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 עידוד קריאהפרויקט  –ספרות 

 

 ,תלמידים יקרים

במסגרת יוזמה לעידוד הקריאה ומפגש מעמיק עם ספר הקריאה, הנכם מתבקשים לבחור ספר 

 ות.מתוך הרשימה המצורפת, לקרוא אותו ולכתוב עליו "יומן קריאה" בהתאם להוראות המצורפ

נת הלימודים. היומן ייכלל בציון מחצית תחילת שעם ספרות את יומן הקריאה יש להגיש למורה ל

 א' של כיתה ח' במקצוע ספרות.

 קריאה נעימה!

 

 הנחיות לכתיבת יומן קריאה:

  מוד נפרד )לא בתוך ניילוניות(. העבודה עייכתב בשקופה. כל פרק  תיקייה עם חזיתאופן ההגשה:                

 .12 גודל Arialמודפסת גופן 

 

 שער: : עמוד  1מס'  דף

 ה/המגיש ה/שם התלמיד .1

 כיתה .2

 שם הספר .3

 שם ההוצאה לאור .4

 תאריך הגשה .5

 ניתן להוסיף את תמונת הכריכה של הספר .6

                

 : תקציר העלילה: 2דף מס'                     

לילה בעמוד אחד. כתבו את הסיפור בקצרה, במילים שלכם. בכתיבתכם התייחסו לדמויות תקציר הע

 מרכזיות, היחסים עם דמויות אחרות, מצב חברתי, התמודדות עם קשיים וכו'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : המלצה על הספר: 3דף מס' 

ם בדבריך על דוגמאות וציטוטי י/על ספר הקריאה. התבססאו לא להמליץ( )בחלק זה עלייך להמליץ 

 מהיצירה עצמה. 

  אפשרויות הבאות לכתיבת ההמלצה שלך:ה באחת עליך לבחור

דמות בספר שפעולותיה עשויות לעורר את הביקורת של ארגון מסוים.  ובחר :וןביקורת מטעם ארג .1

מתואר עוול שנעשה לבעלי חיים, )לדוגמה הספר "שיילו" מאת פיליס ריינולדס  םלדוגמה, אם בספר שקראת

 את הביקורת מנקודת הראות של ארגון כמו "תנו לחיות לחיות". בוטיילור( כת

מכתב המלצה בשמו של יועץ בית הספר על דמות מתוך הספר. כתבו : יועץ בית הספרמכתב המלצה של  .2

המכתב יישלח כביכול למוסד האקדמי שבו הדמות מבקשת ללמוד. המידע יהיה מבוסס על הכתוב בספר ויוסק 

ממנו. תהיה בו הערכת היועץ על אישיותו של התלמיד, חריצותו, יושרו, עצמאותו, כישרונות מיוחדים, יכולות 

 מיוחדות.

את ההתכתבות  בוכנית אירוח שמתאימה לדמות מתוך הספר וכתובחרו ת :ת אירוח בטלוויזיהכניות .3

הנושאים שעליהם הדמות תתבקש לספר. כתבו מה  בהתכתבות .בין מפיקי התוכנית לבין הדמותשנערכת 

 בתוכנית. בזמן השתתפותה הרגשתה היאומה בפועל כשהתוכנית תהיה באוויר  תספר הדמות

הדמות  .דמות מתוך הספרשהייתם מעוניינים להזמין אליה בחרו תוכנית רדיו  :וכנית רדיועוץ בתיי .4

כתבו את הדברים שנאמרו בתוכנית עליה בספר. הניתן מידע על פי הכישוריה ו  על פי , ייעץ למאזיניםלתתבקש 

 על ידי הדמות, עורך התוכנית ומאזינים שהתקשרו אליה.

ו סיפור בקומיקס בחרו סצנה משמעותית מתוך הספר. חלקו דף נייר לשישה ריבועים. חבר :קומיקס .5

 שמתאר את הסצנה שבחרתם. הסבירו את בחירתכם.

רכז הדף את שמו של הספר. חפשו במגזינים, בעיתונים ובכתבי עת מילים, ביטויים מכתבו ב: קולאז' .6

ומשפטים שמדגימים נקודות משמעותיות בספר. חשבו על העלילה, על הדמויות ועל הרעיונות המרכזיים של 

ביטויים ומשפטים כאלה, סדרו והדביקו אותם על גיליון הנייר עד שיהיה מכוסה.  ,מילים 50הספר. אספו 

 הקולאז' צריך לספר לקורא משהו משמעותי על הספר בכללו.

חברו התכתבות בין דמות שבחרתם לבין הסופר שכתב את הספר. אפשר גם לכתוב מכתבים  :התכתבות .7

 בפרק זמן מסוים, מה חשבו ומה הרגישו.  של כמה דמויות לסופר שבהן הן מתארות מה עבר עליהן

המציאו פרסים מיוחדים שיינתנו כביכול לכל אחת מהדמויות המרכזיות בספר, בהתבסס על : פרסים .8

פעולותיהן בספר. דמות אחת יכולה לקבל לדוגמה את פרס האומץ ודמות אחרת את פרס החוכמה. לכל דמות 

 הזה.ופרס כתבו הסבר מדוע מגיע לדמות לזכות בפרס 

אילו היה לדמות שבחרתם אלבום מזכרות מה היה בו? גזרו צילומים מתוך מגזינים  :אלבום מזכרות .9

וכתבי עת, ציירו, הדביקו והסבירו בשם הדמות ליד הצילומים והציורים מדוע הם נבחרו להכנסה לאלבום? 

  אוהבת או לא אוהבת.זכרו שהכל צריך להתבסס על אירועים בספר ועל מה שהדמות אומרת שהיא מרגישה, 

קראתם ספר שבו הסופר הציג דמות בצורה שנראית לך גזענית או סטריאוטיפית  :לונה נגד הסופרת .10

 כתבו על כך מכתב תלונה לסופר והבא נימוקים ודוגמאות מתוך הספר לטענתך. –מבחינה כלשהי 

תנות הייתם מעניקים לה בחרו דמות מתוך הספר וכתבו לה במכתב. במכתב תספרו אילו מ :מתנות לדמות .11

 שעשויות לפתור את בעיותיה. 

מכתב לסופר וספרו לו את דעתכם על הספר. נמקו מה חשבתם על הרעיונות  וכתב :לסופרמכתב  .12

המרכזיים שבו ומה היה מיוחד בו בעיניכם. אם הסופר עודנו בחיים שלחו את המכתב להוצאת הספרים ובקשו 

 שהמכתב יועבר אליו.



 

 

בחרו אירוע מתוך ספר שקראתם וספרו על אותו אירוע מנקודת ראותן השונה של : דמויותמונולוגים של  .13

 הדמות מספרת על עצמה באירוע. –כמה מהדמויות בספר. כתבו על כך בגוף הראשון 

בחרו מספר דמויות מתוך הספר שקראתם ונסו להבין מן הפעולות שלהן מהם הדברים  :פחדים של דמויות .14

 וחד וממה הם מנסים להימנע. כתבו קטע בנושא זה על כל דמות שבחרתם.שמהם הם פוחדים במי

בחרו כמה דמויות מתוך הספר והתאימו להם פרסומות של מוצרים מתוך עיתונים. נמקו מדוע  :פרסומות .15

 כל מוצר מתאים לכל דמות. 

 בחרו כמה אירועים מתוך הספר ואיירו אותם.: איור .16

 אחת הדמויות בספר וחברו עצומה בשמה של הדמות.בחרו נושא החשוב בעיניה של  :עצומה .17

בחרו דמויות מתוך הספר שיש להן בעיות ואתרו באינטרנט את הארגונים שיכולים : עזרה בפתרון בעיות .18

 לעזור להם לפתור את הבעיות שלהם. הציגו הן את הבעיות והן את הארגון לפי המידע שמצאתם עליו.

בים בחייה של דמות מתוך ספר שקראתם והכינו לה אלבום בחרו כמה אירועים חשו :אלבום תמונות .19

 תמונות. אפשר לצייר ואפשר להשתמש בעיתונים ובמגזינים. כתבו תחת כל תמונה את מה שהיא מייצגת. 

בחרו דמות מתוך ספר וכתבו משפטים המתארים אותה. האות הראשונה של כל :בית של דמות-אלף .20

 בית, לפי הסדר.    -ףמשפט צריכה להתחיל באחת מאותיות האל

 

 

 

 רשימת הספרים:

 מתח ובלשים:

 1986דויל, זמורה ביתן, -ארתור קונן –כלבם של בני בסקרוויל 

 1977רוברט לואיס סטיבנסון, כתר,  –ד"ר ג'קיל ומיסטר הייד 

 חברות:

 1985פדר, מילוא, -גלילה רון –נדיה 

 1996הרברט גונטר, אחיאסף,  –על חוף היום קיץ אחד 

 2002גילה אלמגור, עם עובד,  –אלכס לרנר, דפי ואני 

 2000ענת ישראלי, הקיבוץ המאוחד,  –לראות בעיניים עצומות 

 יה:זפנט

 2005-2003פיליפ פולמן, כתר, -המצפון הזהוב,משקפת הענבר,הסכין המעודן

 1997, הקיבוץ המאוחד, לואיס קרול –הרפתקאות אליס בארץ הפלאות 

 2003ברייאן ג'ייקס, הקיבוץ המאוחד,  –רדוול 

 אהבה:

 סמי מיכאל –סופה בין דקלים,אהבה בצל הדקלים 

 דבורה עומר , עם עובד –אהבת איתמר 

 דבורה עומר –לאהוב עד מוות 

 לואיזה מיי אלקוט, כתר –נשים קטנות 

 מסעות:

 ספרי חמדשרון קריץ, ידיעות אחרונות,  –שני ירחים 

 אורי אורלב, כתר –הגברת עם המגבעת 

 מודן-ביתן-ריצ'רד אדמס, זמורה –גבעת ווטרשיפ 



 

 

 פול גאליקו, מסדה –פרחים לגברת האריס 

 שואה:

 אורי אורלב, כתר –רוץ ילד, רוץ 

 אנה פרנק, קרני ודביר –יומנה של נערה 

 עמי גדליה, כרטא –העד האחרון 

 התבגרות:

 עמיר, עם עובדאלי  –תרנגול כפרות 

 דוד גרוסמן, הקיבוץ המאוחד –יש ילדים זיגזג 

 ג'יין וובסטר, משכל –אבא ארוך רגליים 

 דורית אורגד, הקיבוץ המאוחד –יום החרגול וימים אחרים 

 

 בהצלחה,

 .קריאה מהנה, חופשה נעימה ובטוחה

 אורלי

 

 

 

 

 


