספרי המצעד

:קישור לטריילר–" מיילו"

•https://drive.google.com/file/d/1izskU3RMklY45Fk19B

VMgVQRJrnMjsaH/view?usp=sharing

:קישור לטריילר–" הקרב על מועצת התלמידים–הכיתה "

https://drive.google.com/file/d/1uJM8eocXwJHpzVqyE

R7U21ZgUb_VHFXz/view?usp=sharing

".  קוראים ומשתפים"השתתפו בפרויקט ' ח-ו' תלמידי כיתות ז•

התוצאה הוצגה בפוסטר  . הם הצטלמו עם ספר שקראו ואהבו

טיוב הם -בסרטון שהועלה ליו, בנוסף. מרהיב שנתלה בספרייה

.המליצו על הספרים ושיתפו בחוויית הקריאה שלהם

•https://www.youtube.com/watch?v=HB4uN3uVP1c
.הוכנו עבודות יצירתיות שונות•

https://drive.google.com/file/d/1izskU3RMklY45Fk19BVMgVQRJrnMjsaH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uJM8eocXwJHpzVqyER7U21ZgUb_VHFXz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HB4uN3uVP1c


מעבודות התלמידים







'ט-'בחירות בשכבות ז: שלב שלישי

נעזרנו בנאמני הספרייה שעברו בין הכיתות עם תיבת קלפי  . במאי התקיימה בחירת הספר האהוב ביותר12-ב

.  נבחרו חמשת הספרים האהובים ביותר. הקולות מוינו ודורגו. ופתקי בחירות מיוחדים שהוכנו לכבוד האירוע

.התוצאות פורסמו על דלת הספרייה



הפעילות לקראת  , לסיכום

עוררה  , ובזמן הבחירות

התעניינות רבה בקרב 

.  התלמידים

הסתיימה שנת פעילות מגוונת  

.ומעשירה

מצפים להמשיך במסורת  

.המבורכת גם בשנה הבאה


