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 לגלות, לחוות, להרגיש -תרבות  - רציונל למוצר מארגי

בֵּר ֶאל י ה', ֲאֶשר-"דַּ ָת ֲאלֵֶּהם, מֹוֲעדֵּ רְּ ְָּאמַּ ל, ו ָראֵּ נֵּי יִשְּ י קֶֹדש-בְּ אּו אָֹתם ִמקְָּראֵּ ם, מֹוֲעָדי". --ִתקְּרְּ ֶלה הֵּ  אֵּ

 (ג'-ויקרא כ"ג ב')

 

הטקס הבית ספרי הוא אחד הכלים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר להשפעה על עיצוב זהות 

ערכיות בצורה חווייתית ובשל עצם -התלמידים, בעיקר מכיוון שהוא נוגע בסוגיות חינוכיות

ערכיים -ההתכנסות של קהל גדול סביב נרטיב אחד, יחיד ומיוחד, הטומן בחובו מסרים חינוכיים

 לנכון ללמד, להטמיע ולהפיץ בקרב קהילת החזון שלו.  הספר מוצא-שבית

ן, אלא מצע -הטקס כבסיס לעבודה חינוכית זָמֵּ ערכית עם התלמידים יכול להוות לא רק גורם מְּ

-פוֶרה במיוחד הטומן בחובו עושר של אפשרויות להבניית רכיבי זהות יהודית, ציונית ואזרחית

ן בית הספר: שייכות, אחריות, סובלנות ומצוינות. דמוקרטית, בהדגשת הערכים המרכיבים את חזו

פנים התורמת את תרומתה להעמקת הידע הכללי -הטקס מאפשר גם העמקה והתייחסות רבת

 בנוסף לתרומות האחרות.

קיום הטקסים יביא לידי ביטוי את המחויבות שלנו למסורת ישראל, לשימורה ולהמשכיותה, 

ית בקרב התלמידים, והעמקת הקשר והשייכות שלהם טיפוח הזהות היהודית, הציונית והאזרח

 לקהילה, לעם ולמדינה.

הטקסים הם יחידות זמן היוצאות משגרת הלימודים ומוקדשות לציון רעיון או מועד באמצעות 

פעילויות סמליות. קיומו של הטקס והתכנים מהם הוא מורכב, מייצגים את עמוד השדרה הערכי 

עו מהווים פעילות חינוכית ערכית חברתית המשותפת הספר. הפקת הטקס וביצו-של בית

 לתלמידי בית הספר ולמוריהם, ופעמים רבות אף  שותפים לה חברי הקהילה.  

המוצר הינו חוברת הנחיות למורה הבוחנת מגוון היבטים של הטקס הנערך במוסד החינוכי, 

 בנוסף המוצר מציע מגוון פעילויות הקשורות לנושא הטקס. 

את הקשר בין המועד או החג ללוח השנה העברי ומהווה אמצעי להעמקת העיסוק הטקס מזמן 

דמוקרטית של התלמיד בנקודות הזמן העבריות הללו. -בזהות היהודית, הציונית והאזרחית

העצירה בזמן וציונו בטקס, הם אמצעי נוסף להעצמת הפרט ולמתן ביטוי אישי כחלק מחזון בית 

ייתית בעזרת הצגת התכנים בדרכים מגוונות כגון: המחזה, שירה, ספרנו. הטקס מהווה למידה חוו

ריקוד וכד'. כמו כן מעניק הטקס ביטוי יצירתי ושיתופי פעולה עם המוצרים הנוספים בין מורות 

 ספרי.-מתחומי דעת שונים, ובין תלמידים, כביטוי מוחשי לגרעיני המומחיות בפרופיל הבית
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י ביטוי שיתוף פעולה עם הקהילה )גרעין מומחיות( וטיפוח הטקס הינו מפגש קהילתי המביא ליד

תחושת השייכות )ערכים, ערך מוביל וגורם מארגן(. הוא מאיר את המצוינות הקיימת בכל תלמיד 

 ומאפשר לו להביא לידי ביטוי כישורים בתחומים שונים, כמו גם בעבור המורה.

למורה לתכנן ולבצע את הטקס/אירוע. ( המסייע MANUALהמוצר המארגי בנוי כ"מדריך למורה" )

מדריך זה יהווה תבנית עבודה בתחומים השונים. בעזרת תבנית זו המורה תיצוק את תכני הטקס 

ידינו כראויה -דמוקרטי. תבנית זו נמצאה על-תוך התייחסות לשלושת ההיבטים: יהודי, ציוני ואזרחי

מעגל השנה. אנו מאמינים לשכפול ולהעתקה בכל רצף הטקסים והכנסים שאנו עורכים ב

הספר, -שהנכחתה של תבנית זו לא רק מבטיחה את נראות התחומים וההיבטים החשובים לבית

 אלא מקבעת סדרים, פעולות ותכנים, בקרב כל השותפים למעשה החינוכי. 

בנוסף יושם דגש על ציר/רעיון/נושא מרכזי שיבוא לידי ביטוי בכל טקס באופן ספירלי ויביא לידי 

 וי את כישורי הלומד השונים.ביט

תכלית הטקס היא חיזוק המכנה המשותף של הקבוצה המתייחסת לטקס ומתוך כך גם למנהיגיה 

 או ליוזמי הטקס, וזאת על ידי העצמת תחושת הערך של משתתפי הטקס.

ציון אירועים משמעותיים בהיסטוריה הלאומית באמצעות טקסים ואירועים בית ספריים, מעניק 

עמוקה לזהות הלאומית, לתוכנה ולמרכיביה. מתוך כך נבנית זהותו של הפרט נדבך משמעות 

הוא  -אחרי נדבך, והמפגש בין רכיבי הזהות הפנימיים של הפרט לבין רכיבי הזהות הקולקטיביים 

 הספר. -בלתי נמנע, רצוי ומשרת את מטרותיו הפדגוגיות והזהותיות של בית

ית והלאומית של כל עם, אך רק כאשר מטפחים את היחס העבר הוא אחד ממרכיבי הזהות האיש

אל העבר הוא מצליח לתרום את תרומתו להתפתחות הזהות. הזיכרון ההיסטורי הארוך של העם 

היהודי תרם במידה רבה לשמירה על ייחודו. החגים וימי האבל ביהדות תובעים מן האדם 

ה את האירועים שהתרחשו בעבר. להזדהות עם הדמויות שנכחו באירוע, כאילו הוא עצמו חוו

לדוגמה: בחג הפסח אנו יושבים בליל הסדר וחוגגים את יציאת מצרים, ורואים את עצמנו כאילו 

יצאנו ממצרים, תוך מעורבות אישית. באותה שעה ממש עושים זאת כל יהודי העולם: הטקסט 

כל אלה מעמיקם  – והסיפור, הסמלים והסימבולים, הדמויות והאישים, ההסבה סביב שולחן אחד

 הביטוי "והגדת לבנך", מקבל משנה תוקף. –ומקבעים את הזיכרון הקולקטיבי הלאומי 

הוויית הטקס מדגישה את  הדומה והמאחד שבחברה. היא מטעימה את הדרך שבה מתעצם 

המבנה החברתי של הקבוצה המקבלת כוח התמדה באמצעות הסימול הטקסי והמיסטי של 

יסיים שעליהם הוא מושתת. סמלים הם עיצובים מוחשיים של מחשבה, הערכים החברתיים הבס
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הפשטות של מציאות המולבשות צורה נתפסת, גילומים קונקרטיים של רעיונות, עמדות, געגועים 

 או אמונות.

הטקס משמש במה להדגשת מסרים חינוכיים, העברתם למשתתפים וניסיון להטמיעם. עצם 

חשיבותו ומשמעותו של אירוע או מועד. כל עשייה בטקס קיומו של הטקס מהווה הכרזה על 

נושאת עמה ממד סמלי ומשמשת כאלמנט מחנך. סמל הוא עיצוב מוחשי של מחשבות ושל 

רעיונות, מכאן שיש לתת את הדעת על כל אחד ממרכיבי הטקס ועל הרעיונות והאידיאות 

 המשתמעים מהם.  

חינוכי משמעותי. בעולם  שבו ערכי התרבות  המתח בין היסוד הקבוע והיסוד המשתנה הוא מסר

ודפוסיה נתפסים כיחסיים ונמצאים בהשתנות מתמדת, הדפוסים הקבועים בטקס משדרים 

ערכי קבוע.  בכל טקס יש יסודות ריטואליים -המשכיות ומדגישים את קיומו של יסוד תרבותי

טקס )הנפת דגל או קבועים, הן בעיצוב החלל )סמל בית הספר, סמל המדינה( והן במהלך ה

הדלקת נר זיכרון וכד'(. לצידם של היסודות הקבועים קיימים יסודות משתנים. יסודות אלה יוצרים 

ערכי בחברה בכלל, ולא רק -דיאלוג עם היסודות הקבועים, המהווים הד לדיאלוג התרבותי

שתם, הספר. היסוד המשתנה בא לידי ביטוי בנושא הטקס, בטקסטים ובדרכי הג-בתחומי בית

בקטעי המחול והנגינה, ובמידת שיתוף הקהל באופן פעיל בטקס. כל אלה ישפיעו על הבניית 

הזהות של התלמיד, ואנו כמחנכים, נדגיש בתוכו את שלושת העקרונות המארגיים: שלם בתוך 

 דמוקרטיים. -שלמים, נראות, ושילוב הטקסטים היהודיים, הציוניים והאזרחיים

 

 בנימה אישית... 

 לח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים""ויש

 ('ה ,ד")שמות כ

 

הטקסים בביה"ס מהווים נדבך הכרחי וחיוני ללימוד והוראת חגי ישראל ואירועים נלווים, אשר 

נכללים בתוכנית הלימודים השנתית של מערכת החינוך, והינם חלק מההוויה החינוכית של 

ביה"ס. אי לכך, אנו, צוות טקסים ואירועים מצאנו לנכון להגות מוצר מארגי שיהווה אמצעי 

 הספר. -בעבור הצוות החינוכי בביתלהבניית טקס 

מוצר זה יוצג כחוברת הדרכה והסבר למורה, שמטרתה לסייע בשלושת שלבי ההתארגנות 

 לקראת הטקס:

החלק הראשון מתייחס להתארגנות הלוגיסטית, פיסית, סביבתית, לצד הבחירות הפדגוגיות 

 )תכנים, טקסטים, תחומי אמנות(. 
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החלק השני מנחה את המורה בפעילויות אופרטיביות לשיתופם של אנשי מקצוע רלוונטיים, אנשי 

מתן ביטוי אישי ומעצים לכל תלמיד, על פי יכולותיו  -קהילה וכמובן השתתפות תלמידי הכיתה 

 וכישוריו. 

החלק השלישי המופיע בנספחים למוצר, מתמקד בהיבטי מדידה והערכה של יכולת הטקס 

 דמוקרטית של התלמיד, של המורה ושל ההורים.-יע על זהותו היהודית, הציונית והאזרחיתלהשפ

בשונה מטקסים שהתקיימו עד כה ואופיינו בתכנים וטקסטים אקראיים המותנים במידת 

היצירתיות והעדפותיה של המורה המארגנת, חוברת הדרכה זו ממקדת את המורה בבחירת 

דמוקרטי. יצירות -טים: היבט יהודי, היבט ציוני והיבט אזרחייצירות המשלבות את שלושת ההיב

שתוצגנה במגוון שלוחות האמנות ובהלימה לכישורי המשאב האנושי. חוברת ההדרכה תפרוש 

בפני המורה את התהליכים הכרוכים וההכרחיים לקראת טקס, בסדר ארגוני רצוי, לצד תאריכי 

 לוונטיים )אנשי צוות מנהלתיים ופדגוגיים כאחד(. יעד מקדמים, ותסייע בשילובם של אנשי צוות ר

בחוברת נכללים מחוונים כלליים להבניית הטקס, טפסים מנהלתיים ונספחי משובים, לצד הצגת 

 מערך טקס לדוגמה בנושא ט"ו בשבט, הכולל את כלל ההמלצות הפדגוגיות והמארגיות.

קיומו של ציר רעיוני מרכזי  -ותף כלל הטקסים אשר יתקיימו בביה"ס, יציגו מבנה בעל מכנה מש

)בהלימה לנושא החג/מועד(, הבא לידי ביטוי כחוט השני במהלך כל הטקס; כשהטקסטים 

דמוקרטי, ובכך מידת החיבור לכל צופה -הנבחרים מקורם מהעולם היהודי, הציוני והאזרחי

 מתעצמת והטמעת התכנים מתאפשרת. 

סף, החל מחשיפת חוברת ההדרכה למורה, הצגת צוות טקסים ואירועים יהווה נדבך תמיכה נו

 הנספחים הנלווים, מתן ייעוץ שוטף וסיוע בהגהה של הטקס. 

 

 בברכה ובהצלחה לכולנו

 ואירועים צוות מוצר טקסים

 נופר חזמה, יעל צדוק ואורית מזרחי
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     לגלות, לחוות, להרגיש -תרבות שם המוצר: 
  

  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

  המורים מגלים אחריות ושותפות בטקס על ידי לקיחת
 תפקיד וחלק בכל טקס.

  המובילים והחזון של ביה"ס ניל"יהטקס ינכיח את הערכים. 

 .טיפוח זהות יהודית, ציונית ואזרחית 

שיתוף והשתתפות בטקסים 
פריים יחזקו יואירועים בית ס

ויעצימו את תחושת השייכות 
של התלמידים כלפי בית 

 הספר והקהילה.
העשייה, התכנון והביצוע 

בטקסים והאירועים תוביל 
 ללקיחת אחריות.

על ידי  שייכות יוצרת משמעות
שיתוף פעולה תתעמק תחושת 

השייכות ותאפשר לכל מורה 
תחושת משמעות יותר גדולה 

 לעשייה.

  שיתוף פעולה של כל המורים מחנכות
 ומקצועיות.

 עבודת צוות. 

 .מורים יבטאו באופן אישי את כישוריהם 

 .שיתוף פעולה של הקהילה בטקסים מרכזיים 

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 התלמיד יפתח שפה ייחודית ואחידה כבסיס להעמקת זהותו של התלמיד. .1

מורים, תלמידים וכלל קהילת ניל"י יכירו את הטקסטים השונים וינכחו אותם בשיח ולמידה  .2

 המשותפת.

 הכרה במאחד ובמיוחד שלנו כפרט וכקהילה.  .3

 

 הלימודיהתחום 

 
 לפרופיל הבית ספרי.פיתוח שפה משותפת/אחידה וייחודית כחיבור  .1

 הטקס יבטא רעיון/נושא מרכזי כציר מרכזי תוכני. .2

 הטקס יכלול טקסטים מסוגות שונות בהיבטים: יהודי, ציוני ואזרחי. .3

 תהליך רפלקטיבי של התלמידים והצוות החינוכי בסיום הטקס. .4
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 לגלות, לחוות, להרגיש -שם המוצר: תרבות 
 

 

  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

  :מתן מענה לשונות בקרב הלומדים באמצעים חזותיים
תפאורה, במרחבים הפנימיים של מבנה בית הספ,  לוחות 
קיר בכל כיתה והצגת תוצרי יצירה של הילדים מפעילויות 

 שונות ומגוונות.

 מענה לשונות
טיפוח הסובלנות על ידי מתן 

במה ומענה לשונות ולמגוון 
 כישרונות של תלמידי בית

 הספר.

אוירה המעודדת שייכות 
 ומובילה למשמעות.

 שילוב בין תחומי הדעת. 
  עבודת צוות ויצירתיות ושיתוף פעולה עם

 הקהילה.

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 יצירת הסמלים באופן חזותי.העמקת השייכות של התלמיד לסמלי החגים באמצעות  .1
 מרכזי למידה ספיראליים. -סביבה מוזיאלית .2

 הפיסיהתחום 

 
ייצוג חזותי של החג והמועד בכיתות , במרחבי בית הספר ובמקום בו הטקס  .1

 מתנהל.

למידה עצמית ועצמאית בעלת מאפייני חקר וביטוי אישי, בדרכים מגוונות מחוץ  .2

 .כיתתית
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 לגלות, לחוות, להרגיש -שם המוצר: תרבות 
 

 

 

 

  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

  טיפוח הזהות היהודית, הציונית והאזרחית באמצעות
 טקסטים שונים.

  כל תלמיד מוזמן לשתף ולהשתתף בהלימה לעולמו
 התרבותי וכך מתבטא העצמה לפרט.

והשייכות העמקת הקשר 
 לעם ולמדינה

 שייכות יוצרת משמעות
באמצעות הנכחת הסמלים של 

מדינת ישראל והעם היהודי 
 נעמיק את השייכות.

 יצירתיות 
 ביטוי אישי 
 שיתוף פעולה וקהילה 

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 פיתוח שפה אחידה כבסיס להעמקת זהותו של התלמיד בסמלים ורעיונות. .1
 התלמידים יחשפו לסוגות שונות. .2
 התלמידים יכירו את הייחודיות התרבותית של בית ספר. .3
 

 התרבותיהתחום 

 
 ייצוג סמלים ורעיונות של נושא הטקס. .1
 ייצוג ההיבט: יהודי , ציוני, אזרחי  באמצעות סוגות נבחרות. .2
 חיבור בין דיסציפלינות שונות מדגיש את הייחודית התרבותית של בית הספר. .3
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 לגלות, לחוות, להרגיש -שם המוצר: תרבות 
 

 

  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

  מתן ביטוי ליכולות השונות בקרב התלמידים בתחומים
 השונים.

  חשיפה ויצירת קשר בין מסגרות למידה מגוונות: סמינר
לימודי חברותא, מועצת תלמידים,  מנהיגות, תנועות נוער,

 הפסקות פעילות.

 בטקסים והשתתפות שיתוף
 יחזקו סיפריים בית ואירועים

 השייכות תחושת את ויעצימו
 בית כלפי התלמידים של

 .והקהילה הספר
 והביצוע התכנון, העשייה

 תוביל והאירועים בטקסים
 אחריות ולמצוינות. ללקיחת

מתן מענה לשונות היוצרת 
 משמעות.

 עבודת צוות 
 ביטוי אישי 
 )חשיבה יצירתית )חוץ לקופסה 

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
התלמידים יחשפו, ישתפו וישתתפו בשלושת ההיבטים ויפרו האחד את השני במושגים  .1

 הלקוחים מהעולם הציוני, אזרחי ויהודי.
 הטקסטים השונים ותרבות השיח.הכרה במאחד ובמיוחד שלנו כפרט וכקהילה באמצעות  .2
 

 החברתיהתחום 

 
השיח בעקבות התכנון וההתארגנות לטקס יעורר השראה והרהור בין קבוצות  .1

 הטקס והמופע עצמו.
 קבלת תפקידים, ראשי קבוצות. -טיפוח מנהיגות כיתתית ואחריות אישית .2
 מעודד דינמיקה בין הילדים.  .3
4.  
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 להרגישלגלות, לחוות,  -שם המוצר: תרבות 
 

 

 

 

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

  העמקת הקשר ותחושת השייכות בין כלל תלמידי בית
 הספר .

 שימוש מקסימלי במשאב אנוש.  -עבודת צוות בין הצוותים 

שיתופי הפעולה בין המורות 
בעלי פרופסיה שונה וביטויי 

וקבלת תפקידים התחום 
אחריות בצוות המורות, 

תחושת השייכות מועצמת, 
נוצרת גאוות יחידה וכך נוצרת 

סובלנות, הבנה וקבלת 
 האחר.

עשייה משותפת בין כל 
הגורמים יוצרת ומעודדת 

 שייכות.

 י.ביטוי איש 
 שיתוף פעולה -עבודת צוות. 

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 יחולק לצוותי עבודה לקראת הטקס וידע מהו תחום אחריותו.הצוות  .1
 הצוות יארגן את המשימות בקטגוריות של לו,ז, חלוקת אחריות והערות לביצוע. .2
 הצוות יכיר בהתארגנות אבזור לטקס. .3
 הצוות יתאם את מיקום הטקס. .4
 רעיונות בתכנון הטקס. –התלמידים יכינו את עצמם, תפקיד לכל תלמיד כביטוי אישי  .5
 

 הארגוניהתחום 

 
 יצירת קשר בין צוותי העבודה לפני הטקס, במהלך הטקס ובסיום הטקס. .1
 -מילוי טפסים לפני ההתארגנות לטקס, טופס ארגון משימות, משוב לאחר הטקס .2

 טפסים למורה להערכות, חלוקת תפקידים, זמנים.
החוברת תארגן את הטקסים באופן אחיד. שילוב טקסטים מגוונים בהיבטים  .3

ונים ציוני, אזרחי ויהודי, תשלב דיסיפלינות שונות )ריקוד, שירה, הצגה וקריאת הש
 .טקסטים(

4.  



 
 

           

 

12 
 

 לגלות, לחוות, להרגיש -שם המוצר: תרבות 
 

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

בית הספר העמקת הקשר ותחושת השייכות בין כלל תלמידי 
 לבין קהילת היישוב.

 בטקסים והשתתפות שיתוף
 יחזקו סיפריים בית ואירועים

 השייכות תחושת את ויעצימו
 בית כלפי התלמידים של

 .והקהילה הספר
 והביצוע התכנון, העשייה

 תוביל והאירועים בטקסים
תחושת  .אחריות ללקיחת

 השייכות תתגבר
והילדים הצעירים יבינו את 

סובלנות משמעות המושג 
 הלכה למעשה.

 

 ידי על משמעות יוצרת שייכות
בין הקהילה  פעולה שיתוף

לצוות בית הספר והעמקת 
 הקשר. 

יבוא לידי ביטוי ע"י עבודת צוות קהילתית, הורים, 
מורים תלמידים ותושבי היישוב בעלי סיפור אישי. 

 שיתופי פעולה וחיבור בין הדורות וותיקי הישוב.
 

    

 , אזרחיתלהבניית זהות יהודית, ציוניתמטרות 

 
כפרטים וכקהילה. הקנית כלי לפתרון קונפליקטים ודילמות  -הכרה במאחד ובמייחד שלנו .1

 בישוב.
העמקה בשאלות זהות אישית וקהילתית, בעזרת עבודה משותפת ושותפות כבסיס ליצירת  .2

 קהילה בעלת חזון משותף.
סיס להעמקת זהותו של התלמיד המורה פיתוח שפה משותפת דיאלוגית בבית ספר, כב .3

 ואוכלוסיית ההורים ותושבי היישוב.
 

 

 מעורבות הורים וגורמים קהילתיים - הקהילתיהתחום 

 
 שיתוף הקהילה בתהליכי הבניית הטקס. .1
 מתן מקום לחברי הקהילה ביציקת תוכן בטקסים. .2
3.  
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 מדריך למורה
 השנה. במעגל טקסים על" משוחח" מדריך זה

 .שלו העברי הזמן בנקודת טקס כל לפי שאלות/סוגיות של מאגר לפניכם

 שאלה עם מוכנים יגיעו הטקס, כך הילדים ישמשו כהכנה בכיתות לפני הללו השאלות

 .תשובתה את חושף שהטקס

 בהצלחה!

 

 סוגיה ציר מארגן חודש

 סליחה תשרי
 חשוב מדוע? כנס/בטקס אותו ולהנכיח בזמן לעצור חשוב מדוע

 ?בכלל זה את צריך ומי ומחילה כפרה, סליחה של זמן לקבוע

 חשוון
מעורבות 

חברתית עם 
 דילמה

 ?  שיהיה  רוצים אנו מה/  בכיתה  קיים  מה בירור
  רוצים אנו נוספים תחומים באילו? חלק לקחת רוצים אנו במה

 ס"בביה קבוצות יפעלו  בהן שונות מסגרות רעיונות לקיום .לתרום
 והסביבה. הקהילה, ס"ביה למען

למה זה חשוב  –חיים ביחד באי הסכמה"  –"תרבות של מחלוקת 
 לכולנו?

 האור שבי כסלו
תפיסת עולם אישית: "בשלושה דברים האדם משתנה מחברו: 
בקול, במראה ובדעתו"  )סנהדרין, דף ל"ח( מה קורה לו היינו 

 דומים? מה טוב בשונות?

 טבת
ניהול 

 קונפליקטים
 למה כדאי לשמור את הכוח שלנו? מי מחליט האם זה טוב או לא? 

 אחריות שבט
אחריות אישית ואחריות כלפי הסביבה: מה הפער ביניהם? מילה 

 או סיסמה?

 מה תורם החסד ולמי? רק לנזקק? האם החסד הוא גשמי או רוחני? נתינה אדר

 כיום?האומנם אנו בעלי חירות  מעבדות לחירות ניסן

 עצמאות ישראל אייר

אנו באים  עבר מאיזה: או? היום עצמאות בעלי באמת אנחנו האם
 ?עתיד אנו הולכים ולאיזה
 ?לזכור צריך מה? לזכור חשוב למה: זיכרון טקסי

 מה מקומו של הכבוד בהיבטים שבין אדם לזולת?

 עבודה בצוות סיוון
היגות? האם מגיעים להצלחה רק בעבודת צוות? מהי חלוקת מנ

 "קריאת עידוד" ומה הקשר ל"גאוות יחידה"?

 בטחון ובטיחות תמוז
 -רשתות חברתיות: כמה נזק? להרגיש, לדמיין, ליישם, לשתף

 יוצרים שינוי?
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ת "ַהְקֵהל ם אֶׁ עָּ ים, הָּ ִ ש  ֲאנָּ ים הָּ ִ ש  ף ְוַהנ ָּ ַ ר ְוֵגְרךָּ  ְוַהט  ֶׁ יךָּ  ֲאש  רֶׁ עָּ ְ ש  ְמעו   ְלַמַען ב ִ ְ  ו ְלַמַען ִיש 

ְראו   ִיְלְמדו   ת ְויָּ ם' ה אֶׁ ְמרו   ֱאלֵהיכֶׁ ָּ ות ְוש  ת ַלֲעש  ל אֶׁ ְבֵרי כ ָּ ה ד ִ ורָּ ם. ַהז את ַהת   ו ְבֵניהֶׁ

ר ֶׁ ְדעו   לא ֲאש  ְמעו  , יָּ ְ ְמדו   ִיש  ה ְולָּ ת ְלִיְראָּ ל' ה אֶׁ ם כ ָּ ִמים ֱאלֵהיכֶׁ ר ַהי ָּ ֶׁ ם ֲאש  ֶׁ ים ַאת   ַחי ִ

ה ַעל מָּ ֲאדָּ ר הָּ ֶׁ ם ֲאש  ֶׁ ת עְבִרים ַאת  ן אֶׁ ְרד ֵ ה ַהי ַ ָּ מ  ָּ " ש  ה  ָּ ת  ְ  ְלִרש 

 ("בי"א, )דברים ל

 

 חזון בית ספרי

 הזולת כלפי ולסובלנות לאחריות בוגריו את המחנך קהילתי ספר בית הינו נילי ספר בית

 .והסביבה

 .מצוינות פיתוח תוך מיטיבי באופן יכולות מימוש יאפשרו הלמידה תהליכי מגוון

, לקהילה והשייכות הקשר את ויעמיק אזרחית ציונית היהודית הזהות את יטפח הספר בית

 .ולמדינה לעם

 

 מוביליםהערכים 

 שייכות -

 אחריות -

 סובלנות -

 מצויינות -

 

 גרעיני המומחיות

  שילוב בין תחומי הדעת 

  עבודת צוות 

  יצירתיות 

 ביטוי אישי 

 קהילה / שיתוף פעולה 
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 גורם מארגן

 "אחריות יוצרת משמעות"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלכה למעשה

 הטקס יכלול:

 למה" טקס ו"איך" טקס? "–רציונל  .א

עיצוב מקום ההתרחשות ברוח התקופה, רצוי בגישה מינימליסטית  –מקום ההתרחשות  .ב

 ומכוונת לקהל היעד. 

בחינת אורכו של הטקס והתייחסות לקהל היעד, מאפייניו, ובעיקר   –משך ההתרחשות  .ג

 לטווח הקשב והריכוז. 

קריאה, קטעי מופע, שילוב הקלטות )קול, וידיאו, סרטים( התוכן ]קטעי  –חומרי הטקס  .ד

והיחידות שמהן בנוי הטקס[, הם המרכיבים העיקריים שבהם הטקס נבחן. יש להקפיד 

על מאפייני השפה, על אופיים של קטעי המחול וקטעי הנגינה, וחשוב להתאימם לקהל 

דמוקרטיים. -ייםהיעד. בכל טקס תהיה הנכחה של מקורות יהודיים, ציוניים ואזרח

 המורות יכינו את הטקסטים.
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יש להעביר מחוונים  )לפני הטקס, ביום הטקס ולאחר הטקס: אישי לתלמיד ולצוות  .ה

החינוכי( כדוגמה לטקס מיטבי. המחוון מהווה כלי לחיווי דעה על פי תבחינים 

 )קריטריונים( מוסכמים מראש.

מי יכין תפאורה..(.  / דיסק לטקס"של מי המשימה"? תפקיד לכל מורה )מי יכין  -מיפוי .ו

 (תיש להקפיד על "מי" עושה; "מה" עושה; "מתי" עושה. )ראה טבלה מצורפ

 הלימה ליסוד המארגן של כל שכבת גיל.  .ז

 מחוון לבניית טקס.  .ח

 

 חלוקה לזמנים וכיתות

 

 כיתה המועד תאריך עברי

 ח' פתיחת שנה 

 ד' חגי תשרי כ"ח באלול

 ה' רביןרצח יצחק  י"ב במרחשוון

 ב' חנוכה כ"ה בכסלו

 ג' חלוקת תעודות + טקס ט"ו בשבט

 כולן פסח ד' בניסן

 כ"ז בניסן
יום הזיכרון לשואה 

 והגבורה
 ו'

 ל/'ה לה' באייר
יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל ופעולות 
 האיבה

 ז'

 א' מתן תורה ושבועות ד' בסיוון

  יום שיא בית ספרי סיון

  כיתתיותמסיבות סיום  תמוז
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 רגע לפני.... –טקסים ואירועים 

 

 לבני האבות נשיאי המטות ראשי-כל-את ישראל זקני-את שלמה יקהל אז

 ירושלים" —שלמה המלך-אל, ישראל

 א'( ,ח' ,)מלכים א'

 

 מורה יקרה,

 הנה קרב ובא הטקס שעמלת רבות בתכנונו. 

 רגע לפני, בדקי את מוכנותך לקראתו.

 

  לשונית, חודש לפני מועד הטקס. –תכנית הגשת טיוטה להגהה 

 .חוזר לקהילה לגבי מועד הטקס והגעה בחולצה לבנה 

  תלמידים והורים. –ארגון מקומות ישיבה לצופים 

 .דברי פתיחה של ורד 

  קביעת זמנים לחזרות. –מערכת הגברה 

  .רצף שירים עבור הטקס + המנון 

  שרי ו/או לאה. –עיצוב תפאורה 

  טקסים.תיוק הטקס בתיק 

 .הכנת משובים 
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 מחוון למבנה הטקס

 

ם ְנת ָּ נ ַ ִ יךָּ  "ְוש  נֶׁ ָּ , ְלבָּ ְרת  ַ ם ְוִדב  ךָּ , ב ָּ ְבת ְ ִ ש  ךָּ  ב ְ ֵביתֶׁ ךָּ  ב ְ ְכת ְ ךְ  ו ְבלֶׁ רֶׁ ךָּ , ַבד ֶׁ ְכב ְ ָּ "  ו ְבש  ךָּ ו ְבקו מֶׁ

 )דברים ו' ז'(

 

 בחירת סממן מרכזי: ___________________

 

 ציוני דמוקרטי-אזרחי יהודי

 ישראליות חוקתי המקורותשירה מן 

 משוררים נורמות התנהגות תפילה

 סופרים ערכים מדרשים

טקסטים מן הארון 

 הספרים היהודי

מורשת אישית  

 )שורשים(

   המחזה

 

 ניתן לעשות שימוש בתכנים של תרבות ישראל 

  שילוב האומנויות: ריקוד/ שירה/ מוזיקת ליווי/ המחזה/ קריאת טקסטים

 ועוד.
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 היערכות ארגונית מערכתית לקראת הטקס

  

 תאריך: ____________

 שם האירוע/הטקס: _______________________

 תאריך הטקס: _____________    כיתה: _______

 שם המחנכת: ____________________________

 נושא מארגן בטקס: ____________________________________________

 הכנות מקדימות מיפוי כיתתי משאבי אנוש
הערכות 
 לוגיסטית

 הארות

שילוב מורות 

מתחומי דעת שונים 

 )מחול/אמנות(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שילוב כלל ילדי 

הכיתה בטקס 

בהלימה לכישורי 

כל תלמיד ומידת 

 יצירתיותו.

טיוטת הטקס  .1

תועבר לידי 

טרם  הרכזת

חלוקת 

התפקידים 

 לתלמידים.

כתיבת הזמנה  .2

להורים 

ולקהילה 

 (.לרכזת)הגהה 

קביעת מיקום  .3

 הטקס.

קביעת  .4

תאריכים עם 

 הרכזת

לנוכחותה 

בחזרות הינה 

באחריות 

 המחנכת.

 

 הציוד הנדרש. .1

מועדי החזרות  .2

 לטקס.

 מיקום החזרות. .3

עדכון מועדי  .4

החזרות בתכנון 

 השבועי.

עדכון אב הבית  .5

לגבי ההערכות 

 הלוגיסטית.
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 המשימה?של מי 

 הערות אחריות המשימה תאריך
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ו   ת  ְ ש  ֹאְכלו  ְוַאל ת ִ ַלי ְוַאל ת  ן ְוצו מו  עָּ ָּ ו ש  ש  ְמְצִאים ב ְ הו ִדים ַהנ ִ ל ַהי ְ ת כ ָּ נֹוס אֶׁ "ֵלְך כ ְ

ר לֹא  ֶׁ ְך ֲאש  לֶׁ ֶׁ ל ַהמ  בֹוא אֶׁ ן ו ְבֵכן אָּ ֵ צו ם כ  ם ֲאִני ְוַנֲערַֹתי אָּ יֹום ג ַ ה וָּ ִמים ַלְילָּ ת יָּ ֶׁ לֹש  ְ ש 

י ְדת ִ בָּ י אָּ ַבְדת ִ ר אָּ ֶׁ ת ְוַכֲאש   ." ַכד ָּ

 )אסתר ד' ט"ז(

 

 

 טקסים ואירועים –משוב לתלמידים 

 מורה יקרה, השאלות הבאות מהוות אבן דרך לשיח כיתתי לאחר טקס או אירוע.

 אנא בחרי את השאלות, על פי שיקול דעתך, ותעדי את תשובות התלמידים.

 יש להגיש את משוב התלמידים יום לאחר הטקס/האירוע. 

 

 בנושא: ________________   כיתה: ______צפיתם זה עתה בטקס 

 

 הטקס עזר לי להבין טוב יותר את ____________________. .1

 מהו החלק המעניין ביותר עבורך? מדוע? .2

 באיזו מידה הטקס עזר לי ללמוד על הנושא? .3

 מה למדתם מתוך הטקס? .4

 מה מחלקי הטקס עורר בי חוויה מיוחדת שעזרה לי להבין טוב יותר את הנושא? .5

 אילו תחושות התעוררו בכם במהלך ההתכנסות והצפייה יחד? .6

 איזה ערך מפרופיל בית הספר בא לידי ביטוי בטקס? .7
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 טקסים ואירועים –לצוות החינוכי משוב 

 צוות חינוכי יקר,

  ברצוננו לבדוק את איכותם של הטקסים הקשורים ללוח השנה העברי ואת מידת השתלבותם

 ספרי.והתאמתם עם הפרופיל הבית 

  תשובותיכם חשובות לנו מאוד כדי שנוכל ללמוד ולתכנן טוב יותר את הטקסים העתידיים

 הספר. -של בית

 ______ :צפיתם זה עתה בטקס בנושא: ________________   כיתה 

  סמנו  .ליד ההיגד המתאים ביותר לדעה שלכם 

 

 היגד
1 2 3 4 

   כלל לא
במידה רבה 

 מאוד

מיוחדת שעזרה לי להבין הטקס עורר בי חוויה 

 טוב יותר את נושא הטקס.
    

הצפייה בטקס חיזקה את תחושת השייכות ואת 

 הקשר לביה"ס, ליישוב ולמדינה.
    

אני סבור/ה שהצפייה בטקס מאפשרת ביטוי 

 נוסף/ חווייתי ללמידה ולהבנה.
    

אני חושב/ת שקטעי הקריאה בטקס הגבירו את 

 ההבנה של נושא הטקס.
    

השירים וקטעי המוסיקה שהושמעו בטקס גרמו 

 לי לחשוב על נושא הטקס.
    

אני חושב/ת שקטעי המחול וההמחזה העצימו 

 את חווית הצפייה בטקס.
    

בטקס ניכרו באופן ברור הנקודות הבאות: הנושא 

 המארגן, רצף הגיוני ולכידות בין חלקי הטקס.
    

בטקס באו לידי ביטוי, בצורה ברורה, האלמנטים 

 של זהות יהודית, ציונית ואזרחית. 
    

 אנו מודים לך על שיתוף הפעולה במילוי השאלון.
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 טקסים ואירועים –הוריםמשוב 

 הורים יקרים,

  ברצוננו לבדוק את איכותם של הטקסים הקשורים ללוח השנה העברי ואת מידת השתלבותם

 הפרופיל הבית ספרי.והתאמתם עם 

  תשובותיכם חשובות לנו מאוד כדי שנוכל ללמוד ולתכנן טוב יותר את הטקסים העתידיים

 של בית הספר. 

 ______ :צפיתם זה עתה בטקס בנושא: ________________   כיתה 

  סמנו .ליד ההיגד המתאים ביותר לדעה שלכם 

 

 היגד
1 2 3 4 

   כלל לא
במידה רבה 

 מאוד

עורר בי חוויה מיוחדת שעזרה לי להבין הטקס 

 טוב יותר את נושא הטקס.
    

הצפייה בטקס חיזקה את תחושת השייכות ואת 

 הקשר לביה"ס, ליישוב ולמדינה.
    

אני סבור/ה שהצפייה בטקס מאפשרת ביטוי 

 נוסף/ חווייתי ללמידה ולהבנה.
    

אני חושב/ת שקטעי הקריאה בטקס הגבירו את 

 נושא הטקס.ההבנה של 
    

השירים וקטעי המוסיקה שהושמעו בטקס גרמו 

 לי לחשוב על נושא הטקס.
    

אני חושב/ת שקטעי המחול וההמחזה העצימו 

 את חווית הצפייה בטקס.
    

בטקס ניכרו באופן ברור הנקודות הבאות: הנושא 

 המארגן, רצף הגיוני ולכידות בין חלקי הטקס.
    

בטקס באו לידי ביטוי, בצורה ברורה, האלמנטים 

 של זהות יהודית, ציונית ואזרחית. 
    

 אנו מודים לך על שיתוף הפעולה במילוי השאלון.

 
 
 
 
 


