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מפגשי חוויה בספריה

"דמיון חשוב יותר מידע.
הידע מוגבל, אך הדמיון חובק עולם".

אלברט איינשטיין

הילדים, ההורים והמורים מוזמנים למפגשי היכרות עם 
הספריה. 

במהלך המפגשים נצא למסע בעקבות סופרים וספרים, נכיר 
ארצות ותרבויות, אמיתיות ומדומיינות, נלחם בדרקונים, נציל 
את הנסיכה, נמצא את הירח האובד, נפגוש דמויות מעוררות 

השראה, נתגבר ונתבגר. בעקבות הספרים, נאתגר את הילדים 
במשימות ובחידונים, נשחק במשחקים, נצפה בסרטים, נציג, 

נרקוד וניצור.

בתכנית מושם דגש על פעילויות הורים וילדים, מתוך אמונה כי 
זמן איכות משותף, במשחק ובקריאה, תורם לחיזוק הקשר בין 
ההורים והילדים, להעצמתו של הילד, להקניית הרגלי קריאה 

לחיים ולשיפור ההישגים בלימודים. 
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לילה בלי ירח
שירה גפן ואתגר קרת

הילדים.  בספרות  נכבד  מקום  לירח 
דמותו האבהית מלווה את הילד בלילות 
"לילה  גפן,  שירה  של  בספרה  חשוכים. 
והגיבורה  לאיבוד  הולך  הירח  ירח",  בלי 
שהופך  אחריו  חיפוש  למסע  יוצאת  זוהר 
למסע התבגרות. בספר איורים מרהיבים 
"ויהי  בספר  איורים  עם  המתכתבים 
ערב" של פניה ברגשטיין וספרים אחרים. 
התכתבויות  ונכיר  הסיפור  את  נספר 
משחקים.  באמצעות  ספרים  בין 

לתלמידי כיתה א'

עכבר הספריה
דניאל קרק

סם העכבר גר בחור קטן מאחורי המדפים 
התגנב  לילה  בכל  הילדים.  ספרי  של 
עד  ספרים,  ועוד  עוד  לקרוא  כדי  החוצה 
בעצמו.  ספר  לכתוב  החליט  אחד  שיום 
האם יגלו הילדים את הספר החדש שצץ
 פתאום בספריה? האם ימצאו את הסופר 
בחיפוש  נשתתף  אותו?  שכתב  הסודי 
סיפורים  למספרי  ונהפוך  הסופר  אחר 
בסיפור.  והילדים  העכבר  כמו  קטנים 

לתלמידי כיתה א'

אריה הספריה
מישל קנודסן

יום אחד נכנס אריה לספריה. הוא השתתף 
הספריה.  בעבודות  ועזר  סיפור  בשעת 
ושברה  נפלה  המנהלת,  דפני,  כשגברת 
להזעיק  כדי  ושאג  רץ  האריה  ידה,  את 
עליו  כעס  הבין,  שלא  נקדי,  מר  עזרה. 
שהוא מפר את הכללים הנוגעים לצעקות 
שב  ולא  נעלב  האריה  בספריה.  ולריצה 
התגעגעו  דפני  וגברת  הילדים  לספריה. 
ו.... זאת נראה באמצעות תיאטרון צלליות 
צבעוניות. נכיר ספרים על ספרים וספריות, 
נכין ספרונים ונשחק במשחקים מגוונים.

לתלמידי כיתות א'-ב'

לאה גולדברג
סופרת ומשוררת 

ומשוררת  סופרת  של  יצירותיה  את  נכיר 
הרך.  לגיל  גולדברג,  לאה  הילדים 
אז"ר"  מכפר  "המפוזר  את  נספר 
חשבוניות,  חידות  נחוד  המחודש. 
בדרקונים  נלחם  במשחקים,  נשחק   
המפוזר.  של  המוזר  ביתו  את  וניצור 

לתלמידי כיתה א'



החביתיות של מר זאב
ג'אן פירנלי

אינו  אך  חביתיות,  להכין  רוצה  זאב  מר 
הילדים,  אגדות  גיבורי  שכניו,  כיצד.  יודע 
כשחבורת  יקרה  מה  לו.  לעזור  מסרבים 
את  לאכול  לו  לעזור  תרצה  השכנים 
של  שונות  גרסאות  נכיר  החביתיות? 
סיפור זה בדרך חוויתית ובעזרת משחקים.

לתלמידי כיתה ב'

פו הדב
א"א מילן

מילן.  א"א  של  הקלאסית  יצירתו 
פו  עם  נטייל   הספר,  מתוך  נקרא 
חבריו  את  נפגוש  משחק,  בתחנות 
נצפה  העצים,  מאה  בחורש  פו  של 
מטפס. דב  וניצור  הסרט  מתוך  בקטע  

לתלמידי כיתות ג'-ה' 

המשפחה שלי
המעיל של סבתא - מרים רות

יש  ורך.  חם  מיוחד,  מעיל  לסבתא 
לרותי. למעיל  וגם  במעיל מקום לסבתא 
הסיפור  את  נספר  קסומה,  תכונה  גם 
ונגלה אותה. סיפורים על משפחות שונות. 
הספרים. בעקבות  ויצירה  משחקים 

לתלמידי כיתה א'
עליסה בארץ הפלאות

לואיס קרול

נכנס  קרול.  לואיס  של  ספרו  פי  על 
במשחקים  ונשחק  פלאות  שכולו  לעולם 
המרתקות  הדמויות  את  נפגוש  בהם 
קלפים.   בנושא  יצירה  הסיפור.  מתוך 

לתלמידי כיתות ג'-ד'

נסיכת הירח
אגדה יפנית

צלליות  תיאטרון  הצגת  הרחוקה...  מיפן 
"נסיכת  הקסום  היפני  הסיפור  של  
לאיורים  צלליות  התאמת  הירח". 
והצגתן.    צלליות  יצירת  בספרים, 

לתלמידי כיתות א'-ב'
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מרק כפתורים
אוברי דיוויס 

לעיירה,  המגיע  רעב  קבצן  עושה  מה 
ואיש אינו פותח לו את הדלת? בחוכמה 
להשיג  מצליח  רק  לא  הוא  ובתושייה 
לעצמו ארוחה, אלא גם משפר את האופן 
אליו  מתייחסים  העיירה  תושבי  שבו 
ואוכלים.  מבשלים  מספרים,  זה.  אל  וזה 

לתלמידי כיתה א'

תהיה בריא מוריס מגי
פיליפ סטיד 

תמיד  ביקר  החיות,  גן  שומר  מגי,  מוריס 
בא  ולא  חלה  אחד  יום  חבריו.  את 
אורחים  של  לביקור  זכה  אך  לעבודה, 
סיפורים  בפעילות  צפויים.  בלתי 
שביניהם. ומה  ידידות  בריאות,  על 

לתלמידי כיתה א'

מוטב ביחד מאשר לחוד
 

לעיתים איננו מסכימים זה עם זה וצריך 
להתפשר או לותר, לעיתים כועסים עלינו 
כשאנו  עושים  מה  מדוע.  יודעים  ואיננו 
על  סיפורים  נכיר  כזו?!  בבעיה  נתקלים 
הסיפור  ופתרונם.  קונפליקטים  בעיות, 
והלגה  יניש  הנץ  מאת  "הגשר"  המוביל: 
בנש. בעקבות הסיפורים נשחק במשחקי 
פעולה. ושיתוף  עזרה  הדורשים  חברה 

אל תסתכל בקנקן

שאלו  המעיל?"  את  מאכיל  אתה  "מדוע 
הסועדים  את  מרקו, מוכר הפחמים  בסיפור 
לומדים  בתשובתו  תאכל".  מעיל  "תאכל 
כבוד  מתן  על  חשוב  שיעור  העיר  אנשי 
לאחר. נכיר עיבוד חדש של הסופרת רונית 
''חכם למעשיה הידועה וסיפורים אחרים 
במשחקי  ונשחק  נושא,  באותו  העוסקים 
הסיפורים. בעקבות  משעשעים  לוח 

סיפורים מהעולם
העציץ הריק - דמי
 

ספרים  באמצעות  בעולם  מסע 
"העציץ   - המוביל  הסיפור  ותמונות. 
משעשעת,  טריוויה  דמי.  מאת  הריק" 
שהכרנו.  לספרים  מסע  דרכון  הכנת 

לילה בלי ירח
שירה גפן ואתגר קרת

הילדים.  בספרות  נכבד  מקום  לירח 
דמותו האבהית מלווה את הילד בלילות 
"לילה  גפן,  שירה  של  בספרה  חשוכים. 
והגיבורה  לאיבוד  הולך  הירח  ירח",  בלי 
יוצאת למסע חיפוש אחריו שהופך  זוהר 
למסע התבגרות. בספר איורים מרהיבים 
"ויהי  בספר  איורים  עם  המתכתבים 
ערב" של פניה ברגשטיין וספרים אחרים. 
התכתבויות  ונכיר  הסיפור  את  נספר 
משחקים.  באמצעות  ספרים  בין 
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לאה גולדברג
סופרת ומשוררת 

נכיר  את יצירותיה של סופרת ומשוררת 
נספר  הרך.  לגיל  גולדברג,  לאה  הילדים 
את "המפוזר מכפר אז"ר" המחודש. נחוד 
במשחקים,  נשחק    חשבוניות,  חידות 
המוזר  ביתו  את  וניצור  בדרקונים  נלחם 

של המפוזר. 
לתלמידי כיתה א'- ב'

10

עכבר הספריה
דניאל קרק

מאחורי  קטן  בחור  גר  העכבר  סם 
לילה  בכל  הילדים.  ספרי  של  המדפים 
עד  ספרים,  לקרוא  כדי  החוצה  התגנב 
בעצמו.  ספר  לכתוב  החליט  אחד  שיום 
האם יגלו הילדים את הספר החדש שצץ
פתאום בספריה? האם יפגשו את הסופר 
בחיפוש  נשתתף  אותו?  שכתב  הסודי 
סיפורים  למספרי  ונהפוך  הסופר  אחר 
בסיפור.  והילדים  העכבר  כמו  קטנים 

הקרקס מגיע לעיר
אבא בורח עם הקרקס 

הילדים יכירו את חיי הקרקס ואת גיבוריו. 
כוחם  את  וינסו  ללוליינים  יהפכו  הם 
נכיר  משעשעים.  אקרובטיקה  בתרגילי 
בהצגת  ונחזה  בנושא  העוסקים  ספרים 
תיאטרון נייר של הסיפור "אבא בורח עם 

הקרקס" מאת אתגר קרת. 
לתלמידי כיתה א'

החבר שלי
אני מתגעגעת לאופיר ג'

אולינה סניהורה

על  ודיון  קריאה  ילדים.  בספרי  חברות 
מצבים בין חברים וקונפליקטים ביניהם. 
מתגעגעת  "אני  המובילים:  הסיפורים 
סניהורה  אולנה  מאת  ג"  לאופיר 
ו"בנציבוצי מעצבנת" מאת ברברה בוטנר.     

לתלמידי כיתה ב'    

החביתיות של מר זאב
ג'אן פירנלי

אינו  אך  חביתיות,  להכין  רוצה  זאב  מר 
הילדים,  אגדות  גיבורי  שכניו,  כיצד.  יודע 
כשחבורת  יקרה  מה  לו.  לעזור  מסרבים 
את  לאכול  לו  לעזור  תרצה  השכנים 
של  שונות  גרסאות  נכיר  החביתיות? 
סיפור זה בדרך חוויתית ובעזרת משחקים.
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החביתיות של מר זאב
ג'אן פירנלי

אינו  אך  חביתיות,  להכין  רוצה  זאב  מר 
הילדים,  אגדות  גיבורי  שכניו,  כיצד.  יודע 
כשחבורת  יקרה  מה  לו.  לעזור  מסרבים 
את  לאכול  לו  לעזור  תרצה  השכנים 
של  שונות  גרסאות  נכיר  החביתיות? 
סיפור זה בדרך חוויתית ובעזרת משחקים.

12 מפגשי בוקר לתלמידי כיתות ג'-ד'

עליסה בארץ הפלאות
לואיס קרול

פלאות.  שכולו  לעולם  עליסה  עם  נכנס 
הלבן,  הארנב  את  נכיר  בעקבותיה 
הלבבות  מלכת  המטורף,   הכובען 
סרט  קטעי  באמצעות  ואחרים 
גדול  "קלף"  נכין  מגוונים.   ומשחקים 
אוכל. כמצעית  שישמש   דמיון  ומלא 

להתגבר ולהתבגר

כיף,  קריאת  בספרי   עוסקת   הפעילות  
הוא  כל ספר  בה  איכותית,  שהיא סדרה 
יחידה בפני עצמה. המכנה המשותף של 
ילדים  הוא   בהם   שנעסוק   הספרים  
אישיים.  או  חברתיים,  קשיים  להם  שיש 
עליהם,  מתגברים  הם  כיצד   נראה 
מגיעים  הפיתרונות  שלפעמים  ונראה 
הספרים  בעקבות  צפויים.  לא  ממקומות 
במשחקים. ונשחק  משימות  נפתור 

לתלמידי כיתה ד'

הגנת הסביבה זה אנחנו
נספר  ילדים.   בספרי  הסביבה  איכות 
פטרה  מאת  בית"  מחפש   "ארצי  את 
בהם  נוספים  ספרים  נכיר  ראמן, 
הסביבה  להגנת  הנוגעות  בעיות  עולות 
טריויה. חידון  פתרונות,  להם  ונחפש 

אל תסתכל בקנקן

שאלו  המעיל?"  את  מאכיל  אתה  "מדוע 
הסועדים  את  מרקו, מוכר הפחמים  בסיפור 
לומדים  בתשובתו  תאכל".  מעיל  "תאכל 
כבוד  מתן  על  חשוב  שיעור  העיר  אנשי 
לאחר. נכיר עיבוד חדש של הסופרת רונית 
''חכם למעשיה הידועה וסיפורים אחרים 
במשחקי  ונשחק  נושא,  באותו  העוסקים 
הסיפורים. בעקבות  משעשעים  לוח 



חכמים וטיפשים בספרות הילדים

הספרות ההומוריסטית העממית וגיבוריה: 
חלם.  וחכמי  ג'וחא   חושם,  הרשלה, 
קריאה  השונים,  המאפיינים  אודות  דיון 
מונחית של סיפורים, שעשועונים והמחזה.

קומיקס

שפתו  ומאפייניו,  הז'אנר  הכרת 
המוסכמים,  הסימנים  המיוחדת, 
המיוחד  הקצב  הסטראוטיפים, 
האומנותיים.  וצדדיו  הסיפור  של 
יצירתית.   קומיקס  בסדנת  נתנסה 

לתלמידי כיתות ד'

פו הדב
א"א מילן

מילן.  א"א  של  הקלאסית  יצירתו 
פו  עם  נטייל   הספר,  מתוך  נקרא 
חבריו  את  נפגוש  משחק,  בתחנות 
נצפה  העצים,  מאה  בחורש  פו  של 
מטפס. דב  וניצור  הסרט  מתוך  בקטע  

 מפגשי בוקר לתלמידי כיתות ה'-ו'

בשבילי הסביבה

ונוער.  ילדים  בספרי  הסביבה  הגנת 
מונחית  קריאה  במצגת,  סיפור 
והצגתם. מספרים   קטעים  של 

אל מחוזות הפנטסיה

מסע מרתק אל מחוזות הפנטסיה 
- נרניה ארץ החורף הנצחי, העולם 

הזעיר של המינימונים ועולמות קסומים  
נוספים.  קריאה בספרים, צפיה בקטעי 

סרטים והכנת תעודת זהות ופוסטר לכל 
עולם.

אין רגע דל - ספרי רואלד דאל

לרגל צאת הסרט החדש "העי"ג", נחזור 
אל ספרי הפנטסיה וההומור של רואלד 

דאל, סופר הילדים הפופולארי ביותר 
בבריטניה. הביוגרפיה שלו  וביטויה 

בספריו ובסרטים המבוססים עליהם. 
קריאה מונחית של קטעים מספריו, 

קטעי סרטים, חידון טריוויה.

1314 מפגשי בוקר לתלמידי כיתות ג'-ד'



קומיקס

הכרת הז'אנר ומאפייניו, 
שפתו המיוחדת, 

הסימנים המוסכמים, 
הסטראוטיפים, הקצב 

המיוחד של הסיפור וצדדיו 
האומנותיים. נתנסה 

בסדנת קומיקס יצירתית.  

כלים בחיפוש מידע

מנועי חיפוש, פורטלים, 
אנציקלופדיות, מילונים 

ומפתחות באינטרנט.
חשיפה לכלים העדכניים 
והשימושיים לבית הספר 

היסודי ותרגול שלהם.  

1526 מפגשי בוקר לתלמידי כיתות ה'-ו'

 

לתיאום מפגשים נא לפנות 

לאורית ויטריאול. 

מדיה טק העיר, שד' בנימין 60, נתניה.

טל': 09-8620250, שלוחה 101

orit.v@sifrianet.org.il :דוא"ל

נשמח לראותכם
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