
עיצוב פני אלימלך 050-7755878, © כל הזכויות שמורות

לימוד פרשת השבוע מטרתה בין היתר חיבוב 
התורה על לומדיה. יש להראות ללומד שאין 

התורה ספר מן הספרים שגומרים אותם, אלא יש 
להפוך בה ולהפוך בה, ששבעים פנים לה ובכל 
פעם שאתה חוזר ולומד אותה מתגלה פן חדש 
בה. שאין באים עד חקר דבריה ואין דולים את 

מימיה.

מחנכים לכיוון זה על ידי שמראים לתלמיד 
דברי תורה מצדי צדדיהם. מזהירים באורם של 
מדרשים, מסבירים הסבר עיוני של פילוסופים, 

מבאירים באור הגיוני של פשטנים, משקפים 
דעותיהם של פרשנים. רומזים ללומד על 
מטמונים שעליו לחפש ולגלות על ידי זה 

שמעמידים את הלומד לפני שאלות ובעיות שעליו 
לפתור. על ידי כל אלה תפקחנה עיניהם לראות 
את המאור שבתורה. שאלות לרעיון הכללי של 
הפרק, שאלות למבנה הקטע, שאלות לבחירת 

המילים, שאלות על עניין שלם או פסוק בודד, על 
הבדלים בדעת הפרשנים, על השקפותיהם ועל 

נימוקיהם. לא די שידע הלומד שדעת אבן עזרא 
היא כזו ודעת הרמב"ן היא אחרת, אלא עליו גם 
להבין מה ראה פלוני לפרש כך ומה ראה חברו 

ללכת בדרך הרחוקה ממנו.

)דברי פרופ' נחמה ליבוביץ ז"ל מורה, פרשנית וחוקרת 
התנ"ך, אחת ממקורות ההשראה למוצר פרשת השבוע(

"ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזּה 
יָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען  ִמִפּ

י  תּוב ּבֹו ִכּ ָכל ַהָכּ ֹמר ַלֲעׂשֹות ְכּ ְשׁ ִתּ
יל." ִכּ ְשׂ ָרֶכָך ְוָאז ַתּ ְצִליַח ֶאת ְדּ ָאז ַתּ

)יהושע, פרק א', פסוק ח'(
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רכיב זהות נוסף הבא לידי ביטוי במוצר זה, הינו השפה העברית. קצת מפתיע 
 שאנחנו יכולים לקרוא היום דברים באותה השפה בה נכתבו לפני כל כך 

הרבה שנים. 
עברית זו שפה עתיקה מאוד, שהשתמרה אלפי שנים. כל הדברים שנשמרו 

עד היום בעברית כתובה, מהווים את התרבות שלנו, התרבות היהודית 
העתיקה. תרבות של טקסטים, של דפים כתובים, תרבות של מילים 

ומשמעותן. זוהי גם תרבות של ויכוח, של הבעת דעות שונות על נושאים 
רבים מאוד, מתוך מטרה לכוון את האדם לדרך חיים טובה. הדעות השונות 
בעולם היהודי מנוסחות במילים, בתוך ספר הספרים. לפעמים גברה דעה 

אחת ולפעמים אחרת - וכל מי שקורא מוזמן להתרשם מן הוויכוח, וגם 
לגבש דעה משלו. לקרוא טקסט יהודי זו הזמנה למחשבה, לפיענוח, 

לשיחה, לפרשנות, ליצירה. כל אחד ואחת מכם מוזמן להרפתקה הזאת.
)הדס לאור אשור(. 

נבקש לקיים בשלב ראשון, הכרות של כל תלמיד ותלמידה עם פרשת השבוע 
הרלווטית לו/לה ובשלבים הבאים, חיבורה לאקטואליה עכשווית ושיח ערכי 

מהותי ועמוק של התלמיד מתוך הטקסט. 
רכישת ידע ולימוד חווייתי על ידי כתיבת תמצית "פרשת השבוע שלי" 	 

בעבודת השורשים האישית. 
זיהוי דמויות מפתח וחיבור לערכים מרכזיים בפרשה, המזוהים עם 	 

התלמיד. 
יצירת מפגשים חברתיים סביב פרשת השבוע המזוהה עם  חגי ישראל 	 

וברור מנהגיה וערכיה. 
הקניית דעת וידע באמצעות לימוד פרשת השבוע בשיעורי האזרחות, 	 

חוויה וכתיבה אישית נוקטת עמדה ובוררת ערכים.
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רציונאל מוצר - פרשת השבוע
פרשת השבוע הינה מסורת יהודית של חלוקת התורה וקריאתה מדי שבוע 

אל כלל העם. עם  היציאה של העם לגלות, התקבעה מסורת זו ובכל העולם 
היו קוראים את אותה פרשה בכל בתי הכנסת היהודיים. כיוון שקריאת 

פרשת השבוע הפכה לאחד מכוחות השמירה של צביון התרבות היהודית 
ואחדות העם, ויש בכוחה לזמן מגוון חווית, התנסויות וחשיבה, מצאנו שיש 

מקום להעצים את נוכחותה בחטיבת זאב. כיוון שלאורך הדורות חיברו הוגים 
ומנהיגים שונים את סדר היום של החברה למתרחש בפרשת השבוע, נכון יהיה 
לעשות כן גם עבור תלמידנו ובכך  לקרב אותם לטקסט יסוד בעולם התרבות 

היהודית שמעוגן  דורות בחברה יהודית ישראלית.

פרשת השבוע מגלמת בתוכה הזדמנות לשיח ערכי אוניברסלי, ערכים 
המעוגנים בחזון בית הספר: כבוד לאדם, לסביבה, אחריות והוגנות ובכך להביא 

לידי ביטוי את הפרופיל הבית ספרי "אדם, בן העם, בן העולם". כמו כן, היא 
שולחת זרועות אל תחומים רבים בהם ניתן לייצר למידה מקצועית כאשר 

המרכזי בהם הוא למידת הטקסט היהודי - המהווה רכיב הזהות המרכזי 
במוצר זה.

״את התהליך הזה )של לימוד תורה( אני רואה במובנים רבים כריקוד 
בשלוש מערכות. תחילה אני ניגשת אל הטקסט ושואלת עליו שאלות. מה 
הוא אומר? מדוע הוא חוזר על עצמו? איך שני הסיפורים משחקים זה עם 
זה? ואז במערכה השניה, אני מגלה להפתעתי, משום שאולי לא התכוונתי 

שכך יקרה, שהטקסט גם שואל אותי שאלות. הטקסט גורם לי להרהר 
בעצמי, לפתח את עצמי ולהיאבק עימו. התנועה זורמת מן הראש אל הלב. 

ואז במערכה השלישית, הטקסט מלמד אותי כיצד להסתכל על העולם 
באופן שונה״ 

רוברטה הסטנס, בתוך "סיפורי ראשית" בעריכת תניא ציון, 2008

חוקרת המקרא הסטנס, מבטאת בכתיבתה את הרבדים השונים שאנו 
מעוניינים לשים כבסיסים לעבודת התלמיד עם פרשת השבוע. כחלק 

מתפיסת המומחיות הבית הספרית, הרואה בפדגוגיה דיאלוגית ובפדגוגיה של 
השאילה כחלק מהותי מאימון התלמיד בבירור זהותו, אנו מבקשים לזמן דרך 

לימוד פרשת השבוע, שיח מתמיד של העמקה ובירור של התלמיד עם מהותו, 
ערכיו וזהותו. זוהי הזמנה לפרשנות, למאבק של הפרט עם עצמו מול הטקסט 
ומתן אפשרות לבנות קומה חדשה הנובעת מתוך כבוד לטקסט, אך מאפשרת 

גם תנועה וחיבור. 

דף ניווט - פרשת השבוע

ברור עמדות - שיח זהות:  מהי פרשת השבוע? מדוע היא רלוונטית לי? מתי שמעתי על 
פרשת השבוע? מה אני יודע על הנושא? מה עוד הייתי מבקש לדעת? אלו ערכים גלומים 

בה? האם ובאיזה אופן היא חלק מהזהות האישית ו/או המשפחתית שלי וכיצד היא קשורה 
להיותי חלק מהעם היהודי במדינת ישראל כיום? אילו חלופות או מקבילות קיימות לה? במה 

ייחודה?  האם ניתן לוותר עליה? מדוע? 

ברור ולימוד תוכן הפרשה: התלמידים יעסקו בחקר פרשת השבוע, תוך הבנת המהות 
והמשמעות. התלמידים יחקרו את הפרשה תוך התייחסות לזמן, למקום ולדרך בה קוראים 

אותה, יחלצו ממנה ערכים ומשמעויות וינסחו תובנה בדבר חשיבותה.     

חילוץ ערכים – שיח מברר זהות: יחד עם התלמידים נבחן את הערכים העומדים במרכזה 
של כל פרשה מול החזון, הערכים והציר המארגן של החטיבה ונבחן היכן הם נפגשים. 

נראות לתהליך הלמידה: מגוון - פעילות חברתית סביב הערך, הכנת כרזות-פוסטרים, חיבור 
רב-תחומי לתחום דעת אחר העוסק באותן סוגיות, אקטיביזם חברתי ועוד.   



45

פרשת השבוע

שיעור ראשון 
מחלקים את הכיתה לחמש קבוצות של שישה תלמידים בכל קבוצה

כל תלמיד מקבל משימה למלא תעודת זהות ומעביר את התעודה לשכן 
שיושב בצד ימין שכותב משפט מפרגן. 

שיעור שני 
המורה מזכירה במשפט מה זה פרשת השבוע: 

פרשת השבוע היא אחת מתוך 54 פרשיות אליהן מקובל במסורת היהודית 
לחלק את חמשת חומשי התורה .מטרת החלוקה לפרשות שבועיות היא 

לאפשר קריאה רציפה ,לפי הסדר, של התורה כולה מדי שנה בדיוק. 
נהוג לקרוא את הפרשה של אותו שבוע בבית כנסת בכל שבת. לכן כל בר 

מצווה בפרשה שלו קורא את הפרשה כולה או חלק ממנה.
המורה מסבירה את הקשר בין פרשת השבוע לתעודות זהות שמילאו בשיעור 

הראשון.
היא אומרת שהתלמידים באותם קבוצות למידה מהשיעור הקודם יצטרכו 

להכין תעודת זהות על דמות שהיא מקבלת מפרשת השבוע.

כל קבוצה מקבלת טקסט יהודי-מפרשת השבוע, חמש דמויות: 

1. אברהם אבינו 
בפרשת לך–לך - בראשית פרק יב'

ציווי ה' את אברם לעזוב את המשפחה שלו וללכת לארץ זרה.
או בפרשת וירא - בראשית פרקים יח' - יט'
ויכוח בין אברם לה' בקשר לסדום ועמורה.

2. שרה אמנו, פרשת לך–לך - בראשית פרק יב'
ויכוח בין אברם ושרי בקשר להגר

3. רחל אמנו, פרשת ויצא - בראשית פרק כט'
התנהגותה של רחל מול החתונה של יעקב עם לאה והעובדה שאין לה 

ילדים.

4. תמר, פרשת יהודה ותמר - פרשת וישב, בראשית פרק לח'
התנהגותה של תמר מול הסיפור עם יהודה. 

5. יהודה, פרשת ויגש - בראשית פרק מד'
דמותו של יהודה מול יוסף.

 כל קבוצה מקבלת דמות אחת - על תלמידי הקבוצה לכתוב 
תעודת זהות על הדמות שנבחרה.

שם הדמות:
סיפור מקראי שבו הדמות מופיעה:

תכונות חיוביות של הדמות:
תכונה שהדמות צריכה לשפר:

 אחר כך, על פי הסיפור, תלמידי הקבוצה צריכים לשאול שאלה 
על הדמות או לכתוב משוב מקדם/מעריך על הדמות.

"פרשת השבוע שלי" - יחידת הוראה

המורה מבקשת שכל תלמיד בקבוצה יגיד במשפט מה הדבר הכי חשוב 
וחיובי שלמד על כל תלמידי הקבוצה.

כך המורה מאפשרת לתלמידיה להתנסות במשוב מקדם חשיבה חיובית 
ואיכותית על התלמידים.

בשלב שני המורה כותבת את המילים "פרשת השבוע" על הלוח 
-התלמידים אומרים מה שהם יודעים על פרשת השבוע.

המורה מוסיפה הסבר על פרשת השבוע:
https://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=12657

שם משפחה:
שם פרטי:

כינוי:
כיתה:

תכונות חיוביות  שלי:
תכונה שעליי לשפר:

משהו עלי שחשוב שתדעו: 
משפט עם מילה טובה על התלמיד הנ"ל:
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שיעור שלישי
המורה מתחילה בדיון פתוח - מיהי דמות מקראית ראוי/ה? מהם הערכים 

הבולטים אצל אותה דמות? 

כותבת את התשובות של התלמידים על הלוח

לאחר מכן מסכמת את הקריטריונים לדמות מקראית ראויה:  

כאדם: ערכים אישיים

כמנהיג: ערכים אוניברסליים יותר

כיצד ערכים אלו מתיישבים עם הפרופיל הבית ספרי שלנו?

כל קבוצה צריכה לנסח עשר שאלות ראיון לדמות שהם עובדים עליו/עליה

לפי הקטע של הפרשה.

השאלות מביאות לשיח מברר זהות על אותה דמות - הערכים שהיא מקדמת 
או מעכבת.

שיעור רביעי
מתוך 10 השאלות כל קבוצה בוחרת:  

שאלה אחת המביעה חוזקה של הדמות - ערך חיובי

שאלה אחת המביעה חולשה של הדמות - תכונה שלילית

 על הקבוצה להגיע למסקנה:  מהם הערכים החיוביים השונים 
)אם יש יותר מאחד( בדמות שחקרה.  

 הקבוצה תנסח חמשה משפטים/נקודות בולטות המבטאות את חזקותיה 
של הדמות.

הקבוצה תחפש דמות עכשווית, שבה יש את הערכים של הדמות המקראית 
ועליה יציגו סיקור קצר של הדמות - איך הערכים האלו באים לידי ביטוי 

בדמות העכשווית?

עבודת סיכום יצירתית כיתתית
הרכבת משחק קלפים רביעיות כיתתי - כל קבוצה מכינה ארבעה קלפים 

על הדמות עם החוזקות שלה חוזקה בכל קלף עם איורים שונים ומגוונים. 
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נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר 

"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

• להנחיל לתלמידים את מורשת ישראל
 • להנחיל לתלמידים ערכים שונים על פי חזון 

בית הספר.
• לעורר את התלמידים למעורבות חברתית, 

אקטואלית ולאמונה עצמית.
• לעודד את התלמידים למיצוי יכולות אישיות 

באמצעות דמויות מפתח תנכיות. 
• להרחיב הידע המקראי והאישי הכללי של כל 

תלמיד.

אחריותו של כל אדם על 
עצמו ועל אחרים.

הכרת סיפורי התורה ויצירת 
שייכות לעם, ולמולדת - 

חיבור בין עבר להווה ולעתיד. 

קישורים ושילובים של 
תכנים מהמקרא העוסקים 
בדילמות שונות, במנהיגות 

וחיבור למסורת היהודית. 
למידת אחריות אישית 

ומעורבות חברתית.

הקניית דעת וידע 
באמצעות לימוד, 

חוויה, כתיבה אישית 
ופרזנטציה נוקטת 

עמדה ובוררת ערכים.

התחום האישי:מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית
• העמקת רכיבי הזהות האישיים והשייכות כגורמים המשפיעים 

על זהותו היהודית, הציונית והאזרחית של התלמיד.
• טיפוח והעמקת הזהות היהודית, ציונית ואזרחית של התלמיד.

• יצירת מסגרת לימוד חווייתית המחייבת את התלמיד 
למעורבות, הבעת דעות, עמדות וערכים כחלק מרכיבי הזהות 

האישית שלו.
• יצירת מרחבים אישיים - רגשיים של הזדמנויות ביטוי 

באופנים שונים.

בכיתה ז' - כחלק מפרויקט שורשים:  קריאה - הכרת "פרשת השבוע 
שלי."  וכתיבת החיבור האישי של התלמיד לפרשה וחיבורה לאקטואליה 

עכשווית בתוך עבודת השורשים.
כיתה ח' - צוות תנ"ך / תרבות ישראל

בחינת פרשת השבוע על פי חגי ישראל. למידת מצוות החג כפי שעולה 
מפרשת השבוע. למידת ערכי החג העולים מהפרשה.

 כיתה ט' - אחת לחודש בשיעור אזרחות קבוצה בת 4 תלמידים יציגו 
את פרשת השבוע בראי אקטואליה ובחיבור לנלמד בכיתה.

כללי: הבנה את הקשר בין הפרשה לערכי מפתח בה .
 החיבור האישי שכל התלמיד לדמויות מפתח משמעותיות בפרשה.	 

נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר 

"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

• חיבור התלמיד לערכי יסוד הנטועים ביהדות 
ובאזרחות.

• חשיפת התלמיד לתחומים שונים של ערכים 
עצמיים מיצוי עצמי. 

• העמקת החינוך הרגשי, הערכי, החברתי 
והתרבותי.

חיזוק השייכות, הכבוד לאדם 
ולשונה - וביסוס המעורבות 

החברתית באמצעות התחום 
התרבותי.

לחזק את שייכות התלמיד 
כבן העם וחיזוק הידע הכללי 

כבן העם העולם.

הכרת פרשת שבוע 
וחיבור לאקטואליה 

עכשווית.

התחום התרבותי:מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית
 • חשיפה לתערוכת אלבומי "שורשים", כתערוכה או כמיצג מוזיאוני, 

כמשפיעים על זהות התלמיד.
 • יצירת צמתי התמודדות עם שאלות הנוגעות לזהות אישית באמצעות 

סיפור חיים, דיוקנים ואמירות תרבותיות שונות.
• הכלת שונות תרבותית.

חשיפה לטקסטים יהודיים. 

 טבלאות  מארג / שכבות ז' ח' ט' 

 מטרות להבניית זהות יהודית, 
ציונית, אזרחית

התחום הלימודי:

• קידום למידה שתוביל למימוש עצמי ולמצוינות 
אישית.

• יצירת פרק בעבודת השורשים עם ציון: רקע הפרשה, 
ערכים ודמויות מפתח, והשלכות המעשה הייחודי של 

הדמות, זאת כדי ליצור מפגש בין התלמיד לבין סיפורי 
מקרא שונים.

• יצירת קישורים רלוונטיים של ערכים ודמויות מקרא 
לימינו ולחיי התלמיד.

• טיפוח תודעה אזרחית תוך בירור ערכים ומושגים: 
מנהיגות, אחריות, דעה קדומה שונות, וכדומה, מתוך 

מטרה לעודד לסובלנות בין בני אדם.

תלמיד יחפש מהי פרשת השבוע בה נולד, יקרא את הפרשה, יזהה דמויות מפתח 	 
בה וערכים מובילים בפרשה.

  התלמיד יכתוב על נושא זה בעבודת השורשים ויפרט כיצד ערכים אלה 	 
קשורים לחייו.

 התלמיד יספר על "פרשת השבוע שלי" בדיאלוג ועל הערך הנבחר עם חיבור 	 
אקטואלי. 

  במליאה יתקיים דיון באקטואליה ובכך יפתח דיון בקשר בין מעשי היחיד, 	 
החברה עם סיפורים  ותהליכים היסטוריים.

 הקניית הערכים.	 
שכבת ח' - הכרה ולמידת פרשת השבוע בהתאם לחגי ישראל בהקשר ללוח 

השנה העברי. למידת מנהגי החג וערכיו כפי שבאים לידי ביטוי גם בפרשה.
 שכבת ט' - חיבור פרשת השבוע בראי האקטואליה. מציאת קוים מחברים 

בין הפרשה למתרחש בעולמינו כיום. 
* חברי הקבוצה יחברו את הפרשה לכתבות, סרטונים ונושאים העולים 

באקטואליה היומיומית..

נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר 

"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

 • לפתח תודעה אזרחית - דמוקרטית הדוגלת 
בעקרונות ובערכים.

• לפתח תודעת זהות יהודית. 
• מיצוי יכולתו של כל לומד, שאיפה למצוינות וקבלת דעות 

שונות כמקדמי למידה משמעותית.
• טיפוח תחושת המוטיבציה לקריאת סיפורי התנ"ך.

• חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית.

הטמעת הערכים: 
ערבות הדדית, נתינה, 

סובלנות,מנהיגות  
ואחריות ורבים אחרים 

הניתנים לזיהוי בסיפורי 
התורה.

הכרת דמויות מפתח 
ודמויות משמעותיות, 

מנהיגות ופורצות דרך 
לאורך תקופת המקרא.

רכישת ידע ולימוד 
חוויתי על ידי כתיבת 

תמצית הפרשה שלי, 
זיהוי דמויות מפתח 

וזיהוי ערכים מרכזיים 
המזוהים עם התלמיד.

 מטרות להבניית זהות יהודית, 
ציונית, אזרחית

התחום הפיסי:

•  עיצוב והשפעה על זהות אישית באמצעות קריאת פרשת השבוע שלי, 
חיפוש דמויות מפתח וערכים מובילים עם הקבלה לאקטואליה.

• כתיבת החיבור בעבודת השורשים האישית כחלק מהלמידה וההטמעה. 
 • טיפוח האחריות החברתית באמצעות יצירת שותפות בעיצוב 

המרחב הפיסי.

יצירת מפגשים בין התלמיד לבין המרחב הפיסי באמצעות:

• ביטוי הלמידה בכתיבה אישית בעבודת השורשים, במרחב 
הכיתתי והשכבתי באמצעות הצגת עבודות השורשים 

בתערכוה בבוקר השורשים.

נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר 

"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

• מתן ביטוי לתודעה אזרחית, יהודית ודמוקרטית עכשווית.
• מתן ביטוי לדמיון והחיבור האישי.

הכרת הסיפור המקראי 
עם שייכות לעם, 
ליהדות, למולדת 

ולמורשת.

בקריאת פרשת השבוע 
שלי כחלק מעבודת 

השורשים האישית.

כתיבת פרשת השבוע 
שבה נולדתי, הכרת 

הפרשה, דמויות מפתח, 
עם חיבור לערכים 
המזוהים בפרשה.
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נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר 

"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

• קידום מעורבות חברתית. 
• טיפוח זהות וערכי מסורת ייחודיים בתוך מרחב 

חיים בית ספרי משותף.

כבוד לאדם.
מעורבות חברתית בשיתוף 

תוצרים בתערוכה.

 אדם השואף למיצוי עצמי, 
בן העם ובן העולם.

לימוד, חוויה ומקצועיות 
בהדרכה בתערוכה.

התחום הארגוני:מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית
• מטלת ביצוע של הדרכה בתערוכה כחלק מהבניית הזהות האישית 

המחייבת למידה, הטמעה ויכולת ביטוי אישית.
 • העצמת יכולת ההמללה )בכיתה, במרחבים( ככלי נוסף להשפעה 

על זהות.
• יצירת חוויה של הדרכה אותנטית כרכיב נוסף להפנמה ולהזדהות.

• "תלמידים בשדרת המנהיגות": סיור בשדרה, במרחב הבית ספרי. 
כתיבת טקסט טיעוני: "מי הדמות אליה אני מתחבר ומי מודל 

לחיקוי בעבורי". הקראת הטקסט בשדרה, פרי יצירתם המעודדת 
למידה ופיתוח יכולת ביטוי אישיות.

 מטרות להבניית זהות יהודית, 
ציונית, אזרחית

התחום החברתי:

• יצירת אינטראקציה חברתית המחייבת הפגנת ידע ושליטה 
במיומנויות.

• יצירת מפגשים חברתיים סביב נושא השורשים כחלק מעיצוב זהותו 
הקולקטיבית של הלומד.

• טיפוח אווירה המעודדת אחריות של הפרט לקבוצה וההיפך.

• הצגה ובחינה של דמויות מופת שבחייהם גילו את כוחו ואחריותו 
של היחיד לסביבתו ולחברה כולה.

• גיוון הלמידה על ידי מפגשים חברתיים סביב נושא נלמד.
• עיסוק בנושא במסגרת שיעורי דיאלוג.

נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר 

"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

 • מתן ביטוי לתודעה אזרחית, יהודית 
דמוקרטית ועכשווית.

• מתן ביטוי לדמיון והחיבור האישי.

הכרת הסיפור המקראי 
עם שייכות לעם, ליהדות, 

למולדת ולמורשת.

 בקריאת פרשת השבוע 
שלי כחלק מעבודת 

השורשים האישית.

כתיבת פרשת השבוע שבה 
נולדתי, הכרת הפרשה, דמויות 

מפתח, עם חיבור לערכים 
המזוהים בפרשה.

 מטרות להבניית זהות יהודית, 
ציונית, אזרחית

התחום הקהילתי:

 • יצירת חוויה, עניין ו"גאוות יחידה" בקרב התלמיד ע"י חשיפתו 
לקהילה ולכוחות הביטחון. 

• יצירת אינטראקציה קהילתית כערך של אדם הנטוע בקהילתו.

• יצירת מפגשים עם הורים ואנשי קהילה לשם חשיפה לתוצרים 
השונים שהוכנו בשכבות.

 • ביקור של הורים ואנשי קהילה ב"שדרת המנהיגות" 
כחלק מסיכום הנושא. 

נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר 

"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

• מתן ביטוי לתודעה אזרחית, יהודית ודמוקרטית 
ועכשווית.

• מתן ביטוי לדמיון והחיבור האישי.

הכרת הסיפור המקראי 
עם שייכות לעם, ליהדות, 

למולדת ולמורשת.

בקריאת פרשת השבוע 
שלי כחלק מעבודת 

השורשים האישית.

כתיבת פרשת השבוע 
שבה נולדתי, הכרת 

הפרשה, דמויות מפתח, 
עם חיבור לערכים 
המזוהים בפרשה.

 טבלאות  מארג / שכבות ז' ח' ט' 

פרשת השבוע - שכבה ז'
העיסוק בפרשת השבוע יעשה במסגרת שיעורי החינוך והחיבור לעבודת 
 השורשים, כאשר את החיבור היהודי יעבו צוות "תרבות יהודית ישראלית" 

ו"רוח יהודית", כחלק מתכנית הלימודים של משרד החינוך.  

העיסוק בנושא יכלול פתיחה העוסקת בברור עמדות: 

מהי פרשת השבוע? מדוע היא רלוונטית לי? מתי שמעתי על פרשת 
השבוע? מה אני יודע על הנושא? מה עוד הייתי מבקש לדעת? אלו 

ערכים גלומים בה? האם ובאיזה אופן היא חלק מהזהות האישית ו/או 
המשפחתית שלי וכיצד היא קשורה להיותי חלק מהעם היהודי במדינת 
ישראל כיום? אילו חלופות או מקבילות קיימות לה? במה ייחודה?  האם 

ניתן לוותר עליה? מדוע? 

כחלק מתהליך הברור יצפו התלמידים בסרט "עשה שאדע" המתאר את 
מאבקו של תלמיד לקוי למידה, ללמוד את פרשת בר המצווה שלו, חרף 

לקויות הלמידה שלו. במהלך הסרט ידונו בחשיבות הלימוד ובמעמדה של 
פרשת השבוע בסרט ובכלל.  

לאחר מכן, יעסקו התלמידים בחקר פרשת השבוע תוך הבנת המהות 
והמשמעות. לשם כך התלמידים יתחלקו לקבוצות וכל קבוצה תחקור 

פרשה, תוך התייחסות לזמן, למקום ולדרך בה קוראים אותה, יחלצו 
ממנה ערכים ומשמעויות וינסחו תובנה בדבר חשיבותה. התלמידים ישתפו 

בתובנות שלהם במליאה, כל קבוצה על הפרשה שחקרה.

לאחר שלמדו התלמידים והבינו את משמעות פרשת השבוע וייחודה ועמדו 
על משמעותה עבורם, כחלק מזהותם, נבחן את הערכים העומדים במרכזה 

מול החזון, הערכים והציר המארגן של החטיבה ונבחן היכן הם נפגשים. 

לאחר תהליך הברור האישי, העיסוק בתוכן והחיבור לחטיבה, יחקרו 
התלמידים, כל אחד את פרשת השבוע שלו, במסגרת עבודת השורשים: 

כפי שנכתב, פרשת השבוע תלמד באופן ספיראלי, בשלוש השכבות, ותזמן 
חקר ושיח מזוויות שונות:

עבודת שורשים- משיח זהות לברור זהות
"... העבר איננו תכשיט חתום בתוך קופסה של בדולח

גם איננו נחש בתוך צנצנת של כוהל
העבר מתנועע בתוך ההווה..." 

)באותו ערב מוזר, זלדה( 
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פרשת השבוע

אדם הוא תבנית נוף זיכרונותיו ונוף מולדתו. ללא זיכרונות אין לאדם לא 
הווה ולא עתיד. 

עם ישראל, שתלאות ההיסטוריה הובילו אותו עד קצווי תבל, ניזון מזיכרונות 
רבים כדי לשמור על זהותו וייחודו. חלק מהזיכרונות הללו כתובים בספרי 

ההיסטוריה, חלק אחר נאגר אצל כל אחד מאתנו, בני העם. מעט מן הזיכרונות 
הללו אנו מצליחים לשמר. נמצא אותם בתוך תמונות, מסמכים, חפצים ובעיקר 

סיפורים של בני המשפחה מדורות קודמים.

במסגרת עבודת השורשים הילדים התבקשו לחקור את פרשת השבוע שלהם. 
מתוך המקורות ובנוסף חקר אישי של רלוונטיות לחייהם היום, חיבור אישי, 

פרשנות שלהם לערכים הנובעים מהפרשה.

שאלות הפרק העוסק בפרשת השבוע:  

פרשת השבוע שלי - מהי פרשת השבוע בו נולדת? שם הפרשה ומראה 
מקום במקרא. 

תקציר הפרשה מלווה בציטוטים מהפרשה.	 
הדמויות המרכזיות.	 
חיבור אישי/אקטואלי לנושא הנבחר.	 
מהו הערך המרכזי שהיא מקדמת ומה משמעותו בחיי.	 
מה ניתן ללמוד מהפרשה?	 

דוגמאות לתשובות תלמידים: 
פרשת השבוע שלי:

פרשת השבוע בו נולדתי היא פרשת "תולדות" בספר בראשית. 
היא מתחילה בפרק כ"ה, פסוק י"ט ומסתיימת בפרק כ"ח, פסוק ט'. פרשה זו 

מספרת על לידתם של יעקב ועשו וסיפורם. 
ניתן ללמוד מהפרשה שקנאה ויריבות בין אחים, או בין כל שני אנשים אחרים 

זהו דבר רע שיכול להוביל לדברים רעים מאוד.
הערך המרכזי בפרשה הוא רוע הקנאה, והצורך בפרגון וקבלת העובדה 

שלאחר יש משהו שאין לך. יעקב קינא בבכורה של עשו ורצה אותה לעצמו, 
וגם רבקה רצתה שיעקוב יקבל אותה, למרות שלא היה הבכור, וזה הוביל 

רק לדברים רעים. אני תמיד מנסה לקיים את ערך זה, ותמיד כאשר אני 
מקנאת במישהו על משהו שאין לי ויש לו אני מנסה להפסיק ולפרגן. 

פרשת השבוע שלי:
פרשת השבוע שלי היא פרשת "הצו".

הערך המרכזי הוא כי יש לשמור על מוסריות. אני דוגל במוסריות בכך שאני 
מאמין בערך האמת והצדק. ניתן ללמוד מהפרשה שאם נותנים מנחות לה" זה 

לא גורם לו לכפר על החטאים.

פרשת השבוע שלי:
פרשת השבוע שלי היא פרשת "דברים".

ניתן ללמוד מהפרשה שחובה לקחת אחריות על כל חטא שביצעת, כי בסופו 
של דבר תהיה חייב 'להתעמת' איתו.

פרשת השבוע - שכבה ח'
בעוד בשכבה ז', פגשו התלמידים את פרשת השבוע בשיעורי החינוך, שיעורי 

"תרבות יהודית ישראלית" ושיעורי "רוח יהודית", הרי שתלמידי שכבה ח' 
יעמיקו את העיסוק בפרשת השבוע, כחלק בלתי נפרד כחלק משיעורי "תרבות 

יהודית ישראלית" בהקשר של מעגל השנה. 
בכל חג ומועד יוקדש מקום לעיסוק בחג, תוך התייחסות לפרשות המלוות 

אותו. 
גם כאן, יתקיים שיח זהות ושיח מברר זהות סביב הסוגיות והערכים העולים 

מהפרשה, תוך הזמנה לשיח אקטואלי מצד אחד, אישי ורלוונטי לחזון החטיבה 
ולערכיו המובילים, מצד שני.  

פרשת השבוע - ראש השנה 
נשאל את התלמידים אלו מנהגים מקובלים בבתיהם בסעודת ראש השנה. 

 נתעכב על מנהג ה"יהי רצון". נברר את מהות המנהג? מה מטרתו? 
כיצד הוא מתקיים.

ראש השנה מופיע במקרא בשני מקומות - בויקרא כ"ג, כ"ד:
"בחודש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון, זכרון תרועה מקרא קדש"

ובבמדבר כ"ט, א':
"יום תרועה יהיה לכם".

מהי משמעותו של יום תרועה זה? על סמך מה קבעו חז"ל שיום זה הוא יום הדין? 
 מדוע נקרא בפי חז"ל היום בשם 'ראש השנה', על אף שהתורה איננה מציינת 

זאת כלל?
כדי להבין את משמעותו המקראית של היום, יש לנו לכאורה מקור אחד בלבד - 

פרשת החצוצרות, כשלענייננו חשובים שני הפסוקים האחרונים:
"וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת, 

ונזכרתם לפני ה' א-להיכם ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם 
ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי 

שלמיכם, והיו לכםלזכרון לפני א-להיכם אני ה' א-להיכם". )במדבר י, ט-י(

המונחים "זכרון" ו"תרועה" מופיעים שוב בסמיכות, ויש להבין את הקשר ביניהם.
ראש השנה כראש חודש.

 ראשית, אנו רואים, כי התקיעה אינה ייחודית דווקא לראש השנה, אלא לכל 
ראש חודש - תקיעה בחצוצרות )וכידוע, במקדש היו תוקעים בחצוצרות אף 

 בראש השנה, עיין במשנה ראש השנה פ"ג מ"ג(. ראש חודש בתקופת המקרא 
היה יום חגיגי הרבה יותר מאשר בימינו]1[, והתקיעה שבו הוגדרה כ"חק לישראל 

הוא, משפט לא-להי יעקב" )תהילים א, ה; עפ"י הפשט אין הכוונה שם לר"ה 
דווקא(. מהי, א"כ, משמעות ה"זיכרון" בראש חודש? מה עניין הזיכרון דווקא לימי 

שמחה ומועד?
2. נבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות בנות 2-4 תלמידים. 

דונו בקבוצות בשאלות הבאות )הכיתוב באדום הינו בעבור המורה(:
1. מהם סמלי ראש השנה?

תשובה אותה נרצה לשמוע: סלק - שיסתלקו אויבנו, דבש - מתיקות, רימון מלא 
גרגרים - שירבו זכויותינו )ניתן להרחיב את הדיון גם לסוג האיחולים(. 
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2. ישנם איחולים על דרך החיוב - שירבו זכיותינו, שנהיה 
לראש, שתתחדש עלינו שנה מתוקה. ואיחולים על דרך 

השלילה - שיסתלקו אויבינו, שיתמו אויבנו, שיכרתו אויבנו 
וכיוב'. מי הם אותם אויבים? האם אלו אויבים חיצוניים או 

אויבים פנימיים שבנו. למה נעדיף פרשנות זו או אחרת.

3. נבקש מבעוד מועד מכל תלמיד להביא לשיעור חינוך 
דבר מאכל אהוב עליו. כל קבוצה תכתוב מאכלים שהביאו 

משתתפיה. במליאה ישתפו התלמידים במה שכתבו.

4. נחלק דף ובו מקור מהתלמוד הבבלי מסכת כריתות 
 דף ו' עמוד א'. 

נקרא אותו יחדיו ונסביר את המשמעות.

מה אנו לומדים ממנו לגבי אכילת מאכלים סמליים בראש 
השנה?

ממקור זה אנו לומדים שהמנהג הנהוג אצלנו כיום בראש 
השנה, לאכול מאכלים סמליים המסמלים את בקשותינו 

ואיחולנו לשנה החדשה הוא מנהג עתיק יומין שהיה מוכר 
כבר בבבל. על פי המקור אנו לומדים שהסימן הוא דבר, 

יש לו כוח ומשמעות ויש לעשותו באופן מוחשי. 

מה המשמעות של סימנים אלה בחיי? מה הם נותנים לי?

סימנים אלה נוכל להשוות את הסימנים לדברים אחרים 
בחיינו שאנו עושים או נמנעים כי אנחנו מרגישים שיש 
בעשייתם כוח, כך למשל אמונות שאנו מחזיקים בהן.  

נוכל לפרש את הסימן גם כסמן שנועד להמריץ ו"לגייס" 
אותנו לעשות מעשים טובים, לגרום לנו לשינוי התנהגות 

שימתיק עלינו את השנה.

כהרחבה לפרשת השבוע ולעיסוק בחגי ישראל, נעמיק 
גם במגילות ובעיקר במגילת אסתר ובמגילת רות.

מגילת רות - הרחבה לפרשת השבוע

מערך שיעור בנושא ילדי העובדים 
הזרים - זכויות האדם

פתיחה:
הצגת השאלות הבאות:

• מהו בית עבורי?
• כיצד אני מגדיר בית? )הגנה, פרטיות, חוף מבטחים 

– ביטחון(
• האם ישנן זכויות אדם העוסקות בנושא בית? מהן?

קריאת קטע אקטואלי  - ילדי העובדים הזרים 
***)ישנה אפשרות להקרנת כתבה בנושא - סיפורו 

של רוברט מתוך כתבה של ערוץ 22 בנושא גירוש ילדי 
http://www.mako.co.il/news- -עובדים זרים

israel/education/Article-aa185649e5e2a21004.
)htm

הממשלה אישרה ביום א' ברוב של 13 תומכים מול 10 
מתנגדים את מסקנותיה של הוועדה הבין משרדית לעניין 

מעמד ילדי העובדים הזרים. משמעות ההחלטה היא כי 400 
ילדים יגורשו מהארץ, אך ל-800 ילדים נוספים שעומדים 

במספר קריטריונים יינתן מעמד חוקי. מי שיישארו בישראל יהיו 
ילדים שנולדו בישראל, מתגוררים בארץ חמש שנים לפחות, 

למדו בחינוך הממלכתי ונרשמו לשנת הלימודים הקרובה 
והינם דוברי עברית. ילדים שעומדים בתנאים אך הוריהם נכנסו 

לארץ שלא כחוק – יגורשו.

בין המשפחות של הילדים שנותרו בישראל ישנן משפחות 
שיתקשו לחזור: משפחות שנמצאו כאן קרוב  לעשרים שנה 

ואף יותר מזה, משפחות מעורבות )למשל - אב אפריקני ואם 
פיליפינית( שלא ברור לאן יוכלו לחזור והיכן יתקבלו ילדיהם 

המעורבים דוברי עברית מושלמת ואנגלית טובה שאינם 
דוברי שפת אמם או אביהם. ישנה גם סכנה לחייהם של חלק 

http://www.hotline.org.il/hebrew/( .מהחוזרים
)news/2010/IsraeliChildrenReview.htm

בשנים האחרונות הלך וצבר תאוצה מאבק ציבורי בישראל 
בעניין. את המאבק הובילו ארגוני זכויות האדם "מוקד סיוע 
לעובדים זרים" ו-"האגודה לזכויות האזרח" וכן בית הספר 
"ביאליק-רוגוזין", שמרבית תלמידיו הם ילדי מהגרי עבודה. 
המאבק התנהל הן במישור המשפטי, הן באמצעות פנייה 

לחברי כנסת וגיוסם לטובת המאבק, והן במישור הציבור - 
באמצעות הגברת החשיפה של הציבור הישראלי אל הילדים 
וגיוס אמנים שהביעו תמיכתם. במהלך השנה האחרונה החל 

מאבק ציבורי מחודש, שכלל הקמת ארגון חדש: "ילדים 

ישראלים". הארגון הקים קבוצה ברשת החברתית "פייסבוק" 
נגד גירוש הילדים וגייס באמצעותה אלפי תומכים ופעילים, 
אינספור כתבות, הפגנות, מודעות שמימנו אישי ציבור, חתני 

פרס ישראל, אנשי חינוך ואמנים. גם נשיא המדינה שמעון 
פרס הופיע באמצעי התקשורת וקרא לשר הפנים להימנע 
מגירוש ילדיהם של מהגרי העבודה ולתת להם מעמד חוקי 

בישראל. בעקבות קריאה זו החליטו השרים לדחות את גירוש 
הילדים עד סוף יולי 2010 - תום שנת הלימודים. מהדורות 

החדשות ותכניות האקטואליה הקדישו רצועות שידור רבות 
לנושא, עמודי החדשות בעיתונות הכתובה עקבו בדריכות אחרי 

השמועות לגבי ההחלטה המתגבשת, ועמודי הדעות מלאו 
טורים רבים שקראו להעניק לאותם 1200 ילדים מעמד של 

קבע בארץ ישראל.

החלטת הממשלה:

לפי הקריטריונים להשארת הילדים בארץ שנקבעו על 
ועדה בין משרדית מי שיוכלו להישאר בארץ הינם ילדים 

שנמצאים מעל חמש שנים בישראל ונטועים חברתית 
בהוויה הישראלית. בין התנאים שקבעה הוועדה: הילד 

למד בשנה האחרונה במערכת החינוך הממלכתית 
בישראל וילמד בשנה הבאה בכיתה א' ומעלה, במועד 

ההחלטה הילד התגורר ברצף חמש שנים ומעלה בארץ, 
נולד בארץ או נכנס אליה לפני גיל 13, על הילד להיות 

דובר עברית והוריו נכנסו באשרה וברישיון לפי חוק 
הכניסה לישראל. המלצות הוועדה מוסברות בצורך 

"למצוא איזון הולם בין זכותה של מדינת ישראל לקבוע מי 
יבוא בשעריה ומי ישהה בתחומה ובין הצורך לתת מענה 

הומניטארי חד פעמי, לקבוצה מוגדרת של ילדי שוהים 
בלתי חוקיים ומשפחותיהם". כמה פעמים לאורך המסמך 

מודגש כי מדובר בהחלטה חד פעמית, שאינה בבחינת 
שינוי במדיניות ההגירה של ישראל.

ראש הממשלה נתניהו התייחס הבוקר בישיבת הממשלה 
לסוגיית גירוש ילדי העובדים הזרים מישראל ואמר כי 

הממשלה מחויבת לטפל בנושא: "גם אם בדעת הקהל זה 
לא נראה הדבר הנכון". במהלך הישיבה, אמר כי הנושא 

נידון כבר למעלה משנה. "אנו עדים להגירה בלתי חוקית 
עצומה של עשרות אלפי ובהמשך מאות אלפי מהגרים 
בלתי חוקיים", הסביר והוסיף "הדבר מהווה איום אמיתי 
על הצביון היהודי של ישראל". אנחנו רוצים לשמר את 
הרוב היהודי הדמוקרטי שמאפשר לקיים מדינת לאום 

יהודית ודמוקרטית". בישיבת הממשלה הובעו דעות 
שונות בנושא ההחלטה לגרש 400 ע ילדי עובדים זרים 

ולהשאיר 800 בארץ. 

עקב הויכוח שנוצר כתוצאה מהחלטת הממשלה בנוגע 
לגירוש ,נראה כי  "הממשלה צפויה לאשר בקרוב שורה 

של תקנות חדשות הנוגעות לנושא הכניסה וההגירה 
לישראל, על רקע הגידול בתופעת ההסתננות והשהייה 

הבלתי חוקית בארץ. לפי התקנות, שיועברו לחקיקה 
ראשית, מבקשי אזרחות לא יוכלו מעתה להסתפק 
בהצהרת האמונים "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן 

למדינת ישראל", אלא יצטרכו להוסיף גם את המילים: 
http://www.ynet.("."כמדינה יהודית ודמוקרטית"

)co.il/articles/0,7340,L-3927599,00.html

לדיון במליאה:
• מהן הזכויות של הילדים שעלולות להיפגע עקב 

ההחלטה על הגירוש?
• לפי דברי ראש הממשלה באיזה דרך פעלה המדינה?

• מה הייתה הצעת הפשרה של הוועדה שהוקמה, מדוע 
זוהי הצעת פשרה?

• מי השתתף במאבק הציבורי? כיצד גופים אלו מהווים 
כלי פיקוח על פעולות הממשלה והחלטותיה?

חלוקה לקבוצות:
מענה על שאלת העמדה: בישראל קיים ויכוח ביחס 

לסוגית ילדי העובדים הזרים, יש הטוענים שאין לגרשם 
וכי יש לאפשר להם לשבת בישראל ישיבת קבע ויש 

המתנגדים לגישה זו.  

הביעו את עמדתכם בנושא זה. נמקו את עמדתכם, 
השתמשו במושגים הלקוחים מתחום האזרחות וכן 

מתוך פרשת וירא, בה פוקדת שרה על אברהם לגרש 
את השפחה שלה הגר יחד עם בנה.

סיכום: הצגת העמדות במליאה.

)http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=736023( :מתוך
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מגילת רות 
כחלק מהעיסוק בפרשת השבוע, ועל מנת לגוון את 

תהליכי החקר האורייניים סביב "מגילת רות", יצפו 
התלמידים בסרט "נודל" שיהווה טריגר לתהליך הלמידה. 

מהלך היחידה:  
א. קריאת סיפור המגילה כפשוטו במטרה שהתלמידים 

יכירו את הנרטיב הבסיסי. 
ב. חילוץ הערכים המרכזיים מהמגילה, בדגש על חסד 

)מהו חסד, מהו החסד במגילת רות, מה ההבדל בין צדקה 
לחסד, דוגמאות לחסדים, משלים וסיפורים ועוד( וחיבור 

לחזון החטיבה וערכיה.   
ג. התייחסות למושגים גר, יתום ואלמנה, דגש על הרעיון כי 

הגר של המקרא דומה לעובדים הזרים של היום. 
ד. עיסוק בנושא העובדים הזרים )מי מהם, זוויות העובד/

המעביד/המדינה, סיפורים שונים של  עובדים זרים, זכויות 
אדם ועוד( 

ה. צפייה בסרט "נודל" כסיכום וחיבור בין ערך החסד 
והנתינה ובין בעיית העובדים הזרים האקטואלית להיום. 

מטרות היחידה בהלימה לציר המארגן הבית-ספרי: 
 הכרת הערכים האוניברסאליים של 	 

חסד ונתינה )אדם(.  
הכרת סיפור המגילה )בן העם(. 	 
הכרת בעיית העובדים הזרים )בן העולם(. 	 
שילוב בין אקטואליה, מקרא וקולנוע – מפגש בין 	 

תקופות, רעיונות, דיסיפלינות ומתודות שונות.  

תקציר הסרט 
בעיה לא צפויה משתלטת על שיגרת החיים של מירי, 

דיילת בכירה באל-על ואלמנת מלחמה - המנקה הסינית 
שעובדת בביתה נעלמת לפתע ומשאירה אצלה את בנה 

הקטן. הילד הסיני יושב אצלה בסלון, לא מוציא מילה 
ומחכה לאמא שלו שתחזור. עכשיו מירי בבית לא רק עם 
אחותה הגדולה, גילה, שעזבה את בעלה ועברה להתגורר 

אצלה, אלא גם עם ילד סיני חשדן ושתקן. בלית ברירה 
נאלצת מירי להתמודד עם האתגר שהמציאות החדשה 

מזמנת לה. היא מצליחה להתחקות על עקבותיה של 
האמא שגורשה לסין, ועכשיו היא גם צריכה למצוא דרך 

להביא לשם את הילד עצמו.

הסרט זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל מונטריאול, 
 ובפרס אופיר לשחקנית המשנה הטובה ביותר 

לענת וקסמן.

הערכים המרכזיים העומדים בסרט הינם נתינה וחסד 
כשברקע בעיית העובדים הזרים במדינת ישראל.

 דף דיון וצפייה בסרט "נודל" - 
"הזמנו עובדים, קיבלנו בני אדם"

מה דעתך - האם נכון להביא עובדים זרים למדינת 	 
ישראל? מדוע? 

מה ידוע לך על העובדים הזרים בישראל? 	 
 מהיכן הגיעו? מדוע? היכן מתגוררים? מה מצבם? 	 

מה ההזדמנויות שהביאו עמם? מהם האתגרים? 
מה למדת מהסרט על מצבם של העובדים הזרים 	 

במדינת ישראל? הדגם  
האם לדעתך פעלה הגיבורה מירי נכון? מדוע? 	 
כיצד אתה היית פועל לו היית במקומה? נמק. 	 
הסרט עוסק בחסד ובנתינה, כפי שהם באים לידי 	 

ביטוי ב"מגילת רות" - הצג לפחות שלוש דוגמאות 
מהסרט המוכיחות זאת.  

 הסרט מתאר מספר סוגים של משפחות. איזה? 	 
במה ערכיהן דומים/שונים משלך? 

יש המדמים את מצבם של העובדים הזרים לעבדות. 	 
האם אתה מסכים? נמק והדגם באמצעות סוגיות 

שעלו בסרט.  
מה לדעתך יכולה המדינה לעשות כדי לשפר את 	 

מצבם של העובדים הזרים בישראל? 
האם אתה יכול לפעול כדי לשפר את מצב העובדים 	 

הזרים בישראל? כיצד? מדוע? 
השווה בין סיפור מגילת רות )ערכים ותוכן( לבין 	 

עלילת הסרט. 
בפעילות משולבות שאלות זהות ושאלות מבררות 	 

זהות סביב הערכים של נתינה וחסד, לצד הצורך 
בזהות ייחודית, העשויות להוביל לדיון בנושא כדילמה 

ערכית הדורשת הכרעה.  
סוגיי העובדים הזרים, הגר, היתום והאלמנה, 	 

 מוצאים ביטוי בפרשות שונות ויאפשרו 
לימוד ספיראלי.

פרשת השבוע - שכבה ט'
 בשכבה ט', ימשיך ויעמיק העיסוק בפרשת השבוע, הפעם דרך 

מקצוע האזרחות. 
באזרחות נלמדים שלושה נושאים מרכזיים, כאשר כחלק מתהליכי הלמידה 

והעמקה יחקרו התלמידים מפרשות השבוע הרלוונטיות, במועדן. 

ארבעת יסודות המדינה - בהקשר זה ילמדו התלמידים סוגיות העוסקות 
בהגדרת גבולות )אישיים ופיזיים(, הגדרה לאומית, שלטון וריבונות. 

זכויות האדם - בהקשר זה ילמדו התלמידים את ההיסטוריה של זכויות 
האדם, מהות זכויות האדם, מקומם של זכויות האדם בחוק ובאמונה היהודית  

ויעסקו גם בזכויות הילד. 
הפרדת רשויות ומשטר דמוקרטי - במסגרת זו ילמדו התלמידים מה מאפיין 

כל אחת מהרשויות ואת הדרך בה הרשויות בולמות ומאזנות זו את זו. 

החיבור לפרשת השבוע יעשה בשתי דרכים: 
חיבור שיעשה על ידי המורה, בתהליך ההוראה, לערכים ולסוגיות מפרשות 
השבוע הרלוונטיות לתוכן הלימודי. כך למשל, עם הקריאה בספר בראשית, 

 המקבילה לפתיחת השנה, יעסקו התלמידים בבריאת האדם ודרכה 
בהגדרת גבולות גן העדן )פיזיים ואישיים(, מתן שמות לחיות כחלק משליטה 

ובעלות וכדומה. 

החיבור השני יעשה באמצעות חקר: 
התלמידים יחולקו לקבוצות. 

כל קבוצה תידרש לבחור עשרה אירועים אקטואליים, שהתרחשו בשלושת 
השבועות עליהם היא אמונה. 

הקבוצה תציג את האירועים לכיתה, תוך התייחסות ל: 
 מהלך האירוע, שותפים לאירוע, ערכים בולטים, זכויות או מושגים 

מתחום הדעת. 
על אחד האירועים תידרש הקבוצה להרחיב ולהשוות, תוך התייחסות לחיבור 

ערכי או מושגי בין האירוע לבין פרשת השבוע. 

דוגמה לחיבור שנעשה לפני כשנה בין "קינת דוד" לבין אירוע טביעה 
בירקון: 

אביו של אחד הנעדרים בכנרת: "איתמר 
יצא לחגוג יום הולדת, שם זה נגמר"

כ-250 איש משתתפים בחיפושים בכנרת אחר איתמר אוחנה מקריית שמונה, 
נחמן איטח מביתר עילית ולירון קראדי מאור עקיבא. קרובי משפחה וחבריהם של 
שלושת הנעדרים הגיעו למוקדי החיפושים, בהם שמעון אוחנה, אביו של איתמר: 

"הוא חגג עם חברים. משם זה נגמר ואין לי עולם". 

אחיה ראב"דפורסם:  13.04.17 , 12:29
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פרשת השבוע

 מהיכן לקוחה הכתבה - הכתבה לקוחה מאתר מאקו חדשות 
)חדשות ערוץ 2(, הכתבה פורסמה ב 13.04.2017, הכותב הוא אחיה ראב"ד 

כותרת הכתבה - אביו של אחד הנעדרים בכנרת: "איתמר יצא לחגוג יום 
הולדת, שם זה נגמר" 

תקציר הכתבה - אחד האירועים שהסעיר את המדינה במהלך חופשת הפסח, 
היו שלושה נערים שטבעו בכנרת. הנערים, אולי שתויים ואולי בחוסר אחריות, 
נכנסו עם מזרון ים פשוט לתוך הכנרת וטבעו. ברגע כתיבת העבודה לא ידוע 

אם כבר מצאו אותם או לא, אבל מפכ"ל המשטרה אמר שהם כבר לא בחיים. 
הכתבה מתמקדת באביו של אחד הנערים, בשמעון אוחנה אביו של איתמר, 

שמרגיש שחייו הסתיימו יחד עם חייו של בנו. הכתבה עוסקת בצער המשפחה, 
באובדן ובעצב. המשפט שהעציב אותי הכי הרבה הוא המשפט שאמר האב 

על עצמו: "משם זה נגמר ואין לי עולם". 

השוואה לפרשת השבוע - שמואל ב', פרק א', שם דוד מתבשר כי שאול 
המלך ובנו יונתן, שהוא חברו הטוב של דוד, נהרגו במלחמה ונכתבת "קינת 

דוד" אותה נוהגים לקרוא גם ביום הזיכרון לחללי צה"ל. באמצעות הקינה ביטא 
דוד את היגון, העצב והצער שחש בשל מותם של  ואת סערת הרגשות שחש. 

גם בשמואל ב' וגם בכתבה מתואר עצב גדול על אבדה של אדם קרוב 
בנסיבות שאינן טבעיות - במקרה של דוד, שאול ויונתן מתו בשדה הקרב, 

בכתבה מדובר על שלושה נערים שככל הנראה מצאו את מותם בטביעה. 

בשני האירועים יש רצון טבעי לוודא כי הדברים אכן קרו – דוד יודע בוודאות 
ששאול ויונתן מתו במלחמה מכיוון שהשליח ראה אותם ואילו המשפחות של 
הנערים נמצאות בחוסר וודאות, בין תקווה לייאוש. עדיף לדעתי לדעת בשורה 

טובה/לא טובה ולהתמודד איתה מאשר לא לדעת ולהיות בבלבול ובחוסר 
וודאות. 

דוד נקם את נקמתם של דוד ויונתן והרוצח שלהם נרצח. המשפחות בכתבה, 
לעומת זאת, לא יכולות להפנות אצבע מאשימה כלפי אף אחד ואינן יכולות 

לנקום. הן נשארות עם כל הכעס והכאב. 

אני לומד כי בשעת צער יש מקום לצער אישי אבל יש צורך גם בשיתוף - גם 
דוד וגם המשפחות משתפות בצערן ומבקשות תמיכה. ככה גם אדם שמת 

בנסיבות אחרות, יש מודעת אבל כדי שידעו וישתתפו בצער המשפחה. יש כאן 
רעיון של שיתוף ותמיכה.

בכתבה שפורסמה ב 13.04.17שמואל ב'תבחינים

המבשר על 
האירוע

שליח עם בגדי אבל: 

אּול, ּוְבָגָדיו  ֲחֶנה ֵמִעם ׁשָ א ִמן-ַהּמַ ה ִאיׁש ּבָ ְוִהּנֵ
ְקֻרִעים, ַוֲאָדָמה ַעל-ֹראׁשֹו; 

אנשי כוחות הביטחון התקשרו למשפחה לדווח להם: 
"שיחת הטלפון הקשה בחיי" 

השליח מדווח כי שאול ויונתן מתו: הבשורה

נֹו, ֵמתּו. אּול ִויהֹוָנָתן ּבְ ֻמתּו, ְוַגם ׁשָ ַוּיָ

כוחות הביטחון דווחו כי שלושת הנערים נסחפו ומפכ"ל 
המשטרה מציין כי "אינם בחיים"

דוד מבקש לוודא את אמיתות הבשורה ושואל את השליח אמיתות הבשורה
כיצד הוא יודע ששאול ויונתן נפלו בקרב? 

נֹו. אּול ִויהֹוָנָתן ּבְ י-ֵמת ׁשָ , ּכִ ֵאיְך ָיַדְעּתָ
והשליח משיב לו כי ראה במו עיניו: 

אּול,  ה ׁשָ ְלּבַֹע, ְוִהּנֵ ַהר ַהּגִ  ִנְקֹרא ִנְקֵריִתי ּבְ
ָען ַעל-ֲחִניתֹו ִנׁשְ

החיפושים נמשכים ובכתבה מבקשות המשפחות 
"המשיכו להתפלל" למרות הודעת המפכ"ל שאין 

תקווה. 

בסיפורו של דוד אין תקווה, ובכתבה המשפחה מנסה 
להיאחז בתקווה

בסיפורו של דוד ראו בוודאות את המתים, ובכתבה 
שלפנינו עדיין מחפשים אותם.  

"איתמר בן 19... יצא לחגוג יום הולדת עם חברים בחוף. 
וזהו, משם אני לא יודע.. חוסר הוודאות חונק ומתיש"  

טביעהמות במלחמהנסיבות המוות

דוד חש בעצב גדול, כמעט מוות: התגובה לבשורה
י ָכל עֹוד  ָבץ, ּכִ י ֲאָחַזִני ַהּשָׁ ֲעָמד ָנא ָעַלי ּוֹמוְתֵתִני, ּכִ

י. י ּבִ ַנְפׁשִ

אבל גדול, אישי של דוד ושל כל עם ישראל: 
אּול ְוַעל- ֻצמּו, ַעד-ָהָעֶרב:  ַעל-ׁשָ ְבּכּו, ַוּיָ דּו, ַוּיִ ְסּפְ ַוּיִ
י  ָרֵאל--ּכִ ית ִיׂשְ נֹו, ְוַעל-ַעם ְיהָוה  ְוַעל-ּבֵ ְיהֹוָנָתן ּבְ

ָחֶרב. ָנְפלּו, ּבֶ

המשפחה עדיין לא אבלה מכיוון שטרם נמצאו הגופות, 
אך הם שרויים בצער גדול כפי שאומר אביו של איתמר 

"אין לי עולם" ומבקשים מכולם להתפלל: 
"כבר מאתמול אני פה אבל לא שמעתי שום דבר חדש. 

אנחנו מתפללים, אנחנו רק מתפללים".

העמלקי שהרג את שאול המלך הוצא  להורג ע"י אחד נקמה
מנעריו של דוד:

ַגע-ּבֹו;  ׁש ּפְ ָעִרים, ַוּיֹאֶמר, ּגַ ְקָרא ָדִוד, ְלַאַחד ֵמַהּנְ ַוּיִ
ֹמת. הּו, ַוּיָ ּכֵ ַוּיַ

אין נקמה. אין מדובר באירוע שהתרחש בכוונה. אין 
בכתבה זו כעס, ביקורת או חיפוש אשמים.

דוד מבקש לא לפרסם את האירוע כדי שהאויבים לא פרסום האירוע
ישמחו: 

ְקלֹון:  חּוֹצת ַאְשׁ רּו ְבּ ׂ ַבְשּ ידּו ְבַגת, ַאל-ְתּ ִגּ ַאל-ַתּ
נֹות  ֲעלְֹזָנה ְבּ ן-ַתּ ים, ֶפּ ִתּ ִלְשׁ נֹות ְפּ ַמְחָנה ְבּ ְשׂ ן-ִתּ ֶפּ

ָהֲעֵרִלים.
דוד מבקש מבנות ישראל לבכות ולהתאבל: 

ֶכיָנה. אּול, ְבּ ָרֵאל--ֶאל-ָשׁ נֹות, ִיְשׂ ְבּ

בכל העיתונים ובכל רשתות הטלוויזיה דיווחו על 
האירוע ועם ישראל כולו בצער המשפחות.

המשפחות מבקשות שנתפלל עבור ילדם ומבקשות 
שיגיעו מתנדבים לסייע בחיפושים: 

"ככל שיהיו יותר מתנדבים לעזרה בחיפושים כך יגדל 
הסיכוי למצוא אותו. בבקשה, עם ישראל, תעזרו לנו. אנו 

חסרי כוחות נפש".


