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)פתגם סיני( "מעט מן הניחוח תמיד יישאר ביד המעניקה ורדים"

ְך."  ִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני ְיהָוה, ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָתּ "ְבּ

)במדבר י"ח, י"ט(

"כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו, 
אך בעת ובעונה אחת להיות עמית בקהילה"

)הרב סולובייצ'יק(

"סור מרע עשה טוב, בקש שלום ורדפהו".
)תהילים ל"ד, ט"ו(

ואהבת לרעך כמוך

 "כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן" 

הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך  "צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, 
העולם כולו" )הרב קוק(.

"ויש הנותנים את כל המעט אשר להם 

הם המאמינים בחיים, הם מלח הארץ 

וטנאם מלא תמיד." 
)ג'ובראן חליל ג'ובראן(
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מעורבות חברתית היא נכונותו של הפרט לפעול ,מתוך 
תחושה של אחריות, ליצירת חברה טובה יותר.

מעורבות בקהילה מחזקת את החוסן הנפשי ותורמת 
לצמצום התנהגויות סיכוניות - )ד"ר יוסי הראל, 2004(. 

העיסוק במעורבות חברתית מגביר תחושת עצמאות ושליטה, 
מעלה את הביטחון העצמי ואת היכולת האישית לקחת חלק 

משמעותי בקבלת החלטות )סדן 1977, פלג 2000(
החינוך למעורבות חברתית בגיל צעיר משפיע על התנדבות 

 בעתיד, 
ועל יחסם של בני נוער לחברה ולקהילה גם בבגרותם - 

 ) janoski, musick, & wilson 1998(
המערכת החינוכית הציבה את טיפוח המעורבות החברתית, 

כאחד מיעדיה וממטרותיה:
"לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל 

תפקידים ולמלא אותם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה 
הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי 
במדינת ישראל" )מתוך מטרות החינוך הממלכתי, 2000(. 

מטרות התוכנית:
1. ללמוד ולהכיר את הערכים: אחריות, נתינה, אכפתיות ויוזמה כמרכבי 

המעורבות החברתית. 
2. להעמיק ולחזק את תחושת השייכות למקום הפיסי והאנושי דרך 

התנסויות של מעורבות חברתית. 

להטמיע בקרב התלמידים את הגורם המארגן "מגילות במעגלי זהות מגבשים 
את מלח הארץ". "מלח הארץ" הכוונה היא לאדם שמכיר את המקום שבו הוא 

חי, מחויב לשמור עליו ופועל למענו ולמען הסביבה הפיזית והאנושית. 
רכיבים אלה מתכתבים עם ערכי בית הספר כפי שמוצגים בפרופיל: כבוד 

האדם אהבת האדם, אחריותיות ומעורבות חברתית. המשמעות שניתנת בכיתה 
ובבית הספר מגילות לתפקיד שאני נותן היא כמו מל"ח - קורט מלח מוסיפה 

טעם כך מל"ח כיתתי תוספת משמעותית לחברת הילדים בכיתה ובבית הספר.
חשוב לחדד את המסר שלכל מעשה טוב, ולו הקטן ביותר, יש השפעה 

משמעותית ומצטברת. ניתן לחשוב יחד עם הילדים - אילו מעשים טובים 
אני יכול לעשות למען מישהו אחר היום / השבוע? חשוב לעודד את הילדים 

לחשוב על כמה שיותר רעיונות למעשים טובים היכולים לסייע למישהו אחר 
ולגרום לו להרגשה טובה. למשל, לעזור לחבר לסדר את הצעצועים, לשתף 

חברים במשחק, לחייך למישהו שנראה עצוב, לסלוח לחבר שפגע, לעזור לילד 
קטן ממני בגן שעשועים לעלות על מתקן, לסייע להורים בסחיבת השקיות 

מהסופרמרקט, לבקר חבר חולה ועוד.

האחריות האישית של האדם תתבסס על המודעות שלו לעצמו - לגבולותיו, 
לרצונותיו, לתפיסותיו, לרגשותיו ולהתנהגותו במרחב החברתי והפיזי שלו.

תפיסת הילד את עצמו משפיעה על האופן שבו הוא קולט את החוויות 
ואת אשר הוא לומד, וכן על יכולתו להתמודד. בשני המישורים, הקוגניטיבי 

וההתנהגותי, יש השפעה ישירה של עשייה, של הפעולות לאור החוויה 
והמשימות המשותפות. תגובות הצוות יחזקו את ההתנהגות החיובית, גם 

במשימות מובנות וגם בהתייחסות ספונטנית. אולם, באמצעות התוכנית אנו 
רוצים להשפיע על המודעות האישית, על תפיסת מעגלי החיים הנוספים, 

על מנת שההתנהגות הערכית תהפוך עם השנים לחלק מזהותו של התלמיד 
המסיים את לימודיו בביה"ס. לכן, נקיים, במסגרת המוצר, שיח רגשי בקבוצה 
קטנה, הידוע בתוכנית הגנים כ"מעגל הקסם" - קבוצה קבועה וחצי מובנית. 
דרך השיח נאפשר לילדים להכיר את עולמם הרגשי, את כוחותיהם ודרכים 
מגוונות להתמודדות, להתלבטויות ועוד, באמצעות הבעה והקשבה לעצמם 

ולאחרים בקבוצה. את השיח שנוצר בקבוצה מגדירים כללים ברורים המביעים 
כבוד. במעגל מתנסה הילד בחוויה של קבלה והענקה של תשומת לב ובהאזנה 

לזולת. הוא לומד להעריך את מה שאחרים עושים למענו. התכנית שיטתית, 
מובנית למחצה ועם זאת גמישה ופתוחה. ההתנסות בכל שלב מכינה את 

הילדים לנוע בהדרגה לשלב הבא. )מעגל הקסם , משרד החינוך( 

”על מנת להגיע לאהבה 
אמתית צריך אדם ללמוד 
לאהוב את עצמו, להכיר,
לקבל ולהעריך את עצמו. 
כך יתאפשר גם לאחרים 

להעריך אותו"

 ל׳ בוסקאליה )1985(

רציונל - 
ילדי מגילות מגלים מעורבות בים המלח

המעורבות החברתית מוגדרת על פני רצף הנע מערנות 
לסובב, דרך השתתפות ושיתוף, לעבר עשייה למען האחר/

הסביבה.
טיפוח מעורבות חברתית באופן מובנה ומתפתח מחייב 

עיסוק ב-3 מישורים במקביל:
1. המישור הקוגניטיבי - חשיפה לתוכן ונקיטת עמדה 

ערכית לסביבה הקרובה והרחוקה.
2. המישור ההתנסותי - התנסויות בשילוב תהליך 

רפלקטיבי, בכדי לחזק את היכולת לראות את צרכי 
האחר, וביכולת לפעול במגוון אופנים. 

3. המישור ההתנהגותי - טיפוח מיומנויות אישות ובין 
אישיות, מודעות לחוזקות ומימושם במילוי תפקיד 

בכיתה, בביה"ס ובקהילה.

המוצר "מוסיפים את המל"ח" הוא תכנית לימודים 
ספירלית, דינמית ומתפתחת, שיש בה העמקה, למידה, 

חוויה ועשייה לקידום נושאים של מעורבות חברתית 
וסביבתית בים המלח. התוכנית כוללת עבודה על ערכים 

ותהליך עיבוד רגשי.

ביקור כיתה ד' בשלוותא- מוסד לילדים עם תסמונת דאון
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המעורבות החברתית מתחילה בברור מהו מל"ח, מעורבות למען החברה, 
התוספת שלי לכלל. תחילת התהליך במעגל הכיתתי סביב ארבעת הערכים: 

אחריות, אכפתיות, נתינה ויוזמה ובהמשך מתרחב למעגל הבית ספרי 
והקהילתי דרך חוויה, לימד פעולה/עשייה ופעילות רפלקטיבית בקבוצות 

קטנות. 

עקרונות הציר המרכזי של המוצר:
1. אחריות: ערנות לסובב, יחס רציני לתפקיד, פעילות 

אכפתית כלפי התחום, ביצוע המשימות הנדרשות מבעל 
התפקיד במלואן.

2. התמדה: השלמת מלוא התקופה שנקבעה לתפקיד, 
ביצוע המשימות בעקביות.

3. יוזמה: העלאת רעיונות חדשים לקידום התחום במסגרתו 
פועלים, ביצוע פעולות לקידום התחום מעבר לנדרש 

במסגרת התפקיד.
4. תקשורת בין-אישית: פעילות תוך התחשבות בצרכים 
וברגשות של חברי הקבוצה/הכיתה, יחס מכבד לאחרים, 

שיתוף פעולה עם ילדי הכיתה ועם בעלי התפקיד הנוספים, 
מתן מקום לאחרים לייעץ/לסייע לבעל התפקיד, בדגש על 

נתינה.

בעזרת עקרונות אלה אנו מפתחים אצל התלמידים שיח מברר 
זהות, שאילת שאלות. בדיון באמצעות מעגלי השיח, מתפתח תהליך רפלקטיבי 
אישי, קבוצתי וכיתתי. שזירת התהליכים תוביל למעורבות חברתית משמעותית 

שתתחיל בסביבת הכיתה ותתפתח ,עם הזמן והשנים, לסביבה החיצונית.

מדובר בשני מעגלים:
מעגל ראשון -. ארבע יחידות, בהן נבחן מרכיבי מעורבות חברתית ונסיים 

באירוע שיא כיתתית/ בית ספרי בחנוכה - "האור שבי". 
 מעגל שני - התנסויות של מעורבות חברתית ברמת כיתה ונקודת עשרת 

ימי תודה. 

פעילויות ברמת ביה"ס
1. מעגלי שיח בקבוצות קטנות לאחר כל יחידה.

2. פתגמים מתוך ערכי המעורבות החברתית ברחבי ביה"ס. 
3. בסוף השנה אלבום מעורבות חברתית כתתי -

כל תלמיד עמוד סיכום אישי. 
4. כד מגילות המעורבות חברתית - פאזל מצטבר ע"פ פעילויות על חלקי 

הפאזל תיאור ושם הילד. לכל כיתה צבע של חלקי הפאזל. 

הרכב התוכנית ''כי טיפה ועוד טיפה תהיינה לים ''
החשיבות המרכזית של  המוצר מגלים את המל"ח היא להעביר לתלמידים 

מסר של חשיבות המעשים הקטנים. המעשים הקטנים הם אלו שבונים את 
השלם. הכוונה היא להדגיש שכל שלם בנוי מהרבה פרטים קטנים. ובכל אחד 

מאתנו יש כוחות ויכולות שאם נבחר לתת ולעשות למען האחר, ניתן טיפה, 
גרגר אחד, יהיה לנו עולם הרבה יותר יפה ,טוב ומואר.

מספר פעולות ומשחקים להעברת המסר הכללי:
שלב א'- המגדל.

הכיתה תתחלק לחמש קבוצות, כחמישה תלמידים בקבוצה. כל קבוצה תקבל 
כ- 20 אבני לגו/ קלפים/ קוביות או כל דבר אחר שניתן לבנות אתו.

על התלמידים לבנות תוך 10 דקות מגדל גבוה, יציב ויפה.
 לאחר שסיימו, נשאל - מה הם רואים?! סביר להניח שהרוב יענו - מגדל. 

אבל, אולי חלק יראו דבר אחר: 20 קוביות מחוברות יחדיו.

שלב ב'- טיפה אחת בים
המורה יחלק לכל תלמיד כוס חד פעמית, ויניח דלי במרכז החדר.
על התלמידים למלא את הדלי במים אבל אך ורק בעזרת הכוסות.

שלב ג- מה עשיתי?!
המורה יערוך סבב בין התלמידים. על כל תלמיד בתורו לספר על מעשה טוב 

שעשה היום.
מן הסתם המעשים הטובים יהיו: עזרתי לאימא, עזרתי לחבר וכדומה..

לאחר שכל תלמיד ותלמיד סיפר על מעשה, המורה יעלה לדיון את השאלה 
הבאה: המעשים שעשיתם כל-כך קטנים ולא משמעותיים למה אתם עושים 

אותם בכלל?

על מי זה משפיע?!
אפשר להראות את הסרטון על סיפור כוכב הים )כיצד אנחנו יכולים 

להשפיע ולשנות גם אם זה נחשב למעשה קטן ביחס לכלל(
 .https://www.youtube.com/watch?v=mOIB6Fa2vPc 

או לרשום ביוטיוב: סיפור כוכב הים

שלב ד'- סיפור הילד והסכר
המורה יספר לתלמידים את הסיפור "הגיבור הקטן מהרלם" )נספח מס' 1(

הסיפור מדבר בעד עצמו!!! כדאי לחדד את הנקודה כי זרת אחת של ילד אחד, 
יכולה להציל עיר שלמה ולעצור נהר שלם, שהסכר הבנוי העצום- לא הצליח 

לעצור.
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נוסחת עבודהגורם מארגן
תחומי החיים - הרחבה, שילובים וחיבורים בכל תחומי החיים.

הגדלת הנראות בשגרת החיים.

קהילתילימודיחברתיארגוניתרבותיפיזיחזון ערכים

חזון - תמונה עתידית 
של הארגון המבוסס 
על ערכים ועקרונות, 
המנחים את העשייה.

ערך - אידיאל בתחום 
האמונה.

"בית הספר מגילות 
רואה בכבוד האדם 
ובדרך ארץ ערכים 
מרכזיים ויחנך את 
תלמידיו לסובלנות 

לאחריות ומעורבות 
חברתית".

ציר התוכן שנבחר, אשר 
בעזרתו מאורגנים כל תחומי 

החיים של בית הספר.

מגילות במעגלי הזהות 
מגבשים את מלח 

הארץ.

הערכים המובילים בבית 
 הספר מגילות הם:

כבוד האדם ואהבת 
האדם, אחריות, 

אחריותיות, 
ומעורבות חברתית. 

המתכון להצלחה 
הוא מתווה את הדרך.

הנוסחה מאפשרת 
לצוות "לדבר" בשפה 

משותפת ולשדר 
לתלמידים ולהורים 

מסרים אחידים.

שיתוף פעולה, 
יצירתיות 

דיפרנציאליות.

כללי מרחבי הלמידה הקיים 
במבנה בית הספר ומחוצה 

לו.

*נראות פיסי.
מה יראה מבקר בבית 

הספר?

*פתגמים המשולבים 
במוצר יופצו ברחבי בית 

הספר. 

*במקום מרכזי בבית הספר 
יעמוד כד עם מלח ובכל 

פעם יוסיפו התלמידים את 
המל"ח שלהם לכד בצורת 

פאזל.
לכל כיתה יהיה הצבע 

הייחודי שלה ותלמיד מקבל 
את הזכות להדביק את 

החלק שלו בכד על סמך 
ביצוע משמעותי ולאורך זמן.

*עשרת ימי תודה - 
התלמידים יכינו תודות 

לחונכים .

התחום של הטקסים 
והריטואלים, השפה, 
הסמלים והמנהגים 

הייחודיים לבית הספר.

*תרגום של הערכים 
לעשייה, להמחשה, 

להפצה. 

*טקס לאחר לימוד 
ארבעת הערכים - 

"האור שבי" טקס כיתתי. 

 *עשרת ימי תודה -
בין כה' בניסן עד ד' 

באייר, יום העצמאות.
למי אני אומר תודה.

הדרך בה בית הספר מנהל 
ומארגן את חיי היום יום, מבנים 
ארגוניים, מבנה למידה, קבוצות 

למידה וועדות שונות.

 לו"ז לימודי, מיקוד זמן,
ימי שיא, תערוכות, מפגשים 

עם מרצים, מערכת שעות 
מוסכמת ומתועדת.

הנושא נלמד בכיתות א- ג 
במסגרת שיעורי מפתח הל"ב 

)שעה שבועית ( במחצית א'
וההתנסות היא הפעילות 

בשעת חונכות כשעה במערכת.

פעילות הסיכום - 
"האור שבי" - היא לאחר 
הקניית ארבעת הערכים. 

)חנוכה(

התוכניות הפורמאליות 
הקשורות לתחום החברתי, 

רב גילאית, רב תרבותית, 
יוזמות ופעילויות חברתיות 

ובו 
כל התוכניות הבלתי 

פורמאליות.

כל תלמיד יקדיש זמן 
לנתינה עבור תלמיד אחר 
בבית הספר. בזמן מוגדר 

)שעת חונכות( 

חונכות של ילדי ו - לילדי 
הגן 

חונכות קריאה של ילדי 
ג- לילדי א

התוכניות הפורמאליות של משרד החינוך.

צירי אורך משותפים לכולם
פעילויות לימודיות

א. התלמידים ילמדו על ארבעה מתוך 
המרכיבים של המעורבות החברתית:

אחריות, יוזמה, אכפתיות, נתינה.
יחוו את המרכיבים השונים ויישמו אותם.

ב. התלמידים יתנסו בתהליך של חונכות 
קריאה בין כיתות ג לכיתות א. על בסיס 
זה תיערך רטרוספקטיבה של תלמידי ג'.

ג. כל התלמידים יתנסו בתהליך 
רטרוספקטיבי כיתתי - יתנהל יומן 

המעורבות החברתית הכיתתית, דרך 
כתיבה טיעונית, כאשר הפרמטרים הם: 

מה הרעיון? 
האם זו הייתה יוזמה שלי או 

שהצטרפתי?
מה אני נתתי? עד כמה היה אכפת לי 

הצלחת המשימה? מה המל"ח שהוספתי? 
לאיזו דמות או פתגם יהודי התקשרה 

הפעילות שנעשתה?

ד. פעילות בנושא תודה לקראת עשרת 
ימי תודה. )בין כה' בניסן לד' באייר( 

האוכלוסייה שבית 
הספר מגדיר כקהילה.

קהילת ההורים

טבלה מארגית - כלי לביצוע מגלים את המל"ח

)מעורבות למען החברה(
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רצף השיעורים והפעילויות 
1. יחידת ההקדמה לכולם :

• הספור על המלך ליר  
• אהבה כמו מלח
• סיפור עם ממרוקו

המלח -תוספת קטנה שנותנת המון 
היו היה מלך, ולו שלוש בנות.

יום אחד היה המלך עצוב. התקרבה אליו בתו הבכורה ושאלה 
מדוע לבו עצוב.

השיב המלך: "לבי עצוב מפני שאת אינך אוהבת אותי".
"אני כן אוהבת אותך, אבא" אמרה הבת, 

"אני אוהבת אותך כמו לחם."
שמע המלך והיה שבע רצון.

חלף זמן מה, והמלך התעצב שוב אל לבו. נכנסה אליו הבת 
האמצעית ושאלה:

"מה לך, אבי? מדוע אתה עצוב?"
השיב המלך: "אני עצוב מפני שאינך אוהבת אותי."

"אבל אני אוהבת אותך מאוד," אמרה הבת האמצעית.
"אני אוהבת אותך כמו מים."

שוב היה המלך שבע רצון. 
כעבור עוד זמן ראתה הבת הקטנה את אביה יושב ולבו 

עצוב.
שאלה אותו: "מה לך, אבי? למה אתה עצוב?"

אמר לה: "אני עצוב כי את אינך אוהבת אותי."
"אני כן אוהבת אותך," אמרה הבת הצעירה והוסיפה:

"אני אוהבת אותך כמו מלח!"
"כמו מלח?" שאל המלך ברוגז וצעק: "הסתלקי מפה, 

חצופה שכמותך!" והוא גירש את בתו מהבית.
עזבה הבת את הארמון והחלה לנוע ולנוד בדרכים. 

בדרכה פגשה בנסיך.
שאל אותה הנסיך: "מדוע את משוטטת בדרכים כאחד 

מפשוטי העם?"
סיפרה לו בת המלך את סיפור המעשה. לקח אותה הנסיך 

לארמון וערך חגיגה גדולה, שאליה הזמין גם את אביה המלך.
לפני החגיגה הוא ציווה על הטבח: "את כל האוכל שתגיש 

למלך, תבשל בלי מלח". וכך היה. המלך כיבד את החגיגה 
בנוכחותו, וכשהתחיל לאכול הוא הרגיש מיד שהאוכל אינו 

ערב לחֵך, וטעמו תפל. ביקש המלך לקרוא לטבח.
"מה קרה לאוכל? הוא חסר טעם", אמר לו בזעם.

"זה מפני שבישלתי אותו בלי מלח, אדוני", השיב הטבח.
"ומי ציווה עליך לעשות זאת?" שאל המלך.

"אני ציוויתי!" שמע המלך קול מאחוריו, וכשפנה לאחור ראה 
את בתו הצעירה. הבין המלך מה רצתה בתו ללמדו, והוא 

השיב אותה הביתה בשמחה.

שאלות
1. מה מסמל המלח בסיפור?

2.כיצד מביאה בתו של המלך את המלך להבנה בחשיבות המלח ומי מסייע לה ?
3.המלח מופיע בסיפור זה כמשל - מה המשמעות הנוספת של המלח בחיים 

בכלל ובכיתה שלכם ?

הרחבה - כיתות ב'
בבירור משמעות המלח: היהדות מתייחסת למלח כאחד הסמלים לברית בין עם 

ישראל ובין ה' כמו שמלח לא מתקלקל לעולם בשום מצב, כך הברית בין עם 
ישראל לה' לא משתנה לעולם בכל מצב, ולראיה טבילת החלה במלח בקידוש 

ליל שבת .

בחירה אפשרות ליצור יצירה במלח. 

טקסטים: הרחבה לכיתות ג '
אוצרות ים המלח 

ךְ." )במדבר י"ח, י"ט( ָּ רִית מֶלַח עֹולָם הִוא לִפְנֵי יְהוָה, לְךָ ּולְזַרְעֲךָ אִת ְּ 1( "ב
2( "מעט מן הניחוח תמיד יישאר ביד המעניקה ורדים" פתגם סיני (

שאלות מבררות זהות
1( מה מרמז הטקסט?
2( מה זה מעורר בך? 

3( איך נגדיר תוספת משמעותית בכיתה שלנו? מלח בקשר ביננו?

הגדרה מעורבות חברתית היא נכונות של הפרט לפעול מתוך תחושה של 
אחריות ליצירת חברה טובה יותר.

מעגל שיח )רפלקציה( מעגל קסם 2 ע"י מפתח הקסם. 

אפשרויות נוספות לשיח 
תרגיל פותח הפעלה 
נקודות לשיח במעגל 

אני יכול לספר על עצמי....
אני יכול לספר על ה"מלח" שלי 

א. סבב פתוח שבו יספר כל ילד משהו על עצמו, 
ב. הצגת חוקי המעגל לארגון השיח 

*כיצד בחרתי מה לספר בקבוצה 
*כיצד הרגשתי שהקשיבו לי 

*אם הייתי בת המלך / או הטבח 
של המלך ... הייתי עושה ....

*חלוקה של פתקים עם תכונות / 
תפקידים  שיכולים להוסיף מלח 

לכיתה?  

*מה הרגשתי כשילדי הקבוצה 
הצליחו לנחש מי אני? 

*כיצד הצלחתי לנחש מי הם 
הילדים האחרים?

*איזה תכונה הייתי רוצה שיגידו 
עלי?

*משהו שלא יודעים עלי והייתי 
רוצה להוסיף?

*מה הרגשתי עם הסיפור? ומה 
אהבתי בפעילות בכיתה ולמה?

*משהו שאני אוהב? 

*משהו קטן שאני עושה ביום 
ומוסיף לחיים?

חונכות כיתה ד' את ילדי כיתה א'
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כל אחד הוא אור 
קטן וכולנו אור איתן

צריך שכל איש ידע ויבין, 

שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו 
כנר חברו, ואין איש שאין לו נר.

וצריך שכל איש ידע ויבין, 
שעליו לעמול ולגלות את אור הנר 

ברבים, 
ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר 

את העולם כולו.

הרב קוק

פעילות סיכום האור שבי
מטרות מערך הפעילות

1. התלמידים יכירו את הכוחות המיוחדים הטמונים בהם עצמם.
2. התלמידים יכירו ויכבדו את הכוחות השונים של חבריהם.

3. התלמידים יבחרו לעשות מעשים התורמים לסביבתם הנובעים
מכוחותיהם האישיים.

מהלך הפעילות
 הפעילות מבוססות על אמרתו של הרב קוק ומחולקת ל-4 חלקים. 

בכל חלק התלמידים נחשפים לחלק אחד של האמרה 
ומקשרים אותה לחייהם. 

חלק א - צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר
פותחים את השיעור במצגת על אור ואומרים:

האור הוא היסוד הראשון שנברא בעולם. 
שנאמר: "ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב" 

)בראשית א'(

מדוע האור כל כך חשוב בחיינו?
 כל קבוצה מקבלת פאזל עם ניב/פתגם הקשור לאור ולאחר מכן מציגה 

בפני כל הכיתה.

מדוע מחברים את המושג אור לחיי אנשים?
חשיפה של החלק הראשון של האמרה:

צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר

כל תלמיד מקבל דף שילווה אותו במהלך מערך זה. בחלקו הראשון, כל תלמיד 
אוסף מ-8 מקורות שונים )בני משפחה, חברים( מה לדעתם האור שבו. לאחר 

מכן הילד בוחר מה לדעתו האור שבו ומנמק מדוע בחר באור זה.

חלק ב - ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר.
פעילות בנושא שונות וקבלת האחר. )השיר פלא(

חלק ג - וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים
על מנת שאוכל לגלות את האור שבי, אין הכוונה רק שחברי יכירו את התכונות 

הטובות בי. הכוונה היא להפיץ את האור - לתרום לסביבתי בעזרת הכוחות 
החיוביים שלי. 

כל תלמיד בוחר מעשה טוב ותורם שהוא רוצה לעשות שקשור לאור שבו. 
התרומה יכולה להיות קשורה בכל אחד ממעגלי השייכות אליו הוא שייך: 

משפחה, חברים, כיתה, בית הספר, הקהילה.

חלק ד - ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
מכינים בכיתה תמונה של אבוקה גדולה ע"פ מעגלי החיים של הילדים. כל 
תלמיד שמשתף כיצד הוא תרם לחברה בעזרת אורו, מדביק זאת גם בכתב 
על האבוקה הכיתתית. האבוקה גדלה ונצבעת מיום ליום דרך מעשיהם של 

הילדים.
כך נתן לראות ולהבין את התמונה הכללית, כיצד מעשה קטן של כל אחד תרם 

למעשה גדול ביחד. 

אור בעיניים, שמחה בלב
לכל אדם יש נקודות של אור,

יש אדם סבלני שמחכה בתור,  
יש אדם שאוהב לחייך,
יש אדם שיודע לתווך,

יש אדם שעוזר לחבר בצרה,
ושואל אותו: חבר, מה קרה?

יש אדם שיודע לשיר את כל השירים,
יש אדם שמכבד את ההורים,

יש אדם שיודע להקשיב,
יש אדם ששואל ואוהב גם להשיב,
יש אדם שרץ הכי מהר בעולם,
ויש שאוהב לצייר, יותר מכולם,

 ואם מחברים את נקודות האור 
של כל האנשים,

מקבלים דבר מדהים:
 אור איתן, אור גדול, אור עצום ,

אור אוהב,
אור שמחמם לכולנו את הלב!!!!

לא יהיה ניצחון של האור על החושך, 
כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה,

שבמקום להילחם בחושך יש להגביר את האור.  
)אהרון דוד גורדון(

מעט אור דוחה הרבה מן החושך. 
)הבעל שם טוב(

פתח פיך ויאירו דבריך - דבר באופן ברור ואמור דברים חכמים

הלך לאורו - הלך בדרכיו

יצא לאור - התפרסם

אורו פניו - פנים מאירות - גילה יחס של רצון ושמחה.
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תֹוְך ּתֹוכֹו ּדֹוֵלק ֵנר ּבְ ל ִאיׁש ֵיַדע ְוָיִבין, ׁשֶ ּכָ ָצִריְך ׁשֶ
י? ם רֹוִאים ּבִ ֵאּלּו ְנֻקּדֹות אֹור ַאּתֶ

ֵאין לֹו ֵנר. ֵנר ֲחֵברֹו, ְוֵאין ִאיׁש ׁשֶ ּלֹו ּכְ ְוֵאין נרֹו ׁשֶ
ֶּלָמַדְּתִי עַל ֲחבֵרַי:  ִים שׁ ּדְבָרִים ֲחדָשׁ

י: ַחְרּתִ ּבָ ת ָהאֹור ׁשֶ ְנֻקּדַ

ֵני: ה זֹו ִמּפְ ְנֻקּדָ י ּבִ ַחְרּתִ ּבָ

ים ר ּבַרּבִ ָעָליו ַלֲעֹמל ּוְלַגּלֹות ֶאת אֹור ַהּנֵ ל ִאיׁש ֵיַדע ְוָיִבין, ׁשֶ ּכָ ְוָצִריְך ׁשֶ
ֶּלִי ּברַּבִים? ּכֵיצַד ֲאגַּלֶה אֶת הָאֹור שׁ

ּלֹו. דֹוָלה ּוְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ולהדליקו ַלֲאבּוָקה ּגְ
ֶּמִּסְבִיבִי? ּבַּמֶה ּתָרַמְּתִי לְמִי שׁ

מגלים את המלח מגלים את המלח

י ּבִ ָהאֹור ׁשֶ
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ממַצְּפֵן למַצְּפּון
מטרות המערך: 

1. התלמידים יבינו כי ערכי הינם אבני דרך העוזרים לנו להבדיל בין טוב לרע.
2. התלמידים יבינו כי כל דילמה בחיינו היא צומת בחירה בין ערכים שונים.

3. התלמידים יבחנו מהם הערכים המנחים אותם.
4. התלמידים יבינו כי הערכים שכל אחד מאיתנו בוחר משפיעים על החברה 

בה אנו חיים.

מהלך הפעילויות:
חלק א' - חפש את המטמון

פתחנו את הפעילות בהכרות עם מצפן כאמצעי להבין ולהכיר את הדרך 
הנכונה. בחצר בית הספר הוחבא "אוצר" ולתלמידים ניתנו 15 דקות למצוא 

אותו. נערך דיון בכיתה כיצד אפשר לעמוד במשימה והם בחרו להשתמש 
במצפן )אותו הם התבקשו להביא קודם לכן מביתם(.

כל תלמיד קיבל גם ציור של מצפן, ואחר שלמדנו כיצד להשתמש בו והיכן 
נמצא כל כיוון יצאנו לדרך.

בחצר בית הספר הוחבאו 4 פתקים שהובילו את התלמידים הגיעו לאוצר.
הפתק הבא נמצא בשער המערבי ביותר.
הפתק הבא נמצא בשער המזרחי ביותר.

הפתק הבא נמצא על דלת הכיתה הצפונית ביותר.
האוצר נמצא בצד המערבי של הזחל.

חלק ב' - ממצפן למצפון
לאחר ההתרגשות הגדולה של מציאת האוצר, התלמידים ערכו דיון:

כדי לדעת את הדרך הנכונה, משתמשים במצפן. כיצד נוכל לדעת מה הדרך 
הנכונה בהתנהגות שלנו? כיצד נבדיל בין טוב לרע?

התלמידים צפו בקטע קצר מתוך הספר "פינוקיו", בו פינוקיו מקבל מצפון.
http://vidto.me/31woljaz5tkl.html   מדקה 14:40 עד 18:45

שוחחנו על כך שכל אחד מאיתנו בונה לעצמו את מצפונו ולא מסתובב עם 
צרצר על הכתף...

חלק ג' - מהו ערך?
כל תלמיד קיבל דף בינגו עם ערכים ושיחקנו בכיתה.

בכל פעם התלמידים הקשיבו לדילמה. במידה והיה להם את הערך המתאים 
לדילמה, הם סימנו בלוח הבינגו שלהם. )כרטיסי בינגו ניתן ליצור בפשטות 

http://bingo.saksena.net/bingo :במחוללי הבינגו באינטרנט. לדוגמא

דילמות בינגו ערכים:
ּכָבֹוד - אייל ממש נפגע מילד בכיתה שהעליב אותו. הוא ממש הרגיש שהוא 

רוצה לקלל ואף להרביץ, אך הוא עצר את עצמו, אמר בכעס לילד בכיתתו 
שיסתכל על ההתנהגות שלו, והלך לשחק עם ילדים אחרים.

ֲחבֵרּות - לקראת המבחן בחשבון שי רצתה לחזור על כל החומר. עדי ביקשה 
ממנה שתלמד אותה נושאים ששי יודעת אותם היטב. שי התלבטה אם ללמד 
את עדי או לחזור על הנושאים שהיא פחות זוכרת. לבסוף שי השקיע את רוב 

זמנה בעזרה לעדי.

ְּפָחָה - החברים של אסף נפגש ביום שישי בערב בדיוק בזמן הארוחה  מִשׁ
המשפחתית. דוד נפגש קודם כל עם משפחתו והגיע באיחור לחבריו. 

ּכֶסֶף - בקיבוץ ביקשו ממספר ילדים להתנדב ולהפעיל תחנות ספורט. גיל אמר 
שאם לא משלמים על כך, הוא לא מוכן להגיע.

אֲַחרָיּות - דנה צריכה להומיא את הכלבה לטיול אבל היא מאוד עייפה... בסוף 
היא התגברה על העייפות ויצאה עם הכלבה.

אֲַהבַת הָאֶרֶץ - בחופש המשפחה התלבטה אם ללכת לסרט או לצאת לטיול, 
והם בחרו לצאת לטייל. 

אִכְּפַּתִּיֹות רק ּכְלַּפֵי עַצְמִי - שירי ולי קיבלו מתנה מההורים שחזרו מחול שקית 
סוכריות. שירי שמרה את כל הסוכריות ולעצמה והן הספיקו לה לזמן רב.

אִכְּפַּתִּיֹות ּכְלַּפֵי ֲאחֵרִים - שירי ולי קיבלו מתנה מההורים שחזרו מחול שקית 
סוכריות. לי חילקה את הסוכריות בין חבריה והן נגמרו לה באותו היום.

ִּתּוף ּפְעֻּלָה - גיא וכיתתו שיחקו בטורניר כדורגל. הוא מאוד רצה להיות זה  שׁ
שמבקיע את שער הניצחון. ברגע האמת הוא ראה שנטלי יותר קרובה לשער, 

ולכן הוא מסר לה את הכדור.

מְצֻּיָנּות ּבְלִּמּודִים - המורה ביקשה מתלמידי הכיתה להכין יומן קריאה על ספר 
אהוב. שירה כל כך נהנתה מהמשימה, היא השקיעה בעבודתה ימים רבים ולמדה 

מכך רבות.
מְצֻּיָנּות ּבִסְּפֹורְט - טלי מתאמנת בהתעמלות אומנותית ומשתתפת בתחוריות 
ארציות. חבריה הזמינו אותה למסיבה ביום שישי. טלי מאוד רצתה ללכת, אך 

בחרה להשאר בבית וללכת לישון מוקדם לקראת התחרות למחרת.

מְעֹרָבּות חֶבְרָתִית - חבריו של ירין רבו ביניהם על דברים שלא קשורים אליו 
וכבר לא מדברים אחד עם השני מספר ימים. ירין חשש להתערב ולהסתבך 
במריבה בעצמו ולבסוף הוא הזמין אותם לביתו, והתעקש שידברו זה עם זה.

חלק ד' - באלו ערכים אני 
בוחר?

כל תלמיד קיבל רשימת ערכים וסימן 
במרקר את הערכים החשובים לו 

ביותר. לאחר מכן התלמידים קיבלו דף 
עבודה עם שתי משימות:

1. לבחור את ארבעת הערכים 
החשובים להם ביותר.

2. לכתוב על כל ערך שהם בחרו 
כיצד הוא בא לידי ביטי בחייהם: 

בבחירותיהם ובהתנהגותם. 

חלק ה' - ערכים משותפים 
בונים את חברת הילדים

במרכז החדר פוזרו ערכים שונים. 
כל תלמיד קיבל מדבקות וסימן את 

הערכים החשובים לו ביותר. כך ראינו 
מהם הערכים החשובים ביותר על 

תלמידי הכיתה, שוחחנו וכתבנו כיצד 
התנהגיות אלו צריכות לבוא לידי ביטוי 

בכיתה.

רעיונות להמשך:
1. כדי להתמיע את מושג הערכים 

יש להתיחס אליהם בדילמות שונות 
הצצות בכיתה ולהבין בין אלו ערכים 

מתקיימת התנגשות.
2. תליית לוח ערכים והתנהגויות 

בכיתה: כאשר תלמיד מתנהג באופן 
חיובי, לכתוב את שמו ואת התנהגותו 
ליד הערך המתאים בכיתה ובאופן זה 

לשבח אותם ולהעצים אותם.

ּכָבֹוד

ֲחבֵרּות

ְּפָחָה מִשׁ

ּכֶסֶף

אֲַחרָיּות

אֲַהבַת הָאֶרֶץ 

אִכְּפַּתִּיֹות רק ּכְלַּפֵי עַצְמִי

אִכְּפַּתִּיֹות ּכְלַּפֵי ֲאחֵרִים

ִּתּוף ּפְעֻּלָה שׁ

מְצֻּיָנּות ּבְלִּמּודִים
מְצֻּיָנּות ּבִסְּפֹורְט

מְעֹרָבּות חֶבְרָתִית

אריזת משלוחי מנות לניצולי שואה בפורים


