
ֲחֹנְך ַלַנַּער ַעל־ִּפי ַדְרּכֹו, 
ָּנה. ַּגם ִּכי־ַיְזִקין ֹֽלא־ָיסּור ִמּמֶֽ

"
"
)משלי כ”ו פסוק ו’(

אקטו-ידע



מתוך חזון בית הספר:
קידום  למען  והחברתי  הערכי  החינוכי,  בשדה  פועלים  “אנו 
קהילה המושתתת על ערכים הומניסטיים, יהודיים, ישראליים 

ודמוקרטיים.
אנו שוקדים על יצירת מרחב המאפשר התפתחותו של אדם 
ומחובר למורשת  חושב, אוהב, שמח, עצמאי, רחב אופקים 
עמו וארצו, ומעודדים תחושת מסוגלות הממצה את יכולותיו 

וכישוריו.”
 

מוצר זה יתמוך בטיפוח תלמיד רחב אופקים, חושב, מחובר 
ומעורה לנעשה בארץ ובעולם, אדם משפיע, קשוב, ומעורה 
במתרחש בסביבתו - מלמעלה והלאה מתוכניות הלימודים 
ויטפח  יחזק  המוצר  בשגרה.  הנלמדים  הדעת  ומתחומי 
ויכולות  כלים  לו  ויקנה  התלמיד  של  השייכות  תחושת  את 
להתמודד עם אתגרי החיים. המוצר יתמוך בהפיכת התלמיד 
לבעל תודעה לסביבתו ורצון להיות מעורב בחברה ובקהילה 
בה הוא חי באמצעות הנעתו לאקטיביזם חברתי, שיח מתמיד 
על סוגיות ליבה בחברה ובעולם והבנייה של תשוקה לקדם 
במדינת  אזרח  מיהו  לסוגיה:  תשתית  יהווה  המוצר  ולשנות. 
“אנשים  תמיר:  יולי  פרופ׳  כדברי  מחויבותו?  מהי  ישראל? 
המוצר  אזרחים״.  להיות  מתחנכים  הם  אזרחים,  נולדים  לא 
ינצל אירועי אקטואליה כהזדמנות להפגיש את התלמיד עם 
האדם  זהויות  את  המרכיבים  ומגוונים,  רבים  זהויות  מרחבי 
החברה והמדינה ועימם הוא יפגש או נפגש בחייו. אנו רואים 
במוצר מארגי זה, הזדמנות לטיפוח ההיבטים הרגשיים של 
הלומדים, בשל הדרישה לאקטיביזם חברתי/קהילתי/אזרחי, 
המחייבת דיון, נקיטת עמדה ובחירה במעשים שתכליתם לא 

רק להבין, כי אם גם לפעול ולעשות למען.

הבית  היום  בסדר  האקטואליה  בהטמעת  עוסק  זה   מוצר 
את  ומעלה  התלמידים.  אצל  והן  המורים  אצל  הן  ספרי, 
חשיבות האקטואליה כגורם פדגוגי נוסף ביעדי בית הספר. 

הרציונאל

המוצר כולל שני נושאים: נושאי אקטואליה קבועים - מעגל 
המוצר  החיים.  תורת   - מזדמנים  אקטואליה  ונושאי  השנה 
לא היה קיים בבית הספר  באופן מובנה אלא באופן וולנטרי 

לשיקולו של המורה ועל פי רוב לא עוסקים בו.
 

של  הערכים  באמצעות  הערכית  לליבה  מתחבר  המוצר 
וחושב,  ערכי  אדם  התפתחות  ואנושיות,  האדם  אהבת 
בתפיסת  עמוק  המעוגנים  וקולקטיבית,  אישית  אחריות 

העולם ההומניסטית שאנו מחזיקים בה. 
רבי שמואל בורנשטיין )1856-1926, פולין( אמר: “הנה מצוות 
חינוך היא להתרגל במעשה המצוות ובתורה. ולכאורה, הלא 
כאשר מתרגל נעשה כ”מצות אנשים מלומדה” )ישעיהו כט 
מוסיף  שיהיה  להתרגל  ענינה  חינוך  שמצות  כרחך,  ועל  יג(. 
והולך בכל עת, ובכל יום יהיו בעיניו כחדשים, וזה “חנוך את 
כ”ב  )משלי  ממנה”  יסור  לא  יזקין  כי  גם  דרכו,  פי  על  הנער 
חינוך  לו  יהיה  יום  שבכל  החינוך,  מעניין  יסור  שלא  היינו  ו(, 
והתחלה מחדש.“ )מתוך סודות היהדות - ספר המחשבה עמ 

 .)177
יש פגם  אינו הרגל בלבד, שכן  המקור עוסק בכך שהחינוך 
התחלה  הוא  החינוך  בלבד.  הרגל  מתוך  שנעשית  בעשיה 
אדם  אם  להתחדש.  ההרגל  את  בתוכו  כולל  והוא  מחדש, 
מתרגל להתחדש בכל יום, אפילו כאשר הוא זקן לא יפסיק 

להתחדש. 
יום,  בכל  ולהתחדש  לחדש  רוצים  אנו  זה  מארגי  בתהליך 
לעורר את הסקרנות והחדשנות של התלמידים, לעורר אותם 
לחשיבה עצמאית ולעיצוב עמדותיהם במגוון נושאים. מוצר 
זה מביא לחידוש בשני תחומים: מעגלי השנה ותורת החיים. 
אותם אנו מביאים לפתחם של הלומדים מתוך כוונה לגרום 
תפיסות  אודות  ולתעייה  לתהייה  ולערעור,  להרהור  להם 
כוונה שישתמשו בכלים דומים  העולם שלהם עצמם מתוך 

לאלו בחיים כולם.  



תכנית
העבודה

התכנית תכלול שני תחומים של המוצר: האחד מוצר העוסק בענייני אקטואליה קבועה, מעגל השנה,  כגון: כ”ט בנובמבר, יום 
העליות, יום למניעת אלימות נגד נשים ועוד, השני הינו מוצר העוסק בענייני אקטואליה מזדמנים, תורת החיים, כגון: זכיית ישראל 

באירווויזיון, מותה של אישיות ידועה/מיוחדת, מתיחות בצפון ועוד. 
הרובד הראשון העוסק באקטואליה קבועה יופעל פעם עד פעמיים בחודש על פי לוח השנה העברי והכללי. הרובד השני העוסק 
בארץ  נושאים  למגוון  המורים  והתייחסות  בעולם  אקטואליה  אירועי  פי  על  בשבוע,  פעם  בשאיפה  יופעל  מזדמנים  באירועים 

ובעולם. 
העלאת סוגיות, דילמות ושאלות המובעות בשני הרבדים הללו, הולמת גם את עקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד בדבר החינוך 

הלוקאלי והגלובלי, וכמענה למיומנויות הלומד של המאה ה- 21.

מטרת על לימודית:
לנעשה  ומעורב  אופקים, חושב, מחובר  טיפוח תלמיד רחב 
כגורם  המורה  מעמד  חיזוק  משפיע.  אדם  ובעולם,  בארץ 

משפיע רב תחומי.
יכולת לגבש דעה, להציג טיעון מתוך מקורות,  תלמיד בעל 
והיכולת  האופקים  רוחב  ושיח.  בדיון  מהותי  חלק  להיות 
לשלוט במקורות רחבים ומגוונים, הם הנקודה המשמעותית 
יותר  ידע  בעל  שאדם  ככל  וטיעון.  דעה  של  להבנייה  ביותר 
להיות  ואף  יותר  טיעון מורכב  לבנות  הוא מסוגל  משמעותי, 

חלק בדיון ובשיח מקדם. 
ניתוח תלמיד בעל חשיבה ביקורתית כדרך להבנייה של דעה 

ותפיסת עולם.
לעזוב  בטחון  רחב,  עולם  ידע  בעל  מורה  וטיפוח  פיתוח 
פתוחים  למרחבים  וללכת  הפורמאלי  החינוך  שדה  את 
מקצועיות  גם  להרוויח  כדי  המורה,  את  גם  המאתגרים 
בגרעיני מומחיות שאינם נחלתו של המורה השגרתי - להעז, 

לחלום, לפרוץ.
בזכות  כותב  )קנדה(,  קולומביה  מאוניברטיסת  ראסל  דוויד 

החשיבה הביקורתית:
חשיבה  יש  הדמוקרטית  החיים  בדרך  שמשתתף  ״לאדם 
אישיות  בבעיות  מטפל  הוא  כאשר  וביקורתית.  חוקרת 
וחברתיות הוא לא רק מחפש ראיות חדשות אלא גם מעריך 
הוא  מעריך.  מפרש,  מנתח,  בוחן,  הוא  מוצא.  שהוא  מה  את 
חשיבה  של  זה  הרגל  עצמאית.  וחשיבה  שיפוט  מפעיל 
דמוקרטיה  של  לפעולתה  חיוני  שונות,  ברמות  ביקורתית, 

מטרות

בימים  כנן  על  שנותרו  הדמוקרטיות  של  תפקידן  אמיתית. 
קשים אלה הוא בעל שלושה מרכיבים:  הכנת הצבא, תכנון 
הכלכלה ושימור ושיפור של המוסדות הדמוקרטיים. תפקידו 
דרך  השלישי...  במרכיב  בעיקר  כלול  החינוך  של  המיוחד 
של  ההרגלים  פיתוח  את  להדגיש  היא  זאת  לעשות  אחת 
והמועמדים לקבלת  חשיבה ביקורתית בקרב כל האזרחים 
היכולת  של  הניוון  מן  להיחלץ  חייבת  הדמוקרטיה  אזרחות. 
חייב  החינוך  המודרנית.  הדיקטטורה  שכפתה  הביקורתית 
להגן על מעוזי הדמוקרטיה, ולכן הוא חייב לדאוג לאזרחות” 

)Russell, 1941, p. 188(.

מטרת על זהותית:
רב  ספקנים,  סקרנים,  אנשים  להיות  התלמידים  עידוד 
מנת  על  הנלמד  בידע  שימוש  אקטיביים.  ולומדים  תחומיים 
וקולקטיבית. עידוד בניית זהות  ולבנות זהות אישית  לחקור 
אזרחית, אקטיביזם חברתי, פעיל בחברה ובעל רצון ותשוקה 
באמצעות  זו  מטרה  להשיג  חותרים  אנו  ולתרום.  לשנות 
הסוגיה/ מופיעה  שבהם  זהות,  לבירור  מרחבים  הקמת 

הדילמה/השאלה, לצד שאלות מבררות זהות הדורשות מן 
זהותם הפנימית-אישית  רכיבי  את  ולאמת  לעמת  הלומדים 
ולסנגר  אותה  לנמק  ולדעת  עמדה  לנקוט  הסוגיה,  מול  אל 
עליה מתוך מקורות מידע והשראה ומתוך מפגש עם חבורת 

השווים, עם המלמדים ועם פרופיל ביה”ס.
של  אישיותו  את  ומעצים  מטפח  בונה  כגורם  המורה  עידוד 

התלמיד. 



עקרונות
המוצר

כיצד העיקרון מתבטא במוצרעיקרון

רב גילאיות

המוצר ייחשף בפני כלל תלמידי בית הספר ומוריו, ובכך יביא 
ולשכבה.  לגיל  קשר  ללא  התלמידים  בפני  המידע  לחשיפת 
יבנה לעצמו מתוך הסוגיות  מוצר זה יתמוך בידע שהתלמיד 
ויפתח מתודה בלתי שגרתית שפותחת בבת אחת את  מחד 

הגבולות המסורתיים של הכיתה מאידך.

רב תחומיות

תחומי  של  רחב  ממגוון  נושאים  העלאת  מאפשר  המוצר 
שמסביבנו  מהעולם  נשאב  ההשראה  את  ודיסיפלינות.  ידע 
שאותם  המקורות  ומתוך  והעמקתינו,  התעניינותינו  וממידת 

נבחר להביא.

הקניית השכלה הכרחית
שימוש באירועי אקטואליה מהעולם היהודי - ישראלי - גלובלי, 

עידוד הסקרנות בקרב התלמידים להרחבת השכלתם. 

למידה בדרכים שונות ומותאמות ללומדים השונים.שילוב אינטיליגנציות

עיקרון הבחירה
המגוון הרחב של הנושאים מאפשר לתלמידים ולמורים תנועה 
להעמקה  שיביא  גירוי  באמצעות  זהותם,  לבירור  במרחב 

ברכיבי הזהות הפנימיים. 

אינטגרליות בחיי בית הספר

הכנסת מוצר זה על שני רבדיו לפדגוגיה הבית ספרית, יביא 
למימוש חזון בית הספר, להתפתחותו של אדם חושב, אוהב, 
וארצו,  עמו  למורשת  ומחובר  אופקים  רחב  עצמאי,  שמח, 

ומעודדים תחושת מסוגלות הממצה את יכולותיו וכישוריו.

העשרת הצוות
שלהם,  הידע  עולם  את  ומעשירים  לומדים  והמורים  המורות 
מידע  את  ומעשירים  ומהתלמידים,  מהשני  אחד  לומדים 

התלמידים. 

שיתוף קהילה
גם  מעורבים  ויהיו  זה  במוצר  ישתתפו  התלמידים  בהמשך 

בתחומים ונושאים בהם ירצו להרחיב. 



רכיבי זהות:
המוצר מתאפיין ברכיבי זהות קולקטיבים של  זמן ומועד, שמתבטאים בלוח השנה ואירועים בארץ ובעולם, 
כגורם מוביל לשיח או לדיון בכיתה בנושאים אקטואלים. כמוכן המפגש עם ״האחר״ ועם דעות שאינם 

שלי, יכול להוות בסיסים מרכזיים להבנייה של זהות.

המוצר מתחבר לעולם התוכן היהודי, אזרחי ודמוקרטי בכך שהוא מזמן שיח רב-נושאי הן בעולמי תוכן 
אלה והן בעולמי תוכן אחרים, המהווים תשתית לתפיסות עולם ועמדות .

המוצר עוזר בגיבוש עיצובים ובניית עמדות ודעות התלמיד במגוון נושאים. 

הדילמה/הסוגיה/השאלה שהמוצר מעורר אצל התלמיד שאלות זהות כמו: 

מה מעורר בתלמיד הטקסט/אירוע ?
האם ועם מי אתה מזדהה/מסכים ? למה ?

אילו עמדות/מחשבות/רגשות האירוע מעלה בפניך?
מה אתה לוקח מהלימוד הזה לחייך ? 

איזו סוגיה אישית או חברתית אתה מזהה באירוע ? 
מה אני לומד מהנושא על עצמי במספר מעגלי חיים: כאדם, כאזרח, על החברה שאני חי בקרבה, חברות 

אחרות, המדינה, העולם ?
מי הקהילה בה אני חי ? גיבוש עמדה לגבי אירועי אקטואליה, 

ניתן לזהות במוצר עקרונות עבודה של יזמות וחדשנות, בכך שיש בו שיתוף תלמידים ואפשרויות השפעה 
שלהם על הנושאים העולים. יציאה מהקופסה של תכניות הלימודים והקניית כלי חשיבה, ניתוח והערכה. 

ואולי נצליח להביא את התלמיד למעורבות פעילה באירועים במדינה ובסביבתו. 

משפטי סיכום:
ה. ָנּ ֽ א־ָי֥סּור ִמֶמּ ין לֹֽ ְזִק֗ י־ַי֝ ם ִכּ ֥ ֹו ַגּ י ַדְרּכ֑ ַער ַעל־ִפּ֣ ַנּ ְך ַל֭ ֲחֹנ֣
                                                                       משלי כו פסוק ו

“אנשים לא נולדים להיות אזרחים, הם מתחנכים להיות אזרחים”  )פרופ’ יולי תמיר(



טבלה
מארגית

חזון בית הספר 
)לאן(

הגורם המארגן ערכים )למה(
)מה(

גרעיני המומחיות 
)איך(

אנו פועלים בשדה 
החינוכי, הערכי והחברתי 

למען קידום קהילה 
המושתתת על ערכים 
הומניסטיים, יהודיים, 

ישראליים ודמוקרטיים.
אנו שוקדים על יצירת 

מרחב המאפשר 
התפתחותו של אדם 

חושב, אוהב, שמח, 
עצמאי, רחב אופקים 
ומחובר למורשת עמו 

וארצו, ומעודדים תחושת 
מסוגלות הממצה את 

יכולותיו וכישוריו.”

אהבת האדם 
ואנושיות -- 

אחריות - 
מצוינות

״כי עוד אאמין גם 
באדם, גם ברוחו - 

רוח עז״ 

חינוך ערכי וחברתי.
חשיבה מחוץ לקופסה. 

ופתיחות
מחויבות למצוינות

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית:

טיפוח תלמיד רחב אופקים, חושב, מחובר ומעורה 
לנעשה בארץ ובעולם, אדם משפיע.

חיזוק מעמד המורה כגורם מתווך ומשפיע רב 
תחומי.

זימון התלמיד לשיח רב נושאי בעולמות תוכן 
שונים. 

חיזוק תחושת השייכות של התלמיד והקניית כלים 
ויכולת להתמודדות עם אתגרי החיים.         

הגדרות תחומי חיים:
לימודי: רב תחומיות, הקניית השכלה הכרחית, הכרה 

והעמקה בנושאי אקטואליה. 
חברתי: רב-גילאיות, עיקרון הבחירה החופשית, 

העשרה, גירוי למעורבות חברתית. 
תרבותי: הכרת אירועים חובקי עולם ומדינה.

קהילתי: חיבור לקהילות שונות וגירוי למעורבות 
קהילתית. 

 אישי: הרחבת תחומי העניין וההשכלה. 



מערכי
שיעור

חזון בית הספר 
)לאן(

הגורם המארגן ערכים )למה(
)מה(

גרעיני המומחיות 
)איך(

אנו פועלים בשדה 
החינוכי, הערכי והחברתי 

למען קידום קהילה 
המושתתת על ערכים 
הומניסטיים, יהודיים, 

ישראליים ודמוקרטיים.
אנו שוקדים על יצירת 

מרחב המאפשר 
התפתחותו של אדם 

חושב, אוהב, שמח, 
עצמאי, רחב אופקים 
ומחובר למורשת עמו 

וארצו, ומעודדים תחושת 
מסוגלות הממצה את 

יכולותיו וכישוריו.”

אהבת האדם 
ואנושיות -- 

אחריות - 
מצוינות

״כי עוד אאמין גם 
באדם, גם ברוחו - 

רוח עז״ 

חינוך ערכי וחברתי.
חשיבה מחוץ לקופסה. 

ופתיחות
מחויבות למצוינות

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית:

טיפוח תלמיד רחב אופקים, חושב, מחובר ומעורה 
לנעשה בארץ ובעולם, אדם משפיע.

חיזוק מעמד המורה כגורם מתווך ומשפיע רב 
תחומי.

זימון התלמיד לשיח רב נושאי בעולמות תוכן 
שונים. 

חיזוק תחושת השייכות של התלמיד והקניית כלים 
ויכולת להתמודדות עם אתגרי החיים.         

הגדרות תחומי חיים:
לימודי: רב תחומיות, הקניית השכלה הכרחית, הכרה 

והעמקה בנושאי אקטואליה. 
חברתי: רב-גילאיות, עיקרון הבחירה החופשית, 

העשרה, גירוי למעורבות חברתית. 
תרבותי: הכרת אירועים חובקי עולם ומדינה.

קהילתי: חיבור לקהילות שונות וגירוי למעורבות 
קהילתית. 

 אישי: הרחבת תחומי העניין וההשכלה. 

המוצר כולל שני מהלכי שיעור: 
מוצר העוסק באקטואליה קבועה כגון: כ”ט בנובמבר, יום העליות, יום למניעת אלימות נגד נשים ועוד, ומוצר העוסק 

באקטואליה אד הוק כגון: זכיית ישראל באירווויזיון, מותה של אישיות ציבורית, מתיחות בצפון ועוד. 
להלן פירוט מהלכי השיעור ובכל אחד מהם דוגמא למערך שיעור בן עד 10 דקות כל אחד. 

 מהלך 1: 
אקטואליה - נושאים קבועים בלוח השנה הישראלי והעולמי - מעגל השנה

משך השיעור:
10 דק'

 
נושאי השיעור ואופן העברתם:

יקבעו מראש ימים ומועדים שאנו רוצים לציין בכיתה . 1
במהלך השנה. הימים והמועדים יהיו מהלוח היהודי, 

הישראלי והעולמי )דוגמאות: יום העליות, יום השואה 
הבינלאומי, יא באדר, יום לידתו של בן-גוריון, יום 

השנה לאסון המסוקים, עיד אל פיטר ועוד( סה”כ כשני 
אירועים בחודש.

יוכנו מבעוד מועד מערכי שיעור בנושא, מערכים . 2
קצרים שמשלבים טקסטים, סרטונים, פעילויות ועוד. 

מערכי השיעור הם המלצה בלבד, וכל מורה או תלמיד 
יוכלו להכניס מימד אישי לנושא. השאיפה שהמערך 

יכלול מגוון מתודות.
יוגדר איזו אוכלוסיית מורים תשוחח עם התלמידים על . 3

תחום זה.  
יתקיים משוב רציף מהמורים ששוחחו בכיתה על נושא . 4

זה. 
מחנכים מוזמנים לשתף את התלמידים שיובילו . 5

נושאים בשיח הכיתתי. יש להעביר לתלמידים את 
המשימה שבוע לפני השיעור, על מנת שיתכוננו.

הנושא יועבר בתחילת שיעור וימשך עד 10 דקות.. 6
 

שאלות מבררות זהות:
אלו מחשבות מעלה בכם הטקסט/סרטון?. 1
כיצד אתם מבינים אותו ומה הפרשנות שאתם . 2

מעניקים לו?
עד כמה אתם חשים שהטקסט הזה שייך לכם? אילו . 3

חלקים ממנו קרובים לעולמכם?

כיצד תוכלו למצוא קשרים והקשרים של הטקסט . 4
לחייכם, כאן ועכשיו?

איזו משמעות יש לטקסט לחיי החברה ולעתידה?. 5
האם תוכל להצביע על שינוי שחל בך בעמדות/. 6

מחשבות/דעות/אמונות בעקבות הלמידה?
מה אתה מוכן לקחת על עצמך להוביל/לכתוב/. 7

לשורר/להשפיע/לקדם/לדחוף?
מה היית בוחר להעביר/ללמד אחרים, בעקבות . 8

הטקסט?
מה לא זיהינו בטקסט ואתה רוצה להוסיף לנו?. 9

בסיום הלמידה התייחס אל פרופיל ביה”ס: מצא שם . 10
היגדים/ אמירות חזוניות/ חיבורים ושילובים לערכים/ 

לגורם המארגן, והסבר:
איזה קשר אתה רואה בין הנלמד לבין הכתוב 	 

בפרופיל?
 כיצד תפרש את הקשר הזה?	 
מה תוכל להגיד על מטרת השיעור בהקשר 	 

לפרופיל ביה”ס?
מה אתה לוקח מכל הלימוד הזה לחייך שלך?	 

טקסט מרכזי:
הנושא המרכזי יבחר מלוח השנה היהודי, הישראלי העולמי. 

המורה יוכל לבחור טקסט, סרטון או משהו אחר דרכו יביע 
את הנושא. קיים מגוון רב של אפשרויות. 

 
מסר מרכזי:

הכרת הנושא והממשק שלו לחיים הפרטיים ולחברה בה 
אני חי.



רקע: 
השבוע יחול יום כיפור. 

לחברו,  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  נפש  חשבון  ליום  מעבר 
יום כיפור,  יום השנה ה-45 למלחמת  יום כיפור יהיה  השנה 

מלחמה שהותירה פצעים עמוקים בחברה הישראלית. 
ולפתוח שיעור בכמה דקות על  מבקשים לנצל את השבוע 
המלחמה. הותיקים יכולים לספר מעדות אישית, מי כילד ומי 

כבוגר. 
הצעירים יכולים לספר קצת על המלחמה או על משמעותה. 

מבנה השיעור: 
כמה דברים שיכולים לסייע. ניתן להתמקד בנושא אחד 
או בכמה בקצרה. חשוב לנהל שיחה על אחד הנושאים 

הרשומים ולחבר את האירוע להיום. 
ניתן להיעזר בסרטון בן 3 דקות : "וידואפדיה מלחמת יום 

כיפור" 
https://www.youtube.com/ watch?v=CkOn6Im3fgU

המלחמה החלה ביום כיפור, 6 אוקטובר 1973, שעה . 1
1400. מתקפה בו זמנית של מצרים וסוריה )חצי האי 

סיני ורמת הגולן(
מדינת ישראל הופתעה. הימים הראשונים היו ימים . 2

שחורים של הפסד וחשש קיומי, הסורים הגיעו  כמעט 
עד לפאתי הכינרת. הם הופתעו לגלות מעט מאוד 

כוחות ישראלים מגינים. 
בישראל היתה שאננות ויהירות לאחר מלחמת ששת . 3

הימים המוצלחת. הצבא לא היה מוכן כלל למלחמה. 
כישלון מודיעיני, זלזול רב באויב, הגיעו ידיעות . 4

מודיעיניות רבות אודות כוונות סוריה ומצרים למלחמה, 
הצבא והדרג המדיני זלזלו בערך הידיעות. חוסין, מלך 

דוגמא למערך שיעור בנושא מלחמת יום כיפורים:

ירדן, הזהיר אם ישראל, גם האמריקאים הזהירו, אולם 
הצבא והדרג המדיני המשיכו לזלזל.

אין התייחסות לערך “הטלת ספק”. . 5
בסוף המלחמה, הודות לסיוע מאסיבי אמריקאי בדמות . 6

רכבת אווירית של נשק ותחמושת, הצבא הצליח לנצח, 
אבל בישראל לא הרגישו ניצחון. 

המלחמה הביאה לשינוים משמעותים אצל הציבור . 7
הישראל:

למרות הניצחון יש תחושת הפסד.א. 
2300 הרוגים, אלפי פצועים, מאות שבויים ב. 

ונעדרים שמקום קבורת חלקם לא נמצא עד היום.
נוצרה תלות באמריקאים, שתומכים בנו מאז ג. 

המלחמה ועד היום. 
הוקמה ועדת אגרנט שמסקנותיה הן האשמת ד. 

הדרג הצבאי ולא את הדרג המדיני.
התחילו הפגנות מחאה גדולות בכל המדינה ה. 

להתפטרות הממשלה וגולדה מאיר בראשה. 
ההפגנות הצליחו להביא לפיטורי הממשלה.

סרן מוטי אשכנזי הוביל את תנועת המחאה נגד ו. 
הממשלה ולפיטוריה. ניתן לקיים שיח ותחילת 

תנועות המחאה החברתיות. 
האמון בממשלה ובצבא הפסיק להתקיים, פרות ז. 

קדושות נשחטות. 
המלחמה תרמה למהפך הפוליטי ב-1977. ח. 
המלחמה הביאה להכשרת הדרך להסכם שלום ט. 

וביקור סאדאת, נשיא מצרים, בישראל בנובמבר 
.1977

עיצוב הסביבה הלימודית:
מערכי השיעור יבנו כך שיהיו קצרים, מסקרנים, יוצרי עניין 

וטעם שם עוד.
השימוש יהיה בטקסטים מעצבי זהות, שימוש בסרטונים, 

.kahoot שימוש במדיות נוספות כמו
במידת האפשר ישאר משהו תלוי על הקיר או שישלח 

לקבוצה בווטסאפ למי שירצה להרחיב בנושא.
ניתן להעביר דרך תמונה שמייצגת פאזל ממחושב בו 

הנושא נחשף.

 
לדוגמה: יום להעלאת המודעות לאלימות נגד נשים. ניתן 

להביא קטע מדיווח/מאמר לקרוא אותו ולנהל דיון בנושא, 
ניתן להביא סרטון ולבקש מהתלמידים להביע דעה, להיכנס 

לאתר בו מוקרן סרט על חיי הנשים שנרצחו עד כה על ידי 
בעליהם ועוד. 



שאלות מבררות זהות:
אלו מחשבות מעלה בכם האירוע?. 1
כיצד אתם מבינים אותו ומה הפרשנות שאתם . 2

מעניקים לו? ניתן להתמקד בנושא תחילת המחאה 
הציבורית נגד מעשי הממשלה, ועדת אגרנט 

והשלכותיה עלינו, ועוד. 
כיצד תוכלו למצוא קשרים והקשרים של האירוע . 3

לחייכם, כאן ועכשיו? )תנועות מחאה לדוגמה(
איזה פנים של חברה רצויה מצטיירת? )מעורבת . 4

ומתערבת(
אילו שאלות האירוע מזמין אותך לשאול? מה הוא . 5

מעורר בך? )ביקותיות על הממשלה והקברניטים, מדוע 
אדם שטעה ממשיך בתפקיד, מי מעל הממשלה ועוד

איזו משמעות יש לאירוע בחיי החברה ולעתידה?. 6
האם תוכל להצביע על שינוי שחל בך בעמדות/. 7

מחשבות/דעות/אמונות בעקבות הלמידה?
מה אתה מוכן לקחת על עצמך להוביל/לכתוב/. 8

לשורר/להשפיע/לקדם/לדחוף?
מה היית בוחר להעביר/ללמד אחרים, בעקבות . 9

האירוע?
בסיום הלמידה התייחס לפרופיל ביה”ס: מצא שם . 10

היגדים/ אמירות חזוניות/ חיבורים ושילובים לערכים/ 
לגורם המארגן, והסבר:

איזה קשר אתה רואה בין הנלמד לבין הכתוב 	 
בפרופיל?

כיצד תפרש את הקשר הזה?	 
מה תוכל להגיד על מטרת השיעור בהקשר 	 

לפרופיל ביה”ס?
מה אתה לוקח מכל הלימוד הזה לחייך שלך? 	 



מהלך 2: 
הטמעת נושאי אקטואליה מזדמנים בתכנית הלימודים )מעגלי החיים(

משך השיעור:
10 דק'

   
נושאי השיעור ואופן העברתם:

המורים יוכלו להעביר נושאי אקטואליה שונים במהלך . 1
השיעור, הן על ידם והן לבקש מתלמיד לעסוק בנושא 

מסויים הקרוב לליבו. 
ניתן להעלות נושאים אלה גם בקבוצות לימוד ולאו . 2

דווקא בקבוצות הומוגניות של הכיתה.
נושאי האקטואליה יכולים להגיע ממגוון תחומים: . 3

אירועים בכותרות אתרי ועיתוני החדשות.	 
סיכום עולמי מהטלויזיה	 
סרטונים מעוררי סקרנות )לדוגמה כאן-סקרנות 	 

וכאן-מדע ביוטיוב(.
מידע דרך קבוצות מקצועיות בווטסאפ.	 
אירועים חדשותיים ומסקרנים.	 
אירועים חריגים הדורשים התייחסות - מידע יופץ 	 

למורים אד הוק
חשוב להשאיר בכיתה מידע בנושא למי שירצה . 4

להרחיב, אפשר לתלות על הלוח ואפשר לשלוח 
בווטסאפ.

יערך שימוש בקבוצת הווטסאפ הבית ספרית לשם . 5
העלאת רעיונות אקטואליה לשימוש בכיתות. 

הנושא יועבר בתחילת שיעור וימשך כ 10 דקות.. 6

שאלות מבררות זהות:
אלו מחשבות מעלה בכם הטקסט/הנושא?. 1
כיצד אתם מבינים אותו ומה הפרשנות שאתם . 2

מעניקים לו?
עד כמה אתם חשים שהטקסט הזה שייך לכם?. 3
כיצד תוכלו למצוא קשרים והקשרים של הטקסט . 4

לחייכם, כאן ועכשיו?
איזו סוגייה אישית וחברתית אתם מזהים בטקסט? איזו . 5

משמעות יש לטקסט לחיי החברה ולעתידה?
האם תוכל להצביע על שינוי שחל בך בעמדות/. 6

מחשבות/דעות/אמונות בעקבות הלמידה?

כיצד תוכל להשפיע על הסביבה האנושית שלך לאור . 7
למידתך החדשה?

מה אתה מוכן לקחת על עצמך להוביל/לכתוב/. 8
לשורר/להשפיע/לקדם/לדחוף?

מה לא זיהינו בטקסט ואתה רוצה להוסיף לנו?. 9
בסיום הלמידה התייחס לפרופיל ביה”ס מצא שם . 10

היגדים/ אמירות חזוניות/ חיבורים ושילובים לערכים/ 
לגורם המארגן, והסבר:

איזה קשר אתה רואה בין הנלמד לבין הכתוב 	 
בפרופיל?

כיצד תפרש את הקשר הזה?	 
מה תוכל להגיד על מטרת השיעור בהקשר 	 

לפרופיל ביה”ס?
 מה אתה לוקח מכל הלימוד הזה לחייך שלך?	 

טקסט מרכזי:
הטקסט המרכזי יבנה מהאירועים שקרו, ישלב קטעי וידאו 

או קטעי קריאה מתוך הרשתות או אפילו ידע / עדות של 
המורה או התלמיד. 

 
מסר מרכזי:

הכרת הנושא והממשק שלו לחיי הפרטיים ולחברה בה אני 
חי.

 
עיצוב הסביבה הלימודית:

בסרטונים,  שימוש  זהות,  מעצבי  בטקסטים  יהיה  השימוש 
שימוש במדיות נוספות כגון kahoot ועוד.

שישלח  או  הקיר  על  תלוי  משהו  ישאר  האפשר  במידת 
בנושא.ההעברה  להרחיב  שירצה  למי  בווטסאפ  לקבוצה 

צריכה להיות מסקרנת, קצרה ולהשאיר טעם של עוד.
 

שלא  דברים  על  לשוחח  באירויזיון:  ישראל  זכיית  לדוגמא: 
המשמעות  על  לשוחח  ברזילי,  נטע  על  כה  עד  הכרתם 
יתקיים,  )היכן  הבאה  בשנה  בישראל  יתקיים  שהאירוויזיון 
עלויות, גידול התיירות, מינוף האירוע להצגת ישראל בעולם 

ועוד(.  



רקע:
אישה  לעולמה  הלכה  הערב 
בת  רמון,  רונה  במינה,  מיוחדת 
54 בלבד. אישה אמיצה שבחרה 
יותר  טובים  חיים  ובמתן  בחיים 

לאחרים. 
ז”ל,  רמון  אילן  של  רעייתו 
הראשון.  הישראלי  האסטרונאוט 
אמא של אסף רמון ז”ל, שהתגייס 
אחרי מות אביו, הפך לטייס מטוס 
בתאונת  מותו  את  ומצא    f16

מטוס. 
יום  בערב  המשואות  בהדלקת 

העצמאות 2016 אמרה: 
זו לכבודם  “אני מדליקה משואה 
נר  שהיו  ואסף,  אילן  אהוביי,  של 
ומגדלור להגשמת חזוני. לכבודם 
של טייסי חיל האוויר לדורותיהם, 
לכבודם  ממעל.  עלינו  המגינים 
של אנשי החלל הפורצים גבולות 
וכל  ילדיי  לכבוד  האנושות.  למען 
שגדלים  המופלאים  הצעירים 
המדינה  האדם,  אהבת  מתוך 

דוגמא למערך שיעור בנושא: מותה בטרם עת של רונה רמון, 17 דצמבר 2018

והתקווה לשלום”
את  הובילה  בחינוך.  למצויינות  רמון  קרן  את  הקימה  רונה 
הקמת מכינה קדם צבאית לנוער בסיכון על שם בנה. שדה 
התעופה החדש על שם אסף ואילן רמון הוקם צפונית לאילת 

וישמש תחליף לשדה באילת.

מבנה השיעור: 
יוקרן אחד הסרטונים לזכרה: 

https://www.youtube.com/watch?v=QFDX91VfNq0&t=370s
https://www.youtube.com/watch?v=WydRlzamhGU

וירחיב  והסרטון  הרקע  מתוך  שניים  או  נושא  יבחר  המורה 
עליהם. 

חיים  למען  בעשייה  בחיים,  שבוחרים  אנשים  על  לדבר  יש 
טובים יותר, ולא להישאר בשכול ובאבל הכבד. 

לתת לתלמידים לדבר מה הם לומדים מהסרטון, מה חשוב 
להם וכו’. 

שאלות מבררות זהות:
אלו מחשבות מעלה בכם הטקסט/הנושא? )המשפחה . 1

שאיבדה, מה הניע אותה (
כיצד אתם מבינים אותו ומה הפרשנות שאתם . 2

מעניקים לו? )לתרום לכלל, עיצוב הזיכרון המשפחתי 
והלאומי(

עד כמה אתם חשים שהטקסט הזה שייך לכם?. 3
כיצד תוכלו למצוא קשרים והקשרים של הטקסט . 4

לחייכם, כאן ועכשיו? )מעורבות חברתית, תרומה 
לקהילה, לראות את האור(

איזו סוגייה אישית וחברתית אתם מזהים בטקסט? איזו . 5
משמעות יש לטקסט לחיי החברה ולעתידה?

האם תוכל להצביע על שינוי שחל בך בעמדות/. 6
מחשבות/דעות/אמונות בעקבות הלמידה?

כיצד תוכל להשפיע על הסביבה האנושית שלך לאור . 7
למידתך החדשה?

מה אתה מוכן לקחת על עצמך להוביל/לכתוב/. 8
לשורר/להשפיע/לקדם/לדחוף?

מה לא זיהינו בטקסט ואתה רוצה להוסיף לנו?. 9
בסיום הלמידה התייחס לפרופיל ביה”ס מצא שם . 10

היגדים/ אמירות חזוניות/ חיבורים ושילובים לערכים/ 
לגורם המארגן, והסבר:

איזה קשר אתה רואה בין הנלמד לבין הכתוב 	 
בפרופיל?

כיצד תפרש את הקשר הזה?	 
מה תוכל להגיד על מטרת השיעור בהקשר 	 

לפרופיל ביה”ס?
מה אתה לוקח מכל הלימוד הזה לחייך שלך?	 




