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מה מספרים לי? 
30. מה מסופר על הדמויות ה"מרכזיות": מה הן עושות? מרגישות?

חושבות? מה תפיסת עולמן?
31. מה מסופר על הדמויות "שבשוליים": מה הן עושות? מרגישות?

חושבות? מה תפיסת עולמן?
32. מהם היחסים המתוארים בין הדמויות? מהם יחסי הכוח ביניהן?

33. מה המטרה של הלימוד או הקריאה על האירועים/הנושא? 
מדוע "חשוב" ללמוד אותו? 

מה הסיפור שלא מספרים לי? 
34. מי לא היה שותף לאירוע והיה חשוב/הגיוני שייקח בו חלק? 

35. מהם המסרים הסמויים בסיפור/באירוע? 
36. האם לנרטיב המרכזי של הסיפור יש נרטיבים אחרים אפשריים?

מהם?
37. מה לא מסופר על הדמויות המרכזיות? 
38. מה לא מסופר על הדמויות שבשוליים?

39. אילו דמויות נעדרות מהסיפור/מהאירוע? מדוע לדעתך? 
40. אם דמות משנית בסיפור הייתה מספרת אותו,

מה הייתה מספרת אחרת?

איך מספרים לי? 
41. האם וכיצד עושה הסיפור שימוש ברגשות ליצירת הזדהות 

של הקוראים והקוראות?
42. אם היינו משנים/ות את נקודות ההתחלה ו/או הסיום, 

איך היה משתנה הסיפור?
43. אם הסיפור/האירוע היה ממשיך אחרי שהסתיים, 

מה היה קורה בו?
44. האם הסיפור/האירוע מוצג כאמת מוחלטת ואובייקטיבית? נמק 

45. האם הסיפור מוצג כערכי ומוסרי? נמק 
46. מהו ההקשר הרחב )חברתי-פוליטי( שבו מוצג הסיפור? 

האם רלוונטי להיום? 
47. כיצד מוצגת "ההצלחה"? האם כחריגה? האם נדרש נס, 

מזל או כישרון מיוחד כדי להצליח? או האם היא נגישה לכולן/ם?

איפה אנחנו בסיפור? 
50. איזו אג'נדה יש לי ביחס לסיפור?

51. האם הסיפור מתכתב עם סיפורים/אירועים אחרים שאנחנו
מכירות/ים? )באותו כיוון? בכיוונים מנוגדים? 

52. מה אני לומד/ת מהסיפור/האירוע על עצמי? על הקהילה שלי?
על החברה שאני חי/ה בה?

53. אילו שאלות נוספות אני יכול/ה לשאול על הסיפור/האירוע?
54. האם האירועים משקפים יחסי כוח הקיימים בכיתה שלי? 

בבית הספר? בקהילה?

בסיום 
הלמידה פנה 

אל פרופיל ביה"ס: 
• איזה קשר אתה רואה בין הנלמד

 לבין הכתוב בפרופיל?

• כיצד תפרש את הקשר הזה?

• מה תוכל להגיד על מטרת 

השיעור בהקשר לפרופיל ביה"ס?

• מה אתה לוקח מכל הלימוד 
הזה לחייך שלך? 

* חלק מהשאלות הן השראה מערכת 
קלפים "מקלפת" של עמותת קדמה, 

כפי שהופיעו ברשת.
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שאלות עמ"ר - רציונל 
שילוב שאלות עמ"ר )ערכים, מעורבות ורלוונטיות( בתהליכי ההוראה, הלמידה 

והתקשורת הבין-אישית, מעודדים למידה מעמיקה הכוללת את מכלול אישיותו של 
התלמיד, למידה המרחיבה את היכולות האינטלקטואליות שלו, לצד עולמו הפנימי, 

שיפוטו וערכיו. 

השאלות, כשמן כן הן, מעוררות שיח על ערכים, מעודדות מעורבות בלמידה בפרט 
ומעורבות חברתית בכלל, וכן הן רלוונטיות לעולמו של התלמיד, לכאן ולעכשיו. 

השאלות מאפשרות הרחבה של נקודות המבט, מזמנות שיח זהות ושיח מברר זהות 
תוך שהן מאפשרות ללומד אפשרות לחשוב, לגבש עמדות ולבטא אותן, להתמודד 

עם דילמות, לפתח ראייה ביקורתית רב-מימדית ועוד. 

לשאלות היבטים מגוונים של מדדי הבנה וחשיבה שונים, לצד היבטים משמעותיים 
של רגש, מעורבות אישית, ועמדה ערכית. 

השאלות מזמנות יישום של תפקודי הלומד כולם: תפקוד קוגניטיבי, תפקוד מטה-
קוגניטיבי, הנעה עצמית ללמידה, תפקוד אישי, תפקוד בין אישי ותפקוד אישי תנועתי, 

המקדמים תהליכי למידה פסיכו-פדגוגיים.  

התלמיד יפגוש את השאלות בשיעורי החינוך, בתחומי הדעת, בשיח האישי, ביום 
ההורים עד שיהפכו לחלק בלתי נפרד מסל הכלים של המורה ושל הלומדים. 

הכשרת המורים לשימוש בשאלות עמ"ר, מתפרסת על פני 
ארבעה ממדים: 

עמדות - נעשה שיח בחדר המורים על מהותן של השאלות, על האתגרים ועל 
 ההזדמנויות שהן מזמנות לתהליך ההוראה ועל הדרך המיטבית להתמודד עמן 

אותן באופן מיטבי. 

תוכן - כל מורה קיבל מניפת שאלות, שחוברו ונאספו מאתרים שונים ברשת. 
השאלות ממוינות למספר קטגוריות על פי צבעים: שאלות כחולות – שאלות 

עמ"ר כלליות; שאלות ירוקות – עוסקות ברובד הגלוי של הסיפור/האירוע; 
שאלות סגולות – עוסקות ברובד הסמוי של הסיפור/האירוע; שאלות 

כתומות - עוסקות באווירה ובאינטונציה, עוסקות ב"איך"; שאלות 
חומות - שאלות מבררות זהות, המבקשות לבחון את המפגש בין 

 הסיפור/האירוע ללומד; שאלות 
ירוקות - שאלות העוסקות באופן ישיר בטקסט היהודי 

ובחיבור בין פרופיל בין הספר לבין שאלות הזהות. 

פרקטיקה - במליאות מורים שונות ובישיבות צוות, הוקדש 
זמן ליצירת פרקטיקות שונות לשימוש במניפה: שילוב שאלות 

בבחינות, שילוב שאלות בשיח, שילוב בשיח עם הורים, שילוב בתהליכי 
הוראה ועוד. במפגשים אלו הועלו רעיונות לביצוע והתקיימה התנסות הלכה 

למעשה, תוך תהליכי ברור על ההזדמנויות ועל האתגרים הכרוכים בתהליך, תוך 
ניסיון לתת מענה לאתגרים ולקדם הטמעה מיטבית. בנוסף נבנה מחוון, המגדיר את 

אופן המענה הכתוב לשאלות מסוג זה.

רטוריקה - "שאלות עמ"ר" הפכו למושג השגור בפי כל באי בית הספר, מורים, 
הורים ותלמידים. 

העבודה עם התלמידים, נעשתה גם היא, במקביל, על פי ארבעת הממדים הללו. 

שאלות עמ"ר שזורות בכל המוצרים הבית ספריים.

דוגמאות והמלצות לשימוש בשאלות עמ"ר: 
*** החלוקה לתחומי דעת היא לשם הדוגמאות בלבד – השאלות מתאימות לכל תחומי 

הדעת, בהתאם לתכנים הנלמדים.  

תרבות יהודית ישראלית - חלוקת טקסט יהודי לתלמידים, ובקשה לבחור 2-3 שאלות 
מתוך המניפה ולהתמודד בעזרתן עם הטקסט. 

ספרות - למידה עצמית של יצירה ספרותית: התלמידים נדרשים לקרוא את היצירה 
ולהשיב על שאלה אחת מכל צבע לבחירתם. 

השאלות יכולות לשמש גם לניתוח דמות, למשל: מה ניתן ללמוד מתחושותיה וממעשיה 
של הדמות על הערכים המאפיינים את הסביבה הסובבת אותה?", "מהו לדעתך מוסר 

ההשכל?".  

היסטוריה - עיסוק בדילמות היסטוריות, באמצעות הצגת נקודות מבט שונות והובלה 
לקראת הכרעה, תוך התייחסות לערכים המתנגשים. וכן, לשם חיבור אישי ויצירת 

רלוונטיות סביב שאלות כגון: "אילו יכולת לחזור בזמן, עם איזו עמדה היית מזדהה? 
מדוע?, "אילו חיית באותה התקופה, היכן היית מבסס את חייך? מדוע?"

מדעים - הצגת מוצר טכנולוגי או אירוע מדעי תוך ניסיון לזהות "מהו הערך המרכזי 
באירוע שלפניך"? או "הצג אירוע אקטואלי מחיי היום יום שלך, הממחיש את הערך 

המרכזי באירוע" , "איזו אג'נדה יש לך ביחס לאירוע?"  

מתמטיקה - ניתן לזמן שאלות העוסקות במהות המקצוע כמו: "האם לדעתך חמש 
יחידות מתמטיקה הן מפתח להצלחה בחיים?", "מה מקומה של המתמטיקה 

בחייך?", אילו ערכים מניעים אותך ללמידה?" וכן שילוב שאלות בתוכן הלימוד 
כגון: התבונן בגרף הנתונים שלפניך, כיצד הוא מבטא את הפערים 

החברתיים בישראל? מה לדעתך ניתן לעשות על מנת לצמצם אותם? 

ניתן להשתמש בשאלות כדי לעורר דיון בכיתה / בקבוצות 
כמו "מה דעתך על?" , "מה היית מבקש לאמץ או לדחות 
בעקבות הלמידה על...", "תאר מקרה דומה שנתקלת 

בו", מה הכעיס / ריגש / עניין / הטריד / סיקרן 
אותך במהלך הלמידה?", "איזו אג'נדה יש 

לך ביחס לסיפור?" .

השאלות הן בסיס אין סופי 
לעורר שיח קבוצתי 

ואישי, לזמן שאלות זהות 
ושאלות ברור זהות בכל 

מפגש – אישי או לימודי. 
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ערכיםחזון בית הספר
  הגורם

המארגן
  נוסחת
עבודה

תחומי החיים

התחום הארגוניהתחום החברתיהתחום הקהילתיהתחום לימודיהתחום הפיסי"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

 מורי החטיבה יהיו בעלי •
פרקטיקה המעודדת שיח 

זהות בכל תחומי הדעת, 
בשיעורים ובדרכי ההערכה 

השונים.
 מורי החטיבה יתפשו  את •

שיח הזהות, כחלק בלתי 
נפרד מתהליכי ההוראה 

והלמידה.
 שיפור ברכיבי העניין, •

המוטיבציה, הקרבה 
והאכפתיות במיצ"ב 

ובשאלוני "לשמוע את 
קולם".

 התפתחות תהליכי ברור •
זהות בקרב התלמידים.

 שיפור הישגים.•

העמקת ההיכרות 
ויחסי הקרבה 

והאכפתיות בקרב 
מורים ותלמידים 
ובינם לבין עצמם 

בדגש על ערך 
השייכות לאדם, 

עם ועולם.

שילוב שאלות זהות, 
 שאלות עמ"ר 

)ערכים, מעורבות, 
 רלוונטיות( 

 בכל תחומי הדעת, 
בשיח )אישי, קבוצתי, 

 דיאלוגי, כיתתי( 
ובכתיבה )שיעורי בית, 
מבחנים, עבודות ועוד(.

כל מורה בחטיבה •
קיבל מניפת שאלות 

ויתבקש להתאימן 
לתחומי הדעת שלו.

 כל רכז שכבה •
נדרש לוודא יישום 

השאלות בכיתה 
ובדרכי ההערכה 

השונות 
 השימוש •

בשאלות ייכתב 
כחלק מתוכנית 

העבודה בכל אחד 
מהמקצועות  

 קיום מליאות •
מגוונות, ליישום 

הכלי, תוך הבנת 
ההזדמנויות 
הגלומות בו 
ופרקטיקה  

* כל מורה מחזיק מניפת 
שאלות הכוללת 65 שאלות 

עמ"ר בהן יוכל להשתמש 
במהלך השיעורים.

 * כל תלמיד קיבל הנחיות 
לגבי הרציונל של שאלות 

עמ"ר - תבנית עם מושגים 
מנחים, תיתלה בכל כיתה. 

* בראשית השנה ההורים 
והתלמידים קיבלו הודעה 

במשו"ב/באתר החטיבה על 
שילוב שאלות אלו כחלק 
מהעשייה ומההתחדשות 

הפדגוגית-חינוכית בחטיבה 
ככלי להעמקת היכרות 

וליישום תפקודי לומד.

 * שילוב השאלות מהווה 
חלק בלתי נפרד מתוכנית 

הלימודים המפורסמת באתר 
בין הספר ובאתר החטיבה. 

* כל מטלה/בחינה תכלול 
שאלה אחת לפחות מסוג זה.

* באחריות המחנכים 
והמורים המקצועיים, 

לשבץ את שאלות הזהות, 
בכל תחומי הדעת, בשיח 
ובכתיבה, בכיתה ובדרכי 

ההערכה השונות. 

* יוקנו לתלמיד כלים להשיב 
על שאלות כגון אלו והוא 

יכיר ויתרגל אותן בכל תחומי 
הדעת.

* שיתוף הפרקטיקה 
מורים בבתי ספר אחרים 
)מארגיים ולא מארגיים(. 

* בוקר הורים בכל שכבה 
ישלב בתוכו שיח זהות. 

* אסיפת הורים/ערב 
הורים "אחר" ברוח שאלות 

עמ"ר. 

 גיוון הלמידה בעבודה בקבוצות, 
למידה בחברותא, סביב דילמות 

ונושאים מגוונים.
 

* עידוד אקטיביזם חברתי 
בעקבות שיח בתחומי דעת 

שונים.

* תקציב להכנת מניפת 
השאלות.

* הערכות לישיבות 
צוותים מקצועיים וליווי 
רכזות המקצוע בבניית 

מערכי השיעור וכלי 
ההערכה השונים.

* תהליך משוב באמצע 
התהליך ובסופו למורים 

ולתלמידים.

מפתחות עמ"ר - שילוב שאלות זהות    ושאלות מבררות זהות בתהליכי הלמידה 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית
* העמקת רכיבי הזהות והשייכות כגורמים המשפיעים 

על זהותו היהודית, הציונית והאזרחית של התלמיד.
* יצירת מסגרת לימודית, המחייבת את התלמיד 

להבעת דעות, עמדות וערכים כחלק מרכיבי הזהות 
האישית שלו.

* יצירת אינטראקציה חברתית המחייבת הפגנת ידע 
ושליטה במיומנויות.
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מטרת שילובן של שאלות עמ"ר, לעודד למידה מעמיקה 
הכוללת את מכלול אישיותו של התלמיד, למידה שתרחיב 
את היכולות האינטלקטואליות לצד עולמו הפנימי, שיפוטו 
וערכיו. השאלות כוללות התייחסות להיבטים מרכזיים של 

הבנה, חשיבה, רגש, מעורבות אישית, ועמדה ערכית. 

1. מה דעתך על... בסס את עמדתך על ... 
2. מהי הדילמה באירוע? הצג שתי חלופות להתמודדות

עם הדילמה ונמק את הכרעתך בין השתיים. 
3. לו היית יכול לחזור אחורה בזמן, עם איזו עמדה היית

מזדהה? מדוע?  
4. אילו חיית באותה התקופה, היכן היית מבסס את

חייך? מדוע? 
5. מהו הערך המרכזי באירוע שלפניך?

6. הצג אירוע אקטואלי מחיי היום יום שלך, הממחיש
את הערך המרכזי באירוע.     

7. מה ניתן ללמוד מתחושותיה וממעשיה של הדמות
על הערכים המאפיינים את החברה הסובבת אותה? 

8. אלו ערכים, לדעתך, צריכים להנחות את האירוע/
הדמויות בקבלת ההחלטות? 

9. מהו לדעתך מוסר ההשכל שניתן ללמוד מהאירוע
לימנו אנו? 

10. מהן התכונות המתגלות מתוך 
ההתרחשות? איזו מהן היית רוצה 

לאמץ או לדחות? 
מדוע? 

11. עם מי/מה אתה מזדהה בהשתלשלות האירועים?
מדוע? 

12. תאר מקרה דומה שנתקלת בו. 
13. איזה ערך היית מבקש להנחיל לחברה הישראלית,

בעקבות הנלמד? מדוע? 
14. כתוב חיבור על אישיות שאתה מעריך מאד,

מבחינת תכונותיה, התנהגותה, והדעות שלה והזמן 
דיאלוג בינה לבין הנלמד. 

15. מה הכעיס/ריגש/עניין/הטריד/סיקרן אותך במהלך
הלמידה? מדוע? 

16. הסבר מהו המסר הערכי העולה מתוך הדברים 
17. האם אתה מסכים עם התפיסה שבאה לידי ביטוי

בדברים האלה? נמק את תשובתך.
18. מה עורר בך הזדהות? מדוע?

19. בחר באחד הקשיים שלדעתך הוא המשמעותי
ביותר, הצג אותו ונמק את בחירתך.

20. במבט לאחור, כאשר ידועים לך הפרטים
ההיסטוריים שאירעו, מה היא העמדה שאתה 

מזדהה עמה? נמק ובסס תשובתך.
21. בחר באחת הדמויות עליהן למדת בפרק 

זה - הדגם באמצעות פעולה אחת שלה את דרך 
ההתמודדות שלה עם מציאות זמנו.

22. ציין ערך אחד שאתה לומד מדרכה או מפועלה של
אחת הדמויות שנלמדה.  הסבר כיצד ערך זה בא 

לידי ביטוי בפועלה.  
23. האם נקודת המבט שנלמד היא אובייקטיבית או

סובייקטיבית? נמק .
24. מהם האינטרסים החבויים באירועים? 

)פוליטיים,
כלכליים, חברתיים ואחרים(. 

25. באיזה אופן משפיע האירוע על דמויות 
ואירועים אחרים? 

26. מהי הרלוונטיות של האירוע לחיינו כיום? 
27. אם היית ניתנת לך האפשרות לקחת את אחת
הדמויות למסע בחייך, את מי היית לוקח? לאן? 

מדוע? 
28. מהי תמונת המציאות שמבנה הסיפור? עד כמה

הוא דומה/שונה מהעולם שלי? 
29. האם האירוע משמר/מחזק סטריאוטיפים ודעות

קדומות או מאתגר אותם? 

שאלות עמ"ר - ערכים, מעורבות, רלוונטיות

9. מה גלוי ומה נרמז בטקסט? 
10. מה מרמז לך הטקסט? 

11. איזה שאלות הוא מזמין אותך לשאול? 
12. מה הוא מעורר בך? 

13. איזו משמעות יש לטקסט לחיי החברה 
ולעתידה? 

14. מה אתה יכול להסיק על מורשת ישראל ותרבותה 
לאור העובדה ש"מישהו שר את זה קודם" לפנינו? 

15. אלו עמדות/מחשבות/דעות/אמונות אתה
מגלם בתוכך לאור הלמידה החדשה? 

16. האם תוכל להצביע על שינוי שחל בך בעמדות/
מחשבות/דעות/אמונות בעקבות הלמידה? 

17. כיצד תוכל להשפיע על הסביבה האנושית שלך
 לאור למידתך החדשה? 

18. מה אתה מוכן לקחת על עצמך להוביל/לכתוב/
לשורר/להשפיע/לקדם/לדחוף? 

19. מה היית בוחר להעביר/ללמד אחרים, 
בעקבות הטקסט? 

20. מה לא זיהינו בטקסט ואתה רוצה להוסיף לנו? 

 בעקבות הטקסט היהודי - 
שאלות מבררות זהות  

שאלות מבררות זהות הן שאלות המתייחסות לרכיב זהות 
 קולקטיבי של 

עם ישראל )שפה, טקסט, ערכים, מקום, מסורת, מנהגים, 
 זכרון קולקטיבי, 

סמל, ריטואל, אישים ועוד( ומפגשם עם רכיבי זהות 
 אישיים-פנימיים 

של הלומד ולהיפך. 

1. אלו מחשבות מעלה בכם הטקסט? 
2. כיצד אתם מבינים אותו ומה הפרשנות שאתם

מעניקים לו? 
3. עד כמה אתם חשים שהטקסט הזה שייך לכם? 

4. מה זה אומר לכם שמישהו מעמכם כתב
את זה? 

5. מה תוכלו לומר על הרלוונטיות של הטקסט הזה
לימנו, למרות שחלפו שנים רבות מכתיבתו? 

6. כיצד תוכלו למצוא קשרים והקשרים של 
הטקסט לחייכם, כאן ועכשיו? 

7. איזו סוגייה אישית וחברתית אתם מזהים בטקסט? 
8. איזה פנים של חברה רצויה מצייר הטקסט? 

איכות התשובה / 
רכיבי התשובה

תשובה שגויה / ציון 0%תשובה חלקית / ציון 50%תשובה מלאה / ציון 100%

כתיבת עמדה/ קביעת 
סדר עדיפויות

נקט עמדה ברורה או משתמעת 
באופן ברור מהדברים.

התלמיד לא נקט עמדה.העמדה אינה ברורה.

נימוק
הנימוק בהיר ומפורט

מקושר לעמדה באופן ישיר.

נימוק כללי ללא פירוט מספק 
המוכיח את העמדה.

הנימוק אינו מוכיח את 
העמדה/ כולל טעויות 
לוגיות/ אין נימוק כלל.

קול אישי
מודגש החיבור של התלמיד 

לעמדה / הבאת דוגמה מחיי 
התלמיד.

מופיע 'קול אישי' ללא פירוט או 
דוגמה לא מקושרת לעמדה.

אין 'קול אישי' / אין דוגמה 
מחיי התלמיד.

לשון, מבע ותקינות
ניסוח תקין, פיסוק נכון, ללא 

שגיאות כתיב.
ניסוח לא הולם, אין פיסוק/ פיסוק 

לא נכון, שגיאות כתיב.
שגיאות ניסוח, שימוש שגוי 

בפיסוק, שגיאות כתיב.

מחוון לשאלות עמ"ר


