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 רציונל 

 
 היחידה באה ללמד את התלמיד  את נושא "לכל רחוב יש שם". 

. בשלב זה pbl-שלב זה הינו המשך תהליך החקר שיערכו התלמידים במסגרת פרויקט ה

עליהם לאסוף מידע ולהכיר את השכונה שלהם, בלמידה מחוץ לגבולות הכיתה, זוהי למידה 

המגלמת את שאיפותינו לייצר עבור הלומד למידה חדשנית, חווייתית ומותאמת לתפקודי 

שבליבה הרעיון הגדול של חקר אישי, גילוי ויצירה של תוצר  21 -הלומד של המאה ה

 . אקטיביזם חברתי.p.b.l -במסגרת תכנית ה

המשלב חקר על המקומות המשמשים לרווחתם ולהנאתם והם  "השכונה  שלי"מפגש עם 

בבחינת "סמטאות ילדותי" שמהם לקוחים זיכרונות לכל החיים כי גם שם מתעצבת זהות 

   .תוך חשיפה ואיסוף מידע על אופי השכונה, מקור השם שלה  ורחובותיה  ,הילדים

כי שמות רחובות השכונה הם של  גדולי מורשת ישראל לדורותיהם וכן גם התלמידים ידעו ,

 גדולי הזמר העברי .

 

יחשפו התלמידים למושגים    -התלמידים  מוזמנים לחקור את סביבת מגוריהם  , בתוכנית

ומאפיינים של השכונה. יכירו מבנים התורמים לרווחת  הקהילה, יכירו שמות רחובות ויחקרו 

 יידעו להתמצא ברחבי שכונת מגוריהם והעיר כולה.את מקור השם 

התלמידים יחקרו נושאים שונים בשכונה שלהם. יאספו נתונים ומידע )באמצעות מיומנויות  

חקר שונות, כגון: סיור, תצפית, סקר, שאלון, חיפוש מידע וכ"ו. יפיצו את המידע בקרב 

 התושבים.

רה בלתי אמצעית של התלמיד את התנסות בלמידה על רחובות ואתרים   תתרום  להכ

 סביבתו. התלמיד ,יתבונן ,יחקור ויתכנן שינוי ,שימור בתוך הסביבה המידית שלו .

 ,, יכיר ויזהה מרכיבים, יארגן, ימיין וישווה מידע שהוא קולטוהתבוננותהתלמיד ימקד את 

סוד בסביבתו. יבצע הכללה, יאתר ויזהה חוקיות ויידע לשיים רכיבים שונים המהווים מרכיבי י

איסוף נתונים הפקת מידע  –הלמידה באמצעות משחק  תאפשר למידה בדרך חקר וגילוי 

 מהם בהתאם לעקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד.

דרך הרגליים והעיניים באופן המאפשר למידה רלוונטית, המחוברת לחיי -סיור בשכונה 

 לפני כן.היומיום של התלמידים ויצירת ידע חדש שלא היה קיים 

 
גאוות  בעזרת החיבורים הרעיוניים והפיסיים שנגזרים מהתוכנית  יטפח הילד זהות מקום,

 .יחידה ורצון להשתייך ולהיות חלק מקהילת השכונה



2 

 

 
 

 טבלה מארגית
 

חזון בית הספר 
 )לאן(

בתחום 
 -האישי 
 חברתי

בתחום  בתחום הפיזי בתחום הלימודי
 הארגוני

בתחום 
 -התרבותי 

 קהילתי    

בית ספר 
"שקמה" מקיים 

מרחב חינוכי 
מקצועי ותומך, 

המדגיש את ערך 
כבוד האדם. אנו 

מאמינים כי 
העצמה אישית 

באמצעות מימוש 
עצמי תוך חתירה 

למצוינות, 
מאפשרת 

לתלמידינו לגלות 
ולמצות את 
הכישרונות 

 הטמונים בהם.
קהילת שקמה 

תהא מושתתת 
על שורשי 

רשת המו
היהודית ואהבת 

הארץ, תקדם 
מעורבות 
חברתית 

קהילתית ליצירת 
חברה ראויה, 

ערכית 
 ודמוקרטית, 

למען עולם טוב 
 יותר.

 ערכים נבחרים:
כבוד האדם, 

אהבת הארץ, 
מעורבות 
חברתית 

קהילתית, 
 מצוינות.

 גרעיני מומחיות:
העצמה, שיתוף 

פעולה, 
 .הקשבה/שיח

 נוסחת העבודה:
דעת -חברה-אדם

מסע בשבילי 
 הזמן.

 

הבנת .1
מקומם 

המכונן של 
יחסי הפרט 

מול 
החברה: 

תפקידים, 
אחריות 

ושאיפות 
לקיומה של 

חברה 
צודקת 

 ומוסרית .

לימוד .2
והטמעת 
תפקידו 

המיוחד של 
האדם 

בחברה 
הדואג 
לזולתו 
והפועל 

למען "תיקון 
 עולם".

הנחת .3
דגש על 
החיבור 

האישי של 
כל תלמיד 

רכת אל מע
ערכים 

שבליבה 
נטועים 
אהבת 

האדם, כבוד 
האדם 

ומעורבות 
 חברתית.

 

התלמידים יחקרו .1
וילמדו אודות 

האישים שעליהם 
נקראו שמות 

הרחובות בשכונת 
"שקמה", ישאלו 

בעזרת המיקרופון 
הנודד את התושבים 

: מה ידוע להם על 
שם הרחוב בהם הם 

גרים ויפיצו מידע 
בתיבות הדואר 

 בקהילה. 
התלמיד ישפר את .2

מיומנויות השפה 
הנדרשות בדגש על 

הבנת הנקרא 
וחשיפה למקודות 

 מידע מידעיים.
התלמיד ירחיב את .3

ידיעותיו בתחום 
ההיסטורי מורשת 

וגדולי ישראל 
לדורותיהם. 

באמצעות חקר  
 ומשחק בנושא

התלמיד יזהה את .4
רכיבי הזהות 

הקולקטיביים: 
היסטוריה, שפה, 

זיכרון, סמלים, 
קסים, באמצעות ט

עשייה קהילתית 
משמעותית והפקת 

 משחק בנושא. 
יצירת חיבור בין .5

התלמיד וסביבתו 
הקרובה באמצעות 
 אקטיבזם הקהילתי,

 יעירונשכונתי, 
 הויצירת גאוו

למקום ולזהות 
 .המקום

 

הפקת מצגת .1
שתוצג  בכיתות 

ובמבואה 
הראשית כחלק 
מרעיון הלמידה 

 p.b.l -בגישת ה
ים ובהכנת תוצר

הנובעים מתוך 
"השאלה 

המניעה" של 
נושאי הלימוד 

 הנבחרים.
התלמידים .2

יאמצו את 
הפארק המרכזי 

בשכונת שקמה", 
יחקרו צמחים 
ויכתבו שלטי 

מידע יזהו לקויים 
ויחשבו על 

שינויים שניתן 
לבצע בפארק . 

יכתבו מכתב  
לגורמים מסייעים 
בעריית ראשל"צ 

וביחד איתם 
יפעלו לרווחת 

 כונה ,הציבור בש
השתקפות .3

נושאי הלימוד 
ותוצרי הלימוד 

בסביבה הפיסית 
האופפת את 

התלמיד, תעמיק 
את יכולתו לייצר 

חיבורים ושילובים 
בין הנלמד 

בכיתתו לבין 
המוצר ן רעיו

המארגי "לכל 
 .רחוב יש שם

 

יצירת שלל .1
מפגשים בין 

התלמיד לבין 
זולתו ולבין חברת 

הלומדים כאקט 
המפגיש את 
רכיבי זהותו 

הפנימיים עם 
עולמם של 

 אחרים.

טיפוח ופיתוח .2
שיתוף הפעולה, 

ההקשבה והשיח 
סביב ערכי 

הליבה של בית 
 הספר. 

צירת רלוונטיות .3
ואותנטיות 

לעולמו הקרוב 
של התלמיד 

באמצעות 
המשחק ויצירת 

תנועה  בלתי 
מפסקת במגרשי 

האימונים של 
החיים כולם אשר 

יביאו להעצמה 
ען למאישית 

 עצמה חברתית.
הלמידה, .4

המפגשים 
בסביבה, 

הפלאיירים 
והמשחק המארגי 
יסייעו לתלמידים 

להפיץ את 
המסרים 
ערכיים -החינוכיים

 לכל הקהילה.
 

זימון מפגשי .1
משחק עם הורים 
ועם אנשי קהילה 

לשם שיתוף 
והעמקת מעורבות 
הקהילה בחיי בית 

 הספר.
יצירת לגיטימציה .2

קהילתית אודות 
המעשה החינוכי 

שמקיים בית הספר 
ותמיכה בבחירת 

דרכו לחינוך 
באמצעות 

משחקים המהווים 
מגרשי אימונים של 

 החיים.
רעיון השיתוף .3

והפצת מידע 
לקהילה יסייעו 

לתחושת שייכות, 
משמעות  והזדהות 
בקרב תלמידי בית 

הספר ותושבי 
השכונה  למקום בו 
הם גרים  ופיתוח  

תחושת  שייכות 
ית  משמעות

לסביבה בה הם 
 חיים

טיפוח שייכות .4
והזדהות למקום 

מגוריהם של 
התלמידים 
באמצעות 

אקטיביזם קהילתי 
שכונתי ,תוך חיבור 

משמעותי בין  
עולמות הידע לבין 

המקום בו הם 
 . .גרים

 



3 

 

 
 

 

 יחידת ההוראה                           
 תוכנית עבודהתקציר 

 

מטרת  שכבה
 הפעילות

 תוצרים מצופים הפעילות נושא החקר

שכבת 
 ב-א

הכרת המתקנים -
המצויים בפארק 

 ורווחת התושב .
העמקת תחושת -

השייכות למקום 
כנדבך מרכזי 

 בהבניית זהות.
כתיבת טקסטים -

-למטרות שונות
 מכתב .שלט.

 
העמקת  תחושת 
השייכות ואת 

 תחושת הגאווה!
 

פארק שקמה 
–המרכזי 

חיים איכות 
בהקשר של 
סביבה ירוקה, 
איכות סביבה 

 ואיכות חיים.

.התלמידים יצאו לסיור 1
 בפארק.

 
.התלמידים יתבוננו בפארק 2

מה יש –ויערכו רשימה 
 בפארק .

 
. הילדים ימיינו את תכני 3

הרשימה שכתבו בטבלה 
המחולקת לשלושה 
קריטריונים : צמחיה, 

 משחקים, מבנים בפארק.
 
שלטי מידע הכנת   -. צמחיה4

אודות עצים ופרחים בפארק 
השלטים מיועדים לתושב –

 .המבקר בפארק
 
. כתיבת מכתב בקשה 5

לראש העיר ולמחלקת שפ"ע 
)שיפור פני העיר( לשיפור 
והוספת מתקנים בגינה 

  .הציבורית

שלטים המסבירים על 
 העצים והפרחים.

ניסוח מכתב רשמי 
 )טקסט טיעוני(.

 

שכבת 
 ד-ג

ציבור הכרת מבני 
המצויים בשכונה 
לרווחת התושב 

ומתן מידע לתושב 
 למקור השם.

כתיבת טקסטים -
 -למטרות שונות

 שלטים.
העמקת  תחושת 

השייכות ואת 
 תחושת הגאווה!

 
 

-מבני ציבור
 –מקור השם 

למידה 
ממקורות 

שונים, כולל 
מחלקת 
השמות 
בעיריית 
 ראשל"צ.

מבני ציבור  6.הצגת 1
 בשכונה לעבודת חקר.

 
הו מקור השם של .מ2

 המבנה הנחקר.
 
הילדים  -.המקרופון הנודד3

ישאלו את באי המבנה 
הציבורי ,האם הם יודעים 
מדוע המבנה נקרא בשמו 

 .מה מקור השם.
 
.הכנת שלט חוצות ע"י 4

חברי הקבוצה ,הנותן 
לתושבים מידע על מקור 

השם. הילדים יתלו את 
 השלט בכניסה אליו. 

שלטי חוצות על כל 
 בורי,מבנה צי

המסביר מדוע נקרא 
 .המקום בשמו
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שכבת 
 ו -ה

הכרת אישים 
ודמויות מכוננות 

בתרבות היהודית 
והעברית 

–ומתרבות הזמר 
גדולי ישראל 

במורשת ישראל  
שעל שמם נקראת  

השכונה והכנת 
דפי מידע 

המסבירים 
לתושב למקור 

חיבור -השם. 
להיסטוריה 

-עברית-היהודית
 ישראלית

העמקת  תחושת 
השייכות ואת 

 תחושת הגאווה!
 

שמות רחובות 
ל גדולי  ישרא–
האיש ופועלו. –

לימוד בדרך 
 החקר

.הצגת מפת השכונה בקרב 1
הילדים ,זיקוק הרחובות 

 שהילדים מתגוררים בהם.
 
הילדים  -. עבודה בזוגות2

יבחרו שם של רחוב שמעניין 
אותם יחקרו עליו ויציגו אותו 
 בפני הילדים בדרך שיבחרו .

 
הילדים יפיצו את המידע  .3

לתושבי הסביבה הקרובה  
ת הדואר ובסמוך בתיבו

 לשלט בתחילת הרחוב.
 

מידע על –פליירים .1
הרחוב שהילדים 

דפי המידע  . בחרו
 .יופזו בתיבות הדואר

 
בחירת שלושה .2

אמני מהזמר העברי 
יצירת מפגש להורים 

 ערב שירה.–
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 תוכנית אופרטיבית  בכתות
 

 חקר פארק שקמה 'ב – שכבת חטיבה צעירה

 מטרות שפה מטרות תוכן
 

 לו"ז פעילויות

 
 
 
הילד יכיר את .1

מאפייני השכונה בה 
 הוא חי.

 
הילד יכיר את .2

תרומתם של גדולי 
ישראל לתרבות 

היהודית ולתרבות 
 הכלל עולמית.

 
 
 
 
הילד יחקור את .3

מקור השם של 
המבנה / 

הרחוב/האיזור בו 
 הוא גר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

תיבת .1-
רשמים בעקבות 
אירוע קריאה או 

 צפייה.
 (2)הישג 

 
דווח על אירוע .2

מהסביבה 
הקרובה, 

שהתלמידים חוו 
,קראו,או שמעו 

 (,2עליו.)הישג 
 
מתן תשובות .3

ענייניות 
לשאלות על 

חומר נלמד תוך 
שימוש בהסבר, 

בתיאור 
ובהדגמה ע"פ 

דרישות 
המטלה)הישג 

1) 
 
כתיבת .4

משפטים 
פשוטים 

ומורכבים, 
תקינים מבחינה 

תחבירית 
–,בכתיבה של 

טקסטים 
שונות למטרות 

ולנמענים 
שונים.))הישג 

3) 

 תצפית על הפארק ואיסוף מידע -שעור פתיחה
הילדים יצאו לפארק השכונתי .הם יערכו – 1פעילות 

 רשימה של דברים שהם רואים בפארק .  
 דווח הקבוצות ,מה ראינו בפארק?–חזרה לכתה 

 
 מיון והכללה – 2פעילות 

במליאה)תזכורת( המורה תשאל כיצד הצגת הרשימות 
ניתן למיין את הרשימה שכתבנו בסיור בפארק . מהם 

. 2הקריטריונים שנבחר.  הילדים יעלו רעיונות לטבלה .
 צמחים ,משחקים,-מיון הרשימה בתוך הטבלאות.

 דוממים בעלי חיים וכו. 
 כתיבת מכתב  – 3פעילות 

עתכם מה הייתי רוצה שיהיה לנו עוד בפארק .  מה לד
 צריך להוסיף בפארק ?

 למי נפנה ונבקש שיוסיפו ליענה לבקשה שלנו? 
 באיזו דרך נבקש? מכתב ,הודעת וואטאפ,  מייל וכו

 
 כתיבת מכתב -4פעילות 

 כיצד כותבים מכתב.? קריטריונים לכתיבת מכתב
 למי נכתוב?
 מה נכתוב?

כיצד נתאר את מה שאנחנו רוצים במילים על מנת 
 הבקשה שלנו?שיבינו את 

המורה  תביא דוגמא למכתב שחסרים בו קריטריונים 
חשובים .הילדים יקראו אותו ויסבירו מה לא ברור 

במכתב .מה צריך להוסיף  על מנת שהקורא יבין את 
 הבקשה?

 כתיבת מכתב  בקבוצה -חלוקה לקבוצות
כל קבוצה תקרא את המכתב שלה ותבדוק  -איסוף

 מכתב.האם ענו על כל מרכיבי כתיבת 
 

המורה תקבע פגישה עם עובדי שפע  -5פעילות 
 לתאום מפגש עם הילדים בטו בשבט.

 כתיבת שלטים הסבר לתושב המבקר בפארק
הילדים יבחרו מס עצים ,שמצויים בפארק -ילדי ב'
 עובדות על מס צמחים . 5ויכתבו 

 יכינו שלטי הזהרה לשמירה על הפארק.-ילדי החטצ 
טיעות וטיפוח הפארק עם הילדים יצאו לנ -6פעילות 

עובדי שפע וצוות מורים. הילדים יביאו את השלטים 
 ויוסיפו אותם במקומות הרצויים.

-דצמבר
 פברואר
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 חקר מבנים בשכונה 'ד –' שכבת ג

 מטרות שפה מטרות תוכן
 

 לו"ז פעילויות

 
. 
 
הילד יכיר .1

את מאפייני 
השכונה בה 

 הוא חי.
 
 
הילד יכיר .2

תרומתם את 
של גדולי 

ישראל 
לתרבות 
היהודית 

ולתרבות הכלל 
 עולמית.

 
 
 
 
הילד יחקור .3

את מקור השם 
של המבנה / 

הרחוב/האיזור 
 בו הוא גר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דליית מידע רלוונטי .1
לנושא הנלמד ממקור 

מידע אחד 
 (5לפחות.)הישג 

 
הבעת עמדה אישית .2

 (4על הכתוב.)הישג 
 
דווח על אירוע .3

מהסביבה הקרובה, 
שהתלמידים חוו ,קראו, 

 (,2או שמעו עליו.)הישג 
 
 
 
 
 
 
מתן תשובות ענייניות .4

לשאלות על חומר נלמד 
תוך שימוש בהסבר, 

בתיאור ובהדגמה ע"פ 
דרישות המטלה)הישג 

1) 
 
 
כתיבת משפטים .5

פשוטים ומורכבים, 
תקינים מבחינה 

תחבירית ,בכתיבה של 
טקסטים למטרות –

מענים שונות ולנ
 (3שונים.))הישג 

זיהוי הדרכים הייחודיות -
בהן הטקסטים השונים 

מתייחסים לדמויות 
לאירועים ולנושאים  

במקורות השונים.)הישג 
7) 

 שעור פתיחה
  1פעילות 

המורה תציג תמונות של מבנים –הצגת הנושא 
בשכונת שקמה . המורה תשאל האם התלמידים 

בשכונה שלכם  מכירים את המבנים?  אלו מבנים 
 חסרים במצגת התמונות?

 -עבודה בקבוצה
כתבו רשימה של המבנים בשכונה שלכם . כתבו   

 את מטרתו של המבנה ,למה הוא משמש.
 האם ביקרתם במבנה?-

 –דיאגרמה 
 באיזה מבנה מבקרים בו הכי הרבה ?

 
 חקר המבנה 2–פעילות 

 חלוקה לקבוצות עבודה  
 משימה

לדעת על המבנה.  כתבו שאלות שמעניין אתכם
מקור השם.. שימושים במבנה..  -תשובות מצופות

 מתי הקימו אותו זמני פתיחה של המבנה וכו
 דווח תלמידים במליאה  -סיום

 
 
 

 חקר במבנים– 3פעילות 
 עבודה בעזרת מחשב   אספו מידע על המבנה.

 כתבו חמש עובדות על המבנה.
 איסוף במליאה

 
והכנת פליירים  איסוף המידע בכתות  – 4פעילות 

 ושלטי חוצות.
 
 

 –שגרירים בכתות  -5פעילות 
 ו-הצגת המידע בפני תלמידים בשכבת ה

 
 

 יציאה לשטח  -6פעילות 
הצבת שלט חוצות וחלוקת פליירים לתושבים. 

הילדים ישאלו את התושבים שלהם הם מחלקים 
האם ידוע להם על ההיסטוריה של –את הפלייר 

 המקום ומקור השם.
 
 

-דצמבר
 פברואר
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 חקר שמות רחובות 'ו –' שכבת ה

 

 מטרות שפה מטרות תוכן
 

 לו"ז פעילויות

 
. 
 
הילד יכיר את .1

מאפייני השכונה 
 בה הוא חי.

 
הילד יכיר את .2

תרומתם של 
גדולי ישראל 

לתרבות 
היהודית 

ולתרבות הכלל 
 עולמית.

 
 
 
 
הילד יחקור .3

מקור השם את 
של המבנה / 

הרחוב/האיזור 
 בו הוא גר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 . 
 
 

 
 
דליית מידע רלוונטי .1

לנושא הנלמד ממקור 
מידע אחד לפחות.)הישג 

5) 
 
 
הבעת עמדה אישית .2

 (4על הכתוב.)הישג 
 
דווח על אירוע .3-

מהסביבה הקרובה, 
שהתלמידים חוו 

שמעו  ,קראו,או
 (,2עליו.)הישג 

 
מתן תשובות ענייניות .4

לשאלות על חומר נלמד 
תוך שימוש בהסבר, 

בתיאור ובהדגמה ע"פ 
דרישות המטלה)הישג 

1) 
 
כתיבת משפטים .5

פשוטים ומורכבים, 
תקינים מבחינה 

–תחבירית ,בכתיבה של 
טקסטים למטרות שונות 
ולנמענים שונים.))הישג 

3) 
 
זיהוי הדרכים .6

ות בהן הטקסטים הייחודי
השונים מתייחסים 
לדמויות לאירועים 

ולנושאים  במקורות 
 (7השונים.)הישג 

 -שעור פתיחה
 מפת שכונת שקמה. – 1פעילות 

המורה תציג בפני התלמידים את מפת השכונה 
 ותשאל את הילדים האם מכירים את המפה הנ"ל. 

 -שאלות מנחות
 באיזה רחוב אתה גר? 

 שכונהמצאו את מיקומו במפת ה
 מהו לדעתכם המכנה המשותף לכל שמות הרחובות ?
כתבו ,מה הייתם רוצים לדעת על האיש שעליו נקרא 

 הרחוב
 איסוף החומרים ודווח במפגש –סיכום 

 ברחוב שלי – 2פעילות 
 מה שם הרחוב שבו אני מתגורר? 1
 כמה זמן אני גר ברחוב? 2.
 . מה מיוחד ברחוב שלי?3
לי? על שם האיש שעל שמו .מה ידוע לי על הרחוב ש4

 נקרא הרחוב?
 .מה אני רוצה לדעת על האיש ופועלו?5
. האם יש מבנה מיוחד ברחוב שלי? )מרכז מסחרי 6

 ,בית ספר, בית כנסת וכו(
 ציינו מהו המבנה.

הילדים ידווחו ויספרו  מדוע לדעתם שאלנו את  -איסוף
השאלות הללו ? מה הם ידעו על הרחוב שלהם ? מה 

 עוד רוצים לדעת?הם 
 עבודה עם מחשב -חקר שם הרחוב שלי– 3פעילות 

 הילדים  יתחלקו לקבוצות ע"פ איזורי מגורים.
 חקרו  אודות שם הרחוב שלכם.

 שם האיש .1
 באלו שנים חיי? .2
 מה  היתה תרומתו לעם היהודי? .3
 קורות חיים באופן כללי. .4

 חשיבות פרסום לקהילה – 4פעילות 
הילדים על מה חקרו ? איך המורה תשאל את 

הרגישו? מה חשבו על האיש? האם ידעו את המידע 
שאספו? האם לדעתם תושבי הרחוב שלהם יודעים 

 את המידע על האיש שעל שמו נקרא הרחוב שלהם?
 האם לדעתם חשוב שיידעו?

 מה נעשה על מנת לפרסם את המידע?
 הילדים יציגו רעיונות שונים לפרסום.

עובדות על שם  5-אספתם כתבו מתוך המידע ש
 הרחוב.
פרסום הכנת הפליירים לפרסום ע"פ -5פעילות 

 הקריטריונים שעלו במפגש הקודם.
 .חלוקת הפליירים ברחובות

 
 

-דצמבר
 פברואר
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 לכל רחוב יש שם

 משוב לתלמיד

 ב-א

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

מסכים  היגד
במידה 
 מועטה

מסכים  מסכים
 במידה רבה

מסכים במידה 
 רבה מאוד

 נחשפתי לידע רחב 
  לגבי השכונה בה אני גר.

    

 בעקבות לימוד הנושא חל 
  שינוי בידיעה על השכונה.

    

 המשחק עזר לי להבין את 
  הסביבה בה אני גר.

    

הטיול בשכונה פיתח בי הכרות עם 
  האתרים בשכונה.

    

הלימוד על הרחובות בשכונה תרם 
אזרחית לפיתוח הזהות היהודית 

  שלי.

    

אמליץ למשפחתי ולחברי לבוא לגור 
 בשכונה.

    

העבודה עם חברי לכיתה בנושא 
הרחובות פיתח אצלי מיומנויות 

חברתיות של שיח מכבד ועבודת 
  צוות.

    

בעקבות הביקור אני רוצה להמשיך 
  ולחקור על השכונה שלי.
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 לכל רחוב יש שם                                                      
 ד-גמשוב לתלמיד 

 
מסכים  היגד

במידה 
 מועטה

מסכים במידה  מסכים
 רבה

מסכים 
במידה 

 רבה מאוד

החשיפה למגוון מקורות סייעה 
בידי להכיר אישים ודמויות 
 בתרבות היהודית ואזרחית.

    

בעקבות לימוד הנושא למדתי רבות 
 על המבנים בשכונה. 

    

הלימוד בנושא השכונה תרם 
לפיתוח הזהות היהודית אזרחית 

 שלי.

    

ההתנסות במשחק גרמה לי הנאה 
 למידה חווייתית. -ושיתוף פעולה

    

אמליץ למשפחתי ולחברי לבוא 
 לגור בשכונה.

    

העבודה בשיתוף פעולה עם חבריי 
לקבוצה פיתח מיומנות חברתית 

 של שיח מכבד ועבודת צוות.
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 לכל רחוב יש שם
 ו-המשוב לתלמיד 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסכים  היגד
במידה 
 מועטה

מסכים במידה  מסכים
 רבה

מסכים 
במידה 

 רבה מאוד

החשיפה למגוון מקורות סייעה בידי 
להכיר אישים ודמויות בתרבות 

 ואזרחית.היהודית 

    

בעקבות לימוד הנושא למדתי רבות 
 על השכונה בה אני מתגורר.

    

הלימוד בנושא השכונה תרם 
לפיתוח הזהות היהודית אזרחית 

 שלי. 

    

העבודה בשיתוף פעולה עם חבריי 
לקבוצה פיתח מיומנות חברתית 

 של שיח מכבד ועבודת צוות.

    

ההתנסות במשחק גרם לי להבין 
יותר את תרומתם של גדולי טוב 

 ישראל לחברה היהודית.

    

אמליץ למשפחתי ולחברי לבוא 
 לגור בשכונה.
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 נספחים לחוברת
 

 גדולי ומורשת ישראל-לכל רחוב יש שם

 חוברת הדרכה ומידע

 ד-ג
שחקן קולנוע ותיאטרון, קומיקאי, מחזאי,  -1928-1987 -שייקה אופיר  .1

תסריטאי, במאי ופנטומימאי ישראל מהחשובים והבולטים ביותר שפעלו 

 בישראל במהלך המאה העשרים.

 

פזמונאי, מתרגם, שדרן רדיו ומנחה טלוויזיה  -  2005-1941-אהוד מנור .2

, אחד 1998ישראל, חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת 

זמונאי ישראל, הרבה גם בתרגום וכתיבה לתיאטרון מהפוריים שבפ

 ולבידור.

 

זמרת ושחקנית ישראלית ילידת תימן,  -2006-1923 -שושנה דמארי  .3

 שזכתה לכינוי "מלכת הזמר העברי", כלת פרס ישראל לשנת תשמ"ח.

 

נתן אלתרמן, בוגר גימנסיית "הרצליה". משורר  -1970-1910-נתן אלתרמן .4

רתו הפוליטית, הלירית והסיפורית. היה תומך נלהב עברי מרכזי ובולט בשי

 בארץ ישראל השלמה

 

. 1961יהודה בורלא, חתן פרס ישראל לשנת  -.1969-1886-בורלא עודד .5

היה מראשי אגודת הסופרים העבריים וראש מכון "גנזים". הסופר העברי 

 המודרני שתיאר את חייהם של היהודים הספרדים.

 

חל בלובשטיין סלע, נולדה ברוסיה, עלתה ר -1931-1890-המשוררת רחל .6

והשתכנה בכנרת . שיריה עוסקים באושר שבחיי העבודה  1909 -ארצה ב

 בטבע, צער, מחלה ומוות, אהבה נכזבת, בדידות, גאווה וגעגועים לילד.

 

לוין קיפניס, סופר ומשורר פורה מראשוני  -1894-1190-קיפניס לוין .7

 בעברית .  היוצרים של ספרות הילדים לגיל הרך

ייסד את ה"תיאטרון  1928 -למד בבית הספר לאומנות "בצלאל". ב .8

 הוענק לו פרס ישראל. 1978-שנה. ב 25לילדים" ועמד בראשו במשך 
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גדלה והתחנכה בקבוצת כנרת, הייתה    2004 – 1930נעמי שמר     .9

פיזמונאית, מלחינה, מתרגמת וזמרת ישראל.  זכתה בכלת פרס ישאל 

 העברי. כתבה שירים רבים והמפורסם שבהם ירושלים  של זהב.לזמר 

 

 1984-1900מרים  ילן שטקליס  .10
עלתה  20ילידת אוקראינה,. היא התחנכה על ערכי הידות והציונות . בגיל  •

לארץ ושימשה במשך שנים כספרנית בבית הספרים הלאומי. נחשבה לגדולה 

ישראל הראשונה לספרות במשוררות הילדים בישראל והייתה לכלת פרס 

 ילדים.
 

 1965-1878מרטין בובר   -מרטין בובר  .11

 הוגה דעות נודע, סופר ומנהיג ציוני. שימש פרופסור למדעי החברה              

   העברית. בובר הציע להקים בארץ ישראל מדינה יהודית באוניברסיטה           

 רות להתפתח.ערבית מאוחדת בה לשני העמים תהיה אפש          

 .הוא תמך בבשורת החסידות ושאף להפיץ את רעיונותיה          

           
 

נולד בארץ , היה סופר ומחזאי ישראלי.    1994-1917 -מוסינזון יגאל .12

יצירותיו המפורסמות והידועות ביותר היו סדרת ספרי חסמה וקזבלן. זכה 

 בפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים.

 

מגדולי המשוררים והפילוספים העבריים  1058 – 1021אבן גבירול   .13

ית והכמיהה בספרד בימי הביניים. שירתו מתארת את סבל האומה היהוד

 לגאולה וליהדות. שירי קודש שלו נכסנו לסידורי התפילה של היהודים.

 

 

נולד בביילורוסיה, היה רב בקהילות  1976 – 1886הרב אונטרמן   .14

שונות בליטא,  עזר בשיקום הישיבות  בליטא, עלה לארץ והיה הרב 

 הראשי האשכנזי לישראל.

 

בפולין, עלה לישראל . היה בהגנה ולחם נולד   1994 – 1917הרב גורן   .15

במלחמת העצמאות. היה הרב הראשי בצה"ל ובהמשך היה הרב הראשי 

 לישראל. קיבל פרס ישראל על פירוש התלמוד הירושלמי.

 

רבי יצחק בר לוינזון, כונה גם "מנדלסון הרוסי". היה - 1788-1860-ריבל  .16

החינוך וללימוד  אבי תנועת ההשכלה בקומניץ שברוסיה . הטיף לתיקון

 הלשון העברית, לשונות זרות, מדעים, חקלאות ומלאכה .
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הרב צבי הירש קלישר, רב  נודע ממבשרי  -1874-1795-קלישר .17

ספר יסוד להסברת רעיון השיבה לארץ  –הציונות. ספרו "דרישות ציון" 

ישראל בקרב החרדים ולבסס את הישוב בארץ על יסודות כלכליים בריאים 

 חלוקה".בניגוד ל"

 

הרב משה צבי נריה, רב ומחנך. למד בישיבת  -1913-1995-הרב נריה .18

נבחר לכנסת  1969הרב קוק. ייסד את ישיבת "בני עקיבא". בשנת 

הוענק לו פרס ישראל על תרומתו  1978ברשימת המפד"ל. בשנת 

 למדינה.

 

הרבי מלובביץ',  -מנחם מנדל שניאורסון 1902-1994-הרבי מלובביץ .19

יה נפטר בברוקלין שבניו יורק. היה תלמיד חכם ונחשב לעילוי. נולד ברוס

הפך להיות האדמו"ר  1951נישא לבתו של האדמ"ור מברלין. בשנת 

 השביעי של חב"ד.

 

מנחם בן סרוק, המדקדק והסופר העברי   1910-1970בן סרוק  .20

מילון תנ"כי חשוב  –הראשון באירופה. סיפרו החשוב הוא "המחברת" 

 בספרד. הכתוב בעברית

 

רבנו משה בן מימון, גדול הפוסקים  -1135-1204-הרמב"ם .21

והפילוסופים היהודים בימי הביניים , נמנה עם גדולי התורה בכל 

 הדורות.

 

רבי משה חיים לוצאטו  מקובל, סופר     1747-1707 -רמח"ל .22
ומשורר מאבות הספרות העברית החדשה. נולדה בפדובה שבאיטליה 

 אסי. יצירותיו עוסקות בפילוסופיה דתית.וקיבל חינוך יהודי קל
 

 

תור הזהב בספרד הוא הכינוי לתקופת פריחה  -תור הזהב .23
תרבותית של יהודי ספרד תחת השלטון המוסלמי במהלך ימי הביניים. 
בתקופה זו פורסמה שירת ספרד שחלק מכותביה היו פילוסופים והוגי 

 דעות    כמו יהודה הלוי והרמב"ם ומשוררים כמו אבן גבירול 
 

 

ורני, נולד בצנעא יחיא קאפח רב וסופר ת-  1932-1850 -קאפח .24

בתימן,  עבד כצורף אך את רוב חייו הקדיש ללימוד תורה והפצתה. ענה 

 בכתב על שאלות רבות בנושא ההלכה.
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אנשי רוח יהודים: סופרים, משוררים, הוגי דעות    -גדולי ישראל .25
בהיסטוריה של עם ישראל אשר עיצובו את דמותו של עם ישראל 

 לדורותיו.
 

 

הערכים וההישגים הרוחניים של חברה במדע,    -מורשת ישראל .26
באומנות , בארגון חיי חברה, בדת ובמוסר שהנחילה האומה היהודית 

לתרבות הכלל אנושית בנושאי מוסר, יחסי אנוש , יחסים בין אדם 
 לאלוהים ועוד. 

 

שם כולל ליצירות הפיוטיות שנוצרו בתקופה  -השירה העברית  .27
משוררים . בספרות העברית ישנם חוקי ספרות מסוימת על ידי 

המבחינים בשירה המקראית, בשירת ספרד, שירת ימי הבינים  ןהשירה 
 המודרנית. 
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 ו'-שכבת ה 

 מחוון למשחק

 

      2000 באיזו שנה הוקם  קניון הבאר ?                                .1

 1995                                   -שכונת שקמה הוקמה בשנת  .2

 ברחוב הרב נריההיכן ממוקם עץ השקמה?                                          .3

 פארק שקמה     ?באיזה פארק בשכונת שקמה חוגגים את יום העצמאות .4

 בית ספר מרחביםאיזה בית ספר יסודי בשכונת שקמה הוקם ראשון?         .5

 שלוש כיכרות          כמה כיכרות יש בשכונת שקמה?                     .6

 מורשת ישראל                           ,גדולי ישראלמהם ארבעת הרחובות המרכזיים בשכונת שקמה?        .7

 השירה העברית ,תור הזהב                                                                                           

      כןרחוב הרבי מלבביץ האם רחוב זה ממוקם בשכונת שקמה?            אני צריך להגיע ל. 8 

 שלושה      .כמה בתי כנסת יש בשכונת שקמה?                           9

    נכון.בשכונת שקמה יש איצטדיון אתלטיקה                              10

 נכון                    .בשכונת שקמה יש שני בתי ספר תיכוניים          11

שמה של שכונת שקמה ניתנה לה על שם עץ השקמה שנמצא ליד התחנה המרכזית          12

 לא נכון  

 לא נכוןבכל שנה חוגגים את יום העצמאות בפארק המרכזי ליד גני הילדים           13

 לא נכון              ..בית ספר שקמה שקמה הוא בית הספר היחיד בשכונת שקמה14

 הדר רשף       המרכז לבטיחות בדרכים נקרא על שם...                             15  

 קניון הבאר?                                                2018. היכן הוצבה באר בשנת 16

 שלושה                       . כמה  בתי ספר יש בשכונת שקמה?17

 מרכז זה"ב        ם בטיחות בדרכים. מקום בו לומדי18
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 הוראות משחק 
 

 "לכל רחוב יש שם"
 

 :   לצבור כמה שיותר זוגות קלפים מטרת המשחק
 : מטרה לימודית

 . התלמיד יכיר את האתרים בשכונה בשמותיהם1  
 . התלמיד יכיר את הדמות שעומדת מאחורי שמות הרחובות בשכונה2  
 . התלמיד יכיר את השכונה מבחינת מבנה, היסטוריה  וידע כללי.3  

 אביזרים:
 . לוח משחק כרטיסים בצבע כתום1
 . כרטיסים בצבע תכלת2
 . כרטיסים בצבע ירוק3
 . מחוון4
 . חיילים 5
 . קובייה6

 מהלך המשחק
 

 ) כרטיסים בצבע כתום( ב-חט"צשכבת 
 מסדרים את הקלפים שהם הפוכים ב"פארק המרכזי" על גבי לוח המשחק.

 כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה, מי שזכה בערך המספרי הגבוה מתחיל 
 ראשון, במקרה של שוויון מטילים את הקובייה שנית.

 ורה הקובייה.מתקדמים על גבי לוח המסלול  לכל כיוון שרוצים לפי הערך שמ
 מרים זוג קלפים. במידה ויש התאמה בין שם ירוקהמי שעוצר על משבצת 

 האתר לתמונה הוא לוקח את הקלפים אליו אם לא מחזיר את הקלפים למקומם.
 

 מי שצבר יותר זוגות קלפים. מנצח
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 )כרטיסים בצבע תכלת( ד-שכבת ג

 גבי לוח המשחק.מסדרים את הקלפים שהם הפוכים ב"פארק המרכזי" על 

 כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה, מי שזכה בערך המספרי הגבוה מתחיל 

 ראשון, במקרה של שוויון מטילים את הקובייה שנית.

 מתקדמים על גבי לוח המסלול  לכל כיוון שרוצים לפי הערך שמורה הקובייה.

  מרים זוג קלפים. במידה ויש התאמה בין שם תכלתמי שעוצר על משבצת 

 הרחוב למידע על הדמות הוא לוקח את הקלפים אליו אם לא מחזיר את 

 הקלפים למקומם. את ההתאמה בודקים לפי המחוון המצורף למשחק.

 

 מי שצבר יותר זוגות קלפים. מנצח

 

 

 

 ו-שכבת ה

 מסדרים את הקלפים שהם הפוכים ב"פארק המרכזי" על גבי לוח המשחק.

 כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה, מי שזכה בערך המספרי הגבוה מתחיל 

 ראשון, במקרה של שוויון מטילים את הקובייה שנית.

 מתקדמים על גבי לוח המסלול  לכל  כיוון שרוצים לפי הערך שמורה הקובייה.

 מרים קלף. על המשתתף לענות נכון על השאלה  כתומהמי שעוצר על משבצת 

 הכתובה. את התשובה הנכונה בודקים לפי המחוון המצורף.

 במידה וענה נכון צבר נקודה.

 

 מי שצבר יותר נקודות.מנצח 

 

 

 


