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יחד נצמיח בוגרים חושבים, משפיעים בעלי קול אישי היכולים להביא עצמם 

 לידי ביטוי ולהוביל תהליכים בחברה הישראלית.

 רציונל התכנית

במשמעותה הבסיסית, היא היכולת לקרוא ולכתוב. במשמעות רחבה יותר, המושג מציין שליטה  ,אֹוריינות

המאפשרות, יחד עם כישורי קריאה וכתיבה, תפקוד  -דיבור, האזנה והתבוננות  -ביכולות תקשורת נוספות 

וריינות, אין תמימות דעים בין נאות בחברה. למרות שהשפה הדבורה והשפה הכתובה נכללות במושג א

 השונים. החוקרים

רכישת הידע המהותי והמיומנויות " -( התמקד בשפה הכתובה והגדיר אוריינות כ Harrison 1983הריסון )

המאפשרות לאדם להתערב בכל הפעילויות שבהן נדרשות קריאה וכתיבה כדי לתפקד בצורה יעילה 

 .בקבוצה ובקהילה"

אוריינות היא השליטה בשפה דבורה )האזנה ודיבור( ובשפה הכתובה " -( טוענות 1989) גארטון ופראט 

לפי דעתן, האוריינות אינה יכולה להישאר התחום הצר של קריאה  ".)כתיבה וקריאה( כמכלול אחד שלם

 וכתיבה, אלא שיש להדגיש את הקשר הקיים בין השפה הדבורה והכתובה בכל שלבי ההתפתחות. 

אוריינות פירושה יותר מאשר האפשרות לקרוא, לכתוב, ולספור. היא כוללת גם את , ם העכשוויעבור העול

ה־היכולת להשתמש ולתקשר בצורות שונות ובמגוון טכנולוגיות. מאז שהמחשב נעשה לאמצעי נפוץ בשנות 

 , הוא הפך לכלי תקשורת חשוב ומרכזי.90

אלו כוללות שימוש במידע בצורה מוכשרת ומתאימה,  ינויות".ייש מקום לדבר כיום על מספר רחב של "אור

והן רבות פנים וכוללות מגוון רחב של טכנולוגיות, התנסויות, טכניקות ודרכי פעולה של האדם בסביבתו 

מנתחי מדיניות רבים מחשיבים את רמת האוריינות בחברה כמדד . המהווה חלק מהתרבות האוניברסאלית

וביניהם מבחן "פיזה" בוחנים את רמת האוריינות  קרים בינלאומייםמח חשוב ביותר של ההון האנושי.

באיזו מידה רכשו התלמידים , בשלושה תחומים שונים: קריאה, מתמטיקה ומדעים 15שרכשו תלמידים בני 

כלי חשיבה כלליים והבנה של הנושאים הנבדקים באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם, 

דה רכשו ידע ותכנים ספציפיים המצופים עפ"י תכנית לימודים זו או אחרת. משום כך ולאו דווקא באיזו מי

בוחנות ידע בגישה מעשית, ידע החיוני ל"עולם המבוגרים", כישורי חיים ויכולת  תכניתהשאלות הנכללות ב

 לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים, תוך דגש על מיומנויות.
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לא  –לטייל, בלכתנו לשוק לקנות …"אם לא נסכין מעט מעט לדבר עברית, בשבתנו בביתנו ובצאתנו

התאחדו, התחברו, היו לאגודות ... להחיות את שפתנו הנובלת בארץ אבותינו" . …נצליח. אתם הצעירים

 (1882, )אליעזר בן־יהודה

 

על דגלו את עבודת הצוות ושיתוף  בית הספר "גלים" הוא משפחה בתוך קהילת חוף הכרמל. הוא חורט

פורמאלית. אנו מאמנים כי השייכות מתאפשרת -הפעולה הן בלמידה הפורמלית והן בלמידה הבלתי

תחומית בקרב המורים. באמצעות פיתוח קהיליות לומדים ושיתוף פעולה בין תחומי -באמצעות עבודה רב

שר לתלמיד לרכוש מיומנויות הנדרשות הדעת, אנו יכולים לשפר את ההוראה ולפתח שפה משותפת שתאפ

 .21-לו במאה ה

 

( במאמרה "תפקודי לומד" מתייחסת לחשיבות שילוב מיומנויות הבנה והבעה בתחומי הדעת 2015בארי )

מזמנת למורים את התובנה שהקניית מיומנויות חשובה לפחות באותה המידה, אם  21 -"המאה ההשונים. 

מר לימודי. תלמיד שרוכש ומיישם את תפקודי הלומד, רוכש למעשה כלים לא יותר, מהקניית ידע, תוכן וחו

חווית  להתפתחותו, ולהשתלבותו הקלה בחיי החברה והקהילה שלאחר בית הספר. המסייעים ללמידתו,

  (.2015)בארי,  ".הלמידה משפיעה על התפתחות תפקודי הלומד

 

כל אדם נדרש להיות קורא ביקורתי וכותב משפיע ובעל יכולת להביע את קולו האישי )זהות(.  21-במאה ה

לכל תלמיד יכולות שונות ומגוונות ברמות שונות. התלמיד בגלים ילמד מיומנות ספציפית בכל תחומי הדעת 

י הדעת השונים, בזמן אחיד בכל תחומהשונים, בזמן אחיד על מנת שירכוש מיומנויות אורייניות רלוונטיות 

לפיכך, בפריסה רבעונית וכך יהיה בקיא במיומנות הנלמדת בכל המקצועות במערכת השעות של התלמיד.  

ביקורתי ומשפיע, בעל חשיבה  אקור להיות  תלמיד תאפשר לבביה"ס גלים האוריינות מגלי הטמעת התכנית 

הערכים אותם ילמד התלמיד יזמנו עבורו התנסות  יצירתית, הבנה מעמיקה של הנלמד עם רלוונטיות לחייו.

בתהליכי ניתוח טעויות/הצלחות. בתחום הבינאישי התכנית תסייע לתמיד בפיתוח מיומנויות  של ביצוע  

 משימה כתלמיד שותף  ופעיל , עבודת צוות ועידוד יוזמות בעלות ערך לחברה. 

 

ה שהיו רוצים לדעת עוד. רק שיתוף כזה של "יש לאפשר לתלמידים להביע את דעתם על מה שלמדו ועל מ

התלמידים במהלך השיעור בדרכי הלימוד ובנושאים יגרום להם להיות שותפים מתעניינים בלימודים." 

 (  2018)בורנשטיין, ר. 
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אנו בגלים מאמינים כי הן תלמיד והן הצוות החינוכי רוכשים  מיומנויות אורייניות המאפשרות להם להיות 

בהם מאמין וחורט על דגלו  שיתוף, כבוד ומעורבותאופן ובדרכי הלמידה, רוכשים ערכים של שותפים  ב

בדרך זו  התלמיד ייחשף למגוון דילמות הנובעות משילוב תחומי הדעת אותם הוא לומד , דבר אשר ביה"ס. 

יהווה מרכיב בעיצוב זהותו האישית וזהותו הקולקטיבית  דרך הבעת דעתו האישית, תחושת השייכות 

 והקשר האישי. 

ודדות בחיים נעשית בהקשר למעשה, הציר המארגן בכל תחום בחיים הוא אורייני ולא דיסציפלינרי, כל התמ

טקסטואלי )מילים כתובות/ דבורות/ טקסטים רציפים וכו'(. לכן בחרנו להעמיק בתכנית זו בניסיון לטשטוש 

 הגבולות הדיסציפלינריים והעמדת המיומנויות האורייניות במרכז.

משבר חריף הוקמה ועדה לבדיקת מצב האוריינות והשפה בבתי הספר בישראל על רקע תחושת  2008בשנת 

 בתחום הכשירות הלשונית ומצב האוריינות של תלמידי ישראל בכל תחומי הדעת. 

 מתוך המלצות הוועדה:

"... יש להעמיד את טיפוח כישורי החשיבה והאוריינות במקצועות השונים בראש סדר העדיפויות של 

 (.6.1)דוח הוועדה לבדיקת מצב האוריינות, סעיף  מערכת החינוך" 

זה מתפקידו של המורה ללשון והבעה בלבד לטפח את כישורי האוריינות של התלמידים בביה"ס. "... אין 

מומחי השפה במערכת כאשר  טיפוח האוריינות בתחומי הדעת השונים,נהפוך הוא, המוקד צריך להיות ב

 (.6.2)שם, סעיף  "אוריינות למורים המקצועיים-החינוך משמשים כמעין חונכי

( את תכנית שלהב"ת )שילוב לשון, הבנה 1עדה הוחלט להפעיל במערכת החינוך )מכיתה זבעקבות המלצות הוו

 והבעה בתחומי הדעת(. 

 הרציונל של תכנית שלהב"ת:

 .המקצוע "עברית" קשור למרבית מקצועות הלימוד, ומשמש תשתית לתהליכי הלמידה 

  מיומנויות אורייניות החוצות דיסציפלינות מגלמות תפקיד מרכזי בשיפור הישגיו של

התלמיד: מיומנויות ייחודיות למקצוע )אוריינות דיסצפלינרית(, מיומנויות גנריות )אוריינות 

 גנרית(. 

 

 

 

 

                                                           
ז? התלמידים נמצאים בשיאו של תהליך רכישת המיומנויות הלשוניות; במעבר לבי"ס גדול יותר, למה דווקא בכיתה  1

למערכת מורכבת ולמספר רב של מקצועות ומורים התלמיד נדרש לנווט בין הקשרים שונים, בין דיסציפלינות ובין סוגים 
 (2012של טקסטים; ועוד. )מוז'י, 
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 על של זהותמטרות 

 הודיים, ציוניים התלמידים  יחשפו ויתמודדו עם טקסטים דבורים וכתובים במגוון סוגות )י

 (, שיסייעו להם בהבניית זהותם.דמוקרטיים -ואזרחיים

 המפגש בין התלמיד לטקסטים השונים  ם .התלמידי הקניית מיומנויות אורייניות רלוונטיות לחיי

 שילמד יהפכו לאירועים מכוננים ומעצבי זהות.

  דורות של  להזדהות עםהתלמידים יהיו בעלי יכולת קריאה מושכלת של טקסטים ספרותיים; יוכלו

 ם ותהליך עיצוב זהותם.ישיח עם מקורות היהדות ביחס לחייהם העכשווי-יצירה עברית ולקיים דו

  התלמידים יתעסקו ברכיבי הזהות השונים ובערכים המובילים בפרופיל הבית ספרי, באמצעות

 שימוש במיומנויות אורייניות וטקסטים שונים.

 טוי העולם הפנימי, לפיתוח מודעות עצמית, לגיבוש השקפת עולם התלמידים ייעזרו בשפה לצורך בי

מודעת וביקורתית, תוך הבנת ההקשרים לתהליך בניית  ובכדי להכריע הכרעות אוטונומיות בדרך

 הזהות העצמית אותו הם עוברים בבית הספר.

 

 מטרות על לימודיות

 
 בנסיבות הולמות. התלמידים ישלטו בעברית התקנית וידעו להשתמש בה בכתב ובעל פה 

    יוכלו להשתמש בשפה הדבורה והכתובה למילוי צרכים תקשורתיים: התלמידים

 להבין ולהעביר מידע בלשון העברית גם אם אינם דוברים ילידיים של השפה. לשוחח,

   פועלים  שכללו את התפקוד בשפה על פי המוסכם והרצוי בקהילות השיח שהםהתלמידים י

 ועתידים לפעול בהן.

 
 פתחו מודעות לשונית וירחיבו את הידע הלשוני: יוכלו להתבונן בשפה, להבין התלמידים י

 את יסודות המרכיבים אותה ולחשוב באמצעותה.

 
  ייהנו מן ההתנסות בשפה ומהבנת העקרונות שבבסיסה.התלמידים 

 בבית הספר.פלינות יהמיומנויות האורייניות יהוו גשר/חיבור בין שלל הדיסצ 
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 אופן הטמעת התוכנית

בעל יכולת להביע את קולו האישי )זהות(. , כל אדם נדרש להיות קורא ביקורתי וכותב משפיע 21-במאה ה

בזמן אחיד על מנת שירכוש מיומנויות  ,תחומי הדעת השונים התלמיד בגלים ילמד מיומנות ספציפית בכל

צוות בית הספר שם לו למטרה לחזק את המיומנויות האורייניות והלשוניות  אורייניות רלוונטיות לחיים. 

הנדרשות בתכנית הלימודים בעברית דרך למידה מבוססת פרויקטים, למידת חקר, למידה פעילה ולמידה 

 תחומית. רב־

מזמנת למורים את התובנה שהקניית מיומנויות חשובה לפחות באותה המידה, אם לא  21 -המאה ה" 

יותר, מהקניית ידע, תוכן וחומר הלימודי. תלמיד שרוכש ומיישם את תפקודי הלומד, רוכש למעשה כלים 

למידה  .להתפתחותו, ולהשתלבותו הקלה בחיי החברה והקהילה שלאחר בית הספר ,המסייעים ללמידתו

ביטוי בתפקודו דמות הלומד תבוא לידי  .משמעותית הכרחית לתהליך ההתפתחות של דמות הלומד הרצויה

כאדם מתעניין, לומד, מיישם את הנלמד, משתלב בחברה ותורם לה וחווית הלמידה מתעצבת על ידי 

התנסויות, תהליכים ותכנים נלמדים ובאה לידי ביטוי בתוצרי למידה והתנהגויות. חווית הלמידה משפיעה 

" מאפשרת יישום האוריינות מגליתכנית "ה תפקודי הלומד(. -)דסי בארי ".על התפתחות תפקודי הלומד

תכנית שלהב"ת. התלמידים ילמדו מיומנויות של אוריינות גנרית במסגרת שיעורי עברית עקרונות מיטבי של 

 אותה בתחומי הדעת האחרים.  טפחו)לשון( וי

במסגרת פגישות שבועיות של הצוות, יקבלו המורים הנחיה ועדכונים לגבי המיומנויות האורייניות הנדרשות 

  .נלמדות בשיעורי עברית. בדרך זו תיווצר "שפה משותפת" לכלל המורים והתלמידיםוה

בשיתוף צוות עברית, יקבע מראש את סדר המיומנויות האוריינות שיילמדו בשיעורי עברית,  המוריםצוות 

ביטוי וישלב את המיומנויות בשיעורים הדיסציפלינריים לפי הרצף שנקבע. המיומנויות שיילמדו יבואו לידי 

 גם בשיעורים וגם בהערכת הצוות את התלמידים.   

 

 

 

שילוב טקסטים 
מתחומי הדעת  
בשיעורי עברית

( אוריינות גנרית)

תרגול והטמעת 
מיומנויות  

אורייניות בתחומי  
דעת שונים

אוריינות  )
(דיסציפלינרית

תלמיד בר 
אוריין
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 סוגיות גנריות שיילמדו בשיעורי עברית )לשון(:

 דיאלוג עם טקסט

 מבנים של טקסטים )רציפים ובלתי רציפים, מילוליים ובלתי מילוליים(

 אסטרטגיות קריאה )קריאה ביקורתית(

 פענוח משימות ושאלות

 טיפול באוצר מילים

 מיומנויות סיכום

 מיומנויות מיזוג

 מיומנויות השוואה

 כתיבת טיעון )הבעת עמדה וביסוסה; הנמקה מיטבית( 

 עקרונות קריאה בקול

 מיומנויות דיון )והבחנה בין דיון לוויכוח(

 דיבור בציבור, בניית מצגות -פרזנטציה 

 

 סוגיות דיסציפלינריות:

 מבנים ייחודיים של טקסטים בתחום הדעת

 ינים לשוניים שכיחים בטקסטים מתחום הדעתמאפי

 אוצר מילים ייחודי לתחום

 מטלות ייחודיות למקצוע
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 הדילמה המרכזית בתכנית

לעומת שפה בית ספרית קולקטיבית  ידואליזם דיסצפלינריואינדו –תחום דעת עיקרי ואישי של מורה 

אחידה. האם אני כמורה מוכן לשנות את הוראת המקצוע המיוחד שלי , דרכי ההוראה שלי / טקסטי הלימוד 

 בהתאם לתכנית המחייבת שפה אחידה. 

 

איך ליצור שפה אוריינית משותפת בכל מקצועות ביה"ס? איך התלמידים ירכשו  -מובילההשאלה ה

 בכל תחומי הדעת? איך להפוך את התלמידים שלנו לקוראים וכותבים ביקורתיים? מיומנויות גנריות

 בקיאות במיומנויות אורייניות גנריות. כגון: שכנוע, טיעון קריאה, השוואה ועוד. -ידע בסיסי נדרש

מיומנות אחידה תילמד בכל תחומי הדעת בכל רבעון של השנה. שיעור  –למידה רבעונית  -גישה מתודית

 של שני תחומי דעת.  משולב

י"ב. התכנית תתמקד תחילה בחט"ב על מנת להקנות מיומנויות  -שש שנתי ז' -ציר התפתחות התלמיד

ייחודי לכל שנתון  -לתלמידים כהכנה לחט"ע בבגרויות ובאפשרות לענות על שאלות עמר נכונה. )ציר תוכן

 בהתאם לתכנה"ל(. 

 מדים בביה"ס בכל תחומי הדעת. כל המורים המל -בעלי תפקידים בבניית המוצר

 -ציר ערכי

תכנית טקסטים המותאמים לחזון ביה"ס מתוך על התבוננות ממקום רלוונטי לתלמיד  -רלוונטיות 

נייר חדש. לומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על "ומתוך חיבור לעולם הילד,  הלימודים בביה"ס

."מחוק והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר  

כת אבותמשנה, סדר נזיקין, מס -( פרק ד', משנה כ }   

כרייה אחד עבור השני, ולדבר על הבנת העולם ועל הבעיות עמם כל אחד והידע והחיים אינם ארץ נ" 

מתמודד בחייו האישיים, זה באמת חשוב לחינוך, זה הכרחי שאנחנו נראה את הרלוונטיות של החינוך אל 

  . (Lipman, 1992) "העולם ולנושאים הלומדים את העולם

 זימון חוויות משמעותיות לתלמידי בית הספר באמצעות השימוש במיומנויות אורייניות. -למידה משמעותית

על משמעות  הוא מאבחן כי חשיבה ש בהן.ליפמן מייחס חשיבות גדולה לבחירת המילים הנכונות ולשימו

המילים, ניתוחן ושימוש בהן בהקשרים שונים, מסייעים לילד לגלות את כוחן של המילים והאפשרויות 

 שונות הגלומות בהן. ה

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%2C+%D7%A1%D7%93%D7%A8+%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F%2C+%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA%5D/1/1/0/
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בית הספר צריך להוות מקום המעודד פענוח נכון ומודעות לשימושי השפה ועל ידי כך את המשמעויות 

"צריך לעודד ילדים להשתמש במילים שלהם בזהירות מגיל מאוד מוקדם. הם צריכים העולות ממנה: 

 ,Lipman) של מילותיהם בהצהרה או בפסקה יכולה לשנות את משמעותן" פרשנותלהיות מודעים כיצד ה

& Sharp, 1975b: 17)  .את תשומת  טפחלבתוך בית הספר, ליפמן רואה זאת כמחויבות המורה , יתרה מכך

כמורה לכתיבה, אין כנראה דבר חשוב יותר שאתה " למשמעות המסתתרת בין המילים, הערנותלב הילדים ו

תהליך הוא מאבחן את  .מלהדגיש לתלמידים שעליהם להיות קשובים למשמעות של המילים"יכול לעשות 

של  "קשב"  אך את התוצאה שלו כפרקטיקה מיומנתורצון, כרגשי, הדורש אכפתיות  חקירת המילים

אף אחד לא יכול לכתוב היטב על דברים שלא אכפת לו מהם. והמשחק בהם: "תוך כדי ההתנסות  תהמתפתח

  (Lipman, 1980a:52). ד את האכפתיות על ידי פיתוח תחום ההקשבה ותשומת הלב"הוא לומ

עבודת צוות  שיתוף פעולה בין צוותים באמצעות מיומנויות החוצות את הדיסציפלינות השונות. -עבודת צוות

ידי יחידים, ללא אינטראקציה עם האחרים. בעולם הדינמי של -נדרשת שעה שהמשימה לא ניתנת לביצוע על

עבודת  –היום, כאשר האתגרים מורכבים יותר ומחייבים התמחויות בידע ובכישורים ופעולה מהירה יותר 

קבוצת אנשים איננה צוות. "ות. הצוות חיונית, על מנת להפיק ערך מוסף גדול יותר מכל אחד מחברי הצו

צוות הינו קבוצה של אנשים בעלת מידה גבוהה של תלות הדדית, המכוונת להשגת מטרה או להשלמת 

 ,Parker משימה. חברי הצוות מסכימים על מטרה  ועל כך שהדרך היחידה להשגתה הינה לעבוד ביחד."

1990 

 

 , המשלבים בתוכם מיומנויותופרויקטים רב תרבותיים טיפוח שיח מכבד, -רב תרבותיות

 .אורייניות

תלמוד בבלי, סדר - בשלושה דברים אדם משתנה מחברו: בקול, במראה ובדעת" " 

 { דף לח, ע"א } ןנזיקין, מסכת סנהדרי

הדרך הכי טובה להשחית את הנוער היא להדריך אותו להעריך יותר את אילו "

  פרדריך ניטשה. שחושבים כמוהו מאשר את אילו שחושבים אחרת

 

 

 

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99%2C+%D7%A1%D7%93%D7%A8+%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F%2C+%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA+%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99%2C+%D7%A1%D7%93%D7%A8+%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F%2C+%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA+%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F%5D/1/1/0/


 

11 
 

 

 :פריסת הליבה הערכית של התכנית

אמרה חסידית מיוחסת לרבי שמחה בונים מפשיסחה שאמר: "לכל אחד צריכים להיות שני כיסים, בהם 

" בשבילי נברא העולם" )משנה, סנהדרין, פרק ד' משנה ה(,  –ישתמש כשיצטרך לכך. בכיס אחד כתוב 

 בראשית יח, כז(.) "ואנכי עפר ואפר" -ובכיס השני

 

 חזון בית הספר

 לאן?

 ערכים

 למה?

 המארגן הגורם

 מה?

 גרעיני מומחיות

 )נוסחת עבודה(

 איך?

בית הספר מאפשר -

מגוון חוויות 

במרחבים לימודיים 

המותאמים לכל 

 תלמיד ולכל קבוצה.

 

גרעיני המומחיות -

ב'גלים' מובילים 

פדגוגיה חדשנית, 

רלוונטית למיומנויות 

 הנדרשות.

הוראה רב תחומית 

המאופיינת בשינוי 

 והתחדשות.

 

 אישית,מצוינות -

התכנית מעודדת 

תרבות בית ספרית 

ומטפחת מצוינות של 

תלמידים ומורים 

 כאחד.

 

כבוד וסובלנות בין -

מלמדי הדיסציפלינות 

 השונות.

 

 

בגלים צומחים 

 בחממ"ה:

 

 חינוך אישי

 מצוינות

 מנהיגות

 הגשמה עצמית

 

 

הוראת התכנית 

מאפשרת ומייצרת 

עבודת צוות בין 

המורים בתחומי 

 השנונים.הדעת 

 

התכנית מאפשרת 

שינוי והתחדשות 

 בלמידה ובהוראה
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 הגדרות תחומי החיים

 

 -תחום לימודי

 טיפוח מיומנויות אורייניות משותפות בשלל תחומי הדעת 

 המעמיקה ברכיבי הזהות יות בתחומי דעת שונים, הפעלת תכנית המבוססת על מיומנויות אוריינ

 ועקרון הבחירה , כבודהבית ספרי, כמו רב תרבותיותהשונים והערכים המובילים בחזון 

 יצירת שפה פורמאלית אוריינית ברחבי בית הספר 

 פיתוח תכניות לימוד ומערכים בהתאם למיומנויות אורייניות הנדרשות לשכבת הגיל 

 -תחום חברתי

  מקריאים , בה תלמידים מחטיבת הביניים "קריאה בקול"מעורבות בקהילה באמצעות פרויקטים כמו

 סיפורים לילדי הגנים בקהילת חוף הכרמל

  עידוד שיח חברתי המעודד שימוש במיומנויות אורייניות, כמו כתיבה והבעה, כחלק בלתי נפרד מאורחות

 החיים

 -תחום תרבותי

 פיתוח שפה אוריינית משותפת לתלמידים ולצוות בבית הספר 

  ת השונים ובערכים המובילים בפרופיל הבית פתח לעיסוק ברכיבי הזהוהמיומנויות האורייניות יהוו

 ספרי כפי שניתן לראות בשלל מערכי השיעור השונים.

 -ופיסי תחום ארגוני

 .השפה האוריינית תיושם בכיתות האם, בהקבצות ובשכבות השונות, ובשיתוף פעולה בין צוותי המורים 

 יעודדו שימוש במיומנויות אורייניות, כמו קריאה של ציטוטים והכרת  הספר החללים השונים בבית

 אישים משמעותיים במרחב הפיסי.
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 פרויקטים

 תהליך למידה/  עינת גז –פרויקט קריאה בקול )שעות סיפור בקהילה( 

 הכול התחיל במפגש של "תשוקות" אישיות ובזיהוי של צרכים: בשנתי הראשונה בהוראה נחשפתי לתכנים

הנדרשים בתכנית הלימודים. הנושא של "קריאה בקול של טקסטים מנוקדים" הזכיר לי מיד קריאה של 

ספרי ילדים, וחשבתי שדרך הקראת סיפורים ילמדו התלמידים את הנושא בדרך המשמעותית ביותר. 

האזורית, כשחשבתי מי יהיה קהל היעד של הסיפורים, הבנתי שיהיה נכון לשלב את ילדי הגנים של המועצה 

 בי"ס ושיפור תדמית ביה"ס.-וכך לענות על הצורך של חיזוק קשרי קהילה

(, והחלטתי לפעול לפי עקרונותיה כדי Project Based Learning)  PBLבו בזמן נחשפתי לשיטת ההוראה

 להוציא את פרויקט שעות הסיפור בקהילה אל הפועל.

בו שינויים הנובעים מצרכים שונים, מהפקת  בארבע השנים האחרונות, שבהן הפרויקט מתקיים, חלים

לקחים, מדיאלוג עם התלמידים השותפים בו ומהרצון להרחיבו. עם זאת, ישנם עקרונות מנחים המלווים 

אותו בכל שנה ומטרתם ליצור למידה משמעותית, רלוונטית ואותנטית, ובדרך כלל הם כוללים את השלבים 

 הבאים:

נושא הקריאה בקול. במפגש הראשון מתקיימת תערוכה של ספרי ילדים, הפרויקט נפתח בחשיפה ל חשיפה:

 וברקע מושמעים סיפורים. התלמידים מסתובבים, קוראים סיפורים ומאזינים להם. 

כדי לחשוף את התלמידים לארבעת עקרונות הקריאה בקול מקרינים להם סרטונים של  הבניית הידע:

ומר מערוך" מאת ומפי דתיה בן דור(. בזמן הצפייה התלמידים  מקראי סיפורים )אני מעדיפה את "גברת קרש

כותבים לעצמם מה לדעתם עשה המקריא שהפך את הקריאה למיטבית. בסיום הצפייה כותבים על הלוח 

את כל הרעיונות של התלמידים בארבע עמודות. בסיום מנסים לתת כותרת לכל עמודה. כל כותרת היא 

 נה, הנגנה, שטף וקצב, תקשורתיות(.עיקרון קריאה בקול )הגייה נכו

הכיתה מחולקת לארבע קבוצות. כל קבוצה נדרשת לחקור עיקרון קריאה בקול בעזרת  עבודה בקבוצות:

 חומרי למידה שניתנים ע"י המורה, בעזרת עיון בספרי לימוד ובעזרת האינטרנט. בתום הלמידה )שאורכת 
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בוצה שיעור לכיתה בנושא שאותו היא חקרה. את מבנה ארבעה שיעורים(, מכינה כל ק-בדרך כלל כשלושה

 השיעור מאשרים אצל המורה.

כל קבוצה מלמדת את הכיתה כולה את העיקרון שאותו חקרה. מומלץ שהשיעורים ייעשו הוראת עמיתים: 

 בדרך חווייתית, של משחק או הפעלת הכיתה.

. כל קבוצה בוחרת סיפור שאותו כל כיתה מתחלקת לשלוש קבוצות )כעשרה תלמידים בקבוצה( הכנות:

תספר לילדי הגנים ובוחרת את הדרך שבה יוצג הסיפור )תיאטרון בובות, משחקי תפקידים, ליווי מוזיקלי 

 וכו'( ומתכוננת.

המפגש עם הגנים יכול להיעשות בגנים עצמם, בביה"ס, בספרייה העירונית,  המפגש עם ילדי הגנים:

ב שאת הגנים המשתתפים יבחרו התלמידים כדי שתהיה להם אפשרות בשכונות או ביישובים השונים. חשו

 לספר את הסיפורים לאחים, אחיינים או מכרים. 

דרכי ההערכה הן רבות ומגוונות, ואפשר לבחור את כלי ההערכה בהתאם לצרכים ולאפשר הערכה: 

למידה, משוב  לתלמידים להיות שותפים בבנייתם. הכלים שנבנו במרוצת השנים הם בין השאר יומני

עצמי/משוב עמיתים על העברת שיעור, דפי עבודה/מבדקים, משוב גננות, מחוון לפרויקט כולו, מבדק קריאה 

בקול )לפי המחוון שבאוגדן ההבעה בע"פ(. השנה הגינו רעיון מקורי לקיים את מבדק הקריאה האישי לכל 

כל תלמיד נדרש להגיש סרטון שבו  -תלמיד בדרך שנותנת מענה לבעיות הזמנים והמבוכה של התלמידים 

 דק'. 3הוא מקריא סיפור ילדים מנוקד באורך 
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 שעות סיפור בקהילה –למידה מבוססת פרויקטים 

 כהן-יזמה ופיתחה: עינת גז

 'תלמידי כיתות זקהל יעד: 

 מטרות:

 לימוד עקרונות קריאה בקול כחלק מתכנית הלימודים בלשון )הבעה בע"פ(. .1

 בי"ס.-קשרי קהילה חיזוק .2

 פיתוח מיומנויות וכישורי חיים אצל התלמידים. .3

 פיתוח מחויבות אישית ותרומה לקהילה. .4

 

 תלמידים מקיימים שעות סיפור בגני ילדים במועצה האזורית חוף הכרמל.  התוצר:

 לימוד עקרונות הקריאה בקול במסגרת תכנית הלימודים של כיתות ז'.  הרציונל:

 הפרויקט ודרכי ביצוע:תכנון           

 לימוד הנושא –שלב א 

 1שיעור 

 הקרנת קטע של הקראת סיפור לילדים, וסקירה של עקרונות הקריאה בקול: –חשיפה לנושא  

 )הגייה נכונה )סימני הניקוד, הטעמה 

 )הנגנה/אינטונציה )סימני הפיסוק, דיבור ישיר ודיבור עקיף, התאמת טון הדיבור לסיטואציה 

  וקצב הדיבורשטף קריאה 

 )תקשורת בלתי מילולית )קשר עין, הבעות פנים, שפת גוף, הופעה 
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 4-2שיעורים 

 חלוקת הכיתה לארבע קבוצות לומדים, לפי ארבעת עקרונות הקריאה.

כל קבוצה חוקרת את העיקרון שקיבלה, ומתכננת דרכים  -עבודה בקבוצות )בליווי המורה ובפיקוחה( 

 בכיתה.ללמד את שאר התלמידים 

 7-6שיעורים 

 הוראת עמיתים: כל קבוצה מלמדת את שאר תלמידי הכיתה את העיקרון שחקרה.

 8שיעור 

 סיכום החומר על ידי המורה ומתן דגשים. 

 שעות הסיפור בקהילה –שלב ב 

חלוקה  –לאחר לימוד עקרונות הקריאה בכיתה והערכתו, התלמידים נערכים לפגישה עם ילדי הגנים 

ירת הספר והפעילות, חלוקת תפקידים בתוך הקבוצה, בחירת הגנים, הכנת תפאורה, אמצעי לקבוצות, בח

 .עודהמחשה ו

הפגישה עם ילדי הגנים יכולה להיות בגנים עצמם או בביה"ס. לכל הקראת סיפור מתווספת פעילות 

 חווייתית עם ילדי הגנים. בכל מפגש כזה תהיה נוכחות של מורה מלווה.

 הערות ודגשים:

  תכנית הפרויקט היא הבסיס לקיומו, אך היא גמישה ונתונה להתאמות ולשינויים. כדי שהתלמידים

 אלוגיות בעבודה. ייהיו שותפים פעילים בה, חשובה הד

  הערכה: מכיוון שמדובר בהוראה חלופית, כדאי לקיים גם הערכה חלופית לפרויקט. מומלץ לקיים

הערכה של תהליך של למידה ולא רק הערכה מסכמת. לפיכך, מומלץ להשתמש ביומני למידה, 

במשובים שונים )משוב עמיתים, משוב עצמי, משוב גננות וכו'(, במבחן קריאה )לפי המחוון של 

 ון( ועוד.המפמ"ר ללש

  הפרויקט מאפשר לכל תלמיד להיות פעיל ולתרום את חלקו. המורה צריכה לשאוף לזהות נקודות

 חוזק אצל התלמידים ולעזור להם לבוא לידי ביטוי.
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 אשכול תנ"ך -האוריינות מגלי

 שיעור לכיתה ז'

 

 שלושה סכסוכים - 22 - 11שמות ב, נושא: 

 המכוננים בחייו של משה בדרך של השוואהבחינת שלושת האירועים נושא משנה: 

 טקסט יהודירכיב זהות: 

 כבוד, סבלנות, ערך הישרדות עצמית, ערך חיי אדם, ערך חרות. ערכים:

 צמיחתו של מנהיג. -יסוד מארגן 

 פתיחה:

 '.300הקרנה קטע מתוך הסרט '

 מה דעתכם על דמותו של לאונידס, האם הוא מנהיג?

 התלמידים יעתיקו. מנהיג )תכונותיו(. -הלוח  יצירת שמש אסוציאציות על

 היום נלמד להכיר את משה, ונראה האם הוא אכן מנהיג ראוי.

 גוף:

 .22 - 11שמות, פרק ב,  כותרת: 

 )פירוש מילים(.  2והקרנת שקופית  22 - 11קריאת פסוקים  
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 סצנה.

 דיון קצר: האם אתם יודעים מהי סצנה? מתי סצנה מתחלפת? .א

 , התלמידים יעתיקו את הטבלה ויענו במחברותיהם. לאחר מכן דיון במליאה.3הקרנת שקופית  .ב

 

 התפתחותו של משה.בשלבים  

 בפרק זה שלוש סצנות חשובות. ראשית, בואו נראה מה מניע את הסצנות האלו. .א

 בעל פה. התשובה תכתב על הלוח והתלמידים יעתיקו. -  30א, עמ' 17שאלה  .ב

 בוחר להכיר לנו את משה בשלושה שלבים. בואו נראה יחד מה קורה בכל שלב.המחבר המקראי  .ג

התלמידים יענו במחברותיהם, לאחר מכן דיון בכיתה וכתיבת תשובות  -  21, 20שאלות  .ד

 .4באמצעות הצגת שקופית 

 

 הקרנת המארגן הגרפי 'קבלת החלטות' ולמלא יחד עם התלמידים. 
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 דמותו של משה. 

 האם אתם חושבים שמשה הוא מנהיג ראוי? אז מה דעתכם? .א

ישנו קושי בדמותו של משה עם הצגתו לקורא. משה, האדם שעתיד להנהיג  כתיבה על הלוח: .ב

 את בני ישראל, מתגלה כאדם יהיר, אלים וללא שיקול דעת.

האם למשה יש את התכונות האלו? אם כך, למה  -ניתן לחזור לשמש שנכתבה בתחילת השיעור  .ג

 קא בו? ייתכן והוא רוצה לחנוך אותו?ה' בחר דוו

 הדרגתיות בסכסוכי משה. -סיכום על הלוח  .ד

 משה עוזר לאדם עברי שסובל מהכאה של מצרי. -סכסוך ראשון 

 משה מתגלה כאדם חם מזג ללא שיקול דעת.

 משה עוזר לאדם עברי שרב עם עברי אחר. -סכסוך שני 

 משה מתפתח לאדם מאופק שבוחר בדרך של שיח.

 משה עוזר לנשים זרות בדרך של שיקול דעת. - סכסוך שלישי

עזרה לאדם שסובל מהתעללות, עזרה לאדם שסובל מהצקה, אדם  -יש לסמן לצד כל סכסוך  .ה

 לאדם זר. 
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גם לאחר שברח  -משה מתגלה כאדם רודף צדק אמיתי. הוא דבק שוב ושוב במוסר מסקנה:  .ו

 מהארמון ונעשה לחסר כל.

 סיום הפרק. 

 .25 - 23שמות ב,  קריאת .א

 מהם הפעלים שמתארים את המצוקה של בני ישראל? .ב

יאכתוב על הלוח ָאְנחּו ְבנֵּ ל ִמן-: "ַויֵּ -ָהֲעֹבָדה", "ַוִיְזָעקּו", "ַוַתַעל ַשְוָעָתם )זעקתם( ֶאל-ִיְשָראֵּ

 ָהֲעֹבָדה"-ָהֱאֹלִהים ִמן

 כיצד ה' מגיב לזעקת עמו? האם אתם שמים לב להדרגתיות הקיימת? .ג

ַדע". במהלך הדיון ניתן למתוח קו מכל פועל. .ד א", "ַויֵּ כֹּר", "ַוַירְׁ זְׁ ַמע", "ַויִּ שְׁ  אכתוב על הלוח: "ַויִּ

 שאלת יוצרת מתח: ה' שומע את סבל עמו, מה לדעתכם יקרה כעת?  
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 ספרותאשכול  -האוריינות מגלי

 'חשיעור לכיתה 

 כתיבה תיאורית מיומנות גנרית:

  טקסטים:

 "נקמתו של סבל" 

  הפתגם: "רבי אומר: אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן וישן שאפילו

 חדש אין בו" )פרק ד', משנה כ', מסכת אבות(.

  פתיחה:

 אחת יפה ומושקעת והשנייה מכוערת, לתת לתלמידים לבחור. –ברכות  2

 גוף:

 תמונות של אנשים והם משערים מה עיסוקם.הקרנת סרטון לכיתה: מראים לילדים  .1

 

 דיון קצר במליאה: .2

 ?לפי מה לדעתכם הילדים החליטו לגבי העיסוק של המוצגים לפניהם 

 ?האם גם אנחנו שופטים לפי מראה חיצוני 

 ?האם אפשר לשנות את הדעה לאחר שהרושם הראשוני נקבע 

 

 הצגת הפתגם בכרטיסיות/ על הלוח. .3

 ?איך הפתגם מתקשר לסיפור 

 ?איך הפתגם מתקשר לסרטון 

 

 עבודה עצמאית במחברות: .4

תארו מקרה בו שפטת אדם אחר על פי המראה בלבד, או מקרה בו הרגשתם ששפטו אתכם אך ורק 

על פי מראה. כתבו בהתאם לעקרונות הכתיבה שנלמדו ועשו שימוש בשמות תואר לכתיבה תיאורית. 

 שורות. 15לפחות 
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 וריההיסטאשכול  -האוריינות מגלי

 ט'- 'חשיעור לכיתה 

 

 "עלייה שנייה" -ישראל -כבוד האדם נובע מאדמת ארץ

 פתיחה:

 *המורה יציג את ההיגד הבא, ויסביר את משמעותו לתלמידים:

 "הקשור לאדמה קשור גם לאדם".

כל אדם בעולם קשור לאדמתו. היא חלק מאישיותו. ומשום שהאדם הוא יצור רוחני, הקשר שלו לקרקע 

קשר פיזי, הוא גם קשר רגשי ונפשי, זיכרונות היסטוריים, נופי מולדת, כל אלו תלויים באדמה. אינו רק 

 .האדם מעצב את ארצו אך לא פחות מזה, ארצו מעצבת אותו

ישראל יש ממד נוסף, ממד רוחני מקודש. זו ארץ -ישראל. לאדמת ארץ-כך גם ביחס של עם ישראל לארץ

הקודש, ארץ עם מחויבויות. היבול אינו רק של הפרט, הוא מחויב בלקט שכחה ופאה, בתרומות ומעשרות, 

 בביכורים שמיטה ויובל ובעוד חיובים. 

 רכים שהובילו את החלוצים.*המורה יציג רקע את הרקע לעליה שניה ואת הע

 1904שנת  –עליה שניה 

החלוצים והחלוצות שהגיעו לארץ ישראל בעלייה השנייה עסקו ברובם בחקלאות, בבניין הארץ ובסלילת 

רובם סבלו מתנאי חיים קשים כגון רעב ומחלות, או עימותים עם התושבים המקומיים. בנוסף,  .כבישים

לבין איכרי המושבות שהגיעו בעלייה הראשונה ואשר העדיפו  התקיימה מחלוקת חריפה בין העולים

להעסיק פועלים ערבים, שהיו כוח עבודה זול ומנוסה יותר. בעלייה השנייה הקימו מסגרות חברתיות 

חדשות ומסגרות פוליטיות חדשות. עבודת האדמה הייתה קשורה בעיניהם באופן הדוק להתחדשות 

   .הציונית בארץ ישראל

 

ערך העבודה, כבוד לאדמה, ערך הכבוד, כבוד האדם שהובילו את החלוצים והחלוצות היו:  הערכים

על קשיים פיזיים  העובד, גאולת הארץ, בניין הארץ, העזה, מהפכנות, דבקות במטרה, חריצות והתגברות

 רבים. למעשה, אלה הם ערכים עליהם נבנתה הציונות. 
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 –לתלמידים 

לייה השנייה, נלמד אודותיה ונבחן כיצד הערכים המוזכרים באים לידי בשיעור נספר את סיפורה של הע

 ביטוי בפועלם ובעשייתם למען בניין הארץ.

 גוף היחידה:

 כיבוש העבודה –עבודה עברית 

 

 דמות מרכזית בעלייה השנייה. מי הוא א.ד. גורדון?

צור א.ד.גורדון(. הוא עלה אחד מהוגי הדעות של תקופת העלייה השנייה הוא אהרון דוד גורדון )או בקי

א.ד.גורדון כינה את  ובמשך השנים שבהן חי ופעל העלה את חשיבות העבודה העברית. 1904 -לארץ ב

 "תורת העבודה".העבודה 

 

 

 

 

 

 

 מדבריו הנודעים:

כמו שתורה קדושה, כך גם עבודה צריכה להיות קדושה, כי "חיים ועבודה בטבע ירפאו את העם  -

 אותו לעם ככל העמים".היהודי ויהפכו 

 "חיי מופת של עם ישראל על אדמתו יש בהם גאולה לא רק לאדם אלא גם לאדמה". -
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 גורדון, בקטע הוא מסביר את נימוקיו למען עבודה עברית: לפניך קטע שכתב א.ד.

בכל מקום עובדים, אצלנו עובדים אחרים ולא אנחנו בעצמנו. במה נשיג אנו, כלומר עם 

 מוסרית לאומית על ארץ ישראל, אם לא נעבוד בעצמנו?עברי, זכות 

             (1904מאי  -)א.ד. גורדון                                             רק בעבודה הצלחתנו".

 

 

 

 עבודה עברית

 

 שאלות

 איזו מציאות מתאר א.ד. גורדון במשפט הראשון? בסס דבריך על פי הקטע. .1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 של היהודים על א"י. לאומית-מוסריתלפי גורדון, איך תושג הזכות  .2

  התשובה הנכונה ומתח קו מתחתיה( )הבלט את 

 ע"י עבודה של יהודים בבניית הארץ. -

 ע"י עבודה ערבית בפיקוח של יהודים. -

 ע"י קניית אדמות ארץ ישראל. -

 ע"י חלוקה שוויונית בין נשים לגברים. -

בא לידי ביטוי  ערך העבודהלמה התכוון א.ד. גורדון באומרו: "רק בעבודה הצלחתנו"? כיצד  .3

 בקטע?

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 



 

25 
 

 

 .ערך העבודה כמטרהא.ד. גורדון הציע לאנשי העלייה השנייה להציב את 

 לדעתך הצליח א.ד. גורדון בכיבוש העבודה? ובאילו קשיים ניתקל במציאותשער, האם  . 4

 בשטח?    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

עולים שהגיעו לארץ במטרה לעבוד מצאו כי אין מי שיעסיקם. האיכרים  -במציאות הדבר היה קשה מאד 

בים שכירים ולא פועלים היהודים במושבות שהוקמו ע"י העלייה הראשונה, העדיפו להעסיק פועלים ער

 מאנשי העלייה השנייה.

 

 

 

 מחנה עבודה בגדוד העבודה
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 סכסוכים בין אנשי העלייה הראשונה לאנשי העלייה השנייה

 טענות הפועלים בני "העלייה השנייה"

 לא די שהרכוש בארץ יהיה עברי. נחוץ כי גם העובד, הפועל, יהיה יהודי.

 הניתן לערבי יוצא מהמושבה לכפרים הסמוכים.צריך לזכור ששכר 

יש מושבות בגליל שמספר תושביהן קטן והן סובלות מהשכנים הרעים. אפשר היה 

 להיטיב את מצבם לו הרבינו את מספר הפועלים העבריים.

מלבד עבודה יומית חקלאית יש עבודה במקצועות כמו עגלונים, בנאים, חרטים ועוד. 

 די זרים.כמעט כל העבודה הזאת בי

אנו תובעים עבודה עברית משום שעיקר מגמתנו היא שנשוב להיות בני אדם הגונים 

 העובדים עבודתם הם ולא שנהיה פרזיטים* שאחרים עובדים בשבילם.

 (1914)יהושע ברזילי, "שאלת העבודה",                                                                       

 

 טפילים. כינוי לאנשים שחיים על חשבונם של אחרים. -פרזיטים * 

 שבו מועלות הטענות על ידי הפועלים בני העלייה השנייה. צבע/סמן את הקטע .1

במובנו הפשוט. הם ראו את הכבוד במי שבוחר בעבודה הקשה  ערך הכבוד"החלוצים אימצו את  .2

 ". )שמואל אלמוג(.'האדם העובד 'כבודוהפשוטה כדרך חיים. הבחירה הייתה בדרך החיים של 

 בא לידי ביטוי בקטע? ערך הכבודהסבר, כיצד 
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 טענות האיכרים אנשי ה"עליה הראשונה"

רוב הפועלים העבריים לא היו פועלים מימיהם. רובם בחרו בתפקידם מתוך חזון אידיאלי, 

 של עבודה קשה.  החזון יכול ליצור רצון, אך אינו יכול לתת להם שרירים והרגל וניסיון

 ...רובם עירונים; זרים הם לעץ ולצמח. בזמן הראשון יכולים להזיק שלא בכוונה.

...חלק מנותני העבודה פוחדים מן "הסוציאליות"* של הפועלים. יש איכרים שומרי מצוות 

 הרואים בפועלים כוחות הורסים.

עוד כמה עשרות שנים עד ...האיכר שלנו התרגל לפועל הערבי עשרות שנים. צריך שתעבורנה 

 אשר האיכר יתרגל לפועל העברי.

 (1914)משה סמילנסקי, "לשאלת הפועלים",                                                        

 ם* הכוונה כאן לסוציאליז

 שאלות

  מתוך הטענות הבאות את אלה של אנשי העלייה הראשונה. x -.  סמן ב1

 הם פועלים מצוינים.הפועלים העבריים   

 לפועלים העבריים אין ניסיון בעבודה.  

 לפועל העברי יש יכולת ומיומנות טובה.  

 הפועל העברי הוא פועל עשרות שנים.  

 חוסר הניסיון של הפועל העברי עלול לקלקל...  

 לפועל העברי אין זיקה לדת.  

 המעבידיםחוקי הסוציאליזם בהם הפועל העברי דוגל מקשים על    
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 המרכזי בין טענות שמעלים אנשי "העלייה הראשונה" לטענות שמעלים השונימהו  . 2

 אנשי "העלייה השנייה"? בסס דבריך על שני הקטעים.    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 . חווה דעתך במי מהטענות היית תומך? ומדוע?3

 אנשי העלייה השנייה הראשונהאנשי העלייה 

אנשי העלייה הראשונה טוענים שהפועל  העברי 

אינו מתאים לעבודה קשה ולכן התוצר שהוא 

מפיק וההספק שלו פחות טובים מזה של הפועל 

 הערבי.

 

 אני תומך בטענה זו כי:

 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

השנייה חושבים שהערך הנעלה אנשי העלייה 

והמוסרי ביותר הוא "העבודה העברית". גאולת 

 הארץ ובניית הארץ ע"י פועלים עבריים.

 

 אני תומך בטענה זו כי:

 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
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 כיבוש השמירה

 שאלה

 שער, מדוע לדעתך היה צורך בהקמת שמירה עברית?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

אנשי העלייה השנייה לא הסתפקו רק בכיבוש העבודה. הם שאפו להעביר גם את השמירה במושבות 

 לידיים עבריות.

אנשי המושבות לא היו מרוצים מהשומרים הערבים. התברר שהשומר הערבי לא תמיד מילא את חובת 

 בעת השמירה והיו גם מקרים שבהם השומר עצמו גנב מהישוב. השמירה בנאמנות. לפעמים נירדם

 ידי שודדים ובדואים והיה צורך בהגנה נאמנה.-המושבות הותקפו מידי פעם על

הוקם ארגון שומרים יהודים, מטרתו הייתה לשמור במושבות ולהגן על ישובים יהודיים.   1907בשנת 

מגיבורי המרד בירושלים נגד הרומאים במאה הראשונה גיורא -)על שם שמעון בר"בר גיורא" הארגון נקרא 

 לספירה(.

 ארגון השומר. -גיורא" ארגון רחב וגדול יותר  -הקימו חברי ארגון "בר 1909 -ב

 

 

 

 

 מטרת הארגון הייתה להעביר

 את השמירה במושבות לידי
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 שומרים יהודים

 סיסמת ארגון "השומר":

 תקום"בדם ואש יהודה  –"בדם ואש יהודה נפלה 

 מטרות ארגון השומר:

 .לארגן את השומרים העבריים 

  להכשיר שומרים למושבות על ידי רכישת מכשירי התעמלות, לימוד רכיבה על סוס, שימוש בנשק

 וכדומה.

 .להגן על הישוב היהודי בארץ ישראלבמטרה  ההגנההורחב עוד יותר ארגון השומר והוקמה  1920 -ב

 ביטוי בכיבוש השמירה? הסבר.אילו מהערכים הבאים לידי 

 כבוד לאדמה, כבוד האדם, העזה, מהפכנות, דבקות במטרה, חריצות והתגברות על הקשיים.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 גיורא"-ו"ברפעולות אנשי ה"שומר" 

 (1910פרשת כפר תבור  )

חברי "השומר" לא רק הגנו על המושבות מפני גניבות אלא גם הבטיחו את העבודה באדמות 

 חדשות.

אחד המקרים היה פרשת אדמות כבר תבור*. אדמות אלו נקנו מידי הבדואים בעלי הקרקעות, 

 כחוק.אבל האריסים** שעיבדו את האדמות סרבו לפנות את האדמה שנקנתה 

אנשי "השומר" החליטו לחרוש בעצמם באדמות, למרות החשש מפני התנגדות הבדואים בנשק. 

כשהחל החריש איים השייך הבדואי כי דם יישפך. התשובה של אנשי "השומר" הפחידה את 

 הבדואים: "דמי יישפך אבל גם דמָך".

 

 שמו הערבי: מסחה. -* כפר תבור 

אדמות של אחרים ומעבדים אותן. כתשלום הם מוסרים חלק מן היבול איכרים החיים על  -** אריסים 

 שלהם לבעלי האדמה.

 

 אילו מערכי החלוצים ניתן לזהות בקטע? הסבר
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 השמירה בחוות אילניה* )סג'רה(

סג'רה הייתה מושבה שהוקמה בתקופת העלייה הראשונה. הוקמה בה חווה חקלאית שבה הכשירו 

 גיורא" חיו בחווה. הם התארגנו בקבוצה שיתופית.-. חברי ארגון "ברנוער יהודי לעבודות חקלאיות

 באחד הימים נגנבו סוסיו של איכר מן המושבה, והחשד נפל על השומר הערבי.

גיורא" מהחווה התפרסמו -ועד המושבה החליט לחפש שומרים שאפשר לסמוך עליהם. אנשי "בר

 ל שוחט** .כשומרים טובים. לכן החליט ועד המושבה לפנות לישרא

גיורא" להציב -בין שני הצדדים נחתם חוזה ובו נקבעו תנאי השמירה. לפי החוזה, התחייב ארגון "בר

באופן קבוע שני שומרים במושבה והוועד התחייב לספק להם נשק ותשלומים. על השומרים היה 

העדר, או על לשמור מערב עד בוקר, ולוועד ניתנה רשות לשלוח אחד מהם לשמור על השדות, על 

הגורן. אם יירדמו השומרים על משמרתם יתחייבו בעונשים כספיים. שערי החצרות ייסגרו משעה 

 תשע בערב, וקנס יוטל על כל איכר שלא ימלא הוראה זו.

התנגשות הדמים הראשונה בין הרועים היהודים לבין הערבים הייתה בליל אביב. הרועים היהודים 

יצאו לרעות את צאן המושבה ולשמרו. במרעה הם פגשו ברועים צ'רקסים מכפר שכן. בנו של השייך 

הצ'רקסי*** נטפל אל הרועה היהודי, שהיה חבר ארגון השמירה והתגרה בו. כאשר קילל הצ'רקסי 

דתו של הרועה היהודי, הרים האחרון את שוטו והיכה בצ'רקסי. פרצה תגרת ידיים, והצ'רקסי,  את

שנפל ארצה מתבוסס בדמו, הספיק לשרוק לחברו והתעלף. כשבא הצ'רקסי השני, איים עליו הרועה 

 היהודי ברובה, וכך עמדו השניים, הצ'רקסי והיהודי זה מול זה עד עלות השחר.

 

 הערבי: סג'רה.שמה  -אילניה  *

-איש העלייה השנייה, שיזם את הקמתם של ארגוני השמירה. היה מראשי               "בר -** ישראל שוחט 

 גיורא" ו"השומר".

 עדה שמוצאה מקווקז, מעטים מהם נדדו והתיישבו בא"י .  -*** צ'רקסים 
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 שאלות

 המושבה לבין ארגוןמה ניתן ללמוד מתוך הקטע על אופי החוזה שנעשה בין ועד  . 1

 גיורא"? )פסקה שנייה(. אילו מערכי החלוצים באים כאן לידי ביטוי?-"בר    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 באיזה אופן תרמה התנהגות הרועה היהודי מול הרועה הצ'רקסי לכיבוש השמירה? . 2

 )פסקה שלישית(. אילו מערכי החלוצים באים כאן לידי ביטוי?    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 מה ניתן ללמוד מהאירוע לגבי "כיבוש השמירה" על אופי השומר היהודי? אילו ערכים אימץ? . 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

יתוס של גבורה יהודית, ושאפו להסיר מעל היהודים את כתם ההשפלה "בני העלייה השנייה נשענו על מ . 4

הייתה אחת מחידושיה של  ההתייחסות להבטחות הרכוש והנפש במונחים של כבודהכרוך בחולשה. 

ההגנה העצמית. היא קיבלה משנה תוקף בארץ, מתוך פגישה עם מושגי הכבוד הנהוגים במזרח, 

   ובמיוחד אצל הבדואים".            

 )יהדות השרירים, נודראו(.                                                                          

 בא לידי ביטוי בקטעים לעיל? ערך הכבודכיצד  -

 סיכום:

ערך העבודה, כבוד לאדמה, ערך הכבוד, כבוד האדם העובד, למדנו על הערכים המרכזיים של החלוצים: 

 ן הארץ, העזה, מהפכנות, דבקות במטרה, חריצות והתבגרות על קשיים פיזיים.גאולת הארץ, בניי
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 ענה על שאלת אחת:

בחר שני ערכים מרכזיים מתקופת החלוצים, והסבר האם הם דומים או שונים מהערכים של  -

 היום?

בחר שני ערכים מרכזיים שלדעתך רלוונטיים לחיים בבית הספר, והסבר על פי מה שלמדת  -

 בשיעור.

החזון הבית ספרי שלנו מתבסס על שלושה ערכים: ערך הכבוד, סובלנות ומצוינות אישית. הבע  -

 דעתך, האם הם דומים או שונים מערכי החלוצים?
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 אזרחותאשכול  -האוריינות מגלי

 'טשיעור לכיתה 

 .סקירת ספרות ומיזוג מידע.1: המיומנות הנגזרת

 .זיהוי מושגים מאזרחות העולים מתוך הטקסט.2                              

 .הבעת עמדה/ דעה.3                             

  4-1עליכם לקרוא את הקטע הבא, ולענות על שלוש שאלות מתוך 

שורים בכל מדינות העולם שטרות הכסף העוברים מיד ליד הם גם אמצעי להעברת מסרים. מסרים אלה ק

לאירועים משמעותיים בחיי העם והמדינה. גם על השטרות בישראל יש סמלים הקשורים להיסטוריה של 

 העם היהודי ותרבותו.

לאחרונה פורסם כי בעוד כשנתיים יחליף בנק ישראל את כל שטרות הכסף במדינת ישראל, ועל גבי 

)חוזה המדינה(, דוד בן גוריון ומנחם השטרות החדשים יוצגו תמונותיהם של מנהיגים יהודיים כמו הרצל 

ראשית, משום  –החלטה זו גררה ביקורת רבה משתי סיבות עיקריות  בגין )שהיו ראשי ממשלה בישראל.( 

שעל גבי שטרי הכסף החדשים יופיעו דמויות של מנהיגים בלבד, ושנית, משום שעל גבי השטרות החדשים 

 .לא תופיע כלל דמות של אישה

הגישו הצעת חוק, לפיה על שטרות הכסף החדשים יינתן ייצוג ראוי לנשים ולגברים אשר שני חברי כנסת 

 תרמו תרומה משמעותית לחברה ולמדינה ובכללם לאנשי רוח ולזוכי פרס נובל. 

לדברי חברי הכנסת, אחת המטרות של ההצעה שהם מגישים היא להבטיח שגם בשטרות הכסף של 

הצעת חוק נשים על  -24/4/11)מעובד על פי מאמר מעיתון "הארץ", המדינה יהיה ייצוג הולם לנשים.  

 (שטרות כסף

 אלות:ש

 מסמלי המדינה והסבר כיצד הוא מבטא את מדינת ישראל כמדינה יהודית. אחדבחר  .1

 . שיש לסמלי המדינה שבא לידי ביטוי בקטע אחדציין והצג תפקיד  .2

 מעוררים הזדהות רגשית עם תוכנם. -   

 מהווים עבור בני החברה מוקד של קשר ושייכות.   -   

 מייצגים זהות משותפת המושתתת על יסודות של אמונות וערכים משותפים.    -  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3829883,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3829883,00.html
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 משמרים את מורשת העבר וביטוי לשאיפות לעתיד. -   

  :ג תפקיד של הכנסת שבא לידי ביטוי בקטעציין והצ. 2

 ח"כ מגישים הצעות חוק. -הכנסת מחוקקת חוקים -     

 כיוון שהם מייצגים את הנשים ואת האזרחים שתורמים לחברה.-הכנסת מייצגת את אזרחי המדינה  -    

כאן חברי הכנסת  –פיקוח וביקורת על הרשות המבצעת : בנק ישראל הוא חלק מהרשות המבצעת  -    

 מחוקקים על מנת לתקן דבר שלדעתם פגום בהחלטת הבנק(

ציין והצג את הזכות/ העיקרון שעליה/שעליו מבקשים חברי הכנסת להגן באמצעות הצעת החוק ..א. 3

  שהגישו.

 הזכות לשוויון ציון:  

 : זכותו של כל אדם לקבל יחס דומה לאחר ללא הבדל דת, מוצא, מין.הצגה  

 : פלורליזם.ניתן לקבל גם   

ב. הבא דוגמא מחיי היומיום בכפר הנוער בו אתה מתחנך שנותנת ביטוי לזכות      לשוויון/ עקרון  

 .הפלורליזם

ו/או ייצוג שווה      של נשים  .א. האם לדעתך חשוב שעל גבי השטרות יהיו פנים של מנהיגים יהודיים4

. 

 צייר שטר למדינת ישראל שמשקף את דעתך )כפי שתיארת בסעיף א'( .ב

                                                                         

 בהצלחה!!!                                                                                                                    
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 ספרותאשכול  -האוריינות מגלי

 'טשיעור לכיתה 

 השוואה )ספטמבר( וטיעון )ינואר( הסוגיות הגנריות:

( 2016טקסטים נבחרים: מחזה "תפוחים מן המדבר" מאת סיון ליברכט והסרט "תפוחים מן המדבר" )

 בבימוים של אריק לובצקי ומתי הררי.

: לבחון כיצד מעבר בין מדיומים ממדיום טקסטואלי למדיום ויזואלי משפיעים על מטרת יחידת ההוראה

 .התכנים, משמעויות, מסרים, מהויות ודגשים

 חלק א':

 בכיתה תערך הקראה של המחזה תוך כדי המחזה של התלמידים וחלוקה לתפקידים.

עבודה יצירתית -בסיום קריאת הטקסט התלמידים יעשו יומן קריאה, מצ"ב הוראות הנחייה ליומן קריאה

 בקבוצות ע"ג פוסטר והצגה מול שאר תלמידי הכיתה.

 מכתב שכנוע לאחת הדמויות. בחלק זה ניתן לשלב מיומנות טיעון )ינואר( בדמות, כתיבת

 חלק ב':

הכיתה תצפה במליאה תוך כדי שימת לב לנקודות דמיון ושוני בין  צפייה ביקורתית השוואתית בסרט.

 המדיומים תוך התייחסות לתבחינים הבאים:

 אפיון דמויות -

 סדר האירועים והתרחשותם -

 מקומות התרחשות האירועים  -

 קשר בין תסריט ומחזה  -

 חלק ג': 

 כן את הטבלה נעשה במליאה על גבי הלוח.-עבודה על סמך תבחינים אלו בטבלה. כמותוגש 

סקים יעבדו התלמידים לפסקאות משוות המבוססות על קשרים לוגיים: השוואה ודמיון, ניגוד, יאת הה

 מטרה/תכלית והוספה. 

 דיון ערכי על בסיס התמות העולות מהמחזה בהתייחס לפרופיל בית הספר. חלק ד': 
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 משימת הערכה חלופית בלשון לכיתות ח בנושא טקסט הוראות

מהציון   30%לפניכם הנחיות לעבודה בלשון. העבודה מחולקת לשני חלקים, והציון שתקבלו עליה יהווה 

 בתעודה במחצית א.

 חלק א: ניתוח טקסט 

אותו וצרפו הוראות )שימושי/מדריך ומפעיל( אותנטי )מקורי, אמיתי(, צלמו או סרקו בחרו טקסט  .1

 אותו לעבודה.

 תאריך הפרסום, מקום הפרסום)אם יש(,  שם הכותב)אם יש(, כותרת : פרטי הטקסטכתבו את  .2

)אם הטקסט נלקח מהאינטרנט, תוכלו לכתוב את תאריך מציאתו. אם הוא נלקח מספר/חוברת, 

 וא מיועד(. שלו )אם הדבר לא נכתב במפורש, שערו למי ה קהל היעדכתבו את תאריך ההוצאה(, מי 

: בדקו אם וכיצד הטקסט שבחרתם עומד בעקרונות של טקסט הוראות, כפי ניתוח הטקסט .3

 שנלמדו בכיתה.

 בססוכיצד הוא בא לידי ביטוי בטקסט ו הסבירובניתוח התייחסו לכל אחד מהעקרונות שלפניכם, 

 : דוגמהאת ההסבר בעזרת 

 הפעלה, הוראות הרכבה וכו'(.  הסוגה )מתכון, הוראות שימוש, הוראות-מטרת הטקסט ותת .א

היצג גרפי: האם הטקסט רציף או בלתי רציף? האם הוא מלווה בתמונות/איורים/תרשימים  .ב

 וכו'?  

מילות ההוראה, ההנחיה, האזהרה או  כלמילות ההוראה ודרך הפנייה: סמנו בטקסט את  .ג

ציווי  ההמלצה. לגבי כל מילה כתבו מהי הדרך שבה בחר הכותב לפנות לנמען )בצורת

נוכח/נוכחת/נוכחים/נוכחות, בזמן עתיד מדברים/נוכחים, בדרך השלילה, בצורת הווה רבים, 

 נק' 15בגוף ראשון רבים, בשם פועל או בשם פעולה(. 
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 שנה למדינת ישראל 70 -מיזוג מידע –עברית דף עבודה 

ישראל. הבט בעיון בתמונות, שנה למדינת  70על לוח הכיתה תלוי אוסף של תמונות לרגל חגיגות   .א

 וענה על השאלות המצורפות בדף זה.

 

 בחר תמונה או כמה תמונות, שלדעתך , משקפות  באופן מיטבי את התוכן הכתוב שקיבלת לידיך. .1

 העתק את מספר התמונה או התמונות.

_________________________________________________ 

 .1אל התמונה או התמונות שבחרת בסעיף  גש אל הלוח להצמיד את התוכן הכתוב .2

כתוב שני נימוקים )לפחות( מדוע בחרת בתמונות אלו ולא באחרות? מה, לדעתך, היו השיקולים  .3

 שהנחו אותך להתאים בין התוכן הכתוב לתמונה או לתמונות שבחרת.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________. 

ציין האם התקשית למצוא התאמה בין התוכן הכתוב לבין התמונה או התמונות שבחרת? כן / לא  .4

 )הקף בעיגול(

 .4נמק את בחירתך מסעיף  .5

______________________________________________________________. 

 לתוכן הכתוב כדי להקל על בחירה נכונה של התמונה. היית מוסיףכתוב אלו פרטים  .6

________________________________________________________________________

מה היית __________________________________________________________כתוב 

 לתמונה או לתמונות שבחרת כדי שיתאימו התאמה מלאה לתוכן הכתוב שקיבלת לידיך. מוסיף

______________________________________________________________. 

 התמונות מסודרות ברצף כרונולוגי ולצדן התוכן הכתוב.  .7

 נסה למצוא תמונות בעלי תוכן משותף או תחום חיים משותף.

לכל התמונות הללו. תן כותרת  .א

_____________________________________________ 

 ציין את מספרן.  .ב
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 חלק ב: חקר וכתיבה 

משרד החינוך החליט שילדים בכיתות הנמוכות צריכים לשחק יותר משחקי חצר. לשם כך החליט צוות 

לשון שכל כיתה בשנתון ח תכין חוברת "משחקי חצר, משחקים של פעם". החוברות יחולקו לבתי הספר 

 היסודיים במועצה. 

לו הוראות מיטביות.  לשם כך עליכם לחקור אדם המכיר משחק כזה, ללמוד ממנו על המשחק ולכתוב

 הטקסטים שיוגשו בצורה מיטבית יפורסמו בחוברת של כיתתכם.

 עבדו לפי השלבים שלפניכם:

 שוחחו עם הורים/סבים/בני משפחה ובקשו שיספרו לכם על משחק שנהגו לשחק בילדותם. .1

שורות )את מי ראיינתם? מה שם המשחק? עם  10-כתבו את עיקרי הדברים ששמעתם בהיקף של כ .2

 מי הוא נהג לשחק בו? איפה? באיזה גיל? למה הוא בחר לספר לכם דווקא על המשחק הזה? וכו'(. 

כתבו הוראות למשחק. בכתיבתכם הקפידו ליישם את העקרונות של כתיבת טקסט מיטבי  .3

 ניכם:  והשתמשו במבנה שלפ

 :שם המשחק 

 :מס' המשתתפים 

 :גיל המשתתפים 

 :הציוד הנדרש 

 :מטרת המשחק 

 :הכללים/ההוראות 

 

 הערות חשובות:

  הקפידו על אחידות באופן הפנייה לנמען )אם, לדוגמה, בחרתם להשתמש בשם הפועל, הקפידו

 שכל ההוראות ייכתבו בדרך הזאת(.

 .הקפידו על רצף הגיוני במתן ההוראות 

  יכולות להיכתב כטקסט רציף או כטקסט בלתי רציף. תוכלו להוסיף איורים, ההוראות

 תמונות וכו' לצורך המחשה.
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 אנגלית-מגלי האוריינות 

Kindness  

Time: 60 minutes 

Objective: students practice vocabulary related to character, 

listening and speaking and creating poster about kindness to be 

hanged around the school. 

Step 1: Tell your students that you are going to create an A-Z of 

adjectives to describe character. Choose one student and tell them 

to say an adjective which begins with ‘a’, the next students have to 

come up with an adjective beginning with ‘b’, and so on until you have 

gone through the alphabet. 

Step 2: Ask students the following question:  

How do you want to be remembered?  

Give them a few minutes to think, and then ask them to write down 

adjectives which describe how they would like to be remembered. 

Next put them into pairs to explain the adjectives they have used. 

Get feedback from the class and write up on the board the 

adjectives which have been mentioned the most.  

 Step 3: Tell your students they are going to watch a short film 

which asks the question: How do you want to be remembered?  

Ask them which characteristic the narrator says is the most 

important. Show the film and then get feedback from the class.   

The narrator says that kindness is the most important 

characteristic. Ask your students if they agree.  

https://www.youtube.com/watch?v=N_OZUaQondo&li=Link:  

 Step 4 Tell your students that they are going to watch the film 

again, this time they should make notes using the following headings: 

https://www.youtube.com/watch?v=N_OZUaQondo&li=
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 An old lady in a shop  

 Society and kindness  

 What kindness requires 

 A doctor and a patient  

 Mankind  

 A happy ending  

  

After watching, students should compare their answers. Get 

feedback from the whole class.  

Step 5 group work: Put students into small groups and tell them to 

come up with practical ways in which we can be kind to other people 

in our everyday life. After 5 minutes get feedback from each group.  

Ask them to browse through the ideas about how to be kind. Each 

group should create a poster using ideas from the clip about 

kindness. The best posters will be hanged around the school. 

 

© Copy rights: www.film-english.com by Kieran Donaghy 
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 מערך שיעור בנושא בירור ערכים

משמעותם של ערכים בחייהם של התלמידים ובודקת עד כמה ערכים מבוא : הפעילות הזו עוסקת בבירור 
 אלה הם לאומיים, ייחודיים או אוניברסליים.

 מטרה:  לאפשר לתלמידים לבחון את סל הערכים האישי שלהם.

 משך ההפעלה: שני שיעורים.

 מהלך ההפעלה

 אישי -שלב א' 

והעקרונות המשמעותיים בחייהם. )מצ"ב המשתתפים יתבקשו לדרג את הרשימה על פי חשיבות הערכים 
 נספח א'(

מייצג את הערך החשוב ביותר. ניתן להוסיף ערכים  1יש לרשום בצד את המספר לפי סדר עולה, כאשר 
 לרשימה המצורפת. 

 רשימת ערכים

 הגנה על המדינה       שוויון

 ציות לחוקי המדינה       אמת

 חופש      קיום הבטחות

 באלוהים/אללה. אמונה      אחריות

 שמירת מצוות הדת.   שייכות לעם היהודי/ערבי/דרוזי

 שימוש בשפה העברית/ערבית  הצלחה )בלימודים, בעבודה, בכסף(

 קיום טקסים דתיים      חיים בארץ

 שמירה על מנהגי העדה       כבוד

 בטחון אישי      חברות    

 אהבה     נאמנות למשפחה

 סדר          מסירות עבודה             

 השכלה     כבוד לאחר ולשונה  

 קבוצתי –שלב ב' 

 

 הקבוצה תקבל רשימת ערכים זהה משותפת. )מצ"ב נספח ב'(

 כל אחד יתבקש לרשום נקודה ליד חמשת הערכים המועדפים על ידו.

פי לאחר שכולם יסיימו, יש לספור את הנקודות שנרשמו ולראות אילו ערכים בחרה הקבוצה. ולסמנם על 
 וכך הלאה. 1דירוג הקבוצה. ערך שקיבל מספר נקודות רב יותר יהיה מס' 

 הקבוצה תתבקש לשוחח ולבדוק אם ניתן לקבל "פרופיל  קבוצתי".  

 תענה לשאלות :

 אילו ערכים נבחרו במקומות ראשונים ?

 האם ניתן להסביר מדוע נבחרו דווקא ערכים אלה ?

 אפיון )אופי( של הקבוצה ?האם הבחירה הזאת מצביעה על  איזה 
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 הקבוצה תתבקש לקחת שוב את הרשימה ולסווג אותה להבחנה בין:

 לאומיים, ערכים, דתיים וערכים אזרחיים. -ערכים אוניברסליים )המתאימים לכול( לבין ערכים תרבותיים

 

 סכום:

 המורה יכוון שיחה המבוססת על סיווג הערכים ויעמוד על ההבדל בין ערכים אלה. 

 מורה ישאל את הקבוצה מה למדה מהפעילות זו ?ה

 

 נספח א'

 רשימת ערכים 

 הנך מתבקש  לדרג את הרשימה על פי חשיבות הערכים והעקרונות המשמעותיים בחייך.

מייצג את הערך החשוב ביותר. ניתן להוסיף ערכים  1יש לרשום בצד את המספר לפי סדר עולה, כאשר 
 לרשימה המצורפת.

 

 הגנה על המדינה       שוויון

 ציות לחוקי המדינה       אמת

 חופש      קיום הבטחות

 אמונה באלוהים/אללה.      אחריות

 שמירת מצוות הדת.   שייכות לעם היהודי/ערבי/דרוזי

 שימוש בשפה העברית/ערבית   הצלחה )בלימודים, בעבודה, בכסף(

 קיום טקסים דתיים      חיים בארץ

 הגי העדהשמירה על מנ       כבוד

 בטחון אישי      חברות    

 אהבה     נאמנות למשפחה

 סדר    מסירות עבודה                    

 השכלה     כבוד לאחר ולשונה  

  הנאה )בילוי(.        גיוס לצה"ל  

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

 

 ! ! !עבודה נעימה  
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 נספח ב'

 

 קבוצתית  –רשימת ערכים 

 כל אחד מחברי הקבוצה מתבקש לרשום נקודה ליד חמשת הערכים המועדפים על ידו.

לאחר שכולם יסיימו, יש לספור את הנקודות שנרשמו ולראות אילו ערכים בחרה הקבוצה. ולסמנם על פי 
 וכך הלאה. 1דירוג הקבוצה. ערך שקיבל מספר נקודות רב יותר יהיה מס' 

 

 הגנה על המדינה       שוויון

 ציות לחוקי המדינה       אמת

 חופש      קיום הבטחות

 אמונה באלוהים/אללה.      אחריות

 שמירת מצוות הדת.   שייכות לעם היהודי/ערבי/דרוזי

 שימוש בשפה העברית/ערבית   הצלחה )בלימודים, בעבודה, בכסף(

 יםקיום טקסים דתי      חיים בארץ

 שמירה על מנהגי העדה       כבוד

 בטחון אישי      חברות    

 אהבה     נאמנות למשפחה

 סדר    מסירות עבודה                    

 השכלה     כבוד לאחר ולשונה  

 הנאה )בילוי(.        גיוס לצה"ל  

  -הקבוצה מתבקשת לשוחח ולבדוק אם ניתן לקבל "פרופיל  קבוצתי".  ותענה על השאלות הבאות 

 אילו ערכים נבחרו במקומות ראשונים ?

 האם ניתן להסביר מדוע נבחרו דווקא ערכים אלה ?

 האם הבחירה הזאת מצביעה על  איזה אפיון )אופי( של הקבוצה ?

 סווג אותה להבחנה בין:הקבוצה מתבקשת לקחת שוב את הרשימה ול

 לאומיים ערכים דתיים וערכים אזרחיים. -ערכים אוניברסליים )המתאימים לכול( לבין ערכים תרבותיים

 עבודה נעימה ! ! !


