
שילוב פרויקטים ייחודים  
בספריית בית הספר

2016" מולטידע"כנס 

אמיתירחל 
בית הספרספרנית 



הספריההמנון 

הספריהלהמנון לחצו על התמונה למעבר 

https://www.youtube.com/watch?v=o4uVoNSBg-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o4uVoNSBg-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o4uVoNSBg-4&feature=youtu.be


.היא המקום השקט ביותר בבית הספרהספריה•

.מיועדת להשאלת ספרים ולרכישת ידעהספריה•

.אסור לאכול ולשתות בספריה•

שבירת מיתוסים



הסיפורים מאחורי האנשים–האחר הוא אני 

מופעל מועדון קוראים שבו לוקחים חלק הספריהבמסגרת פעילות 

.הלימודיםס בסוף יום "פעיל תלמידי ביה

הדגל של המועדון הוא  פרויקט 

-" בני ציון"הדיירים מכפר אימוץ 

. אנשים מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים

אנו  , הדיירים מגיעים לספריה אחת לשבוע2009משנת החל 

מציירים  , אופים חלות, קוראים ביחד ספרים, משחקים איתם

חוגגים  . ויוצרים יצירות אמנות בשיתוף הורים ואנשים מהקהילה

במירוץ, "יום מעשים טובים"משתתפים ב, את החגים יחדיו

ל מהעיר ומצטרפים לסיורים של "זדנורלהנצחת הטייס שי 

התלמידים והוריהם מזמינים את הדיירים לארוחות  . התלמידים

ובסוף השנה עורכים מסיבת סיום חגיגית , צ"ולבילוי משותף אחה

.רחל אמיתי–עם המון הפתעות בביתה של הספרנית 

קישור לדף הפייסבוק של הספריה

https://www.facebook.com/groups/283276901765294/


מטרת התכנית

בחברה וחינוכם  החריג לאדם שלנו חשיפת התלמידים 
יכולים  , ונשמהעם לב נפלאים אנשים להבנה שהם 

.להשתלב בחברה ואף לתרום לה



הצצה למפגשים השבועיים בספריה

ותמי מגיעות לפנק את הדיירות, של אביב רופאאמא, ורדאפרים עם טאקירז משחק 

מספר סיפורים    הדיירים בודקים את המוצר של היזמים      אלי מנגן בחדר המוסיקה בבית הספר     , אבא של יוני בן ארי, דרור

ס"מנהלת ביה, עם טלי אביבי..."                      זה היה עם בוא הסתיו"משחקים וצובעים                              

משחקים בהפסקה



מכתבים שכתבו הדיירים בעזרת התלמידים  
"רוזלינדה"את הספר שקראנו אחרי 



חוגגים ימי הולדת לדיירים

קישור לסרטון

...עוד תמונות מימי הולדת שמחים

https://www.facebook.com/video.php?v=975704862446113&set=o.283276901765294&type=3&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=975704862446113&set=o.283276901765294&type=3&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=975704862446113&set=o.283276901765294&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.624111171015197&type=1
https://www.facebook.com/video.php?v=975704862446113&set=o.283276901765294&type=3&theater


מפעילה את ', כתה טתלמידת , בראלרום 
הדיירים בשיעור מחול



מעבירה  , חדדטלי , לדרמההמורה 
ולתלמידיםלדיירים משותף שיעור 



"לו היה לי כובע קסמים"

: ישראל חזות

לפגוש את  

שגיב כהן

: אלי גנון

לפגוש את  

גלי עטרי

לטוס  : מסעוד

ולאמריקה  לצרפת 

ולהיות  רגינהעם 

בריא

,  להיות זמרת: אורטל

להיות כוכבת  

.  מפורסמת בטלוויזיה

להיות סופרת כמו 

.סביראראלה

שתמיד  : רגינה

,  אהיה בריאה

לטייל ביער 

לטייל  , הגדול

.בהולנד

:  מויסהשולה 

להצטלם עם רחל 

ולתלות את התמונה  

בחדר

לבקר את  : גליה

והמשפחהההורים 

ללמוד  : יוסי

לעשות קסמים

לפגוש את  : רונן

ההורים

כל הימים, הימיםכל "

.חולמת אני על כובע קסמים

,מקושט נוצה, כובע קטן

לאה גולדברג..."     העושה כל מה שאני רוצה



מגןסדנה עם האמנית והיוצרת סיגל 



מבחר שירים מהמפגש

יוסי 
יוסי פוחד ממשטרה 

.ומרופא שיניים

, יוסי אוהב לנגן בגיטרה
.בתוף ובמצלתיים

–והוא מחייך לעולם 

...בפה מלא שיניים

מסעוד 

.מסעוד נוסע לבקר את המשפחה לגמרי לבד

.נותן לנהג כרטיס, הוא עולה על האוטובוס

כך הוא מכניס את הכרטיס לארנק-אחר

.ליד הנהגהכיסא ויושב על 

...מסעוד אוהב לנסוע לבד

לוי 

, לוי אוהב לצייר

.לוי אוהב מחשבים

לוי אוהב להתפלל

.לאלוהים שנמצא בשמיים

לוי אוהב לשחות במים

. ואת מנוחת הצהריים

.לוי אוהב להקשיב לשירים

.לוי אוהב את ההוסטל ואת החברים

.דבריםהרבהלוי אוהב הרבה 

רגינה

,שואלת קורל, "?איזה צבעים את הכי אוהבת"

?ירוק או כתום, סגול, צהוב

, "אני אוהבת את כל הצבעים"

.מחייכת בחיוך גדולרגינה

אבל היום מתחשק לי לצייר"

".רק בצבעי כחול וסגול

דודו 

,דודו אוהב, מכל הצבעים

.כמו צבע הלב, צבע אדום

.חזק ושמח, אדוםצבע 

.צבע אדום כמו של פרח פורח

תשאלו את דודו היוםואם 

על מה הוא ירצה בלילה לחלום

: בטח יגידהוא 

". על כובע אדום"

אורטל  

,אומרת אורטל, "איתךאני "

,סיגל, איתךנעים לי לשבת "

לספר סיפורים, לכתוב שירים

ולשוחח על כל מיני דברים

,חתולים, כלבים, כמו ציפורים

.ברבורים, ברווזים, סוסי פוני

שרקנים, ארנבות, פילים

גורים חמודים קטנטנים

..."ועוד הרבה דברים שונים



5' הקטנה זהכיתה שיעורים עם 
שני נעיםוהמחנכת 

השואה  יום לאלבום 

עם הדיירים

ל  "לומדים על יצחק רבין ז

לומדים על יום השואה

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.639944306098550&type=1


הסדנה אשל משוחחת עם הדיירים על החוויהבסיום -סרטון •

של עדן הרריאמא, סדנת בישול עם אשל

"גוונים"ב "בספריית חטבישוליתפעילות סיכום 

ילדי  , הפעילות של רחל עם דיירי בני ציון ותלמידי החטיבה בספריית בית הספר מתבצעת כבר שנים
.שהיו תלמידי בית הספר היו שותפים פעילים בפרויקט הייחודי והמרגש הזה

לבקשתה של  . למשתתפי הפרויקט הסכמתי בשמחהבישוליתכשהוזמנתי על ידי רחל להעביר פעילות 

רחל מטרת הפעילות הייתה התייחסות לעצמאות של הדיירים וליכולת שלהם לבצע פעולות שונות  

כך , כפי שכינו אותם הדיירים והתלמידים" גלגולי שוקולד"לשם כך הכנו כמות גדולה של , בעצמם
.שבסוף הפעילות הדיירים עברו בכיתות וחילקו את מעשה ידיהם לתלמידי החטיבה

כאשר הדיירים והתלמידים המשתתפים מבצעים את המשימות  , הפעילות התבצעה סביב שולחן גדול
...שבירת ביסקוויטים ועוד, חיתוך, ערבוב, העברת חומרים מכלי לכלי, מדידת כמויות–יחד 

וכדי לספר להם מה עשינו עד כה קם אחד הדיירים ונשא  , לאחר ההפסקה הצטרפו תלמידים נוספים

, בתום דבריו כל יושבי החדר מחאו לו כפיים, נאום בו פירט את שלבי ההכנה שהתבצעו עד לשלב זה

.רגע זה היה מרגש ומלא עוצמה

הדיירים והתלמידים הביעו  . בתום הפעילות המשתתפים חתכו את גלילי השוקולד וסידרו אותם בצלחות
.סיפוק והנאה מהפעילות וחילקו לתלמידי החטיבה את מעשה ידיהם בגאווה

מהקשרים החמים שנרקמו לאורך הזמן בין  , משיתוף הפעולה בין כל הנוכחים, התרשמתי מהנכונות

תחושת הביטחון והשמחה  . של רחל כלפי כולםוהאמיתיהאוהב , הדיירים לבין התלמידים ומהיחס החם

הרגשה של  , של הדיירים בעת שהם מגיעים לבית הספר ונמצאים בו נותנת למקום הרגשה של בית
.תודה. משפחה שכל אחד רוצה להיות חלק ממנה

בבישולמטפלת , הרריאשל 

https://www.facebook.com/video.php?v=10203843371057345&set=o.283276901765294&type=3&theater


של עמית אמא, סדנת אפיה עם דורית
'ברקוביץ



של מאיה  אמא, יצירה עם אורית
מרגנית



לילה לבן בחנוכה

.  מידי שנה אנו חוגגים את חג החנוכה בספריה עם התלמידים

,  אוכלים יחד, הספריהמאמץ , מדליקים נרות עם ניסים בן עמי היקר

השונים של התלמידים  בכשרונותמשתפים , שומעים הרצאה מעניינת

גם הדיירים שלנו מוזמנים ומקבלים מקום  . ורואים סרט אל תוך הלילה

.והכרה



פוגשים את בני ציון  ' הורי שכבת ז
לראשונה

המלא  לאלבום 

מהמפגש

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.756501887776124&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.756501887776124&type=1


הדיירים מבלים בבתי התלמידים

הילדים בספריה ומפגשים  עם היכרות : במעגליםהפעילות עם הדיירים מתקיימת 

הדיירים בבתי אירוח -וגולת הכותרת , ההורים בספריהעם היכרות , שבועיים

מדי . לארח דיירים בבתיהם' שכבת זמתחילים תלמידי בחודש דצמבר . התלמידים

לבית תלמיד המזמין אותנו לפעילות  דיירים או יותר מתלווה עם שני הספרנית שבוע 

.כל משפחה מחבקת את הדיירים באופן יצירתי ושונה. ולארוחת ערב

הצטרפה לביקורים  , יעל אלחדיף', גם רכזת שכבת ז

ושעבליאבנט , אביאל, פליקס: אצל משפחות

משפחת פליקס

משפחת אבנט



אוכלים ונהנים, יוצרים

קורגנוב, חיים, כהן, שעבלי: ביקור בבית המשפחות

בביתה של -סרטון 

–גוסקיןהתלמידה רחלי 
גם אחיה הקטן שותף  

לפעילות

https://www.facebook.com/video.php?v=839493346067266&set=o.283276901765294&type=3&theater


לא רוצים לחזור הביתה

אביאל, שייט, שושני, לוי: ביקור אצל משפחות



הספרנית מארחת דיירים ותלמידים



מזמינים את הדיירים למקורות הירקון

במקורות הירקוןהדיירים מצטרפים ליום גיחה 

'  עם תלמידי שכבת ח

רונית לגאלי ותמר ידידיםח"לשלועם המורות 



ראש העיןמירוץ

אבא , ל"זדנורהעין לזכרו של הטייס שי בראש במירוץמשתתפים 

והפעם גם המזכירה ענת יהוד הצטרפה אלינו לחגיגה, של רועי



חוגגים במסיבות

בחצר

ס"ביה

גן "ב

"טל



יום מעשים טובים מידי שנה

עם שושי ויונטה המתנדבת  

שאורטל כל כך אוהבת

שושי ויונטה קוראת סיפור  -סרטון 

עם אורטל

https://www.facebook.com/video.php?v=873616772654923&set=o.283276901765294&type=3&theater


נרקודביער נרקוד 

מנקים את יער ראש העין עם הדיירים 

והמורות אורלי נוישטטל ורונית חובב

קישור לסרטון

https://drive.google.com/open?id=0B3jHi077yt1GcVVRU1VqajRwUkE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B3jHi077yt1GcVVRU1VqajRwUkE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B3jHi077yt1GcVVRU1VqajRwUkE&authuser=0


חגים משפחתיים

עוזי חיטמן/עוד סיפור אחד של אהבה
עוד סיפור אחד של אהבה
לפני שסוגרים את האורות
עוד סיפור אחד של אהבה

שיוצאת מבין השורות
עוד לחישה אחת קטנה

לפני שהולכים אל הבתים
מן הפגישה הראשונהזכרונות

כשהצטלבו המבטים

ופעם את צוחקת, פעם את בוכה
כי זה הזמן ללכת, מזילה דמעה

לכל האהבות יש סוף להתחלה
בלי לומר מילה, נפרדים רק במבט

עוד סיפור אחד של אשליה
שלא ידענו אם היא תגמר

אוספים בלב את כל מה שהיה
פעם רע ופעם טוב יותר
עוד נשיקה אחת קטנה
לפני שמכבים את האש

משונה, מין הרגשה כזאת
.אבל עוד ניפגש, שזה הסוף

מכינים משלוחי מנות לדיירים



חגים בכפר

מסיבת קיץ בכפר בשיתוף המורות  

יעל אלחדיף ומירב איציקסון

גם ההורים באים , חנוכה בכפר

לשמוח ולשמח



יום ספורט בביתה של  
המורה אורלי דגן



גם בחופשות משמחים את הדיירים בכפר  
בשעת סיפור ובמחול



באדיבות  " חישתיל"משתלת לטיול 
המורה אורלי דגן



חלוקת תעודות סוף שנה



רחל  , מסיבת סוף שנה בביתה של הספרנית
אמיתי



השתלבות בתכניות בית הספר•

שעת סיפור לתלמידי בתי הספר היסודיים בעיר והגנים•
פעמיים בחודש מגיעים הילדים לספריה שלנו במשך שנתיים•

עוברים סדנת קריאה בקול והדרכה' תלמידי ח•

מפעילים את הילדים סביב ספרים ויצירות•

קרבה בין אוכלוסיות שונות בעיר•

עידוד קריאה לשני הצדדים•

פיתוח מנהיגות ואחריות•

"טל"ס "שעת סיפור לתלמידי בי

'כיתה ז

חינוך אישי

לכל תלמיד תפקיד

'כיתה ח

פסיכולוגיה חיובית

התנדבות  

קבוצתית

'כיתה ט

פסיכולוגיה חברתית

תכנית יזמות









האם נכון לחבר את תלמידי החטיבה עם אנשים  •
ולא עם נערים בני  )מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים 

?(גילם

?אילו בעיות עלולות להתפתח בעקבות המפגשים•

?מה צריכה להיות תדירות המפגשים•

?באילו שעות נכון לקיים את הפעילויות•

...שאלות ותהיות


