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 גבי דהן: אברהם לוי    לחן : מילים

 היכן הם שורשי אם תשאליני

 היום או עתיקים הינםאם צעירים 

 עוד ירוקים השורשים אנא הביני

 אך עתיקים המה מאוד גם מוצקים

 

 גם לא חקרתי בספרים ולא דרשתי

 על אם הדרך לא מצאתי כל סימן

 ורק דבר אחד פתאום הרגשתי

 שהם צומחים היטב וזהו הזמן

 

 שורשים דרכי אבות

 שורשים כל השבטים

 כל שירי דוד עכשיו

 הם שורשים

 שורשי משל שלמה

 שורשי בנביאים

 שורשי בירושלים

 הריםנס 

 

 היכן הם שורשי אם תשאלוני

 אם צעירים הינם היום או עתיקים

 עוד ירוקים השורשים התאמיני

 אך עתיקים המה מאוד ומוצקים

 

 והם  טבועים היטב באדמותייך

 בהר בעמק במרחב ובמדבר

 והם שותים בצימאונם את כל מימיך

 והם גם ערוכים היטב אל המחר    

 שורשים
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 !בת ובר מצווה יקרים

מאפשר " שורשים בשביל הזהות"פרויקט . בעקבות שורשי משפחתךת למסע מרתק /ך יוצאבהגיעך לגיל מצוות הנ
המורשת והמסורת שהתפתחו בקרב ענפים שונים במשפחתך אשר , להביט אחורה אל העבר, לך לקחת פסק זמן

ההיכרות עם ההיסטוריה המשפחתית מציינת את היותך חוליה בשרשרת . המשיכו לגדול ולצמוח לתוכה גם בהווה
עליך מוטלת האחריות להעביר את המסורת לדורות . ות רבים וממשיכה ותמשיך להתקייםשהתחילה לפני דור

 .הבאים

 ":חורבן ותלישות"במאמרו  1134תנועת העבודה בארץ ישראל כתב בשנת  מנהיגיה הבולטים שלמברל כצנלסון 

ומקרב ויש שהוא נאחז מרחיק , הוא בוחן ובודק. דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות"

מחזיר , ממרק אותן מחלודתן, חושף נשכחות, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, במסורת הקיימת ומוסיף עליה

, אם יש בחיי העם משהו קדום מאד ועמוק מאד. שיש בה להזין את נפש הדור המחדש, לתחייה מסורת קדומה

 "?יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר לו האם, שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות

הישראלית , המשפחתית, בחיפוש אחר הזהות האישית לפניך חוברת פעילות שתלווה אותך במסע השורשים שלך

ר מתמיד במעגלי ההשתייכות השונים ובחיבור לפרופיל הבית ספרי של חטיבת הביניים תוך בירו ,והיהודית

 ".ראשונים"ה

שיוגש בצורת אלבום משפחתי או בתהליך של " שורשים בשביל הזהות"וע פרוייקט הנחיות לביצ י/בחוברת תמצא

 . עבודה יצירתית לבחירה

 : עיקריים חקר י יתמקד בשלושה שבילי/המסע אותו תעבור

 .על עצמי-" אני"חקר שביל ה -בשבילי

 .חקר המשפחה הגרעינית והמשפחה מורחבת -בשביל המשפחה

 .ליהדות ולמדינה, לקהילהחקר השייכות  -בשביל הקהילה

 :נלווה אותך במהלך המסע שלך ונרצה לומר לך' אנו הצוות החינוכי של שכבת ז

 ,אם תדע לנצל את האהבה

 ,ותשומת הלב שהוריך מקדישים לך

 ,אם תדע ליישם את כל אשר בית הספר מקנה לך

 אם תדע להשתמש בדרך הטובה

 -בכל מה שהחברה מעניקה לך

 כל התקוות והציפיות והשאיפותאזי תוכל להגשים את 

 .שכולם תולים בך

 !מי ייתן ותצלח דרכך

 !בברכת מזל טוב ובהצלחה
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יצירתית  בתהליך של עבודה אובצורת אלבום משפחתי " שורשים בשביל הזהות"באפשרותך להגיש את פרויקט 

 . לבחירה

 :מבנה אלבום שורשים 

 .שער. 1

 .דף הקדשה. 2

 .תוכן עניינים. 3

 .מבוא. 4

 .על עצמי-" אני"חקר שביל ה -בשבילי -' פרק א. 1

 .חקר המשפחה הגרעינית -בשביל המשפחה -'פרק ב. 1

 .חקר דמות מרכזית בחיי המשפחה המורחבת -בשביל המשפחה -'פרק ג. 2

 .סיכום ורפלקציה אישית. 8

 .רשימה ביבליוגרפית. 1

 

 :לכתיבת אלבום שורשים הנחיות

 -שער. 1

 .בשער העבודה יוצג נושא העבודה

 .תאריך הגשה, שם בית הספר, ת לו מוגשת העבודה/שם המחנך, הכיתה, ה/שם המגיש

 .זהו השער הפותח את העבודה ודרכו נכנסים לעיון בתוכה. הקפד על כך שהשער יהיה מעוצב בצורה נאה

 -דף הקדשה. 2

צילום משפחתי מלווה , אפשר לכלול בעמוד זה שיר מתאים. למישהו מהמשפחה אפשר להקדיש את האלבום

 .או הקדשה שההורים כתבו לך, בהקדשה

 -תוכן עניינים. 3

ובשמאל את מספר  ,יש לכלול את שמות פרקי העבודה בצד ימין. תוכן העניינים נועד לעזור לקורא להתמצא בעבודה

 .עמודים באלבום יתאים למספורם בתוכן הענייניםהקפד כי סימון ה. העמוד בו מתחיל כל פרק

 

 "שורשים בשביל הזהות"הנחיות לביצוע פרויקט 
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 (מומלץ לכתוב לאחר סיום העבודה) -מבוא. 4

ה רוצה /משהו אישי שאת, תיאור דרכי העבודה, מה הייתה מטרתה. במבוא עליך להציג את העבודה אותה כתבת

 .מהי הסיבה למרכזיותם בעבודהו נושאים שברצונך להדגיש, לציין או לומר

 

 -על עצמי -" אני"חקר שביל ה -בשבילי - 'פרק א. 5

? מי במשפחה קרוי על שם מי? פירושו/ משמעותו? מדוע נקראתי בשם זה. שמי הפרטי ושם המשפחה -מדרש השם

 .יחסי אל שמי

 ?י מי"ע? מדוע. שינויים אם עבר. שם המשפחה מקור השם ומשמעותו

למי , ילדותהחוויות וזיכרונות מ, הרגלים מצחיקים, פתחותיהת, בית חולים בו נולדתי, מקום, תאריך הולדתי -על עצמי

שאיפות , החדר שלי, חברים, אירועים משמעותיים, חוויות מיוחדות שחוויתי, תאריכים חשובים, תחביבים, אני דומה

 .וחלומות לעתיד

 .אירוע שהתרחש בישראל או בעולם ביום בו נולדתי

 

 .תיניערגה החפשמהחקר  בשביל המשפחה -בשבילי. 6

הצגת הדמויות במשפחה , (ניתן להשתמש במפות)משפחתי  המאין הגיע, אילן יוחסין -הצגת עץ המשפחה

 :ניתן להיעזר בשאלות הבאות. הגרעינית

 :שמות

 ?על שם מי? משמעותו, פירוש? שם המשפחה/ מה מקור השם

 ?שמות חיבה? מדוע שונה? האם היה שם אחר

 :מקום ותאריך לידה

 ?ורים ממקום מגוריךסיפ? מתי והיכן נולדת

 :למי שנולד בארץ

, עיר מגורים ,תנועת הנוער, מקצועות אהובים? בבית הספרמה למדת , האווירה בבית)סיפורי תקופת הילדות 

 .(משחקים, עבודה

 .סיפורים מיוחדים, תפקידים ,תקופת השירות הצבאי ,חיי חברה, חגים, עיסוקים, פרנסה -סיפורי משפחה בארץ
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 :ומעבר מארץ לארץהגירה 

 (הרפתקאות בדרך)? כיצד הגעת לארץ

 ?מאיזו סיבה באת לישראל

 ?מה אתה יכול לספר על המקום בו נולדת

 משפחה

 .אחים אחיות, שמות של ההורים

 .מיקום במשפחה ויחסים עם האחים

 .שפת הדיבור בבית

 .בת מצווה במשפחה/חגיגת בר, פעילות של המשפחה בחופשה, מאכלי משפחה, שמחה משפחתית מיוחדת

 הבית

 ?כיצד נראה הבית בו גדלתם

 ?מה היו תנאי החיים

 ?ההווי השכונתי

 בני זוג

 ?בת זוגך / כיצד הכרת את בן

 ?כיצד נערכו הנישואים

 ?ממה התפרנסה המשפחה החדשה? מהן המתנות שקיבלתם? היכן גרו בתחילת הנישואים

 היסטוריה משפחתית והיסטוריה כללית

 ?שלהם היית עד או היית שותף, על אירועים בחיי העם והמדינה האם תוכל לספר

 ?מהו? האם היה אירוע בעולם או בארץ שהשפיע מאוד על חייך

 .במלחמות ישראל, בפעילות ארגוני עליה, ביסוד מפעלים, האם היית שותף בהקמת ישוב בארץ

 ?של בני המשפחההאישית /כיצד תוכלו לקשור בין הדמויות שתיארתם לבין הזהות המשפחתית

 חפצים

 ?מה חשיבותם ומשמעותם לחייך כיום? מה תוכל לספר עליהם? האם קיימים חפצים מיוחדים העוברים במשפחה

 פעילות כיום

 .חלומות לעתיד, פעילויות משפחתיות, חברים, עיסוקים מיוחדים, תחביבים, עבודה, תפקידים במשפחה
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 -מרכזית בחיי המשפחה המורחבתדמות חקר  -בשביל המשפחה -'פרק ג. 7

 .דודה ולערוך עליה חקר, דוד, סבתא, סבא: בפרק זה עליך לבחור דמות אחת מהמשפחה המורחבת 

ציין את קורות חייה של הדמות ואירועים ? מה הקשר שלך אל הדמות? הסבר מדוע בחרת להרחיב על דמות זו

 .חיו/בה הם חיים על התקופהוהסבר  ים שיתנו רקעיורסטימקורות ה שלב בחקר זה גם. חשובים ומשמעותיים בחייה

 .'היעזר בשאלות המוצגות בפרק ב

 

  -סיכום ורפלקציה אישית. 8

על ? על עצמך? מה למדתי מהכנת העבודה -מסקנות. סיכום העבודה יכלול בתוכו התבוננות פנימית שלך אל עצמך

, תחושות, רגשות? קשיים שחווית במהלך הכנתה? לךמה העבודה הוסיפה ? על המדינה והעם היהודי? משפחתך

 .מחשבות

 .הסבירו את הקשר של הכנת אלבום שורשים לרעיון הזהות היהודית ולרעיון השורשים

 .התייחסו לעם היהודי ולסיפור ההיסטורי תרבותי שלו? מדוע חשוב לשמר את שלשלת הדורות

 ?"ראשונים"יניים המהם הקישורים שאתם מוצאים בעבודתכם לפרופיל של חטיבת הב

 ?ת לחקור בנוסף/מעונייןשהיית דברים  ,ךבשאלות ותהיות שהעבודה מעוררת 

 

 -רשימה ביבליוגרפית. 9

ם בהם נעזרת יתופיע רשימת ספרי העזר כתבי העת והמקורות האינטרנטי, מוגשת בדף נפרד, בסוף העבודה

בשאלת שרשרת הדורות והפרשנות שאתם נותנים העוסק , לפחות אחד מהמקורות חייב להיות מקור יהודי .בעבודה

 .לו

ב של שמות המשפחה של המחברים ולהיכתב באופן "במקורות הכתובים יש לערוך את הרשימה על פי סדר הא

 :הבא

 .שם המשפחה של המחבר והאות הראשונה של שמו הפרטי. 1

 .החוברת/ תאריך פרסום הספר. 2

 .רכאותישם הספר מודגש בקו או שם המאמר במ. 3

 .שם ההוצאה. 4

 .מקום ההוצאה. 1

 .א"ת, עמיחי, שלוש עשרה שיחות לבן ולבת, בר מצווה, ב"תשמ, ש .אבידור הכהן: לדוגמה
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 .נטרנטים יש לרשום את הקישורים המלאים לאתרים ברשימה נפרדתבמקורות האי

 

 :___________________אופן ההגשה בתאריך 

 .העבודה תהייה מודפסת וכרוכה. 1

 .גופן קריא וברור לבחירתכם. 2

 .11-18גודל אותיות הכותרות , 12-14גודל אותיות . 3

 .1.1מרווח פיסקה של . 4

 .דפים בגודל אחיד. 1

 .הדפים ממוספרים. 1

 .מסמכים מלווים בהסבר/ תמונות. 2

 

 :הנחיות לעבודה היצירתית

שרויות המוצעות או לחשוב על רעיון יצירתי עליך לבחור אחת מהאפ. לפניך מספר רעיונות להכנת עבודה יצירתית

ת להגיש יחד /בנוסף לעבודה היצירתית הינך מתבקש. האישי שלך" מסע שורשים בשביל הזהות"ומיוחד שייצג את 

 :עימה מספר עמודים כתובים באופן הבא

 :מבנה העבודה

 .עיין בהנחיות לכתיבת אלבום שורשים - שער. 1

 .כתיבת אלבום שורשיםעיין בהנחיות ל  -דף הקדשה. 2

 .עיין בהנחיות לכתיבת אלבום שורשים - מבוא. 3

מסע שורשים בשביל "בחלק זה עליך להסביר בפירוט את היצירה אותה בחרת להכין כחלק מ  - היצירה הסבר. 4

 .שלך" הזהות

 ?מדוע בחרת דווקא ברעיון זה. ל מאחורי היצירהאהסבר את הרציונ. א

 .כל חלקיהי את היצירה על /תאר. ב

 .י את תהליך הכנת היצירה/תאר. ג

 .י מדוע נבחרו אלה להכנתה/הצבעים בהם השתמשת ביחידה והסבר/ י על החומרים/הסבר. ד

 .או לרעיון שלשלת הדורות הסבירו את הקשר של בחירתכם לרעיון הזהות היהודית ולרעיון השורשים. ה
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מה מקומכם בשלשלת זו וכיצד אתם רואים ? ם בשלשלת הדורותי להסביר באמצעות היצירה את מקומכ/כיצד תוכל. ו

 ?את המשכה

 .עיין בהנחיות לכתיבת אלבום שורשים -סיכום ורפלקציה אישית. 5

 

 :הצעות לחלק היצירתי

 

 .יצירת סמל המבטא את משפחתי .1

 ? כיצד מעצבים סמל משפחה       

 מפרקים את שם המשפחה . 

 מפרשים את שם המשפחה . 

 לומדים את משמעות השם . 

  שונים שמתאימים למשמעויות השם( פריטים)אוספים אלמנטים . 

 בוחרים את הפריט הכי מתאים לרעיון שרצינו להביע מתוך שם המשפחה . 

 יוצרים מסגרת שמתאימה לצורת הפריט שנבחר . 

  (.כדאי לעצב אותו)לא לשכוח לרשום את שם המשפחה בתוך הסמל 

 

חג , טקס מיוחד במשפחה, טיול משפחתי, תיעוד ארוחת יום שישי: אירוע מיוחד במשפחתי לדוגמהסרטון המציין . 2

 .שחגגתי עם המשפחה

 .תמונה לאילן יוחסין משפחתי/ הכנת דגם. 3

 . הצגת חפץ שעובר במשפחה. 4

 .שיתוף פעולה של המשפחה המציג את המשפחה ואת ייחודיותה - מערכון משפחתי. 1

 . כתיבת מכתב אישי למישהו מבני המשפחה.1

 .סרטון המציג את מקום הילדות שלך או של הוריך ומתאר את הווי החיים בילדות/ תמונה -"נוף ילדות. "2

 .עם הסברים מתאימים המשפחהז משפחתי של תמונות ואירועים מחיי 'הכנת קולא.8

 .עצמך בדרך מקורית ומיוחדתהצגה משפחתית בה מציגים את המשפחה או את /הצגת יחיד. 1
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 .המשלב פרקים מאלבום משפחתי ,משפחהסיפור הקשור אל עצמי או אל ה/של שיר יצירתיתכתיבה .12

 .ריקוד המביע מסרים הקשורים לשורשיכם ושאותם תרצו להעביר לצופים/יצירה של מחול. 11
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  בשבילי

 " אני"חקר שביל ה

 .על עצמי
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 בשרשרת הדורותאני חוליה 

 

 ...חקר שורשים בשבילי זה
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 .קרא אותם וענה על השאלות. לפניך שני קטעים העוסקים בנושא שורשים

 אני רוצה להוסיף"... 

 :שנים לעשרת הדיברות

 .לא תשתנה –הדיבר האחד עשר 

 .השתנה תשתנה –והדיבר השנים עשר 

 כך אמר אבי ופנה ממני והלך

 ".במרחקיו המוזריםונעלם 

 "(פתוח סגור פתוח", יהודה עמיחי)

 ? י לקשור אותו לרעיון עבודת השורשים/ה רואה בין הטקסט לבין עצמך היום וכיצד תוכל/איזה קשר את

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 :חיים נחמן ביאליק אמר 

 " בנים יורשים אנו לה, אין אנו בנים חורגים לתרבותנו העתיקה"

חוליה המחוברת לעברה דרך חוליות  -" חוליה בשרשרת הדורות"בהתכוונו לכך שכל אחד מאיתנו הוא בבחינת 

 .ומבהירה את ההווה שלה ואת העתיד שלה דרך חוליות העבר, נוספות

 ?היהודית והישראלית כיצד תוכלו לקשור את ההיגד של ביאליק לזהותכם

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 . עליך להכין עץ שורשים משפחתי.  ולנו כחלק משרשרת דורות, לעץ, בחשיבות השורשים לאחר הדיון

 www.genealogy.galim.org.il/upload/works/tree.html: סנונית בכתובת היעזר באתר

 .השורשים שהכנת צרף לאלבום השורשים שלךאת עץ 

 .תוכל להתחיל בשרטוט ראשוני בעמוד זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההווה שלו דל, ת עברועם שאינו יודע א"

 ) "מסך של חול", יגאל אלון        (   "ועתידו לוט בערפל
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 מזל טוב אני נולדתי

 _________שנת________ בחודש_____ (תאריך עברי) __________יום

 _______שנת ________  בחודש______ (תאריך לועזי)__________ יום

 __________בת מזל /וזה אומר שאני בן________ :בשעה

 _________________:שמי

 ________________: שם אבי______________             :שם אימי

 _________________ח "מדינה בביהב/עירבנולדתי 

 _______________ר "טיפל בי ד

 _____:משקלי בעת הלידה

 _______________________:תעודת הזהות שלימספר 

 _____________:צבע שערי________________                   :צבע עיני

 ______: מקומי במשפחה

 :הולדתי אירוע שאירע בארץ או בעולם ביום

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 "אני תמיד נשאר אני"

 ?או מי אני בכלל
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 לפניך טבלה של תכונות אופי

 

 

 

 

 

 

נמצאת  התכונה
אצלי 

במידה 
 רבה

נמצאת 
אצלי 

במידה 
 מסוימת

נמצאת 
אצלי 

במידה 
 מועטה

בכלל לא 
נמצאת 

 אצלי

תכונה 
 שלילית

 תכונה חיובית

       חברותי

       בעל כושר ארגוני

       חרוץ

       בעל יוזמה

       סבלן

       טוב לב

       מחמיר

       ישר

       צנוע

       רגיש

       ותרן

       רגזן

       עומד על דעתו

       חכם

       רברבן

       מפוזר

       קנאי

       בעל חוש הומור

       בעל בטחון עצמי

       אדיב

 אני בראי עצמי
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 .התייחס לנתונים בטבלה

 .ליד המשפט המתאים Xסמן ? לפי מה הערכת את עצמך.1

 .חשבתי על התנהגויות שלי במקרים שונים. א

 .אם אני רוצה, חשבתי איך אני יכול להתנהג .ב

 .חברים קרובים ?י עליהבאתי בחשבון מה חושבים  .ג

 .הבאתי בחשבון מה חושבים עלי בני משפחתי .ד

 .שאינם אוהבים אותיהבאתי בחשבון מה חושבים עלי אנשים  .ה

 :תכונות חיוביות אצלך שלושציין .2

 _______________________.א

 _______________________.ב

 _______________________.ג

 :ציין שלוש תכונות שהיית מעוניין לשפר.3

 ______________________.א

 ______________________.ב

 ______________________.ג

 ?אלו מתכונותיך חבריך משבחים אצלך. 4

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ?על אלו מתכונותיך חבריך מעירים לך. 1

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 תהצע תוכני? אתה מעוניין לפתחאלו מתכונותיך . 1

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ?מהם ?שיותך בעקבות הפעילותישים באהאם גילית צדדים חד. 2

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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י /הסבר .תאר במילים שלך את תהליך הכנת הדיוקן. המאפיין ומתאר את אישיותך שיעור זה עסק בהכנת דיוקן עצמי

 ? איזה מסרים בחרת להעביר. את בחירת החומרים ואת האפיונים השונים לדמותך באמצעותם

 .להוסיף תמונהורצוי ניתן 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 דיוקן עצמי -" מי אני ומה שמי"
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 .מאחורי כל שם מסתתר בדרך כלל סיפור

 ?לך ןתיכיצד בחרו בני משפחתך בשם שנ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 :במקורות כתוב

 :שלושה שמות נקראו לאדם"

 ,אחד שקראו לו אביו ואמו 

 ואחד שקראו לו אחרים

 "ואחד מה שקורא הוא לעצמו

 (פרשת ויקהל , לחומש שמות מדרש תנחומא)

 ?לעצמואדם שם   "קונה"כיצד לדעתך 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ?מה דעתך על דרך זו? לאדם אחר" שם" קובעת החברהעל סמך מה 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 .ומשמעות שם המשפחה ךשיעור זה עסק במשמעות השם הפרטי של

 .עבורי משמעות שמי ושם משפחתי: סיכום קצר  י/וםרש

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ('א',קהלת ז)   "טוב שם משמן טוב"
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חקר  -בשביל המשפחה

המשפחה הגרעינית 

 .מורחבתהוהמשפחה 
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 ('שמות כ) "  כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך"

 ('משלי י)   " בן כסיל תוגת אימו, בן חכם ישמח אב"

 ('משלי א)    "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך"

 (' ב ,' סנהדרין כה)   "אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידובכל "

 ( בראשית רבהל "מבוסס על דברי חז)   "מעשה אבות סימן לבנים"

 (.ב"פסוק ל, ט"פרק י, ספר ויקרא)    "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"

 .הסבר מדוע. בחר ציטוט אחד שאתה מתחבר אליו.1

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 .לים שלךהסבר את הציטוט במי. 2

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 .הבא דוגמאות מחיי היום יום שלך לשימוש בציטוט. 3

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ?ביחסי הורים וילדים מהן אמות ההתנהגות והמוסר הרצויות? איזה עולם נשקף מתוך הטקסטים שלפניך .4

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

איזה קשר אתה רואה בין הנלמד לבין והסבר  ,מצא אמירות חזוניות ואו ציטוטים, פנה אל פרופיל בית הספר. 1

 ?כתוב בפרופילה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 מהמקורות –יחסי הורים ילדים 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%99%D7%98/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%99%D7%98_%D7%9C%D7%91
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ההורים . היא רוצה לחגוג את האירוע עם כל הכיתה במסיבה גדולה במועדון ריקודים. חן הגיעה לגיל בת מצווה

 .הם רוצים לערוך אירוע באולם שאליו יזמינו את המשפחה המורחבת. חושבים אחרת

 .חשבו על דרכים לגשר על המחלוקת. בקטע מתוארת מחלוקת בין ילדה להוריה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ?כיצד ניתן לגשר בין הצדדים. מת בביתכםחשבו על מחלוקת המתקיי

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 בן נתינה אהסיפור על דמ

 https://agadastories.org.il/kids/node/370: י את האגדה/היכנס לקישור וקרא

 :דונו בחברותא על השאלות הבאות

 ?דמה בן נתינהמה היה ערכו של כיבוד הורים בעיני 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ?איך בא לידי ביטוי כיבוד הורים אצלכם בבית

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ?ירה בין הרצונות של הורים וילדיםהאם לדעתכם יש תמיד סת

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 עד כמה ערך כיבוד הורים משפיע על

_____________________________________________________________________?התנהגותכם

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 הורים מתבגרים יחסי
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 ___________________________________:שמות חיבה____________________ :שמי

 ___________________:בן/אני בת

 ________________: בארץ______________  : בעיר_______________   : נולדתי בתאריך

 ______________________________________________________:אחיות/ יש לי אחים

 _____________________________________________________________:ביםתחבי

 ____________________________________________________:מה שאני אוהב לעשות

 ____________________________________________________:מה שאני שונא לעשות

 ________________________________________:שיר אהוב

 _______________________________________:מאכל אהוב

 ________________________________________:סרט אהוב

 ____________________________________:דמות  שהערצתי

 ______________________________:תוכניות טלוויזיה שאהבתי

 :שבתותבהווי משפחתי 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 ___________________________:תנועת נוער שהשתתפתי בה

 ________________________________________________________:בת מצווה/ זיכרונות מחגיגת בר

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

: זיכרונות מבית הספר

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 :חוויות נעורים

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________     __ 

 כשהורי היו בגילי

 טקסט שלך כאן
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 .ואירועים וכיצד הם באים לידי ביטוי במשפחתך, חגים, שוחחנו על מנהגים. שיעור זה עסק בשולחן האוכל המשפחתי

 .  י שבת ואירועים מיוחדים בחיי המשפחהבער, חנוכה, את המשפחה סביב לשולחן האוכל בחגי תשריצלם 

סרטונים , הווי משפחתי, ויותוח, איונותר, הכן סרטון המשלב תמונות/כתוב על הווי המשפחה סביב שולחן :ופיןו לחלא

 .הסיפור שמלווה אותואת שעובר מדור לדור ו אהובמתכון   י/הוסף. המוזיקה על חיי המשפח, קצרים

אירועים מיוחדים אצלך במשפחה וכן את החוויות המיוחדות שלך סביב /שבתות/כיצד מציינים את החגים י/תאר

 :כתוב מנין הגיעו מסורות והתנהגויות אלה למשפחתך ומדוע מקפידים לחזור עליהם. השולחן המשפחתי

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 שולחן עורך
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ננסה גם   ובאמצעות הסיפוריםהסגולה לחבר את העבר אל ההווה   יש את לסיפורים/לתמונות/לחפצים

 ".גיבורים ראשיים"ההופכים תמונות /ולהתחבר להיבט הרגשי והערכי של החפציםלהתחקות אחר גלגולם  נוא

  :המוצעותעבדו על פי השאלות . בעמוד זה הסיפור/תמונה/כתבו  את גלגולו של החפץ

 .והוסיפו/ ציירו /  צלמו את החפץ

 .תנו שם לחפץ המרמז על הסיפור .1

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 .בחרתם אותותבו מדוע תארו אותו וכ? מהו החפץ .2

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 ?רלמה שימש החפץ בעב .3

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 ?את מי שימש החפץ .4

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

      ? מה השימוש של החפץ כיום .1

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                   

 ?ן הגיעמהיכ ?מהו מקור החפץ .1

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 חפץגלגולו של 
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 ?ךאו אל משפחת ךאיך ומתי הגיע אלי .2

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 ?איזה, אם כן? פור מיוחד על חפץ זהסי ךהאם זכור ל .8

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 ?מהי משמעות החפץ עבור בני משפחתך ועבורך .1

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 ?החפץ ומשמעותו גם בעתיד כיצד היית רוצה לשמר את זיכרון .12

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 :ציור של החפץ/תמונה
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חקר  -בשביל הקהילה

, השייכות לקהילה

 ליהדות ולמדינה
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 :אחד מהטקסטים המוצעים וענה על השאלות י /בחר

 

 ?הדברים כותב פי על יהודי מיהו .1

 .העיקרי המסר את המעביר אחד משפט י/סמן .2

 .קיימו סבב עמדות בו כל חבר בקבוצה יביע וינמק דעתו ביחס לעמדת הדובר. 3

 

 

 מולדת ארץ - עוז מוסע 

 . ביהדותו המודה אדם הוא יהודי. יהודי להיות שנאלץ למי וכן יהודי עצמו שרואה למי קורא אני יהודי בשם

. גורלו מתוקף יהודי זה הרי, בלבד נפשו בפני מודה. בחירה מתוך יהודי - כלל בדרך - זה הרי, הרבים בפני אני מודה

 כיהודי אותו רואה ההלכה אם אף יהודי הוא אין, ייסוריו בסתר ולא ברבים לא, היהודי העם אל קשר בשום מודה אינו

 או אחרים יהודים עם גורל-בשותפות הבוחר אדם כל הוא, זו הלכתית-לא גירסה לפי, יהודי. יהודיה לאם שנולד מפני

 .כזו גורל-לשותפות נדון

 או, מועקה של או, גאווה של יחס ויהי. היהודים של עברם אל נפשי יחס לקיים תמיד כמעט משמעו, יהודי להיות: ועוד

 .געגועים או גאווה ויהי, מרי ויהיה, בושה ויהי, מועקה עם גאווה של

 על גאווה ויהיה, ביטחון או חרדה הזה היחס ויהי: היהודי ההווה אל יחס לקיים תמיד כמעט משמעו, יהודי להיות: ועוד

 .דרכם אל להיצמד נפשי צורך או מדרכם אותם להטות רצון או מעלליהם על בושה או היהודים של הישגיהם

 

 .אליך מתכוונים - יהודי היותו על יהודי רודפים שבו במקום כי לחוש פירושו יהודי להיות: ואחרון

 "(העזה התכלת באור: "מתוך)      

 

 יהודי מיהו - שלום גרשום

 לא: לנו יפה זו אופנתית שהגדרה סבורים אנו אין: אחרים בעיני יהודי הנחשב אדם הוא שיהודי, הגורסת הגדרה יש

 היהודי טיפוס שהוא, סבורים אנו אין אך, כיהודים אותם רואים שאחרים משום ורק אך עלינו הנכפים, באנשים לנו די

 .כאלה יהודים על יהבנו להשליך צריכים אנו שאין, לי נראה: דבר של כללו. ביותר הרצוי

 יהודי מהוריו שאחד, אדם הוא יהודי: בזה כיוצא, כיהודי עצמו את שרואה מי הוא יהודי כי, האומרת הגדרה ישנה שוב

 .לקבלה נוטה שהייתי, ההגדרה זו. יהודי היות של והזכות החובה את עליו נוטל שהוא מתוך כיהודי ושמזדהה

 "מעגלים מעגלים"

 זהות יהודית ישראלית
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 כיום חילוני יהודי להיות - אבן הר שולמית

 יהודי. ובגינונים בטקס לא אם, והזדהות תכליתית עשייה של, ידיעה של יהודי להיות פירושו כיום חילוני יהודי להיות

 הקיומית עמו הוויית את החי, ידו על ואומץ שנבדק יהודי מושגים עולם, מסוימת יהודית תרבות בעל הוא כיום חילוני

 .מאודו בכל

 (14.8.22, מעריב)       

 

 

 חילוני של יהדות - אלון עזריה

 מעשיו על ומשגיח ושופט בורא באל אמונה עול ולא מצוות עול לא עליו מקבל שאיננו, גמור חילוני שהוא אדם האם

 על אף - ישראל" כי, כשקבעו זו למכה רפואה הקדימו כבר רבותינו אמנם? שלם יהודי להיות יכול, ואחד אחד כל של

 הריני עצמי בעיני ואילו, כחוטא כי אם - בישראל, המאמינים בעיני, נכלל כמוני אחד, כלומר". הוא ישראל, שחטא פי

 .להתנצל צורך וללא הסתייגות ללא, גמור יהודי

 נאמן, ישראלי להיות יכול יהודי שאיננו מי גם. בי כלולים אלה גם כי אף, "עברי" לא" ישראלי" לא. יהודי - בפירוש

 את רואה אתה כיצד: וחוזרת קבועה שאלה למיניהם המראיינים בפי היתה מספר שנים לפני. אותה ואוהב למדינה

 וגם זו שאלה גם כי נראה! ישראלי כמובן, כול וקודם: לענות תמיד כמעט נהגו המנים'החבר? יהודי או ישראלי: עצמך

 מן להימלט ובכך, שהוא שם בכל לעצמנו לקרוא ננסה אם גם, ברירה אין. הגרוטאות לסל הושלכו כבר התשובה

 !יהודים אנחנו: הגורל

 

 

 מושגים כיוון - ציוני, ישראלי, יהודי - יהושע. ב.א

 המביא בחירה של אקט זהו אבל, "הזדהותו פי על יהודי" ההגדרה את בעצם חופפת" הצהרתו לפי יהודי" ההגדרה

 .לבחירתי אחריות נוטל הריני, החופשי מרצוני מזדהה אכן אני אם. האחריות את אתו

 מספיקות אינן אלו כל אבל, ההזדהות שבהחלטת והמשפחתיות התרבותיות, החברתיות מהסיבות מתעלם אינני

 של לאפשרות גם תוקף הנותן הוא שבהזדהות החירות אקט. עצמה הרצונית להכרעה זקוקה היא, הזהות את לקבוע

 כפי" הגחלת" את לשמור הרוצים, המשכיות על רק שחושבים מי את פוסל אינני. היהדות של מחודש ופירוש שינוי

, היהדות של לתכניה שינוי להביא הרוצים של בקשתם מידה באותה לגיטימית אולי. להם שנמסרה מדמים שהם

 .החופשי רצונם מתוך מזדהים הם שעימה

 ."(הנורמליות בזכות: "מתוך)       
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 בת מצווה/שאלון עמדות בר

 

 ?בת המצווה בעיניכם/מה משמעות בר. 1

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 .אפשר לסמן כמה אפשרויות? הייתם רוצים לציין את האירועאו ציינתם אותו כיצד . 2

 .חגיגה משפחתית מצומצמת 

 .עלייה לתורה בבית הכנסת 

 .רוצה לציין לא הייתי 

 .אירוע רב משתתפים עם משפחה מורחבת וחברים 

 .טיול משפחתי 

 .טקס בכותל 

 .______________: אחר 

 

 ?בת המצווה/מדוע נהוג לדעתכם לציין את בר. 3

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ?בת מצווה של ילדים שאינם שומרי מצוות/לבין בר, בת מצווה של ילדים שומרי מצוות/מה ההבדל בין בר. 4

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 ? בת המצווה/מי לדעתכם צריך להחליט כיצד לציין את בר. 1

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 גיל מצוות
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 בחברותא הורים וילדים לימוד

 

 .בר מצווה טומנת בחובה התרחשויות רבות/שנת בת 

 ?מדוע? חשבו מה מתוכם משמעותי עבורכם. לפניכם רשימת אירועים ופעולות

 כיבוד אב ואם. 

 ת על האחים הצעירים/להיות אחראי. 

 תפילה בבית הכנסת.  

 בר מצווה/מסיבת בת.  

  לתורה בבית הכנסתעלייה. 

 הנחת תפילין.  

 כתיבת עבודת שורשים. 

 חיבור למסורות של סבא וסבתא.  

 הכנת אלבום צילומים לקראת המסיבה. 

 מציאת תחום התעניינות מיוחד משלי.  

 קניית בגדים למסיבה.  

 התנדבות בקהילה. 

 

 

 ?לךמאין באתי ולאן א

 אירועים וערכים
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קה באפרי. שהאדם מייחס לתקופת ההתבגרותבקרב השבטים רווחים מנהגים המראים מה רבה החשיבות 

. סים מפוארים את המעבר משלב הילדות לשלב הבגרותקעדיין מציינים בט, ובאוסטרליה  

 מלנזיה

. אותה שעה של האב להביא את בנו לחינוך אצל דודו ממשפחת אמו. הכניסה למצוות מתחילה עם בוא גשמי המונסון

כמו כן מכסים . ם כל יום בפיח המופק מקליפות שרופות של אגוזי קוקוסמשחירי" בר מצווה"את הנערים המועמדים ל

הילדים יושבים , שום שיחה או משחק אינם מותרים. אותם בשטיח גדול כדי שיהיו נתונים בחשכה גמורה כל היום

 כל הקלת ראש בשמירת החוקים עלולה לגרור אחריה עונש מוות. במשך כל היום בשקט ובעיניים מושפלות ארצה

שום . וכפי הנראה הוצאה לפועל עונש זה במקרים שהנערים שעייפו מאפס מעשה פרצו את המסגרת ויצאו לחופש

.אדם אינו רשאי להתקרב אליהם עד אשר הם מועברים לצריף שממנו הם יוצאים שוב עם השחר  

 שבטים בדרום מזרח אוסטרליה

מטר  122-במרחק של כ. מטר 1.1-בסוללה שעובייה כנהוג שהחניכים הוותיקים מכינים קרחת יער ומקיפים אותה 

 אז עובר נער בוגר. פי עץ מקושטיםממנה מתקינים קרחת אחרת וממנה מוליך שביל לקחת הראשונה המקורה בענ

קופצים , האחרים מעמידים פנים כאילו גם הם נבהלו". אני רואה נחש: "ליד הקורה ופתאום נרתע לאחור וקורא 

ורצים כשבידיהם ענפים ירוקים והם מסתדרים בתהלוכה ומכריזים בצעקה שהטכסים " ?איפה"ממקומם אגב צעקות 

לבסוף לאחר שכל . בזה מזהירים את הנשים והילדים שלא יתקרבו למקום הקדוש וכך גם מעוררים התלהבות. החלו

כאן מתאספים  .כל אחד נושא גזע עץ דולק ומבעירים מדורה גדולה במרכז הקרחת, המעוניינים בטכס נאספים

את החניכים . לכל נער יש שני מדריכים אשר שומרים עליו. ומדריכים כל נער בחובותיו" בר המצווה"המועמדים ל

תפקיד המדריך הוא להקנות לחניך ידיעות על מהות החובות המוטלות על איש השבט בימי . צובעים בצבעי הטכסים

לאחר מכן בא תור המבחנים  .שואיןחוקי הני, המוסר ,הדת: הם מפרשים את חוקי השבט. שלום ובימי מלחמה

עליהם להפיל שן מפיהם , הם נשלחים לציד. את המועמדים מקרבים לאש ועליהם לעבור טכסי אש שונים. הקשים

. מהנער נדרש שיפגין בגרותו על יד כך שיסבול בלי התרגשות יתרה. באיזמל ואלה  

 שבט קאיאברה

איש זקן עבר . נערות בשורה השנייה, הנערים עמדו בשורה אחת. בקרב שבט זה נהוג שהזקנים ידריכו את הנערים

אם בחר הנער בנערה מבית . בין השורות ודרש מהנערים שכל אחד יביא לו את הנערה שהוא רוצה לשאת לאישה

. זכה לתהילה, תאם לחוקי השבטואם נבחרה בת זוגו בה, נענש הנער, אב שחוקי השבט אוסרים להתחתן אתו  

 

 טקסי מעבר
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 שבטים בקוינסלאנד

נהוג כי בהתקרב זמן הכניסה לבגרות מביאים את הנער לפני הוריו וידידיו כשהוא חגור אבנט למותניו וענוד קישוטים 

, אביו ואמו, אחיו, וכך עושים גם קרוביו, הנשים בראותן את הנער מקושט בצורה כזו פותחות בצעקה. לראשו

מצד מנהלי הטכסים נעשים כל . ביטוי לצערם על ידי כך ששמים על עצמם אפר ומורחים את גופם בבוץ הנותנים

.      המאמצים לחדיר בנערים את ההכרה כי מעתה עליהם לנטוש לחלוטין את צורת החיים הילדותית שניהלו עד כה

שבט אחר נוהג ששניים מזקניו יושבים על                                                                                               

. בעוד שהגברים רוקדים מסביבם, הארץ לעיני החניכים ועושים כל מיני העוויות משונות ומצחיקות כדרך הילדים

נהג אלא עליהם להת –ולשחק במשחקיהם , המטרה היא להראות כי מעתה ואילך אין עליהם להתרועע עוד עם ילדים

. כאנשים בוגרים  

 

 מטלות

 

?האם אתם מוצאים נושאים משותפים. סים במקומות השוניםקערכו השוואה בין הט. 1  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

?סים אלהקמצווה לט כיצד מתקשר טכס הבר. 2  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

שתפו . סרטים, ספרים, מאגרי מידע, חפשו בכתבי עת. בקרב שבטים רבים בעולם עדיין מתקיימים טכסים כאלה .3

 .את חבריכם לכיתה במידע על הנושא

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 מה איתי

 
 וזי כץ'גו ה רוטבליט'יענקל, שלום חנוך, אריק איינשטיין: םמילי

 שלום חנוךו שמוליק קראוס, וזי כץ'ג: לחן

 

  מה איתי, מה איתי, מה איתי

  לא מסתדר עם עצמי

  מה איתי, מה איתי, מה איתי

  איפה שכחתי את שמי

 

  לא יודעת למה

  איך ומה, לא יודעת איך

 , רק רוצה לברוח

  מה זה קרה לי

 , טוב לי או רע לי

 ... תגיד לי

 

  מה איתי, איתימה , מה איתי

  בטח הוא שם לא שקט

  מה איתה, מה איתה, מה איתה

  מה היא רוצה באמת

 

 ... לא יודע למה

 

 , מה איתי, מה איתי, מה איתי

  בטח היא שם לא שקטה

  מה איתי, מה איתי, מה איתי

 . איפה שכחתי אותה

 

 ...לא יודעת למה

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=960&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=960&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=528&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=528&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=206&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=206&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=206&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=994&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=994&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=960&lang=1
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 :שאלות       

 ת/מה לדעתכם מרגיש הכותב? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 הכותב בן כמה לדעתכם? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  לדעתך הוביל את המשורר לכתוב את השיר מה ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  מה לדעתכם הוא רואה( תכונותיו וכדומה, אופיו)כאשר הכותב מסתכל על עצמו? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 איך מתגברים על תחושות כאלה ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 לאנשים קורה זה לדעתכם מדוע? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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  . נהוג גם בתרבויות שונות, כפי שראינוש בת מצווה מסמלים טקס מעבר/בר ,ביהדות

 :י וענה/חשוב ,העבודהאת  ה/מגיש ה/ורגע לפני שאת, לסיכום עבודת השורשים

 בבת המצווה/המצווה -בבר ךמהו החלק האישי והמרגש ביותר בעבור? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 נהאותו תלמיד שהייתי בתחילת הש ה/תהאם א? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 שינוי במהלך השנהך האם התחולל ב? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 לה בתוכך לאור הלמידה החדשהאמונות אתה מג/דעות/מחשבות/איזה עמדות? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 ל להשפיע על הסביבה האנושית שלך לאור למידתך החדשהכיצד תוכ ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 איזה מהלכים תוכל לעשות ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 עד כמה זה חשוב לך ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 מהו לדעתך שיא השיאים של הלמידה בשנה זו? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 ללמד לאחרים/מה היית בוחר להעביר? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 לסיכום
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 .שאל הנסיך הקטן? "טקס"מה זה 

והרי זהו  –ענה השועל  –, גם זה מן הדברים שהוזנחו יתר על המידה –

מעשה המבדיל יום אחד מכל יתר הימים ומייחד שעה אחת מכל השעות 

 . האחרות

כל יום חמישי בשבוע נוהגים הם : טקס המקובל אצל ציידים, למשל, הרי

לו לכן היום החמישי הוא בשבילי יום שכו. לצאת במחולות עם נערות הכפר

 ! טוב

אילו רקדו הציידים בכל . כי אותו יום יכול אני להרחיק לטייל עד הכרם

היו כל הימים דומים זה לזה ולעולם לא , ככל העולה על רוחם, שעה שהיא

 ". הייתי זוכה ליום חופשה ומרגוע

 

 פריואכז-אנטואן דה סנט" הנסיך הקטן "מתוך 

 

 

  


