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 "זהות של עם מורכבת מבני אדם ומארץ. 
 את הזהות יוצרים כאשר הארץ נהפכת 

לחלק מבני האדם ובני האדם לחלק מהארץ."
עמוס קינן-זהות של עם

התלמידים ימלאו את שאלות הרטרוספקטיבה: 
מדוע הלכנו לבקר במקום זה?

כיצד זה מתחבר אלי ?
כיצד זה מתחבר לעם היהודי?

מה משמעותו של המקום ?
איך הוא מתחבר אלי כתלמיד בבית הספר מגילות וכתושב המקום ?

מה הרלוונטיות של המקום לימנו היום? 

תשובות לשאלות אלו מתכתבות עם הפרופיל הייחודי של בית הספר ובו 
הערכים חיזוק מרכיב הזהות המקומית של התלמיד כחלק מחזון בית הספר 

מתייחס לכך: 

"ביה"ס יטפח ויעצים את זהותו של התלמיד כאדם, כיהודי, כציוני וכישראלי 
בדגש על מרכיבי הזהות המקומית, הטמעת אופייה וייחודה של סביבת ים 
המלח וחיזוק תחושת השייכות של התלמיד לסביבתו הפיסית והאנושית". 

אם נצליח לייצר עבור התלמידים "מגרשי אימונים" נרחבים ובלתי סופיים, 
 שבהם נשאל שאלות מעוררות מחשבה; נעמת ונאמת את התלמיד עם 
זהותו ועם זהות זולתו וחברתו; ניצור מפגש בינו לבין דמויות מכוננות 

המספרות סיפור מכונן; נביא בפניו דילמות ומחלוקות העוסקות באדם 
 ובמחויבותו לחברה; 

אם נשכיל ליצור דיאלוגים, בעיות ושאלות, הנרקמות סביב טקסטים מתחומי 
 דעת שונים; אם נדריך אותו ליצירת דיאלוג פנימי עם מורשתו ותרבותו; 

אם נביא אותו לידי נקיטת עמדה מול שאלה או בעיה, ואם ניצור אצלו מצב 
תמידי של "חוסר נחת", הרי נמצֵא כמשפיעים השפעה ניכרת על זהותו. 

רציונל - 
מטיילים בעקבות אוצרות המדבר 

"אני מאמין שאין דרך טובה יותר לחוש את ארץ ישראל מאשר להלך 
בה לאורכה ולרוחבה. רק כאשר אתה יוצא לסייר ברגל, אתה 

מרגיש את הקשר האמיתי לארץ ישראל ואת היותך בן הארץ 
הזאת. רשמי ההליכה בטיול נחרתים בלב".   זאב וילנאי

מוצר זה שם לו למטרה להעצים את תחושת השייכות והגאווה ולהיות חלק 
מאנשי מגילות כפי שמופיע בגורם המארגן של בית הספר: 

"מגילות במעגלי זהות מגבשים את מלח הארץ" 

על מנת להשיג מטרה זו נעמיק בידע על המקום, נערוך היכרות עם הצמחים, 
הטבע הייחודי, האנשים, ההיסטוריה, חיבור בין אז להיום - בין תקופת המקרא, 

ראשית הציונות, וימינו אנו. 

המוצר יהיה ספיראלי: מגיל הגן ועד כיתה ו', ויעסוק בטיולים וסיורים באזור 
מגילות. הסיורים יתרכזו באתרים מרכזיים: מערות קומראן, עינות צוקים- אתר 

הארכיאולוגי מתקופת בית שני ונחל אוג.
הנושא יחולק לשלושה שלבים:  

לפני הטיול:
יכירו הילדים את אזור ים המלח באמצעות מגוון משחקים מותאמיי גיל.

 במהלך הטיול: 
התלמידים ישלבו בין הידע שרכשו במשחקים המטרימים, לבין הממצאים 

אליהם ייחשפו במהלך הסיורים.

 הטיול עצמו: 
חוויה פעילה. המטיילים הצעירים יחקרו את המקום במהלך הטיול באמצעות 

חוברת חקר של "הפקח הצעיר" של רשות הטבע והגנים, על בסיס מושגים 
שרכשו במשחקים המטרימים. כמו כן, המורים יצלמו את התלמידים לצורך 

שימוש בתמונות בהמשך הלמידה.

לאחר הטיול: 
איך הטיול משפיע על זהותי. מה שפגשתי בטיול - איך זה משפיע עלי?

"המערות האלה התלויות כקיני 
נשרים מעל תהומות הנחלים 

הצחיחים האלה עם המצוקים 
הנוראים מעליהם. המדבר 

הלבן שקנאים ולוחמי חופש 
ונביאים והוזים מצאו בו מקלט 

אחרון. היסטוריה מעוררת 
צמרמורת, חלחלה וגם 

רוממות הרוח. המקום שאליו 
אתה בא להתפעם, להישבע, 

מקום שכולו זכר לחורבן אבל 
מקום שממנו אתה שואב כוח 
להילחם על חייך ועל חירותך".

)עמוס קינן, מתוך החוברת "שמורת 
הטבע והנוף", תשנ"ב, 1981, 

בהוצאת החברה להגנת הטבע(

התלמידים יכינו אוגדן מסע שיחולק לפי תחומים, על פי הנושאים שהילדים 
עוברים עליהם במהלך הסיורים והטיולים. התלמידים יציירו או ישתמשו 

בתמונות מתוך הטיול. כל ילד יבחר תמונה אחת שלו מתוך הטיול שאותה הוא 
בוחר להכניס לתוך ילקוט המסע ויכתוב מדוע בחר בתמונה זו. כך יהיה לכל 

תלמיד אוגדן עם רצף הטיולים שעבר מהגן עד כיתה ו.
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נוסחת עבודהגורם מארגןחזון ערכים
תחומי החיים - הרחבה, שילובים וחיבורים בכל תחומי החיים.

הגדלת הנראות בשגרת החיים.

קהילתילימודיחברתיארגוניתרבותיפיסי

חזון- תמונה עתידית של 
הארגון המבוסס על ערכים 

ועקרונות, המנחים את 
העשייה.

ערך- אידיאל בתחום האמונה

ביה"ס יטפח ויעצים את 
זהותו של התלמיד כאדם, 

כיהודי, כציוני וכישראלי 
בדגש על מרכיבי הזהות 

המקומית, הטמעת אופייה 
וייחודה של סביבת ים המלח 
וחיזוק תחושת השייכות של 

התלמיד לסביבתו הפיסית 
והאנושית.

הערכים הדומיננטיים במוצר 
 הם: 

אחריות ואחריותיות כלפי 
הסביבה בה אני חי.

מעורבות חברתית - כחלק 
מאנשי ים המלח.

ציר התוכן שנבחר, אשר 
בעזרתו מאורגנים כל תחומי 

החיים של בית הספר.

"מגילות במעגלי הזהות 
מגבשים את מלח 

הארץ "
התלמידים יכירו את 

האזור בו הם גרים דרך 
הרגליים. 

המתכון להצלחה 
הוא מתווה את הדרך. 

הנוסחה מאפשרת 
לצוות "לדבר" בשפה 

משותפת ולשדר 
לתלמידים ולהורים 

מסרים אחידים.

עבודת צוות
שיתוף פעולה

גישה דיפרנציאלית
המוצר מגוון, ומביא 

לידי ביטוי, משחקים, 
סיורים, וקטעי מידע. 

 כללי מרחבי הלמידה 
הקיים במבנה בית 
הספר ומחוצה לו.

נראות פיסית.
 מה יראה מבקר 

בבית הספר?

חדר בריחה
חדר שמוקם כהכנה 

לטיול. התלמידים יעברו 
בחדר וייחשפו למושגים 
שונים הקשורים לטיול 

בכלל ולמסלול הטיול 
שאליו הם עתידים 

להגיע במיוחד.

התחום של הטקסים 
והריטואלים, השפה, 
הסמלים והמנהגים 

הייחודיים לבית 
הספר.

תרגום של הערכים 
לעשייה, להמחשה, 

להפצה. 

מושגים שילמדו 
לקראת הטיול יהיו 

בצורת משחק 
חדר בריחה, ומשחק 

רביעיות. 
היכרות עם מפת 

האזור.

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

למידה וועדות שונות.

לו"ז לימודי 
מיקוד זמן 

ימי שיא
תערוכות

מפגשים עם מרצים
מערכת שעות מוסכמת 

ומתועדת.

המשחקים יהיו בקבוצות רב 
גילאיות. 

לחדר בריחה יכנסו בכל פעם 
7-8 ילדים מגילאים שונים. 

ילדי כיתה ד' שלומדים את 
סיפור המגילות ידריכו במערת 

קומראן.

התוכניות הפורמאליות 
הקשורות לתחום החברתי, רב 

גילאית, רב תרבותית, יוזמות 
ופעילויות חברתיות. 

כל התוכניות הבלתי 
פורמאליות.

פעילויות חווייתיות 
המשתפות את כלל תלמידי 

בית הספר. 

התוכניות הפורמאליות של משרד 
החינוך.

צירי אורך משותפים לכולם.

פעילויות לימודיות
הכרות עם מושגים הקשורים לנוף 

הייחודי של ים המלח והפיכתם לחלק 
מה-"ד.נ.א." של תלמידי מגילות 

הדרכה של תלמידים בחלק מהטיול 
במהלך הטיול מילוי דף של פקח צעיר.

רטרוספקטיבה על הטיול כדי ליצור 
פרוטפוליו ובו צילומים מגן ועד כיתה 
ו' מן הטיולים השונים + אמירות של 

התלמידים בעקבות הטיול.

האוכלוסייה שבית 
הספר מגדיר כקהילה.

קהילת ההורים
חלק מההורים יהיו 
שותפים בטיולים .

טבלה מארגית -    כלי לביצוע סיורים וטיולים
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קום והתהלך בארץ
מילים: יורם טהרלב

לחן: יאיר קלינגר

קום והתהלך בארץ 
בתרמיל ובמקל. 

וודאי תפגוש בדרך 
שוב את ארץ ישראל. 
יחבקו אותך דרכיה 

של הארץ הטובה, 
היא תקרא אותך אליה 
כמו אל ערש אהבה. 

"טיולים וסיורים" היא תכנית ספיראלית ומדורגת בהתאם לשכבת הגיל, 
מילדי הגן עד תלמידי כיתה ו'. 

התלמידים ייחשפו ויכירו את אוצרות המדבר בסביבת ים המלח. 
בפעילות מטרימה לטיולים במסגרת שיעורי "טבע - זה בית שלי", יכירו 

התלמידים את האזור באמצעות משחקים שונים ולמידה חווייתית.

  הרכבת תצרף המורכב מתמונות בנושא סביבת ים המלח. 

משחק זיכרון המורכב ממושגים 
בנושא הטבע לפי סדר אותיות ה א"ב.

 משחק רביעיות 
 המכיל קלפים בהם מידע על 

החי והצומח בסביבת ים המלח. 
)מפורט בהמשך(

בחדרי הבריחה, התלמידים יפתחו  מספר תיבות 
אוצר באמצעות פתרון חידות ושימוש במקורות מידע 
בנושא . כל תיבה תוביל אותם צעד נוסף עד למציאת 

אוצרות המדבר.

אשל

א

שכבות ג'-ד'         שני חדרי בריחה שונים.      
שכבות ה'- ו'

שכבת ב'

שכבת א'

שכבת גן
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שכבת ב'- משחק רביעיות 
מטרת המשחק: לאסוף את מירב הרביעיות.

תכולת המשחק: סדרות של 4 קלפים עם מכנה משותף.
מהלך המשחק: 

טורפים היטב את כל הקלפים ומחלקים עד 4 קלפים לכל משתתף. 
את שאר הקלפים מניחים בקופה עם הפנים למטה. 

כל שחקן בתורו פונה אל אחד המשתתפים ושואל אותו אם יש לו קלף שישלים לו 
סדרה. אם הצליח לקבל, יש לו תור נוסף והוא רשאי לבקש עוד קלף. משתתף שאזלו 

לו כל הקלפים, לוקח קלף מן הקופה.
מי שהצליח להשיג רביעייה שלמה, מכריז עלייה ומניח אותה לצדו.

המשחק מסתיים כשכל הקלפים נגמרים. המנצח הוא מי שצבר הכי הרבה רביעיות.
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ּמּורַת עֵינֹות צּוקִים  "עין פשח׳ה" ְשׁ
בין מצוק ההעתקים הצחיח לצפון ים המלח נמצא נווה מדבר ירוק ויפיפה 

- שמורת הטבע "עיינות צוקים".

שמורת הטבע הנמוכה ביותר בעולם.
כבית גידול של מים מליחים, מהווה השמורה מוקד משיכה למיני חי וצומח 

ייחודיים, בהם מספר מיני דגים נדירים )אמנון מצוי, אמנון הירדן, נאווית 
כחולה ונאווית המלחות(.

בחלק הפתוח של השמורה מצוי גם אתר ארכיאולוגי מתקופת בית שני, ובו 
מתקן יחיד מסוגו בארץ להפקת בושם האפרסמון.

 לשמורת עינות צוקים יש גם חלק סגור, שאפשר לטייל בו רק בקבוצות. 
הטיול בשמורה הסגורה מאפשר הצצה לפיסת ארץ כמעט לא נגועה. יש 

בה שני מסלולי הליכה שמתאימים לכל המשפחה, ואפשר לראות שם 
את נביעות המים, את הצמחייה המדברית המיוחדת לאזור שמשתלבת 

עם צמחי מים, ואת עולם החי, הכולל יעלים וחמורים. גם זאבים וצבועים 
מסתובבים באזור, אבל אותם סביר להניח לא תראו. 

כיום חיים בשמורה גם כ-150 חמורים, בהם ניתן להיתקל במהלך המסלול 
כשהם מסתובבים בשמורה בחופשיות. ב-1986 הובאו 15 חמורים לשמורה 

כדי לדלל את צמח הקנה, המתפשט אחרי שריפות ומונע מהצמחייה 
המקורית לשוב ולצמוח.

הטמפרטורה של מי המעיינות בשמורת עינות צוקים קבועה פחות או יותר, 
בערך 26 מעלות, וזה אומר שבחורף זה מקום אידיאלי לבילוי.

הקוד: 1732 

מתוך חדר בריחה מגילות, סיפור המסגרת:

דוגמאות לחידות מתוך חדר הבריחה:
חידה מס' 1, שאלות אמריקאיות

חכם בשמש

חידה מס 2, קטע מידע

חידה מס 3, קטע מידע

מדוע חשוב לחבוש בקיץ כובע?
1. כי זה אופנתי.

2. כי זה מגן עלינו מפני השמש.
3. כי ככה הגדולים רוצים.

4. כי זה מגן עלינו מפני הגשם. 

למה קרינת השמש יכולה לגרום?
1. להתייבשות.

2. לכתמי שמש.
3. למכת שמש ולכאב ראש.

4. כל התשובות נכונות.

 מהן השעות שאינן מומלצות 
לשהייה בשמש?

1. שעות הבוקר המוקדמות
2. שעות אחר הצהרים המאוחרות.

3. שעות הצהריים החמות.
4. בלילה. 

בשביל לא להתיבש צריך לשתות 
הרבה, מה אתם חושבים שכדאי 

לשתות?
1. הרבה מים.

2. מיץ פטל.
3. קוקה קולה.

4. תה קר.

הקוד: 2264  


