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 ה"שבוע הספר תשע
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 !משאילותהכי המשפחות 
 בשנה האחרונההשאלות  527=  מינס .1

 בשנה האחרונההשאלות  567 =  דוידוביץ .2
 נה האחרונההשאלות בש 505=  וינר .5

 בשנה האחרונה השאלות 284=  (שירה ונתנאל) עובד .4
 השאלות בשנה האחרונה 240=  חתוכה .7
 השאלות  210=   אשר .6
  בשנה האחרונה השאלות 208=  (חגית וגיא) ויקסלפיש .5
 בשנה האחרונההשאלות  157=  דגן .8
 אלות הש 152=  (רויטל ומנשה) מנא .9

 בשנה האחרונההשאלות  177=  הדרי .10
 

 ספרים חדשים בספריה
 :ילדים

 שלמה אבס – המפלצת מאגם הכנרת

 ף סמית'טום סניגוסקי וג – 1המסע בעקבות הניצוץ : בון

 גלילה רון פדר – 11משימה עולמית  -בלגיה  -מלחמת היהלומים 

 לויד אלכסנדר – (3פרידיין )טירת ליר 

 6מע הק -הבריחה מלוסיין 

 לויס לורי – המעניק

 לורי לויס –( 1המעניק )הכחול האבוד 

 :מבוגרים

 רם אורן –אמא 

  רם אורן –זהות כפולה 

 ברברה דלינסקי –לא הבת שלי 

 לר'ננסי ריצ –הכלה המתחזה 

 וד דוורו'ג – אור ירח לעת בוקר

 וד דוורו'ג – זר לאור ירח

 וד דוורו'ג – ניחוח יסמין



 דיםעידוד קריאה אצל יל
קריאה אצל ילדים בשעות הפנאי תורמת להתפתחות 

רמה גבוהה של הבנת , לאוצר מלים עשיר, הקוגניבית

ידע עולם רחב ומשפיעה באופן , איות תקין, הנקרא

דרכים יעילות  11 הנה .ישיר על הישגיהם בלימודים

 :בהן תוכלו לעודד קריאה אצל ילדיכם

 ילדים לומדים קודם כל -היו מודל לחיקוי  .1

כך הם , מה שהם רואים וחווים אצל הוריהם. מחיקוי

קודם כל , כדי לעודד את ילדכם לקרוא, לכן. ינהגו

הקדישו מדי יום זמן מה לקריאת ספר . קראו בעצמכם

 .או עיתון

 -הגדירו זמן ביום המוקדש אך ורק לקריאה  .1

בזמן זה כל . או לפני השינה, שעות הצהריים: למשל

זה לא צריך להיות זמן . אהבני המשפחה מתפנים לקרי

ניתן לשלב לפני . דקות 11אפילו פרק זמן של , רב

טקס קצר ומוטב לסיים בזמן קצר ' שעת הקריאה'

 .המוקדש לקריאה משותפת או שיתוף חויות מהקריאה

 -בצעו עם ילדיכם פעילויות המשלבות קריאה  .3

פעילות משותפת של אפיית עוגיות בה נעזרים : למשל

קורא עבורכם את המצרכים הדרושים  במתכון וילדכם

חשוב מאוד שההוראות יהיו מותאמות . וההוראות

 .ליכולת הבנתו וקריאתו של הילד

גוונו את חומרי הקריאה שאתם מציעים לילדכם  .4

, קומיקס: אפשרו לו לקרוא מגוון רחב של ספרות -

ספור ארוך , בדיחות וחידות, שירים, ספורים קצרים

 .המחולק לפרקים ועוד

 - במידה והוא אינו בקיא בקריאה -עזרו לילדכם  .5

. ראו עבורו חלק ובקשו ממנו שישלים את הקריאהיק

במידה וילדכם  .הוא ייהנה במיוחד להקריא עבורכם

חווית הספר והקריאה . ראו עבורויק –אינו קורא כלל 

ממנו משמעותית מאוד עבור ילדים אשר נמצאים 

 .בשלב ראשית הקריאה

יש  – ומר קריאה שמעניין אותוהביאו לילדכם ח .6

אחרים ספורים , ילדים שאוהבים לקרוא אגדות

הביאו לילדכם חומר . 'או שעשועי מדע וכד, מצחיקים

קריאה מתחום המעניין אותו ואף גשו איתו לחנות 

 .הספרים מדי פעם במטרה לקנות לו ספר שהוא בחר

ילד שיודע לכתוב  –עודדו את ילדכם לכתוב  .7

שו ממנו לכתוב עבורכם את רשימת בק !יודע לקרוא

לכתוב את ברכות ראש השנה בשם , הקניות לסופר

לכתוב עבור אלבום התמונות המשפחתי , המשפחה

ראיון עם קרוב , סיכום חוויות מהטיול המשפחתי

 .'משפחה מעניין וכו

כיוון שהוא מרבה  – אם ילדכם נמנע מקריאה .8

 – פד ובמחשב-או להשתמש באיי, לצפות בטלוויזיה

ילדכם רק  .מוטב שתגבילו ותתחמו פעילויות אלה בזמן

הוא לבטח ייהנה ממגוון  ,בזמן שיתפנה לו !ירוויח מכך

, ינוח, ישחק, ייפגש עם חברים - פעילויות אחרות

 .יתפנה לקרואגם ו ,יבצע מטלות שונות

השאירו את  – ארגנו לילדכם ספרייה נגישה .9

ילדכם  העיתונים ויתר חומרי הקריאה של, הספרים

, במקום נגיש ובשדה הראייה שלו כדי שיוכל לחזור

 .לדפדף ולקרוא בהם, לעיין

לא משנה בני כמה  -יחד  כל המשפחה קיראו   .11

הזמינו את כולם יחד להקשיב לסיפור , הילדים שלכם

האינטראקציה בין בני המשפחה . שאתם מקריאים

תהפוך לחוויה שיש בה את כל המרכיבים של קשר 

 .ונות חיוביים הקשורים בקריאהותצור זיכר

 .לא לכפות אותה, עליכם לעודד קריאה –זכרו   .11
פעלו בדרך נעימה כדי להפוך את הקריאה והכתיבה 

מבלי להפוך זאת , לשגרת יומכם ויומו של ילדכם

בססו את הרגלי הקריאה . לזירת מחלוקת ותסכול

מתוך אמונה וידיעה שלמה שאתם מטיבים עם 

ם מציב בפניכם מכשול ילדכם ובמידה וילדכ

 .התגברו עליו בדרכי נועם ובהקשבה

--------------------------------- 

הנה כמה פרטים על ?  הידעתם
מחבר  ,י'הסופר דיוויד באלדאצ

 :ספרי מתח רבים
י התחיל 'דיוויד באלדאצ= 

לאחר , לכתוב כבר בתור ילד
שאמו נתנה לו מחברת כדי 

 . שיכתוב בה
לפני , שנים כעורך דין 9י עבד 'באלדאצ= 

 .שהתחיל לכתוב רומנים
שנים לכתוב את ספרו הראשון  3לקח לו = 

 ".הפרס הגדול"
ארגון י משרת כשגריר הלאומי של 'באלדאצ= 

 .'טרשת נפוצה'למען המחלה  ללא מטרות רווח
 .אוריינותהקים קרן משלו למען ה= 

 08-שפות ונמכרים ב 54-ו לספריו תורגמ= 
.מדינות
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