
חוברת המוצר המארגי

 “האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו” 
)טשרניחובסקי(

ּקֹוְרִאים לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו, ְקְראּו לֹו ָלָאָדם: ֶאָחד ׁשֶ ּנִ מֹות ׁשֶ ה ׁשֵ לֹוׁשָ "ׁשְ
ּקֹוֶנה הּוא ְלַעְצמֹו..." ֵני ָהָאָדם ְוֶאָחד ָמה ׁשֶ ּקֹוְרִאים לֹו ּבְ ְנחּוָמא(ְוֶאָחד ָמה ׁשֶ )ִמְדָרׁש ּתַ

עיצוב גרפי: סטודיו פאן
צילום: פני אלימלך 050-7755878

© כל הזכויות שמורות
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"מה הסיפור שלי" - 
פעילות לשבוע בשנה

בירור זהות בעזרת מעגלי השייכות השונים –
בכל מעגל יש מרכז והמרכז הוא אני ומשם יוצא מעגל נוסף.

התלמיד יקבל אוגדן שילך עמו מכיתה א' ועד לכיתה ו'
במרכז האוגדן תהיה מראה ובתוכו פעילויות שהתלמיד פועל 

במהלך שבוע בשנה. המורה אוספת את האוגדן בסוף השבוע, 
והוא מצורף לתלמיד בכל שנה, ובכך מברר את מעגלי השייכות 

השונים שלו כדי להעמיק בזהותו האישית.

אני = אהוב נחוץ יכול 
"אתה מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם: אחד מה שקוראים 
לו אביו ואמו, ואחד מה שקוראים לו בני אדם, ואחד מה שקונה 

הוא לעצמו; טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו." מדרש תנחומא, 
פרשת ויקהל

המדרש עוסק ברכיבי זהות שונים המתפתחים במהלך חייו של 
אדם. הרכיב הראשון של זהותו נקבע על ידי הוריו באמצעות מתן 

שמו. עם התפתחותו של האדם, נוספים רכיבי זהות המבטאים את 
 תדמיתו בעיני הסביבה ואינם בהכרח תלויים רק במעשיו. 

כמו כן, קיים רכיב זהות משמעותי נוסף והוא השפעת מעשיו של 
אדם על זהותו. על פי המדרש הזהות שאדם רוכש על ידי מעשיו 

היא זו המשמעותית ביותר. 

"זהותו של אדם מתהווה תמיד בתוך ההקשר של התרבות 
המסוימת בה הוא חי. הוא נפגש בה, לומד אותה, מכיר אותה, 

ועל בסיס זה מגבש את רגשותיו, הכרתו והתנהגויותיו ביחס 
לתרבות הזו: מידת השייכות שלו, הרגשות הנובעים מן השייכות 

הזו, האופנים שבהם הוא מבטא את השייכות, האמונות והעמדות 
בהן הוא מחזיק בתוקף השייכות, הערכים המכוונים את התנהגותו 

בתוקף השייכות הזו."
מתוך מאמר על זהות מאת ד"ר אוהד דוד.

רציונאל המוצר 
זהותו של אדם נבנית נדבך על נדבך החל מגיל 

הינקות והיא הופכת לאינטנסיבית יותר ויותר 
בתקופת הילדות והנערות. כבית-ספר יסודי 
־המבקש להבנות את זהות התלמיד סביב ער

כים החרותים על דגלנו וסביב שייכות, שנבחרה 
־כגורם תוכן מארגן, מצאנו לנכון לשים במרכ

זה של העשייה החינוכית-ערכית-לימודית את 
ההשפעה וההעמקה על זהותו של התלמיד.

־השלב שבו נמצאים תלמידי בית הספר היסו
די – נחשב על פי אריקסון, לשלב התפתחותי 

המתאים ללמידה.
המשימות של ילדים בגיל הזה ללמוד להצליח, 

ולגלות את עצמם בגיל הזה, להתחיל להיות 
פעילים לא רק במסגרת משפחה, זהו השלב 

שבו התלמיד לומד וזקוק לתמיכה ולהצבת 
גבולות של הסביבה. הערך העצמי הוא רכיב 

חשוב ברכיבי זהותו של אדם, איתנותו של 
הערך העצמי היא זו שתאפשר קליטה בריאה 
ותהליכים נכונים של עמדות, ערכים, מחשבות 

ודעות.
בבית ספר 'גפנים' הגורם המארגן הוא שייכות-

האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו – אנו 
נעסוק במעגלי השייכות השונים, כאשר נתחיל 
מהזהות האישית של כל תלמיד מתוך מטרה 

להביאו לעיצוב זהות יהודית ציונית אזרחית 
שייכות היא צורך אישי וקולקטיבי של כל אדם, 

־למן האדם הראשון, המבקש לחפש את הק
בוצה שאליה ירצה להשתייך ואתה ועם ערכיה 
ירצה להזדהות. אין זה מקרי שקבוצות שייכות 

מתבדלות על פי תבחינים משותפים שבהם 
הם מאמינים ואותם הם מחזקים מעצם היותם 

שותפים לקבוצה.
אנו סבורים שעלינו לזמן לתלמיד מקורות מידע 

מסוגים שונים שעליהם יוכל להישען כמו כן 
להעלות סוגיות, שאלות, דילמות, כדי לחזק את 
ביטחונו ולעזור לתלמיד לעבור תהליך של בירור 

זהות אישית.

נרצה לבנות תכנית כלל בית ספרית )המותאמת 
לגילאים השונים( ומתפתחת במעגלי השייכות 
השונים של האדם. נבנה את המעגלים בצורה 
ספירלית – כאשר ה"אני" תמיד נמצא במרכז 

וממנו יוצאים הלאה. ובכל שלב מתחילים 
מה"אני", וממשיכים כי זהות היא דבר דינמי. 

זהות אישית היא התמונה שאדם בונה על 
עצמו במהלך חייו, הנותנת משמעות לחייו. אדם 

שזהותו מגובשת מסוגל להעריך את כוחותיו 
־ואת חולשותיו ומסוגל להחליט כיצד להתמו

דד עם קשייו. לאדם זה יש תשובות לשאלות: 
מהיכן בא? מי הוא? מה רצונו להיות? יש בו 

היכולת לאחד עבר, הווה ועתיד. זהות ה"אני" 
אינה מתמסדת כמשהו קבוע. זוהי תחושה 

הזקוקה לשחזור מתמיד של ישות העצמי בתוך 
הממשות החברתית.

העיסוק בזהות העצמית ובמעגלי השייכות 
תואם את חזון בית הספר ואת גרעיני 

המומחיות שלו .
בחזון בית הספר מוזכרת ההכרה בשונות שבין 
תלמידים, עידוד הסקרנות האישית ומתן ביטוי 
להכרה בשונות בהתנהלות היומיומית. כמו כן, 

חזון בית הספר הוא גם חינוך התלמידים לשאוף 
למצוינות ולמימוש עצמי. הגורם המארגן בבית 
הספר הוא שייכות, והעיסוק במעגלי השייכות 

של האדם ובזהותו מובנה בכך.

בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים :
"רבי הונא בשם בר קפרא אמר, בזכות ארבעה 

דברים נגאלו ישראל ממצרים: שלא שינו את 
שמם, ולא שינו את לשונם, ולא אמרו לשון הרע, 

 ולא נמצא בהם אחד פרוץ בערווה."
)שיר השירים רבה, פ"ד(

מדרש זה מסכם את מעגלי השייכות- שמם: 
סיפורי שלי. לשונם: עם-אומה-מדינה-לאום. 

לשון הרע: קהילה-חברות-בית ספר-יישוב. 
פרוץ בערווה- עם-היסטוריה-המשכיות-שייכות-

מסורת.
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כישורי חיים

 שיעור חברות – תכונות של חבר, על פי מה 
 אני בוחר חברים ומדוע?

מה המעשים שהופכים אדם לחבר שלי?
איך החברים שלי משפיעים עלי? מדוע? 

 איך אני משפיע על החברים שלי – מדוע? 
אוסף תכונות של חברים – 

 שאלות ברור – איזה חבר אני רוצה ומתוך 
 זה להוציא איזה חבר אני. 

אינטראקציה עם הקבוצה / בית הספר, 
בניית מסגרת למראה כיתתית עם שאלות המבוססות 

על תכונות שהכיתה בחרה כערכים המובילים בנושא חברות.

שיעור 
עברית

הכנת דף חברותא 
מדרש תנחומא )שלושה שמות ניתנו לאדם "אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה"
שירים בנושא חברות / יהודה אטלס , שלומית כהן אסיף . סיפור בנושא חברות – 

דילמות בנושא חברות

שיעור 
מחשבים

מקומות שאני אוהב / משמעותיים לי בבית הספר צילום של מקומות אהובים / 
משמעותיים בבית הספר + נימוק מדוע בחרתי במקומות אלו.

הכנת מצגת שיתופית של המקומות האהובים על התלמידים בבית הספר.

מוצר מארגי  מה הסיפור שלי

התחום הלימודי כיתה א'

כיתות א'

התחום הלימודי כיתה ג'

נוסחת העבודה
 העצמה של סיפורו

האישי של כל תלמיד

 הגורם המארגן
שייכות

 ערכים
כבוד ואחריות

 חזון בית הספר )לאן( 
ברור הזהות האישית של 

 התלמיד תוך פיתוח 
תחושת השייכות למשפחתו 

ולסביבתו הקרובה

שיעור 
עברית

סיפור הלידה שלי איך שיר נולד – יהונתן גפן 
ליצור ספרון על סיפור ההיריון והלידה שלי עם תמונות,

ציורים, ציטוטים מההורים ועוד 
 )תבנית קבועה עם מקום לשינויים ( 

משמעות השם שלי מפי הורי – האם אני אוהב את שמי
ומדוע, שם חיבה.

מקור השם – ברור, חקר עצי, וחקר של מקור השם הפרטי 
מה המשמעות המיוחדת של שמי עבור הורי.

מיון שמות התלמידים בכיתה לטבלה על פי שמות תנכיים, 
שמות מן הטבע וכו' 

הילד הזה הוא אני / יהודה אטלס

שיעור חשבון
 תאריך לידה עברי, למיין את תאריכי הלידה שלכל אחד מהילדים על פי 

השנה העברית, החג הקרוב ליום ההולדת.

עונת השנה הקרובה, האם יש קישור לכך בשמימדעים

ציור של משמעות השםאמנות

כישורי חיים

מי שמביט בי מאחור /יונתן גפן
 מה מאפיין אותי מכל הילדים, כל ילד כותב על עצמו, ההורים כותבים עליו, 

חברים כותבים עליו. להבדיל בין מאפיינים חיצוניים ומאפיינים פנימיים.

פתגמים
"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו", 

 הכנת תעודת זהות ראשונית המשקפת את כל הנלמד עד כה להציג 
תעודת הזהות בתערוכה.

תחום תרבותי כיתות א' - ב' מטרות כיתות א' - ב'

 * כיתות א' - ב' יעסקו במדרש שם של כל 
ילד שם פרטי .

* מיון שמות על פי מקורם 
* ציור שמות

* מסגרות לתמונות משפחתיות

 התלמיד יברר את זהותו האישית והשייכות 
בתוך המעגל המשפחתי .

יכיר לעומק את משמעות השם שלו ושם 
משפחתו ובאמצעות הברור יחזק את הזיקה 

לזהותו במעגל המשפחתי

תחום פיזי כיתות ג' - ד'

בכל כיתה יעוצב פוסטר ובו מאגר התנהגויות ראויות אצל החבר האידאלי – 
* תיבנה מסגרת שאלות נוקבות בנושא חברות: האם אני מסוגל לוותר? האם אני מסוגל למחול 

על כבודי?
* מצגת שיתופית מקום משמעותי עבורי בבית הספר. 

* תערוכת תמונות מקום המשמעותיים לי: ביישוב שלי, איפה צילמתי, למה צילמתי?
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שיעור עברית

בניית דף חברותא, דילמה בנושא יהדות אזרחות, כאשר נושא השבת עומד 
במרכז הדף. 

שבת כערך סוציאלי וערך של צביון יהודי במדינה יהודית. 
ערך דתי מול פיקוח נפש 

דיון בערכים – מי עובד בשבת: בתי חולים, בתי אבות, קניונים, שמורות טבע, 
מסעדות, מרכולים. 

מה עושים החקלאים בשבת: משק חי, קטיף של פירות / ירקות העונה 
שהבשילו, בתי אריזה שעובדים 24/7.

ברור של התלמיד איפה הוא נמצא בתוך הדילמה. כל תלמיד יכתוב שתי 
תובנות אליהן הגיע בתום תהליך העיסוק בדילמה ויסביר כיצד הגיע לתובנה זו.

שיעור 
מולדת/

גאוגרפיה

שאלון עולה – מתי המשפחה הגיעה לארץ, איזו דור אני בא"י?
כישורי חיים – שאלות של הצהרה מול מציאות, בתחומים של דמוקרטיה 

יהדות אזרחות רב תרבויות קליטת עלייה. 
מביאים בדף את הערכים הבאים מתוך מגילת העצמאות קטעי הגות וספרות, 
ישראל כמדינה יהודית / דמוקרטית רב תרבותית, קולטת עליה, מתמודדת עם 

בעיות ביטחון .

מורשת
לכל איש יש שם / זלדה מדרש תנחומא, חלק ממגילת העצמאות, אמור לי מי 

חבריך ואומר לך מי אתה. 

כישורי חיים
 יום לסבים ולסבתות, יום סבבה – ליצור פעילות בנושא שבת, ליצור יחד 

ברכת בית אישית, ליצור פמוטים, מזוזה, חנוכיה.

התחום הלימודי כיתות ו'

תחום חברתי כיתות ו'

כיתות ה'- ו' התלמידים יעמיקו את מעגל השייכות דרך בניית 
חוברת המלצות לטיול שנתי.

התלמידים יכירו את המשפחה המורחבת של חבריהם ביום 
סבבה. 

פעילות - בניית חוברת המלצות לטיולים ברחבי הארץ. 
למידה משותפת של תלמידים עם סבים וסבתות במסגרת 

למידה בית מדרשית.

מטרות

* התלמיד יכיר את זהותו האישית במעגל המשפחתי כבסיס 
ראשוני להעמקת שייכותו למעגלי שייכות העם והמדינה.

* התלמיד יכיר את תאריך הלידה העברי ואת לוח השנה העברי 
ויעמיק את הזהות היהודית שלו דרך זמן עברי .

* התלמיד יברר את זהותו האישית באמצעות לסיפור 
המשפחתי שלו בזיקה למקום /בקעת הירדן ולמעגל החברתי 

והבית ספרי . 

* התלמיד יברר את שייכותו לקבוצת השווים כחלק מהעמקה 
בברור הזהות האישית שלו.

 * התלמיד יברר את זהותו האישית בזיקה למדינת ישראל
  היהודית והדמוקרטית.
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שיעור 1

מערכי שיעור כיתות א' דוגמה

חלק א' 

תליית הברקה במרכז הלוח עליה יהיה כתוב באופן ברור גדול ומנוקד – התחלה חדשה-

 בהתאם לתשובות הילדים ותוך הכוונה שלנו מעטרים את הלוח בתמונות שונות המתארות

 התחלה. )זריחה, ילקוט שעליו כתוב שלום כיתה א, זרע, תפוח בדבש, יסודות של בית, 

דלת פתוחה אל שביל מתפתל, אישה בהריון וכו'(

*ההברקה בכל התמונות יהיו מוכנות מראש בערכה 

שאלה : מה מכל התמונות מספר יותר מכל את סיפור ההתחלה החדשה שלנו בעולם ?

 לאחר תשובות הילדים משאירים על הלוח רק את תמונות ההיריון כל אחד משתף על פי 

ידע אישי איך הגיע לעולם.

לסיכום הדיון:

אבא ואמא אהבו מאד רצו שאוולד ואתווסף למשפחתם, רצו שאגיע לעולם 

מתוך אהבתם התחלנו להתפתח בבטן של אימא במשך תשעה חדשים

ובסוף יצאנו לאוויר העולם .

מטלה הביתה: להביא תמונות ממועד הלידה או קצת לאחריה.

מטרות 
התלמיד יכיר את זהותו האישית במעגל המשפחתי כבסיס ראשוני 

להעמקת שייכותו למעגלי השייכות

חלק ב' איך שיר נולד

כמו בנאי הבונה בית ומצפה ומחכה לסיום התהליך )מעלים שוב את תמונת היסודות (, 

כמו חקלאי הזורע זרע באדמת השדה )תמונת הזרע( 

מחכה ומצפה לשתיל שיצמח ויגדל ולתוצרת החקלאית.)*תמונה של חקלאי הבקעה(  

כמו סופר ומשורר הכותבים שיר או סיפור ומחכים ומצפים לתוצאה הסופית, 

כך גם בתהליך ההיריון ההורים מחכים ומצפים 

הילדים מעלים תחושות ורגשות של הצפייה.שאלות שיש להורים, סקרנות /דאגות, וכו'

האזנה לשיר "איך שיר נולד" יהונתן גפן 

מטלת האזנה – מה אנו לומדים על לידת התינוק לפי השיר .

תשובות צפויות 

בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה, כולם שמחים ... וכו'

אפשרות לבחירה 

הילדים יכולים להציג את השיר

• מתי הגעתם ליישוב?	

• מדוע החלטתם להגיע ליישוב?	

• כיצד התייחסו החברים ובני המשפחה הקרובה לרעיון העלייה ליישוב?	

• האם הגעתם ליישוב לבד, או עם בני משפחה, חברים , גרעין של תנועת נוער?	

• תארו את צעדי ההתארגנות הראשונים לקראת העלייה ליישוב?.	

• האם חשבתם להגיע ליישוב אחר?	

• מה ידעתם על התנאים בישוב לפני שהגעתם ?	

• האם היו לכם תכניות מיוחדות ביחס לעבודה / מקצוע/ לימודים וכו'	

• האם תוכלו להיזכר בהרגשתכם בימים הראשונים להגעתכם ליישוב ?	

• מה היה המקצוע בו עבדתם קודם לפני שהגעתם ליישוב ?	

שאלון הגעה לבקעת הירדן - כיתה ד'
את הראיון עליכם לערוך עם אבא, אמא /סבא סבתא /שהגיעו ליישוב שלכם.

שם:____________ מאין הגעתם:____________
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כיתה ו'1

מערך שיעור - 
חזון מול מציאות

התלמידים יקבלו דף עבודה ובו קטעי מידע מתוך מגילת 
העצמאות  )חזון(  וקטעי עיתונות עדכניים.

שלב א'

כל תלמיד יכתוב על פתק – מהי מדינת ישראל בשבילו.

שלב ב' 

את הפתקים מניחים בערימה וכל תלמיד שולף פתק באופן 
אקראי מקריא אותו ואומר אם מזדהה או לא. 

מתנהל דיון בכיתה 

שלב ג' 

חלוקה של הקטעים מתוך מגילת העצמאות 
כל תלמיד בוחר היגד מתחום – דמוקרטי, רב תרבותי, התייחסות 

את אוכלוסיות שונות 
מתחלקים לקבוצה ומחפשים היגד אחד משותף לכולם ומביאים 

אותו למליאה.

“...מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ 
לטובת כל תושביה; תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של 

נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; 
תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל 

הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.
מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות 

בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית 
של ארץ-ישראל בשלמותה.”

"אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חדשים - לבני העם הערבי 
תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות 

מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים."

על פי הטקסטים שניתנו בחרו :

א. היגד המאפיין את ישראל כמדינה דמוקרטית 

ב. היגד המאפיין את ישראל כמדינה רב תרבותית 

ג. היגד המתייחס אל יחסה של המדינה לתושביה הלא יהודים .

שלב ד -מציאות 

קראו את המאמר הבא וכתבו האם החזון תואם את המציאות 
נמקו על פי המאמר.

מחאת יוצאי אתיופיה

התבוננו בסרטון הבא וכתבו האם החזון תואם את המציאות 
נמקו על פי המאמר 

הערבים נוהרים אל הקלפי


