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"שלושה אוהבים יש לו לאדם: 
בניו, ממונו ומעשיו הטובים..."

)פרקי דרבי אליעזר(

מקובל לראות את ליבת הפעילות של בית הספר בעבודה עם התלמידים 
הלומדים בו. מרבית בתי הספר רואים גם בעבודה עם הורי התלמידים חלק 
מהותי מתחום אחריותם ומשקיעים בכך משאבים וחשיבה, אך רק מעטים 

מבתי הספר פועלים לחיזוק הקשרים בין בית הספר לכלל הקהילה והסביבה 
שלו, ובכלל זה יחידות הרשות המקומית, מסגרות חינוך בלתי פורמלי, הקהילה 

העסקית ועוד.

במציאות של מערכות פתוחות, בעולם שבו הגבולות בין "ארגון" ל"סביבה" 
מיטשטשים, בית הספר אינו יכול להרשות לעצמו להתנהל כארגון סגור בין 

קירותיו. חשוב שבית הספר "ֵיצא אל העולם" וחשוב גם "להכניס את העולם 
פנימה", מתוך שמירה על גבולות המאפשרים תפקוד יעיל.

לא מדובר רק ב"רוח הזמן" התובעת שינוי תפיסה. מחקרים רבים מראים 
שיצירת שותפויות וקשרי מעורבות הדדית של בית הספר עם הקהילה הסובבת 

חיונית לחיזוק מעמדו של בית הספר, לחיזוק מעורבות המורים והתלמידים 
בקהילה, להעצמת ערכים חברתיים וזהות אזרחית, וכן לשיפור ההישגים 

הלימודיים והרווחה החברתית של תלמידי בית הספר.

סוגיית השייכות לבית הספר, סוגיה מרכזית באקלים בית ספרי, נקשרת 
קשר הדוק לחיבור בין בית הספר לקהילה ולסביבה שלו. כמו כן מתחזקת 
והולכת התפיסה הרואה במשימת החינוך עניין משותף של המשפחה, בית 

הספר והקהילה. שלושת הגורמים הללו, הפועלים כסֵפרות חופפות ומשיקות, 
משפיעים על הילדים, על חינוכם ועל התפתחותם. הקהילה והסביבה עשויות 

אפוא, בעבודה מושכלת, לשמש משאב להתפתחות הילדים הן במישור 
 הפדגוגי והן במישור החברתי, ובה בעת לתרום לקהילה ולהורים. 
 )איתי אשר, יפה בניה, רון עופר, יוחאי רוזנברג, הילה ארזי-חטאב,

 אבני ראשה, 2014(

וכנאמר לבני ישראל במצוות הקהל: 

בֹוא ָכל- ּכֹות. ְבּ ַחג ַהֻסּ ה ְבּ ִמָטּ ׁ ַנת ַהְשּ ֹמֵעד ְשׁ ִנים, ְבּ ַבע ָשׁ ץ ֶשׁ "ִמֵקּ
ְקָרא ֶאת- ר ִיְבָחר ִתּ קֹום, ֲאֶשׁ ָמּ ֵני ה' ֱאלֶֹהיָך, ַבּ ָרֵאל, ֵלָראֹות ֶאת-ְפּ ִיְשׂ

ר  ף, ְוֵגְרָך, ֲאֶשׁ ים ְוַהַטּ ִשׁ ים ְוַהָנּ ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ַהְקֵהל ֶאת-ָהָעם, ָהֲאָנִשׁ
ְמרּו  ְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו, ְוָיְראּו ֶאת-ה' ֱאלֵֹהיֶכם, ְוָשׁ ָעֶריָך ְלַמַען ִיְשׁ ְשׁ ִבּ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת". ל-ִדּ ַלֲעׂשֹות, ֶאת-ָכּ

"צריך כפר שלם כדי 
לגדל ילד". 

)פתגם אפריקני(

אלברט איינשטיין אמר כי- 

"עיקר מהותו וערכו של היחיד 
אינו בזכות היותו יצור מובדל, 

אלא בזכות היותו חלק מציבור 
אנושי גדול".
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בעקבות חזון החטיבה, אנו שואפים להצמיח תלמיד שיהא 
אדם, בן העם ובן העולם - כזה המחובר לעצמו, למורשתו, 
לזהותו היהודית והציונית, שיהא בעל ידע רלוונטי, סובלנות 

וקבלת האחר, שיאפשרו לו להיות איש העולם הגדול. 

ישנן דרכים רבות ומגוונות לזמן את החיבורים הללו 
 המתקיימים דרך קבע בתהליך החינוכי והמשלבים 
 "שיח על" ו"מפגש עם". אנו עושים זאת באמצעות 

שאילת שאלות, תהליכי חקר, עבודה בקבוצות, העלאת 
דילמות ערכיות ומוסריות, הבנייה משותפת של מסעות 

חינוכיים ועוד. 

מצאנו, כי הדרך המשמעותית ביותר, היא זו היוצאת 
מגבולות הכיתה, ומזמנת מפגש בלתי אמצעי בין 

התלמיד לבין הקהילה – מפגש המזמן לו, בה בעת, 
מפגש גם עם עצמו ועם תהליכי הבניית זהותו. 

 ומהי קהילה?  מילון אבן שושן מגדיר את הקהילה 
"קהל מאורגן, ציבור מוגדר". 

קהילה )באנגלית: Community( היא מוסד חברתי, אוסף 
של אנשים, שיש להם מטרות משותפות, תרבות וערכים 

חברתיים משותפים, ולעתים גם קרבה גאוגרפית. 

שימוש במונח "קהילה" הפך לאופנתי מאוד בשני העשורים 
האחרונים. סוציולוגים רואים בהתפרקות ה"קהילה" 

מקור למשברים ולבעיות הפוקדים את החברה. הוגי 
דעות מגייסים את הטיעון של טובת ה"קהילה" בקריאתם 

להרחיב את סמכויות המשטרה, לאסור פורנוגרפיה או 
להרתיע אנשים מגירושין. אנשי דת מבכים את אובדן 

הקהילה בניסיונותיהם להחזיר בתשובה. שומרי איכות 
הסביבה מדברים על הצורך ליצור "קהילה עולמית". 
גם בתחום החינוך נשמעות קריאות ליצור בתי ספר 

"קהילתיים", "קהילות לומדות" של מורים, "קהילות חקר" 
ואף "קהילות חשיבה". 

השימושים במונח "קהילה" מגוונים ואף סותרים: אחדים 
מדגישים את הקרבה הגיאוגרפית והרגשית בין חברי 

הקהילה, ומתארים אינטימיות המזכירה משפחה. אחרים 

מדגישים את דרך קבלת ההחלטות השיתופית שמאפיינת 
"קהילה דמוקרטית". יש מי ששם במוקד הקהילה שורשים 
וזהות. משותפת לכולם תחושת ה"ביחד", התופסת מקום 

משמעותי בתודעת היחיד.

לרוב, הקריאה לחיזוק הקהילה מלווה בגעגוע נוסטלגי 
לעבר טוב ופשוט: כשמשפחה הייתה משפחה, כשהשכנים 

הכירו אחד את השני וכולנו היינו מוסריים יותר.... נראה 
שהמושג "קהילה" מעורר אסוציאציות חיוביות, מזכיר 

דברים שחסרים לנו, ולכן הולך וגובר השימוש בו. 
למרות שאין הגדרה מוסכמת למושג "קהילה", "יש הסכמה 
 רבה בין רפורמטורים חינוכיים שמשהו בשם 'קהילה' רצוי. 
)אדם ליפסטיין, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים 

על קהילה, 2000(. 

ומהי קהילת בית הספר? במחוזותינו רב השימוש בצירוף 
 המונחים: "יחסי קהילה-בית ספר", "היציאה לקהילה",
"בית הספר של הקהילה" וכדומה. במרבית המקרים 
העמקה בפרטי התוכנית המוצעת או תיאור הפעולה 
מתמקד ב"הורים" כקהל יעד המייצג את ה"קהילה" 
ובמורים ובילדי בית ספר מסוים ביישוב או בשכונה 

"כמערכת החינוך" נושא הפעולה. )שרה שדמי-וורטמן, 
חינוך בונה קהילה-קהילה בונה חינוך, 2014(. 

בחטיבת זאב, הרחבנו את המושג "קהילה" ואנו עוסקים 
בזיקה שבין מערכת החינוך, ובית הספר במרכזו, לבין 

היישוב או השכונה שבה הוא פועל ועל כן הקהילה 
 שלנו כוללת מצד אחד את כלל באי בית הספר 

 )מורים, תלמידים, הורים( וכן את המרחב הציבורי 
)מועדון קשישים, בתי ספר לחינוך מיוחד ועוד(.   

גרעיני המומחיות של החטיבה, להצטיין בדרך שלך, חדשנות חינוכית וחיבור 
לחזון השואף להצמיח תלמיד בעל זיקה לעם ולעולם, באים לידי ביטוי 

במשימות חקר, הניתנות בכל אחת מהשכבות, מלוות על ידי מחנכי הכיתות, 
ושיאן בבוקר הורים ותלמידים. 

במהלך הבוקר מציגים התלמידים את תוצריהם, מתקיים מפגש של קהילת 
ההורים בינם לבין עצמם ומתקיים שיח זהות משתף סביב שולחנות עגולים. 

  .PBL – עבודת החקר מתבצעת על פי עקרונות הלמידה מבוססת הפרויקטים
למידה סביב פרויקטים הינה  דרך לימוד בה הלומדים עוסקים בשאלות 

משמעותיות דרך תהליך של חקירה ושיתוף פעולה: העבודה נעשית בקבוצות 
והיא כוללת שאילת שאלות, תהליך חקר, בניית תוצר, פרזנטציה ומשוב, וכוללת 

בתוכה את כלל מיומנויות המאה העשרים ואחת, הן מבחינה אקדמית והן 
מבחינה התפתחותית )רחמים, 2014(.  

שורשים 
 שכבה ז' עוסקת בחקר השורשים המשפחתיים, וזאת בסיוע חוברת 

 שורשים שנבנתה כמוצר מארגי ושזורות בה משימות המזמנות שיח זהות
ושיח מברר זהות. 

"... העבר איננו תכשיט חתום בתוך קופסה של בדולח
גם איננו נחש בתוך צנצנת של כוהל

העבר מתנועע בתוך ההווה..." 
)באותו ערב מוזר, זלדה( 

האדם 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.
לאורך כל שנות הגלות, הגירושים והנדודים, לקח עמו עם ישראל את הספר. 

כך נמנע אובדן הסיפור, והמשיכה להתפתח היצירה הרוחנית, הספרותית 
וההלכתית לארוך כל השנים. הסיפור היהודי ממשיך להיכתב גם בימינו, 

כשניחוחות ישראליים מעטרים אותו בגישה של "כזה ראה וחדש", הרומזת לנו 
לא לוותר על מקומו המכונן של הסיפור מחד גיסא, אך מעניקה לנו את חירות 

הפרשנות והלימוד מאידך גיסא. 
חירות פרשנית זו, באה בעקבות התמודדות עם שאלות מבררות זהות, שהן 

שאלות המתייחסות לרכיב זהות קולקטיבי של עם ישראל )שפה, טקסט, ערכים, 
מקום, מסורת, מנהגים, זיכרון קולקטיבי, סמל, מנהגים, אישים ודמויות מכוננות 

ועוד( ומפגשם עם רכיבי זהות אישיים-פנימיים של האדם. 

רציונל המוצר

"אדם אינו חי את חייו הפרטיים בלבד 
אלא גם, באופן מודע או בלתי מודע, 

את חיי תקופתו ואת אלה של אנשיה" 
)תומאס מאן, מתוך הספר "הר הקסמים"(.

זאב על הבר - מפגש עם קהילת ההורים
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על מנת ליצור זיקה בין רכיבי הזהות הקולקטיביים 
לרכיבי הזהות האישיים, יש צורך ליצור מרחב אשר בו 
סימני שאלה בלתי נגמרים. מרחב זה נוצר ע"י שאילת 
שאלות המקושרות לזהות האישית )עמדות, מחשבות, 

ערכים, רגשות וכו'(. 
שאילת שאלות כגון אלה, מהווה כלי להעמקה בשיח 

הזהות ביניכם לבין עצמכם ולזולתכם. 
כל אחד מבני האדם משתייך למשפחה, שבניה קשורים 

זה בזה לא רק בקשר של דם, אלא גם בקשר מסורתי 
ותרבותי. את המשפחות היהודיות מייחד בנוסף על 

הקשר ההדוק בינו לבין עצמו, גם ההשתייכות לעם היהודי, 
להיסטוריה שלו ולתרבותו. דרך חקר השורשים, נכיר את 

ההיסטוריה של משפחתנו, נעמיק את הקשר והשייכות 
למשפחה, נברר את זהותנו כיהודים וכישראלים ונגבש את 

תחושותינו באשר למקומה של מדינת ישראל בחיינו.
כל תלמיד חוקר בביתו את משפחתו יאסוף תצלומים, 

תעודות חפצים הנמצאים בביתו או אצל קרובי משפחה 
הקשורים לעבר משפחתו. כמו כן מקיים ראיונות עם בני 

משפחה: הורים, דודים, סבים, סבתות, ישמע סיפורים, 
ניגונים ושירים המיוחדים למשפחה. 

המידע נארג לחוברת מקיפה המראה כיצד הוא ומשפחתו 
הנם חלק משרשרת של קהילה ועם שלם, כיצד הם חלק 

בלתי נפרד מהגדרת הזהות האישית והלאומית של כל 
אחד מאתנו.

חוברת השורשים נטווית בליווי מחנכי הכיתות ובנויה 
משלושה מעגלים: על עצמי, על משפחתי, על מקורותיי 

ושיאה בבוקר משותף, לכלל ההורים והתלמידים בשכבה.  
במהלך המפגש המשותף עם ההורים, מתקיימת תערוכה 

מרשימה של עבודות השורשים; מתקיים שיח בקבוצות 
מעורבות, הורים ותלמידים, סביב מקורות העוסקים בסוגיה 

"מהו ישראלי", מתקיימת ארוחת בוקר משותפת ובסופה, 
צופים ההורים והתלמידים בהצגה רלוונטית. 

סמי מיכאל, שעלה מעירק בצעירותו, אמר על 
הזהות הישראלית:

"שנים ביקשו לשכנעני כי עלי להתבייש בגלות, 
כי כדאי להתנער ממוצאי ומוטב שאשכח 

את שפת אמי. הפרס הנכסף היה הזהות 
הישראלית שופעת הגאווה. כמעט כולם נכנעו 

ללחץ האוויר של החברה הקולטת...והנה 
כעבור שנים רבות אני מגלה כי דווקא ישראל 

המוסמכת אינה שוכחת. היא מזכירה לי 
כי שורשי נעוצים בבגדאד. כלומר, לזהות 

הישראלית קדמה זהות אחרת. כאילו שתי 
הזהויות הן שתי שכבות גיאולוגיות שונות, 

אך לשם מיפוי השכבה העליונה יש לחשוף 
ולהגדיר את השכבה התחתונה... בנקודה 
זו אני חי עם זהות חצויה: ההווה שלי פוסל 

את עברי, ועברי מבקש לחסל את ההווה... 
הזהות הישראלית מבלבלת ומבולבלת, אך 
היא קיימת בצורתה הבסיסית והמאחדת 

כמו כל זהות אחרת שנוצרה במאה 
הזאת... בתור יוצא ארץ מוסלמית למדתי 

לחיות עם קרעי זהויות..." 

)שרה אהרוני ומאיר אהרוני. אישים ומעשים 
בישראל, ספר היובל, הוצאת מקסם, 1998(

פרקי אבות
שכבה ח' עוסקת בחקר פרקי אבות. 

פרקי אבות הינו חלק מתוכנית הלימודים של תרבות ישראל, כאשר תכנית זו 
מדגישה ומחזקת את תרומתם של הערכים היהודיים.

פרקי אבות כוללים:

ערכים
דרך ארץ

עצות להתנהגות טובה
בפרקי אבות טמונים היסודות המהווים תשתית 

לבניית חברה מוסרית וחברתית

במהלך הפרויקט עובדים התלמידים בשיתוף פעולה על מנת ליצור תוצר 
משותף. 

תהליך העבודה:  
בחירת ערך מתוך רשימת ערכים המצויים בפרקי אבות
כתיבת משנה משלהם המשקפת את הערך שבחרו בו. 

את המשנה נדרשים התלמידים לכתוב בעזרת כישוריהם ולבטא בתוכה את 
דעותיהם לגבי הערך. 

ביטוי המשנה שיצרו בצורה יצירתית כמו שיר/סיפור/ציור וכדומה.

במהלך הפרויקט נחשפים התלמידים ללמידה חדשנית - למידה מכוונת 
תוצר; עבודה בקבוצות - במהלך העבודה בקבוצות היה דיבור שיתופי 

עם כללי הקשבה, כבוד, ביקורת והעלאת רעיונות בן חברי הקבוצה; 
אפשרות לכל תלמיד להצטיין בדרך שלו לבטא את עצמו בדרכים מגוונות; 

חיבור התלמיד עם חזון החטיבה, השואפת להצמיח תלמיד שידע להיות 
אדם, בן העם ובן העולם; הקשבה וסבלנות - צירים מארגנים וערכים 

המובילים בחטיבה.  

תוצר: 
מצגת המכילה את המשנה, ההסבר שלה ואת כל תהליך העבודה-פוסטר 

של כל משנה שעוצב על ידי התלמידים; ספרון המאגד את כל המשניות של 
השכבה. 

לסיכום התהליך מתקיים מפגש משותף עם ההורים, מציגים התלמידים 
את תהליך העבודה ואת המשניות שיצרו וההורים מוזמנים ליצור יחד עם 

התלמידים, משניות משלהם. גם בבוקר זה מתקיימת, בנוסף, ארוחת בוקר 
משותפת ופעילות העשרה.  
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זאב על הבר

ציונות
שכבה ט' עוסקת בחקר הציונות, בדגש על ספרו של 

הרצל "מדינת היהודים" והשוואה בין החזון לבין המציאות.  
שאלת החקר המובילה: מה היה חזונו של הרצל 

בתחומי חיים שונים ובאיזו מידה מתממש חזון זה 
במדינת ישראל כיום?  

"אין בן אנוש עשיר או בעל עצמה היכול להעתיק 
עם שלם ממקום למקום.

רק רעיון יכול לעשות זאת. לרעיון המדינה ודאי 
יש עצמה כזאת, היהודים חלמו חלום זה משך 

הגלות הארוכה. 
הסיסמא עתיקת היומין שלנו היא לשנה הבאה 

בירושלים. 
עכשיו עלינו להראות שחלום רחוק זה יתורגם 

לרעיון בהיר ומזהיר." 
)הרצל, מדינת היהודים(

תהליך הלמידה: 
מפגש חשיפה - מהי למידה מוכוונת תוצר 

מבוא – הרצל: האיש והחזון )מצגת( 

חקר בקבוצות:  
ניתוח "מדינת היהודים" על פי תחומי חיים 
הגדרת החזון של הרצל בכל תחום ותחום 

בחינת החזון מול חקר כתבות אקטואליות ברשת 
תוצר מסכם: כתבות מצולמות ומהדורת חדשות

תהליך הערכה: 
פרזנטציה בכיתה + משוב מורה 

פרזנטציה מול ההורים
רפלקציה - אישית וקבוצתית   

פעילות נלווית: 
חקר שטרות 

ביקור במוזיאון "בית ראשונים"
דמויות מופת: טיול שנתי – אילן רמון

צפייה בסרטונים בנושא "חזון ומציאות" 
טיול לירושלים )בהמשך( - מוזיאון הרצל, הר הרצל, מגדל 

דוד
ימי של"ח 

מיומנויות: 
עבודה בקבוצות, פרזנטציה, ניתוח טקסטים, עיבוד מידע, 

בניית מצגת תקנית, עבודה על פי תחומי חיים, השוואה 
ועוד.

חקר קהילה 
בעקבות השתרשות התפישה המארגית בחטיבה, 

מתוכננת מטלת חקר לשכבה ח', סביב סוגייה הקהילה 
היהודית, וזאת כחלק משיעורי ההיסטוריה ותרבות ישראל 

וכהרחבה לעבודה השורשים אותה חקרו בשכבה ז'. 

קהילות בישראל - פסיפס יהודי-ישראלי, 
מקהילות לעם
 יחידה ראשונה - 

ברור זהות: מי אני, לאן אני שייך, מה מייצר שייכות 

שיעורי דיאלוג 
אישי: חוזקות ואזורי צמיחה - מי אני ביחס לעצמי? מה 

החוזקות שלי, מהם אזורי הצמיחה שלי, כיצד אני יכול 
לשפר אותם. 

 כיתתי/בית ספרי: איפה אני ביחס לקבוצת השווים? 
מה מייחד את הקבוצה שלי, את הכיתה, את השכבה? 

באילו חלקים אנחנו חלק משלם - חלק מהקהילה הבית 
ספרית.  

לסיכום התהליך מתקיים מפגש משותף עם ההורים, 
במהלכו מתקיימת תערוכה מרשימה של עבודות החקר; 

מתקיים שיח בקבוצות מעורבות, הורים ותלמידים, בעקבות 
משחקים אותם יוצרים התלמידים כחלק מהתהליך החקר 

"חזון מול מציאות" ובעקבות טקסטים העוסקים במתח 
שבין מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית; מתקיימת ארוחת 

בוקר משותפת ובסופה, צופים ההורים והתלמידים בהצגה 
רלוונטית. 

"תוך כדי ליברליזציה של תהליכי השלטון 
התחוללה תפנית אידיאולוגית מהותית בהבנת 

מושג הדמוקרטיה בקרב האליטות החילוניות 
משמאל. הן ביקשו להעמיד מול הדת...השקפת 

עולם ואורח חיים אלטרנטיבים שיש בהם 
כדי לעצב זהות של יהודים חילוניים. על רקע 

הוויכוח הפוליטי המתעמק נראתה הדמוקרטיה 
כאלטרנטיבה המוצלחת ביותר...תפנית זו היא 
שהולידה את הדעה שיש סתירה בלתי ניתנת 

ליישוב בין זהותה היהודית של ישראל לבין זהותה 
הדמוקרטית..."

)שלום רוזנברג, תשנ"ו(.

מטלת חקר בקבוצות
משפחתי/לאומי: מי אני ביחס למשפחתי? מאיפה הגענו? 

 מה מייחד את התרבות שלנו, את הקהילה שלנו? 
כאן תיכנס עבודת החקר בנושא הקהילה. 

שאלות ידע סביב הקהילה ממנה אני מגיע. 

המלצה: עבודה קבוצתית, ברמה שכבתית ולא כיתתית - 
כל השכבה מחולקת לקהילות.  

כל שלבי החקר: 
עבודה בקבוצות 

איסוף נתונים 
פרזנטציה

תוצר סופי: פוסטר מדעי, שהכותרת שלו היא שם הקהילה   
התוצרים יתלו במוזיאון, בליווי משימות של דומה ושונה. 

שיעורי דיאלוג 
בעקבות תהליך החקר, בו זיהינו את הייחודי לקהילה שלנו, 

מה הופך אותנו לעם מאוחד? 
שילוב שיעורים בנושא אחדות - הנושא השנתי. 

תוצר סופי: כרזה המקדמת אחדות 
ניתן לשלב את הפעילות של "פסיפס ישראלי" )ללא 

תשלום( במהלכה בונים דף אינסטגראם לכל פלח 
באוכלוסייה )דתיים, חילוניים, מזרחיים, אשכנזים, תל 
אביביבים, דרומיים...( ועוסקים במושג סטריאוטיפיים 

והצורך באחדות. 
מהלך כזה היוצא מברור עמדות אישי ומסתיים בברור 

עמדות לאומי, יסייע להתגבר גם על סטריאוטיפים 
העשויים לעלות עם חקר הקהילה. 

לתלמידים כבר רקע על הקהילה היהודית, על המשפחה 
שלהם בעקבות עבודת השורשים, שילבתם התנדבות בין 

דורית - אפשר למקד אותה בחקר זהות וקהילה. 

שבוע העליות - מדינת ישראל נבנתה על ידי עולים 
שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר כינונה. מפעל העלייה 

הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת־התרבויות, 
והוא אחד מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת 
מדינת ישראל. רבים בחברה הישראלית הם עולים או 
צאצאים למשפחות עולים ולהם מורשת משפחתית 

הנטועה בעלייה לארץ.

במגילת העצמאות נכתב:

"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו 
הרוחנית, הדתית והמדינית... חתרו היהודים בכל 
דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה; ובדורות 

האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, 
מעפילים ומִגנים הפריחו נשמות, החיו שפתם 

העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל... 
מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית 

ולקיבוץ גלויות".

בניית חברה רב־תרבותית מבוססת על היכרות עם קבוצות 
האוכלוסייה המרכיבות אותה. מערכת החינוך ממשיכה 

לקלוט מדי שנה תלמידים עולים ממדינות שונות ומסייעת 
להם לשמור על תרבותם ועל שפת ארץ המוצא המייחדות 

אותם ומהוות משאב ומקור כוח לעולים ולחברה כולה.
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חזון החטיבה
בן העולם, בן העם, אדםבן : גורם מארגן

, להצטיין בדרך שלך, דיאלוגיתפדגוגיה : גורמי מומחיות
ורלוונטיותחדשנות 

סובלנות  , נתינה, כבוד: ערכים מובילים
ואחריות לאדם ולסביבה

נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר 
"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

• לעורר את התלמידים והקהילה 
למעורבות חברתית ורלוונטית. 

• לאפשר מיצוי יכולות תוך קידום 
מצוינות אישית וקולקטיבית, 

לטובת הפרט והקבוצה.  
• טיפוח יחסי קרבה ואכפתיות 

בתוך הקהילה הבית ספרית 
ומחוצה לה.  

• טיפוח קשרים בין דוריים ומתן 
כלים לפתרון קונפליקטים ופיתוח 

סובלנות כלפי האחר. 
• פיתוח תודעת זהות יהודית 

אזרחית וציונית – עקרונות וערכים.

 העמקת הזהות האישית, 
תוך יצירת קשר ושייכות 
לקהילה, לעם, ולמולדת 
- חיבור בין עבר להווה 

ולעתיד.

טיפוח מנהיגות  
ערבות הדדית, נתינה, 

סובלנות, ואחריות חברתית.

למידת אחריות 
אישית, תרומה 

ומעורבות חברתית.

זיהוי החוזקות 
האישיות ומאפייני 
הזהות, שיאפשרו 

שיתוף ונתינה 

הקניית דעת וידע באמצעות לימוד חוויתי, מיצוי 
אישי, ופרזנטציה מבררת זהות, נוקטת עמדה 

ובוררת ערכים.

מתן כלים אופרטיביים למחנכים לביצוע המהלך. 

עיסוק בנושא בישיבות המליאה כיעד בית ספרי 
התנסות הצוות. 

יצירת קשרים עם גורמי חוץ- הורים, מועדון 
קשישים ועוד  

מתן כלים לתלמידים לטיפוח דיאלוג סובלני בסיוע 
שאלות עמ"ר.

בניית לו"ז פעילות על ידי רכזות השכבה 

בקרה ומעקב על ביצוע ושילוב תכנים מותאמים.

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית
• העמקת רכיבי הזהות האישיים והשייכות כגורמים המשפיעים על זהותו 

היהודית, הציונית והאזרחית של כל באי בית הספר והקהילה הסובבת.
• טיפוח והעמקת קשר בין דורי  המחייב התעמתות אל מול הזהות 

היהודית, הציונית והאזרחית.
 • יצירת מסגרות חווייתית המאפשרות לכל באי החטיבה מעורבות, 

הבעת דעות, עמדות וערכים כחלק מרכיבי הזהות האישית.
• יצירת מרחבים אישיים - רגשיים של הזדמנויות ביטוי באופנים שונים.

• קידום למידה שתוביל למימוש עצמי ולמצוינות אישית.
 • יצירת קישורים רלוונטיים בין ערכים שיחשפו אליהם לבין חיי 

היום יום של התלמיד.
 • טיפוח תודעה אזרחית תוך בירור ערכים ומושגים: מנהיגות, אחריות, 

דעה קדומה שונות, וכדומה, מתוך מטרה לעודד לסובלנות בין בני אדם.

התחום הפיסי 
יצירת מפגשים בין התלמיד לבין המרחב הפיסי באמצעות:

• תערוכות ומשחקים בבוקרי ההורים.
• צפייה בהצגות / הרצאות בכל בוקר הורים

• צפייה בסרט באחר צהרים קהילתי.

התחום הלימודי 
• התלמידים יעמיקו בברור הזהות ובשיח מברר זהות מעצם 
המפגש המזמן למידה רלוונטית, ומעצם המפגש עם מנחה/

מרצה חדש. )הורה, מרצה, קשיש(
• התנסות בלמידה מתוך מפגש אחר, שבו הלימוד נעשה ממקום 

של שיתוף ושיח. מול קהילת בני הגיל השלישי, הורים, תלמידים.

התחום הקהילתי
• יצירת מפגשים עם הורים ואנשי קהילה לשם חשיפה לתוצרים השונים 

שהוכנו בשכבות השונות.
• ביקור של הורים ואנשי קהילה בבוקרי הורים ותלמידים כחלק מסיכום 

הנושא.
• התנדבות בני משפחה לבוקר משפחה מעשירה 

התחום החברתי
• חיבור לערכים ולשיח זהות תוך קידום מפגש עם דמויות 

חדשות, תכנים רלוונטיים. 
• גיוון הלמידה על ידי מפגשים חברתיים סביב נושא נלמד, 

הזדמנות ליצירת תהליכי חברות וקידום הקשבה, סובלנות ועוד.

התחום הארגוני
• זימון סדירויות שיאפשרו הזדמנויות למפגשי קהילה משולבים.

• רתימת השותפים לתהליך , חשיבה על ארגון המפגש שיאפשר 
ביטוי לכלל הערכים והתהליכים שאליהם כיוונו את דעתנו.

התחום האישי
בכיתה ז' - בוקר הורים וילדים בסיכום פרויקט שורשים:  

 כיתה ח' - בוקר הורים וילדים בסיכום פרויקט חקר 
"הרצל חזון אל מול מציאות"

כיתה ט' - בוקר הורים וילדים בסיכום פרויקט גיל ההתבגרות כללי:
• בוקר משפחה מעשירה – הזמנת הורים, קרובי משפחה למפגש המזמן 

למידה, חוויה וזהות. מפגש משתף ומשותף להורה, מורה ותלמידים.
• מפגש קהילתי המזמן תוכן רלוונטי לכלל באי בית הספר, אופי המפגש 

ישלב למידה, חוויה והתנסות.

התחום התרבותי
 חשיפה לתחומי עניין ודעת שונים של אנשים מתוך 

הקהילה הקרובה.
חשיפה למפגשים בין דוריים.

טבלה מארגית - זאב על הבר

ערב קהילתי 
בשנת ה 70 למדינה, התקיים ערב קהילתי 

שהיה פתוח לכל באי העיר. 

במהלך הערב צפינו בסרט ישראלי, שיחקנו 
ב"משחקים של פעם" )דוקים, קלאס, חבל 

ועוד( וסביב השולחנות הוזמנו האורחים 
לעסוק בסוגיית כור ההיתוך ורב-תרבותיות 

בחברה הישראלית, באמצעות גיליונות 
יחסים שנבנו על ידי הנהגת מארג והועברו 

גם במליאת המורים. 

ערב זה הופך למסורת בית ספרית, 
שתציין בחטיבה סביב אירועי יום 

העצמאות.

זאב על הבר
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בעקבות הטקסטים, כתבו רגשות, שאלות, ערכים בולטים, ערעורים והרהורים...

"חטיבת זאב שואפת להצמיח תלמיד 
שיהא אדם, בן העם, בן העולם"

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

קבוצה 4

מיעקב ליעקב - אהוד בנאי 
אני רוצה לקפוץ עכשיו בזמן, למעלה משלושת אלפים שנה קדימה, אל סוף 
המאה התשע-עשרה. אל העיר שירז שבפרס. אל העיר הזאת הגיעו מתישהו 

אחרי גלות בבל צאצאיו של אותו יעקב שנאבק עם המלאך. קהילה גדולה 
של אנשים לומדי תורה ומקיימי מצוות, הם מקבלים מסביבתם את התרבות 

המקומית, את המאכלים, את הלבוש, את הסיפור המזרחי, את אגדות העם ואת 
השירה הפרסית, אבל לא מאבדים את כל מה שמייחד אותם כיהודים, וחיים 

באופן יומיומי את החוט המקשר בינם ובין יעקב אבינו. יום אחד קם אחד מבני 
בניו של יעקב התנ"כי, שגם שמו יעקב, שהוא הסבא של הסבא שלי, קם ועולה 

 לארץ-ישראל... הוא מגיע לירושלים עם אשתו, בניו ונכדיו ובונה שם בית. 
מוסיף את האות יו"ד לשם משפחתו והופך אותו מבנא לבנאי, כלומר בונה 

בתים. ממש כמו אביו הקדמון יעקב שבנה את הבית היהודי הראשון. 

מילים: אביגדור המאירי
כתיבה: 1928

ת ַהר ַהּצֹוִפים ְסגַּ ֵמַעל פִּ

ִים. ֲחֶוה ָלְך ַאפַּ ֶאשְׁתַּ

ת ַהר ַהּצֹוִפים ְסגַּ ֵמַעל פִּ

ַלִים...  שָׁלֹום ָלְך, ְירּושָׁ

אִתי ֲהלֹום ֵלב ּבֹוֵטַח בָּ בְּ

ָהִקים ֶאת ֲהִריסֹוַתִיְך

ְך שֵׁ ית ִמְקדָּ ַאְך ֵאיְך ֶאְבֶנה ֶאת בֵּ

ַנִיְך? ין בָּ ִאם ֵאין שָׁלֹום בֵּ

ים יָמִנים, ָפָלשִׁ ים, תֵּ ַנזִּ כְּ ים, ַאשְׁ ְסָפַרדִּ

ים אּוְרָפִלים ְוגּוְרִג'ים ַוֲחֵרִדים ְוָחְפשִׁ

ַלִים...  ַלִים, ְירּושָׁ ְירּושָׁ

ֲחלֹום! לֹא זֹאת ָחִזיִתי בַּ

ַלִים ַלִים, ְירּושָׁ ְירּושָׁ

ִרי ָנא שָׁלֹום! ַנִיְך ַהשְׁ ין בָּ בֵּ

מכור היתוך לסלט - קובי אוז 

"אני לא מאמין בכור היתוך. לא מאמין בזה שכל אחד מאיתנו צריך להיות ממוצע של 
כל העדות. אני מאמין במה שנקרא קערת סלט. אחד יהיה עגבניה, אחד יהיה מלפפון, 
אחד יהיה גזר, מזה יצא סלט טוב. אני לא מאמין בזה שאני טוניסאי ונמצא בלהקה של 

קיבוצניקים, אז הם יצטרכו להיות יותר טוניסאים ואני אצטרך להיות יותר קיבוצניק. לא. 
החברים בלהקה יישארו מה שהם, ואני נשאר מה שאני, ומזה יוצא לנו סלט טעים". 

)קובי אוז, סולן להקת טיפקס, בראיון לגל אוחובסקי, מעריב, סופשבוע,  20.6.97( 

לחשיבה: 

כיצד אלי עמיר מתמודד עם גישתו 
של בן גוריון? 

מה הביקורת על גישת "כור 
ההיתוך" ועל הדרישה ל"אחדות"? 

מהי אחדות ישראל לדעתכם? 

האם יש  לדעתכם אלטרנטיבה 
לכור ההיתוך?

אלי עמיר, אהבת שאול, תל-אביב, עם עובד, תשנ"ח, 
עמ' 307-3

"יש בינינו אישים, אמר שייקה, שמאחזים עיניים ומדברים על אחדות ישראל, 
והם מקווים שלא נבין, ושמא הם עצמם  באמת לא מבינים, שבעם ישראל 

חי ותוסס אחדות ישראל במובנה הטוב מכילה את כל הריבוי והשוני שבעם, 
ופירושה האחדות שבצד השווה שבכל השוני והריבוי המבורך של ההוויה 

הדמוקרטית. אבל המטיפים לאחדות ישראל פעמים רבות כוונתם לאחדות 
שהיא תכונתו של האחד שכולם צריכים להיות דומים לו, וממילא אין כוונתם 

לאחדות ישראל, אלא לאחידות ישראל, לאחידות המוחין של האזרחים, לרעיון 
לא דמוקרטי למצב שאין בו אופוזיציה, לעדר שהולך אחר ההנהגה, למין אחדות 

בתחפושת, אחדות גמורה שאין בה כל ריבוי ושוני, והם לא רואים או לא רוצים 
לראות שהדבר המקודש האחד הוא הריבוי דווקא... לפעמים נדמה לי שאחדות 

ישראל גמורה, כלבבם וכטעמם של אלה, אפשר להשיג רק במוות, בהוויית 
בית הקברות הזאת. רק אחדותם של המתים, גם אם הם רבים, יכולה להיחשב 

לאחידות – כולם שווים שוויון גמור במוות".

במהלך הערב הקהילתי עסקנו בניתוח ובשיח בעקבות טקסטים העוסקים במתח שבין כור היתוך 
לרב תרבותיות באמצעות "גיליונות יחסים" שיצר חדר המורים.

זאב על הבר
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דף 2 
"בכור ההיתוך של אחוה יהודית ומשמעת צבאית יצורף 

בליל האדם הזורם מגלויות-נכר, יזוקק ויטוהר מסיגיו הזרים 
הנפסדים, ימחקו המחיצות העדתיות, ותחושל אחדות 

נאמנה של אומה מחדשת נעוריה, יונקת מעבר עתיק יומין, 
גדול-עלילה ורב-מאבקים, נבנית ומתעלה בעבודה חלוצית 

ובת-חורין, נאזרת ברוח גבורה, עוז ותעצומות, וצמודה 
לחזון אחרית הימים שהגיעה תקופת ביצועו".

בן גוריון, "יעוד ויחוד" - הרצאה על חינוך וצבא והעם 
בפיקוד הגבוה של צה"ל, יט ניסן תש"י, 6.4.1950.

לחשיבה: 
מה בן גוריון מציע? 

מהם לדעתכם "הסיגים הנפסדים" עליהם 
מדבר בן גוריון? 

אילו תחושות מעלים בכם דבריו של בן 
גוריון?

נחוץ כור היתוך, אבל הפעם יהודי / 
אסף ענברי 

במדינת ישראל חיים, מלבד הערבים, שלושה עמים יהודיים 
המכונים "ישראלים": עם חילוני, עם חרדי ועם דתי-לאומי. 
הציונות נכשלה בגיבושם לעם אחד. המסקנה האופנתית 

 היא שעלינו לוותר על רעיון כור ההיתוך למען 
"רב-תרבותיות". זה המודל הליברלי של "חֶיה ותן לחיות". 

הוא נשמע נאור מאוד. הוא קטלני לציונות

ְתקַ ע ְבׁשוֹ פָ ר גָ דוֹ ל ְלֵחרוּ ֵתנוּ  ְושָׂ א ֵנס 
ְלקָ ֵבץ גָ ֻליוֹ ֵתינוּ  ְוקַ בּ ֵצנוּ  יַ חַ ד ְמֵהָר ה 

ֵמאַ ְרבַ ע כַ ְנפוֹ ת הָ אָ ֶר ץ ְלאַ ְרֵצנוּ . בָ רוּ ְך 
ָר ֵאל. אַ ָת ה ה', ְמקַ ֵבץ ִנְדֵחי עַ ּמ וֹ  ִיְשׂ

יצאתי בבוקר לפגוש אנשים. פגשתי איש  בתוך מלבן של שמש, בגבעון, רחוב צדדי מוצל וצר 
בנחלאות**. הוא ישב לבדו על ספסל לשניים, וכשעצרתי מולו, הצל שלי עצר עליו.  הוא חייך וביקש 

שאזוז. סיפרתי לו ששם, בעיירה הקטנה בפולין, כשהייתי נכנס לביתו של שכן, לא דפקתי בדלת. 
לחצתי על הידית והייתי בפנים. והשכן, כשהיה נכנס אלי, גם הוא נהג כך. 

האיש קם מן הספסל, יצא ממלבן השמש, אמר שקוראים לו אורי, וסיפר לי את קורות חייו. הוא בן 
שבעים-ושמונה, ועדיין סנדלר. הוא נולד במרוקו. הוא חיבק אותי, ולשעה קלה היה מוכן להיות לי     

כאותו שכן בפולין, אדם שהוא דלת, ובלחיצה קלה נפתח. 

צלם וצלמת - היא קצוצת שיער, הוא עם זנב-סוס ארוך - תפסו אותנו מתחבקים, עומדים כפתור אל 
כפתור, מצח אל מצח, והקרחת שלי מפולין, והקרחת של אורי ממרוקו, היו בתצלום שלהם למיגרש 

אחד.

_______________________________________________

* יוסל בירשטיין - כתב סיפורים באידיש ובעברית, נולד ב-  1920 ונפטר השנה.

** נחלאות - שכונה בירושלים.

שיר פטריוטי/ רוני סומק
יג'מה,  ֳאִני ִעיָרִקי-ּפִ

י רֹוָמִניָּה  ִאְשּתִ
ְגָדד.  ב ִמּבַ ּנָ ת ֶשָלנּו ִהיא ַהּגַ ְוַהּבַ

ֶקל,  יַח ֶאת ַהּפָרת ְוַהִחּדֶ י ַמְמִשיָכה ְלַהְרּתִ א ֶשּלִ ִאּמָ
ירּוְשִקי ֵמִאמֹו ָהרּוִסָיה  ֲאחֹוִתי ָלְמָדה ְלָהִכין ּפִ

ֲעָלּה.  ֶשל ּבַ
ֶהָחֵבר ֶשָלנּו, ָמרֹוקֹו-ַסּכין, ּתֹוֵקַע ַמְזֵלג 

ָדג ֶשנֹוַלד   ָלָדה ַאְנְגִלית ּבְ ִמּפְ
ּבחֹוֵפי נֹוְרֶבְגָיה. 

ל  ְגּדָ גּוֵמי ַהּמִ ִרים ֶשהּוְרדּו ִמּפִ נּו ּפֹוֲעִלים ְמֻפּטָ ּלָ ּכֻ
ֶבל.  ּבָ ֶשָרִצינּו ִלְבנֹות ּבְ

נּו ֲחִניתֹות ֲחֻלדֹות ֶשדֹון ִקישֹוט ֵהִעיף  ּלָ ּכֻ
ַעל ַטֲחנֹות ָהרּוַח. 

כֹוָכִבים ְמַסְנְוֵרי ֵעיַנִים  ָלנּו ֲעָדִין יֹוִרים ּבְ ּכֻ
ֶרַגע ִלְפֵני ֶשֵהם ִנְבָלִעים 

ְשִביל ֶהָחָלב. ּבִ
רוני סומק, "שיר פטריוטי", פורסם ב"הארץ" 14.11.2003

"אנשים שהאידיאל החברתי שלהם הוא כזה ואנשים שהאידיאל 
החברתי שלהם הוא ההיפך מזה, כולם יכולים בפוטנציה להפרות 

זה את זה...תרבות עשויה לפרוח דווקא במקום שיש מפגש של 
ניגודים, של מתחים, של שונויות, של מוזרויות" 

עמוס עוז, כל התקוות, כתר , ירושלים, עמ' 81

"הגיע הזמן להתקדם"
 אומר אורי מקונן, סטודנט במכללה, יוצא אתיופיה: 

אין מה להשקיע בלימוד העבר. מה שהיה היה, אנחנו 
כאן בישראל, וצריכים להסתכל לעתיד ולהשתלב כמה 

שיותר טוב בסביבה החדשה, לא להשען על העבר 
אלא להתקדם ולהצליח בכל התחומים. ממילא אני לא 

יכול לשכוח שאני אתיופי ותמיד יהיה גם מי שיזכיר לי. 

הזקנים עסוקים בעבר, הם מספרים איך היה שם טוב 
ומצטערים: מה כבר יש לנו פה, אבל אנחנו הצעירים 
יודעים ששם היינו בכפרים ישנים וכאן המציאות היא 

מתקדמת וצריך רק להתמקד בזה. יש לנו מספיק 
קשיים בקליטה גם ככה, הנוסטלגיה לא מועילה לנו. 

אני למשל שיניתי את השם האתיופי שלי 'גרמאו' לאורי 
ואני לא מוכן לדבר עם החברים שלי באמהרית.

שיר השיירה
אריק איינשטיין 

מילים: עלי מוהר

בלשונות רבות מספור דיברנו 
וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
ורק מקום אחד רצינו ואהבנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
ואל הארץ, אל הארץ באנו. 

המשך: טקסטים מתוך גיליון היחסים "מכור היתוך לרב תרבותיות"
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מפגש קהילתי בין-דורי 
הקשר הבין דורי : "ִמְזֵּקִנים ֶאְתּבֹוָנן .." תהלים קי"ט ק'

לחוויה הקהילתית מרכיב מרכזי בחיי היחיד והציבור. הקהילה הנה מסגרת רב 
ממדית, העוטפת את האדם בתחושת שייכות ושותפות ומסייעת לו בגיבוש 

אורח חיים ערכי ורוחני, שאחד מיסודותיו – הנתינה והערבות ההדדית. האדם 
וקהילתו נפגשים בצמתי חיים שונים ומגוונים וממפגשים אלו נבנים ומועשרים 

שניהם כאחד.

מתוך חזון החטיבה וערכיה, ומתוך החשיבות לחיבור בין אדם לקהילה 
ומתוך מקום של כבוד לקהילת בני הגיל השלישי נבנתה התוכנית הבית 

ספרית "הקשר הבין-דורי". 

התכנית משלבת למידה הדדית וחוויה חינוכית ערכית משותפת. 
המפגשים מקדמים שיח הדדי המשלב בין העולמות ומאפשר שיח זהות ושיח 

מברר זהות סביב סוגיות ערכיות ומורשת.

כלל תלמידי שכבת ח' מעורבים ושותפים לתכנית, והקשר הקבוע מתקיים עם 
מרכז היום לגימלאים בשכונת צמרות בהרצליה.

השנה נבחרו ארבע נושאים למפגש משותף, כאשר לכל מפגש יוצאת אחת 
מכיתות השכבה עם מחנכות הכיתה: 
1. הימים הנוראים והחזרה בתשובה.

2. חנוכה - חג האור

3. יום המשפחה.

4. יום הזיכרון לחללי צה"ל.

קודם למפגש תהליך למידה כיתתי סביב הנושא הנבחר ובו עיסוק מקורות 
מידע, טקסטים, סרטונים ועוד. 

לכל תלמיד תפקיד וכולם שותפים ללמידה על הובלת שיח בעזרת שאלות 
זהות ושאלות מנחות.

מעבר ללמידה המשותפת דואגים התלמידים להכין פעילות הפגתית כגון: 
חידונים, משחקי חברה וכן להנעים בשירה ונגינה ברוח הנושא.

מטרות התכנית:

יצירת שיח בין דורי בין אזרחים וותיקים לדור הצעיר סביב למידה משותפת 	 
ונתינה הדדית.

חיבור של הדור הצעיר לסיפורי המורשת באמצעות מפגש אישי ולמידת 	 
היסטוריה "ממקור ראשון". תיעוד סיפור חיים ופרקים "בהיסטוריה הלא 

כתובה" - מעין למידת חקר.

צמצום הפער הבין דורי בין האוכלוסיות בעצם הדיאלוג ושיח הלמידה 	 
כחלק משמירה על תעסוקה ובריאות נפשית.

חיזוק ערכים חינוכיים מובילים באקלים בית הספר: סובלנות, הקשבה, ערכי 	 
התנדבות, 

נתינה ותרומה לזולת ולקהילה.	 
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מפגש בין דורי בנושא הימים הנוראים 
התקיים שיח זהות בין התלמידים לקשישים, סביב סוגיות התשובה, המלווה את 

"הימים הנוראים". 

התלמידים והקשישים קראו יחד מקורות רלוונטיים, הבהירו את משמעותם זה 
לזה ושוחחו על המפגש איתם. 

בין המקורות בהם עסקו בשיח המשותף: קטע מהפיוט "ונתנה תוקף", על 
הקשר בין תשובה לבריאות הנפש מאת הרב קוק, וקטע העוסק בצורך בשינוי 

של מר מיכה אנקורי )1991(:  

"השינוי", אין צריך לומר, הוא עניינה המרכזי של 
הפסיכולוגיה. אסכולות שונות בפסיכולוגיה חלוקות ביניהן 

בשאלות הקשורות בשינוי: האם וכיצד ניתן להשיג שינוי 
באישיות המטופל, מהו השינוי שמוצג כמטרה טיפולית וכו'. 

אך מעבר לכל המחלוקות אין ספק בדבר מעמדו המרכזי של 
מוטיב השינוי בכל תיאוריה שיש לה יישום פסיכותיראפויטי.

מפגש בין-דורי בנושא חנוכה 
המפגש כלל שיח משותף סביב המחלוקת המופיעה בתלמוד הבבלי בנושא 

הדלקת נרות ומשמעויותיה השונות: 

מצוות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין 
מן המהדרין - בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן 

ואילך פוחת והולך, בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן 
ואילך מוסיף והולך ]...[ וטעמא דבית הלל "דמעלין בקדש ואין 

מורידין".
תלמוד בבלי, מסכת שבת, כ"א עמוד א

הדלקת אורות
ה"יהודי הקדוש" ראה במחלוקת הלכתית זו, ביטוי של חלוקי דעות 
בדרכי עבודת ה'. בית שמאי אומרים, שהדלקת האור הרוחני בלב 
האדם – השרשת יראת השמים וצרוף המידות, באה ע"י שהאדם 

פוחת והולך מטבעו הגשמי.
ע"י שהוא משרש אחרי הרע שבו ועוקרו מלבו בזרוע, ע"י תעניות 
וסיגופים. עבודה קשה זו מאוד ואינה רצויה, כי ההלכה היא כבית 

הילל, האומרים שהאדם יתאמץ להיות מוסיף והולך. יעשה מעשים 
טובים, ייתן צדקה לעניים, ילמד תורה ויעסוק בגמילות חסדים, ואזי 
הרע שבו יכלה מאליו, ע"י המאור שבתורתו מצותיו וצדקתו... ר' 

יעקב יצחק מפשיסחה
כפי שבאר המפרש את התלמוד הבבלי,ההלכה היא כבית 

הלל,שהמשמעות הולכים ומוסיפים נרות מדי יום ואין גורעים, מכיון 
שהאור והגמילות חסדים מכלים את הרע!

)כוונת בית שמאי היתה שהירידה בנרות מדיי יום, הינה עקירת הרע והרוע,וככל 
שהנרות פוחתים כך הרע יורד(

ובהמשך, שוחחו התלמידים והקשישים על משמעותו של האור סביב השירים 
"באנו חושך לגרש", "אנו נושאים לפידים", ושירו של יוסף: 

האור היפה / יוסף עוזר
האור היפה הזה על אדן חלוני

אינו שונה משאר האורות -

אותה השמש

בכל החלונות נוגעת.

אך יפיו נוגע בעיני

בגללך אשר תהלכי כאן בביתי

מרגילה את הרוחות להעצר

על סף פתחי הבית

ומעוררת את ילדינו ואותי

להבחין

כיצד יפה הוא נח

גם על דברים חדים שבעולם

שמבט שלך יעגל,

אשתי.
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מפגש בין-דורי: מיום האם ליום המשפחה  
בדיאלוג בין התלמידים והקשישים עסקו בתפקידה המסורתי של האמא באמצעות 

כרזות מקוריות, לדוגמה, משנות ה 50:

עוד התייחסו התלמידים לדמות המשפחה המסורתית, בעקבות 
"טוביה החולב":  

• כיצד מתאר טוביה החולב את המבנה המשפחתי?
• מה תפקידו של כל אחד במשפחה?

 • מהו המבנה המשפחתי אצלכם - בבית ילדותכם או 
בביתכם כיום?

• מהם היתרונות בתפקידים קבועים? 
• מהם החסרונות?

וסיימו בדילמה האם תפקידים קבועים במשפחה זה טוב או רע? 
התעורר דיאלוג פורה בין הצדדים כאשר הקשישים הציגו את 
תפישת עולמם והתלמידים הציגו את התא המשפחתי שהם 

מכירים מחייהם.

יום המשפחה המעשירה 
יום המשפחה המעשירה, הינה הזדמנות 

להורים ולבני משפחה נוספים להעשיר את 
התלמידים בידע ובחוויה מתחומי העניין 

 שלהם, ובמקביל לזמן להם הצצה 
לחיי החטיבה.

הפעילות מחולקת לשניים: 

ביום חלוקת התעודות, מגיעים בני 
משפחה להעביר שיעורים מתחומים שונים 

לתלמידים, כאשר צוות המורים מלווה 
אותם. 

בהמשך, בני המשפחה מעבירים הרצאות 
למורים ומכבדים אותם בשי ובארוחת 

צהריים קלה, כאות הוקרה על עשיתם.  

יום המשפחה המעשירה, הינו ביטוי מעשי ליום המורה 
- מטרת יום המורה היא להביע את ההערכה והוקרת 

התודה שרוחש הציבור למוריו ומורותיו מתוך הבנה כי הם 
המפתח להצלחה. 

יום המורה הוא תוצר של שותפות הארגונים והגופים 
החינוכיים המובילים בישראל, לצד אנשי רוח ונבחרי 

ציבור אשר ביקשו לשים את המורות והמורים במרכז 

זאב על הבר

השיח הציבורי 
ולהודות להם/ן על המסירות והעבודה מלאת 

משמעות. במסגרת אירועי יום המורה משולבת פעילות 
ענפה בבתי הספר, ברשויות המקומיות, בתקשורת 

המסורתית והדיגיטלית וכן בכנסת ישראל ובמשרדי 
הממשלה השונים.

אנו מציינים את היום במחצית, אך היום המקורי מצויין 
בכ"ג בכסלו - סמוך לחג החנוכה. 
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 זאב על הבר - 
מעורבות בקהילה 

 לאורך השנה, מתקיימת פעילות ערכית חברתית 
למען הקהילה:   

טקס יום זיכרון קהילתי - כמדי שנה מתקיים בחטיבה טקס יום 
הזכרון הקהילתי, אליו שותפים תלמידי שכבת ט', תלמידי לב טוב 
והקהילה. תהליך הבנייה והשזירה של הטקס המשמעותי, הרגיש 

והקשה כל כך, מצריך שילוב כוחות, רגישות ומקצועיות רבה מצד 
כל השותפים.

מדי שנה מדובר על טקס מרגש, מעמיק, משמעותי ומקצועי: 
הבמה המכבדת בנראות; התלמידים ששותפים לתהליך הבנייה 

ומשלבים קטעי קריאה, דרמה, מחול, שירה ונגינה לאורך כל הטקס.

החטיבה מאמץ מזה מספר שנים את משפחות הנופלים, 
שמקפידות להגיע לערב זה ולשאת דברים במהלכו.

שילוב הכוחות והשיתוף הם שמאפשרים הצלחתו של טקס זה, 
שהינו משמעותי מאד לקהילה, למשפחות הנופלים, הבוגרים 

שלנו ולכולנו.

אימוץ אנדרטת גימזו - מזה 15 שנים, ביום הזיכרון לחללי צה"ל 
תלמידי שכבה ט' עורכים טקס זיכרון באנדרטה לזכר שלושת חיילי 

"ההגנה", בקרבת הישוב גימזו אשר ביער בן שמן, בהשתתפות 
המשפחות השכולות. 

האנדרטה מוצבת במקום בו נפלו השלושה בעת מילוי תפקידם, 
 במלחמת העצמאות. 

שמות הנופלים: אלכסנדר )שורה( אושרוביץ, יחזקאל בן דוד, 

ישראל שחורי. 

ההשתתפות בטכס מול האנדרטה ובהשתתפות המשפחות 
השכולות מעניקה לתלמידים חוויה רגשית המחזקת את שייכותם 

לארץ ולעברה ומעצימה את המסר והמשמעות של יום הזיכרון.

בתום הטקס מתקיים מעגל דיאלוגי - מעגל שיח בין התלמידים 
לבין משפחות הנופלים, שיח זהות על זיכרון, הנצחה, אז והיום. 

הנושא נלמד בכל כיתות החטיבה, במיקודים שונים ושיאו בשכבה 
ט', כאשר ביום הזיכרון, קודם לטקס, ומתקיים סיור במקום 

בהנחיית התלמידים. 

המעשה החינוכי זיכה את בית הספר פעמיים בפרס הארצי הראשון 
מטעם המרכז לחקר כוח המגן- מחקרי תלמידים בבטחון ישראל, 

התכנית על שם רב אלוף דוד אלעזר )דדו(.

גמילות חסדים - בפורים נאספים דברי מתיקה המועברים כמשלוח מנות 
לאחת המחלקות בבית חולים "מאיר" ו/או למעון לנשים מוכות בהרצליה. 

לקראת חג הפסח יוצאים התלמידים לתחנת הרכבת בהרצליה על מנת לחלק 
עוגות ודברי מאפה. בנוסף, לוקחים התלמידים חלק באריזת חבילות לקראת 

החג למען משפחות נזקקות, בתיאום עם עיריית הרצליה. 

תלמידי החטיבה מעורבים ב 5 ימי התרמה לאורך השנה, אשר לכל אחד מהם 
מוקדמים הרצאה ושיעור חינוך. 

תרומה לקהילת בעלי החיים - בחודש מאי, ביום הבינלאומי לזכויות בעלי 
החיים, מתקיים על ידי התלמידים בזאר לטובת בעלי החיים. ביום זה מתקיימות 

הרצאות ומתקיימים שיעורי חינוך העוסקים בנושא, מזוית יהודית, ציונית, 
אזרחית, ערכית והומניטרית. 

שמח להזמינך לערב לציון 

69 שנים להחלטת כ"ט בנובמבר 1947
 על הקמת מדינה יהודית
 ופרוץ מלחמת העצמאות

בתכנית:

אלוף )מיל׳( ישעיהו גביש - יו"ר עמותת "דור הפלמ"ח"

רא"ל )מיל׳( גבי אשכנזי - יו"ר ועדת הפרס ע"ש רא"ל דוד אלעזר )"דדו"( 
למחקרי תלמידים בביטחון ישראל

חלוקת הפרס לבתי הספר הזוכים:
תיכון עתיד למדעים ואמנויות, לוד - "המאבק על הדרך לירושלים"

חטיבת הביניים על שם זאב ז׳בוטינסקי, הרצליה - "מבצע ׳דני׳ והאנדרטה בגמזו"

קטעי סרטים

ותיקי "הגבעטרון", בליווי נגה אשד, בשירי "הגבעטרון" והפלמ"ח 

אולם "מלווי השיירות"
בית הפלמ"ח רח׳ חיים לבנון 10, רמת-אביב, תל-אביב

יום שלישי, 29 בנובמבר 2016, כ"ח בחשון תשע"ז

תחילת האירוע בשעה 19:00

כרטיסים במחיר 30 ₪ ימכרו בערב האירוע בכניסה לאולם
בין השעות 17:30-18:45 

)המקומות לא מסומנים-כל הקודם זוכה(

עמותת
מדורה""דור הפלמ"ח" ב ל מסבי "

מועדון התרבות של בית הפלמ"ח

"יסוד האושר הוא: 
אהבת האמת בשכל, אהבת 
היושר בחיים, אהבת היופי 

ברגש, אהבת הטוב במעשה." 

)הרב קוק(
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המפגש עם קהילה נוצרית ומוסלמית, תוך עידוד 
רב תרבותיות, בא לידי ביטוי גם במסעות החינוכיים. 

"עיר ללא פלסטיק"- הנהגת התלמידים הבית ספרית 
מובילה מדי שנה יוזמה הקשורה "לאדם וסביבה". 

בשנת הלימודים תשע"ד, אימצה החטיבה את תל-מיכל 
ועסקה בהעלאת המודעות לשטחים הירוקים.  

בשנת הלימודים תשע"ז השתתפה הנהגת התלמידים 
במיזם גרמניה- ישראל בנושא תחבורה ירוקה.

בשנה"ל תשע"ח בעקבות הכרזת ראש העיר מר משה 
פדלון על הרצליה כ"עיר ללא פלסטיק" בחרה הנהגת 
התלמידים להצטרף ליוזמה, בהובלת עמותת "צלול", 

בתהליך המשלב את קהילת התלמידים, המורים, ההורים, 
היחידה לאיכות הסביבה בהרצליה והעיריה. 

מטרת המיזם לצמצם את הזיהום מפלסטיק. הפרויקט 
התחיל בעיריית הרצליה, וחטיבת "זאב" היא הגוף השני 

שלוקח על עצמו את המיזם.
המהלך של העירייה הוא חלק מההתעוררות של רשויות 

מקומיות, המבינות שגם הן צריכות להיות שחקן מרכזי בכל 
הנוגע לסביבה.

כחלק מהתהליך השתתפה הנהגת התלמידים במפגש 
הנהגת הורים וחברי הנהגת התלמידים העבירו בכל כיתות 

החטיבה שיעור בנושא. 
השנה מקבלים הנהגת התלמידים סדנה בנושא במטרה 
להכיר לעומק את התחום ולבחור בפעולות אופרטיביות 

כדי לקדמו.

"בשעה שברא הקדוש ברוך 
הוא את אדם הראשון נטלו 
והחזירו על כל אילני גן עדן 

ואמר לו:
ראה מעשיי כמה נאים 
ומשובחים הן; וכל מה 

שבראתי בשבילך בראתי תן 
דעתך ]שים לב[ שלא תקלקל 

ותחריב את עולמי, שאם 
 קלקלת אין מי שיתקן אחריך" 

)מדרש קהלת רבה ז'(

אזרחות פעילה -
ביוזמת עיריית-הרצליה, תלמידי 

שכבה ט', לוקחים חלק פעיל 
במערך התנדבות עירוני, ומעניקים, 

כל אחד 40 שעות התנדבות 
לקהילה, מעבר לאילו אותן יחויבו 

לתת בתיכון. התלמידים מתנדבים 
במד"א, כמורים צעירים, בצופים, 

בגני הילדים ועוד. 
בנוסף לאלו, תלמידי כיתת מופ"ת 
יצאו לפעילות התנדבותית לאורך 

השנה, בבית ספר און -על פועלם 
יזכו התלמידים בחודש מאי 

באות הצטיינות כיתתית מטעם 
עיריית הרצליה. 

תלמידי כיתה ח' מופ"ת מתנדבים בבית ספר "און" 
 "... לתת אהבת חינם בלי לרצות דבר" 

)זאב נחמה(

בשנת הלימודים תשע"ז, זכו תלמידי כיתה ז' מופ"ת, מחטיבת הביניים זאב, 
במקום שלישי, בתחרות היוזמות החברתיות של רשת בתי הספר של מופ"ת. 
הפרס ניתן להם על תכניתם "טד לנוער", במהלכה העלו לרשת 32 הרצאות 

שיצרו, במטרה להעשיר את ידע הקהילה. 
הזכייה לוותה בפרס כספי של 5,000 ₪, אותו בחרו התלמידים להחזיר לקהילה, 

תוך מיצוי יכולותיהם וכישוריהם הוורבאליים והאינטלקטואליים של תלמידי הכיתה. 
הקהילה שנבחרה הם תלמידי בית ספר "און" בתל אביב - בית הספר ממוקם 

בצהלה, ומשמש בית חינוך עבור תלמידים בעלי נכויות פיזיות וקוגניטיביות, 
ממקומות רבים ומגוונים בארץ.  

לטובת העניין התקיימו מפגשים משותפים בין המנחות מבית ספר און יחד 
עם תלמידי מופ"ת, שיועדו לתיאום ציפיות,  לחשיבה משותפת ולבניית תכנית 
ההתנדבות וזאת לצד הכנת התלמידים בשיעורי החינוך לקראת ההתמודדות 

בפועל. 
עד כה התקיימו חמישה מפגשים משותפים, במהלכם הגיעו תלמידי מופ"ת מזאב 

לבית ספר "און" וקיימו פעילות לכל תלמידי בית הספר. 
בכל מפגש, נחלקה הפעילות לשניים: הפעלת הכיתות – חבילה עוברת, הוראת 

השיר "אני ואתה נשנה את העולם" והוראת השיר "איך זה שכוכב אחד מעז"; 
הפעלת כל בית הספר -  "בוקר של שיר" במהלכו הכינו תלמידי מופ"ת מצגת 

שירים לבקשת בית הספר, וקיימו שירה בציבור.     
בפורים, חולקו לתלמידי מופ"ת משלוחי מנות שהכינו עבורם תלמידי מועצת 

התלמידים בבית ספר און, שכללו דברי תודה והוקרה. 
הפעילות זוכה לשבחים רבים, הן בקרב התלמידים וההורים והן בקרב הקהילה.  

"להפיץ את האור" - במסגרת יוזמה משותפת של נציגי ועדי כיתות,  יצאו הורים 
ותלמידים להדליק נר חנוכה עם קשיש/ה בקהילה - לאורך חג החנוכה, יצאו 

קבוצות של תלמידים והורים להדליק נר עם קשיש. היוזמה היא של הורי הכיתה, 
שזימנו מעורבות קהילתית. 

 מפגש עם קהילה מוסלמית - 
בית ספרנו לוקח חלק בתכנית חדשנית לטכנולוגיה ורב-
תרבותיות -Tec4Schools. במסגרת התוכנית נבחרה 

כיתה והשנה הורחבה התכנית והצטרפה כיתת חנ"מ. 
התלמידים לוקחים חלק בקורס ייחודי המבוסס על למידה 
שיתופית מקוונת עם תלמידים ממגזרים שונים בארץ. בית 

הספר איתו עבדנו הינו: טאהא חוסיין מסח'נין.
התלמידים רכשו והתנסו במיומנויות לשימוש בטכנולוגיות 

מידע ותקשורת כגון שיתופיות ברשת, תקשורת סינכרונית, 
תקשורת א-סינכרונית, דיון מקוון, בניית משחקים וסרטונים 

דיגיטאליים, תוך ביצוע פעילויות לימודיות מתוקשבות 
הדורשות חשיבה ושיתוף פעולה מסדר גבוה.

מרכז TEC לטכנולוגיה, חינוך ורב תרבותיות, שמפעיל 
את התכנית Tec4Schools, פועל משנת 2005 ומפעיל 

תכניות ייחודיות לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה. ליוזמה 
זו שותפים המרכז הפדגוגי במשרד החינוך ומכללת

סמינר הקיבוצים.
על-פי מודל TEC, התלמידים לומדים יחד כל השנה 

ובדרך של פעילות הדרגתית הם יוצרים קשרי אמון הדדי, 
כבוד וקבלת האחר, דבר המכין אותם למפגש חווייתי פנים 
מול פנים בסיום התכנית. היכולת לשתף פעולה בקבוצה 

מקוונת היא אחת המיומנויות החשובות והנדרשות
במאה ה-21.

בשנה שעברה נפגשו תלמידי ח'5 עם ילדי סח'נין 
בהרצליה. במהלך המפגש חולקו לתלמידים חולצות 
וכובעים, התקיימה פעילות ODT משותפת, חווייתית 

וערכית והתלמידים נהנו מדיאלוג משתף ומכיבוד 
מפנק. היה מפגש נפלא ואופטימי, שהותיר טעם של 

עוד והוכיח שאפשר אחרת. 
במהלך חודש אפריל השנה, יגיעו תלמידינו לסח'נין. 

זאב על הבר


