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 ת דרכים"ופרש-כי"גן התנמעברים ב"

 רציונאל

את  הכילםה של עם ישראל. בסיפורי המופת המקראיים מספרים את סיפור ערש התרבות והחבר

,  לתהליכי למידה משמעותייםבמה בזהות האישית והקולקטיבית, מהווים הם  מרכיבי היסוד

העשויים לעורר בקרב התלמידים דילמות מוסריות ואחרות מתוך מפגש חווייתי עם הדמויות 

מעברים בלכל אורך סיפורי המקרא, אנו פוגשים  המקראיות והסיטואציות בתוכן הן מתנהלות.

"לך לך"  סיפורהמתאר מעבר בין תרבויות אנושיות, עבור ל סיפור המבולמ החל. ופרשות דרכים

לא מוכר בארץ  לעולם חדש , משפחתו מולדתו ותרבותו,ישןהעולם מהבמעבר  עוסקהאברהם של 

, במעברים מצרים-יציאתהמכונן של  אירועהולדתו של עם ישראל ב-, דרך סיפורהמובטחת

 הנכסף מן המדבר אל הארץ המובטחת.וכלה במעבר מתן תורה ו סוף-קריעת יםהדרמטיים של 

 נותמזמיו של התלמידים את עולמם הפנימי תמעוררה דילמותכל סיפור מכיל בקרבו מגוון של 

על רקע ההתמודדות עם הדילמות המקראיות .בקושיות מתוך התמודדות אישיתאותם להכריע 

הות זבהן. מתוך ש צפות ועולות הדילמות הפרטיות של התלמידים הנקראים לזהות אותן ולהכריע

, דעההתנגשויות של ערכים, בחירה מושכלת והבעת  ,אישית יכולה להתעצב ע"י עימות עם דילמות

 הרי שיש בכוחו של הסיפור לתמוך בתהליך למידה זה המביא לעיצוב זהות מתוך ריבוי קולות.

בעלת מסרים השתייכות לתרבות קולקטיבית אינה מתרחשת בחלל ריק.  מגוון קולותיצירת במה ל

, היא משמעותית בדרך שבה היחיד אידיאולוגיים שהחברה בה חי האדם מבקשת להביא בפניו

הלמידה בגן התנכי מאפשרת להבין את ערש מכריע בדילמות המוצבות לפתחו ומעצב את זהותו.

מתוך מפגשים עם אירועים מכוננים העולות אנושיות מתוך פרשנות דילמות  העם העברי תרבות

בגיבושם של אדם, יה וחיפוש, ובהמשכם יתה דרכם היא שתחילתדמויות מופת בנרטיב המקראי. 

ההיבטים חיים המתעצבת מדור לדור.-חברה ועם בעלי צביון ייחודי, מערכת ערכים סדורה ותרבות

בלמידה בגן התנכי יסייעו לנו לא רק ללמד את הנושא אלא להגישו באופן כזה שחלקים  התרבותיים

התמודדות של התלמיד. זהותו היהודית, הציונית והאזרחיתם ממנו ישפיעו ויבנו את ניכרי

יהדות בריבוי ליישומו של הגורם המארגן של ביה"ס: " למעשה המביאהתלמידים עם דילמות 

פעילות בגן התנכי משרתת אותנו בבואנו לזהות את החיבורים והשילובים הלמותר לציין כי ".קולות

 תחומי דעת נוספים.הלימוד ב " לבין תכניותיהדות בריבוי קולותהספר "-ל ביתשבין הגורם המארגן 

כדי לעורר את עולמו הפנימי של התלמיד להכריע בדילמות המתעוררות ולחולל את תהליך הלמידה 

כי. גן זה ". זאת אנחנו מבקשים להשיג ביצירת הגן התנחושית-וויה רבחיש להפוך תהליך זה ל

הכרעה בהם יפסע התלמיד. ע"י אמצעים מגוונים של קריאה, -קולי המכיל צמתי-יעוצב כמבוך אור

, הוא ייחשף בכל צומת אל הסיטואציה המקראית והדילמה הטמונה בה, ויתבקש הוצפייהאזנה 

ויוסיף להתחבט בסוגיה תוך מפגש עם דעות להכריע בה. בהתאם להכרעתו ימשיך את דרכו במבוך, 

 –. הדרכים השונות במבוך יובילו כולן אל הבאר שונות ומקורות מידע יהודיים, ציוניים ואזרחיים

משותפת, בה ייאספו הקולות, הדילמות, הפתרונות הנבחרים, כיווני המחשבה נקודת ההתכנסות ה

ההתכנסות ינמק הלומד את בחירתו בדילמות בהן עסק במקום ודרכי המבע של המשתתפים. 

מעבר למסר של הגורם המארגן המאפשר השמעת קולות שונים באותו נושא, בצמתים שעבר. 

מאפשר בחירה חופשית המובילה בכל זאת לתוצאה יומחש בבאר אפקט 'הדלתות המסתובבות', ה

 אחת משותפת.
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אלה החווים את חדוות העשייה, הבחירה האישית, העיסוק בדילמות ערכיות, יוצרים אקלים 

שילוב רכיבים אלה יביאו להעצמה עצמית, עבודת צוות  ולמיצוי יכולותיו. עיצוב בחירותיויטבי למ

 ויצירתיות.
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 בית הספר הקשר בין המוצר לפרופיל

 

 

בא לידי ביטוי מובהק במוצר  ,יהדות בריבוי קולותמארגן של תעודת הזהות הבית ספרית, הגורם ה

 בירורמעמיקה את  . למידה זותהליכי למידה משמעותיים ערכיות היוצרעיסוק בדילמות מתוך 

 .יהודיים, ציוניים ואזרחייםהזהות האישית של התלמיד באמצעות עיון במקורות 

מבנה את זהותו ואזרחיים ו , מבקש להעמיק במקורות יהודיים, ציונייםהלמידה בגן התנכי תהליך

קבלת הכרעות אחרות ) של התלמיד על בסיס ערכי השייכות )השיתוף בבאר(, קבלת האחר

והתבוננות  עצמאות ואחריות )הכרעה אישית בצמתי ההכרעה המבוססות על דעות ועמדות שונות(

מביא לידי ביטוי את גרעיני המומחיות של בית . תהליך זה (רפלקטיבית על התהליך כולו בבאר

עבודת צוות בירור אישי וגיבוש עמדה ערכית בסוגיות העומדות לדיון( העצמה עצמית ) :הספר

)חוויית המסע המשותף בגן הבא לידי ביטוי תוך התמודדות עם הדילמות והמשימות השונות( 

 לים דיגיטליים מתקדמים היוצרים חוויה אינטראקטיבית(. )שימוש בכ יצירתיותו
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 ששת תחומי החייםנראות השפעה על 

 התחום הלימודי:
 נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר
עולמו הפנימי של 
התלמיד, רווחתו 

ואישיותו  
הייחודית העומדים 

בלב העשייה, 
יוצרים אקלים 
מיטבי לעיצוב 

בחירותיו ולמיצוי 
 יכולותיו.

שייכות, קבלת 
 פלורליזם. -האחר

 עצמאות דיגיטלית.
התלמיד ירגיש שייך 

למרות שכולם 
 חושבים אחרת.

יהדות -פלורליזם
בריבוי קולות.  

שוויון וחופש ביטוי 
לקבוצות שונות 

 בחברה.
התלמידים מקבלים 

כל דעות שונות, 
אחד ואחת חושבים 

 אחרת.

התלמידים יתחבטו 
בדילמות כקבוצה, ידונו 
יחד ויחזקו דעות של כל 

 אחד ואחת.
פיתוח קשרים חברתיים 

 שיובילו להצלחה.
התלמידים יחוו חוויה של 

משותף.מסע   

 :תחום הלימודימטרות ב
  הנכחת ריבוי קולות בדילמות שיעלו

 .מתוך הטקסטים בגן התנכי
  יצירת מיצגים אורקוליים להמחשת

טקסטים מקראיים ודילמות, תוך 
 שימוש ביכולות הדיגיטליות חדשניות.

  העמקת חווית הלימוד של התלמיד
בסביבה חדשנית, כדי להביאו 

בסוגיה להזדהות עם עמדה אחת 
 העומדת לדילמה.

 

 

 :אזרחית-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית
 כבסיס  פיתוח שפה דיאלוגית בבית הספר

 להעמקת זהותו של התלמיד.
  הקניית מגוון כלי דיאלוג לתלמידים, מורים

וכלל קהילת ביה"ס, להנכחת השיח הדיאלוגי 
 בבית ספר.

  ,העמקה בשאלות זהות אישית וקהילתית
יס ליצירת קהילה כלים דיאלוגים, כבסבעזרת 

 .בעלת חזון משותף
 כפרטים  -הכרה במאחד ובמייחד שלנו

 וכקהילה.
 ית כלי לפתרון סכסוך ומחלוקתיהקנ. 
  אופקים של מרחבי שייכות הרחבת והעמקת

 של התלמיד מתקופת המקרא ועד היום.
 מעברים'חתך הרלוונטיות ע"י נושא  תרייצ' 

 עורר הזדהות.מתחבר לחיי התלמיד והמ
 

 התחום הפיסי:

 נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר
מתוך נוסחת העבודה 

נביא לידי ביטוי 
גרעין מומחיות של 

העצמה עצמית. ע"י 
הבירור האישי 

שעושה כל תלמיד 
בנתיבים בו  הוא 

בוחר בגן, ע"י 
תחושת העוצמה 

המוקנית לו ביכולת 
לבחור ולהשפיע על 

ומתוך דרכו 
התבוננות 

רפלקטיבית על כל 
 התהליך שעבר.

ריבוי הקולות 
בהקשר הפיזי 

יקבל את ביטויו 
בריבוי נתיבי 

ההליכה 
האפשריים בתוך 
הגן התנכי, שהם 

למעשה נתיבי 
פרשנות והכרעה 

שונים 
להתרחשויות 

המקראיות 
ולדילמות העולות 

 .מתוכן

מבנה הגן התנכי *
המאפשר תנועה במבוך 

מצומת של כל תלמיד 
לצומת בהתאם 

להכרעותיו ועל סמך 
השקפת עולמו מביא 

לידי ביטוי את ערך 
 העצמאות והאחריות.

*המפגש של כל 
התלמידים בבאר 

לאחר שצעדו בדרכם 
האישית, כבמה 

לשיתוף והתבוננות על 
התהליך שעברו מביא 

לידי ביטוי את ערך 
 השייכות.

מיתרים' -"'בנטעים
מעמיקם במקורות 

ות מתוך היהדות והציונ
מתן ביטוי לריבוי 

קולות". אמירה חזונית 
זו מקבלת ביטוי פיזי 
בגן התנכי ע"י יצירת 

קוליים -מיצגים אור
שימחישו טקסטים 

מקראיים ויעמיקו את 
חווית הלימוד של 

התלמיד כדי להביאו 
להזדהות עם עמדה 

אחת בסוגיה העומדת 
.לדילמה  
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 תחום הפיסי:מטרות ב
  מנצחים לוח בית ספרי: "כיצד

תרבות המחלוקת  -בויכוח"
 והאופן בו בונים טיעון.

  בימת שיחעמדת"". 

 :אזרחית-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית
 ייחוד בעצם  נראות פיסית של הלמידה

 .מבנה בביה"ס לליבון דילמות
  להקנות לתלמיד את התחושה הפיזית

פי -שהמקום בו הוא נמצא נקבע על
 .בחירותיו

  התלמיד חוויה של גילוי לעורר בקרב
 .מתוך תנועה בין צמתי הכרעה

  להביא את התלמיד להבנה שיש דרכים
 נות להגיע ליעד זהה.מגוו

 
:התחום החברתי  

 נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר
התלמידים יתחבטו 

בדילמות כקבוצה, ידונו 
יחד ויחזקו דעות של כל 

 אחד ואחת.
חברתיים פיתוח קשרים 

 שיובילו להצלחה.
התלמידים יחוו חוויה 

 של מסע משותף.

שוויון  -פלורליזם
וחופש ביטוי 

לקבוצות שונות 
 בחברה.

התלמידים מקבלים 
שונות שכל דעות 

אחד ואחת חושבים 
 אחרת.

שייכות, קבלת 
 פלורליזם. -האחר

עצמאות 
 דיגיטלית.

התלמיד ירגיש 
גם אם שייך 

ם חושבים החברי
 אחרת.

, כבוד, עולמו שוויון
הפנימי של התלמיד, 

רווחתו ואישיותו  
הייחודית העומדים בלב 
העשייה, יוצרים אקלים 
מיטבי לעיצוב בחירותיו 

 ולמיצוי יכולותיו.

 תחום החברתי:מטרות ב
  הצלחה בתחום החברתי  משליכה גם

על תחומים אחרים לימודי, חברתי 
 ורגשי.

 עבודה  -פיתוח קשרים חברתיים
 .בקבוצה

-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית
 :אזרחית
  התלמיד יפתח קשרים חברתיים

 באמצעות עבודה בקבוצות.
 שיעצים  התלמיד יתנסה בשיתוף

 ויפתח אותו בדרך חיובית.

 
 :יהתחום הקהילת

 נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר
עיצוב אישיותו של 

התלמיד ייעשה תוך 
ההורים  מעורבות

בכדי שתהליך 
הבירור יכלול גם 

את סביבת החיים 
 המשפחתית.

הערך הבא לידי ביטוי 
בהיבט הקהילתי הינו 

ערך השייכות, בכך 
שההורים שותפים 

לתהליך גם מעגל 
השייכות המשפחתי 

משתתף בתהליך 
 בירור הזהות.

ריבוי הקולות בהקשר 
הקהילתי יקבל את 

ביטויו בהקשר הקהילתי 
קולות של  בכך שיישמעו

תלמידים שונים בכיתה, 
של תלמידים משכבות 
שונות, של מורים ושל 

 הורים.

מתוך נוסחת 
העבודה נביא לידי 

ביטוי את גרעין 
המומחיות עבודת 

צוות: על ידי חוויית 
הגן שתעשה 

בקבוצות עבודה ועם 
 ההורים.

 י:תחום הקהילתמטרות ב
 שותפות הורים בבניית המבוך. 
  בנעשהיידוע ההורים. 
  מסע משותף במבוך עם הורים )דיון

 .משותף בדילמה(

 :אזרחית-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית
  להביא לידי ביטוי את גרעיני המומחיות

של עבודת צוות ויצירתיות כדי ליצור 
 .תוצר מוגמר

  העמקת עיצוב אישיות תוך שיתוף
הורים בתהליך הבירור )ברמת יידוע 

 פעילה(וברמת השתתפות 
 

 :התחום הארגוני
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 נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר
העיסוק בדילמות 

 בנושאי אבותינו
 התלמיד אצל תעצים

 השייכות תחושת את
 היהודית מורשת

 ותגביר, וההיסטורית
 אהבת תחושת את

 .ם והמולדתעה

 –העיסוק בדילמות 
בהליכה פיסית 

 בצמתים העוסקים 
בפרשות מעברו של 

, העם היהודי
בחירה האם ב

לדבוק בהליכה עם 
חברים או לפלס 

יפתחו  דרך חדשה,
 אחריות בלומד

 תוך ושייכות
 .לשונות התייחסות

 החומר עם המפגש
 בדילמות ועיסוק הנלמד
 התלמיד את יחשוף
.ביהדות שונות לדעות  

 את מביא התלמיד
 ביטוי לידי עצמי

הלמידה  בתהליך
 -הדרכיםבפרשת 

במבוך. התלמיד 
נכנס כיחיד בקבוצה 

. במהלך 
ההתקדמות במבוך , 
ניתנת לו האפשרות 
 -לבחור בנתיב משלו
כיחיד או להישאר 

 .כקבוצה
 תחום הארגוני:מטרות ב

 הכניסה  יערכו מפגשים טרום
 למבוך.

  במבואה יקדימו את השיעורים
 הפעילות במבוך.

  הסיכום, הרטרוספקטיבה ונימוק
מקום  -תקיימו בבארהבחירות י

 הכינוס.

 :אזרחית-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית
 ידי ביטוי ריבוי קולות בסגנון להביא  ל

הלמידה ע"י למידה חוץ כיתתית סביב 
 .מיצג של יצירה משותפת

 
 :התחום התרבותי

 נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר
בנטעים מיתרים 

מעמיקים במקורות 
יהדות וציונות תוך 
מתן ביטוי לריבוי 

 .קולות
מתבטא בטקסטים 

המהווים קרקע 
 -להנמקת הבחירה

 תימוכין.

דרך  –שייכות 
בחירת מעגלי 
למיד שייכות שהת

---נשען עליהם )אני
--שכונה---משפחה-

 מדינה(----עיר--
למצוא את המאחד 

ואת המייחד ולבחון 
.נקודות השקה  

בחירה רבת 
אפשרויות לפתרון 

דילמה תוך ה
השענות על 

טקסטים ציוני, 
יהודי ואזרחי 

)קטעים 
היסטוריים, מן 
 מקורות ושירה(.

באה לידי  -יצירתיות
יטוי בהנמקת התלמיד ב

 את בחירותיו.
על ידי בחירה  –העצמה

אישית של התלמיד מתוך 
הרלוונטיות לחייו 

 .וזהותו

 תחום התרבותי:מטרות ב
  מפגשים /מעברים /צמתים בהן

דילמה או חלק מהדילמה ם יתתקי
)תלוי שכבת גיל, כל מסלול בגוון 

 .אחר(
  התנגשות בערכים המחדדת את

הקונפליקט הפנימי בין שייכות 
לעצמי )פרט( ושייכות לעמי 

 )קולקטיב(.
  התלמיד יבחר בערך עמו מזדהה

 .וינמק את בחירתו
  התלמיד יטפח תחושת שייכות לעם

של נקודות השקה ישראל מתוך 
 .בתוך "עמי"ה"אני" 

 :אזרחית-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית
 הפרט אל תחושת השייכות של העצמת 

 .עם ישראל
  בנית  –פיתוח שפת דילמה אחידה

 .זרימה וסמנטיקה
 .הקניית דיאגרמה לבחינת הדילמה 
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 אג,  ין באת ולאן אתה הולך" / פרקי אבות"דע מא

 

 פרשות דרכים"  -התנ"כיגן מעברים ב"

 :המגלמות 'מעברים' תנ"כיותדילמות 

 ערבות הדדיתמול  כבוד לסמכות: נחתיבת  -# 1דילמה 
 אהבת הארץמול  משפחה: לך-לךהציווי  -# 2דילמה 
 חופש הבחירהמול  כיבוד החוקמתן תורה: -# 3דילמה 

 

 :מטרת על

קולי באמצעים דיגיטליים ליצירת חוויה -אור" יעוצב כמבוך פרשות דרכים -גן התנכי מעברים ב"
אינטראקטיבית ויוליך את התלמידים במסע של הכרעות אישיות וקבוצתיות בדילמות אנושיות, 

 .הלקוחות מתוך מפגשים עם אירועים מכוננים מתוך התהוות עם ישראל בסיפורי המקרא
יחידים  –למידים תהליכי למידה משמעותיים ומעמיקים בקרב התייצור  העיסוק בדילמות

הלימה לגורם אזרחית בקרב הלומדים ב-ציונית-ום לבירור והעמקת הזהות היהודיתוקבוצות, יתר
 .יהדות בריבוי קולות:המארגן של בית הספר

 :אופרטיביות מטרות

 .ברמת הידע וההבנה המקראי התלמיד יכיר את הסיפור .1
 המקראי. התלמיד יתמודד עם שאלות מבנות זהות העולות מתוך הסיפור .2
 .התלמיד יבין ויתמודד עם הדילמה המרכזית ויכריע בה הכרעה מושכלת ומנומקת .3
התלמיד יברר את הערכים העומדים בבסיס כל אחת מעמדות הדילמה וייחשף למקורות  .4

 תומכים משלושה סוגים: יהודי, ציוני ואזרחי.

 

 :גן התנ"כימעברים בהמבנה –רקע למורה 

ומתקיימת –לך, מתן תורה -תיבת נח, לך –שונות  מקראיות שלוש דילמותפעילות הגן התנכי כוללת 
פעילות בגן התנכי זהה בשלוש הדילמות, המבנה בשלוש נקודות זמן שונות לאורך שנת הלימודים. 

ואילו תוכנן משתנה. הסיפור המקראי, הדילמה והערכים המתנגשים יפורטו במערכי השיעור 
 בהמשך.

התכנסות (3)מעבר במבוך ו( 2)חדר מבואה, ( 1)כבת משלושה חלקים: מור בגן התנ"כיהפעילות 
על המורה לחלק ואילו המעבר במבוך הוא בקבוצות.  בבאר. במבואה ובבאר הלמידה היא כיתתית

 הכיתה לארבע קבוצות.מראש את 

 –חדר המבואה .(1)

. המטרה הילדיםחיי לרלוונטית  עכשווית דילמהב נתחבטו בחדר המבואה בתחילת הפעילות נתכנס
שיוכלו להיעזר בהם היא חשיפת התלמידים למבנה הדילמה ולעורר בהם נימוקים למקרה מוכר 

 בדילמה של נח.
 דקות. 15משך הפעילות: 
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 –מעבר במבוך ה( 2)

, בהן התלמיד שלוש צמתי הכרעההמבוך מורכב מ
מתקדם אל מרכזו תוך בחירה בין פניה ימינה 

כל תלמיד נכנס אל המבוך עם טאבלט,  לשמאלה.
והמעבר במבוך מתבצע ע"י סריקת ברקוד שנמצא 

בכל אחת מצמתי ההכרעה מוצגת  בכל צומת.
לך -הנבחרת)תיבת נח / הציווי לך דילמה מהפרשהה
(, אותה הדילמה באופן שונה תוך מתן מתן תורה/ 

שני מקורות מכל תחום )יהודי/ציוני/אזרחי(, מקור 
כל התלמידים ייפגשו במהלך המבוך ך. אחד לכל ער

באותם שלוש זוגות מקורות, כלומר, בכל שלב 
במבוך ארבע הכניסות זהות. הרעיון מאחורי 
האחידות הינה ליצור מסע אחיד תוך כדי יצירת 

 חוויה של בחירה פיזית.
בכל צומת כל תלמיד מבצע בחירה אישית מחודשת 

ים, לפיכך בכל צומת עשוי לפגוש חברים אחר –
להלך עימם מעט במבוך ובהמשך להיפרד מהם עקב 
בחירות שונות. אין הכרח שתלמיד יסיים את 

 המבוך עם אותה קבוצה איתה נכנס אליו.
ומסייעים  דילמהאת המחדדים הצמתים במבוך 
דעתו האישית. לאחר שנפגש עם לתלמיד בגיבוש 

הדילמה בפעם הראשונה ונדרש להכריע על סמך 
הוא נפגש עימה בשנית בהקשר ציוני ובשלישית בהקשר אזרחי. בכל צומת  מקורות יהודיים,

איזה ערך מוביל אותו.  –התלמיד אוסף בטאבלט נימוקים בעד/נגד הערכים ומכריע כיצד היה פועל
לפני בחירה עליו לציין את הנימוקים לבחירתו )ניתן לגרור וניתן לכתוב באופן חופשי( בטרם יאפשר 
לו הטאבלט להמשיך במבוך. באופן זה, כל תלמיד מגיע אל הבאר לאחר שהתחבט שלוש פעמים 

 ואסף נימוקים לרוב לביסוס הכרעתו. המקראיתבדילמה 
 קות.ד 30משך הפעילות: 

 –סיכום ורטרוספקטיבה–התכנסות בבאר ( 3)

ולם לאחר התקדמות בשלוש צמתי המבוך. בבאר נמצאת במרכז המבוך ואליה יתנקזו כ רהבא
בתהליך הלמידה שעברנו במבוך ותוך  שיתוףתוך המקראית  ננתח את הדילמה–רפלקציה תיערך

המורה  .לביסוס בחירתם דיםמילהתאחרים בדעתנו. כל זאת על ידי העלאת נימוקים על ידי  כנועש
ויחד תתבצע למידה חוזרת של המקורות  עבור עם התלמידים על המקורות מהצמתים השונותת

 תוך הבנה מעמיקה ושמיעת דעות שונות.
בתחילה יועלו מספר שאלות לבירור מקומה של הבאר ותפקידה בימי קדם ובמבוך ותחליפיה 

 המודרניים:
 לו מפגשים התקיימו בהם?מה התרחש בבאר בימי קדם? אי 
 ?מדוע הפכה הבאר למקום מפגש מרכזי ומוקד לקבלת החלטות 
 ?מהי הבאר המודרנית, בימינו 
 ?היכן נערכים הדיונים? היכן מתקבלות ההחלטות 
 ?האם חצר ביה"ס היא הבאר של פעם? האם יש מקום מסוים בביה"ס שהוא הבאר 
  אפשר לראות את הווטסאפ/הפייסבוק כבאר של פעם? האם  
 ?היש יתרון לבאר של היום על פני זו של פעם 

 שאלות נוספות לניתוח תהליך החשיבה/הלמידה:
  ?האם הגעתי להתכנסות בבאר באותה דעה בה החזקתי מלכתחילה 

10 
 

 האם שיניתי דעתי ובחרתי בערך ? האם עמדתי על דעתי, או שמא השתכנעתי אחרת
 גש לערך ההתחלתי?המתנ

  ?האם סיימתי את המבוך עם הקבוצה איתה התחלתי 
 הלאה?איתי  אקחמה /משהו שהתחדש /  תובנה :סבב קשיחהמפגש יסתיים ב

 קות.ד 45משך הפעילות: 
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 ערבות הדדיתמול  כבוד לסמכותתיבת נח:  -# 1דילמה 

 
 המעבר משחיתות לתיקון -תיבת נח 

 הצומחת על אדני צדק חברתימחברת מסואבת לחברה חדשה 
 כ"א-'ט ',בראשית ו

ה, ּתֹוְלֹדת ֹנח  ט יו:--ֵאלֶּ יָּה, ְבֹדֹרתָּ ִמים הָּ ִדיק ּתָּ ת  ֹנח  ִאיׁש צ  ְך-אֶּ לֶּ ֱאֹלִהים, ִהְתה  ה  י.  ֹנח  -הָּ , ְׁשֹלׁשָּ ד ֹנח  ּיֹולֶּ ו 
ִנים ת--בָּ ת-אֶּ ת-ֵׁשם, אֶּ ם ְואֶּ ת-חָּ ץ, ִלְפֵני  יא.  יָּפֶּ רֶּ אָּ ֵחת הָּ ִּתשָּ סו  מָּ ץ, חָּ רֶּ אָּ ֵלא הָּ ִּתמָּ ֱאֹלִהים; ו  ְרא  יב.  הָּ ּי  ו 

ת ה:-ֱאֹלִהים אֶּ תָּ ץ, ְוִהֵנה ִנְׁשחָּ רֶּ אָּ ל-ִכי הָּ שָּ -ִהְׁשִחית כָּ תבָּ ל-ר אֶּ ְרכֹו, ע  ץ.-ד  רֶּ אָּ ,  יג  הָּ ר ֱאֹלִהים ְלֹנח  ּיֹאמֶּ ו 
ל י-ֵקץ כָּ נ  א ְלפָּ ר בָּ שָּ ם; וְ -ִכי--בָּ ס, ִמְפֵניהֶּ מָּ ץ חָּ רֶּ אָּ ה הָּ ְלאָּ תמָּ ם, אֶּ ְׁשִחיתָּ ץ-ִהְנִני מ  רֶּ אָּ ת  יד. הָּ ֲעֵשה ְלָך ֵּתב 
ת-ֲעֵצי ה אֶּ ֲעשֶּ ר, ִקִנים ּת  ר-ֹגפֶּ ֹכפֶּ ִית ּוִמחּוץ, ב  ּה ִמב  ְרּתָּ ֹאתָּ פ  ה; ְוכָּ ֵּתבָּ ּה: טו.  ה  ה ֹאתָּ ֲעשֶּ ר ּת  ה, ֲאׁשֶּ ְׁשֹלׁש   ְוזֶּ

ּה, ְחבָּ ה רָּ מָּ ה, ֲחִמִשים א  ֵּתבָּ ְך ה  ה, ֹארֶּ מָּ ּה ֵמאֹות א  תָּ ה קֹומָּ מָּ ל טז.  ּוְׁשֹלִׁשים א  ה, ְואֶּ ֵּתבָּ ה ל  ֲעשֶּ ר ּת  -ֹצה 
הָּ  ֲעשֶּ ְחִּתִּים ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים, ּת  ִשים; ּת  ּה ּתָּ ה, ְבִצדָּ ֵּתבָּ ח ה  ת  ה, ּופֶּ ְעלָּ נָּה ִמְלמ  לֶּ ה ְּתכ  מָּ ֲאִני, ִהְנִני  יז.  א  ו 

ת ל-ֵמִביא אֶּ ִים ע  בּול מ  מ  ץ, -ה  רֶּ אָּ להָּ ֵחת כָּ ר-ְלׁש  ר ֲאׁשֶּ שָּ ִים:-בָּ מָּ שָּ ת ה  ח  ִּיים, ִמּת  ר  בֹו רּוח  ח  ץ, -ֹכל ֲאׁשֶּ רֶּ אָּ בָּ
ע ת יח.  ִיְגוָּ ֲהִקֹמִתי אֶּ ל-ו  , אֶּ אתָּ ְך; ּובָּ ה-ְבִריִתי, ִאּתָּ ֵּתבָּ יָך ְוִאְׁשְּתָך ּוְנֵׁשי--ה  נֶּ ה, ּובָּ ּתָּ יָך -א  נֶּ בָּ
ְך ל יט.  ִאּתָּ ל-ּוִמכָּ י ִמכָּ ח  ר-הָּ שָּ ל בָּ ִביא אֶּ ִים ִמֹכל, ּתָּ ה-ְׁשנ  ֵּתבָּ ְך:--ה  ֲחֹית ִאּתָּ ה,   ְלה  ר ּוְנֵקבָּ כָּ זָּ
עֹוף ְלִמיֵנהּו, ּוִמן כ. ִיְהיּו ה, ְלִמיֵנהּו-ֵמהָּ מָּ ֲאדָּ ש הָּ מֶּ ּה, ִמֹכל רֶּ ה ְלִמינָּ ְבֵהמָּ יָך, --ה  ִים ִמֹכל יָֹּבאּו ֵאלֶּ ְׁשנ 

ֲחיֹות ח כא.ְלה  ה ק  ּתָּ ל-ְוא  ל אֲ -ְלָך, ִמכָּ ֲאכָּ המ  ְכלָּ ם, ְלאָּ הֶּ יָּה ְלָך ְולָּ יָך; ְוהָּ , ֵאלֶּ ְפּתָּ ס  ֵכל, ְואָּ ר ֵיאָּ  .ׁשֶּ

 

 חדר המבואה
 התלמידים מתיישבים ומקבלים טאבלטים.

 
 דקות 3/  הצגת דילמה –פתיחה 

 מחופשים( יציגו בפני התלמידים דילמה עדכנית מחיי היומיום.ם דייתלמשלושה שם חם ויפת )
 מסכי הטאבלטים.ותוצג על תהיה מוסרטת דילמה ה
 

בפסקה הגדולה הבוקר שיחקנו כדורגל מול הכיתה המקבילה. תוך כדי ג: -דילמה לכיתות א
המשחק התפתחה מריבה גדולה בין שתי הכיתות שבה רוב הילדים היו מעורבים. אחרי ההפסקה 

בהפסקה הבאה אף אחד לא  –דיברנו על מה שקרה בכיתה והמורה החליטה להעניש את כל הכיתה 
יצא להפסקה. אף אחד חוץ ממני. אותי היא לא הענישה מכיוון שכשראיתי שמתחילה מריבה מיד 
רצתי למורה התורנית וכך יצא שלא הייתי מעורב במריבה. כשפעמון ביה"ס צלצל המורה קראה 

 בשמי והורתה עליי לצאת להפסקה.
 

היום בבוקר התקיים מבחן בחשבון. באמצע המבחן המורה יצאה לרגע ו: -דילמה לכיתות ד
מהכיתה וכל התלמידים החלו מתלחשים ומשווים תשובות. כשהמורה נכנסה לכיתה היא תפסה 

חם והודיעה להם שהם לא יוצאים היום להפסקות. במקום לשחק יישארו בכיתה ונלמד -אותם על
תו היום מכיוון שהיה לי תור לרופא והגעתי בזמן האוכל, על יושרה ואמינות. אני איחרתי לבי"ס באו

היא אמרה  כשפעמון ביה"ס צלצל המורה קראה בשמי והורתה עליי לצאת להפסקה.לפני ההפסקה. 
 שבגלל שלא הייתי נוכח לא יהיה הוגן להעניש אותי.

 
 
 

 דקות 10/  ניתוח הדילמה –גוף 
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 היית עושה? מדוע?קצר:מה דיון לאחר הצגת הדילמה המורה תנחה 
השאלה מופנית לכולם, יש לתת למספר תלמידים לענות. לאחר שתלמיד ענה ונימק, ניתן לבקש 

חשוב להדגיש כי ישנם פתרונות שונים לסיטואציה וכי כל פתרון  ממי שמזדהה עם דבריו להצביע.
 מתקבל! הגיוניהמגובה בנימוק 

 .ערבות הדדיתמול  כבוד לסמכותתנגשים בדילמה הינם: משני הערכים ה
 תשובות אפשריות של התלמידים:

. נימוקים: אסור להתווכח עם כבוד לסמכות <<< הערך הנבחר הואהייתי יוצא להפסקה
 ., המורה קובעת, צריך לכבד את דברי המורההמורה, המורה צודקת

הייתי מנסה לשנות את דעתה של המורה/ הייתי פונה לתלמידים ומנסה 
חשוב לנסות נימוקים:  .ערבות הדדית<<< הערך הנבחר הוא מתקןלגייס אותם למעשה 

לעזור לחברים, איך הייתי מרגיש אם הייתי במקומם? כדאי לי לנסות לדבר עם המורה, לא אפסיד 
 בכך כלום... ייתכן שהעונש של המורה מוגזם, אולי אצליח לרכך אותה.

 
 
 

 דקות 2/  הנחיות וחלוקה לקבוצות –סיכום 
ות למעבר במבוך למבוך התלמידים יחולקו לארבע קבוצות. על הטאבלט יופיעו הנחילפני הכניסה 

 כדלהלן:

 
במידה והתלמידים צעירים או שזוהי הפעם הראשונה במבוך כדאי שהמורה תתעכב על ההנחיות 

 בפורום כיתתי לפני החלוקה לקבוצות.

 

.  יקרים, למבוך ארבע כניסות שתתפיםמ
הקבוצה תתחלק באופן שווה ותיכנס מכל  

 ארבעת הפתחים בו זמנית.

עליכם להחליט עפ"י הדילמות שבסרטון לאן  
לפנות במבוך. באיזה ערך תבחרו, האם  

תישארו עם הקבוצה עמה התחלתם את הדרך,  
 ..או שמא תבחרו בנתיב משלכם.

 אות.סירקו את הברקודים והתקדמו לפי ההור

 חה!ניפגש בבאר, דרך צל
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 מעבר במבוך
 

 :למבוךפתיח 
ו של סיפורמבואת הגן התנכי, ומספרת להם את דמותו של נח ניבטת אל התלמידים מבעד למסך שב

הילדים עונים את בכל שלב של שאלה, נעצרת התמונה וכתובית עם שאלה מופיע על המסך. נח. 
על התלמידים  תשובתם בטאבלט. השחקן בדמותו של נח מגיב בסרטון ונותן חיזוקים חיוביים.

 )להלן רשימת השאלות והתשובות( .להשלים את דבריו של נח על ידי גרירת התשובה הנכונה
שאלות אלו אמורות להוות את השלב הראשון בו מתעורר התלמיד לשיח זהות. שאלות הידע 

(, שפה 1-4וההבנה מעלות בקרבו של התלמיד רכיבי זהות קולקטיביים כגון: דמויות מופת )שאלות 
(,  סמלים/תרבות )תיבת נח(. עם מטען הידע הזה אמורים התלמידים להיכנס בשערי הגן 4-5, 1ש' )

 התנכי ולהתחיל את תהליך הלמידה החווייתי.
 

 (1שלום ילדים, שמי נח, נח הוא שמי. אבל יש לי שם נוסף, כינוי מיוחד...יודעים אתם מהו? )
 (2כך פשוט )-צדיק בדור שלי היה דבר כלתמים הם קראו לי. ואל תחשבו שלהיות -איש צדיק

שמעתי שאומרים שאם הייתי חי בתקופה של אברהם לא הייתי צדיק. אבל אני רוצה לשאול אתכם 
ילדים מה יותר קשה להיות ילד טוב בכיתה של ילדים טובים או להיות ילד טוב בכיתה של ילדים 

 (3ה ילדים טובים אתם חושבים שהיו? )הו, היו הרבה ילדים שובבים...וכמ-שובבים? בדור שלי, הו
היה. רק אני נח. וכיון שכך הקב"ה היה מדבר רק איתי. יום אחד הוא  אחד נוסף כן, אף לא צדיק-כן

. בודאי שואלים אתם, מדוע ירצה (5( וביקש ממני לעשות מעשה גדול )4הודיע לי הודעה חשובה )
( והקב"ה ענה לי "מלאה הארץ 6לה בדיוק )הקב"ה לעשות דבר שכזה, ובכן גם אני שאלתי אותה שא

 ההזדמנות האחרונה.בה היא י. בנית התחמס"
אפשר לתקן שום דבר? ומי ימשיך הלאה? מי -(. כל הארץ?! הכל נשחת? הכל יתקלקל? אי7חמס?! )

 (8יינצל? מי יכנס איתי לתוך התיבה? )
 אם כך, כל השאר יוותרו בחוץ, יטבעו במי המבול...

 
 והבנהשאלות ידע 

 מהו הכינוי של נח? מה הכוונה בכינוי זה? )איש צדיק תמים( .1
 מה הכוונה "היה בדורותיו?" )בתקופה שבה היה חי( .2
 האם היו צדיקים נוספים שחיו בזמנו של נח? )לא היו( .3
תלהים לנח? )-מה מודיע א .4 ֲאִני, ִהְנִני ֵמִביא אֶּ ל-ו  ִים ע  בּול מ  מ  ל-ה  ֵחת כָּ ץ, ְלׁש  רֶּ אָּ שָּ -הָּ רבָּ -ר ֲאׁשֶּ

ִּיים  (בֹו רּוח  ח 
 מה הוא מבקש ממנו לעשות? )לבנות תיבה( מה הכוונה במלים "את האלהים התהלך נח"? .5
מה  המטרה בבניית התיבה? )א. להותיר שריד ממנו ייבנה עולם חדש; ב. אנשים יראו את  .6

 נח ויחזרו למוטב(
)חמס=שחיתות הסבר את הפסוק: "ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס"?  .7

 עוול חברתי(
 )משפחה + זוגות של בעח( להים?-מי מצטרף לנח לתיבה עפ"י הציווי של א .8

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :הדילמה של נח נפרשתדמותו של נח נותרת מהורהרת על המסך ובפני הילדים 
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 מה האפשרויות העומדות בפני נח?

 
 

 

 

 על נח לפעול? כםכיצד לדעת –בשני המקורות הבאים וחישבו  נועיי

 

 פריסת המקורות שיופיעו במבוך:
 ג-כיתות א

 ערך "ערבות הדדית" ערך "כבוד לסמכות" 

 :1צומת 
מקורות 
 יהודיים

ה  ּיָּבֹא ֹמׁשֶּ "ו 
ם ֵאת  עָּ ֵפר לָּ ְיס  ו 
ל ִדְבֵרי ה' ְוֵאת  כָּ

ל ִטים ...  כָּ ִמְׁשפָּ ה 
ר  ח ֵספֶּ ִּיק  ו 

א  ִּיְקרָּ ְבִרית ו  ה 
ם  עָּ ְזֵני הָּ ְבאָּ

ר  ּיֹאְמרּו ֹכל ֲאׁשֶּ ו 
ע")שמות כד ה ְוִנְׁשמָּ ֲעשֶּ ר ה' נ   (:זִדבֶּ

 )=עיקרון(זה כלל -"ואהבת לרעך כמוך 
 / רבי עקיבא גדול בתורה"

https://www.youtube.com/watch
?v=oVYXVm3lcKM 

 

לחיצה 
לפתיחת 
מגירה 

וירטואלית 
המעניקה 

 הסבר/פירוט

לאחר שמשה מקבל את התורה על 
הר סיני הוא יורד אל העם ומפרט 

להם את החוקים שמסר לו אלהים. 
 העם?ומה הייתה תגובת 

ר" ּיֹאְמרּו ֹכל ֲאׁשֶּ ר ה-ו  ה  'ִדבֶּ ֲעשֶּ נ 
ע  " )שמות כ"ד:ז'(ְוִנְׁשמָּ

מֹוָך" מופיע  ְבּתָּ ְלֵרֲעָך כָּ ה  הציווי "ְואָּ
בפרק הגדוש  א י"ט:י"חבספר ויקר

במצוות וחוקים הנוגעים ליחסים שבין 
 .אדם לחברו

אלהים מצווה אותנו לנהוג באחרים כפי 
 אלינו.שהיינו רוצים שיתנהגו 

 בחירה

 
 

 :2צומת 
מקורות 
 אזרחיים

 את לכבד חייביםה וילד ילד "כל
 עניין בכל להם ולהישמע הוריהם
לאחריותם" מתוך חוק הורים  הנתון

 וילדיהם.

צא מעצמך ונסה להגיע לאנשים "
אחרים בעזרת אהבה, כנות, כבוד, 

 " / סוזן פוליץאכפתיות והבנת צורכיהם
 שוץ

https://www.youtube.com/watch?v=u8tzswROt70 

מגירה 
 וירטואלית

על פי החוק אנו מחויבים לכבד את 
הורינו ולשמוע בקולם. בדומה לכך, 
על נח להישמע בקול אלהים ולעשות 

 כדבריו.

 בסרטון ניתן לראות כי כולנו ערבים זה
על כל אדם לדאוג לסובבים  –לזה 

מעשה אחד קטן של אהבה גורר אותו, 
 שרשרת של נתינה.אחריו 

 בחירה

 
 

"אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב  כשקיבלו את התורה/לאה נאור :3צומת 
ובנשמה, אהבת כל האדם ביחוד ואהבת 

 לציית לסמכות האלוקית
 ולבנות את התיבה

 

 להתווכח עם אלוהים
 ולנסות לשנות  את רע הגזרה
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מקורות 
 ציוניים

https://www.youtube.com/wat
ch?v=gKalA6JW0_8 

כל העמים כולם... והשנאה צריכה 
להיות רק על הרשעה והזוהמא 

שבעולם" / הרב אברהם יצחק הכהן 
 קוק, מידות הראיה ה'

 לחיצה על שמו של הרב קוק:
p://avot.cet.ac.il/Entry.aspx?pid=14htt 

מגירה 
 וירטואלית

במעמד הר סיני כולם כיבדו את 
האדם,  -סמכותו של ה' ואת חוקיו 

 בעלי החיים והטבע.

הרב קוק מדגיש כי עלינו לאהוב כל 
אדם באשר הוא אדם, ולשנוא רק את 

 המעשים השליליים.

 בחירה

 
 

 
 ו-כיתות ד

 ערך "ערבות הדדית" לסמכות"ערך "כבוד  
 :1צומת 

מקורות 
 יהודיים

ְמִליֵאל" ן ג  בָּ יָּה ר  ֲעֵשה ְלָך  ר:אֹומֵ  הָּ
ב ֵפק ר  סָּ ֵלק ִמן ה  , אבות א" )ְוִהְסּת 
 (טז

" אבות ב, "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
 י

מגירה 
 וירטואלית 

על פי המדרש מרגע שתקשיב 
 –לסמכות )הרב( לא יהיה לך ספק 

 תדע כיצד לפעול.

אלהים מצווה אותנו לנהוג באחרים כפי 
 שהיינו רוצים שיתנהגו אלינו.

 בחירה

 
 

 :2צומת 
מקורות 
 אזרחיים

(, 1949-תש"ט)חוק לימוד חובה 
נוך המוכר גם בכינויו "חוק חי

בת חובה", קובע כי המדינה מחוי
 .לספק לכל ילד בישראל חינוך

נקבעה במועד שבו נחקק החוק 
ח'  -תקופת לימוד חובה בכיתות א' 
)בית ספר יסודי(. במהלך השנים 
הוארכה התקופה בהדרגה עד 

עד סיום  3מגיל  -למצבה הנוכחי 
 .כיתה י"ב

"טיפוח מעורבות בחיי החברה הישראלית, 
נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך 
מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, 

חתירה לצדק תרומה לקהילה, התנדבות ו
 (.2000)חוק חינוך חברתי במדינת ישראל" 

מגירה 
 וירטואלית

עם קום המדינה נחקק חוק המחייב 
ללמוד  3-18כל ילד בין גילאי 

במסגרת חינוכית. חובת הילדים 
 ללמוד בבי"ס.

ממטרות היסוד של החינוך הערכי חת א
טיפוח הינה הישראלית במערכת החינוך

 .בוגר מעורב, אכפתי וחברתי

 בחירה

 
 

 :3צומת 
מקורות 
 ציוניים

כאשר נתיישב באחוזה אשר "...
תינתן לנו, אין לפקידי החברה 
להתערב בענייננו רק בדברים 
הנוגעים בין אדם לחברו, אבל 

בדברים שבין אדם למקום ומצוות 
המעשיות אין להם להתערב, ולומר 
לנו כה תעשו או כה לא תעשו, כי אם 

"אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב 
ובנשמה, אהבת כל האדם ביחוד ואהבת כל 
העמים כולם... והשנאה צריכה להיות רק 

על הרשעה והזוהמא שבעולם"/ הרב 
 מידות הראיה ה'אברהם יצחק הכהן קוק, 

 לחיצה על שמו של הרב קוק:
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לנו תופשי התורה כה ככל אשך יורו 
 נעשה ונצליח"

מתוך הסכם של מייסדי מושבת / 
בנוגע לתנאי "מזכרת בתיה" 

 עלייתם לארץ

http://avot.cet.ac.il/Entry.aspx?pid=
14 

מגירה 
 וירטואלית

 מייסדי המושבה "מזכרת בתיה"
היו איכרים מרוסיה שומרי תורה 

ומצוות. עלייתם לארץ ובניית 
המושבה מומנה על ידי הברון 

רוטשילד. תנאי הכרחי מבחינתם 
כי יינתן להם חופש להסכם זה היה 

מוחלט בכל הנוגע לקיום אורח חיים 
 דתי.

הרב קוק מדגיש כי עלינו לאהוב כל אדם 
באשר הוא אדם, ולשנוא רק את המעשים 

 השליליים.

 בחירה

 
 
 
 

 

 מקורות יוצג המסך הבא:כל זוג לאחר לימוד 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

אם לדעתך נח צריך  
לציית לסמכות  

 האלוקית
 ולבנות את התיבה

 לחץ כאן

 ופנה ימינה

אם לדעתך נח צריך  
 לדבוק בערבות ההדדית
ולנסות לשנות  את רע  

 הגזרה

 לחץ כאן

 השמאלופנה 

כבוד  
 לסמכות

ערבות  
 הדדית
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 התכנסות בבאר
 

 דקות 10-5/  בזמן שמחכים לכולם –פתיחה 
התלמידים מתנקזים למרכז המבוך, הלוא הוא הבאר, באופן הדרגתי שכן מגיעים ממסלולים 
שונים. המורה הנמצאת בבאר מקבלת את פני התלמידים ומשוחחת איתם באופן יחידני על תהליך 

התלמידים מסיימים את דרכם במבוך ומגיעים אל הבאר הדיון הופך הבחירה ונימוקיו. כאשר כל 
 להיות כיתתי.

 ?מה המקרה הזה מזכיר לכם? נשמע מוכר 
לדילמה שהוצגה בפניהם במבואה, ולפיכך גם  ל נח דומההדילמה ששהתלמידים יבינו חשוב כי 

בכדי  המורה והתלמידים יעזרו בהקבלה בין הדילמותהערכים המתנגשים בדילמה זהים. 
 .התנכ"יתלפשט/להנגיש/להזדהות עם הדילמה 

 
 דקות 20ניתוח הדילמה /  –גוף 

עתה משעברו כולם במסלול המבוך, נבצע לימוד משותף של המקורות ונשמע יתרונות וחסרונות 
 לבחירה בכל ערך, מהפן היהודי, מהפן הציוני ומהפן האזרחי.

ולאחר לימוד כל מקור  המקורות שנלמדו במבוךאת הלימוד הכולל דף  שוב על מסך הטאבלט יעלה
התלמיד יחליט האם "לאסוף" אליו את המקור או "לזרוק" על פי הזדהות אישית. בסוף הלימוד 

 למס' רב של לאפשרחשוב  יישאר עם המקורות ששכנעו אותו ויבנה נימוק שמחזק את דעתו.
)"איזה רעיון מיוחד", "וואו  תדעות שונו תעודדיצור אווירה פתוחה המתלמידים לבטא דעתם ול

 ."(שמעתם מה יוסי אמר? אם מסתכלים על זה מהכיוון השני רואים ש...לא חשבתי על זה", "
 שאלות מנחות לדיון:

 ?באיזה ערך בחרת? מדוע 
 ?מי גם בחר בערך זה? מדוע 
  מה שיוסי אמר?עם מי מזדהה 
 ךאיזה טקסט שכנע אות? 
  ?מישהו יודע באיזה ערך בחר נח 
  ?האם הגעתי להתכנסות בבאר באותה דעה בה החזקתי מלכתחילה 
 האם שיניתי דעתי ובחרתי בערך ? האם עמדתי על דעתי, או שמא השתכנעתי אחרת

 המתנגש לערך ההתחלתי?
  ?האם סיימתי את המבוך עם הקבוצה איתה התחלתי 

 
 דקות 10הבחירה /  ניתוח תהליך

וההתבוננות הרפלקטיבית על התהליך שעברו התלמידים במבוך, לאחר ביצוע שלב ניתוח הדילמה 
אדם, במסגרתה יישאלו -תיערך רטרוספקטיבה שתבחן את תהליך התגבשותן של עמדות בקרב בני

 שאלות מסדר גבוה כגון:
  ?כיצד מתגבשת דעה/עמדה/מחשבה של אדם 
  ?איזה תהליכים הוא צריך לעבור כדי להגיע לגיבוש דעה מוצק 
 לסמוך רק על מה שאני חושב? רק על מה שאחרים חושבים?  האם נכון 
 ?אילו כלי עזר עמדו לרשותך בדרך לגיבוש הדעה 
  ?מה במיוחד השפיע עליך לשינוי החלטתך או לקבלה מוחלטת שלה 
  נקודות שבהן תציין את הדרך הנכונה לקבלת החלטה: מה השלב הראשון, השני  3רשום

תרשים זרימה המראה את הדרך שאתה עברת מרגע והשלישי? לחילופין, תוכל לצייר 
 קריאת הדילמה ועד לקבלת ההכרעה.

 
 

 דקות 5סבב סיכום /  –סיכום 
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כם על לסיכום נשמע תובנות מפי הילדים, מעין סבב קשיח בו כל אחד אומר משפט מס
 הפעילות/החוויה שעבר במבוך: מה התחדש לך בעקבות הפעילות?
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 אהבת הארץמול  משפחהלך: -הציווי לך -# 2דילמה 
 

 

 אברהם -לך" -פרשת "לך
 עזיבת המשפחה לטובת הארץ המובטחת

 בראשית י"ב

ר ה א ּיֹאמֶּ ל 'ו  ְך-אֶּ ם, לֶּ ְברָּ ל-א  ִביָך, אֶּ ְדְּתָך ּוִמֵבית אָּ ְרְצָך ּוִממֹול  ךָּ -ְלָך ֵמא  ְראֶּ ר א  ץ, ֲאׁשֶּ רֶּ אָּ ְשָך,  ב.  הָּ עֶּ ְואֶּ
הְלגֹוי  כָּ ְהֵיה, ְברָּ ָך; וֶּ ה ְׁשמֶּ ְדלָּ ֲאג  ְכָך, ו  רֶּ ֲאבָּ דֹול, ו  ֹאר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹכל  ג.  גָּ ְלָך, אָּ לֶּ יָך, ּוְמק  ְרכֶּ ה, ְמבָּ ְרכָּ ֲאבָּ ו 

ה מָּ ֲאדָּ ן ד.  ִמְׁשְפֹחת הָּ ם, בֶּ ְברָּ ְך ִאּתֹו, לֹוט; ְוא  ֵּילֶּ ה, ו  יו ְיהוָּ ר ֵאלָּ ר ִדבֶּ ֲאׁשֶּ ם, כ  ְברָּ ְך א  ֵּילֶּ ִנים -ו  ֵמׁש ׁשָּ חָּ
ן רָּ ה, ְבֵצאתֹו, ֵמחָּ נָּ ת ה.  ְוִׁשְבִעים ׁשָּ ם אֶּ ְברָּ ח א  ִּיק  ת-ו  י ִאְׁשּתֹו ְואֶּ ר  ן-שָּ ת-לֹוט בֶּ ִחיו, ְואֶּ ל-אָּ ר -כָּ ם ֲאׁשֶּ ְרכּוׁשָּ

ת ׁשּו, ְואֶּ כָּ ר-רָּ ׁש, ֲאׁשֶּ פֶּ נֶּ ה-ה  ְרצָּ ּיָֹּבאּו, א  ן, ו  ע  ה ְכנ  ְרצָּ ת א  כֶּ לֶּ ֵּיְצאּו, לָּ ן; ו  רָּ שּו ְבחָּ ן עָּ ע   .ְכנָּ

 

 מבואה

 התלמידים מתיישבים ומקבלים טאבלטים.
 

 דקות 3הצגת דילמה /  –פתיחה 
יוסף הוא .והילד עלה לבדו לארץ ישראל ומתגעגע להוריהדילמה תוצג בסרטון בו ילד קורא מכתב. 

העולים לארץ ללא  15חלק מקבוצת נעל"ה )נוער עולה לפני ההורים(. קבוצת נערים ונערות בני 
הוריהם, משתלבים כקבוצה בפנימיות, לומדים עברית ומשתלבים עם הנוער הישראלי וניגשים 

 ישנה התנגשות בין אהבת הארץ והרצון לגור בה, מול אהבת המשפחה. לבגרות בתיכון.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלום הורי היקרים. כבר עבר זמן רב מאז נפרדנו ואני מאוד מתגעגע.  

מקבוצת נעל"ה כי יש לי  רציתי לספר לכם שאני אוהב להיות חלק 

הרבה חברים כמוני שעלו לבד בלי ההורים, אנחנו גרים יחד לומדים  

 עברית ועוד מעט ניבחן יחד לבחינות הבגרות.

אני מרגיש בארץ ישראל ממש כמו בבית. אני מרגיש שזוהי הארץ שלי  

 וכיף לי להיות כאן. יש פה הרבה יהודים וכולם מדברים עברית.

בירושלים,  -שה מיוחדת, במיוחד בעיר הקודש יש כאן הרגשת קדו

 אותה כבר ביקרתי.

הארץ יפה מאוד, יש בה פירות מיוחדים וטעימים, הנוף מקסים אני  

 מרגיש כי זוהי הארץ הטובה בעולם.

לפעמים לא כל כך קל פה ואני כבר מאוד מתגעגע אליכם ורוצה שגם  

 אתם תגיעו לכאן, לארץ הקודש.

 אוהב מאוד, יוסף
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 אהבת הארץמול  משפחהלך: -הציווי לך -# 2דילמה 
 

 

 אברהם -לך" -פרשת "לך
 עזיבת המשפחה לטובת הארץ המובטחת

 בראשית י"ב

ר ה א ּיֹאמֶּ ל 'ו  ְך-אֶּ ם, לֶּ ְברָּ ל-א  ִביָך, אֶּ ְדְּתָך ּוִמֵבית אָּ ְרְצָך ּוִממֹול  ךָּ -ְלָך ֵמא  ְראֶּ ר א  ץ, ֲאׁשֶּ רֶּ אָּ ְשָך,  ב.  הָּ עֶּ ְואֶּ
הְלגֹוי  כָּ ְהֵיה, ְברָּ ָך; וֶּ ה ְׁשמֶּ ְדלָּ ֲאג  ְכָך, ו  רֶּ ֲאבָּ דֹול, ו  ֹאר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹכל  ג.  גָּ ְלָך, אָּ לֶּ יָך, ּוְמק  ְרכֶּ ה, ְמבָּ ְרכָּ ֲאבָּ ו 

ה מָּ ֲאדָּ ן ד.  ִמְׁשְפֹחת הָּ ם, בֶּ ְברָּ ְך ִאּתֹו, לֹוט; ְוא  ֵּילֶּ ה, ו  יו ְיהוָּ ר ֵאלָּ ר ִדבֶּ ֲאׁשֶּ ם, כ  ְברָּ ְך א  ֵּילֶּ ִנים -ו  ֵמׁש ׁשָּ חָּ
ן רָּ ה, ְבֵצאתֹו, ֵמחָּ נָּ ת ה.  ְוִׁשְבִעים ׁשָּ ם אֶּ ְברָּ ח א  ִּיק  ת-ו  י ִאְׁשּתֹו ְואֶּ ר  ן-שָּ ת-לֹוט בֶּ ִחיו, ְואֶּ ל-אָּ ר -כָּ ם ֲאׁשֶּ ְרכּוׁשָּ

ת ׁשּו, ְואֶּ כָּ ר-רָּ ׁש, ֲאׁשֶּ פֶּ נֶּ ה-ה  ְרצָּ ּיָֹּבאּו, א  ן, ו  ע  ה ְכנ  ְרצָּ ת א  כֶּ לֶּ ֵּיְצאּו, לָּ ן; ו  רָּ שּו ְבחָּ ן עָּ ע   .ְכנָּ

 

 מבואה

 התלמידים מתיישבים ומקבלים טאבלטים.
 

 דקות 3הצגת דילמה /  –פתיחה 
יוסף הוא .והילד עלה לבדו לארץ ישראל ומתגעגע להוריהדילמה תוצג בסרטון בו ילד קורא מכתב. 

העולים לארץ ללא  15חלק מקבוצת נעל"ה )נוער עולה לפני ההורים(. קבוצת נערים ונערות בני 
הוריהם, משתלבים כקבוצה בפנימיות, לומדים עברית ומשתלבים עם הנוער הישראלי וניגשים 

 ישנה התנגשות בין אהבת הארץ והרצון לגור בה, מול אהבת המשפחה. לבגרות בתיכון.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלום הורי היקרים. כבר עבר זמן רב מאז נפרדנו ואני מאוד מתגעגע.  

מקבוצת נעל"ה כי יש לי  רציתי לספר לכם שאני אוהב להיות חלק 

הרבה חברים כמוני שעלו לבד בלי ההורים, אנחנו גרים יחד לומדים  

 עברית ועוד מעט ניבחן יחד לבחינות הבגרות.

אני מרגיש בארץ ישראל ממש כמו בבית. אני מרגיש שזוהי הארץ שלי  

 וכיף לי להיות כאן. יש פה הרבה יהודים וכולם מדברים עברית.

בירושלים,  -שה מיוחדת, במיוחד בעיר הקודש יש כאן הרגשת קדו

 אותה כבר ביקרתי.

הארץ יפה מאוד, יש בה פירות מיוחדים וטעימים, הנוף מקסים אני  

 מרגיש כי זוהי הארץ הטובה בעולם.

לפעמים לא כל כך קל פה ואני כבר מאוד מתגעגע אליכם ורוצה שגם  

 אתם תגיעו לכאן, לארץ הקודש.

 אוהב מאוד, יוסף
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 דקות 10ניתוח הדילמה /  –גוף 
האם ? מדוע?לו היית במקומו של יוסף קצר: מה היית עושהדיון לאחר הצגת הדילמה המורה תנחה 

היית עוזב את המשפחה ועולה לארץ לבד או שהיית נשאר בגלות עם המשפחה למרות הרצון העז 
 לגור בארץ עם יהודים?

השאלה מופנית לכולם, יש לתת למספר תלמידים לענות. לאחר שתלמיד ענה ונימק, ניתן לבקש 
ממי שמזדהה עם דבריו להצביע. חשוב להדגיש כי ישנם פתרונות שונים לסיטואציה וכי כל פתרון 

 מתקבל! הגיוניהמגובה בנימוק 
 .אהבת הארץמול משפחה שני הערכים המתנגשים בדילמה הינם: 

 אפשריות של התלמידים:תשובות 
. נימוקים: המשפחה חשובה משפחה<<< הערך הנבחר הוא הייתי נשאר עם משפחתי 

 מכל, קשה להיפרד מהמשפחה, ההורים יהיו עצובים אם אעזוב.
אם לא . נימוקים: אהבת הארץ<<< הערך הנבחר הוא לבדי הייתי עולה לארץ ישראל

, אני מרגיש שאני בעולם בהם קשה להיות יהודיהייתי עולה הייתי עצוב ומתוסכל, יש מקומות 
 .( וליישב את ארץ ישראל: ארץ שאינה המולדתרוצה לשנות את המצב בגולה )פירוש מילה בטאבלט

 
 דקות 2הנחיות וחלוקה לקבוצות /  –סיכום 

לפני הכניסה למבוך התלמידים יחולקו לארבע קבוצות. על הטאבלט יופיעו הנחיות למעבר במבוך 
 ופיעו במערך הקודם.כפי שה
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 מעבר במבוך
 :למבוךפתיח 

 
מבואת הגן התנכי, ומספרת להם את ניבטת אל התלמידים מבעד למסך שבאברהם דמותו של 

סיפורו עזיבתו. הילדים עונים את תשובתם בטאבלט. על התלמידים להשלים את דבריו של אברהם 
 על ידי גרירת התשובה הנכונה.

את השלב הראשון בו מתעורר התלמיד לשיח זהות. עם מטען הידע הזה  שאלות אלו אמורות להוות
 אמורים התלמידים להיכנס בשערי הגן התנכי ולהתחיל את תהליך הלמידה החווייתי.

 
אור תי וגדלתי בדלאני נו(. 1מכירים אותי בתור )וודאי שמי הוא אברם, אתם  שלום ילדים חביבים,

דלתי במשפחה של עובדי אלילים, לאבא שלי אפילו הייתה גשל ימינו.  עיראק, הנמצאת בכשדים
שיצר את העולם וכי לא ייתכן  מישהומוכרח להיות חנות פסלים.אבל מגיל צעיר כבר הבנתי ש

 .ברא את העולםשפסל
(, כלומר עליי לעזוב את ביתי ומשפחתי וללכת 3( נגלה אליי אלהים וציווה אותי )2יום אחד, בגיל )

( ויצאתי לדרך אל ארץ כנען, 5לקחתי איתי את )מה עשיתי? (. 4אל מקום לא נודע. הוא הבטיח לי ש)
 (.6הנקראת כיום )

רים? האם אראה אותם כשאלהים פנה אליי עלו בי תהיות רבות. איך אעזוב את המשפחה והחב
 ארץ החדשה? יהיה לי בה טוב?...ואיך אסתדר בלאן אני הולך?  -שוב? ובכלל 

 
 

 תשובות:
 אברהם אבינו (1)
(2) 75 
ְדְּתָך (3) ְרְצָך ּוִממֹול  ְך ְלָך ֵמא  ִביָך לֶּ ךָּ  ּוִמֵבית אָּ ְראֶּ ר א  ץ ֲאׁשֶּ רֶּ אָּ ל הָּ  אֶּ
 שאהפוך לעם גדול ואהיה מבורך (4)
 את שרי אשתי ואת לוט אחיין שלי (5)
 ארץ ישראל (6)

 
 
 

 אברהם:הדילמה של  נפרשתנותרת מהורהרת על המסך ובפני הילדים  אברהםדמותו של 
 

 ?אברהםמה האפשרויות העומדות בפני 

 
 

 

 

לפעול?אברהם על  כםכיצד לדעת –בשני המקורות הבאים וחישבו  נועיי

 להישאר עם המשפחה

 

 ללכת אל הארץ המובטחת
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 המקורות שיופיעו במבוך: פריסת
 

 ג-כיתות א
 "אהבת הארץערך " "משפחה"הערך  

 :1צומת 
מקורות 
 יהודיים

ָךכ  " ת ִאמֶּ ִביָך ְואֶּ ת אָּ   ֵבד אֶּ
ן ע  יָך ְלמ  ֲאִרכּון יָּמֶּ ה י  מָּ ֲאדָּ ל הָּ ר ה'  ע  ֲאׁשֶּ

ְך יָך ֹנֵתן לָּ  א(כ', י" שמות" )ֱאֹלהֶּ

ּה" ה ְלִרְׁשּתָּ מָּ ם ֹעְבִרים ׁשָּ ּתֶּ ר א  ץ ֲאׁשֶּ רֶּ אָּ ץ  ְוהָּ רֶּ אֶּ
ֹעת ִרים ּוְבקָּ ִים ,הָּ מ  שָּ ר ה  ה ִלְמט  ִים ִּתְׁשּתֶּ ץ . מָּ רֶּ אֶּ

ר  ִמיד ֵעיֵני ה 'הֲאׁשֶּ ּה ּתָּ יָך ֹדֵרׁש ֹאתָּ יָך  'ֱאֹלהֶּ ֱאֹלהֶּ
ּה  נָּהבָּ ֲחִרית ׁשָּ ד א  ה ְוע  נָּ שָּ דברים יא:  / "ֵמֵרִׁשית ה 
 יב-יא

ארץ זבת חלב ודבש  -שיר 
https://www.youtube.com/watch?v=N7

kbM7VwNf4 

מגירה 
 וירטואלית

מצוות כיבוד הורים היא אחת מעשרת 
מצוות כיבוד הורים היא . הדיברות

 עליהן שכרהאחת המצוות היחידות ש
. אריכות ימיםוהוא –בתורהכתוב 

הרמב"ם מסביר כי הטעם למצווה הינו 
הכרת התודה שעל הילד לחוש כלפי 

 הוריו על הבאתו לעולם וגידולו.

ארץ ישראל מוזכרת בתורה פעמים רבות בתור 
כארץ הארץ שהובטחה לאבותינו, ומתוארות 

 .טובה, ארץ זבת חלב ודבש

 בחירה

 
 

 :2צומת 
מקורות 
 אזרחיים

 ִמְבַצע ְשֹלֹמה 
ץ ִעם  רֶּ אָּ ִליִתי לָּ ה ִבאשקלון. עָּ רָּ ֲאִני גָּ ה ו  רָּ ְׁשִמי ׁשָּ
ת  רֶּ יָּה ְבִמְסגֶּ ה הָּ ת, ְוזֶּ ִייִתי ִּתיֹנקֶּ הָּ ְחִּתי ְכׁשֶּ ִמְׁשפ 

יָּה ע ְׁשֹלֹמה הָּ ע ְׁשֹלֹמה. ִמְבצ  בֹו  ִמְבצ  ע ׁשֶּ ִמְבצָּ
ְתיֹוְפיָּה.  ְלֵפי ְיהּוִדים ֵמאֶּ ֵאל א  ת ִיְשרָּ ה ְמִדינ  ְלתָּ עֶּ הֶּ
יּו ִׁשנּוִיים  ה, הָּ לָּ ְתחָּ ה  ִּתְׁשִעים. ב  יָּה ִבְׁשנֹות ה  ה הָּ זֶּ
ה  ׁשֶּ יָּה קָּ ץ. הָּ רֶּ אָּ אן בָּ ְחִּתי כָּ ֵּיי ִמְׁשפ  ְגדֹוִלים ְבח 

ֵאל. ֲאבָּ  ִּיים ְבִיְשרָּ ח  ֵגל ל  ה ְלִהְתר  ְרִגיׁשָּ ּיֹום ֲאִני מ  ל ה 
ר יֹוְדִעים  ִלי ְכבָּ הֹוִרים ׁשֶּ ְמֵרי ִיְשְרֵאִלית. ֲאִפלּו ה  ְלג 

ֵבר ִעְבִרית  .ְלד 
ִרית ְמהָּ א  ה הָּ פָּ שָּ  .אני רוצה לספר לכם על ה 

ה  פָּ שָּ ְתיֹוְפיָּה ִהיא ה  ת ְביֹוֵתר ְבאֶּ רֶּ ְמֻדבֶּ ה ה  פָּ שָּ ה 
ִרית. ִהֵנה  ְמהָּ א  ם ִמלֹון ִעְבִריהָּ ר-ִלְפֵניכֶּ צָּ ִרי קָּ ְמהָּ  :א 

אֹוֵמר: יהוד בלהאת יגאן ִרית ׁשֶּ ְמהָּ ם ְבא   ִפְתגָּ
ן, ְכִאלּו . מבראת טֶּ בֶּ תֹו ב  ְכמָּ שֹוֵמר חָּ ֵפרּוׁשֹו: ה  ׁשֶּ

ד כ   .ׁשֹוֵמר אֹור ב 

מגירה 
 וירטואלית

אמנת האו"ם אומצה " 1989בשנת 
בדבר זכויות הילד" ע"י העצרת 

היא  זו אמנה.הכללית של האו"ם
בדבר הסכמה  מרצון, המשקף הסכם
ימום הדרוש לילדים בכל מקום המינ
באווירה של אושר, ם: שילד יגדל בעול

צורך להקדיש וכי יש  הבנה ואהבה
  .תלילד תשומת לב מיוחד

מדינת ישראל העלתה לארץ עולים מכל רחבי 
העולם, שהרגישו אהבה עזה לארץ, מחויבות 

 ושייכות.

  



20

23 
 

 בחירה

 
 
 
 

 :3צומת 
מקורות 
 ציוניים

: ילים/ מאמא שלי
 שלום חנוךו איינשטייןאריק

https://www.youtube.com/watc
h?v=GMkRFIIYfL8 

 הזאת הארץ את לעשות הוא החינוכי תפקידנו"
, ברל כצנלסון ".בו ודבוקה אחוזה שהנפש לבית
1940 

 לחיצה על ברל כצנלסון:
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?i

d=563 
מגירה 

 וירטואלית
המשפחה היא חשובה משום שההורים 

 דואגים לנו ושומרים עלינו.
 אני שייך לארץ ומרגיש בה בבית.

 בחירה

 
 
 
 
 

 
 
 

 ו-כיתות ד
 "אהבת הארץערך " "משפחה"הערך  

 :1צומת 
מקורות 
 יהודיים

כיבוד אב  עד היכןלא: ורב עשאלו את 
)עד כמה צריך להשקיע במצוות כיבוד ? ואם

 הורים?(
עובד אמר להם: צאו וראו מה עשה 

אחד באשקלון, )כלומר, לא יהודי( כוכבים
 .ודמא בן נתינה שמו

פעם אחת בקשו חכמים 
בששים ריבוא שכר, )עסקים(פרקמטיא

של  מונח תחת מראשותיווהיה מפתח 
)לא העיר את אבא שלו לא ציערואביו, ו

 .משנתו בשביל המפתח(
 לא, אתלמוד בבלי, / 

ְיִהי ִריב ֵבין ֹרֵעי ִמְקנֵ " ם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנהו  ְברָּ  ה א 
ְפִר  לֹוט ֲעִני ְוה  ְכנ  ץיְוה  רֶּ אָּ ז יֵׁשב בָּ  .ִזי אָּ

ר  ּיֹאמֶּ ה ֵביִני ו  א ְתִהי ְמִריבָּ ל נָּ ל לֹוט: א  ם אֶּ ְברָּ א 
יָך י ּוֵבין ֹרעֶּ ָך ּוֵבין ֹרע  ִחים  ּוֵבינֶּ ִׁשים א  ִכי ֲאנָּ

ְחנּו יָך .ֲאנָּ נֶּ ץ ְלפָּ רֶּ אָּ ל הָּ י !ֲהלֹא כָּ לָּ א ֵמעָּ ד נָּ רֶּ , ִהפָּ
ְשמֹאל ִמין ִאם ְוֵאיִמנָּה ִאם ה  ּיָּ ה ה  ְשְמִאילָּ ". ְוא 
 ט-יג: ז בראשית

מגירה 
 וירטואלית

)כיבוד באיזו מצוה עוסקת האגדה? 
 הורים(

)על חשיבותה של מה ניתן ללמוד מהאגדה? 
, ראוי לעשות ויתורים מצוות כיבוד הורים

 (בשביל מצוות כיבוד הורים
מדוע לדעתכם מדגיש רב עולא כי דמא 

)המצווה בן נתינה היה עובד אלילים? 
 נובעת מרגש אוניברסאלי טבעי(

)אברהם איזו מריבה מתוארת בפסוקים אלו? 
 ולוט לא הסכימו לוותר על הארץ הפוריה אליה הגיעו(

אין צורך לריב בוא )מהו הפרון שמציע אברהם? 
 (את השטחחלק נבוא - הארץ רחבה, נגיע לפשרה

 

 בחירה

 
 
 
 
 

 :2צומת 
מקורות 
 אזרחיים

הקטין חייב, תוך כיבוד אב ואם, לציית "
להוריו בכל עניין הנתון 

באפוטרופסותם ... לאפוטרופסותם
לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת 
הקטין כדרך שהורים מסורים היו 

שנקרא להתייצב לשירות סדיר  ,גבריוצא צבא, 
חייב בשירות סדירשל שלושים ושניים   לפי

אם הוא נקרא להתייצב )2015מיולי ) חדשים
לשירות סדיר כשהוא באחד הגילים שמשמונה 

 .עשרה עד עשרים ושש
 1986-חוק שירות בטחוןהתשמ"ו/ 
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חוק הכשרות המשפטית מתוך "/ נוהגים
 והאפוטרופסות

https://www.nevo.co.il/law_html/
Law01/192_001.htm 

 
 

מגירה 
 וירטואלית

נמצא בחזקת הוריו,  18כל ילד עד גיל 
האחראים לצרכיו, חינוכו ולימודיו, הם 

 מוטלת החובה לשמוע בקולם.ועליו 

במדינת ישראל מונהג חוק גיוס חובה, לפיו כל 
. 18מחויב להתגייס לצבא בגיל ישראלי אזרח 

חוק היא שכל אזרח מחויב להתייצב משמעות ה
לשירות בטחון המדינה, ובתפקידים רבים 

 .עד להקרבת חייםלהיות מוכן להסתכן

 בחירה

 
 
 
 
 

 :3צומת 
מקורות 
 ציוניים

  סלע יובל/ משפחה
 ויזר דודו: מילים

 סלע יובל: לחן
 

 ? אחי הסכסוך מה על
 ? אחותי המלחמה מה על

 , יהיה מה תשאלי
  חסד של נגיעות כמה

 
  ממך לי אכפת משפחה אנחנו
  משפחה אנחנו ממך לי אכפת

 
 ? אחי בעולם חסר מה
 ? אחותי עצובה מה על

  יהיה מה תשאלי
  חסד של נגיעות כמה

 
  יחזרו ישובו במסלולם כוכבים
  ויגדלו יפרחו והפרחים העצים
  וישתנו יהפכו לאוהבים אויבים
  ישכחו לא לא יזכרו אנשים

 
  ממך לי אכפת משפחה אנחנו
  משפחה אנחנו ממך לי אכפת

 
 ? יהיה מה תשאלי

  חסד של נגיעות כמה
 

  ממך לי אכפת משפחה אנחנו
 משפחה אנחנו ממך לי אכפת

https://www.youtube.com/watch?v=FIrkYbWSdwQ 

זקוקים אנו בשביל ענייננו למולדת, לארץ, "
שתהא שייכת לנו לפי משפט העמים. עמים 

יותר קטנים משלנו העזו לתבוע לעצמם כברת 
. אדמה על פני כדור הארץ בתורת קניין מדיני

ומשום שהעזו, משום שהיה להם האומץ 
המדינתי, גם קיבלו אותה. ועמנו המהולל 

והאומלל כאחד, שתולדותיו כתובות בכתבי 
 ?"הקודש, אסור לו להכריז ולהודיע משאלה זו

מתוך: "נאום בנימין זאב תאודור הרצל, 
; בפני עם ועולם, 6.7.1896במועדון המכבים", 

 17א, 
 לחיצה על שמו של הרצל:

http://avot.cet.ac.il/Entry.aspx?pid=7 
 
שאיפתם של כל ישראל, להקים לנו  -שאיפתנו "

את ביתנו הלאומי בארץ אבות זו, איננה שאיפה 
הבאה מתוך אהבת השלטון והממשלה, אלא 

שאיפה חבויה במעמקי ליבנו מאז הוציאנו ה' 
מארצנו ביד חזקה ועד היום. שאיפה הכרחית 

שההיסטוריה של רדיפותינו הגלותיות 
והרציחות הנעשות בימינו ולעינינו בארצות 

שונות, הן עדות היותר נאמנות המעידות ברור, 
כי עם ישראל לא יוכל להמשיך את קיומו אם 

לא יהיה לו מקלט בטוח ובית לאומי, שבו 
רחיים ימשיך את חייו המדיניים, האז

-" )הרב בןוהרוחניים בחופש ואוטונומיה מלאה
 (1918ציון מאיר חי עוזיאל, 

 לחיצה על שם הרב עוזיאל:
http://avot.cet.ac.il/Entry.aspx?pid=20#C1275$9272 

מגירה 
 וירטואלית

כל. אכפתיות מהמשפחה היא חשובה 
 וחסד יעזרו לפתור כל סכסוך.

קראו היטב את דבריהם של הרצל והרב 
 עוזיאל. מהי טענתם?

 בחירה
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 לאחר לימוד כל זוג מקורות יוצג המסך הבא:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

צריך  אברהםאם לדעתך 
 הישאר עם משפחתול

 
 לחץ כאן

 ופנה ימינה

 

אברהם צריך אם לדעתך 
ללכת אל הארץ  

 המובטחת
 

 לחץ כאן

 השמאלופנה 

 

אהבת   משפחה
 הארץ
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 התכנסות בבאר
 בזמן שמחכים לכולם –פתיחה 

התלמידים מתנקזים למרכז המבוך, הלוא הוא הבאר, באופן הדרגתי שכן מגיעים ממסלולים 
תהליך שונים. המורה הנמצאת בבאר מקבלת את פני התלמידים ומשוחחת איתם באופן יחידני על 

הבחירה ונימוקיו. כאשר כל התלמידים מסיימים את דרכם במבוך ומגיעים אל הבאר הדיון הופך 
 להיות כיתתי.

 ?מה המקרה הזה מזכיר לכם? נשמע מוכר 
חשוב כי התלמידים יבינו שהדילמה של נח דומה לדילמה שהוצגה בפניהם במבואה, ולפיכך גם 

והתלמידים יעזרו בהקבלה בין הדילמות בכדי לפשט/ הערכים המתנגשים בדילמה זהים. המורה 
 להנגיש/ להזדהות עם הדילמה התנכ"ית.

 
 דקות 20ניתוח הדילמה /  –גוף 

עתה משעברו כולם במסלול המבוך, נבצע לימוד משותף של המקורות ונשמע יתרונות וחסרונות 
 לבחירה בכל ערך, מהפן היהודי, מהפן הציוני ומהפן האזרחי.

אבלט יעלה שוב  דף הלימוד הכולל תימוכין ולאחר לימוד כל מקור התלמיד יחליט האם על מסך הט
"לאסוף" אליו את המקור או "לזרוק" על פי הזדהות אישית. בסוף הלימוד יישאר עם המקורות 
ששכנעו אותו ויבנה נימוק שמחזק את דעתו. חשוב לאפשר למס' רב של תלמידים לבטא דעתם 

המעודדת דעות שונות )"איזה רעיון מיוחד", "וואו לא חשבתי על זה",  וליצור אווירה פתוחה
 "שמעתם מה יוסי אמר? אם מסתכלים על זה מהכיוון השני רואים ש..."(.

 שאלות מנחות לדיון:
 ?באיזה ערך בחרת? מדוע 
 ?מי גם בחר בערך זה? מדוע 
 ?מי מזדהה עם מה שיוסי אמר 
 ?איזה טקסט שכנע אותך 
 אברהםה ערך בחר מישהו יודע באיז ? 
  ?האם הגעתי להתכנסות בבאר באותה דעה בה החזקתי מלכתחילה 
  האם עמדתי על דעתי, או שמא השתכנעתי אחרת? האם שיניתי דעתי ובחרתי בערך

 המתנגש לערך ההתחלתי?
  ?האם סיימתי את המבוך עם הקבוצה איתה התחלתי 

 
 דקות 10הבחירה /  ניתוח תהליך

ניתוח הדילמה וההתבוננות הרפלקטיבית על התהליך שעברו התלמידים במבוך, לאחר ביצוע שלב 
אדם, במסגרתה יישאלו -תיערך רטרוספקטיבה שתבחן את תהליך התגבשותן של עמדות בקרב בני

 שאלות מסדר גבוה כגון:
  ?כיצד מתגבשת דעה/עמדה/מחשבה של אדם 
 צק? איזה תהליכים הוא צריך לעבור כדי להגיע לגיבוש דעה מו 
  ?האם נכון לסמוך רק על מה שאני חושב? רק על מה שאחרים חושבים 
 ?אילו כלי עזר עמדו לרשותך בדרך לגיבוש הדעה 
  ?מה במיוחד השפיע עליך לשינוי החלטתך או לקבלה מוחלטת שלה 
  נקודות שבהן תציין את הדרך הנכונה לקבלת החלטה: מה השלב הראשון, השני  3רשום

, תוכל לצייר תרשים זרימה המראה את הדרך שאתה עברת מרגע והשלישי? לחילופין
 קריאת הדילמה ועד לקבלת ההכרעה.

 
 דקות 5סבב סיכום /  –סיכום 

כם על לסיכום נשמע תובנות מפי הילדים, מעין סבב קשיח בו כל אחד אומר משפט מס
 הפעילות/החוויה שעבר במבוך: מה התחדש לך בעקבות הפעילות?
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 חופש הבחירהמול  כיבוד החוקמתן תורה:  -# 3דילמה 
 

 מעמד "מתן תורה"
 מעול עבדות לחברה הנושאת בעול חוקים

 ָעֵשן ָהָהר ְוֶאת ַהֹשָפר קֹול ְוֵאת ַהַלִפיִדם ְוֶאת ַהּקֹוֹלת ֶאת ֹרִאים ָהָעם ְוָכל"
     "ֵמָרֹחק ַוַיַעְמדּו ַוָינֻעּו ָהָעם ַוַיְרא

 

 יג-אשמות כ: 

ֵבר ֱאֹלִהים, ֵאת כָּ  א ְיד  ה ֵלאֹמר.-לו  ֵאלֶּ ִרים הָּ ְדבָּ ֹנִכי ה  ב  ה  ִים 'אָּ ץ ִמְצר  רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ יָך, ֲאׁשֶּ ֱאֹלהֶּ
ִדים: ל-לֹא  ִמֵבית ֲעבָּ י-ִיְהיֶּה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ע  נָּ ל-לֹא ג.  פָּ ל, ְוכָּ סֶּ ה ְלָך פֶּ ֲעשֶּ ר -ת  ה, ֲאׁשֶּ ִים ְּתמּונָּ מ  שָּ ב 

ת ח  ץ ִמּתָּ רֶּ אָּ ר בָּ ֲאׁשֶּ ל, ו  ע  ץ--ִממ  רֶּ אָּ ת לָּ ח  ִים, ִמּת  מ  ר ב  ֲאׁשֶּ ְבֵדם:-לֹא ד.  ו  עָּ ם, ְולֹא תָּ הֶּ ה לָּ ֲחוֶּ ֹנִכי   ִתְׁשּת  ִכי אָּ
נָּא'ה יָך, ֵאל ק  לֹפֵקד ֲעו--ֱאֹלהֶּ ֹבת ע  ל-ֹןאָּ ִנים ע  ל-בָּ י-ִׁשֵלִׁשים ְוע  ִפיםְועֹ  ה.  ִרֵבִעים, ְלֹשְנאָּ ֲאלָּ ד, ל  סֶּ ה חֶּ --שֶּ

י, ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצו י.ְלֹאֲהב  ת ו   ֹתָּ א אֶּ ְוא:'ֵׁשםה-לֹא ִתשָּ שָּ יָך, ל  ה ה  ֱאֹלהֶּ קֶּ ר'ִכי לֹא ְינ  ת-ֵאת ֲאׁשֶּ א אֶּ ְׁשמֹו -ִישָּ
ְוא. שָּ ת ז  ל  כֹור אֶּ ְדׁשֹו-זָּ ת, ְלק  בָּ ש  ִשיתָּ כָּ  ח.  יֹום ה  ֲעֹבד, ְועָּ ת יִָּמים ּת  ָך-לֵׁשׁשֶּ אְכּתֶּ ְשִביִעי ט.  ְמל  --ְויֹום, ה 

ה ת, ל  בָּ יָך:'ׁש  ל-לֹא  ֱאֹלהֶּ ה כָּ ֲעשֶּ ר -ת  ָך, ְוֵגְרָך, ֲאׁשֶּ ְמּתֶּ ְתָך ּוְבהֶּ ֲאמָּ ְבְדָך ו  ָך, ע  ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶּ ּתָּ ה א  אכָּ ְמלָּ
יָך רֶּ ת י.  ִבְׁשעָּ ה ה-ִכי ֵׁשׁשֶּ שָּ ִמים עָּ ת 'יָּ ת-אֶּ ִים ְואֶּ מ  שָּ ת-ה  ץ, אֶּ רֶּ אָּ ת-הָּ ּיָּם ְואֶּ ל-ה  ר-כָּ ּיֹום -ֲאׁשֶּ ח, ב  נ  ּיָּ ם, ו  בָּ

ל ְשִביִעי; ע  ְך ה-ה  ת 'ֵכן, ֵבר  תיֹו-אֶּ בָּ ש  ְדֵׁשהּו.--ם ה  ְיק  ת יא ו  ֵבד אֶּ ת-כ  ִביָך, ְואֶּ ָך-אָּ ֲאִרכּון --ִאמֶּ ן, י  ע  ְלמ 
ר ה, ֲאׁשֶּ מָּ ֲאדָּ ל הָּ יָך, ע  ְך.ֱאֹל'ה -יָּמֶּ יָך ֹנֵתן לָּ ח, יב הֶּ ף;  לֹא ִתְרצָּ ה ְבֵרֲעָך ֵעד -לֹא  לֹא ִתְגֹנב,  לֹא ִתְנאָּ ֲענֶּ ת 

ר. קֶּ ָך; יג ׁשָּ ְחֹמד, ֵבית ֵרעֶּ ָך-לֹא  לֹא ת  ר ְלֵרעֶּ ֲחֹמרֹו, ְוֹכל, ֲאׁשֶּ תֹו ְוׁשֹורֹו ו  ֲאמָּ ְבדֹו ו  ָך, ְוע  ת ֵרעֶּ ְחֹמד ֵאׁשֶּ  .ת 

 שמות כ"ד:ז

ר  ז ח ֵספֶּ ִּיק  רו  ּיֹאְמרּו, ֹכל ֲאׁשֶּ ם; ו  עָּ ְזֵני הָּ א ְבאָּ ִּיְקרָּ ְבִרית, ו  ר ה-ה  ע 'ִדבֶּ ה ְוִנְׁשמָּ ֲעשֶּ  .נ 

 
 

 מבואה

 התלמידים מתיישבים ומקבלים טאבלטים.

 
 דקות 3הצגת דילמה /  –פתיחה 

 ...:פרועסרטון בטאבלט של ילד מחופש בפיג'מה,שיער 
השמיכה מעל הראש וחזרתי לישון. אמא אמרה הבוקר אמא העירה אותי אבל משכתי שוב את 

שכבר מאוחר והיא מאחרת לעבודה ושאני חייב לקום מיד. כעסתי מאוד ולא רציתי להתלבש. 
צעקתי לה שאני לא רוצה ללכת לבית ספר ושאני רוצה יום חופש. אמא נכנסה לחדר, הסתכלה עליי 

 ו...
 

 דקות 10ניתוח הדילמה /  –גוף 
 קצר: מה היית עושה? מדוע?דיון לאחר הצגת הדילמה המורה תנחה 
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השאלה מופנית לכולם, יש לתת למספר תלמידים לענות. לאחר שתלמיד ענה ונימק, ניתן לבקש 
ממי שמזדהה עם דבריו להצביע. חשוב להדגיש כי ישנם פתרונות שונים לסיטואציה וכי כל פתרון 

 מתקבל! הגיוניהמגובה בנימוק 
 .חופש הבחירהמול  כיבוד החוקהערכים המתנגשים בדילמה הינם: שני 

 תשובות אפשריות של התלמידים:
חייב . נימוקים: כיבוד החוק<<< הערך הנבחר הוא מתרצה והולך לבית הספרהייתי 

 .ללכת לבית ספר, אם אשאר בבית לא אלמד, אם לא תהיה לי תעודת בגרות  לא אוכל לרכוש מקצוע
לא בא לי . נימוקים: חופש הבחירה<<< הערך הנבחר הוא להישאר בביתמתעקש הייתי 

שנה בבית ספר, לא בא לי ואני עושה רק  12אין לי כח ללמוד ללמוד, אני יכול ללמוד מהבית לבד, 
 .מה שמתחשק לי

 
 דקות 2הנחיות וחלוקה לקבוצות /  –סיכום 

 למבוך התלמידים יחולקו לארבע קבוצות.לפני הכניסה 
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 מעבר במבוך
 :למבוךפתיח 

 
 "נעשה ונשמע" מתוך התכנית סיפורי התנ"ך של סבא טוביה: התלמידים צופים בשיר

https://www.youtube.com/watch?v=DDhgZANlp6k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ?עם ישראלמה האפשרויות העומדות בפני 

 
 

 

 

 לפעול?העם על  כםכיצד לדעת –בשני המקורות הבאים וחישבו  נועיי

 חוקים של חברהלקבל 

 

להחליט שהם חופשיים וכל  
 אחד עושה מה שרוצה
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 :פריסת המקורות שיופיעו במבוך
 ג-כיתות א

 "חופש הבחירהערך " ""כיבוד החוקערך  

 :1צומת 
מקורות 
 יהודיים

התורה מבטיחה לבני ישראל בפרשת 
י  :בחוקות 

י ִּתְׁשְמרּו " ת ִמְצֹות  י ֵּתֵלכּו ְואֶּ ִאם ְבֻחֹקת 
ם ם ֹאתָּ ֲעִשיתֶּ  .ו 

ץ  רֶּ אָּ ה הָּ ְתנָּ ם ְונָּ ם ְבִעּתָּ ִּתי ִגְׁשֵמיכֶּ ת  ְונָּ
ה ִיֵּתן ִפְריֹו דֶּ שָּ ּה ְוֵעץ ה   ...ְיבּולָּ

ם לָּ  ְחְמכֶּ ם ל  ְלּתֶּ ֲאכ  ם ו  ְבּתֶּ ע ִויׁש  ֹשב 
ם ְרְצכֶּ ח ְבא  ט  בֶּ  ...לָּ

ׁש  דָּ ן ִמְפֵני חָּ ן, ְויָּׁשָּ ן נֹוׁשָּ ׁשָּ ם יָּ ְלּתֶּ ֲאכ  ו 
 כו, י(.ויקרא" )ּתֹוִציאו

ׁש ּתֹוִציאּו" אינו מצווה " דָּ ן ִמְפֵני חָּ ְויָּׁשָּ
או הנחיה להוציא את הישנים 

 .ולהכניס חדשים, אלא תיאור מצב

חֹור "מָּ  ע ּובָּ רָּ ּטֹוב" )ישעיהאֹוס בָּ  ז: טו(  ב 

מגירה 
 וירטואלית

אם תקיימו את המצוות יהיה לכם 
ׁש  דָּ ן ִמְפֵני חָּ ׁשָּ שפע רב כל כך עד ש"יָּ

המחסנים שלכם יתמלאו  –ּתֹוִציאּו" 
עד שתצטרכו להוציא את הפרי 

מהשנה שעברה, לא בגלל שהתקלקל, 
אלא כדי לפנות מקום לפרי החדש 

 .שהצטבר

 חור בין הטוב ובין הרע.ברשותנו הבחירה לב

 בחירה

 
 
 
 
 

 :2צומת 
מקורות 
 אזרחיים

מגילת העצמאות פותחת בתיאור 
תמציתי של הקשר ההיסטורי 

לארץ  והלאומי בין עם ישראל
ישראל קם -וקובעת: "בארץ ישראל

 ".העם היהודי

ישראל בחרה בשלום ולא במלחמה  1979בשנת 
 וחתמה על הסכם שלום עם מצרים.

מגירה 
 וירטואלית

מגילת העצמאות קובעת כי ארץ 
 ישראל שייכת לעם היהודי.

ְמְפ ֵדיִויד  קֶּ
ִהיְסטֹוִרי ֵבין  בקמפ דיויד נחתם לֹום ה  שָּ ְסֵכם ה  הֶּ

ת  ִים ִבְׁשנ  ֵאל ְלִמְצר  ה 1979ִיְשרָּ ְגדֹולָּ ִים, ה  . ִמְצר 
ְך ׁשָּ  ׁשֶּ ה ְבמֶּ ְיתָּ ב, הָּ ִבְמִדינֹות ֲערָּ ה ׁשֶּ קָּ ֲחזָּ ִנים ְוה 

ֵאל.  ת ִיְשרָּ ל ְמִדינ  ה ְביֹוֵתר ׁשֶּ ְגדֹולָּ ת ה  אֹויֶּבֶּ בֹות הָּ ר 
ד  גֶּ ם נֶּ ִמְצִרי ִנְלח  א ה  בָּ צָּ ֵאל ה  ל ִמְלֲחמֹות ִיְשרָּ ְבכָּ
ם  הֶּ לָּ צֹון ׁשֶּ רָּ ל הָּ ִים ִדְברּו ע  ְנִהיֵגי ִמְצר  "ל, ּומ  ה  צ 

ת  ֵאל. ִבְׁשנ  ת ִיְשרָּ ת ְמִדינ  ֵסל אֶּ ּו ֵהִבינ 1979ְלח 
ת  לֶּ ְמׁשֶּ את ְורֹאׁש מֶּ אד  ר ס  נּוא  ִים א  ְנִשיא ִמְצר 
ל  ְחֹּתם ע  ְמנּות ל  ֵּיׁש ִהְזד  ִגין, ׁשֶּ ֵחם בֶּ ֵאל ְמנ  ִיְשרָּ
סֹות ִלְפֹּתח   ְמִדינֹות ּוְלנ  לֹום ֵבין ְׁשֵּתי ה  ְסֵכם ׁשָּ הֶּ

יהָּ  ֵאל ִלְׁשֵכנֹותֶּ ִסים ֵבין ִיְשרָּ ְּיחָּ ׁש ב  דָּ ף חָּ ד 
ִבּי ֲערָּ ה הָּ ְשתָּ עֶּ לֹום נֶּ שָּ ְסֵכם ה  ל הֶּ ה ע  ֲחִתימָּ ֹות. ה 

ר,  ְרטֶּ ְבִרית, ִג'יִמי ק  ְרצֹות ה  ל ְנִשיא א  תֹו ׁשֶּ ְזרָּ ְבעֶּ
לֹום ל ְלׁשָּ ס נֹובֶּ ִגין ִבְפר  ת בֶּ את ְואֶּ אד  ת ס  ה אֶּ  .ְוִזְכתָּ
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 בחירה

 
 
 
 
 

 :3צומת 
 מקורות ציוניים

 
 ראש הממשלה, דוד בן גוריון, קורא
את מגילת העצמאות ביום הכרזת 

)ה' באייר  1948במאי  14-המדינה ב
אביב שבשדרות -תש"ח(, במוזיאון תל

 .רוטשילד

 נפתלי הרץ אימבר/  התקווה
https://www.youtube.com/watch?v=OCt

K4Nl6Czg 
  כל עוד בלבב פנימה
  נפש יהודי הומייה

  ולפאתי מזרח קדימה
 .עין לציון צופיה

  עוד לא אבדה תקוותינו
  התקווה בת שנות אלפיים
  להיות עם חופשי בארצנו

 .ארץ ציון וירושלים

מגירה 
 וירטואלית

 מדינות העולם היו עדות להכרזה כי 
  )ה' באייר תש"ח( 1948במאי  14-ב

 קמה מדינה יהודית בארץ ישראל.

אנו בוחרים בשלום בחופש ובתקווה, במשך 
שנות גלות התפללנו לשוב לארצנו להיות  2,000

 בה חופשיים.

 בחירה

 
 
 
 
 

 
 ו-כיתות ד

 "חופש הבחירהערך " ""כיבוד החוקערך  

 :1צומת 
מקורות 
 יהודיים

י ֵּתֵלכּו םא" ם ְבֻחֹקת  ם ֹאתָּ ֲעִשיתֶּ י ִּתְׁשְמרּו ו  ת ִמְצֹות   ,ְואֶּ
ִּתי ת  ם ְונָּ ם ִגְׁשֵמיכֶּ ה  ְבִעּתָּ דֶּ שָּ ּה ְוֵעץ ה  ץ ְיבּולָּ רֶּ אָּ ה הָּ ְתנָּ ְונָּ

 .ִיֵּתן ִפְריֹו
ם ְוִהִשיג כֶּ ִיׁש לָּ ת ד  ִציר אֶּ ִציר, בָּ ע ּובָּ ר  ת זָּ ִשיג אֶּ , י 

שֹ  ם לָּ ְחְמכֶּ ם ל  ְלּתֶּ ֲאכ  םו  ְרְצכֶּ ח ְבא  ט  בֶּ ם לָּ ְבּתֶּ ע ִויׁש   .ב 
ם ְוֵאין ְבּתֶּ ץ ּוְׁשכ  רֶּ אָּ לֹום בָּ ִּתי ׁשָּ ת  ֲחִריד ְונָּ   ,מ 

ִּתי ץ ְוִהְׁשב  רֶּ אָּ ה ִמן הָּ עָּ ּיָּה רָּ ֲעֹבר ח  ב לֹא ת  רֶּ ם ְוחֶּ ְרְצכֶּ ". ְבא 
 ו(-)ויקרא כו: ג

יראה  )תמיד( לעולם :תנו רבנן"
אדם עצמו כאילו חציו חייב 

עשה מצוה אחת  וחציו זכאי.
אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, 
 עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע
-עצמו לכף חובה" )קידושין מ, א

 (ב
 

מגירה 
 וירטואלית

אישית למעשיו.  לכל אדם בחירה אם נכבד את חוקיו של אלהים אז נתוגמל.
בכל רגע נתון יש בידינו לבחור 

 כיצד נפעל.

 בחירה

 
 
 
 
 

 :2צומת 
מקורות 
 אזרחיים

 / נעמי שמרואלס להגנת הצומח 
-music-http://www.mako.co.il/tv

school/video?subChannelId=1b87fa983ea1151
0VgnVCM2000002a0c10acRCRD&vcmid=eb0

"מ את אואימץ ה 1948בשנת 
ההכרזה לכל באי עולם בדבר "

מתארת את הם"זכויות האד
 היסודיות.זכויות האדם 

חופש אחת מזכויות אלו הינה 
, הכולל את חופש הביטוי
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3af208ab21510VgnVCM2000002a0c10acRCR
D 

העיתונות, זכות ההפגנה 
 והמחאה וחופש הדיבור.

מגירה 
 וירטואלית

נוהג קטיפת הפרחים, אשר השתרש בקרב 
האוכלוסייה היהודית, הביא כמה מפרחי הבר היפים 

 1964והייחודיים של הארץ אל סף כליה. בסוף שנת 
הטבע המוגנים, שנועד להציל את נחקק חוק ערכי 

על פי החוק הוכנו תקנות, שלפיהן נאסרו .פרחי הבר
קטיפה, עקירה ומכירה של כמה עשרות מינים של 
פרחי בר. למרות הספקנות, המבצע נחל הצלחה: 

באמצעות מערכת הסברה שמצאה את ביטויה בכל 
דרכי התקשורת )חוברות, כרזות, עיתונים ורדיו(, 

אלפי גננות ומורים שנרתמו למשימה ובעזרתם של 
במשך שנים, נפסקה קטיפתם של אלפי פרחי הבר 

 .המוגנים
נראה המהפך בשטח, אירוסים  70-כבר בשנות ה

וצבעונים שנחשבו נדירים חזרו לפרוח בריכוזים 
גדולים ומשטחי כלניות אדומות ותורמוסים כחולים 

 . כיסו שוב שטחים נרחבים

ופש לכל אדם זכות בסיסית לח
זכות לומר את דעתו,  -הביטוי 

 גם אם היא שונה מהמקובל.

 בחירה

 
 
 
 
 

 :3צומת 
מקורות 
 ציוניים

מצהירים מחברי של מגילת העצמאות חלק השלישי ב
ההכרזה על העקרונות שיְנחו את המדינה בעתיד. 

העקרונות שמדינת ישראל תהיה מבוססת  ששת
 :עליהם, הם

לכל יהודי יש זכות לעלות  :עליית יהודים לארץ .1
 .ארצה

 :פיתוח הארץ לטובת כל תושביה .2
הכוונה היא להרחבת יישובים ולהקמתם של 

יישובים חדשים , למפעלי פיתוח שונים 
 .ולהתרחבות כלכלית לטובת כלל התושבים

המילה  :אופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל .3
"דמוקרטיה" אינה כתובה במפורש בהכרזה, אך 

י של המדינה נרמז בעקיפין אופיה הדמוקרט
ממילות ההכרזה, שכתוב בה כי המדינה תהיה 

מושתתת על יסוד החירות ותקיים שוויון חברתי 
  :ומדיני גמור לכל אזרחיה

מדינת ישראל תקיים שוויון  - א. שוויון זכויות
חברתי ומדיני לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע 

יון ומין. הכוונה היא לשוויון בפני החוק, לשוו
בזכות הבחירה ובזכות להיבחר ובעוד זכויות 

פוליטיות, וכן לשוויון חברתי המתבטא באיסור 
  .אפליה ובמתן הזדמנויות שוות לכל

בעלת משטר דמוקרטי  במדינה - ב. חופש
ליבראלי, השמירה על חופש דת, מצפּון, לשון, 

 .חינוך ותרבות, היא עיקרון חשוב ומרכזי
שים של כל אחת מן שמירה על המקומות הקדו .4

 .הדתות
יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של  .5

מדינת ישראל הצעירה מכריזה על  :נביאי ישראל
שאיפתה להנהיג חברה חופשית וצדק חברתי 

 נפתלי הרץ אימבר/  התקווה
https://www.youtube.com/

watch?v=OCtK4Nl6Czg 
  כל עוד בלבב פנימה

  נפש יהודי הומייה
  ולפאתי מזרח קדימה

 .עין לציון צופיה
  עוד לא אבדה תקוותינו

  התקווה בת שנות אלפיים
  להיות עם חופשי בארצנו

 .שליםארץ ציון וירו
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לאזרחיה ועל שאיפתה לשלום ,וזאת לאור חזונם 
 .של נביאי ישראל

נאמנות לעקרונותיה של מגילת האומות  .6
ב סכסוכים בדרכי שלום, כגון: יישו ,המאוחדות

לאומיות בתחומי -שיתוף פעולה בפתרון בעיות בין 
הכלכלה, החברה והתרבות, ופיתוח יחס של כבוד 

 .לזכויות האדם

מגירה 
 וירטואלית

במגילת העצמאות מפורטים אופייה ועקרונותיה של 
 מדינת ישראל.

אנו בוחרים בשלום בחופש 
שנות  2,000ובתקווה, במשך 

גלות התפללנו לשוב לארצנו 
 להיות בה חופשיים.

 בחירה

 
 
 
 
 

 
 

 לאחר לימוד כל זוג מקורות יוצג המסך הבא:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

העם צריך  אם לדעתך 
 לקבל חוקים של חברה

 
 לחץ כאן

 ופנה ימינה

 

העם צריך  אם לדעתך 
להחליט שהוא רוצה  

 להיות חופש
ושכל אחד יעשה מה   

 שרוצה
 

 לחץ כאן

 השמאלופנה 

כיבוד  
 החוק

חופש 
 הבחירה
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 התכנסות בבאר
 בזמן שמחכים לכולם –פתיחה 

הבאר, באופן הדרגתי שכן מגיעים ממסלולים התלמידים מתנקזים למרכז המבוך, הלוא הוא 
שונים. המורה הנמצאת בבאר מקבלת את פני התלמידים ומשוחחת איתם באופן יחידני על תהליך 
הבחירה ונימוקיו. כאשר כל התלמידים מסיימים את דרכם במבוך ומגיעים אל הבאר הדיון הופך 

 להיות כיתתי.
 ?מה המקרה הזה מזכיר לכם? נשמע מוכר 
כי התלמידים יבינו שהדילמה של נח דומה לדילמה שהוצגה בפניהם במבואה, ולפיכך גם  חשוב

הערכים המתנגשים בדילמה זהים. המורה והתלמידים יעזרו בהקבלה בין הדילמות בכדי לפשט/ 
 להנגיש/ להזדהות עם הדילמה התנכ"ית.

 
 דקות 20ניתוח הדילמה /  –גוף 

ע לימוד משותף של המקורות ונשמע יתרונות וחסרונות עתה משעברו כולם במסלול המבוך, נבצ
 לבחירה בכל ערך, מהפן היהודי, מהפן הציוני ומהפן האזרחי.

על מסך הטאבלט יעלה שוב  דף הלימוד הכולל תימוכין ולאחר לימוד כל מקור התלמיד יחליט האם 
אר עם המקורות "לאסוף" אליו את המקור או "לזרוק" על פי הזדהות אישית. בסוף הלימוד ייש

ששכנעו אותו ויבנה נימוק שמחזק את דעתו. חשוב לאפשר למס' רב של תלמידים לבטא דעתם 
וליצור אווירה פתוחה המעודדת דעות שונות )"איזה רעיון מיוחד", "וואו לא חשבתי על זה", 

 "שמעתם מה יוסי אמר? אם מסתכלים על זה מהכיוון השני רואים ש..."(.
 ן:שאלות מנחות לדיו

 ?באיזה ערך בחרת? מדוע 
 ?מי גם בחר בערך זה? מדוע 
 ?מי מזדהה עם מה שיוסי אמר 
 ?איזה טקסט שכנע אותך 
  העםמישהו יודע באיזה ערך בחר ? 
  ?האם הגעתי להתכנסות בבאר באותה דעה בה החזקתי מלכתחילה 
  האם עמדתי על דעתי, או שמא השתכנעתי אחרת? האם שיניתי דעתי ובחרתי בערך

 גש לערך ההתחלתי?המתנ
  ?האם סיימתי את המבוך עם הקבוצה איתה התחלתי 

 
 

 דקות 10הבחירה /  ניתוח תהליך
לאחר ביצוע שלב ניתוח הדילמה וההתבוננות הרפלקטיבית על התהליך שעברו התלמידים במבוך, 

אדם, במסגרתה יישאלו -תיערך רטרוספקטיבה שתבחן את תהליך התגבשותן של עמדות בקרב בני
 שאלות מסדר גבוה כגון:

  ?כיצד מתגבשת דעה/עמדה/מחשבה של אדם 
  ?איזה תהליכים הוא צריך לעבור כדי להגיע לגיבוש דעה מוצק 
  ?האם נכון לסמוך רק על מה שאני חושב? רק על מה שאחרים חושבים 
 ?אילו כלי עזר עמדו לרשותך בדרך לגיבוש הדעה 
  ?מה במיוחד השפיע עליך לשינוי החלטתך או לקבלה מוחלטת שלה 
  נקודות שבהן תציין את הדרך הנכונה לקבלת החלטה: מה השלב הראשון, השני  3רשום

והשלישי? לחילופין, תוכל לצייר תרשים זרימה המראה את הדרך שאתה עברת מרגע 
 קריאת הדילמה ועד לקבלת ההכרעה.

 
 דקות 5סבב סיכום /  –סיכום 

35 
 

כם על לסיכום נשמע תובנות מפי הילדים, מעין סבב קשיח בו כל אחד אומר משפט מס
 הפעילות/החוויה שעבר במבוך: מה התחדש לך בעקבות הפעילות?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון שנתי להפעלת המוצר גן תנכי
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מספר  נושא-תת נושא תאריך
 שיעורים

 הערות על ידי מי?

סובלנות  דילמה נובמבר

והכלה של 

 דעות אחרות

שיעור מבוא  מחנכת 2

ללימוד בגן 

התנכי בשבוע 

 רבין
בקיאות  דצמבר

 בסיפור

הפרשה 

)נח/אברהם/ 

 מתן תורה(

 

תיבת נח 

-והמבול/ לך

לך/ עשרת 

 הדברות

שיעור  מחנכת 1

הבקיאות 

בכיתה יקדים 

כל נושא חדש 

ויכין את 

התלמידים 

 ללמידה בגן 

כבוד לסמכות  נח פברואר

מול ערבות 

 הדדית

צוות הגן  1

 התנכי
עד סוף 

 'מחצית א

נאמנות  אברהם אפריל

למשפחה  מול 

 אהבת הארץ

צוות הגן  1

 התנכי
 עד פסח

כיבוד החוק  תורה-מתן יוני

 מול

 חופש הבחירה

צוות הגן  1

 התנכי
 עד סוף השנה

 

 

35 
 

כם על לסיכום נשמע תובנות מפי הילדים, מעין סבב קשיח בו כל אחד אומר משפט מס
 הפעילות/החוויה שעבר במבוך: מה התחדש לך בעקבות הפעילות?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון שנתי להפעלת המוצר גן תנכי
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 שאלון להורים
 הזהות היהודית, ציונית ואזרחית של התלמיד.השפעת המוצר גן תנכי  על עיצוב 

 

 

 שאלון לתלמיד
 הזהות היהודית, ציונית ואזרחית של התלמיד.השפעת המוצר גן תנכי  על עיצוב 

 

 

 

 1 
כלל 
 לא

2 3 4 5 6 
במידה 

רבה 
 מאוד

       .הגן התנכי עזר לילדי בהתמודדות עם קונפליקטים1
       .ילדי יודעים לקבל שונות בקרב המשפחה2
       .אני מזהה שינוי בשיח על ילדי בנושא פתרון בעיות3
       היטב עם פתרון בעיות. .ניכר כי בני/ביתי מתמודדים4
       .ילדי מציג טיעונים בדרך מנומקת5
       .ילדי מבינים שיש זהויות דתיות שונות6
       .ילדי מגלים סובלנות כלפי השונה והאחר7
       .ילדי מרגישים שייכות לקהילת ביה"ס ולחבריו.8

 1 
כלל 
 לא

2 3 4 5 6 
במידה 

רבה 
 מאוד

       .אני מרגיש שאני מסוגל להתמודד עם קונפליקטים1
       .אני יודע לקבל שונות במשפחה2
       .למדתי לפתור בעיות בין חברים3
       .אני מרגיש שאני זקוק לעוד כלים בהתמודדות עם בעיות.4
       .אני יודע לנמק ולהסביר את עצמי היטב5
       .אני מבין שיש זהויות דתיות שונות6
       .אני מגלה סובלנות כלפי השונה והאחר7
       .אני מרגיש  שייכות לקהילת ביה"ס ולחבריו.8
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 נספח                  

 דרכיםפרשות -גן התנ"כי: מעברים בדילמהשל  תרשים זרימה

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדילמה

 האפשרות הנבחרת / המועדפת:

 

 נימוק המבוסס על טיעונים / מידע מוסמך

 

 Yערך  -אפשרות ב'

 חסרונות

 

 יתרונות

 

 

 מקור יהודי - 1צומת 

 מקור ציוני - 2צומת 

 מקור אזרחי - 3צומת 

 Xערך  -אפשרות א'

 חסרונות

 

 יתרונות

 

 

 מקור יהודי - 1צומת 

 מקור ציוני - 2צומת 

 מקור אזרחי - 3צומת 
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 נספח                  

 דרכיםפרשות -גן התנ"כי: מעברים בדילמהשל  תרשים זרימה

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדילמה

 האפשרות הנבחרת / המועדפת:

 

 נימוק המבוסס על טיעונים / מידע מוסמך

 

 Yערך  -אפשרות ב'

 חסרונות

 

 יתרונות

 

 

 מקור יהודי - 1צומת 

 מקור ציוני - 2צומת 

 מקור אזרחי - 3צומת 

 Xערך  -אפשרות א'

 חסרונות

 

 יתרונות

 

 

 מקור יהודי - 1צומת 

 מקור ציוני - 2צומת 

 מקור אזרחי - 3צומת 


