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המארגי מוצרהרציונל  -לרעך שאינו כמוך"  ואהבת"  

אישית בין -החינוך הינו בבואה של החברה הכללית. השונות הביןהמוסד החינוכי כחלק ממערכת 

תרבותיות בחברה הישראלית, הנוצרת ממגוון תפוצות, עדות וזרמים, -התלמידים כפרטים והרב

מזמנת לפתחנו אתגר תרבותי וחברתי, והזדמנות ללמוד להכיל את השונה והאחר במעגלים שונים 

ערך. -רם נרצה לחיות. השונות החברתית היא משאב רבשל חיינו ולהדגיש את ערכי החברה שלאו

  .בין חבריה המאפשרת למידה הדדית ההון החברתי של החברה מועצם בזכות השונות

וביל מהלך ערכי, חברתי, מוסרי לה הינה"ואהבת לרעך שאינו כמוך"  המארגי מטרת המוצר

 ולהשפיע על עיצובפת, והומניסטי, המאפשר לפרטים השונים זה מזה לחיות יחדיו בחברת מו

ערכים של  ,אוניברסלייםדמוקרטיים, הומניסטיים ויהודיים, על ערכים  מושתתתזהותם שתהיה 

של קבלת , כבוד האדם, של שוויון, של צדק, של ערבות הדדית, של סולידריות, של סובלנות

רבות האחר, של הכלה ושל חמלה. חברה המאפשרת לכל יחיד מימוש עצמי מתוך אחריות, מעו

 . ומחויבות לכלל



משקף אמונה בכושרו של החינוך לעצב לחיוב את דמותם של  ,במוצר זההמהלך הערכי המוצע 

אשר  היחידים ושל החברה, אמונה שמערכת החינוך מסוגלת להוביל שיח אחר בחברה הישראלית

 ".בריבוי קולות "יהדות בפרופיל בית הספר ובגורם המארגן באה לידי ביטוי גם

ו, אנו עדים בתקופה האחרונה להתגברותם של אירועים קשים, המאופיינים בגילויי לצערנ

פגיעה בחלשים, בקשישים, בזרים ובגורמים שונים בחברה. אירועים אלה  ,אלימות, גזענות

פוגעים ביכולתה של החברה הישראלית לשמש חברת מופת, ומחייבים התגייסות של המערכת 

תם, להובלת שיח מוגן בנושאים בעלי קונפליקט, ולהגברת החינוכית על כל שותפיה למניע

מהלך זה עתיד להוביל לחיזוק . המעורבות החברתית של הנוער כדי ליצור חברה טובה יותר

הספר, להרחבת ההזדמנויות ללמידה משמעותית, ליצירת -אופטימלי של המשאב האנושי בבית

 .הספר ומחוצה לו-בין כותלי ביתהספר ולצמצום התנהגויות שליליות -אקלים מיטבי בבתי

 ערך מוביל בפרופיל בית הספר – העצמה

בתחומי  לצמוח לחונך המאפשר תהליך זהו .רבים במישורים לחניך וגם לחונך גם תורמת החונכות

 המציע מהווה מודל לחיקוי עבור חבר צעיר בהיותווכן מבחינה התנהגותית )אחריות, יצירתיות 

 אווירה יוצר מועצם חונך. ביכולותיו האמונהו העצמי הדימוי רופיולש (להוציא מהסוגריים

 כי תחושה לחניך שנותנת לחניך חונך בין מפרה הדדיות נוצרת. לגדול לחניך המאפשרת מתאימה

 את משפרת זו תחושה. ובינאישיות חברתיות, לימודיות משימות עם להתמודד יכול הוא גם

. ואחרים חברתיים, לימודיים קשיים עם ולהתמודד זלהע נכונותו ואת החניך של העצמי הדימוי

 התלמיד את לקבל לומדים החונכים, לחניכים החונכים בין גילי-בין חברתי קשר מזמנת החונכות

 כזה קשר. גילם בני של חיובי חיקוי למודל נחשפים והחניכים, וסובלנות סבלנות גילוי תוך הצעיר

נכון להניח שהאקלים הבית ספרי ישתפר בעקבות בשגרת חייו ו הספר בבית האווירה את משפר

 החונכים בקרב למעשה הלכה וההתנדבות הנתינה לערכי לחינוך תורמת החונכות. פעילות החניכה

 מעגלי להרחבת תורמת מוצלחת בחונכות התנסות. החניכים בקרב זה למודל ובהיחשפות

וי שניתן לשכפלו לכל בהיותה משמשת מודל לחיק ולקהילה הספר-לבית והתרומה ההתנדבות

 .מקום, לכל פעולה, לכל אדם ולכל חברה

 "יהדות בריבוי קולות" הגורם המארגן

אזורי המשלב לימודי יהדות בכל תחומי הלמידה -הוא בית ספר על "מיתרים-"נטעיםבית הספר 

 היהודית, הציונית והדמוקרטית והעשייה בביה"ס. הצוות החינוכי שואף לחזק ולטפח את זהותו

הגורם המארגן של ביה"ס "יהדות בריבוי קולות"   לימוד סביב ציר התוכן שהוא התלמיד ע"י של

והשיח סביב  הלימוד, ומנותב לעולמו הפנימי של הילד. החונכותקד את העשייה החינוכית הממ

ובים בין הגורם המארגן של ביה"ס, משרתים אותנו בבואנו לזהות את החיבורים והשיל ,ערכים

מתוך חניך, סביב ערכים נבחרים -חונך, לבין ההתנסויות והמפגשים של "בוי קולותיהדות ברי"

הלימוד יסוב סביב טקסטים   .ונתינה תעודת הזהות הבית ספרית: שייכות, קבלת האחר, אחריות

מגוונים מהמקורות היהודיים אשר יביאו לידי ביטוי קולות ודעות שונים ביהדות, וכן יאפשרו 

 .חופשיים להביע דעות ופרשנויות וכן לשאול שאלותלהרגיש לתלמידים 

 

 



 ביה"ס ומערכת ערכיםחזון 

ולהעמקה במקורות  ,לתפיסה ערכית יהודית, ציונית ואזרחית תעודת הזהות הבית ספרית מכוונת

שלמקורות מעמיקים במקורות היהדות והציונות ומגלים  במפגשי החונכותהיהדות והציונות. 

ולכן כל אחד יכול למצוא את הדרך שבה הוא מתחבר  טים אקטואליים,פנים רבות והיב היהודיים

בין תלמידים צעירים הם אמצעי, התכלית הינה החיבור  מפגשי החונכות ,כידוע לערך הנבחר.

והחיבור החברתי על מנת ליצור את ההווי  ,נלמד בשיתוף הילד ההכנה למפגשולכן דף  לבוגרים

 הנבחרים.סביב הערכים  תלמידים מגילאים שוניםהמיוחד בין 

כלי להנחלת התרבות, מפגישה את התלמיד עם ערכי התרבות מהווה  ערכים בכלללמידה של 

ומעניקה לו הזדמנויות לדון בערכים אלו ולהוסיף נידבך להבנת זהותו האישית והקולקטיבית, 

 ערכיים, למותלעו תוכן עולמות בין ייחודי שילוב קיים במפגשי החונכותולגיבוש זהותו העצמית. 

מתן  במקורות היהדות והציונות מאפשרת את הקול/הדרך שלו. ההעמקה וכל אחד יכול למצוא ב

ביטוי לריבוי קולות ביהדות המתחבר היטב ל"אני מאמין" שלנו ומזמן לנו אין ספור צמתי שיח 

 וסוגיות שבאמצעותן נוכל להעמיק ברעיון כנאמנים לו.

לא רק ללמד את הנושא אלא להגישו באופן כזה שחלקים ההיבטים התרבותיים יסייעו לנו 

 ניכרים ממנו ישפיעו ויבנו את זהותו היהודית, הציונית והאזרחית של התלמיד.

 דמוקרטית של התלמיד-אזרחיתו ציונית, על זהותו היהודית העשפה

ולות, זהות התלמיד נבנית ע"י בחירתו האישית עם הכוונת הצוות החינוכי החושף בפניו דעות, ק

ידי  לשפעה על עיצוב זהותו של התלמיד תעשה עה מגוונים על רצף היהדות. ערכיםו דמויות

-מופת יהודיותעם דמויות פגשו יהחונכים יהזדהות ולמידה מדמויות מופת במורשת היהודית. 

ההיכרות עימם תהווה בסיס לבירור ו ,וו דוגמאות להנהגה ומודל לחיקוייהאשר היסטוריות 

הבירור ייעשה  כמנהיגים בתור חונכים בפרויקט זה ובחברה בכלל. שי של התלמידיםהאי מקומם

דמוקרטיים. חלק -תוך חשיפה למקורות מידע מגוונים מעולמות תוכן יהודיים, ציוניים ואזרחיים

בלתי נפרד מהבירור ייעשה באמצעות שאלות מבנות זהות אשר יכוונו את התלמידים לחשיבה, 

כל זאת תוך הצגת נימוקים המבוססים על הידע החדש  -עת עמדה אישית הסתכלות פנימית והב

 שרכשו מתוך הטקסטים אליהם נחשפו.

 ערכיםל בשאלות מבררות זהות הקשורות השפעה נוספת על עיצוב זהות תגיע מעצם העיסוק

נתינה( אצל החונכים מתהליך למידת הערכים ו אישית אחריות שייכות, קבלת האחר,) המובילים

במפגש  בערכים עיסוק חווייתיחווייתית להעברתם לחניכים, ואצל החניכים על ידי  פעילותנון ותכ

 .משמעות גילי רב-בין

 מבנה המפגשים

בימי שיא חברתיים קבועים  י "מלב אל לב"מפגשמורכב מ"ואהבת לרעך שאינו כמוך" פרויקט 

בוגרים סביב ערכים ים ובין תלמידים צעיר יםמפגישהפרוסים לאורך השנה )יפורטו להלן(, ה

אשר יבוא לידי ביטוי בעשייה משותפת של , ך מובילמתקיים בהלימה לער מפגשנבחרים. כל 

 של הערך המוביל למידההחונכים והחניכים בימי השיא. לפני כל מפגש "מלב אל לב" תתקיים 

. הלמידה דמוקרטיים-טקסטים יהודיים, ציוניים ואזרחיים שילוב המבוססת על ,בכיתת החונכים

ו. בעקבות -ה-בכיתות החונכים תתבצע באופן ספיראלי, כך שהחומרים יותאמו לשכבות ד



הלמידה החונכים יתכננו את המפגש עם החניכים ויבצעו בקבוצות את ההכנה הדרושה למפגש עם 

החניכים. במישור ההכנה, יינתן לחונכים חופש פעולה בתכנון הפעילות הערכית שיבצעו בעת 

החניכים. בשלב העשייה יפגשו החונכים והחניכים, כאשר החונכים יפעילו את  המפגש עם

החניכים סביב הערך המוביל בהקשר ליום השיא. לעיתים הפעילות תתבצע לקראת ו/או במהלך 

 יום השיא.

הציוות לחונכים ולחניכים יתבצע על ידי המחנכות, כך שכל שכבה חונכת שכבה קטנה ממנה לפי 

ג. מישור הלמידה הראשון יעסוק בדמויות מופת יהודיות, אשר -ב, ו-א, ה-ד ההצמדות הבאות:

השראה של מופת בהתנהגות  ויהוויהוו מודל לחניכה, יעוררו שיח סביב משמעות החונכות 

 אנושית מתוך שאיפה לייצר חברה ראויה שבליבה נטוע הערך "תיקון עולם".

 להלן תכנית העבודה השנתית בקווים כלליים:

 
ך הער

 המוביל
 ידע תאריך יום שיא

 חונכים -מישור הלמידה 
 חוויה

 חונכים -מישור ההכנה 
  עשייה

 חניך-חונך 

 שייכות 1

 מפגש היכרות
"רק על עצמי 
 לספר ידעתי"

אחרי 
 -החגים 

 אוקטובר

למידה מקדימה על  .1
 –משמעות החונכות 

 דמויות מופת יהודיות
 .ומושג המנהיגות

מפגשי העצמה מטעם  .2
ש למועצת עיריית ב"

התלמידים בנושא 
 מנהיגות.

החונכים יכינו משחק 
 היכרות חוויתי

החונכים והחניכים 
משחקים במשחק 

 היכרות

קבלת  2
 האחר

יום השוויון 
לבעלי 

 מוגבלויות

למידה על ערך קבלת  3.12
במקורות  האחר

בשילוב  היהודיים
טקסטים ציוניים 

 ואזרחיים.

מכינים  החונכים
הפעלות להתנסות 

 יותותית במוגבלחוויי
 שונות

התנסות חושית 
 – במוגבלויות שונות

הפנינג בית ספרי בשיתוף 
 הורים.

אופציה לקיום הפעילות 
בפארק החייל האוסטרלי 

 המונגש
 

אחריות  3
 אישית

שיקוף 
 -והשתקפות 

 סיכום המחצית

לקראת 
קבלת 

תעודות 
מחצית א', 
 סוף ינואר

למידה על ערך האחריות 
האישית במקורות 

ודיים בשילוב היה
טקסטים ציוניים 

 ואזרחיים.

הפקת תעודה ערכית 
)אילו קטגוריות יהיו 

 בתעודה? כיצד תראה?(

 –הכנת תעודה ערכית 
 אני מעריך את עצמי

 נתינה 4

יום המעשים 
 הטובים

למידה על ערך הנתינה  28.3
 במקורות היהודיים

בשילוב טקסטים ציוניים 
 ואזרחיים.

 
 

החונכים יכינו 
חווייתיים משחקים 

)רביעיות/סולמות 
וחבלים/מסלול/חפש 
את המטמון ועוד...( 

  בנושא נתינה

שבוע "תעביר את זה 
 בית ספרי. הלאה"

. החונכים והחניכים 1
ישחקו במשחקים בנושא 

 הנתינה
. החונכים יסבירו על 2

פרויקט "תעביר את זה 
 הלאה" הבית ספרי

נתינה  5
 בקהילה

-התנדבות בית
 ספרית

תכנון מפגש  לאפרי -מרץ
 ההתנדבות:

תכנון המפגש ע"י  .1
 כיתת החונכים

-הכנה חונכים .2
חניכים )פתקי 

רפואה שלמה, פתק 
נלווה לשתייה/ 

 כרזה(.

התנדבות משותפת 
 בקהילה, יחד עם הורים:
העמדת דוכני שתייה / 
פתקי רפואה שלמה, 

בכניסה לקופ"ח/ בית 
כל מורה תקדיש  -חולים

שעה פרטנית לטובת 
בוצת יציאה עם ק
( בליווי 8-12תלמידים )

 הורים.

6  
החניכים יכינו מכתבי    מאי פעילות גומלין

תודה והערכה/תעודת 
 הוקרה לחונכים.

  



 על של המוצרה-מטרות

 

 דמוקרטית-על המשפיעות על זהות יהודית, ציונית ואזרחית-מטרות

 ,יהודי, ציוני) ם ממקורות שוניםבאמצעות טקסטי בקרב החונכיםיצירת שיח מברר זהות  .1

 .סביב נושא החונכות דמוקרטי(-אזרחי

בעת למידה על דמות ) הנכחת ריבוי קולות שיעלו מתוך טקסטים מעולם השיח היהודי .2

 .(מופת יהודית ובעת למידת הערכים המובילים

 ועוד. נתינה ,קבלת האחרסובלנות, ת הדדית, הטמעת ערכים מרכזיים ביהדות: ערבו .3

דלו להיות אזרחים בעלי תחושת שייכות ומסוגלות אשר יובילו החונכים והחניכים יג .4

 להובלת שינויים חברתיים. למודעות בדבר הצורךאותם 

 

 

 על לימודיות-מטרות

אישי המבוסס על אמון, הערכה, העצמה, כבוד וקבלת -יצירת שיח מכבד וקשר חברי בין .1

 .בין תלמידים משכבות גיל שונות ,האחר

 מחויבות.ו מסוגלותאחריות,  ,והובלהנהיגות החונכים יפתחו כישורי מ .2

 לזולת. דאגהטיפוח הומוטיבציה לנתינה פיתוח  .3

 

  



 מפת מתווה –לרעך שאינו כמוך"  ואהבת"
 

 מתווה המנהל הפדגוגי 

 להלן מטרות מתנ"ה הניתנות להשגה באמצעות המוצר "ואהבת לרעך שאינו כמוך":

 ל למימוש עצמי ולמצוינותיבקידום למידה משמעותית ואיכותית שתו מטרה א':

. בחינת החזון הבית ספרי לצורך עדכונו והתאמתו לתפיסות פדגוגיות התומכות בלמידה 9יעד 

 משמעותית, תוך שיתוף באי בית הספר

 תוצאה רצויה שהיעד מקדם:

  ושייכות חברתית ולימודית למוסד החינוכי ורואה בו מקום התלמיד חדור תחושת סיפוק

 .יו המגוונים ומשמעות לחייםסטי ומותאם לצרכהנותן מענה הולי

 שנתית וקובעת שגרות -המוסד החינוכי בעל חזון, ערכים מנחים ותכנית עבודה רב

 .הלמידה וההערכה המשקפים תרבות של ניהול אוטונומי וסדירויות בתחום ההוראה, 

ם בתחום . טיפוח תרבות בית ספרית המעודדת מעורבות, שותפות ויזמות של תלמידי12יעד 

 הלימודי והחברתי

 תוצאה רצויה שהיעד מקדם:

  התלמיד חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ולימודית למוסד החינוכי ורואה בו מקום

 .עם מענה הוליסטי מותאם לצרכיו המגוונים ונותן משמעות לחייו

 צוות החינוך מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית הספר 

 .והקהילה

  המוסד החינוכי מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידים כך שיוכלו לקחת

 .חלק משמעותי בתכנון מימוש יעדיו ומשימותיו

  המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית ספרי, הקהילתי

 .והחברתי המתבסס על סדירויות תומכות קבועות

 

 דמוקרטיים ולערכי מורשתק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים וחיזו מטרה ב':

. פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך ביה"ס ומחוצה 13יעד 

 לו

 תוצאה רצויה שהיעד מקדם:

 אזרחית פעילה ומגובשת המחוברת -התלמיד בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכית

 לערכי היסוד שליהודית ודמוקרטית המתבססת על מחויבות  לארץ, למורשת, למדינה

 מדינת ישראל.

  צוות החינוך מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית הספר

 .והקהילה

  המוסד החינוכי מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידים כך שיוכלו לקחת

 .שימותיוחלק משמעותי בתכנון מימוש יעדיו ומ

 



 גרות קבועות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכיתס. קיום מ14יעד 

 תוצאה רצויה שהיעד מקדם:

  התלמיד משפר את יכולתו לנהל קשרים בין אישיים, להכיל שונות, לעבוד בקבוצה ולנהוג

 .בכבוד ובנימוס כלפי האחר

 ורגשות שפועל מתוך  התלמיד בעל תחושת מסוגלות עצמית, יכולת לוויסות התנהגויות

 .מודעות לנקודות החוזק והתורפה שלו

  המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית ספרי, הקהילתי

 .והחברתי המתבסס על סדירויות תומכות קבועות

  צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים

 .יום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידיםוכקבוצה תוך ק

 אזרחית פעילה ומגובשת המחוברת -התלמיד בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכית

 .למורשת, למדינה יהודית ודמוקרטיתלארץ, 

. שילוב בפעילות המוסד החינוכי ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים 15יעד 

 וערכי מורשת ייחודים

 וצאה רצויה שהיעד מקדם:ת

 אזרחית פעילה ומגובשת המחוברת -התלמיד בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכית

 .לארץ, למורשת, למדינה יהודית ודמוקרטית

  המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית ספרי, הקהילתי

 .והחברתי המתבסס על סדירויות תומכות קבועות

 ינוך מחנך לערכים דמוקרטיים, יהודיים והומניסטיים ומחזק את הזיקה לארץ, צוות הח

 .למורשת ולמדינה

. פיתוח ויישום ערכי סובלנות וכשירות חברתית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב 17יעד 

 תרבותית

 תוצאה רצויה שהיעד מקדם:

 וד בקבוצה ולנהוג התלמיד משפר את יכולתו לנהל קשרים בין אישיים, להכיל שונות, לעב

 .בכבוד ובנימוס כלפי האחר

  צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים

 .וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים

  המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית ספרי, הקהילתי

 .תבסס על סדירויות תומכות קבועותוהחברתי המ

 

 מטרה ג':

 קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל אוכלוסיית ביה"ס

. איתור והענקת מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי 22יעד 

 באופן המחזק והמטפח את עוצמותיהם

 :תוצאה רצויה שהיעד מקדם



 חושת סיפוק ושייכות חברתית ולימודית למוסד החינוכי ורואה בו מקום התלמיד חדור ת

 .הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו

  הצוות החינוכי מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים

 .וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים

 ד החינוכי מעניק מענה דיפרנציאלי ומיטבי לכל תלמיד על פי צרכיו ומקדם שוויון המוס

ים על כל הרצף הזדמנויות תוך קיום תהליכי איתור, טיפול ומתן מענה לתלמיד

 .ההתנהגותי והלימוד

 

 השפעה על עיצוב זהות

ודית. מורשת היהמהדמויות מופת השפעה על עיצוב הזהות תעשה על ידי למידה והזדהות עם 

כל  .אשר חנכו והשפיעו האחד על השני היסטוריות-החונכים יפגשו עם דמויות מופת יהודיות

 שכבה תכיר לעומק דמות מופת אחת.

השפעה נוספת על עיצוב זהות תגיע מעצם העיסוק בערכים )סובלנות, אחריות, נתינה(, אצל 

ניכים, ואצל החניכים על ידי החונכים מתהליך למידת הערכים ותכנון דרך חווייתית להעברתם לח

 התנסות חווייתית בפעילות העוסקת בערכים.

: עם שהוא מייצר מפגשיםמשלל העיקר ההשפעה של המוצר המארגי על זהות התלמיד תנבע 

, עם מגוונים מעולם השיח היהודי , עם סמלים וסימבולים, עם טקסטיםמופת יהודיות דמויות

על פי  המודגשיםעם רכיבי תרבות ו י, עם נרטיב של עםם סיפור היסטורהזולת, עם "האחר", ע

 הבית ספרי.הפרופיל 

 

 הערכה ומשוב

  משוב לתלמידים בסיום כל פעילות הבודק את:

 מהפעילותת רצון שביעו 

צוות החונכות יוכל לקדם  המשוב יעלה נקודות חוזק כבר מהפעילות הראשונה וע"י כך

 נקודות חולשה, רצונות והיבטים לשיפור ותיקון.החונכים והחניכים יעלו צרכים ו. ולהעשיר

 מה קרה לזהות התלמיד 

שינוי של מחשבות, עמדות,  כיצד ובמה הושפעה זהותם של החונך והחניך בעקבות כל מפגש.

 ערכים, גישות, יחס לאחר...

ההערכה תבוצע באופן איכותני כך שמתוך תגובותיו של התלמיד ניתן יהיה להעריך שינוי והשפעה 

אין מדובר בשאלות של ידע אלא בעמדות כלליות כלפי הלימוד וכלפי הפעילות. למשל: זהותו.  על

 6 -ל 1. עכשיו התלמיד צריך לדרג בין ספר-אני חושב שחונכות חברתית צריכה להתבצע בכל בית

 ומתוך כך נדע אם משהו השתנה ובלבד שנעשה הערכה כזו "לפני" ו"אחרי".

 ע"י המורה המחנכת לתלמידים בכיתה החונכת ובכיתה הנחנכת. המשוב יועבר בסוף הפעילות

 הצוות המוביל את החונכות יפיק תועלת מן המשוב ויוכל ע"י כך לשדרג את הפעילות בכל מפגש.

 

 מטרות מפתח הל"ב



 תכני המוצר תומכים במטרות הבאות מתוך תכנית הלימודים מפתח הל"ב:

 שייכות(לערך ה)מקביל במוצר  והשתתפות ערך שיתוף

 .התנסות בניהול קשרי גומלין המבוססים על שוויון, הדדיות, שיתוף והשתתפות פעילה 

  רכישת מיומנויות תקשורת חברתית בין קבוצת השווים כמקור לתמיכה ולשיתוף

 וכמסגרת המאפשרת לכל חבריה השתתפות פעילה.

 ד, בלקיחת הדבר בא לידי ביטוי בנטילת תפקי .לקיחת חלק פעיל של כל חבר בקבוצה

 חלק בפעילויות שונות ובשיתוף במסרים אישיים.

 דבר התורם  ,טיפוח היכולת לשתף במסרים אישיים ולהשתתף באופן פעיל בקבוצה

 להתפתחותם של חברי הקבוצה במגוון היבטים:

: מתן ביטוי לרגשות, לצרכים, לאמונות, למחשבות, לציפיות, הבעה אישיתבהיבט של 

 ;לות לבלבקשות, להצעות ולמשא

 ;: חשיפה לידע נרחב ולמגוון דעות ונקודות מבטעולם הידעבהיבט של 

: מתן הזדמנות לברר ערכים, צרכים ועמדות תוך היכרות עם ערכי-החברתיבהיבט 

 ברים ושיפור התקשורתהזולת, מתן לגיטימציה לשונות, בירור המייחד והמאחד בין הח

 אישית.-הבין

 (סובלנותה)מקביל במוצר לערך  שונותהערך 

  פיתוח תהליכים לימודיים וחברתיים בקבוצה הטרוגנית שחבריה שונים זה מזה

בהיבטים מגוונים, כמו: צרכים, משאלות ושאיפות, תפיסות עולם, דעות ורצונות, מראה 

 חיצוני, תכונות אופי, יכולות וכישרונות, תחביבים, מסורות ותרבויות.

 מודיות המזמנות לחברי קבוצת השווים הפריה גיוון פעילויות חינוכיות, חברתיות ולי

הדדית, התפתחות אישית וחברתית והתנסות במימוש ערכים כמו: מתן כבוד לשונה, 

 קבלת האחר ועוד.

 אחריותערך ה

  עידוד ההתנסות בערך האחריות בתחומים מגוונים ובסביבות שונות. חשוב לזכור כי

ולהביא את ויה לעורר אכפתיות ומר: עשייה עש"אחרי המעשים נמשכים הלבבות", כל

 לת עליו אחריות" ל"נוטל אחריות".האדם ממצב של "מוט

  הגברת האכפתיות עשויה לעורר עשייה, לכן ככל שהחברה תעורר את האדם לגלות

אכפתיות כלפי עצמו, כלפי הזולת וכלפי הסביבה, יגדלו מידת העשייה שלו ותרומתו 

 לעצמו, לפרט, לקבוצה, לחברה ולסביבה.

 נתינהערך ה

  לעודד את חברי הקבוצה לגלות אכפתיות וערנות לסובב; להושיט יד לאחר ולפעול

 למימוש צרכיו ולקידום רווחתו.

 ערכיים ובביטויי ההתנהגות הבאים:-התמקדות בהיבטים החברתיים 

פרט המעניק לפרט, פרט לקבוצה, פרט לסביבה, קבוצה לפרט, קבוצה  מוען/נמען בנתינה:

 צה לסביבה.לקבוצה, קבו

 נתינה מוחשית, מופשטת, מילולית ובלתי מילולית המתבצעות באופן ישיר או עקיף. סוגי נתינה:



נתינה מושכלת המתחשבת בצרכים, ברגשות, ביכולות, במגבלות/אילוצים  שיקולי הדעת בנתינה:

 והנמען/נים.  של המוען/נים

נים ועל הסביבה הפיזית והאנושית נתינה המשפיעה על המוען/נים, על הנמען/ השפעות הנתינה:

 בהיבטים רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים.

 

 כישורי חיים

 תכני המוצר תומכים במטרות הבאות מתוך תכנית הלימודים לכישורי חיים:

 קשר בין באי בית הספר ולבניית  הקניית כישורים ומיומנויות לניהול דיאלוג. 

 פיתוח תחושת השייכות. 

 לות להתנהלות מיטבית בשגרת החייםחיזוק תחושת המסוג. 

 פיתוח היכולת להפעיל שיקול דעת ולעשות בחירות ערכיות ומצפוניות. 

  ,טיפוח ופיתוח של כישורים שיעניקו כלים להתמודדות פעילה עם בעיות החיים בהווה

 .לקראת אורח חיים בריא ומשמעותי בעתיד

  התכנית המנחים ללימוד העקרונות

 התפתחותית וספיראלית. התכנית היא      א.

 התכנית עוסקת בנושאים שונים המותאמים לשלב ההתפתחותי של התלמידים ולגילם.       ב.

)הכולל  רגשי, הקוגניטיבי -החווייתי –התכנית מתייחסת לכמה ממדים בתהליך הלמידה        ג.

 המללה והמשגה של התהליכים הרגשיים( והיישומי )תרגום התובנות להתנהגות(.

 מחנכי הכיתות. בהובלת למדית התכנית       ד.

אישי בסביבה מוגנת המאפשרת פתיחות וביטוי אישי חופשי ללא -התכנית מזמנת מפגש בין      ה.

 שיפוטיות.

 

 זמן ומקום

הפרויקט יתבצע לאורך שנת הלימודים סביב ימי שיא בלוח השנה כפי שפורט לעיל. מרבית 

בחלקה נצא לפעילות נתינה בשכונה ובקהילה בעירנו באר הפעילות תתבצע בשטח בית הספר ו

לחלק מהפעילויות יש חיבור ללוח השנה העברי, והם יום המעשים הטובים שנבחר עקב  שבע.

 סמיכותו לחודש אדר שהערך המוביל בו בתכנית מפתח הלב הינו גם כן ערך הנתינה.

  



 טבלה מארגית -ואהבת לרעך שאינו כמוך 

 

 התחום הלימודי:

 חזון בית הספר ערכים הגורם המארגן נוסחת העבודה
 –עבודת צוות 

החונכים יעבדו יחד 
כצוות בהכנת 

 הפעילות.
 –יצירתיות 

החונכים ישתמשו 
בכישוריהם לשם 
 הגיית הפעילות.

 –יהדות בריבוי קולות 
תבוא לידי ביטוי 
בלמידת החונכים 
מקורות יהודיים, 
-ציוניים ואזרחיים
דמוקרטיים וכן 

מידת מגוון מקורות בל
 ,מתחום היהדות

המביעים מגוון של 
ומנוגדות  שונותדעות 

והמאפשרים לתלמידים 
 לקיים דיון מנומק.

 –עצמאות ואחריות 
התלמידים הבוגרים 

חונכים את 
התלמידים הצעירים, 
באחריותם להכין את 
הפעילות ולהעבירה 

 .לחניכים

"מצוינות לימודית 
למידה  -ואישית" 

 ת מופתאודות דמויו
 .יהודיות

 :מטרות בתחום הלימודי
  כיר דמויות מופת יהודיות יהבוגר התלמיד

 .אשר יהוו דוגמאות להנהגה ומודל לחיקוי

 שאלות  עםיתמודד  הבוגר התלמיד
 טקסטיםל מבררות זהות בהקשר

שונים העוסקים בערכים ממקורות 
 המובילים.

  יכין פעילות ערכית תוך הבוגר התלמיד
 יו היצירתיות.שימוש ביכולות

  התלמיד הבוגר יחנוך את התלמיד הצעיר
 תוך הפעלתו בהקשר לערכים המובילים.

 בפעילות  החונך שלוישתתף יחד עם  חניךה
 ערכית.-חווייתית

 אזרחית:-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית

  באמצעות העמקת היכרות עם דמויות מופת
יהודיות התלמידים הבוגרים יעמיקו 

 התלמידים הצעירים.פי מחויבותם כל

  באמצעות למידה אודות הערכים המובילים
 התלמיד יעמיק מחויבותו כלפי ערכים אלו.

  בדעות  לטקסטים מגווניםבאמצעות חשיפה
התלמידים  מעולם השיח היהודי ובזרמים

 הבוגרים ייחשפו למגוון של קולות ודעות.

  באמצעות העיסוק בערכים מרכזיים
משמעותם  ביהדות התלמידים יעמיקו

 וחשיבותם  של ערכים אלו.

 פעולות להשגת המטרות:

  :תתקיים למידה מקדימה בכיתות החונכים של דמויות מופת יהודיות ושל הערכים ידע
 המובילים.

 :החונכים יתכננו את המפגש עם החניכים ויבצעו בקבוצות את ההכנות הדרושות. חוויה 

 :ערכית.-בפעילות חווייתיתויעסקו יחד החונכים והחניכים יפגשו  עשייה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 התחום החברתי:
 חזון בית הספר ערכים הגורם המארגן נוסחת העבודה

החונכים  –עבודת צוות 
והחניכים יפעלו יחד 

 כצוות.
ים החונכ –העצמה 

יפתחו תחושת אחריות, 
 מסוגלות ומחויבות.

יהדות בריבוי 
בלמידת  –קולות 

ייתן החונכים 
מקום להשמעת 

 שונים. קולות

שייכות וקבלת 
הרגשת  –האחר 

השייכות והלכידות 
בבית הספר תגבר 

-המפגש הביןעקב 
 .גילי

"...מתחנכים תלמידים ... 
וכבוד אהבת מתוך שוויון 

 -הרע וקבלת האחר" 
עיסוק בערכים מובילים 
 .מתוך ת.ז. הבית ספרית

 חברתי:מטרות בתחום ה
 חניך -התלמידים ייפגשו בציוותי חונך

 קבוע לאורך השנה.באופן 

  התלמיד הבוגר יחנוך את התלמיד הצעיר
 תוך הפעלתו בהקשר לערכים המובילים.

  החניך ישתתף יחד עם החונך שלו
 ערכית.-בפעילות חווייתית

  החונך יתנהג בעת המפגש באופן מכבד
המהווה דוגמא אישית ומודל להתנהגות 

 ראויה.

  החניך יראה בחונך דמות בוגרת להערצה
 יושפע ממנו לטובה.וחיקוי ו

 אזרחית:-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית

 ם הקבועים בין החונכים באמצעות המפגשי
גילי אשר ישפר את -קשר ביןרקם לחניכים י

האקלים הבית ספרי ויתרום הן לחונכים והן 
 לחניכים.

   למידה בצוותא תעודד חשיבה יצירתית
 והקשבה לאחר.

 מעולם םמגווני לטקסטים חשיפה באמצעות 
 התלמידיםציוני ואזרחי  ,היהודי השיח

 .ודעות קולות של למגוון ייחשפו

 פעולות להשגת המטרות:

  :החונכים יבררו את זהותם כבוגרים המשמשים דמות חיקוי לתלמידים הצעירים.ידע 

 :החונכים יתכננו את המפגש עם החניכים ויבצעו בקבוצות את ההכנות הדרושות. חוויה 

 :ערכית.-ים והחניכים יפגשו ויעסקו יחד בפעילות חווייתיתהחונכ עשייה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 התחום הקהילתי:
 חזון בית הספר ערכים הגורם המארגן נוסחת העבודה

התלמידים  -העצמה 
יפתחו תחושת אחריות, 

 מסוגלות ומחויבות.
ההתנדבות בקהילה 

תגרום לתחושת גאווה, 
שייכות ותרומה אשר 

למם תעצים את עו
 הפנימי של התלמידים.

התנדבות המשותפת עם ה
ההורים תעצים את 
פתח התלמיד עצמו, ות

יצירתיות ועבודת צוות 
 משפחתית.

יהדות בריבוי 
–קולות 

 החונכים יכינו
את עצמם 
לקראת 

המפגשים 
. המשותפים

נתן מקום יי
לריבוי קולות 

מתוך 
הטקסטים 

המזמנים שיח 
לבירור הערכים 

 המובילים.

  -שייכות 
תתחזק הרגשת 

השייכות 
 לשכונה ולעיר.

תתחזק הרגשת 
השייכות 

לקהילת בית 
הספר בעקבות 

קשרים 
חברתיים 
 חדשים.

"...בביה"ס מתחנכים בצוותא 
ילדים דתיים, מסורתיים 

וחילוניים מרקע רב תרבותי 
וויון  וכבוד, אהבת הרע מתוך ש

בית הספר  – וקבלת האחר..."
סביב  כבבואה של החברה כללית.

יצאו התלמידים ערך הנתינה 
 להתנדבות בקהילה.

 קהילתי:מטרות בתחום ה
  מפגשי העצמה מטעם עיריית באר שבע

 לתלמידים החונכים בנושא מנהיגות.

  תנועת הנוער "מכבי צעיר" תעביר
פעילות בנושא מנהיגות לשכבות 

 החונכים.

  יידוע ההורים בפרויקט החונכות
יותו גם מעבר לשעות ועידוד המשכ

 .ות אישיתכוננ ימודים עפ"יהל

  לפעילות נתינה התלמידים יצאו
 בקהילה הקרובה, בליווי ההורים.

 אזרחית:-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית

  העצמת תחושת השייכות של התלמיד אל
 בית הספר.באזור הקהילה 

  ערך הנתינה ייטמע בתלמידים בעצם התנסותם
 הממשית בפעולת נתינה ותרומה לקהילה.

 פעולות להשגת המטרות:

 חברת מופת"לקיום  בערך הנתינה המהווה בסיס ידע: תתקיים העמקת הלמידה". 

  :תנדבות על ידי ציוותי תכנון הפעילות )עצם ההתנדבות( על ידי החונכים והכנות להחוויה
 חניך.-חונך

 יםים הסמוכקהילתי ותבמוסד יחד עם הורי התלמידים חניך-תנדבות משותפת חונךעשייה: ה 
 מורה כל -חולים בית/ ח"לקופ בכניסה, שלמה רפואה פתקי/  שתייה דוכני העמדת .לביה"ס
 .הורים בליווי( 8-12) תלמידים קבוצת עם יציאה לטובת פרטנית שעה תקדיש

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 התחום התרבותי:
 חזון בית הספר ערכים הגורם המארגן נוסחת העבודה

החונכים  –יצירתיות 
הם ישתמשו בכישורי

לשם הגיית פעילות אשר 
 מדמה מגבלה פיזית.

מתן במה  –העצמה 
לתלמידים בעלי 

מוגבלויות בביה"ס 
 לשיתוף והשמעת קול.

יהדות בריבוי 
מתן  -קולות 

מקום לקולות 
השונים העולים 
מתוך הלמידה 

והחוויה 
  .המשותפת

 -קבלת האחר 
תתחזק ההבנה 

והקבלה של 
החריג בחברה 

בעקבות הלמידה 
ת וההתנסו

בחוויית המגבלה 
 הפיסית.

תלמידים מרקע רב  "שיתוף
וויון וכבוד, תרבותי, מתוך ש

 –אהבת הרע וקבלת האחר" 
התנסות אותנטית במגבלות 

פיזיות שונות אשר יחזקו את 
ההזדהות עם האחר השונה 

 המוגבל.

 התרבותי:מטרות בתחום 
 דמויות מופת ל חשפוהתלמיד הבוגר י

)יהודיים,  מתוך עולמות שונים יהודיות
תרבותן  ויתוודעו אל אזרחיים וציוניים(
 ואורחות חייהם.

  התלמידים ילמדו ויפעלו סביב  ערכים
 מובילים מהתרבות היהודית.

  ילמדו ויפעלו סביב ערך התלמידים
הסובלנות תוך התנסות בחוויותיהם 
של בעלי מוגבלויות שונות ובכך ייחשפו 

 לעולמם התרבותי.

 הם יישמו את התלמידים יחד עם הורי
שאיפתנו לקיים "חברת מופת" על ידי 
 התנדבות בית ספרית בשיתוף הקהילה.

  "כנאמנים לערך  של "תיקון עולם
יתקיים בבי"ס שבוע "תעביר את זה 
הלאה" של מעשים טובים סביב ערך 

 הנתינה.

 אזרחית:-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית

 בר הגורם המארגן "יהדות בריבוי קולות", יתח
לכל ילד במקום בו הוא נמצא, תוך מתן מקום 

 לתרבות שלו.

  מפגשי החונכות עצמם מנכיחים תרבות, תוך
אשר בהם  עיסוק בתרבות היהודית ובערכים

 .היא דוגלת

  היחס כלפי מברר זהות אודותיווצר שיח 
בעלי רקע עדתי בעלי מוגבלויות,  "האחר":

 דעה שונה ועוד. י, בעלשונה

  זהות בין תלמידים בעלי יווצר שיח מברר
מוגבלויות הלומדים בבית הספר לבין תלמידים 

 שאינם בעלי מוגבלויות.

  באמצעות העיסוק החווייתי והמוחשי
במוגבלויות פיזיות התלמידים יעמיקו הבנתם 

 ורגישותם כלפי השונה בחברה.

 פעולות להשגת המטרות:

  :וית. למידה אודות ערך הכרות עם דמויות מהתרבות היהודית העתיקה והעכשוידע
 הסובלנות וקבלת האחר תוך היחשפות לעולמם של בעלי המוגבלויות.

  :עולמם של בעלי המוגבלויות.בעת תכנון ההפעלה יתוודעו החונכים אל  -החונכים חוויה 

 :מידים גבלויות שונות ייחשפו התלובעת ההתנסות בפעילויות המדמות מ -החניכים  עשייה
 בלויות.לעולמם של בעלי המוג

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 התחום הפיסי:
 חזון בית הספר ערכים הגורם המארגן נוסחת העבודה

 -עבודת צוות 
החונכים יעבדו יחד 

כצוות בהכנת 
 הפעילות.

פרסום בערוצי 
תקשורת שונים: 

קבוצות וואטס אפ , 
פייסבוק, שילוט 

 .בית הספרברחבי 
הפצת  -שייכות 

העשייה והבאתה 
לתודעת הכלל דרך 

ום יתרמו הפרס
 לתחושת השייכות,

יעלו את המוטיבציה  
דו שיתוף ויעוד

 .ושייכות

יהדות בריבוי 
הפצת  -קולות 

העשייה ברמה 
הפיזית תבהיר 

ותוכיח את 
העשייה המעודדת 

לות ותיתן ריבוי קו
מקום לכל אחד 

 . באשר הוא
החיבור בין 

, הגילאים הקולות
והדעות וכן 

ת העשייה המשותפ
תעשה ברמה פיזית 

 לל בית הספר.בכ

העשייה  –שייכות 
הפיזית יחד תלמידים 

צעירים ובוגרים תעודד 
את תחושת השייכות 
בין התלמידים לבין 
 עצמם ולבית הספר.

ברמת הפרסום והשיווק 
כאשר התלמידים  -

יראו פרסום חיצוני הן 
ברשתות החברתיות 

הדבר ובמדיות שונות 
יעלה את רמת השייכות 

ואף יגרום למעין 
 .יחידה""גאוות 

"בית הספר מתחנכים 
בצוותא תלמידים 
דתיים, מסורתיים 

 וחילוניים..."
"בי"ס מטפח מצוינות 

לימודית ואישית 
בסביבה טכנולוגית 

 .משתנה"

 פיסי:מטרות בתחום ה
  התלמידים יהיו שותפים פעילים

תית במדיה חבר המוצר פרסוםב
פייסבוק, קבוצות וואטס אפ ושילוט )

, עיתון מקומי השכונהביה"ס וברחבי 
 וכדומה( במטרה להגביר מודעות ועניין.

 אזרחית:-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית

  יצירת שיח מברר זהות בקרב החונכים
באמצעות טקסטים ממקורות שונים )יהודי, 

 דמוקרטי( סביב נושא החונכות.-ציוני, אזרחי

  הכנת שילוט, פרסום להפצת המוצר והעלאת
 ב בתלמידים.תחושת השייכות בקר

 זימון פינת ישיבה לעידוד קשרי חברות בין-
 גיליים בין תלמידי בית הספר.

 פעולות להשגת המטרות:

  התלמידים יעסקו בפרסום המוצר בבית הספר ואף מחוצה לו, על ידי שלטים, בפייסבוק הבית
רט יום ספו–הפרסום יתקיים לקראת ימי השיא הבית ספריים  ספרי, באתר בית הספר ועוד.

יל האוסטרלי / יציאה בית ספרית להתנדבות וכדו. כן יבסימן נגישות / יציאה לפארק הח
 פינת הישיבה שיפורט עליה להלן. תשווק

 יים בין חונכים לחניכים שתקרא "מקום בלב" ם פינת ישיבה המזמנת מפגשים ספונטנתוק
 י קופסא ועוד.ב. במקלט יותקן מזגן והוא ירוצף, יהיו פופים, משחק-ותמוקם במקלט א

ו(, יקיימו ימי -ה/ג-ד/ ב-בנוסף לתקציב שיתקבל ממארג, צוותי החונכים מהשכבות השונות)א
 מכירות שהכנסותיהן יוקדשו לטובת יצירת פינת הישיבה.

 

 

 

 

 

 

 

 



 התחום הארגוני:
 חזון בית הספר ערכים הגורם המארגן נוסחת העבודה

צוות  -עבודת צוות 
 המורים יעבדו בשיתוף

באופן המשלב את 
 תחומי הידע השונים.

החונכים  -עבודת צוות 
יעבדו יחד כצוות 
 בהכנת הפעילות.

כל מורה יביא  -העצמה 
לידי ביטוי את יכולותיו 
וכישוריו בתחום הידע 

 שלו.

יהדות בריבוי 
תבוא  -קולות 

לידי ביטוי 
בלמידת החונכים 
מקורות יהודיים, 

ציוניים 
-ואזרחיים

דמוקרטיים וכן 
למידת מגוון ב

מקורות מתחום 
 היהדות.

עצמאות 
 -ואחריות 

בתהליך חונכות 
יש לקחת 

אחריות על 
הפעילות, 
התמדה 
והעברת 

הנושאים באופן 
 חווייתי.

"עולמו הפנימי של התלמיד, 
רווחתו ואישיותו הייחודית 

העומדים בלב העשייה יוצרים 
אקלים מיטבי לעיצוב בחירותיו 

 -ולמיצוי יכולותיו" 
החונכות היא להעצים את מטרת 

עולמו הפנימי של התלמיד ולתת 
מקום לרווחתו האישית. ע"י 

חיזוק הייחודיות של כל תלמיד 
יוכל ביה"ס לזכות באקלים 

 מיטבי.
 ארגוני:מטרות בתחום ה

  החונכים יפתחו כישורי מנהיגות
 והובלה, אחריות, מסוגלות, מחויבות.

  החונכים והחניכים יחשפו למודל
מטרתו העצמה ולמידה אשר חונכות ש

 יוכלו בעתיד ליישם.

  כל שכבות הגיל יתנסו בחונכות הן
-כחונכים והן כחניכים בתכנית שש

 שנתית ספיראלית.

 אזרחית:-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית

  החונכים יהוו דוגמא לאזרחות רצויה
 באמצעות משחקים ופעילויות.

  ,התלמידים יתנסו במגוון טקסטים ציוני
 זרחי ויהודי המשולבים במהלך הפעילויות.א

     החונכים והחניכים יגדלו להיות אזרחים
בעלי תחושת שייכות ומסוגלות אשר יובילו  

 אותם להובלת שינויים חברתיים.

 פעולות להשגת המטרות:

  ידע: בכיתות האם כל מחנכת תנחה, תדריך ותעשיר את כיתתה בחומרי למידה המתאימים
תלמידים יכינו את הפעילות המשותפת בהתאם לחומר הלימודי שלמדו לתכני המפגש. ה

 ואותו יעבירו בפעילות עם החניכים.

  :לך השנה התלמידים יחוו את חוויית החונכות דרך משחקים ופעילות שהוכנה המבחוויה
מורות מתחומי דעת שונים, בהתאם להתאמת כישוריהן לערך המוביל מראש בהדרכת 

והמעורבות של החונכים תביא להעצמת החוויה ולהעצמה . העשייה ולפעילות הקשורה בו
 התלמידים. אישית של

  הצד החונך והצד הנחנך. החונכים יכינו ויעבדו מראש על  –עשייה: לחונכות שני צדדים
המפגשים בהדרכת המחנכת ובהתאם לנושא המפגש, ואילו החניכים יבצעו את המשימות 

 יזכר להם החוויה כמשמעותית ומלמדת.המוטלות עליהם וע"י עשייה זו ת

 

 

 

 

 

 

 

 



 ו'(-ה'-)ד' למידת עמיתים בכיתות החונכים –מישור הלמידה  –הנחיות להפעלת המוצר 

מערכי השיעור שיילמדו בכיתות החונכים, לפי שכבות הגיל השונות ועל פי הלו"ז שפורט להלן 

 .(6 )עמוד ברציונל

( תוך ציון הערך ושכבת הגיל 6המערכים מסודרים בחוברת עפ"י סדר העברתם )ר' טבלה עמ' 

לתנ"ך / מורות לשפה. הרלוונטית. את למידת העמיתים בכיתות ד', ה', ו' יערכו מחנכות / מורות 

יות והבחירה בסדר על המורה המעביר חלה האחרהלמידה עשויה להתפרש מעבר לשיעור כפול, 

בה בשאלה או בטקסט המרכזי. פתיחה במליאה, לעסוק ובאופן הלמידה. אנו ממליצות לקיים 

 תוך מעבר המורה בין הקבוצות לאחר מכן לצוות את התלמידים לזוגות או שלשות ללימוד עצמאי

 להתכנס שוב למליאה לאיסוף תובנות.ובסוף השיעור 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לכיתה ד' -מערך שיעור "דמויות מופת" 

  פת: דבורה הנביאה, בנימין זאב הרצל, אליעזר בן יהודהדמויות המו

  
 השיעור יעסוק במס' דמויות "מופת" פתיחה 

 המושג "דמות מופת" מהו בשבילי ומיהן דמויות המופת עבורי?

 תכונות של דמויות מופת 

 דק' 15

 ף.בחרו דמות אחת מהדמויות המוצעות בדיקבלו דף לימוד ובו י –כל שני ילדים  גוף השיעור

התלמידים יכינו לכל דמות תעודת זהות בה מצויינים פרטי היכרות: שם הדמות, תפקיד, 
 דברים משמעותיים בחיי הדמות, מעמדה ותרומתה.)תנ"ך , אתר מיתרים(

 ות בדף הלימוד בכתב וידונו יחדיו.זוג התלמידים יענו על השאל

 דק' 20

 ורה תוודא שכל מי שמציג יציג דמות אחרת.כמה זוגות תלמידים יציגו את הדמות שבחרו, המ סיום 

 יענו על שאלה אחת המבררת זהות.

 דק' 10

 דק' 5 הדמויות בכלל ברצף יהודי, ציוני ואזרחי משפיעות עלינו ועל חיינו.... סיכום המורה 



 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת ְנִביָאה ּוְדבוָֹרה ִאיָשה  ַלִפידוֹת ֵאשֶׁ

ת ִיְשָרֵאל ֹשוְפָטה יאִה  ת  .ָבֵעת ַהִהיא אֶׁ בֶׁ ְוִהיא יוֹשֶׁ
ר ְדבוָֹרה ַתַחת ֵאל ְבַהר -ָהָרָמה ּוֵבין ֵבית ֵבין ֹתומֶׁ

ְפָרִים יָה ְבֵני ִיְשָרֵאל ַלִמְשָפט ,אֶׁ ַוִתְשַלח  .ַוַיֲעלּו ֵאלֶׁ
ן ש, ֲאִביֹנַעם ַוִתְקָרא ְלָבָרק בֶׁ דֶׁ ר  ַנְפָתִלי ִמקֶׁ ַוֹתאמֶׁ

ִיְשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי ה'ֵאָליו: ֲהֹלא ִציָּוה 
 ...ְבַהר ָתבוֹר ּוָמַשְכָת  ֵלְך

 ו(-)שופטים ד: ד

 דבורה הנביאה

 ,דבורה הנביאה היא סמל ליכולתה של אישה להגיע לפסגות
, משוררת, בעלת חזון, בעלת עוצמה פנימית, צבת לפנינו דמות נשיתנ

, כריזמטית, בעלת כוח שכנוע והשפעה, מנהיגה, טתשופ, מצביאה

 .והדמות החשובה ביותר בתקופתה

 היכן לדעתך ניתן לראות עוצמתה של דבורה

 הנביאה?  

 כיצד אתה יכול להבין שדבורה עזרה לא רק לבני

שבט   אפרים אלא לכל שבטי ישראל? מה זה מלמד 

 אותך על דבורה? 

צבא היא   העובדה שדבורה מינתה את ברק לשר ה

 עובדה מהפכנית בתקופתה. מדוע?

   בהשוואה לימינו מה אתה למד על אחריות   מתוך

 סיפור דבורה?

    מדוע דבורה מהווה עבורנו דמות מופת ומה ניתן

 ללמוד על עצמינו ?

?איזו תכונה של דבורה היית רוצה לאמץ ומדוע 

 ה? כלונס ומטלית אריג, לא אדוני!דגל מה ז"

 לה מזה.דגל הוא למע

 בדגל מוליכים בני אדם לאשר רוצים

 ואפילו לארץ היעודה.

 למען דגל הם חיים ומתים.

 זהו הדבר היחיד אשר למענו הם מוכנים

 .."למות בהמוניהם, אם מחנכים אותם לכך.
 

 (1895) בנימין זאב הרצל 

 בנימין זאב הרצל

 מדבר על משמעות הדגל.ימין זאב הרצל חוזה המדינה בנ

 על אמירתו של הרצל וכיצד קשורה למנהיגות?מה דעתך 

?מה מלמד הרצל בנושא החינוך? כיצד החינוך מנתב את דרכינו 

?איזו אחריות מוטלת על המחנך עפ"י הרצל 

  "כמו הנביאים הקנאים לשם
 .הוא קינא לפועל ולתואר ולשם

 ,ובחצות, העששית בחלונו
  היה רושם במילונו תילי תילים

 ת,עפו מילים יפות, מילים
 ון"...מתגלגלות מן הלש

  "ונוצתו המהירה לא נחה
  והשפה גדלה

  ולא הכירה את מראה דמותה
 ".את מראה דמותה בבוא השחר

 מתוך השיר אליעזר בן יהודה /ירון לונדון

 
 אליעזר בן יהודה

אליעזר בן יהודה מחייה השפה העברית 

לימד אותנו רבות על התמדה ואחריות 

(1858-1922) 

אחריות נראית בתרומתו של בן  איזו

 יהודה לנו כמדינה?

 אילו תיאורים מצביעים על חריצות

 והתמדה?

 השורה האחרונה בשיר מתארת את

השינוי שחל בשפה העברית בעקבות 

מה דעתך ומה  –החייאת השפה 

 לל?והרגשתך על השינוי שהתח

 לסיכום

 עימה?איזו דמות גרמה לך להזדהות .1

 ה הדמות? או תכונות נוספות שמצאת בדמות.אילו תכונות של מנהיג גילת.2

 איזה רגש התעורר אצלך בעקבות למידה על הדמות שבחרת?.3

 כתוב מכתב אישי לאחת הדמויות וספר לה מה למדת ממנה..4

 דמויות מופת

 דף לימוד לכיתה ד'

 



*

*

?מי היה משה רבינו? מה היה תפקידו 

?מדוע נבחר דווקא משה לתפקיד מרכזי זה 

 1 

ם,   ִסְבלֹתָּ יו ַוי ְַרא ב ְ חָּ ל אֶׁ ה ַוי ֵֵצא אֶׁ ֶׁ ל ֹמש  ְגד ַ ֵהם ַוי ִ י ִָּמים הָּ ַ ַוְיִהי ב 

יו.  חָּ ה ִאיש  ִעְבִרי ֵמאֶׁ כֹה ַוי ְַרא  ַוי ְַרא ִאיש  ִמְצִרי ַמכ ֶׁ ֹה וָּ ן כ  פֶׁ ַוי ִ

חֹול. ְטְמֵנהו  ב ַ ְצִרי ַוי ִ ת ַהמ ִ , ַוי ְַך אֶׁ י ֵאין ִאיש   כ ִ

ר   ים, ַוי ֹאמֶׁ ים ִעְבִרים ִנצ ִ ש ִ ֵני ֲאנָּ ִני, ְוִהנ ֵה ש ְ ֵ י ֹום ַהש   ַ ַוי ֵֵצא ב 

. ךָּ ה ֵרעֶׁ ה ַתכ ֶׁ ָּ מ  ע לָּ ש ָּ רָּ ֵֹפט   לָּ ר ְוש  ַ ְמךָּ ְלִאיש  ש  ר ִמי ש ָּ ַוי ֹאמֶׁ

ה אֹ  ְרֵגִני ַאת ָּ ֵלינו , ַהְלהָּ א עָּ ירָּ ְצִרי, ַוי ִ ת ַהמ ִ ָּ אֶׁ ַרְגת  ר הָּ ֶׁ ֲאש  ֵמר כ ַ

ר בָּ ֵכן נֹוַדע ַהד ָּ ה ַוי ֹאַמר אָּ ֶׁ ר ַהז ֶׁה . ֹמש  בָּ ת ַהד ָּ ְרעֹה אֶׁ ַ ַמע פ  ש ְ ַוי ִ

ה. ֶׁ ת ֹמש  ש  ַלֲהרֹג אֶׁ  ַוְיַבק ֵ

ב ַעל  ֶׁ ץ ִמְדיָּן ַוי ֵש  רֶׁ אֶׁ ב ב ְ ֶׁ ֵני ַפְרעֹה ַוי ֵש  ְ ה ִמפ  ֶׁ ְבַרח ֹמש  ַוי ִ

ֵאר. ה ו ְלכֹ ַהב ְ אנָּ ֶׁ ַמל  ה ַות ְ נָּ ְדלֶׁ ה ַות ִ ֹבאנָּ ָּ נֹות ַות  ַבע ב ָּ ֶׁ ֵהן ִמְדיָּן ש 

ו ם,  ְרש  רִֹעים ַוְיגָּ ן. ַוי ָֹּבאו  הָּ קֹות ֹצאן ֲאִביהֶׁ ִטים ְלַהש ְ ְרהָּ ת הָּ אֶׁ

ם. ת ֹצאנָּ ְק אֶׁ ן ַוי ַש ְ עָּ ה ַוי ֹוש ִ ֶׁ ם ֹמש   ַוי ָּקָּ
 יז(-)שמות ב: יא

חלוף נסו להעלות לפחות שלושה טיעונים שהיו יכולים ל

שלפניו ולהמשיך  ותבראשו של משה מדוע להתעלם מן המחז

 ללכת הלאה?

 אינו מדוע  .על התערבותו שילם מחיר כבד משהשמתברר

לנסות פעם אחר  ? מדוע ממשיךלומד לקח מניסיון העבר

 ?פעם להושיע את הנרדף

 באות לידי ביטוי בהתנהגותו  אופי של משהאילו תכונות

 ?אלו פסוקיםב

ות תכונות אלו למנהיג?מדוע חיוני 

ל משה בתקופה שקדמה ש פסוקים אלו הינם התיאור היחיד

. מדוע בחרה התורה לספר לנו על אישיותו מנהיגבחירתו כל

 של משה דווקא באמצעות אירועים אלו?

 

 1992-התשנ"ב

זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה 
חורין, והן יכובדו -דושת חייו ובהיותו בןבערך האדם, בק

 ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

 עקרונות יסוד .1

יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי -חוק
יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה -לעגן בחוק

 יהודית ודמוקרטית.

 מטרה א.1

ו של אדם באשר הוא אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבוד
 אדם.

שמירה על  .2
החיים, הגוף 

 והכבוד

שמירה על  .3 אין פוגעים בקנינו של אדם.
 הקנין

הגנה על  .4 כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.
החיים, הגוף 

 והכבוד

דוע נחקק חוק זה? מדוע נחקק כ"חוק יסוד"?מ 

?האם משה נהג לפי חוק זה? כיצד 

שומרים על חוק זה בחייכם? כיצד אתם 

?האם התעלמות מסבל פירושה פגיעה בכבוד האדם? מדוע 
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 שלוםהליו ים בפרשה זו אשר פעל משה רבינו ע"ארבעה פעולות אלה הנזכר

 הלך לראות מצב אחינו בית ישראל(1)ת ם היותו בבית המלכואשר ע  
כחתו ותו(3) העבריםוהכאתו את המצרי אשר היה מכה את אחד מאחינו (2)

בנות כהן מדין מיד רועים  והצלתו לשבע(4)לעברי הרשע המכה את רעהו 

ומזה … ו גודל רוממות נפשו של משה רבינומגידים ומודיעים לנ - חמסנים

ץ להציל את אחיו מיד ילמד כל בר לבב ובעל נפש יקרה להיות עומד בפר

ט שגם בהיות האדם בהשק ןכם מוד גומן האמור יש לל ... עושקיהם נפש

ובטחה שלום ונחת באהלו ועושר וכבוד סביבו ודבריו נשמעים אצל הממשלה 

אל יהיה חושב בלבבו לאמר הנה שלום באהלי ומאי איכפת לי בזולתי מן אחי 

החוב  - שוב המדיניי  או מן כל העולם כולו. ועוד כי בדבר כזה שהוא כללי ל  

 מקרבך."הרע  ערת  לקיים מה שנאמר וב   ,והמצוה על כל אדם למחות

 הרב משה כלפון הכהן, דרכי משה, פרשת שמות

 סבתוניימש כרב בג'רבה שש (1874-1950)  הרב משה כלפון הכהן

.סמנו ביטוי איתו הזדהיתם במיוחד. הסבירו מדוע 

 "כיצד יכולים אתם, כילדים, לקיים  –"החוב והמצוה על כל אדם

 חוב מוסרי זה? תנו דוגמאות מחיי היומיום.
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 : מסתכל אני בדמות דיוקנו של משה ומוסיף לשאול

 ? איש־מלחמה הוא זה

הזרֹוע ואין אנו -לא ! שהרי אין בכל הציור שום רמז לגבּורת

מוצאים את משה אף פעם אחת עומד בראש המחנה ועוׂשה 

נפלאות במלחמה עם האויב. רק במלחמת עמלק אנו רואים 

ומד ומתבֹונן אותו על ׂשדה המערכה, אבל הוא אינו אלא ע

 י,יע על גבורי יׂשראל מכוחו המוסרבמהלך המלחמה ומשפ

 .מבלי להיות עמהם בגוף המעׂשה

 ? או איש מדיני הוא

לא ! שהרי כשהוצרך לעמוד לפני פרעה ולׂשאת ולתת עמו על 

ענינים מדיניים, לא מצא ידיו ורגליו בלי עזרת אהרן אחיו, 

 .'שהיה לו 'לפה

 ? מחוקק הוא –ובכן 

זה לא ! שהרי כל מחוקק נותן תורתו לבני דורו, בהסכם  גם

לצרכי חייהם באותו זמן ובאותו מקום, שהוא והם חיים בו. אבל 

משה יוצר חוקים לעתיד לבוא, לדור שעדיין לא בא ולארץ 

שעדיין לא נכבשה, והמסורת לא העלימה מאתנו, שבין החוקים 

ורות ויש המיוחסים למשה יש שיצאו לפעולה רק לאחר כמה ד

 .שלא נתגשמו בחיים בשום זמן

 ?אלא מה הוא משה

 אחד העם, 'משה', על פרשת הדרכים, הוצאת דביר: תל אביב תשכ"ו

(. הוגה דעות לאומי 1927–1856שם העט של אשר צבי גינצברג )  -עםאחד ה

שהטיף לציונות רוחנית ולתחייה  ומראשי חובבי ציון. מתנגדו הראשי של הרצל
 מוסרית ופנימית הקודמת לכל מעשה.

ות בטקסט הכרחיות האם תכונות המנהיג המופיע

 לתפקודו של מנהיג?

שאלתו של הכותב "מה הוא משה?"מהי תשובתכם ל 

שמונה אחד העם הקריטריוניםאינו עונה על  משה .

שאינן  משהלו תכונות של מנהיג כן קיימות באי

 מוזכרת בטקסט?

4 

 מדוע נבחר משה לתפקיד המנהיג הראשון

 של עם ישראל?
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 המדרש שלושה סיפורים מביא 
 לעיין בהם עלינו נדרש

 ראובן רצה להציל את אחיו
 ,אביוולהביאו בשלום אל 

 אהרון אחרי הרבה שנות ניתוק
 ,הולך לקבל את אחיו בחיבוק

 בועז נתן אוכל לרות
 .שהלכה אחרי נעמי במסירות

 הם לא הרגישו משהו מיוחד
 מחשבה שיש משהו שלהם נועד

 הם לא שונים מכולם
 אין כאן תרומה מיוחדת לעולם

 אם הם היו חיים במודעות
 שלמעשה שלהם יש משמעות

 נדרשו לפעולה רוע שבו הםישבא
 טמונה משמעות וחשיבות גדולה

 אילו ידעו שהמעשה יוערך
 ויהיה כתוב על ידי ה' בתנ"ך
 הם היו פועלים באופן נמרץ

 ועושים עוד יותר מאמץ!

 דברי חז"ל באים אותנו לעורר
 לפעול בגדול, בלי לוותר!

 לא תמיד אנו רואים
 רועיםיאת משמעות הא

 איך למעשה הקטן שלי
 וכללי יש ערך חשוב

 ולכן יש נטיה קצת לזלזל
 ולפעמים אפילו קצת להתעצל
 המעשה שלי הוא קטן ומועט

 ?ולמי  זה אכפת ?מה זה ישנה
 המדרש מלמד אותנו שזו טעות
 לכל מעשה שלי יש משמעות!
 חשוב מאוד שנבין ונפנים

 יש ערך גם למעשים קטנים!
 

 יצחק באואר(נכתב על ידי )

ג? מה הופך אדם למנהיג?מי הוא מנהי 

 האם אתם מסכימים עם נפוליאון שאמר
 שכל אדם יכול להיות מנהיג?

 בי יצחק בר מריון:ראמר 

 בא הכתוב ללמדך שאם אדם עושה מצוה יעשנה בלבב שלם. 

 ע שהקב"ה מכתיב עליושאילו היה ראובן יוד

 ,'ישמע ראובן ויצילהו מידם' )בראשית ל"ז, כ"א(

 אצל אביו, בכתפו היה מוליכו

 ואילו היה יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו

 ,''הנה הוא יוצא לקראתךָּ ( , י"ד)שמות ד'

 בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו,

ֹּעז שהקב"ה מכתיב עליו ואילו  היה יודע ב 

 ,'ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר')רות ב', י"ד( 

 עגלות מפוטמות היה מאכילה.
 רות רבה ה', ו'(מדרש )

 

 פתחו את שלוש המקורות המופיעים במדרש )בתנ"ך או באמצעות סריקת הברקוד(
 מן הדמויות. היעזרו בשאלות המנחות. ולימדו מהו המעשה שעשה כל אחד

 

?מה עשה ראובן 

 מה אתם הייתם עושים אם הייתם
 קבוצת ילדיםנמצאים במצב בו 

 ילד אחד?ב ה/מתגרתמתנכל

 מה הייתה ההשלכה של המעשה
ראובן? מה היה קורה אם ראובן שעשה 

 לא היה מציל את יוסף מהבור?

?מה עשה אהרון 

 כיצד אתם מקבלים פני חבר או קרוב
 משפחה שלא ראיתם זמן רב?

 מה הייתה ההשלכה של המעשה
שעשה אהרון? מה היה קורה אם אהרון 

לא היה מקבל את פני משה ומצטרף 
 אליו לשליחותו?

?מה עשה בועז 

ים כאשר חבר שוכח כיצד אתם פועל
 להביא כריך?

 מה הייתה ההשלכה של המעשה
שעשה בועז? מה היה קורה אם בועז 

לא היה דואג לרות ומתחתן איתה? 
איזה  –)רמז: חפשו בסוף מגילת רות 

 אדם חשוב יצא מזרעם של בועז ורות(

המסר העולה ממנו ת במדרש, ננסה לעמוד על ת המופיעודוגמאוב התעמקתםעכשיו מש
 אם אדם עושה מצוה יעשנה בלבב שלם"." –

 ראובן, אהרון ובועז? –מה משותף למעשיהם של שלוש הדמויות המופיעות במדרש 

 שימו לב לשורש כ.ת.ב. החוזר במדרש: "בא הכתוב ללמדך", "שהקב"ה מכתיב
מה משמעות הכתיבה של אירועים? אילו מעשים מתועדים בהיסטוריה?  –עליו" 

 המעשים ה"קטנים" הללו )לפי פירוש המדרש(?מדוע ציין התנ"ך את 

 "...ספרו על מקרה בו הייתם פועלים אחרת אילו הייתם יודעים  –"שאילו היה יודע
 מראש מה היו השלכותיו.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?מי הוא מנהיג? מה הופך אדם למנהיג 

או  איך צומח מנהיג? האם זה משהו שנולדים איתו
 ?נואולי דווקא בונים בכוחות עצמ

 האם כל אחד יכול להיות מנהיג או רק יחידי סגולה
 ?שנועדו לכך

?האם גם בתוכי קיימות תכונות של מנהיג 

 אותןאיך אפשר לגלות? 

.

 

 אינו  12לפי החוק, ילד מתחת לגיל
נענש על מעשה פלילי שעשה. האם 

אתם מסכימים עם קביעתו של החוק? 
באיזה גיל הייתם  -אם הייתם מחוקקים 

 בוחרים? הסבירו.

 לגיל בו  12מדוע לדעתכם נבחר גיל
מתחיל אדם לשאת את האחריות 

 למעשיו?

 האם אתם מסכימים עם קביעת החוק
 אחראי למעשיו? מדוע? 12כי ילד בגיל 

 .קראו את המאמר של פרופ' דוד דרי
במאמרו הוא מגדיר את המנהיגות 

כמעשים הראויים לתואר מעשי 
מנהיגות. האם לדעתכם גם ילד 

לבצע "מעשי מנהיגות"?  בגילכם יכול
האם ילד יכול להיות מנהיג? האם 

מעשיו של ילד יכולים להשפיע ולגרום 
לשינוי? האם יש גיל מסוים ממנו ניתן 

 לומר כי למעשים יש משמעות? 

 

 ואחת כל אחד של החיים למשמעות הנוגעת יותר בסיסית שאלה אלא ,עוצמה או ניהול של טכנית שאלה אינה המנהיגות שאלת

 .מעשים מתאר הוא; ממלאים היא או תפקיד שהוא או אדם של תכונה, אדם מתאר אינו" מנהיגות" התואר .מאתנו

 איננו ממשלה ראש זה במובן. פועלים היא או שבו הוא האופן אלא, סמכויותיו היקף או ממלא שהאדם מהו התפקיד אינה השאלה
שמעשיו  שעה באותה רק, לפעמים", לשעה מנהיג" מקרה הטובב הוא ממשלה ראש; ממלא שהוא הרם התפקיד רק בשל מנהיג

 ".מנהיגות י"מעש לתואר ראויים

 אזרח גםר. יות טוב לעתיד את תקוותנו נתלה ובה למצבנו האחריות את נטיל שעליה ",שם למעלהא "שנמצ משהו אינה" מנהיגות"
 לכל שאיפה של מוקד אפוא להיות עשויה מנהיגות .רבכי תפקיד הממלא" מנהיגק "ר ולא, מנהיגות לחולל מעשי יכול השורה מן

, למשל, יכולה פרנית. סממול השכן, בעליית הגג אמן, במחסום חייל, בחצר תלמידה, בכניסה שוער ,בכיתה מורה - תחום בכל אדם
 לסייע גייסהש ממתנדבים ולבקש פנימה אותם לחלופין להזמין או לסלק שיש מטרד לספרייה בכניסה בילדים המתגודדים לראות

 ".לשעה מנהיגה"להיות , מנהיגות מעשה לעשות; בית שיעורי ובהכנת להם בקריאה

 בלי, להם היינו שותפים או שעשינו ראויים מעשים באותם להבחין מאתנו יכולים רבים, מתקבל" לשעה מנהיג" שהמושג מרגע
 ,אפוא, היא מנהיגות .מלאכים ודם ולא בשר היותנו של החטא על מכים עצמנו שנמצא בלי ,והיומרני הגורף התואר לשם שנזדקק

 כדי והבטוח המוכר לגבולות לפעול מחוץ או ליצור, להגות – מנהיגות מעשי לעשות ואחת מאתנו אחד בכל הגלום פוטנציאל
 .להיטיב

 2009, פברואר 43"מהות המנהיגות: שתי נקודות מבט", הד החינוך פרופ' דוד דרי,  

המנהיג "מנהיג לשעה"?את  מדוע מכנה כותב המאמר 

 "האם אתם מסכימים עם קביעה זו? האם אתם מרגישים בחייכם  -"מנהיגות עשויה איפוא להיות מוקד של שאיפה לכל אדם בכל תחום
 רגעים של הנהגה?

?"בין שני  הסבירו את הקשר בהמשך למדרש שלמדנו )בצידו השנה של הדף(, האם גם פרופסור דוד דרי רואה ערך במעשים "קטנים
 הטקסטים.

?המילה "מעשים" חוזרת פעמים רבות במאמר. מדוע? מהו החידוש בהגדרת המושג מנהיגות במאמר זה 

.הכותב מדבר על "מעשים הראויים לתואר מעשי מנהיגות". תנו דוגמאות מחייכם למעשים שכאלה 

 

 חלמתי לשנות את העולם. -כשהייתי צעיר וחופשי ולדמיוני לא היו גבולות "
אך גם היא נראתה כבלתי  אז הגבלתי את האופק שלי והחלטתי לשנות רק את ארצי.ה, כשבגרתי גיליתי שהעולם לא ישתנ

 נתונה לשינוי.
 .כשהתחלתי להזדקן התפשרתי והחלטתי להסתפק בשינוי משפחתי. אך גם בה גיליתי שלא חל שום שינוי

תכן והייתי , ייתי משנה את עצמי תחילה, אזי באמצעות הדוגמה שליועכשיו, כשאני שוכב על ערש דווי אני מבין. לו רק היי
 "אולי הייתי מצליח לשנות גם את העולם, בזכות העידוד שלהם, ייתכן והייתי משפר את ארצי, ומי יודע ,משנה את משפחתי

 

 (1797-1876)מצאנז, ממנהיגי החסידות באירופה הלברשטאם רבי חיים 
 

בי חיים מצאנז לגבי תפקידו ואופן פעולתו של מנהיגמה החידוש שיש בדבריו של ר? 

היכן מנהיגות באה לידי ביטוי בחיים שלכם? 

 



 

 

  

 בשבילי האגדה והמדרש              

 

בקול,  "בשלושה דברים אדם משתנה מחברו:
 )סנהדרין דף ל"ח עמוד א( במראה ובדעת".

 ויברא: "נאמר 'א בפרק בראשית בחומש
 גדולתו את ולהראות להגיד"  האדם את אלוקים

 מטבעות כמה ויוצר טובע שאדם, ה"הקב של
 המלכים מלכי ומלך, לזה זה דומים וכולם
 האדם בני כל שטבע למרות. כן אינו ה"הקב

 אחד אין זאת בכל, הראשון אדם של בחותמו
 .לחברו דומה מהם

 אני מברר...

במסכת סנהדרין כתוב כי האדם שונה .1
קול,  מחברו בשלושה דברים עיקריים:

מראה ודעת. מה הכוונה לקול? מראה? 
 דעת? תן דוגמאות לכל אחד מהתחומים

האם היית מוסיף עוד תחומים בהם .2
 אנחנו שונים האחד מהשני? מהם?

ה אדם יוצר מטבעות באופן אחיד ושוו.3
 במה יצור זה שונה מבריאת האדם?

 

 ארצי ומולדתי         

 

 

 אתה פלא/ חוה אלברשטיין

 אני מברר...

 הי קבלת האחר עבורך?מ .1

 מי הוא הפלא בשיר? הוכח מתוך השיר .2

 השיר מתקשר לערך קבלת האחר? כיצד  .3

  - תגדל וכאשרבשיר כתוב:" ... .4
 אשר, אחר באדם לפגוע אז התוכל
..." כיצד משפט זה עוזר פלא הוא כמותך

 להתמודד בקבלת האחר?

 

 חוק וסדר

 עם לאנשים זכויות שוויון חוק
 1998-ח"התשנ, מוגבלות

 מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם
 לזכויות בישראל החברה של ומחויבותה

, השוויון בעקרון ההכרה על מושתתות, אלה
 ועל בצלם שנברא האדם בערך ההכרה על

 .הבריות כבוד עקרון

 של וחירותו כבודו על להגן מטרתו זה חוק
 זכותו את ולעגן, מוגבלות עם אדם

 בכל רהבחב ופעילה שוויונית להשתתפות
 לצרכיו הולם מענה לתת וכן, החיים תחומי

 את לחיות לו שיאפשר באופן המיוחדים
, ובכבוד בפרטיות, מרבית בעצמאות חייו
 .יכולתו מלוא מיצוי תוך

 אני מברר...

מדוע חוקקו חוק שכזה? האם .1
 לא ברור מאליו שכך ראוי לנהוג?

האם היית משנה/ מוסיף משהו .2
 בנוגע לחוק? פרט מה

קלת במקרה בו האם נת.3
 השתמשו בחוק זה?

 "בכל העולם כולו אין עוד ילד אחד בדיוק כמותך"

 שכבה: ד'

 הערך: קבלת האחר

 

 מה הקשר בין הטקסטים השונים?
 ולמצוא נקודות דמיון / שונינסו לערוך השוואה 



  

        

 

 חוק וסדר  

 מגילת העצמאות

 לעליה פתוחה תהא ישראל "...מדינת
 על תשקוד; גלויות ולקיבוץ יהודית
 תהא; תושביה כל לטובת הארץ פיתוח
 הצדק, החירות יסודות על תתמושת

; ישראל ינביא של חזונם לאור והשלום
 גמור ומדיני חברתי זכויות שויון תקיים

;  ומין גזע, דת הבדל בלי אזרחיה לכל
 חינוך, לשון, מצפון, דת חופש תבטיח
 הקדושים המקומות על תשמור; ותרבות

 ."הדתות כל של

 אני מברר...

 במגילת מדובר שוויון באיזה. 1
 ?העצמאות

כיצד האמור במגילת העצמאות . 2
 ת האחר?משרת את ערך קבל

 מוסיפים משנים או הייתם .האם3
 בנושא מה דבר העצמאות למגילת
 .תשובתכם את נמקו? השוויון

 ארצי ומולדתי

 שונה אבל שווה

 לאחר שהאזנתם לשיר

 אני מברר...

האם גם לך יצא להרגיש שונה? ספר על .1
 כך

מה משמעות שם הסרטון: "שונה אבל .2
שווה"? האם אתה מסכים עם משפט 

 זה?

ו כולם היו דומים תארו לכם עולם ב.3
האחד לשני. כיצד עולם זה היה נראה? 

 האם עולם כזה יהיה טוב יותר?  

  

 בשבילי האגדה והמדרש       

 

 תוכו שבתוך ויבין ידע אדם שכל "צריך
 איש ואין חברו כנר שלו נרו ואין, נר דולק
 שעליו יבין איש שכל צריך. נר לו שאין
, ברבים נרו אור את ולגלות לעמול

 לעולם ולהאיר גדולה לאבוקה להדליקו
 (קוק הרב) ".כולו

 

 אני מברר...

מה הכוונה בביטוי "בתוך תוכו דולק .1
מתכוון לנר  נר"? האם הדובר בשיר אכן

 אמיתי?

 האם כל ה"נרות" אותו דבר? הסבר.2

 מדוע חשוב להפיץ את ה"אור" ברבים?.3

http://itu-: להרחבת הלמידה

sentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=600bpre

49ccc5616665&lang=HEB-a3ba-4bbb-0726-622c  

 שונה ושווה?
 'שכבה: ה

 הערך: קבלת האחר

 

 מה הקשר בין הטקסטים השונים?
 ולמצוא נקודות דמיון / שונינסו לערוך השוואה 

http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=600b622c-0726-4bbb-a3ba-49ccc5616665&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=600b622c-0726-4bbb-a3ba-49ccc5616665&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=600b622c-0726-4bbb-a3ba-49ccc5616665&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=600b622c-0726-4bbb-a3ba-49ccc5616665&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=600b622c-0726-4bbb-a3ba-49ccc5616665&lang=HEB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בשבילי האגדה והמדרש              

 

 בחותם מטבעות מאה טובע "...שאדם
 מלכי מלך, לזה זה דומין וכולן, אחד

 כל את טובע הוא ברוך הקדוש המלכים
 ואין, הראשון אדם של בחותמו האדם

 אחד לכל לפיכך.  לחברו דומה מהם חדא
 ".העולם נברא בשבילי, לומר ואחד

 ה משנה', ד פרק, סנהדרין מסכת, משנה

 אני מברר...

 האדם כל את טובע הוא ברוך הקדוש " .1
 דומה מהם אחד ואין, הראשון אדם של בחותמו

? האדם בני כל אצל השווה הצד מהו"  לחברו
 ?מזה זה שונים האדם בני במה

 בשבילי" הביטוי משמעות לדעתכם מהי .2
 אחד מפירוש יותר לתת נסו"? העולם נברא

 .זה למשפט

 את להסביר מצליחה המשנה לדעתכם האם. 3
 ?חשיבות ערך קבלת האחר

 

 ארצי ומולדתי         

 האזינו לשיר  שווים/ עילי בוטנר 

 אני מברר...

 המובעת המשאלה מה ?השיר בכם מעורר מה
                                                     ?בשיר

 ?בשיר המוזכר" שווים" המושג משמעות מה
"? שווים" להיות להפוך, השיר לפי, ניתן כיצד

מי מעניק לכם תחושת שוויון? האם יש מקום 
בו אתם חשים חוסר שוויון? בעיני  מי הייתם 

רוצים לחוש שווים )שווי ערך, שווי זכויות(? מה 
להתנהג כלפי הזולת לפי עקרון  -ל לכם יותר ק

השוויון  או לדרוש מהזולת שינהגו כלפיכם לפי 
                                                עקרון השוויון?  

חשבו על אדם שמהווה עבורכם מופת 
להתנהגות על פי ערך השוויון, מיהו? מה 

 בהתנהגותו מרשים אתכם? מה למדתם ממנו?

 

 חוק וסדר

 האדם בני כל" -וויוןהש עקרון
 הטבעית זכותו", שווים נולדו
 כולם, לשוויון אדם כל של

 זה עקרון, החוק לפי שווים
 היכולת את אדם לכל מבטיח
 זכויותיו את לממש

חוק יסוד במדינת ).השונות
 (ישראל

 אני מברר... 

מדוע היה חשוב לחוקק חוק .1
 כזה?

"כל בני האדם נולדו שווים" .2
ט האם אתה מסכים עם משפ

 הזה?

האם היית משנה/ מוסיף משהו .3
 בנוגע לחוק? פרט מה

האם נתקלת במקרה בו .4
 השתמשו בחוק זה?

 

 שוויון? –שווים 
 'שכבה: ו

 הערך: קבלת האחר

 

 מה הקשר בין הטקסטים השונים?
 ולמצוא נקודות דמיון / שונינסו לערוך השוואה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 היכולת של אדם לבצע תפקידים ומשימות/מעשים באופן -אחריות

 אמן, אם שהוטלו עליו ואם מתוך בחירה. לקיחת אחריותמלא ונ

 היא מאפיין מרכזי בתהליך ההתבגרות. אדם שלא יכול לקחת

 אחריות על מעשיו, התקשה לתפקד בחברה. לקיחת אחריות

 מעידה על עצמאות ובשלות ועל היכולת להוביל לתהליך

 (ח"מט אתר מתוך )והתפתחות.

אם יאמר לך אדם 

 -יגעתי ולא מצאתי

אל תאמין, לא יגעתי 

אל תאמין,  -ומצאתי

 -יגעתי ומצאתי

  תאמין

 )רבי דחק נפחא(  

לפניכם משפטים 

שעליהם כתובות 

נות. סמנו משימות שו

את המשימות 

 שבאחריותכם:

 לטפל באח חולה 

 לערוך קניות

 לפרנס את הבית

לעזור לחבר המתקשה 

 בלימודים

 של מי האחריות?                        

יואב סיפר לך בזמן השיעור איך בילה 

אתמול בתנועת הנוער.  באותו זמן 

המורה לאנגלית רשמה שיעורי בית על 

אנגלית הבא הגעת ללא  הלוח. לשיעור

 שיעורי בית. של מי האחריות?

                                                                           אני לוקח אחריות 

                                                                                                            אורלי בינדר: מילים

                                                                                                                  עמוס ברזל: לחן

 

  אני לוקח אחריות על כל מעשי

 , לטוב ולרע זה קורה לי ידידי

 , לפעמים אני מצליח, לפעמים אני נכשל

 . העיקר מאחריות לא לברוח כלל וכלל

 

  אחריות חשוב לקחת

 , למעשים ולמילים

  אחריות כה חשובה

 . לקטנים ולגדולים

 

איני מאשים אף לא  -נשבר לי צעצוע 

 , אחד

 , זאת לשנות צריך מיד -מאחר ללימודים 

  אני נקי, אני חרוץ ומשתדל להיות נחמד

 . הכול תלוי רק בי, זו אחריות שלי לעד

 

 ... אחריות חשוב לקחת

 

עשו את הצעד הראשון מתוך אמונה, 

 לראות את כל גרם אינכם חייבים

המדרגות. עשו רק את הצעד הראשון 

 )מרטין לוטר קינג(

  דוקא אני

 דנה שץ: מילים

 דני רייכנטל: לחן

  אם משהו יזוז פה זה יתחיל אצלי

  אם משהו ישתנה פה זה יקרה בגללי

  אומראם משהו מפריע לי אני 

כבר לא יהיה בסדר אם אני לא 

  אתעורר

 

  דווקא אני מוכן לעשות

  דווקא אני רוצה לשנות

  דווקא אני מכל העולם

  דווקא אני ואז גם כולם

 

  לוקח ברצינות את מה שהוא חושב

  כבר לא עומד בצד

  מתחיל להתערב

  יודע שבסוף זה ישתלם לו בגדול

  לוקח אחריות

  שווה עם זה הכל

 ...אני דווקא

   1984-ד"התשמ, קיוןיהנ שמירת חוק

 פסולת והשלכת לכלוך איסור: הרבים ברשות ולכלוך פסולת השלכת

 הרבים ברשות רכב ותאגרוט או בנין פסולת, פסולת אדם ישליך לא

 .הרבים רשות את ילכלך ולא, היחיד לרשות הרבים מרשות או

 שטרם קטין על השגחה שבידו מי כל: ברכב קטינים לגבי אחריות

 לקטין יניח לא, ברכב עמו הנמצא, שנים עשרה שלוש לו מלאו

 .מהרכב פסולת להשליך

 

 שאלות

 .מה הקשר בין החוק לאחריות אישית?  1

. האם אתם  חושבים  שהחוק חשוב? אם כן 2

 מדוע? אם לא מדוע?

.האם אתם חושבים שאתם מקיימים את החוק 3

 ?פרטו

 

 אחריות אישית
 'שכבה: ד

 אחריותהערך: 

 

 שאלות לדיון:

        עיין בכל המידע שיש בדף וענה על השאלות הבאות:                                                   

כשאומרים את המילה "אחריות" מה עולה .1

 בדעתך?                                       

ספר על משימה שלקחת אחריות עליה.                                                       .2

ספר על משימה שהטילו עליך.                                                                   .3

איך אתה מרגיש כשאתה בוחר בעצמך את .4

 המשימה 
 לעומת משימה שמטילים עליך?

באילו משימות שלקחת אחריות עליהן אתה .5

 משקיע מאמץ גדול יותר? מדוע?                                                                  מרגיש שאתה

בדוק עם חבריך לקבוצה את הקשרים בין .6

        דף.בהנמצאים  וניםהטקסטים הש

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2098&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2098&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1503&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1503&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2439&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2439&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2421&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2421&lang=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המדינה כלפי אזרחיהאחריות 
 'שכבה: ה

 אחריותהערך: 

 

מדינת היהודים אינה אלא צעד ראשון בתהליך 

 ההתגשמות של הציונות הרוממה. 

אחריו יבוא הצעד השני: שיבת העם לציון 

ומטרתה הסופית האמתית של הציונות תופיע רק 

הדבר שלמענו בעצם קימות  -בשלב השלישי

לאומית שתאציל האומות הגדולות: יצירת תרבות 

 מהודה על כל העולם. )זאב ז'בוטניסקי(

 

לפניכם רשימת אירועים ורשימה של מוסדות 

 ממשלתיים.

 סמנו את האירועים שהם באחריות המדינה. 

 יש הפסקת חשמל בבניין.

ילד מהכיתה חולה כבר תקופה ממושכת 

 ומפסיד לימודים.

 בשכונה חדשה לא בנו בית כנסת.

 

 כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים 

 ישיעהו ב,ג()

בכישרון רגיל ועם התמדה בלתי רגילה אפשר 

 להשיג כל דבר )תומס פ. בקסטון(

 

 האחריות היא מחיר ההצלחה

 )וינסטון צ'רציל( 

 ני ואתהא

 אריק איינשטיין: מילים

 מיקי גבריאלוב: לחן

 
 , אני ואתה נשנה את העולם

 , אני ואתה אז יבואו כבר כולם

 , אמרו את זה קודם לפני

 . אני ואתה נשנה את העולם -לא משנה 

 

 , אני ואתה ננסה מהתחלה

 , יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא

 , את זה קודם לפניאמרו 

 . אני ואתה נשנה את העולם -זה לא משנה 

 

 , אני ואתה נשנה את העולם

 , אני ואתה אז יבואו כבר כולם

 , אמרו את זה קודם לפני

   .אני ואתה נשנה את העולם -לא משנה 

  שאלות

. האם אתם חושבים שהמדינה שומרת על 1

 כיצד? אם לא מדוע? הזכויות שלכם? אם כן

.האם אנחנו יכולים לשנות את העולם? אם כן  2

 כיצד? אם לא מדוע?

בכישרון רגיל ועם התמדה בלתי רגילה אפשר  .3

 )תומס פ. בקסטון(    להשיג כל דבר

 ?הסבר כיצד  המשפט קשור  לאחריות.

 

 ולקיבוץ יהודית לעליה פתוחה תהא ישראל מדינת

; תושביה כל לטובת הארץ פיתוח על תשקוד; גלויות

 לאור והשלום הצדק, החירות יסודות על מושתת תהא

 חברתי זכויות יוןושו תקיים; ישראל נביאי של חזונם

;  ומין גזע, דת הבדל בלי אזרחיה לכל גמור ומדיני

 תשמור; ותרבות חינוך, לשון, מצפון, דת חופש תבטיח

 נאמנה   ותהיה; הדתות כל של הקדושים המקומות על

 מדינת. המאוחדות האומות מגילת של לעקרונותיה

 המוסדות עם פעולה לשתף מוכנה תהא ישראל

 החלטת בהגשמת המאוחדות האומות של והנציגים

 להקמת ותפעל 1947 בנובמבר 29 מיום העצרת

  .בשלמותה ישראל-ארץ של הכלכלית האחדות

 מגילת העצמאות()
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היכולת של אדם לבצע תפקידים ומשימות/מעשים  - אחריות

מלא ונאמן, אם שהוטלו עליו ואם מתוך בחירה. לקיחת  באופן

אחריות היא מאפיין מרכזי בתהליך ההתבגרות. אדם שלא יכול 

 .לקחת אחריות על מעשיו, יתקשה לתפקד בחברה

 / מתוך אתר מט"ח

 לדיון וחשיבה:

מהי אחריות לפי הקטע? האם אתה מגדיר אחריות באופן .1

 אחר? פרט.

 קחת" אחריות?"ל לדעתך אנו אומריםמדוע .2

 בראשית ד -סיפור קין והבל 

  .וַיְִהי ִבְהיֹוָתם ַבָשֶדה, וַיָָקם ַקיִן ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו וַיַַהְרֵגהּו"

ֹּאֶמר ֹלא יָ  ט ֹּאֶמר ה' ֶאל ַקיִן, ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך; וַי ַדְעִתי, וַי

ֹּכִ  ֵֹּמר ָאִחי ָאנ  י.ֲהש
ֹּאֶמר, ֶמה ָעִשיָת; קֹול ְדֵמי  י ֲֹּעִקים ֵאַלי ִמן וַי ָאִחיָך, צ

 .ָהֲאָדָמה

וְַעָתה, ָארּור ָאָתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפְצָתה ֶאת ִפיָה  יא

 .ָלַקַחת ֶאת ְדֵמי ָאִחיָך ִמיֶָדָך

ָֹּחּה ָלְך; נָע וָנָד  יב ֵֹּסף ֵתת כ ֹּד ֶאת ָהֲאָדָמה, ֹלא ת ִכי ַתֲעב

 .ִתְהיֶה ָבָאֶרץ

ֹּאֶמר ַקיִן ֶאל  יג ֹּאה' ָגדֹול ֲעו ֹּוַי  ".נִי ִמְְּש

 ....לדיון

בתשובתו של קין "השומר אחי אנוכי" ישנה .1

 כיצד? .התחמקות מאחריות

 מרגיש קין כחומק מהאחריות?לדעתכם כיצד .2

האם קרה לך שהתחמקת מאחריות? כיצד .3

 הרגשת?

 חוק חובת הדיווח

שהו שמדווח על משהו מסוים יההגדרה של דיווח היא מ

ב בין שני ילדים אשר כולל בתוכו אלימות לדוגמא: רי

פיזית או מילולית, וונדליזם לכול סוגיו, פגיעה בחבר או כל 

איש אחר בצורה מכוונת וכמובן במקרים חריגים הרבה 

מדווחים על מצב מסוים כאשר הוא נראה לנו מסוכן,  יותר

או מצב שדבר מסוים רע קרה ואנו מרגישים צורך לערב 

מוסמך. צריך ללמד את הילדים \בזה מישהו מבוגר

שכאשר הם רואים שני ילדים רבים אחד עם השני בצורה 

מילולית או פיזית ואין אף אחד שמתנגד לדבר הזה, הם 

לא צריכים להיכנע ללחץ חברתי, אלא לדווח על הדבר, 

למרות שרוב הילדים יקראו להם "מלשינים" לאחר מכן 

 .אך זה לא נכון

 לחשיבה...

 אישית מוטלת עלינו במקרים חריגים?איזו אחריות .1
 מהו הקונפליקט בדיווח?.2
 איך היית מרגיש כמדווח?.3

 שיר האחריות

 מילים: מיה שילון

 בעולם כמו שלנו לפעמים זה מסובך
 להתנהג כמו גדול ולעשות דברים לבד

 אבל אני יודע שכשאני רוצה
 אני לוקח אחריות על כל מה שאני עושה

 שזה כדאי ואז אני כל כך גדול ורואה
 שאפשר לסמוך עלי

 

 אם קבעת עם החבר'ה
 נא הקפד לא לאחר

 אם קשה לקום בבוקר
 לך לישון מוקדם יותר
 אם הבטחת הבטחה
 אז תשתדל גם לקיים
 אם התחלת במשימה

 המשך בה עד שתסיים
  

 אם ראית בטיול
 ,כלנית אדמדמה

 גם אם הפיתוי גדול
 זכור אסור לקטוף אותה

 אם הברז מטפטף
 יפה כדאי לשמורעל כל ט

 גם אם לא אתה פתחת
  היה אתה זה שתסגור

   

 כן לקחת אחריות זה לא תמיד דבר פשוט

   צריך קצת אומץ ובגרות, נחישות ורגישות

 אבל אני יודע שכשאני רוצה
 אני לוקח אחריות על כל מה שאני עושה

 ואז אני כל כך שמח ורואה כמה שזה כדאי
 שאפשר לסמוך עלי

 

 לחשיבה .....

מנה את כל תחומי האחריות בשיר .1

 האם אני אחראי? - חשוב .המוצג

מה היית ממליץ לקין לאמץ מתוך .2

 השיר?

בהם אתה  בתחומיםשתף את החברים .3

לוקח אחריות. כיצד אתה מרגיש כאשר 

 אתה לוקח אחריות?

 חריות אישיתא

 'כיתה ולדף לימוד 
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 בר מה לאדם או גורם אחר ללא תמורה; הענקה.. העברת ד1 

 . עזרה וחסד שנעשות באהבה והתחשבות.2                
 
 

"צריך האדם לדעת שגדר גמילות חסדים אינו מונח דווקא על הלוואת ממון, כמו שסוברין 
ד ומיטיב לחברו בחינם. יש איזה אנשים, אלא הוא מוכח על כל עניני הטוב, שאדם עושה חס

שמתחסד עמו בממונו, כגון: שמשאיל לו בהמה, או כלי, או הלוואת ממון, וכל היוצא בזה, 
שהוא עושה טובה לחברו. וזה נקרא בפי חז"ל בשם "גמילות חסד שבממונו". ויש שמתחסד 

)"החפץ חיים" מתוך הפתיחה "לאהבת חסד"(עמו בגופו".  

(.עממי) המקבל" ואת הנותן את מעשירה "הנתינה 

קיימים אינם הזולת חיי – ביותר והאומללים ביותר "המאושרים 

 (.גורי גילה) לגביהם"

אלברט) ראויים" חיים הם הזולת למען שהם חיים "רק 

 (.איינשטיין

שהם משום, סתם לכולם טוב ריח מפיצים, הפרחים כמו, "לתת 

 (.קל אסתר) פרחים"

לו" עונה פשוט ומישהו, למישהו קורא פשוט שאדם הדבר "נפלא 

 (.אורפז יצחק)

עם זאת לחלוק משתוקקים תמיד – דבר שום םלה שאין "אלה 

 (.עממי) אחרים"

(.גורי גילה) בזולת" ראשיתו – עצמנו אל "הגשר 

(.פלאוטוס) זאב" לאדם "אדם 

מהם תיוולד לשני בהתחברו, אחת כאות רק הינו אדם "כל 

 (.בנימין משלי) מילה"

(.זוטא ארץ דרך) חברך" רצון מפני רצונך "העבר 

חבריהם" של מגופם ללבם קרובה ורנםשציפ אדם בני "דרך 

 (.עגנון)

 

 האם אפשר להתייחס לנתינה בדרך אחרת? כיצד?.1

 זו ומה דעתכם על הנאמר בה? באמרה דווקא בחרתם מדוע.2

 מה החשיבות בנתינה לדעתכם?.3

 רה את עיקרי הדברים להצגה במליאה.נסחו בקצ

 

 

 נמקו והתייחסו לאמרות.? לחברה? למקבל? לנותן – חשובה הנתינה למי.1

 האם אדם יכול לחיות חיים מאושרים בלי שייתן דבר מעצמו לזולת?.2

 האם אדם יכול לחיות חיים מאושרים בלי לקבל דבר מאדם אחר?.3

 ?מאולצת שהיא או לאדם טבעית הנתינה האם.4

 לדעתכם, האם אדם צריך / ניתן לאלץ אדם לתת גם כשאינו רוצה בכך? הדגימו ונמקו..5

 



 

  

 צדקה תציל ממוות
ף קנ"ו ע"בע   ת, ד  בָּ ת ש  כֶּ סֶּ י, מ  ְבלִּ ְלמּוד בָּ י ת   ל פִּ

 ֲעִקיָבא.  ַבת ָהְיָתה לוֹ ְלַרִבי
 ֲעִקיָבא חוִֹזים ַבּכוָֹכִבים:  ָאְמרּו ְלַרִבי

בוֹ ִתָּכֵנס ִבְתָך ַלֻחָפה, ַיִּכיָשּה ָנָחש ְוָתמּות. ְביוֹם  שֶׁ
 ָהָיה ַרִבי ֲעִקיָבא דוֵֹאג ַעל ַהָדָבר ְמֹאד.

ת ַהִסּכָ  ת ֹראָשּהְביוֹם ֲחֻתָנָתּה, ָנְטָלה ִבתוֹ אֶׁ ת אֶׁ טֶׁ  ה ַהְמַקשֶׁ
ק דֶׁ ַבִקיר.   ְוָנֲעָצה אוָֹתּה ְבסֶׁ  שֶׁ

ָהָיה ָחבּוי ָשם.  ִנְנֲעָצה ַהִסָּכה ל ָנָחש שֶׁ  ְבֵעינוֹ שֶׁ
ת ַהִסָּכה, ִנְמַשְך ְוָיָצא הָנָחש המת. ר הוִֹציָאה אֶׁ ר, ַּכֲאשֶׁ  ַבֹבקֶׁ

ה ָעִשית ָזִכית  ָאַמר ָלּה ָאִביָה: מֶׁ  ְוִנַצְלְת ִמן ַהָנָחש?  ְלָכְך  שֶׁ
ב ַהֲחֻתָנה ָבא ָעִני ְוָדַפק רֶׁ לֶׁת, ָאְמָרה לוֹ: ְבעֶׁ  ַעל ַהדֶׁ

ָשַמע אוֹתוֹ.   ְוָהיּו ֻּכָלם ְטרּוִדים ַבְסעּוָדה ְוֹלא ָהָיה ִמי שֶׁ
ֵהֵבאָת ִלי, ְוָנַתִתי לוֹ. ל שֶׁ ת ְמַנת ָהֹאכֶׁ  ָהַלְכִתי, ָנַטְלִתי אֶׁ

 ּוִבְזכּוָתּה ִנַצְלְת!   ֲעִקיָבא: ִמְצָוה ָעִשית  ָאַמר ָלּה ַרִבי
 א ְוָדַרש: "ְצָדָקה ַתִציל ִמָמוֶׁת".ָיָצא ַרִבי ֲעִקיבָ 

 

  ?ביום כלולתה בתו של רבי עקיבאהתנהגותה של מה דעתכם על  .1
 האם כל כלה הייתה נוהגת כך? למה כן?/למה לא?. 2
ספרו  איך  האם פעם נתתם צדקה למשהו? ב משהו לתת צדקה?. האם לדעתכם ניתן לחיי3

 .הרגשתם לאחר מכן
 למה לא? מה מסקנתו של רבי עקיבא הייתה? האם אתם מסכימים עם מסקנה זו? למה כן?.4

 

 
 נתינה וקבלה / בני חן

. 
 אין כמו אותה נתינה
 שלא על מנת לקבל

 אך יש להגיע להבנה
 שאין מקום בה לחבל

. 
 מקבילה לנתינה יש

 פיון ממתןיבעלת א
 היכולת של קבלה זו

 כשהאחר הוא הנותן
. 

 מבטאת אהבה נתינה
 ממך אל מישהו אחר

 הינה התשובה קבלה
 לתת בוחר שגם הוא

. 
 אז תנו נא מכל הלב
 ולימדו לקבל בחזרה
 כי זו דרכו של אוהב
 .כך תושג לה המטרה

 
כיצד מתקשר השיר .1

 למדרש?
האם כל מי שנותן גם .2

 מקבל?
ם אתם מסכימים הא.3

שהמקבילה של הנתינה 
 היא הקבלה?

האם ניתן לגרום למשהו .4
 לתת מכל הלב?

הביטוח הלאומי דואג לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה, ומשלם להם  - חוק הבטחת הכנסה
הם מתייצבים בשירות התעסוקה ולא נמצאה להם , וקצבת הבטחת הכנסה. הקצבה משולמת למי שאין להם הכנסות או שהכנסתם נמוכה

 עבודה, או שנמצאה להם עבודה בשכר נמוך. 
מכורים לסמים ועוד.  פטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה מי שאינם מסוגלים לעבוד, כגון אסיר בעבודות שירות, אם לילד קטן עד גיל שנתיים,

, יכול להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה עד שתאושר לו קצבת הנכות. במקרה זה חולה שהגיש תביעה לקצבת נכות ותביעתו עדיין לא אושרה
עליו לענות על אחת מעילות הזכאות לקצבה )כולל התייצבות בשירות התעסוקה(.קצבת הבטחת הכנסה משולמת גם לילדים שהתייתמו משני 

יטוח הלאומי; אין משולם תשלום רטרואקטיבי. לכן חשוב לא הוריהם או שננטשו על ידם.  הקצבה משולמת החל בחודש שבו הוגשה התביעה לב
  )מתוך אתר הביטוח הלאומי( להתמהמה בהגשת התביעה.

 
 מזהים בחוק זה? השיבו: מדוע לדעתכם נחקק חוק זה? מהי חשיבותו? איזו נתינה אנו

 ניהם:יהשוו ב .פתגמים 2לפניכם 

 

ושה דברים העולם "על של

על  ,עומד, על התורה

 ם"גמילות חסדי ה ועלהעבוד

 ב(פרק א, משנה )

"צדקה וגמילות חסדים 

שקולות כנגד כל מצוותיה 

 )ירו' פאה א', א'(. של תורה"
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 אחר ללא תמורה; הענקה.. העברת דבר מה לאדם או גורם 1 

 . עזרה וחסד שנעשות באהבה והתחשבות.2                
 
 

"צריך האדם לדעת שגדר גמילות חסדים אינו מונח דווקא על הלוואת ממון, כמו שסוברין 
ם. יש איזה אנשים, אלא הוא מוכח על כל עניני הטוב, שאדם עושה חסד ומיטיב לחברו בחינ

שמתחסד עמו בממונו, כגון: שמשאיל לו בהמה, או כלי, או הלוואת ממון, וכל היוצא בזה, 
שהוא עושה טובה לחברו. וזה נקרא בפי חז"ל בשם "גמילות חסד שבממונו". ויש שמתחסד 

)"החפץ חיים" מתוך הפתיחה "לאהבת חסד"(עמו בגופו".  

(.עממי) המקבל" ואת הנותן את מעשירה "הנתינה 

קיימים אינם הזולת חיי – ביותר והאומללים ביותר "המאושרים 

 (.גורי גילה) לגביהם"

אלברט) ראויים" חיים הם הזולת למען שהם חיים "רק 

 (.איינשטיין

שהם משום, סתם לםלכו טוב ריח מפיצים, הפרחים כמו, "לתת 

 (.קל אסתר) פרחים"

לו" עונה פשוט ומישהו, למישהו קורא פשוט שאדם הדבר "נפלא 

 (.אורפז יצחק)

עם זאת לחלוק משתוקקים תמיד – דבר שום להם שאין "אלה 

 (.עממי) אחרים"

(.גורי גילה) בזולת" ראשיתו – עצמנו אל "הגשר 

(.פלאוטוס) זאב" לאדם "אדם 

מהם תיוולד לשני בהתחברו, אחת כאות רק הינו אדם "כל 

 (.בנימין משלי) מילה"

(.זוטא ארץ דרך) חברך" רצון מפני רצונך "העבר 

חבריהם" של מגופם ללבם קרובה שציפורנם אדם בני "דרך 

 (.עגנון)

 

 האם אפשר להתייחס לנתינה בדרך אחרת? כיצד?.4

 זו ומה דעתכם על הנאמר בה? באמרה קאדוו בחרתם מדוע.5

 מה החשיבות בנתינה לדעתכם?.6

 רה את עיקרי הדברים להצגה במליאה.נסחו בקצ

 

 

 

 נמקו והתייחסו לאמרות.? לחברה? למקבל? לנותן – חשובה הנתינה למי.6

 רים בלי שייתן דבר מעצמו לזולת?האם אדם יכול לחיות חיים מאוש.7

 האם אדם יכול לחיות חיים מאושרים בלי לקבל דבר מאדם אחר?.8

 ?מאולצת שהיא או לאדם טבעית הנתינה האם.9

 לדעתכם, האם אדם צריך / ניתן לאלץ אדם לתת גם כשאינו רוצה בכך? הדגימו ונמקו..10

 



 

 

 

 
 

ה שמו, ‘לפני יותר מארבע מאות שנה חי בעיר קראקוב שבפולין יהודי אחד, יוסל

 ,ים אצלו לבקש נדבהשהיה עשיר מופלג וקמצן גדול. והיו אנשי הקהילה באים ונכנס

ה שואל ‘היה יוסל ,ה בסבר פנים יפות. ולאחר שהאכילם והשקם‘וקיבלם יוסל

בשלומם. והיו שופכים לפניו צרת נפשם ודלותם ומבקשים ממנו מעות להחיות 

 ש.ה בקשתם היה משליכם מביתו בשאט נפ‘ומששמע יוסל ם.נפשם ונפש ילדיה

ממנו ולא דברוהו מטוב ועד רע.  בעקבות זאת, היו כל אנשי העיירה מתרחקים

 .שוק היו האנשים והנשים לועגים לו והילדים מיידים בו אבןלה ‘וכשהיה יוצא יוסל

רבי ”קדישא ואמרו לו: -כשהגיעה שעתו ליפטר מן העולם, באו אצלו אנשי החברא

ה, הלוא אינך לוקח את כספך לקבר. תן לנו דמי קבורה לצדקה, סך חמישים ‘יוסל

כל ”ה והשיב: ‘הזעיף פניו כנגדם יוסל“. ך בקבר ישראל כדרך כל האדםרובל ונקבר

ויצאו מעמו זעופים וכעוסים. למחר  ם".ימי הייתי לעצמי, אף כעת אינני צריך לכ

נטל  ,ה ונשארה גופתו מוטלת יום ויומיים ושלושה עד שריחם עליו מישהו‘נפטר יוסל

 הקברות.גווייתו בלילה וקברו בשולי בית 

לבקש צרכי  ,יום השישי בא אצל הרב הצדיק רבי קלמן, עני מעניי העיירהמשהגיע 

והרי דר אתה בעיר מזה עשרים שנה ומעולם לא ”השבת. תמה עליו רבי קלמן: 

בכל יום שישי הייתי מוצא דמי "השיב אותו עני: “ בקשת נדבה ומה יום מיומיים?

יו הגיע עני אחד ואחרם". הוצאות שבת על מפתן ביתי ואתמול לא קיבלתי כלו

ואחריו עוד אחד ועוד אחד ובפיהם כדברים האלו. מיד נתכרכמו פניו של רבי קלמן 

ה, ‘יוסל .ה כיצד טעינו בך! סלח לנו שביישנוך‘ה, יוסל‘יוסל”והחל בוכה וצועק: 

ביום ראשון כינס רבי קלמן תענית ציבור. בשעת פתיחת הארון,  “!ה קמצן קדוש‘יוסל

 ה"!‘מחל לנו יוסל”נשבר: קרא הרב קלמן בקול 

ה ועל גבי מצבתו של ‘ימים ביקש רבי קלמן בצוואתו להיקבר בסמוך לקברו של יוסלל

 קמצן קדוש". – ה‘פה נקבר יוסל: "ה נכתב‘יוסל
(מעובד על פי סיפורי רבי שלמה קרליבך)

 מאת: יאנוש קורצ'אק
 
 תן –יש לך 

 קשה? אני יודע

 אבל תן בכל זאת.

 ללא תרעומת, בכל הלב. זה חשוב.

 אולי בשורת ימים שיגיעו –ומי יודע?  –

 )לא כל כך מהר(,

 כאשר ישתנה העולם )חייבים להאמין(,

 אשר לאגור,והוא ייהנה יותר לתת מ

 פשוט לא יהיה מסוגל לנהוג אחרת.

 בינתיים תעניק משלך באורך רוח,

 עד אשר )חייבים להאמין( 

 יחלוק האדם בשמחה את מה שיש לו.
 

 ענו על שאלות הבאות:

אילו רגשות / מחשבות עורר בך הקטע  .1

 שכתב יאנוש קורצ'אק? ומדוע?

במה מאמין יאנוש קורצ'אק? והאם  .2

 תו?אתה מסכים אי

שהו לתת מכל יהאם ניתן לגרום למ .3

  ?הלב

)פרקי  "מרבה שלום "מרבה צדקה

 (ז' אבות,פרק ב' משנה

 

 

* האם שני הפתגמים הנ"ל חלים על 
 .יוסל'ה? נמקו

 

 * מה דעתכם על שני הפתגמים הנ"ל?

 

  ך בישראלהחינו מטרותב
 נכתב שיש: 2000מתוך חוק חינוך 

"לטפח מעורבות בחיי החברה 
נכונות לקבל תפקידים  הישראלית,

מתוך מסירות ואחריות, רצון  ולמלאם
 לעזרה הדדית, תרומה לקהילה,

התנדבות וחתירה לצדק חברתי 
 במדינת ישראל"

 השיבו:

כיצד מתקשרת מטרה זו עם הסרטון  *
ב יאנוש בו צפיתם? ועם הקטע שכת

 קורצ'אק?

* האם לדעתכם ניתן לעגן ו/או לחייב 
 נתינה ברמת חוק?

כיצד ניתן לטפח מעורבות חברתית  *
 נתינה? ויכולת

 

 :ובראן‘חליל גלפי 

 "... ויש הנותנים
 את כל המעט אשר להם
 וטנאם מלא תמיד..."

 "רחבי הלב
 למי לתת משלהם, המחפשים

 שמחתם גדולה
 מן הנתינה עצמה"

 
ו / דונו כיצד מתקשרים כתב *

פתגמים אלו לכל מה שלמדנו על 
 נתינה בפן היהודי, אזרחי וציוני?

שתפו את חבריכם: אילו רגשות  *
 מעוררים בכם הפתגמים הנ"ל?

 

 



 "ולא מתוך הרגללתת בלי לרצות לקחת, "

 'שכבה: ו

 נתינההערך: 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 חוק וסדר

 משולם - הלאומי הביטוח חוק פי על
 משוחררים לחיילים פעמי חד מענק

 שירות שסיימו ולמי סדיר משירות
 לאומי שירות או לאומי

 אני מברר...

מדוע חשוב לתת מענק לחיילים 
 משוחררים?

? למקבל? לנותן – חשובה הנתינה למי
 ?לחברה

 מאושרים חיים לחיות יכול אדם האם
 ?לזולת מעצמו דבר שייתן בלי

 מאושרים חיים לחיות יכול אדם האם
 ?אחר מאדם דבר לקבל בלי

 שהיא או לאדם טבעית הנתינה האם
 ?מאולצת

 את לאלץ צריך אדם האם, לדעתכם
? בכך רוצה כשאינו גם לתת עצמו

 .ונמקו הדגימו

 ארצי ומולדתי

 ד/  נתן זךכולנו זקוקים לחס              
 

 אני מברר...

 ?השיר פי-על חסד מהו -
 יודעים מעט רק, לתת רוצים כולנו" -

 אמירה עם מסכימים אתם האם –" איך
 ?זו
 ?לתת ללמד אפשר האם -
 חוו –" לקבל היכולת הוא לתת הרצון" -

 .ונמקו זה היגד על דעתכם

 
 

 שהאגדה והמדרבשבילי   

 מר עוקבא ואשתו/ תלמוד בבלי      
ר עני שבכל יום היה רגיל במדרש מסופר, כי בשכנות למר עוקבא ג

מטבעות כסף, סמוך לדלת ביתו .יום אחד  4מר עוקבא לזרוק לו 

אמר העני אלך ואראה מי עושה לי את הטובה הזו. באותו היום 

התעכב מר עוקבא בבית המדרש ואשתו באה אליו לבית המדרש 

ובדרך חזרה עברו ליד דלת העני, כדי שמר עוקבא ישים שם את 

גיל. העני ראה את מר עוקבא ויצא אחריהם ,הם מטבעות הכסף כר

ברחו מפניו כי לא רצו שידע מי הם והתחבאו בתוך תנור שעדיין 

הגחלים לוהטות בו. רגליו של מר עוקבא נכוו, אמרה לו אשתו הרם 

את רגליך ושים אותן על רגלי ,כיוון שאני לא נכווית. חלשה דעתו 

י האל כצדקת גדולה של מר עוקבא, נעלב מכך שאשתו נחשבת בעינ

ממנו וזוכה שיעשה לה נס. אמרה לו אשתו אני מצויה בתוך ביתי 

גדולה יותר,  יומקרבת הנאתי, כלומר ההנאה של העניים ממתנותי

שכן אני מעניקה להם אוכל מוכן ואתה מעניק להם כסף, ועליהם 

לטרוח ללכת אחר כך לקנות בו מזון ולבשלו, לכן נחשבת הצדקה 

 ני האל.שלי יותר בעי

 אני מברר...

מה מאפיין את נתינת הצדקה של מר עוקבא כפי שהיא 

                                                             ?משתקפת מהמשפט הראשון בסיפור

                              ?האם הגמרא מציגה זאת באור חיובי או שלילי
                        ן לו צדקהלמה לדעתך רצה העני לראות מי נות

 ?מדוע ברחו מר עוקבא ואשתו מהעני ? 
מדוע האישה  זוכה לא להיכוות ברגליה ואילו מר עוקבא 

 נכווה?
נתינה תוך מפגש  –האם הדרך שמציעה אשתו של מר עוקבא 

פנים אל פנים וראיית העני בשלמותו עדיפה בעיניך? כיצד 
תת צדקה תוך מפגש פנים הבושה ועם זאת ל ניתן למנוע את

 ?אל פנים
 

 מה הקשר בין הטקסטים השונים?
 ולמצוא נקודות דמיון / שונינסו לערוך השוואה 



 ו'(-ה'-)ד' על ידי החונכים למפגש הכנת חומרים –הכנה מישור ה –הנחיות להפעלת המוצר 

שלמדו על אודות את הפעילות שתתקיים במפגש החונכות מכינים החונכים בכיתות האם. לאחר 

מהמורה על אודות הפעילות שעליהם להכין. ההנחיה תהיה כללית הערך הרלוונטי, יקבלו הנחיה 

ותאפשר לתלמידים לגלות יצירתיות בהכנת המפגש. כמו כן, ישנה חשיבות לעבודת צוות בשלב 

זה, החונכים יעבדו בקבוצות קטנות בהכנת חומרי הפעילות )כלומר, בסופו של דבר יווצרו בכל 

 של משחקים/הפעלות באותו הנושא(. ים מספר סוגיםכיתת חונכ

להכנת הפעילות או לחילופין להוסיף  נכים בהכנת הפעילות להביא ציודעל המורה המנחה את החו

 שלב של תכנון כך שהתלמידים יוכלו להיערך ולהביא דברים מהבית.

 מורחב וספציפי לכל מפגש: להלן פירוט 

 
הערך 
 המוביל

 חונכים -ישור ההכנה מ תאריך יום שיא

 שייכות 1

מפגש 
 היכרות
"רק על 

עצמי לספר 
 ידעתי"

אחרי 
 -החגים 

 אוקטובר

 .החונכים יכינו משחק היכרות חוויתי
 :יםהצעות למשחק

 שאלות על פתקים בבקבוק 

 תחביבים וכדו' איקס עיגול שאלות 

 המטמון בביה"ס חפש את 

2 
קבלת 
 האחר

יום השוויון 
לבעלי 

 מוגבלויות

 :שונות יותות במוגבלושיחמכינים הפעלות להתנסות  החונכים 3.12

 פרה עיוורת 

 הכנת משקפיים מטושטשים 

 הובלה על  –יסוי עיניים מסלול מכשולים עם כ
 ידי הוראות

 תחרות הליכה עם רגליים קשורות 

3 
אחריות 

 אישית

שיקוף 
והשתקפות 

סיכום  -
 המחצית

לקראת 
קבלת 

תעודות 
מחצית 
א', סוף 

 ינואר

)אילו  בה החניך מעריך את עצמו הפקת תעודה ערכית
 קטגוריות יהיו בתעודה? כיצד תראה?(

 ש חומרים באתר "ילדים בסיכוי"י 

  או לחשוב יחד  מהאינטרנטניתן להביא דוגמאות
 ככיתה ולהמציא קריטריונים

  או במחשבניתן לעיצוב ידני 

 נתינה 4

יום 
המעשים 
 הטובים

)רביעיות/סולמות  משחקים חווייתייםהחונכים יכינו  .1 28.3
א נתינה. וחבלים/מסלול/חפש את המטמון ועוד...( בנוש

השאלות והמשימות במשחקים יומצאו על ידי התלמידים. 
ניתן לקחת אותם למחשבים ולאפשר להם לחפש שאלות ומידע 

  באינטרנט.
" הבית תעביר את זה הלאההחונכים יסבירו על פרויקט " .2

יקבלו הסבר מהמורה או מנציגי מועצת ראשית  –י ספר
הפרפרים טים שהיו בעבר: פרויק נקייםם. בכל שנה תלמידי
"תעביר את זה הלאה" באמצעות מיזם סיסמה לכל מר, של עו
"ס ייקבע ואולי אף ן אופציה שהחפץ שיועבר בביהתית .תלמיד

יוכן על ידי שכבת החונכים. )יש לתאם בין השכבות למען 
 האחידות הבית ספרית(.

5 
נתינה 
בקהיל

 ה

התנדבות 
 ספרית-בית

 -מרץ
 אפריל

 תכנון מפגש ההתנדבות:

ז יציאה, מה לו" – תכנון המפגש ע"י כיתת החונכים .1
צריך להביא, הכנת רשימה שמית, דאגה לכובעים, 

 הכנת שלט וכו'.

ניכים )פתקי רפואה שלמה, פתק נלווה ח-הכנה חונכים .2
 לשתייה/ כרזה(.



 

 

 

 

 

 

 

 


