
ַהְקֵהל ֶאת-ָהָעם, 
ָהֲאָנִשׁים ְוַהָנִּשׁים ְוַהַטּף ְוֵגְרָך ֲאֶשׁר ִבְּשָׁעֶריָך, 

ְלַמַען ִיְשְׁמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו...

"
)דברים ל”א("

התכנסויות
גלילי את הקהילה



עשרת
להתכנסות גליליהדברות

ואינו חלק  ואורחים,  נפגשים תלמידים, מורים, הורים  בו  "אחר",  ותוכני  צורני  אירוע בעל מבנה  משגרת הלימודים או ממסגרת כיתתית. מהי התכנסות? 

התכנסויות מרכזיות בגלילי:
 	

קבלת הורים- חגלילי
קבלת שבת	 
טקסים	 
 	

ערב שיח קהילה
 	

ערב חשיפת מגמות – גלילי מי אנחנו ?!
 	

ערב בחירת מגמות
 	

סיכום מסע פולין

רעיון
מארגן

ואנו  שנים,  מזה  בביה”ס  מתקיימת  קהילתית  התכנסות 
מבקשים להסדיר ולחדש אותה על בסיס מבני קבוע הכולל 
תוכן וחיזוק הלכידות הקהילתית. אנו מבקשים ליצור בסיס 
מבני להתכנסויות הקיימות בבית הספר, שיהווה מצד אחד 
חידוש,  יאפשר  שני  ומצד  ההתכנסויות,  כל  בין  מארגן  גורם 
כאחד מגרעיני המומחיות  יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה 
מבקשים  אנו  בו.  מוביל  כערך  ומקצועיות  הספר  בית  של 
לנוכחים:  להדגיש את המעבר מאירוע של העברת מסרים 
בקרב  ואקטיביים  משתפים  ליחסים  ספק-צרכן,  יחסי 
הקהילה המשתתפת בהתכנסות ועד להובלה של תלמידים 

והורים את האירוע עצמו. 
התכנסות זו, דומה לכינוס “הקהל” בתקופת המקרא, שנועד 
משותף  מכנה  ליצירת  ורוחניים,  ערכיים  מסרים  להעברת 
על בסיס אמונות ותפיסות. בדומה לכך, בבית החינוך שלנו,  
מול  “פנים  חותם  להטביע  נועד  ספרי  הבית  הכינוס  מעמד 

פנים” וליצור ברית מוסדית משותפת.
במה מתייחדת חברה המיוסדת על ברית? בנראות הניתנת 
לבני-אדם  שיש  ההדדית  ולהתחייבות  האחריות  לתודעת 
זה כלפי זה מתוך עצם היותם בני-אדם. ההבדל בין האדם, 
זה  בהקשר  מתפרש  בעלי-חיים  לבין  בוראו,  בצלם  שנברא 
כהבדל שבין התחברות שמניעה אותה הכרת חובה מוסרית 

או  אינסטינקטים  אותה  לבין התחברות שמניעים  ראשיתית 
יצרים טבעיים.”1 הזמן העברי הוא רכיב זהות מרכזי במוצר. 
י׳  )ב-  תאריך  סביב  הקהילה  כל  את  שנה  בכל  מחבר  הוא 
אחד  כל   – כיפור  יום  את  מציינים  העולם  יהודי  כל  בתשרי, 
לימים  משמעות  לתת  מבקשים  בגלילי  אנו  גם  כך  בדרכו(. 
בלוח השנה המזמנים את הקהילה הבית ספרית על בסיס 
ציר מארגן חודשי/ שנתי תוך מעורבות התלמידים, המורים 

והאורחים.

ייחודית  משמעות  מוסף,  ערך  מתן  היא  בהתכנסות  מטרתנו 
לגלילי, שתספק תחושת קהילתיות ותפתח אחריות קהילתית 

רחבה וזאת בהתאמה לפרופיל הבית ספרי.

קשרים הדדיים טובים משמעותיים בין בית-הספר לקהילתו 
מבססים  והם  ומטרותיו,  הספר  בית  חזון  למימוש  תנאי  הם 
ולעודד  לקדם  כדי  הקהילה.  של  החברתי  חוסנה  את  גם 
קשרים טובים עם הקהילה, על המנהל לטפח שיתוף פעולה 
פורה בין ההורים לבין צוות בית הספר, למסד וליצור שיתוף 
פעולה עם מוסדות תרבות וארגונים חברתיים ולעצב תרבות 
בית ספרית הרואה בשונות התרבותית בין חברי קהילת בית 

הספר יתרון לפיתוח ההון החברתי.2

1 מתוך: חידוש החיים הקהילתיים בישראל , בתוך: מיהדות לציונות, מציונות ליהדות, הוצאת הספריה הציונית, 1984.

2 אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית



מטרות

מטרות-על זהותיות: 
חיזוק תחושת השייכות לקהילה הבית ספרית, לעם 	 

היהודי ומורשתו ולמדינת ישראל ככזו  המדגישה את 
מקומה המכונן בהבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית-

דמוקרטית - אין זהות ללא שייכות. 
פיתוח תחושת ערך עצמי ותחושת משמעות כחלק 	 

מקהילה )מעגלי שייכות שונים(.
פיתוח הרצון לתרום לקהילה ואף להוביל.	 
גיבוש זהות התלמיד והטמעת ערכים הומניסטיים, 	 

יהודיים ודמוקרטים. 
יצירת תחושת שייכות, מתוך הבנה כי “לא טוב היות 	 

אדם לבדו” ומשם נלך לטיפוח השייכות וההשתייכות 
במרחבי הזהות השונים

מטרות-על לימודיות:
הכרת והטמעת ערכים כמו: אהבת האדם, אנושיות 	 

ומצויינות
 פיתוח מיומנויות חשיבה רפלקטיבית, מודעות עצמית	 
 טיפוח סובלנות, הבנה ואהבת האדם	 
 טיפוח אחריות ומנהיגות של התלמידים	 

עשרת
להתכנסות גליליהדברות

שילוב הורה -מורה -תלמיד- אורח )קהיליית גלילי(. 1
שילוב מגמות בהתכנסויות )מוזיקה,אמנות,מחשבים …(. 2
יצירת גאוות יחידה  )כתב חידה, גימיק, קמע, צלצול ייחודי, יצירת שיר גלילי ..(. 3
עיסוק בנושא החודש . 4
חוויה אקטיבית: שילוב של ידע, חוויה ועשיה רב חושית.. 5
הובלה משתנה )כיתה\ שכבה(. 6
תלמידים פעילים- כמתכננים, כמציגים וכמשתתפים.. 7
שילוב טקסטים המבטאים ערכים יהודים, ציונים, אזרחי-דמוקרטי. 8
שילוב עקרונות תכנית מארג הכוללים הלימה לפרופיל הבית ספרי, שאלות מבררות זהות, שילוב טקסטים שונים.. 9

רפלקציה. 10
 



כבסיס לעבודהמודל למוצר
המודל אמור לשמש כחלק הקבוע והחוזר על עצמו בהתכנסויות, כך שהנוכחים יבחינו ויזהו את המודל.

כיוון שאנו מבקשים להפוך את התלמידים למעורבים בהתכנסויות, נדרשת מעורבות של התלמידים כבר בשלב זה של עיצוב 
המודל. צריך וחשוב לשתף נציגות של הנהגת התלמידים. 

כיוון  יש בו אמירה מהותית בקשר לתכנית הנבנית כאן. זאת  / פורמלי של ההתכנסויות, אולם  ייצוג טכני  המודל הוא לכאורה 
שהמודל קובע בין השאר את הרכיבים הקיימים בכל התכנסות, את המוטיב הקבוע ואת היחס בין הרכיבים.

סדר החלקים במודל אינו מחייב.

דרכי ביטוי/דוגמאותמיהרכיב

תלמידים, הורים, בוגרים, עשייה לטובת הקהילה
מורים

פעילות “מאירה” לטובת קהילת בית הספר )למשל בימי/ 
אסיפות הורים: סידור הספרייה, שתילה, בישול ואפייה לטובת 

תרומות( או לטובת הקהילה העירונית המורחבת )למשל בערב 
סיכום פולין: הנעה לפעולה בעקבות המסרים מהמסע, כמו 

“תיקון עולם” באמצעות פעילות התנדבותית בעיר(

הצגה/ תערוכה של תוצרי 
למידה

היכרות עם העשייה באמצעות טקסטים, תמונות, מוסיקה, ספר, תלמידים, בוגרים
חפצים, אמנות וכו’

כיצד חווה את הפעילות צופה מהצד )למשל - בימי הורים, כיצד הורה/ מורה / תלמידתובנות של צופה מן הצד
ההורה חווה את חוויית התיכון של הילדה. בסיכום פולין: כיצד 

מורה/תלמיד/הורה חווה את חוויית המסע של התלמיד/ה 
שנסע/ה( 

מנהלת ביה”ס, מורה/ לימוד משותף
תלמידים

לימוד משותף קצר לתלמידים, הורים ומורים, עם דגש על 
אקטיביות של הנוכחים. שימוש בטקסטים ציוניים, יהודיים, 

אזרחיים דמוקרטיים ואחרים בשילוב שאלות זהות  כמו “מה 
החיבור לפרופיל הבית ספרי?” “למה אני מתחבר?” “מה זה גורם 

לי להרגיש?” “האם אני מסכים/ מתנגד?” “מה אני לוקח איתי 
מההתכנסות?” )למשל, בסיכום פולין: טקסט על זיכרון כמו הר 

הזיכרון מאת יהודה עמיחי. בימי הורים: לימוד בית ספרי קצר(

חלק רפלקטיבי שבו המשתתפים מציגים את נקודת המבט הורה/ מורה/ תלמידמבט פנימה תל
שלהם )למשל בסיכום פולין: הורה/ מורה או תלמיד שלקחו 

חלק במסע ואיך הם רואים אותו בדיעבד, מה לוקחים איתם וכו’. 
בימי הורים: כיצד התלמיד רואה את עצמו כתלמיד בתקופה 

הנדונה(

משוב ותובנות
המארגנים

איסוף תובנות ומשוב מהמארגנים.הורה/ מורה/ תלמיד



הערכות
להתכנסויות

ההערכותההתכנסות
קביעת מועד )יומיים אחה”צ או שישי(קבלת הורים

פרסום בעוד מועד
קישוט ביה”ס ע”י תלמידים

צוות הכנה 2-3 שבועות לפני המועד - מפגשים לפי הצורך.
מגמת מוזיקה - התארגנות לפי לו”ז שיתנו

הפנינג מכירה 
חידון לפי צוותים בנושא החודשי

ערכת רעיונות למחנכים- מפגש תלמיד- הורה- מורה

תיאום מועדערב חשיפת מגמות
ישיבה ראשונית הנהלת ביה”ס

צוות הכנה
מגמת מוזיקה

מגמות מציגות
תלמידים ומורים מכינים את המרחב ואת הפעילות

משוב מהמבקרים בערב החשיפה
ישיבת משוב והסקת מסקנות

קביעת מועדערב בחירת מגמות
ישיבה ראשונית רכזי מקצוע

צוות הכנה
מגמת מוזיקה

המגמות המציגות מתארגנות בשעות המקצוע בשבוע הקודם להתכנסות
תלמידים ומורים מכינים את המרחב ואת הפעילות - ביום ההתכנסות

משוב והפקת לקחים

קביעת מועדאסיפות הורים
בחירת טקסט\ שיר

ישיבה ראשונית הנהלת ביה”ס
ישיבות שכבתיות

צוות הכנה

קביעת מועדסיכום מסע פולין
ישיבה ראשונית משלחת

צוות הכנה
בחירת טקסטים

מגמת מוזיקה
תלמידים ומורים מכינים את המרחב ואת הפעילות - ביום ההתכנסות

משוב והפקת לקחים



ההערכותההתכנסות

קביעת מועדיום שיפור פני ביה”ס
קניית ציוד

בחירת טקסט- משפט מוביל
תכנון מורים- תלמידים- הורים

חלוקה למרחבי עבודה כתתי ובית ספרי
משוב והפקת לקחים

קביעת מועדערב שיח קהילה
פרסום

הזמנת מרצה אורח
בחירת טקסטים ושאלה מרכזית על פי הנושא החודשי מהתרבות היהודית- ישראלית

הובלה דינמית של מורים, הורים ותלמידי מגמת מחשבת
שילוב מורים ממגמות נוספות

מיקום- בית מדרש
משוב והפקת לקחים

בחירת נושא ומועדטקסים
בחירת טקסטים ע”י צוות חינוך חברתי

בחירת משתתפים
מוזיקה

תפאורה- מגמת אומנות
תכנון הטקס וקיום חזרות

משוב והפקת לקחים

בחירת נושא ומועד לפי לוח הנושא החודשיקבלת שבת
בחירת טקסטים ע”י צוות מקצועי משתנה

בחירת משתתפים
מוזיקה

עיצוב מרחב- צוות מקצועי
תכנון וקיום חזרות

משוב והפקת לקחים



טבלה
מארגית

גרעיני המומחיות הגורם המארגן ערכיםחזון בית הספר

יחס של כבוד, אהבה     	 
והערכה לכל הבאים 

בשערינו
מקצועיות	 
קידום קהילה ערכית	 
יצירת מרחב המאפשר 	 

התפתחות אדם חושב, שמח, 
עצמאי ומחובר למורשת עמו 

וארצו

אחריות 

שייכות

אהבת האדם - 

 יצירתיות
גאוות יחידה

שותפות בעשייה

“כי באדם אאמין כי עודני 
מאמין בך”

חינוך ערכי וחברת	 
 וחשיבה מחוץ לקופסא ופתיחות	 
יחס אישי	 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית:

אנו מבקשים לגבש עמדה ביחס לערך השייכות או 	 
לאפשר את גיבושה אצל התלמיד. ובנוסף במהלך 
שלוש שנות לימודיו בבית הספר לעודד את הרצון 

 להשתייך לקהילת בית הספר ולקחת בה חלק.

אנו מבקשים להדגיש את מעורבות התלמידים, 	 
בתכנון ובביצוע ההתכנסויות וכמובן, בהשתתפות 

 פעילה בהן כקהל. 

העיסוק בעמדות התלמידים ועידודם לעבור 	 
מפסיביות לאקטיביות בהתכנסויות הקהילתיות 

הוא עיסוק הפועל בשלושה היבטים: מחשבה, רגש 
 ועשייה ועל אלה יהיה דגש בעיצוב ההתכנסויות.

התלמידים יפתחו אחריות אישית למרחב הקהילתי	 

התחומים:
לימודי - בהתכנסויות תהיה הצגה של הנלמד בתחומי הדעת השונים, התבוננות 

רפלקטיבית ומטה-קוגניטיבית מנקודת מבט התלמיד, ההורה והמורה במטרה להניע 
לפעולה ולשיפור.

כמו כן בהכנה לקראת ההתכנסות, ההיבט הלימוד יכלול שילוב מקורות עליהם נשאל 
שאלות זהות בהלימה לתכני ההתכנסות הבאה עלינו לטובה.

חברתי -פעילות חווייתית מגבשת כמו שירה בציבור )קבלת שבת(, תחרות ידע ) חידון יום 
הורים(, ריקודים )לדוג’ בחג הסיגד( במהלך התכנון והביצוע של ההתכנסויות, כאשר הדגש 

הוא על ההשתייכות, שילוב בוגרים ופעילות לטובת קהילת בית הספר.

תרבותי - ההתכנסות כסוג של טקס, סמל והתנהגות המשמשים כחלק מהתרבות הבית 
ספרית ומשלבים בין מסורת לחידוש. הטקס כמזמן עשייה רשתית, למידה והתבוננות 

פנימית וחיצונית. שימוש בטקסטים, סמלים, מוזיקה, תמונות, סרטונים וכו’ מתוך התרבות 
היהודית - ישראלית.

קהילתי - ההתכנסות משלבת את כל הבאים בשערי בית הספר: מורים, תלמידים, הורים, 
בוגרים ואורחים אחרים )כמו מועמדים ללמוד בבית הספר בערב חשיפת מגמות( וכן 

חברים בקהילה המורחבת )קשישים, בעלי צרכים מיוחדים ועוד(.

פיסי -שימוש במבנה הפיזי של בית הספר לצורך קיום ההתכנסויות. חצר, אולם ספורט, 
מסדרונות, אודיטוריום, כיתות לימוד, לובי שכבות, מעבדות וכו’. כל אזור בבית הספר הוא 
הזדמנות לשימוש בהתכנסות ולטפח את השייכות של כלל הקהילה )סבב הדגמות מיני-
שיעורים בערב בחירת מגמות, פינות צילום נושאיות(. הדגש הוא על המרחבים הפיסיים 

של ביה”ס ובעיקר כיצד הללו מזמנים ללומד מרחב נוסף לבירור זהותו. הכוונה היא 
לקירות ולמרחבים “המדברים” כלומר מרכזי לימוד / דפי לימוד המושכים ללמוד ולפעול 

סביב הנושאים המתחלפים בכל פעם מחדש, ביחד עם שאלות המפגישות בין הלומד לבין 
התוכן.

 
ארגוני - חלק מההתכנסויות הן שכבתיות )ערב בחירת מגמות( וחלק מהן מוסדיות )ימי 

הורים(

רגשי - בהתכנסויות יש דגש על חלק חווייתי, במיוחד בשל החשיבות של רכיב זה בשינוי 
עמדות. אנו מבקשים ליצור שייכות באמצעות חוויות חיוביות ורגש מתגבר כלפי הקהילה 
הבית ספרית. אנו שואפים לראות ולהראות את התפתחות היחיד בתוך הקהילה, לרבות 

בוגרינו באמצעות שיתוף מתמיד והרחבה של מעגלי המשתתפים באירוע.

ההערכותההתכנסות

קביעת מועדיום שיפור פני ביה”ס
קניית ציוד

בחירת טקסט- משפט מוביל
תכנון מורים- תלמידים- הורים

חלוקה למרחבי עבודה כתתי ובית ספרי
משוב והפקת לקחים

קביעת מועדערב שיח קהילה
פרסום

הזמנת מרצה אורח
בחירת טקסטים ושאלה מרכזית על פי הנושא החודשי מהתרבות היהודית- ישראלית

הובלה דינמית של מורים, הורים ותלמידי מגמת מחשבת
שילוב מורים ממגמות נוספות

מיקום- בית מדרש
משוב והפקת לקחים

בחירת נושא ומועדטקסים
בחירת טקסטים ע”י צוות חינוך חברתי

בחירת משתתפים
מוזיקה

תפאורה- מגמת אומנות
תכנון הטקס וקיום חזרות

משוב והפקת לקחים

בחירת נושא ומועד לפי לוח הנושא החודשיקבלת שבת
בחירת טקסטים ע”י צוות מקצועי משתנה

בחירת משתתפים
מוזיקה

עיצוב מרחב- צוות מקצועי
תכנון וקיום חזרות

משוב והפקת לקחים



דוגמאות

המטרה
 הפיכת יום ההורים ל”חגיגה” של גלילי. מעבר ממצב בו 

התלמיד וההורה הם צרכני מידע, למצב בו התלמיד וההורה 
הם שותפים אקטיביים באירוע. יצירת תחושת מעורבות, 

שייכות וגאוות יחידה  לקהילת גלילי.

בתוך הכיתות
בנק פעילויות למחנכים- חוויה אקטיבית להורה ולתמיד..

ברחבי ביה”ס
בכניסה לביה”ס- תלמידי מגמת מוסיקה בהופעה . 1

אקוסטית המקבלת את פני הנכנסים. )אפשר שכל 
חצי שעה יעלה תלמיד או שניים אחרים לנגן\ לשיר(

בחצר ביה”ס - להרחיב את מכירת העוגות הקיימת . 2
למיני הפנינג: מכירת פשטידות, עוגות, כריכונים, 
דוכן קליעת צמות וכו’. ההכנסות יוקדשו לנסיעה 

לפולין\ פעילות שכבתית או כל מטרה אחרת לרווחת 
התלמידים. 

תערוכה בחצר ביה”ס של מגמת אומנות )למקם את . 3
היצירות הקיימות ממילא במקום מרכזי לכבוד היום 

הורים(.
במסדרונות ביה”ס - חוויה אקטיבית: חידון נושא . 4

פרסים. חידון QA בו כל רכז מקצוע\ מגמה אחראי 
יחד עם התלמידים, לנסח חידה הקשורה לנושא 

החודשי. החידות יתלו במסדרונות והעונים נכונה על 
כמה שיותר חידות, יזכו בפרסים.

קישוט ביה”ס בשרשראות, בדגלונים צבעוניים. . 5
הפנינג תוצרים- חוגים, מגמות, אומנות.

בית מדרש על הנושא החודשי- בספרייה.. 6
חלוקת עלון פרסום לקראת יום הורים, שמתאר . 7

ומפרט מה מתרחש ביום זה.

הפקת לקחים לחגלילי הבא
מוזיקה- התלמידים ניגנו ליד החדר של איילת . 1

והפריעו לפגישות. לבדוק מבעוד מועד את מיקום 
התלמידים המנגנים- עדיף בכניסה לביה”ס. כמוכן 

בחירת השירים\ כלי הנגינה - לבחור שירים מוכרים 

ופופולאריים. מומלצת נגינה אקוסטית וללא מגבר.
מכירה- היו שני דוכנים בכניסה, מכרו בעיקר עוגות . 2

והרווח היה לכלל התלמידים. רצוי שהמכירה תתבצע 
ע”פ שכבות כדי לעודד תחרותיות, מקוריות בהבאת 

מוצרי המכירה )שתייה, כריכים, סוכריות גומי- דברים 
מקוריים( וכמובן, הגברת המוטיבציה למכירה.

תערוכה- היו תערוכות של מגמת אומנות, אווירו- . 3
חלל, צרפתית. נשמח לתערוכות של מגמות נוספות: 

מחשבת ישראל, כימיה, משפטים כו’.
חידון- החידות היו מקסימות, צוותים רבים שלחו . 4

חידות, בכל שכבה היתה קוליסה מלאה בחידות 
וקופסת תשובות+ פתקים ועטים. לפעם הבאה- 
לשים תלמיד בתור דייל שיזמין תלמידים והורים 
לענות על חידות. כמו כן, לפרסם מהו הפרס כדי 

לעורר מוטיבציה למשל: גיפטקארד לבחירה \ מגש 
פיצה.

קישוט- ביה”ס היה מקושט, בעיקר בכניסה לבניין . 5
ועוד קצת בשכבות י”א, י”ב. רוב הקישוטים לא נשמרו. 

חובה לשמור את הקישוטים מאירוע לאירוע )אחראי 
על איסוף ושימור הקישוטים(. כדאי לתקצב את 

קישוט חגלילי פעם אחת בצורה משמעותית ולשמור 
את הקישוטים מפעם לפעם.

בית מדרש-  בית המדרש הוכן בנושא “חושך ואור” . 6
ולא התקיים כיוון שלא הגיעו אנשים. יש לשקול 

מחדש קיומו של בית מדרש בחגלילי ואם לקיים 
אותו לדאוג שגרעין מרכזי של הורים\ תלמידים יגיעו, 

למשל קבוצת ההורים קבועה. כמו כן יש לעמוד 
בכניסה לביה”ס ולהזמין הורים ותלמידים להיכנס 

לבית המדרש. 
בנק מתודות- רוב המורים השתמשו במתודות . 7

שהועברו כשבוע לפני האירוע במשוב. כדאי להמשיך 
להעשיר את בנק המתודות ולשלוח כל פעם מחדש. 

פרסום- בכניסה לביה”ס הוצב שולחן ועליו עלוני . 8
פרסום מודפסים ובהם פירוט האירועים המתקיימים 

ביום ההורים וכן מיקום כל צוות מקצועי המקבל 
הורים. בפעם הבאה יש לדאוג לכך שתלמיד יחלק 

לכל מי שנכנס את עלון הפרסום.

דוגמא להתכנסות: יום הורים “חגלילי”



דוגמא לשילוב טקסטים בהתכנסויות
ההתכנסויות שבהן רצוי לשלב טקסטים ודיון מבוסס שאלות מבררות זהות הן: סיכום מסע לפולין, קבלות שבת, ערב שיח קהילה, 

ערב מגמות, וכו’.

דוגמא לטקסטים בנושא: "אהבת אדם"

פעילות יצירתית
 	

מה לדעתכם ממשלה צריכה לעשות כדי לעודד אהבת אדם בחברה שלנו? )לחנך במוסדרות ובבתי ספר, לחוקק 
 חוקים, לעודד פרויקטים חברתיים(

 	

תלמידים שיציגו את מה שהם בחרו ויספרו למה אהבת אדם באה לידי ביטוי בכתבה/מודעה שהם בחרו.מודעה שמבקשת לאסוף תרומות לילדים חולים בסרטן, כתבה על “המורים של המדינה”, וכו’. אפשר לבקש מ- 3-4 אחת, מודעה או פרסומת שקשורה בעיניהם לאהבת אדם. למשל כתבה על חייל גיבור שסיכן עצמו כדי לעזור לחבריו, יש להביא מגוון של עיתונים לכתה )או לבקש מכל תלמיד להביא עיתון לשיעור(, ולבקש מכל תלמיד למצוא כתבה 
 

ָנת בן עזאי ְשׁ בלימוד תורה ואומרים שאפילו נשאר רווק מרוב שהיה מסור לתורה. ברבות מאמירותיו הוא מדגיש את הרובד הכלל שמעון בן עזאי היה חכם שחי במאה ה-2 לספירה, לפני 1800 שנה, תלמיד של רבי עקיבא. הוא הצטיין בשקידתו ִמּ
אנושי של היהדות.

 
נקרא טקסט מַהִמְּשָׁנה, של בן עזאי:

"הוא )=בן עזאי( היה אומר:
אל תהיה בז לכל אדם,

ואל תהיה מפליג לכל דבר
שאין לך אדם שאין לו שעה,
 ואין לך דבר שאין לו מקום" 

                      )משנה, מסכת אבות, פרק ד׳ משנה ג׳(

נתרגם למילים פשוטות:

בן עזאי היה אומר:
אל תבוז, תזלזל בבני אדם

אל תהיה אדיש לדברים
כי אין אדם שאין לו שעה
ואין דבר שאין לו מקום.

כלומר:
בן עזאי אומר לנו לא לבוז לבני אדם, 

לא להתעלם מבני אדם ולומר: זה לא קשור אלי.

תרגום ללשון חיוב:
המשנה מנוסחת על דרך השלילה: מה לא לעשות. 

בואו ננסח את המשנה מחדש בלשון חיובית.

מה כן צריך לעשות:
הוא )בן עזאי( היה אומר:

היה )מכבד( כל אדם                                               
שכל אדם יש לו )מקום בהיסטוריה/ מקום על ציר הזמן, מקום בחיים(                                והיה )מעורב\ איכפתי( כל דבר.                                 
וכל דבר יש לו )מקום בעולם הזה\ סיבה\ משמעות(



 
 

דיון
 	

הטקסט מבקש מאיתנו להיות מעורבים ואכפתיים.  איך אפשר להגיע לאהבת הזולת? האם זה משהו שאנו נולדים 
איתו?  האם זה תלוי בבית ממנו באת?

 	
האם אפשר לחייב אנשים לאהוב או לעזור לזולת?

 	
מדוע נכתב הטקסט הזה מלכתחילה, לדעתכם?

 	
האם  הטקסט  מתאים לימינו ? מהו הקשר  בין “שם ואז” אליך “כאן והיום”? 

 	
אילו ביטויים חברתיים ניתן למצוא היום שיכולים לספר סיפור דומה לזמן הכתיבה? 

 	
אילו קשרים והקשרים ניתן לזהות בין המשנה לבין הפרופיל הבית ספרי שלנו?

 	

מה אפשר לכתוב על חברה שבה נכתבים טקסטים כאלו או דומים להם? מה תפיסות העולם שלה? מהי ההשפעה 
החברתית של טקסטים אלו?

כלומר, כאשר רואים אדם, המנסה להתאבד ולא עוצרים מבעדו, או כאשר רואים אדם פצוע ולא ניגשים לעזור לו או ללמשל חוק “לא תעמוד על דם רעך”. חוק בישראל המחייב אדם להגיש עזרה או לקרוא לעזרה למען הצלת חיי אדם.  
קוראים לעזרה, עוברים בכך  על החוק וצפוים לקנס או מאסר.

חיוב אנשים בעזרת החוק להציל חיים או לעזור הוא סוג של הצבת רף מינימום, כלומר, זה מצופה מכל אדם! כל העושה חשוב לציין 
בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את על פי חוק “לא תעמוד על דם רעך”  )1998(  “חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, מעבר לכך- מבורך. וגם זה סוג של חינוך.

זולתו.”

שהנמלה נבראה. מה שיפה במגוון, זה שהוא מייצר חיים, התפתחות וצמיחה, לכן לכולם יש מקום בעולם הזה.ואלה שהם בדיוק כמו כולם. כולם יצירי הבריאה או הטבע בדיוק באותה מידה. אני נבראתי כשם שאתה נבראת וכשם  לכל בני האדם מקום בעולם: הגבוהים, הנמוכים, השמנים והרזים, הלבנים, השחורים, החרדים, האתאיסטים, המוזרים, הזה. ראינו בדיון שאדישות יכולה להביא לפגיעה ממשית בכבוד האדם.בן עזאי קורא לעם לתת כבוד לכל אדם באשר הוא אדם, לא להיות אדישים לאחרים ולדעת שלכל אדם יש מקום בעולם סיכום
 וכל אחד רוצה שיקבלו אותו כפי שהוא נברא.

 	
אילו פעולות כדאי לעשות כדי לעורר מודעות סביבתית ולסייע לזולת ?

 	
אילו תפיסות עולם שלך מובילות למודעות חברתית- סביבתית ? 

 	
בדוק מה כתבו חבריך ונהל דיון על מנת לשמוע מנעד רחב של דעות. 

 	
האם כדאי לחייב אנשים לדאוג האחד לשני או שזה מייצר “אנטי” ועדיף לעודד עזרה בצורות אחרות?



דוגמא להתכנסות: ערב שיח קהילה.
המטרה

לימוד בית מדרשי חילוני ופלורליסטי בהשתתפות 
תלמידים, הורים, צוות ביה”ס ואורחים מן הקהילה. מטרתנו 

לזמן דיון פתוח סביב נושא שבחרנו דרך לימוד טקסטים 
מהתרבות היהודית- ישראלית. הטקסטים ישקפו את 
הערכים המובילים של ביה”ס וכן ערכים דמוקרטיים, 

הומניסטיים, יהודים וציונים.

רקע
בבית ספרנו, בית חינוך גלילי, אנו מקיימים כבר שנים 

ספורות ערבי שיח קהילה בבית המדרש שלנו. הנושאים 
נגזרים מהנושאים החודשיים בהתאם ללוח השנה העברי, 

חגיו ומועדיו. השאיפה היא לקיים כחמישה ערבי שיח בשנה. 
הכנת הערב והנחייתו תהיה בהובלת צוות מחשבת ישראל. 

בעתיד נשאף שגם צוותים אחרים, תלמידים והורים יובילו 
ערבי שיח קהילה או חלקים ממנו. השנה התקיימו בביה”ס 

ארבעה ערבי שיח בנושאים: אהבת אדם, אגדות, צדק 
ועבדות- חירות. 

עשרת הדברות לערב שיח קהילה
שילוב הורה -מורה -תלמיד- אורח )קהילת גלילי(.- . 1

ערבי השיח מפורסמים במשוב להורים, לתלמידים 
ולכל צוות ביה”ס. כמו כן מופצים קדימונים באתר 

ביה”ס וברשתות החברתיות.  כמו כן ניתן להציע 
לתלמידים להגיע ולהגיש חצי עמוד לאחר ערב השיח 

ובו מחשבות, שאלות ותחושות שעלו מהדיון בערב. 
הגשה זו תזכה בבונוס לתעודה במקצוע המתאים

שילוב מגמות בהתכנסויות- מגמת מחשבת ישראל . 2
מובילה את ההתכנסות, אך יש לשלב מגמות נוספות. 
למשל ערב שיח בנושא אתיקה רפואית ולשלב מגמת 

משפטים או ביולוגיה. השאיפה היא לקיים גם  ערבי 
שיח בין- תחומי.

יצירת גאוות יחידה- ערבי השיח יחודיים לקהילת . 3
גלילי כיוון שהם מתקיימים בחדר בית המדרש של 
ביה”ס, מופק דף לימוד מדרשי,  מוגש כיבוד מפנק 

ומגיעים בוגרים ואורחים. 
עיסוק בנושא החודש-  הנושא של ערב השיח תואם . 4

ונגזר מהנושא החודשי. הנושאים החודשים מבוססים 
על לוח השנה העברי.

חוויה אקטיבית: שילוב של ידע, חוויה ועשיה רב . 5
חושית- מטקסטים במליאה, בחברותות ומתן מענה 

לשאלות מבררות זהות, צפייה בסרטונים, האזנה 
לשירים וקיום דיון פתוח בין המשתתפים. הטקסטים 

מודפסים על דף בית מדרשי הכולל כותרת המבטאת 
מתח או שאלה, טקסטים מתקופות שונות הקשורים 

לשאלה המרכזית , שאלות מבררות זהות, תמונות, 
ציורים ושירים. 

הובלה משתנה- צוות מחשבת ישראל ומורים נוספים . 6
מנחים את הערב )יועצת, מורה להיסטוריה, מורה 

לספרות( בשאיפה להשתתפות של צוותים נוספים, 
תלמידים ואף הורים. 

תלמידים פעילים- כמתכננים, כמציגים וכמשתתפים- . 7
כדאי להתחיל בשילוב תלמידי מגמת מחשבת 

ישראל, אולי לתת הערכה בתעודה\ בציון. בהמשך 
כדאי לאתר תלמידים מתאימים ובעלי מוטיבציה 

לדבר ולשלבם בתכנון, במציאת הטקסטים ובהנחייה.
שילוב טקסטים המבטאים ערכים יהודים, ציונים, . 8

דמוקרטים והומניסטיים- הטקסטים הנלמדים 
בדף בית המדרש לקוחים מארון הספרים היהודי 

לתקופותיו: תנ”ך, משנה, תלמוד, אגדה, קבלה, 
פילוסופיה יהודית, הגות מודרנית . הנושא הנבחר וכן 

הטקסטים הקשורים לנושא מבטאים את הערכים 
הנ”ל.

בעקרונות היסוד ישולבו עקרונות תכנית מארג: . 9
הכוללים הלימה לפרופיל הבית ספרי, שאלות 

מבררות זהות, שילוב טקסטים שונים- ערב שיח 
קהילה מהותו דיון פתוח המכבד את כל הדעות 
והרעיונות תוך ניסיון לברר את זהותנו כחברה, 

כקהילה וכיחידים. ערב שיח הקהילה מעודד אהבת 
אדם באשר הוא  וחותר ליצירת אדם חושב, עצמאי, 

שמח, רחב אופקים ומחובר למורשתו ולארצו 
בהתאם לחזון הבית ספרי. הכלי להשגת מטרות אלו 
הוא לימוד טקסטים שונים ושאילת שאלות מבררות 

זהות אודותיהם.
רפלקציה- בסוף כל ערב שיח הצוות המוביל יערוך . 10

רפלקציה ויעלה נקודות לשימור ושיפור בהיבטים 
השונים של הערב )תוכני, חברתי, טכני וכו’(.





דוגמאות לטקסטים בנושא חופש בחירה ושאלות מבררות זהות:
"הכל צפוי והרשות נתונה"

שאלות מבררות זהות:
באיזה אופן אתה מזדהה או לא מזדהה עם הטקסט?	 
מהי  הרלוונטיות לאדם ב 2019 לדעתך?	 
מה אינו רלוונטי  מדברי הרמב”ם?	 

שאלות מבררות זהות:
האם חברה בעלת חוקים ומוסכמות יכולה להיות 	 

חופשית לדעתך ?
האם החברה הישראלית מאפשרת חופש מחשבתי ? 	 

אם כן באיזה מובן? 

1. מי מחליט אם להיות אדם טוב או אדם רע לפי הרמב"ם?
2. למה ה' דן את בני האדם, לפי הרמב"ם?

3. בהשקפת הרמב"ם אין סתירה בין הלכה זו להשקפה כי הכל   
    בידי שמיים. כיצד זה מתאפשר?

“רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה 
ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך 
על  גוזר  הקב”ה  ואין  בידו,  הרשות  רשע  ולהיות  רעה 
האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע... ולדעתם 
והמצוה,  התורה  עמוד  והוא  הוא  גדול  עיקר  זה  דבר 
שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים, וכתיב ראה 
וכל  בידכם  שהרשות  כלומר  היום,  לפניכם  נותן  אנכי 
בין  עושה  האדם  בני  ממעשה  לעשות  האדם  שיחפוץ 
טובים בין רעים... אבל נדע בלא ספק, שמעשה האדם 
לעשות  עליו  גוזר  ולא  מושכו  הקב”ה  ואין  האדם,  ביד 
על  האדם  את  שדנים  בנבואה,  נאמר  זה  ומפני  כך... 

מעשיו – כפי מעשיו: אם טוב ואם רע.”
           משנה תורה: הלכות תשובה, פרק ה’ הלכה א-ה. הרמב”ם.

 הרמב"ם- 
מחשובי  הדורות,  בכל  הפוסקים  מגדולי  היה  ה12.  מאה 
ומנהיג.  חוקר  רופא,  מדען,  הביניים,  בימי  הפילוסופים 
עליו  ביהדות:  ביותר  והנערצים  החשובים  האישים  אחד 

נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה" .

אתה  חופשי!  שהנך  חושב  השופט  אדוני  “אתה 
חושב כך כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך 
שאלך  כיוון  )העבד(,  המשועבד  אהיה  אני  ואילו 
לכלא לזמן רב. אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן 
החורין )האדם החופשי( האמיתי! אמנם גופי יהיה 
כיוון  חופשית,  תישאר  היא  רוחי,  אבל  משועבד, 
נאמן  ונשארתי  לגזרותיכם  נכנעתי  שארגיש שלא 
לומר!  מה  מראש  קבעו  השופט  לך  אך  לאמונתי. 
גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי 

אמונתך. רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה” 

                                                               נתן שרנסקי

1. מיהו האדם החופשי, לדעת שרנסקי?

2. מהם הקריטריונים לחופש, לדעתו?

3. האם לדעתכם אדם כלוא יכול להיות חופשי?

נתן שרנסקי- 
אסיר ציון לשעבר, ישב בכלא הרוסי באשמת ריגול. 
זהותו  בזכות  והמאסר  העבודה  מחנות  את  שרד 
כ400  רעב  שבת  לא"י.  לעלות  ותשוקתו  היהודית 
הקשים.  כליאתו  ותנאי  מעצרו  על  כמחאה  ימים 
שיחק שח מט רבות בכלא גם ללא לוח שחמט. כיום 
יו"ר הסוכנות היהודית ושר שלעבר במשלת ישראל.



שאלות מבררות זהות:
האם יש לכם מחשבה שעוזרת לכם לעצב את 	 

מציאות חייכם? מהי?
האם אתם מכירים אנשים שלא מצליחים לעשות את 	 

מה שר’ נחמן מציע?
האם אפשר לחנך לחשיבה חיובית? חשיבה מעצבת 	 

מציאות? איך?
האם החברה הישראלית יכולה לאמץ תפיסה זו? 	 

כיצד?

“האדם נמצא היכן 
שמחשבותיו נמצאות,

וודא  שמחשבותיך יהיו 
במקום בו תרצה להיות.”

                      רבי נחמן מברסלב.

איזו תפיסה של חופש  מחזיק    . 1
לדעתכם רבי נחמן?  

האם יש מחשבות שאינן     . 2
  בשליטת האדם?

רוחני  מורה  ה18-19,  מאה  נחמן-   רבי 
ומייסד חסידות ברסלב. אף שעורר בזמנו 
חסידיו  מהווים  גדולה,  והתנגדות  סערה 
בחסידות  הגדולות  התנועות  אחת  את 
שאינם  מי  בקרב  גם  נלמדת  הגותו  כיום. 

נמנים עם החסידות. 



שאלות מבררות זהות: מה נקבע לכם מראש בחייכם? מה אינכם יכולים לשנות?
מה נקבע לכם מראש בחייכם? מה אינכם יכולים לשנות?	 
האם בעולם דטרמניסטי יש חופש בחירה? כיצד?	 
מה אינכם יכולים לשנות במציאות שלכם? של הסביבה הקרובה שלכם?  	 
האם למרות זאת אתם חופשיים?	 

שאלות מבררות זהות:
האם אתם מכירים אנשים קרובים אליכם שפועלים מתוך בחירה גם כשאין 	 

להם בחירה? כיצד זה בא לידי ביטוי?
האם היית מגדיר את עצמך כאדם אותנטי? מה בין אותנטיות לפעולה מתוך 	 

בחירה?

"מה שהיה הוא שיהיה - ומה שנעשה הוא שֵיעשה" 

                                                                                 קהלת א' פסוק ט.

מה קבוע בעולם? לדעת הדובר בספר קהלת.. 1
האם מתאפשרת בחירה חופשית בעולמו של קהלת?. 2

"זה כמו ההבדל, חשב לעצמו, 
בין להיות מובל בכוח אל הזירה 
לבין  חייך,  על  תיאבק  שבה 
בחירה,  מותך  לזירה  להיכנס 
מי  יהיו  אולי  מורם.  בראש 
שיגידו שבעצם אין פה בחירה, 
גם  וכך   - יודע  דמבלדור  אבל 
של  זרם  עם  הארי,  חשב  אני, 
 - הוריי  גם  וכך  פראית,  גאווה 

שזה כל ההבדל בעולם."

        הארי פוטר, נסיך חצוי הדם.

האם יש בחירה בכניסה לזירה . 1
לדעת הארי פוטר?

על איזה הבדל הוא מדבר, בין . 2
מה למה?

האם אתם מסכימים איתו?. 3



דוגמא להתכנסות: קבלת שבת

"חוגו את חגי אבותכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם. 
העיקר שתעשו את הכול באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי,

ואל תתחכמו הרבה”.
                                                                                                                          חיים נחמן ביאליק, גניגר, 28 במרץ 1930.

הרעיון המארגן
כך  ספרית,  הבית  הקהילה  את  לחזק  מבקשים  אנו 
לימודים  חובה,  רק  הספר  בבית  יראו  לא  שהתלמידים 
השבת  קבלת  ומשמעותיים.  כשייכים  ירגישו  אלא  ומבחנים 
לבנות  יחד,  כולם  להיפגש  ספרית  הבית  לקהילה  זמן  היא 
את עצמה, לבטא סולידריות, שמחה, כאב ודאגה בין חבריה. 
העשייה  כל  את  לרגע  לעצור  לנו  מאפשרת  השבת  קבלת 
ולהכיר  ותלמידים  מורים  כולנו-  של  והמבורכת  המרובה 
ולהוקיר את העשייה של האחר. שכבות לא פעם אינן יודעות 
מורים  והחודש,  השבוע  במהלך  אחרות  שכבות  עושות  מה 
תלמידים  עם  אדירים  חינוכיים  ולהישגים  לרגעים  מגיעים 
השבת  קבלת  הראויה.  לתהודה  זוכה  תמיד  לא  הדבר  אך 
השונות  הפעילויות  את  לסכם  לחוש,  להתקרב,  מזמנת- 
רוחנית  התרוממות  ולחוות  חלק  לקחת  בנפרד,  שעברנו 
ושייכות. שייכות לקהילת בית הספר ושייכות לקהילת עמם 
ותרבותם, קשר שהלך והתעמעם עם השנים. כשהיינו ילדים 
והתרגשות  הילדים  בגן  השבת  לקבלת  חיכינו  ואף  שמחנו 
לקראת התפקיד “אמא/ אבא של שבת” היתה אמיתית וכנה. 
גם בקרב ההורים. עם השנים, ככל שמתבגרים, מסתכלים 
על קבלת השבת כאירוע דתי בלבד וכל אזכור שלה חשוד 
ובאנטגוניזם. שייכות לטקס עתיק זה  מיידית בכפייה דתית 
)ובוודאי התרגשות ממנו( מתוייגים כחזרה בתשובה. ברצוננו 
למקורות  חזרה  תוך  והשתייכות  החגיגה  חדוות  את  לחדש 

והקניית מבט ישראלי-תרבותי.
 

אישי.   היבט  גם  יש  השבת  לקבלת  הקהילתי  ההיבט  מלבד 
בית הספר עוסק בעיקר בידע ובתוכן שכלתני. במהלך קבלת 
נציע לתלמידים זמן התבוננות אישי, נעסוק בזהות,  השבת 
בערכים, כל אחד ואחת על פי הבנתם את הדבר.  “להכניסה 
התרעננות  מנוחה,  זמן  להיות  לה  לאפשר  כדי  ולקבלה” 
“כל  אמר:  כצנלסון  ברל  ומשמעותיים.  איכותיים  ומשפחה 
ובשינוי  רוח  בקורת  השבת[  ]את  אותה  ממלאים  אנו  עוד 
מהותי מן החולין – אין אנו מחללים אותה. אנו מקיימים אותה, 

מכבדים אותה ואפילו משמרים אותה”.

מטרות
זמן מפגש קהילתי- “שבת אחים גם יחד”	 
השתתפות פעילה של קהילת בית הספר בעיצוב 	 

ובתכנון קבלת השבת.
עידוד תחושה של התעלות- לקבל על עצמנו נחת, 	 

סבלנות ונשמה יתרה
חיבור למסורת מתוך בחירה לחדש ולהתאים לימינו.	 

היכרות עם ארון הספרים היהודים על כל מדפיו 	 
)מהתלמוד עד ללאה גולדברג(

סיכום והדגשה של הערכים העולים מנושא החודש.	 
מתן במה לדעות שונות והדגשת הפלורליזם התרבותי- 	 

דתי בין הצוותים כדוגמה לחברה בכלל.

סדר קבלת השבת
לקהילה   השבת  קבלת  לטקס  משמעותי  תוכן  לצקת 
המגדירה עצמה  ‘חילונית’ זהו אתגר חינוכי. אין אנו מחויבים 
לזכור  חשוב  אך  פתוח,  והכל  מסוים  לטקסט  או  לטקס 
שאנחנו בונים מסורת משלנו ולכן נדרשים מאפיינים קבועים 

וסממנים תרבותיים.
ללכת  מאוד  קל  הטקסטים  בבחירת  כלל  הגבלה  בהעדר 
שבת.  קבלת  סדר  טיוטת  מעין  עבורכם  בנינו  ולכן  לאיבוד 
מחושבת  בצורה  לעבור  כדי  המלצה  בגדר  הינה  זו  הצעה 
כראות  התוכן  את  לצקת  מוזמנים  אתם  לקהילה.  מהפרט 
שימוש  על  להקפיד  נבקש  אך  לכם,  הנכון  ובסדר  עיניכם 
בטקסטים עבריים. בהמשך מסמך זה תוכלו למצוא מאגרי 
שניתן  השבוע  לפרשת  ופרשנויות  טקסטים  של  מקורות 

להיעזר בהם.

הצעה למתווה
שיר אווירה/ שבת	 
קטע קריאה- התכוננות לשבת ופרידה מימות השבוע.	 
הדלקת נרות	 
התייחסות לנושא החודשי- דגש ערכי, מוסרי, חברתי	 
שיר- בהקשר לנושא החודשי	 
פרשת שבוע- מסר אקוטאלי, נקודה למחשבה.	 
דבר המנהלת	 
התייחסות לקהילה הבית ספרית- אירועים, ברכות, ציון 	 

ימי הולדת….
קידוש על על היין  והחלה.	 
שיר- שבת	 

עשרת הדברות  לקבל”ש
שילוב הורה -מורה -תלמיד- אורח. 

שילוב מגמות בהתכנסויות 
יצירת גאוות יחידה שיתוף בהצלחות, חוויות והווי מחיי ביה”ס.

התייחסות  השבוע-  לפרשת  וקישור  החודש  בנושא  עיסוק 
לאירועים משמעותיים בישראל, בעולם ובקהילת בית הספר. 
להתייחס לפרשת השבוע מבחינת נושא/ דגש אחד בהיבט 

אקטואלי-חברתי- תרבותי.



חושית.-  רב  ועשיה  חוויה  ידע,  של  שילוב  אקטיבית:  חוויה 
מעורבות הקהל בשירה בציבור, חידון, הרקדה וכדומה.

קבלת השבת תערך כ 40 דק’.
הובלה משתנה )כתתי\ שכבתי( 

שילוב תלמידים- כמתכננים, כמציגים וכמשתתפים.
שילוב טקסטים המבטאים ערכים יהודים, ציונים, דמוקרטיים 
והומניסטיים-  בחירת  השירים, כתיבת הברכות  כדאי לשלב 

בין כתיבה אלטרנטיבית  למסורתית.
הלימה  הכוללים  המארג  עקרונות  ישולבו  היסוד  בעקרונות 
לפרופיל הבית ספרי, שאלות מבררות זהות, שילוב טקסטים 

שונים.

טקסטים וברכות לשילוב במהלך הטקס
 

בספריית בית הספר ניתן למצוא גליונות “משפחג” בהוצאת 
מכון שיטים. כל גיליון מוקדש למועד מסויים, וכולל פעילויות, 

טקסים וטקסטים בנושא.

גבעת חיים איחוד-
http ://www .ghi .org .il/cgi-webaxy/sal/sal .
pl?lang=he&ID=196826_ghi&act=view&d
bid=docs&dataid=info_tarbut_ghiSidur .

pdf&fid=f5&name=ghiSidur.pdf
 

בית תפילה ישראלי-
h t t p s : / /d o c s .g o o g l e . c om /v i ew e r n g /
viewer?url=http ://btfila .org/wp-content/
uploads/2012/06/SiddurErevShabbatJLY09BTI.

pdf&hl=iw

השבוע על פרשת דרכים-
https://sites.google.com/site/galmaniparasha/

home/bomkom
 

מדרשת אורנים-
h t t p : / /www .o r a n im . a c . i l / s i t e s /h e b /
S i t e C o l l e c t i o n Im a g e s /Do c um e n t s /
hamidrasha/kehila/kabalat-shabat-bakehila.

pdf
 

מכון שיטים:
h t t p : / /www .ch a g im .o r g . i l /L i s t P a g e s .

aspx?catid=37#הורדה
 

חג ומעד- ד”ר מרטין ססלר
http://chagumoed.weebly.com/148815141512-

1492148914971514.html



גלריית תמונות מהתכנסויות “גלילי”






