
1 

 

  

HADAS 1 

 

 רציונל

לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כח עז "

 וימצאו לך מיד". –תכחש בם פן יכחשו לך, דרוש אותם 

 הרב אברהם הכהן קוק מתוך כתבי הראי"ה )אורות הקודש א', מ"ד(

 

" הינה תכנית דיסציפלינארית המיועדת לתלמידי בית "אימסע אל השתכנית הלימודים "

התכנית נבנתה ע"י צוותי ההוראה בבית הספר ותלמד  . 'ו-'ג, בכיתות "יסודי "שקמההספר ה

 מסגרת שעה שבועית.בבמהלך שנת הלמודים 

 והיסטוריים מושתתים על ערכים חברתיים, תרבותיים, רגשיים, מורשתיים והתכנים הנושאים

"חינוך האדם : בהקשר של העצמה אישית בהלימה ליעדים המרכזיים של מערכת החינוך

 ."להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו ואזרח נאמן למדינת ישראל

 )א(, ב' תשרי תשס"א2מתוך: חוזר מנכ"ל סא/

 

חברתית  ,תהאישיות לשם העצמה רגשי בחוזקותמצוינות היא שימוש אנו מאמינים כי 

העצמה זו תוביל להעצמת הקבוצה והחברה אשר בסופו של דבר תהפוך לטובה  ולימודית.

דעת התחומי באת תלמידנו  חושף  ""מסע אל השי"א העיסוק בנושא , יתר על כן יותר.

המתקיימות בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו, ובתכניות שונים, בפעילויות ערכיות חווייתיות ה

וסופו של  ו, לחברה ולסובב אותועצמל התלמיד לימוד מגוונות הנותנות מבט רחב לחיבור

 . קולקטיביתולטיפוח זהות אישית דבר 

בשכבות השונות, תאפשר  "מסע אל השי"א" המגוונים של  ויצירת מרחבי בירור ולימוד נושאי

-יהודי, ישראלי, אזרחי –את עולמו הפנימי אל מול רכיב הזהות הקולקטיבי  לתלמיד להעמיד

מקורות המידע מכל עולמות התוכן אשר נביא בפניו במהלך הלימוד, יאפשרו לו  . דמוקרטי

וקטעי  אודות סוגיות, דילמות ותחושותיו עמדותיו, בכל פעם מחדש לעמת ולאמת את דעותיו

 יהכיתתהשיח צירת תהייה ותעייה במהלך האישית והקולקטיבית. י והותזל הקשורים מידע

יגרמו לתלמיד לבנות את עולמו הפנימי בכל  רלוונטיות, דילמותופתרון סוגיות והקבוצתי, 

וכל זאת בעזרת גרעיני המומחיות שלנו  בעיקר את רכיבי זהותו הפנימית –פעם מחדש 

 .שיחו שהם: העצמה, שיתוף פעולה, הקשבה
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HADAS 2 

 

 תהליך הלמידה יתבצע בשלושה שלבים: שיקוף, יכולות ואתגרים.

 התלמיד יתבונן אל תוך עצמו. –שיקוף 

 והיכולות שבו. התלמיד יאתר את החוזקות –יכולות 

 ם בהם ירצה להשתפר.תחומיהתלמיד יבחר את האתגרים ואת ה –אתגרים 

ספרית -ביתהת תוכניההפעלת  הינה העובדה כי  עובדה נוספת המעצימה את התהליך

בתהליך הלמידה:  יםותלמיד להיות מעורב ה, מאפשרת לכל תלמידהעצמה אישיתבנושא 

 ובסופו של תהליך ,םבנושאים הרלוונטיילחקור, לגלות, להבין, להרגיש ולהביע דעה ועמדה 

 מועצם למען עולם טוב יותר.לפעול כשגריר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

  

HADAS 3 

 

 ארגיתטבלה מ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 )"מה" תוכני(

 (נוסחת העבודהגרעיני המומחיות )

 )"איך"(

 מרחב מקיים" שקמה" ספר "בית
 המדגיש, ותומך מקצועי חינוכי
 אנו. האדם כבוד ערך את

 אישית העצמה כי מאמינים
 תוך עצמי מימוש באמצעות

 מאפשרת, למצוינות חתירה
 את ולמצות לגלות ולתלמידינ

 הטמונים בהם". הכישרונות

טיפוח ופיתוח התלמיד כאדם בעל 
 –דרך ארץ אך גם בעל תורה 

לימוד וערכים גם יחד באמצעות 
 שיח, טקסטים, למידה בחברותא

 ,כבוד האדם

 ,אהבת הארץ

 - מעורבות קהילתית
 ,חברתית

 .מצוינות

: ייצוג הערכים באמצעות
 טקסטים, דפי לימוד,

ים יעדבחירת שיקוף, 
  .ואתגרים אישיים

 דעת-חברה-דםא

 מס"ע בשבילי הזמן

יצירת מרחבי תנועה 
לבירור מקומם של 

חיי שלושת הרכיבים ב
  היחיד, החברה והעם.

 , שיח.העצמה, שיתוף פעולה

לימוד טקסטים העוסקים בערכי 
 ותהליבה של בית הספר, ובסוגי

לזהות יהודית, ות הקשור
 כית דמוקטיתית, ערישראל

 קטיבית.אישית וקול

מפגש עם טקסטים מארון 
הספרים היהודי, ומתוך 

הרפרטואר הישראלי ויצירת דיון 
ה אישית עצמכתתי לה

וקולקטיבית של זהות יהודית, 
 דמוקרטית.-ישראלית. אזרחית

 

 התחום הלימודי: 

התלמיד ישפר את מיומנויות השפה הנדרשות בדגש על  .1

 הבנת הנקרא וחשיפה למקודות מידע מידעיים.

למיד ירחיב את ידיעותיו בתחום ההיסטורי של מדינת הת .2

 ושירים. טקסטיםישראל באמצעות 

התלמיד יחשף לערכי הדגל של בית הספר ויתאמן  .3

 ו וחזקותיו.תישיקוף של פעולובישומם באמצעות 

   היסטוריה, : יםיהזהות הקולקטיבהתלמיד יזהה את רכיבי  .4

 ספר הספרים ועודשפה, זיכרון, סמלים, מנהגים, טקסים, 

 

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 דמוקרטית-אזרחיתו

 גשיםל מפך עשיר שיקיים מער תלמידה .1

יבי "טקסט" בינו לבין רכיב הזהות הקולקט

יהודי, ויתאמן בהבעת דעות, עמדות 

רים והתוכן העולים מן ומחשבות כלפי המס

 הטקסט.

ויות התלמיד יזדהה עם מעשיהן של דמ .2

לאחר שהכיר כל עולמות התוכן המופת מ

ולמד את פועליהן ולאחר שהתוודע לסוגיות 

שונות בדבר מעשיהן של הדמויות וביכולתן 

 להטביע חותם היסטורי.

התלמיד יתאמן במסע במרחביה של הזהות  .3

דמוקרטית ע"י -היהודית, הציונית והאזרחית

יצירת קשרים והקשרים לעולם התרבות של 

עולמות אלו ובחינת הקשר שלו עצמו 

 .אליהם
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HADAS 4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 )"מה" תוכני(

נוסחת ת )גרעיני המומחיו

 (העבודה

 איך"()"

 מקיים" שקמה" ספר בית"

, ותומך מקצועי חינוכי מרחב

 כבוד ערך את המדגיש

 "...האדם

 תהא שקמה קהילת"

 שורשי על מושתתת

 ואהבת היהודית המורשת

 מעורבות תקדם, הארץ

 ליצירת קהילתית חברתית

 ערכית, ראויה חברה

 טוב עולם למען, ודמוקרטית

 ."יותר

 כבוד האדם

 העצמה אישית

 אהבת הארץ

גש של יצירת ד

ערכים אלו ע"י 

הנכחתם בכל 

 מפגש תרבותי.

 דעת-חברה-אדם

 מס"ע בשבילי הזמן

בירור מקומם של הדעת, האדם 

מבררי  םמרחביוהחברה דרך 

 זהות.

 , שיח.העצמה, שיתוף פעולה

בוע עם אחת לשהתלמידים יפגשו 

כת הכתה וינהלו שיח סביב מחנ

סוגיות רלוונטיות 

 .תקופה/לחודשלשבוע/

אתגר אישי בחרו התלמידים י

עד לחה במדרגות ההציתקדמו ו

 .להשגתו

-אזרחיתומטרות להבניית זהות יהודית, ציונית 

 דמוקרטית

יחווה סדרה של מפגשי תרבות, התלמיד  .1

שבהם יונח דגש על רכיבי הזהות 

 היהודי.הקולקטיביים של העם 

יצירת מפגשים בין התלמיד לבין  .2

הנושאים והערכים המרכזיים שלמד 

דע, את השייכות בכיתתו, תעמיק את הי

ואת הזהות היהודית, הציונית 

 דמוקרטית שלו.-והאזרחית

מפגשי התרבות יסייעו לתלמיד לייצר  .3

הקשרי משמעות בינו לבין רכיבי הזהות 

ויעניקו לו ראייה רחבה יותר אודות עמו 

 ואודות תרבותו היונקת ממנה.

 התרבותי:התחום 

תאפשר  במרחב הבניית הזהותל פעילויות יצירת של .1

לתלמיד להבין את הקשרים ואת ההקשרים בין עולמות 

כאקטים הידע לבין רעיון המפגש, הטקס והכינוס 

 מכוננים המייצרים השפעה על זהות.

בית הספר והכינוסים יסייעו ל המשחקיםהמפגשים,  .2

 ערכיים לכל קהילתו.-להפיץ את המסרים החינוכיים

לי יכולת להטביע חותם, רעיון הסמל והסימבול כבע .3

ישוקפו במפגשים, בטקסים ובמפגשים כדי להעמיק 

 ברעיון יצירתה של תרבות בית ספרית שבמרכזה

  ".העצמה אישית למען עוצמה חברתית"
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 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 )"מה" תוכני(

נוסחת גרעיני המומחיות )

 (העבודה

 )"איך"(

 כי מאמינים אנו"...

 באמצעות אישית העצמה

 חתירה תוך עצמי שמימו

 מאפשרת, צוינותמל

 ולמצות לגלות לתלמידינו

 הטמונים הכישרונות את

 "...בהם

העמקת הלימוד והדעת 

באמצעות רכיבי הסביבה 

הפיסית שהתלמיד פועל 

 עימה.

 כבוד האדם

 מצוינות 

 

הבעת הערכים באמצעות תיווכם 

 לתלמיד דרך הסביבה הפיסית.

 

 דעת-חברה-אדם

 מס"ע בשבילי הזמן

 

ים קסטוהטייצוג הסוגיות 

בסביבה  השבועיים הרלוונטים

הפיסית בדגש על הפרט, 

 החברה והדעת.

 , שיח.העצמה, שיתוף פעולה

 

 תתייםימעגלי שיח כיצירת שלל 

שתפקידם להפיץ את המסרים 

 המרכזיים של המוצר המארגי.

 תחום הפיסי:ה

ת, התלמידים יפיקו בעצמם חלק מהנראות הפיסית בכיתו .1

 מידה בגישתק מרעיון הלבמסדרונות ובמבואה הראשית כחל

ובהכנת תוצרים הנובעים מתוך "השאלה המניעה"  p.b.l -ה

 של נושאי הלימוד הנבחרים.

סביבה מול ועם רכיביה השונים של ה יפעלו התלמידים .2

ויתרגמו בעבודתם תבניות חדשות של עשייה בהתאם  הפיסית

 לנושאי הלימוד המתחלפים.

ות נושאי הלימוד ותוצרי הלימוד בסביבה הפיסית השתקפ .3

האופפת את התלמיד, תעמיק את יכולתו לייצר חיבורים 

מסע ושילובים בין הנלמד בכיתתו לבין רעיון המוצר המארגי "

 ".אל השי"א

 ות להבניית זהות יהודית, ציוניתרמט

 דמוקרטית-אזרחיתו

סדרה של התלמיד יקיים  .1

ם "מפגשים" עם רכיביה המשתני

של הנראות הפיסית: אישים, 

דמויות, תערוכות, מרכזי למידה 

 ומשחקים.

הסביבה הפיסית תאפשר לתלמיד  .2

להרחיב את מעגלי הידע והדעת 

ותאפשר לו לייצר אריגות של תוכן 

 ימוד שלמד בכיתתו.אל נושאי הל

התלמיד יתאמן במיומנות של  .3

שרכש ידע " לאחר שיתוף פעולה"

 .משלו

דה החווייתית חדוות היצירה, הלמי .4

והיכולת להביע ידע באמצעים 

חזותיים, תטופח ותועמק כחלק 

מהדגשיו של בית הספר אודות 

 העצמה אישית.

 

 

 



6 

 

  

HADAS 6 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 (תוכני"מה" )

נוסחת גרעיני המומחיות )

 (העבודה

 )"איך"(

 כי מאמינים "...אנו

 אישית העצמה

 עצמי מימוש באמצעות

, למצוינות חתירה תוך

 לתלמידינו מאפשרת

 את ולמצות לגלות

 הטמונים הכישרונות

 "...בהם

שכלול המיומנויות 

הבינאישיות והחברתיות 

בואו במגע ישל התלמיד 

י עם חברת-ערכי-לימודי

 השווים לו. קבוצת

 

 ,כבוד האדם

 ,מעורבות חברתית

 ,העצמה אישית

 אהבת הארץ.

אימון בתרגומם של ערכים אלו 

לשגרת חיים האופפת את התלמיד 

 בהיותו אדם בחברה.

 דעת-חברה-אדם

 מס"ע בשבילי הזמן

יצירת מסע המזמן שלל 

עבר, הווה מפגשים עם 

ועתיד המבנים את 

הזהות האישית 

 ו.והקולקטיבית שלנ

 

, , שיתוף פעולההעצמה

 שיח.

 

יצירת הרכבי קבוצות 

 ות.למידה כתתיות וחברתי

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 יתדמוקרט-אזרחיתו

התלמיד יקיים מערך של  .1

 קבוצת הלומדיםמפגשים עם 

את  , יבררעהתובמהלכם יתהה, י

זהותו, ובתוך כך יערער עולמות 

ים ויבנה תחתם ידע קודמ

עולמות חדשים של גישות, 

הבנות, ערכים, עמדות 

 ומחשבות.

 
 

 וני:התחום הארג

יצירת שלל מפגשים בין התלמיד לבין זולתו ולבין חברת  .1

הלומדים כאקט המפגיש את רכיבי זהותו הפנימיים עם 

 עולמם של אחרים.

סביב  שיחוה הקשבההפעולה, השיתוף טיפוח ופיתוח  .2

 ערכי הליבה של בית הספר. 

תלמיד עולמו הקרוב של הלרלוונטיות ואותנטיות יצירת  .3

בלתי מפסקת במגרשי   טקסטים ותנועהבאמצעות 

אשר יביאו להעצמה אישית  האימונים של החיים כולם

 .צמה חברתיתלמען ע
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 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 )"מה" תוכני(

נוסחת גרעיני המומחיות )

 (העבודה

 )"איך"(

 ספר בית"...

 מקיים" שקמה"

 מקצועי חינוכי מרחב

 את המדגיש, ותומך

 אנו. דםאה כבוד ערך

 העצמה כי מאמינים

 באמצעות אישית

 תוך עצמי מימוש

, למצוינות חתירה

 לתלמידינו מאפשרת

 את ולמצות לגלות

 הטמונים הכישרונות

 "...בהם

 כבוד האדם 

 מעורבות חברתית

 אהבת הארץ

יצירת מפגשים ואינטראקציות 

לימודיות וחברתיות בין התלמיד 

 לחברה.

 דעת-חברה-אדם

 ןמס"ע בשבילי הזמ

 

ת מקומו של חידוד ההבנה אודו

הפרט בחברה ועל שייכותו 

 ואחריותו כלפיה.

, העצמה, שיתוף פעולה

 שיח

 

מימוש צלעות גרעיני 

המומחיות ע"י מפגשים של 

 .כתתיות למידה קבוצות 

-אזרחיתו ת יהודית, ציוניתמטרות להבניית זהו

 דמוקרטית

כל התלמיד יזדהה עם מעשיהן של דמויות המופת מ .1

של עולמות התוכן בהקשר להיבט החברתי וליכולת 

 דמויות אלו להטביע חותם בחברה.

התלמיד יתאמן בניהול מפגש שבליבו עומד הרעיון של  .2

 .בינו לבין חברת השווים מכבד שיתוף פעולה

, שיחקיים וידע נרכש תוך כדי  ישלב בין ידעהתלמיד  .3

בשלבי כך עם קבוצת השווים ויתקדם  דיון ושיתוף

 שבחר. רהאתג

 התחום החברתי:

הבנת מקומם המכונן של יחסי הפרט מול החברה:  .1

איפות לקיומה של חברה תפקידים, אחריות וש

 .שיח ודיוןבאמצעות  צודקת ומוסרית

לימוד והטמעת תפקידו המיוחד של האדם בחברה  .2

 ען "תיקון עולם".הדואג לזולתו והפועל למ

כל תלמיד אל אישי של החיבור הנחת דגש על ה .3

הבת האדם, כבוד מערכת ערכים שבליבה נטועים א

 .מעורבות חברתיתו האדם
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 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 )"מה" תוכני(

ות גרעיני המומחי

 (הנוסחת העבוד)

 )"איך"(

 תהא שקמה קהילת"...

 שורשי על מושתתת

 ואהבת היהודית המורשת

 מעורבות תקדם, הארץ

 קהילתית חברתית

, ראויה חברה ליצירת

 למען, ודמוקרטית ערכית

 "...יותר טוב עולם

 .מעורבות חברתית קהילתית

 

יצירת אינטראקציות בין התלמיד לבין 

 הקהילה הרחבה.

 דעת-החבר-אדם

 לי הזמןמס"ע בשבי

העברת הלמידה והפצתה אל כלל 

הקהילה סביב מוקד האדם, 

 החברה והדעת. 

העצמה, שיתוף 

  , שיחפעולה

 

מפגשי  יצירת

עם  "שיח"מעגלי 

 .הורים בימי שי"א

 

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 דמוקרטית-אזרחיתו

התלמיד לקהילתו יצירת מפגשים בין  .1

תעמיק ותטפח את ראייתו הרחבה 

 אודות חברה מוסרית וערכית.

ק תעמיבידע הנרכש שיתוף הקהילה  .2

ותתמוך במעשה  התלמידאת מחויבות 

 ערכי של בית הספר. -החינוכי

גיבוש הקהילה ככזו הנעה סביב אותם  .3

ערכים וסביב אותן אמונות, תעצים את 

יעד -הלמידה ותפיץ אותה לקהלי

 ם. רחבי

 :קהילתיהתחום ה

אנשי קהילה לשם שיתוף עם הורים ועם ימי שי"א מפגשי  זימון .1

 והעמקת מעורבות הקהילה בחיי בית הספר.

יצירת לגיטימציה קהילתית אודות המעשה החינוכי שמקיים  .2

בחירת יכה בבחירת דרכו לחינוך באמצעות בית הספר ותמ

אימונים של מגרשי  יםהמהוו תגר אישי של התלמידיםא

 החיים.

ושת משמעות היוצרת זהות בקרב הענקת תחושת בטחון ותח .3

 תלמידי בית הספר הלומדים ביחד עם קהילתם הרחבה.
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 שמי: ____________

 

 למידה מסע אל השי"א תהליך משוב סיום

במידה  
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
מועטה 

 מאוד

      ?באיזו מידה הרגשתי סקרנות בתהליך

       הלמידה? באיזו מידה חוויתי סיפוק התהליך

      היווה עבורי אתגר ת האתגרתהליך בחיר

דמה את תהליך ימידה עבודת הצוות קבאיזו 
 העבודה?

     

 התוכן/הידע שרכשתי בתהליךבאיזו מידה 
 .חשוב 

     

 
נחשפתי למגוון של מקורות יהודיים, ציוניים, 

 אזרחיים ודמוקרטיים

     

במהלך הדיון בסוגיות  גיליתי שיש לי חברים 
 בעלי דעות ועמדות שונות משלי

     

בסוגיות חל שינוי בעמדותיי בעקבות הדיון 
 בנושאים השונים

     

הלימוד והדיון בנושא תרמו לפיתוח הזהות 
 האישית שלי, גילית על עצמי דברים חדשים

     

העבודה עם חברי לכיתה בנושא פיתחה אצלי 
מיומנויות חברתיות של שיח מכבד ועבודת 

 צוות

     

אני חושב/ת שכל תלמיד בישראל צריך ללמוד 
 את נושא מסע אל השי"א

     

      אני מרגיש מועצם יותר בעקבות לימוד הנושא

באמצעות תהליך הלמידה למדתי להכיר 
 בחוזקותיי 

     

 


