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תוכנית בתרבות ישראל לקבוצת המפגש לכיתות ב'-ג'

אני וגופי

צו פיוס
החינוך המשותף לחילונים, דתיים ומסורתיים

גנים וכיתות יסוד

כתיבה: חגית דותן, מיכל ברגמן.
יעוץ ועריכת תוכן: יהודית לקיצ'ביץ, דוב ברק, שלומית יובל-רוזנטלר, מירב הנקין, 

שרית זוסמן, שרית עזרא, יעל ברגר.

פיתוח תכניות חינוכית לחינוך המשותף
עמותת צו פיוס מפתחת תכניות לימוד ייחודיות העונות לצרכים של המסגרות המשותפות:

- מתן מידע ורקע לגננות ולמורות.
- התאמת הנושאים לעקרונות החינוך המשלב. 

- יצירת תכנים המותאמים לקבוצות הזהות השונות.

החוברות שלנו - חוברות תוכן לגילאי גן, כתות א‘–ב‘-ג‘:

16 חוברות בנושאי חגים ומועדים: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה, ראש חודש, י‘ בטבת, חנוכה, 
טו בשבט, ראש חודש אדר ופורים, פסח, ספירת העומר ולג בעומר, שבועות, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון 

לחללי צהל ויום העצמאות ושבועות. 

עקרונות לחינוך המשלב - עקרונות ויישום

מפגשי בוקר - לקבוצת המפגש

בוקר שיר - פעילויות לקבוצת המפגש בנושא שירה עברית

הנשים והאנשים שעשו היסטוריה - תרבות עולם: על דמויות מופת היסטוריות שתרמו לאנושות

פרשת שבוע - הצעות לדיון ופעילות לגן ולכיתות יסוד.

תפילה - להתפלל, להודות, לייחל - מסמך יסוד על התפילה 

אני וגופי - תרבות ישראל לקבוצת המפגש

והיה ברכה - ברכה וברכות השחר לקבוצת התפילה

פרקי אבות - תכנית במשנה לכיתות ב-ג



צו פיוס - סיפור הצלחה ישראלי

המשלבות  חינוך  מסגרות  ומלווה  מקימה  פיוס  צו  עמותת 

 - משותפים  וחיים  ללימוד  ומסורתיים  דתיים  חילונים,  ילדים 

מסגרות חינוכיות של גנים ובתי ספר.

עמותת צו פיוס פועלת בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך והרשויות המקומיות להפצת המידע אודות החינוך המשותף, 

לעידוד חשיבה חדשנית והובלת שינוי בתוך מערכת החינוך ולהקמת מסגרות חדשות ברוח זו.

צו פיוס פועל לקידום החינוך המשותף בתחומים הבאים:

ייעוץ וליווי לקבוצות הורים המעוניינים בהקמת בית ספר משותף ביישוב.	•

ייעוץ וליווי לרשויות המקומיות בתהליך בחינת ההיתכנות ובשלבי ההקמה.	•

הנחיה, ליווי והשתלמויות למנהלים, מורים וגננות לחינוך ולהוראה בכיתה מרובת זהויות.	•

פיתוח והנגשת תכניות לימודים למורים בחינוך המשותף.	•

גיבוש קהילה בית ספרית פעילה ותוססת בתחום התרבות היהודית- ישראלית ביישוב.	•

עקרונות פדגוגיים מנחים

חינוך בין-קבוצתי: יצירת מסגרות חינוך פורמאלי למפגש קבוע ומתמשך בין חילונים, דתיים ומסורתיים.

מפגש בין שווים: שמירה על הזהות הייחודית של כל תלמיד/ה מתוך כבוד לאורחות חיים שונים.

מפגש בין שונים אך שווים: מפגש בין זהויות מגוונות השומר על ייחודה של כל אחת מהן.

שפה תרבותית ישראלית-יהודית משותפת: תוך שמירה וכבוד לזהותו של הפרט ושל משפחתו. 

פלורליזם - ריבוי קולות: דגש על תרבות ומסורת יהודית תוך התייחסות לקולות השונים בתרבות היהודית.

פעילות  דרמה,  פלסטית,  יצירה  סיפור,  מדרש,  שיר,   - אמצעים  במגוון  יהודית  ומסורת  תרבות  לימוד  מגוון:  לימוד 

קהילתית, לימוד הורים-ילדים ועוד.

שתי עגלות מלאות: עגלה חילונית ועגלה דתית. 

מעטפת פדגוגית: ליווי והנחיה הוליסטית הדואגת לשיפור דרכי ההוראה והאווירה החינוכית. 

לפרטים נוספים ולהתקשרות:
02-6215353

mail@tzavpius.org.il

כל הזכויות שמורות לצו פיוס

תכני הלימוד המופיעים בחוברת זו נועדו לשימוש חינוכי של צוותי הגנים ובתי הספר

חורף תשע"ה - 2015
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תכנית בתרבות ישראל לקבוצת המפגש בחינוך 
- מתווה כללי המשותף

מהו מקצוע תרבות ישראל

” הוא שם כולל ללימוד המיועד לתלמידים חילוניים ומסורתיים המשתייכים לקבוצת המפגש; זאת  “תרבות ישראל

יהודים מגוונים.  בלימוד זה נכיר מקורות  ודינים.  בהבדל מתלמידי קבוצת התפילה העוסקים גם בלימודי הלכה 

בכל שכבת גיל יותאם הלימוד לגילם ויכולותיהם של התלמידות והתלמידים, מתוך גישה הולכת ומתפתחת.

בחירת מקורות מושכלת ורלבנטית: הנושאים לשכבות הגיל השונות והמקורות בכל שכבת גיל נבחרו בחירה מושכלת 

רלבנטיות  בהם  השיש  נושאים  נבחרו  המקרים  בכל  בהמשך.  נפרט  אותן  יסוד  הנחות  מספר  בסיס  על  מקרית,  ולא 

לעולמם של התלמידים והם מרחיבים את יריעת מושג “תרבות ישראל” אל מעבר ללימודי מקורות; יש בהם התייחסות 

לחיי הילדים, לגופם, לעולמם הרוחני והמוסרי, למשפחתם, לחיי החברה, המשפחה והקהילה שלהם. 

“תרבות ישראל” בחינוך המשותף - תפיסת עולם חילונית והומניסטית

מקצוע  כאמור,  המשותף:  בחינוך  ולמשמעותו   ” ישראל “תרבות  למושג  מילים  מספר  להקדיש  ברצוננו  כן,  לפני 

” הוא מקצוע מקביל ללימודי דינים, הלכה ומשנה בקבוצת התפילה. “תרבות ישראל

קבוצת התפילה עוסקת במקורות המאששים ומתקפים את אורח החיים הדתי ומעניקים לו פשר ומשמעות אישית 

וקהילתית, קבוצת המפגש לומדת מקורות מתוך היצירה היהודית בתקופות שונות, סביב ערכים הנוגעים להתנהלות 

היחיד והחברה.

ישראל,  מקורות  של  הגדול  מהאוצר  חלק  שהם  יסוד  מקורות  לומדים  המפגש  קבוצת  ילדי  חילונית:  עולם  תפיסת 

וזאת מתוך תפיסת עולם חילונית: 

תפיסה המדגישה את מקומו של האדם ומעשיו בעולם. 	•

תפיסה שאינה מקבלת בהכרח את קיומו של בורא עולם ואינה מחייבת קיום מצוות. 	•

תפיסה הרואה במקורות ישראל הרבים והשונים חלק חשוב מאוצרות התרבות שלה, ומיועדת להנחיל אותם 	•

לדורות הבאים.

תפיסת עולם הומניסטית, הבוחנת את המקורות ובוררת מתוכם את אלה העוסקים בצדק, מוסר, שוויון בין 	•

בני האדם, מרכזיותו של האדם בבריאה וחשיבותה של התנהגות אתית ומוסרית של הפרט ושל החברה.

תפיסה המכירה בחשיבותם של קשרים והשפעות בין-תרבותיים בין ישראל לעמים. 	•

דמוקרטיה,  אדם  זכויות  וחירותו,  האדם  כבוד  כמו:  הומניסטים,  ערכים  עולמה  תפיסת  במרכז  מעמידה  זו  גישה 

פיתוח יכולותיו של האדם לחקור, לשאול שאלות ולהיטיב את העולם בו הוא חי. בנוסף, גישה זו רואה חשיבות גדולה 

בערכי אהבת האדם, תרומה לקהילה ולאנושות, ציונות ופיתוח התרבות היהודית על-ידי יהודים בעלי מגוון זהויות. 

כל זאת מתוך הבנה כי האדם הוא הריבון על חייו ועל עולמו וכי יש לו אחריות ומחיבות עמוקה למתרחש בעולם. 
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גישה זו רואה חשיבות רבה בביסוס “העגלה החילונית” וביצירת תחושת שייכות ובעלות כלפי אוצרות תרבות 
ישראל עבור קבוצת המפגש: שכן, אנו סוברים שמגוון המקורות היהודים חשובים ובעלי משמעות גם לאדם היהודי-
חילוני, שאמור להכיר אותם, להוקיר אותם, ליצור עימם דיאלוג ]לאו דווקא הסכמה[, לפרש אותם, ליצור בהשראתם 

ולבחור מתוכם את הראוי והמתאים לתפיסת עולמו. 

ַיְנקּוָתא - אנו סבורים שכדי שחזון זה אכן יתגשם יש להתחיל וללמד מגוון מקורות כבר  ּדְ ְרָסא  ּגִ לימוד מגיל צעיר - 
עניין  יצירת  עם  בבד  בד  המקור,  רוח  על  ושמירה  תיווך  התאמה,  הדורש  מיוחד,  אתגר  אכן  זהו  צעירים;  בגילאים 

ורלבנטיות אצל הלומדות והלומדים הצעירים.

אנו רואים חשיבות בלימוד זה המעשיר את עולמם של הילדים ומאפשר המשך יצירה ופרשנות מתוך היכרות עם המקורות. 

אנו סבורים כי ככל שהידע רחב יותר אפשרויות הבחירה ומציאת הרלבנטיות של המקורות לחיינו, עולה גם היא. 

יותר ממה שנלמד בבגרות.  ַיְנקּוָתא “ מצביע על כך כי מה שנלמד בגיל צעיר נחרת בזיכרון  ּדְ ְרָסא  “ּגִ הביטוי הארמי 

למשל  כמו  מקבילות,  מספר  לו  יש  אך  ע”ב(  כא,  דף  שבת  מסכת  )בבלי,  אחת  פעם  הבבלי  בתלמוד  מופיע  הביטוי 

במסכת אבות שבמשנה:

“אלישע בן אבויה אומר: הלומד ילד - למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. 

והלומד זקן - למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק”. )משנה, מסכת אבות, פרק ד, כ(

למידה  פנוי  הלב  רענן,  כשהזיכרון  צעיר  בגיל  שלימוד  סבורים  אנו  גם  חכמים  לדברי  ובהמשך  בהשראה  כאמור, 

והדברים נשמרים לאורך שנים. 

מקצוע “תרבות ישראל” - משרד החינוך

החל משנת תש”ע ]2009[ החל משרד החינוך להקצות שתי שעות שבועיות למקצוע חדש בחינוך הממלכתי - “תרבות 

 .” ישראל

נמוכות  בכיתות  גם  להילמד  עתידה  והיא  ה’-ח’  בכיתות  הממלכתיים  בביה”ס  נלמדת  זו  תכנית  אלה,  לימים  נכון 

וגבוהות יותר.  

” של החינוך המשותף צו פיוס נכתבת בהלימה להנחות היסוד ולמתווה שפרסם משרד החינוך. תכנית “תרבות ישראל

הנחות היסוד - באתר המטה תרבות ישראל, מ. החינוך - תכנית המקצוע.	•

פירוט הסילבוס - באתר המטה לתרבות ישראל, מ. החינוך - הסילבוס של המקצוע מורשת ותרבות ישראל.	•

הערה - סילבוס זה נכתב עבור הכיתות הגבוהות של ביה”ס היסודי וחט”ב. בכתיבת התכנית שלפנינו והמתווה 	•
לכיתות היסוד השתדלנו עד-כמה שהדבר ניתן להישאר נאמנים לרוח הדברים, בד בבד עם התאמתם לכיתות 

היסוד. 

תרבות ישראל בחינוך המשותף - הנחות יסוד

ובני  לבנות  והשראה  תרבותית  העשרה  מהווים  הם  ומגוונים;  רבים  הם  היהודי  העם  של  והיצירה  התרבות  אוצרות 

העם היהודי על שלל זרמיהם ואמונותיהם.

הרלבנטיים  הקשרים  יוצר  הוא  המפגש:  קבוצת  של  העולם  ותפיסות  הערכים  לעולם  מותאם  הלימוד  כאמור, 

הילדות  של  והממשי  המנטאלי  הרגשי,  לעולמם  מקורות  מגוון  בין  קושרת  הנושאים  בחירת  הילדים:  של  לעולמם 
והילדים.
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מחזור תפילות, דרום גרמניה 1320
אוסף ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים 

הן.  גם  רבות  והפרשנויות  רבים  הם  ישראל  מקורות  שכן,  ומורכבת;  זהירה  מלאכה  היא  ללימוד  המקורות  בחירת 

בבחירת המקורות עמדו לנגד עינינו מספר קווים מנחים: 

תעדוף מקורות - בתוך עושר המקורות והיצירה היהודית בחרנו להתמקד באלה המהווים את היסודות למה שמכונה 

“ארון הספרים היהודי”: תנ”ך, משנה ותלמוד ]בעיקר מדרש ואגדה בגילאים הצעירים[.

לימוד מתפתח - בהתאם לגיל- כאמור, לימוד זה מתייחס לגילאי כיתות היסוד; הוא מביא מגוון מקורות סביב נושא 

תוך  נוספים  מקורות  נוסיף  הילדים,  והתבגרות  הלימוד  התקדמות  עם  בהמשך,  הילדים.  של  לעולמם  הקרוב  מרכז 

בני  ואומנותיים  הגותיים  ומקורות  חסידיים  מקורות  עזרא,  אבן  רמב”ם,  רש”י,   - למשל  כמו  יסוד,  מקורות  על  דגש 

זמננו - דתיים ושאינם דתיים, זה לצד זה.1 כל זאת מתוך גישה ביקורתית ומתוך היכרות עם עושר היצירה והמקורות 

ודיאלוג איתם.

הסוגיות הנלמדות יהיו מורכבות יותר, אך הדגש של הרלבנטיות של הנושא לעולמם של התלמידות והתלמידים 

יהווה קריאת כיוון בכל גיל. 

ישראל  מקורות  עם  המתכתבים  שונים,  ישראלים  מקורות  הבאנו  לאלה  נוסף   - עברית  ותרבות  ישראלים  מקורות 

העברית  התרבות  להתפתחות  ביטוי  ישנו  בהם  מקורות  בחרנו  נוסף.  נדבך  ומוסיפים  אותם  מפרשים  הקלאסיים, 

על  בעברית  לשימוש  מכובדת  דוגמה  היותם  עם  יחד  לילדים  מובנים  שבהם  השפה  ושמשלבי  האחרונים  בדורות 

משלביה השונים. 

למשל - אברהם יהושע השל, בנימין זאב הרצל, מרטין בובר, פרנץ רוזנצווייג, הראי"ה קוק, יאנוש קורצ'אק, א"ד גורדון, אחד העם,   1

הרב משה כ'לפון הכהן, תמר רוס, זלדה, מרק שגאל, אלבר ממי, לאה גולדברג, אברהם חלפי, ארז ביטן, חביבה פדיה, ועוד.
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המשך הלימוד בכיתות גבוהות

המקורות  את  הכולל  מסורתי  בלימוד  סוגיה  של  הסדר”  “על  בלימוד  התלמידים  יתנסו  יותר  מבוגרים  בגילאים 

הקדומים שלה ]לרוב חוקי התורה[, כיצד מופיע הנושא במשנה, בתלמוד ובפרשנות של חכמים לאחר מכן ]ראשונים 

על  המבוססת  משלהם  בפרשנות  והתנסות  דיון  התפתחותית-היסטורית,  גישה  ביקורתית,  למידה  תוך  אחרונים[, 

הנלמד.

תרבות ישראל ותרבויות העולם - יחסי גומלין

השפיעה  כך   - אותה  הסובבות  מהתרבויות  מושפעת  והיא  ריק  בחלל  נוצרת  אינה  ספציפית  אנושית  תרבות  ככלל, 

התרבות ההלניסטית על חז”ל, הרמב”ם הושפע ממלומדים מוסלמים שהתבססו על הפילוסופיה הקלאסית, הרצל 

הושפע מתנועות הלאומיות באירופה, ועוד. 

במקרה של תרבות ישראל היא גם משפיעה על העולם ובאופן דרמטי: התרבות היהודית הביאה לעולם המערבי 

את מושג השבת, סיפור יציאת בני ישראל ממצרים השפיע ועורר השראה בלוחמים בעבדות בארה”ב ואצל האבות 

המייסדים של האומה האמריקאי בראשיתה, עשרת הדיברות הפכו לסמל לחוקי יסוד לחברה מתוקנת, ועוד. 

חוקי  בין  השוואה  ריק:  בחלל  פעלו  ולא  רבות  בדרכים  מסביבתם  הושפעו  השונות  ישראל  תרבויות  זאת,  לצד 

המזרח הקדום לחוקי התורה יכולה ללמד אותנו על הדמיון וגם על ההתפתחות החשובה שעשו העברים הראשונים 

החכמה  ספרות  להם.  ייחודי  ערכי  שדרה”  “עמוד  בעל  קודקס  ליצירת  ועד  שסביבם  בחברות  שנוצרו  מהחוקים 

שלם  חיבור  היוצר  הספר  של  ייחודו  על  גם  אך  למשל,  “קהלת”  ספר  לבין  בינה  הדמיון  על  אותנו  מלמדת  הקדומה 

ידועה אמרתו של הרמב”ם כי חוקי הקורבנות נועדו לקרב את בני ישראל  ומתוחכם מאלה הידועים לנו בתקופתו. 

לעבודת האלוהים משום שהיו מורגלים בהקרבת הקורבנות מהסביבה המצרית בה חיו; זוהי דוגמה ממשית להשפעה 

תרבותית המלווה את חוקי התורה ומהווה אתגר ליהודים בימינו.

העולם,  מתרבויות  והתייחסויות  מקורות  בלימוד  לשלב  בחרנו  ועוד,  אלה  כל  בשל   - והשפעה  דינאמיות   - תרבות 

ויוצרים אט אט הבנה, כי תרבות היא דבר דינאמי, משפיע ומושפע, מחדש ומקדש כמו-גם  המעשירים את הלימוד 

מאבד ובעל הקשרים מגוונים.

דומים  דפוסים  קיימים  כי  מסר  מהווה  העולם  מתרבויות  מקורות  שילוב  בנוסף,   - ייחודית  תרבות  לצד  הומניזם 

ופעלו באופנים שונים  יצרו  ובתקופות שונות  בני אדם במקומות שונים  וכי   - בני האדם בתרבויות שונות  בין  מאוד 

אך גם באופנים דומים. זהו מסר הומניסטי, הרואה קשר ודמיון בין בני אדם ממקומות ומזמנים שונים; אנו סבורים 

שמסר שכזה הוא חלק מהותי מהעגלה החילונית שאנו מבקשים לבסס.

יחד עם הנאמר לעיל ברצוננו לשוב ולהדגיש, כי מוקד התכנית הוא תרבות ישראל ומקורות ישראל.  
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גלגל המזלות ואנשים מארבע אומות 
שונות
ספר עברונות 1664

אוסף Hebrew Union College, ארה”ב 

תכנית ספיראלית בכיתות יסוד

אני וגופי

לה  בי-ם,  קשת  ביה”ס  של  וגופי”  “אני  מתכנית  שאבנו  ההשראה  את  ג’.  ב’-  לכיתות  מיועדת  וגופי”  “אני  תכנית 

הוספנו ואותה הרחבנו מתוך ניסיוננו בשטח.

האתר  מתוך  לבריאות  חינוך  הליבה  לנושא  מהגן  כהמשך  הן   -  ” “אני לילד  ביותר  הקרוב  במעגל  מתחילה  התכנית 

[ והן כדי ליצור מעגלים  לחינוך קדם יסודי ]שהוא נושא המשלב בריאות + מדעים וממשיך בלימודי מדעים ביסודי

ספיראליים מתרחבים לאורך הלימוד בביה”ס היסודי לקבוצת המפגש. 

בנוסף, התכנית הנבנית מקבילה לתכנית הנדרשת בחמ”ד בלימודי הלכה ]כיבוד הורים, בין אדם לחברו, וכד’[.

ברכות השחר

בכיתה א’ נתחיל בלימוד יוצר של ברכות השחר העוסקות בגוף האדם: לימוד זה מהווה למעשה את הפתיחה לעיסוק 

לימוד  של  זו  חטיבה  בעקבותיה.  אישית  ויצירה  המסורתית  התפילה  מהכרת  כחלק  בברכות  ממוקד  והוא  בנושא, 

יותר[  מבוגרים  בגילאים  שתעמיק  ]הכרה  הסידור  עם  הראשונית  מההכרה  כחלק  הסידור,  מסיבת  לקראת  נלמדת 

ברכות  בהשראת  יצירות   - שלהם  הלימוד  תוצרי  את  למסיבה  יביאו  המפגש  קבוצת  ילדי  הסידור.  למסיבת  וכהכנה 

השחר תוך מתן פרשנות אישית ומשפחתית לברכות הללו. 

תכנית המשך - מעגלים הולכים ומתרחבים

הלימוד בנוי במתכונת של מעגלים הולכים ומתרחבים: בגילאים מבוגרים יותר יורחבו מעגלי הלימוד מהילד עצמו 

לסביבתו הקרובה ביותר - חבריו, משפחתו, סביבה וקהילה, עם וארץ. 

בכל שכבת גיל יוקדשו שיעורים ללימוד לקראת החגים, כאשר הלימוד יתבסס על הידע הנצבר אצל התלמידים ועל 

ידע חדש. לדוגמה: אם בגן בכיתות יסוד למדו הילדים לקראת חנוכה על נושא האור, הרי שבגילאים מבוגרים יותר 

השפעות   - זרות  תרבויות  מול  מקומית  תרבות  התרבות:  נושא  על   - הבא  ובשלב  הגבורה  נושא  על  הילדים  ילמדו 

שונות, מהי תרבות וכיצד היא נוצרת, מה היא כוללת ומה היחסים בינה ובין תרבויות אחרות וכד’. 
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מתווה לתכנית תרבות ישראל בחינוך המשותף - כיתות א’-ו’

להלן סדר הלימוד המתוכנן לגילאים השונים:

הערותנושאכתה

חגים.	•כיתה א’

היכרות עם הסידור.	•

ברכה - ברכות השחר	•

לימוד ברכות השחר וההיכרות עם הסידור ילמדו 

במחצית ב’ כהכנה למסיבת הסידור.

חגים.	•כיתה ב’

המשך ברכות השחר.	•

אני וגופי.	•

פרקי אבות שהתקבעו כאמרות בשפה.	•

היכולות  על  דגש  תוך  נלמד  השחר  ברכות  נושא 

יקושר  זה  נושא  עליהן.  תודה  והכרת  הגופניות 

ויהווה חלק מתכנית “אני וגופי”.

חגיםכיתה ג’

אני וחברי - בין אדם לחברו.

חגיםכיתה ד’ 

אחים,  בין  יחסים  הורים,  כיבוד   - ומשפחתי  אני 

יחס משפחה המורחבת.

חגים - בזיקה לא”יכיתה ה’

ושימור  לעולם  אחריות  שבת,   - וסביבה  קהילה 

העולם.

זיקה לא”י ודמותה של מדינת ישראל.

נושאי חובה של המטה לתרבות ישראל: 

חגים - בזיקה לא"י.	•

זיקה לא"י ודמותה של מדינת ישראל.	•

חגים - מסורת וחידוש.	•כיתה ו’

פרשת שבוע וכתיבת דרשה.	•

אחריות ומחויבות לאומית: חלוציות.	•

מחויבות לאומית - מגילת העצמאות.	•

נושאי חובה של המטה לתרבות ישראל. הנושאים 

המשותף  החינוך  ערכי  דגשי  מתוך  ילמדו 

המפגש  קבוצת  ילדי  של  קודם  בידע  ובהתחשב 

]כגון ידע על פרשת השבוע[ 

אני וגופי - מתווה כללי - “אדם בתוך עצמו הוא גר”

תעסוק  התוכנית  זה  במובן  הגוף.  שבתוך  האדם  ואל  האדם  גוף  אל  להתייחס  מבקשים  אנו  זו  לימודים  בתוכנית 

באיברים שדרך הלימוד והתבוננות בהם, יוכל התלמיד להרחיב ולפתח את ההתבוננות והלמידה על גופו, על עצמו 

ועל חבריו. התוכנית תעסוק בנושאי פיזיולוגיים בהתאם לרמת התלמידים התוכנית אינה עוסקת בכל אברי הגוף.

הקשורים  נושאים  ביטוי  לידי  באים  בהם  ישראל  למקורות  התלמיד  בין  היכרות  לערוך  מבקשת  זו  תוכנית  כן,  כמו 

לאדם וגופו ואף למקורות מתרבויות אחרות.

 . יסודי  הקדם  בחינוך  החובה  מתכנית  כחלק  נלמד  המדעי-בריאותי  במובנו  וגופי”  “אני  נושא  והמשכיות:  רצף 

מהגן  ידע  של  ורצף  המשכיות  ליצור  כדי  והן  לילדים  הממשית  קרבתו  בשל  הן  ב’-ג’  בכיתות  שוב  בו  לעסוק  בחרנו 
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ברכת “משנה הבריות”
 - סדר ברכת המזון וברכות נוספות, מאייר
אהרון וולף הרלינגן, כפי הנראה מתנה 
לכלה, אוסטריה 1751
אוסף Braginsky, ציריך שוויץ

לבית הספר, העצמת הידע הקיים אצל הילדים ויצירת תכנית ספיראלית ורלוונטית לעולמם של הילדים. בחלק מבתי 

האדם  )גוף  שלו  המדעי  מההיבט  בעיקר  במדעים  הלימודים  במסגרת  ד’  בכיתה  שוב  ילמד  האדם  גוף  נושא  הספר 

כמערכת: העור, שלד ושרירים, נשימה(.

עקרונות התוכנית 

לימוד בינתחומי - לימוד המשלב ידע מגוון ממקורות ישראל, ידע מתרבויות העולם, ידע מדעי וכזה הנכלל 	•

מרחיבה  יצירתיות  פעילויות  ולמגוון  מקורות  למגוון  התלמידים  חשיפת  חיים”.  “כישורי  ההגדרה  תחת 

ומפתחת את סגנונות הלימוד בכיתה. 

לימוד רלבנטי - לימוד שבמרכזו עולמו של התלמיד - התוכנית מבקשת ליצור חיבור בין למידה על גוף האדם 	•

יכולותיו,  גילו  - “גופי” והחוויה של התלמיד עם גופו -”אני”. למידה הקשורה לעולמו של הילד תוך דגש על 

הכרות עם עצמו ופיתוח דימוי חיובי על גופו.

לימוד הולך ומתפתח - לימוד מתפתח בו התלמיד וידיעותיו הם שלב ראשוני וחשוב להמשך הלימוד.	•

מטרות התוכנית

היכרות עם מקורות ישראל ותרבות ישראל. 	•

היכרות עם מגוון המקורות של התרבות היהודית והישראלית.	•

היכרות עם הרלבנטיות של מקורות ישראל ותרבות ישראל לעולמ/ה של התלמיד/ה. 	•

היכרות עם מקורות ישראל כמקור השראה והעשרה.	•

מטרות נוספות ספציפיות לכל נושא, מפורטות במבנה התוכנית ומטרותיה. להלן.	•
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PeterThoeny :צילום

דגשים לצוות המלמד

מתוכם, 	• לבחור  וניתן  שהם  כמו  השיעור  במערכי  להשתמש  ניתן  ברעיונות,  גדושה  החוברת  תוכן:  בחירת 

להוסיף ולשנות כראות עינכן, בהתאם לעולמם של התלמידים, לזמן העומד לרשותכן.

מחברת תרבות ישראל  "אני וגופי" - התכנית מכילה חלקים הדורשים כתיבה, ציור, תיעוד וכד' - לשם כך 	•

יש להקצות מחברת מיוחדת ללימוד התכנית.

גוף 	• יוכלו לעקוב אחרי הלימוד נתלה בכיתה לוח בצורת מתווה כללי של  - על מנת שהתלמידים  לוח כיתתי 

לאיבר  בהתאמה  בלוח,  אחר  בחלק  נתמקד  פעם  ובכל  ישראל",  תרבות   - וגופי  "אני  הכותרת  עם  יחד  האדם 

הלימוד  אחרי  לעקוב  הילדים  יוכלו  כך  ועוד.  תמונות  תצלומים,  שירים,  תוצרים,  נתלה  זה  בחלק  הנלמד: 

לאורך כל השנה .

הילדים 	• של  זיכרונם  את  לרענן  פעם  מדי  מומלץ  בגן  הנושא  את  למדו  הילדים  קיים:  לידע  וקישור  רצף 

ולשאול האם עסקו בנושא הנלמד בגן.

כדאי 	• וגופי”  “אני  של  לתכנים  לחברם  שניתן  בכיתה  נושאים  ונלמדים  במידה  נלמדים:  ידע  לתחומי  קישור 

לעשות זאת ולהפוך את הלמידה לרוחבית ומעמיקה. )תכנים שיכולים להיות משיקים: כישורי חיים, חשבון, 

ספרות, תורה, חינוך גופני ועוד(.

קהל היעד: 

תלמידי קבוצת המפגש בכיתות א’ - ב’- ג’ בחינוך המשותף לחילונים, דתיים ומסורתיים. 

נשמח לקבל המלצות, תגובות והערות למערכים כפי שהם וכן לתוספות ושבחרתן להוסיף. 

mail@tzavpius.org.il תוכלו ליצור אתנו קשר בדוא”ל - 

בברכת עשייה חינוכית פורייה - 

צוות החינוך המשותף, צו פיוס 
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מחוון לעבודה בחינוך המשותף לאור עקרונות החינוך 
המשותף

לפניכן מחוון לתכנון פעילויות בחינוך המשותף – המחוון נועד לסייע בארגון פעילות ]לימוד, יצירה, נושא[ 	•

וכן בתכנון מסיבה או טקס.

יסייעו לכן בארגון ובתכנון 	• בעמוד הבא תמצאו את עקרונות החינוך המשותף, שעל-פיהם אנו עובדים והם 

הפעילויות.
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עקרונות החינוך המשותף
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לימוד בינתחומי
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keepps :צילום

חלוקת הנושאים לפי חטיבות תוכן ולפי שיעורים 

מס’ שיעוריםנושאים חטיבות ונושא כללי

 :1-2-3 חטיבות 

האדם - גוף ונפש

ְך ֲחָלָקיו” דֹול ִמַסּ ֵלם ָגּ 1: גוף האדם “ַהָשּׁ חטיבה 

2:הייחוד שבאדם “ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי” חטיבה 

3: “הילד הזה הוא אני” חטיבה 

2-3  .1

3-4  .2

2-3  .3

4-5: ידיים ו"חטיבות  ֵדי ֵעׂשָ ַדִים ְי 4: “ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ חטיבה 

5: “הידיים הקפוצות יתארכו” חטיבה 

3-4  .4

2-3  .5

6-7: רגליים  6: “למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי”חטיבות  חטיבה 

7: “רגל פה רגל שם” חטיבה 

2-3  .6

2  .7

8: ראש - חושים 2-3ראש- חושיםחטיבה   .8

9: פנים ָפִנים “חטיבה  ִנים ּבְ 2“ּפָ  .9

10. 2“לב זהב” חטיבה 10: לב 

2“תזכירו לי....?” - חטיבה מסכמת חטיבה 11: מוח וזיכרון   .11

2“זה משחק ילדים” - משחקים וחידון חטיבה 12: משחקי סיכום  .12

שילוב תכני הלימוד “אני וגופי” בכיתות השונות א-ג:

כיתות א:

במהלך כיתה א’, לקראת מסיבת הסידור, יעסקו הילדים בהכרות עם סידור התפילה ועם ברכות השחר, שהן 	•
חלק מתפילת שחרית ומסדר הבוקר של האדם המתפלל. 

הברכות שנבחרו עוסקות גם הן בחושים, ביכולות גופניות והשכליות ובגוף האדם.	•

1 של התכנית “אני וגופי” ולאחריו 	• אנו ממליצים כי לקראת לימוד ברכות השחר יעסקו התלמידים בחטיבה 
יעברו תלמידי כתה א’ ללימוד על ברכות השחר.

כיתות ב:

בכיתה ב’ יערך ריענון וקישור לנלמד בכיתה א’ 	•
2 ואילך. וממנה תמשיך התכנית מחטיבה 

כיתות ג:

במידה והתלמידים לומדים את התכנית בכיתה 	•
ג’, ניתן ללמוד אותה ברצף.
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ילדים, אתיופיה
Dietmar Temps :צילום

מקורות הלימוד - גיוון מקורות הידע

אגדות  מהמקרא,  פסוקים  כוללת  היא  ישראל:  תרבות  מתחום  מקורות  שלה  שבמוקד  בינתחומית  תכנית  זוהי 

משמעויות  על  ללמוד  ניתן  מהם  והכללית  הישראלית  מהתרבות  וסיפורים  שירים  פתגמים,  ברכות,  תפילות,  חז”ל, 

נוספות הקשורות לאברי הגוף ולהתנהגות האדם, אומנויות ומדע.

מקורות

תנ”ך	•

אגדות ומדרשי חז”ל.	•

סידור התפילה.	•

שירה וספרות עברית.	•

•	 ,25 עיתונים לילדים - “עיניים”: מוח, בריאות, שפה, זיכרון, שיער. “גלילאו צעיר”: גיליונות 26,31,32, 

דוידסון 	• גלים, בריינפופ, אתר  גוף האדם, מאגר ספרות הקודש,  לילדים, מת”ל  אתרי אינטרנט: ספר האגדה 

לחינוך מדעי, דעת.
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Sanctu :צילום

למידה משמעותית והתכנית “אני וגופי”

"למידה משמעותית היא זו בה התלמיד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלבנטי 

לו ולתכנית הלימודים. 

"ערך,  מרכזיים:  עקרונות  שלושה  על  ומושתת  וחברתית  רגשית  קוגניטיבית,  צמיחה  חווית  מזמן  הלמידה  תהליך 

מעורבות, רלוונטיות” ]מתוך אתר משרד החינוך על למידה משמעותית[

המקורות  של  הרלבנטיות  על  ודגש  ומגוונת  מעורבת  למידה  ערכים,  בין  שילוב  על  מבוססת  וגופי”  “אני  התכנית 

לעולמם של הילדים; בנוסף, בחירת המקורות ובניית השיעורים מחברת את העולם הרגשי והקוגניטיבי של הלומדים, 

לנושא. 

התכנית הינה תחת ההגדרה של “למידה משמעותית” מבחינות נוספות:

יצירת חוויית למידה חיובית.	•

מענה לצרכים רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים.	•

שימוש באמצעי הוראה מגוונים ובדרכי הוראה מגוונות.	•

חיזוק הזהות היהודית-ישראלית.	•

פיתוח הבנה, העמקה והבנה של הנלמד.	•

טיפוח מעורבות של הלומדים תוך התנסות פעילה: עבודה בצוות, הצגת תוצרים, ועוד.	•

פיתוח ועידוד תהליכי חשיבה - בקורתית, יצירתית ובין-אישית.	•

יצירת מעגלי שיח ולמידת עמיתים.	•
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Lee Bennett :צילום

פירוט מבנה התכנית

שיעורי פתיחה - מהכלל אל הפרט

אל  מהכלל  בנויים  וההיכרות  הפתיחה  שיעורי 
הפרט - מגוף האדם כשלם אל חלקיו השונים: 

בדומה  נתבונן  חשובים  חלקיו  שכל  כשלם  בגוף  האדם  באברי  נעסוק  בו   - ֲחָלָקיו”  ְך  ִמַסּ דֹול  ָגּ ֵלם  “ַהָשּׁ האדם  גוף 
ובשונה ביננו.

הייחוד שבאדם “ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי” - מדוע האדם הראשון נברא יחיד? ומדוע אנחנו לא דומים זה לזה? מה 
היתרונות והחסרונות של הדמיון והשוני בין בני האדם?

“הילד הזה הוא אני” - שיעור זה מתמקד בילדים - חוויותיהם, רגשותיהם והעדפותיהם: באיברים בגופם, באיברים 
שהם אוהבים ובניסיון להכריע מה החלק הכי חשוב בגופנו?

שיעורים המתמקדים בגפיים

יעקב  סיפור  את  נלמד  הייחודי,  תפקידן  ואת  הידיים  חלקי  את  נבחן   - ו”  ֵעׂשָ ֵדי  ְי ַדִים  ְוַהּיָ ַיֲעקֹב  קֹול  "ַהּקֹל   - ידיים 
ועשיו בדגש על תפקידן של הידיים בסיפור. נשחק וניצור בעקבות הלימוד.

ידיים - “הידיים הקפוצות יתארכו”- קשרים בין רגשות למצבי הידיים, לימוד ביטוים בהם מופיעים חלקי היד ומה 
הם מסמלים.

הרגליים  לאן  נדון  שונות,  רגליים  בפעילויות  נתנסה  אותי”-  מוליכות  רגלי  שם  אוהב  שאני  “למקום   - רגליים 
מוליכות אותנו. 

רגליים - “רגל פה רגל שם” - נלמד ביטויים שונים בהם מופיעות הרגליים, ונערוך פעילויות שונות שבמוקד שלהן 
נמצאות הרגליים.

שיעורים המתמקדים בראש

ראש - חושים - החושים שלנו למה הם משמשים, כיצד הם מסייעים לנו ביום יום ועד כמה יש לנו שליטה עליהם. 

להבעת  וגם  זיהוי  לתקשורת  אותנו  משמשות  הפנים  בפנים.  מתמקדים  אנו  זו  ביחידה   - בפנים”  “פנים   - פנים 
רגשות. נלמד על הרגשות וננסה לזהות אותם בפני חברנו.

לב - “לב זהב” - זו החטיבה הראשונה העוסקת באיבר שאינו נראה כלפי חוץ. בחטיבה נעסוק בלב מבחינה הפיסית 
ונביא לידיי ביטוי גם נושאים הקשורים בכישורי חיים - מבחינה חברתית, רגשית, תרבותית ובשילוב מקורות יהודיים 

והעשרת השפה העברית. 

מוח - זיכרון - בצד לימוד על המוח כמערכת ההפעלה שלנו נתמקד בכך שהמוח הוא גם “מחסן” הזיכרונות שלנו, 
כיצד  ללימוד  גדולה  חשיבות  ויש  לתלמידים  שמוכרת  פעולה  שזו  כיוון  במוח  המתרחשים  זיכרון  בתהליכי  נתמקד 

לפתח ולחזק את הזיכרון. 

שיעורי סיכום

חטיבה לסיכום - חידונים ומשחקים לחזרה והפנמה. 
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מבנה התכנית ומטרותיה

נושאיםמטרותמס’ שיעוריםחטיבה

חטיבה 1

גוף האדם

דֹול  ֵלם ָגּ “ַהָשּׁ
ְך ֲחָלָקיו” ִמַסּ

2-3

הילדים יגלו את הנושא הנלמד 	•

באמצעות חקר ולמידה פעילה.

הילדים ישתפו בידע שלהם על 	•

גוף האדם.

הילדים יחשפו למגוון האיברים 	•

בגוף האדם - לגיוון ולתחכום 

הקיים בגופם שלהם.

התבוננות בדומה ובשונה ביני 	•

לבין חברי הכיתה )בין בני 

האדם(.

היכרות ראשונית עם חלקי הגוף 	•

השונים. 

התבוננות בדומה ובשונה ביני לבין 	•

חברי הכיתה)בין בני האדם(.

לימוד משנה מסנהדרין העוסקת 	•

בשאלה מדוע אלוהים ברא את 

האדם יחידי.

התבוננות בגוף האדם כ”מכונה” 	•

מרובת חלקים שכל החלקים בה 

תפקידים חשובים.

לימוד מדרש חז”ל - “חלב לביאה”.	•

פיתוח זוויות היכרות חדשות בין 	•

ילדי הכיתה.

חטיבה 2

יחוד 
שבאדם

“ְלִפיָכְך ִנְבָרא 
ָאָדם ְיִחיִדי”

3-4

הילדים יתנסו בלימוד מקורות 	•

וברלבנטיות שלהם לחייהם.

הילדים יעמיקו בנושא הדומה 	•

והשונה בין בני האדם.

הילדים יצרו ויתנו פרשנות 	•

משלהם למקורות הנלמדים. 

לימוד מקורות - משנה, מסכת 	•

סנהדרין - סיבות לבריאת האדם 

יחידי, דיון במקור ובמשמעותו.

ביטוי אומנותי למקור שבמשנה -         	•

דיוקנאות של ציירות.

לימוד שיר - “בית שקוראים לו גוף” 	•

שושי שושן.

יצירה בעקבות השיר.	•

לימוד מקורות - יאנוש קורצ’אק            	•

על השונות של בני האדם, דיון 

ביתרונות ובחסרונות של היותנו 

שונים/דומים.

19



נושאיםמטרותמס’ שיעוריםחטיבה

חטיבה 3

“הילד הזה 
הוא אני”

2-3

הילדים יכירו את גופם תוך יחס 	•

מעצים וחיובי כלפיו.

הילדים יצרו יצירה ויתנסו 	•

בפרשנות יצירתית.

בילדים יעמיקו בלימוד 	•

מקורות.

הילדים יכירו את חשיבותם 	•

וחיוניותם של חלקים שונים 

בגוף האדם.

הילדים יתוודעו לחשיבות 	•

הדיבור בעל יכולת הרס ובניה 

גם יחד.

חיבור לנושא החטיבה הקודמת.	•

יצירה המתמקדת בגוף הפרטי של 	•

הילד/ה.

דיון על הגוף שלנו בעקבות היצירה.	•

לימוד מקורות - מדרש - חלב 	•

הלביאה.

הביטוי “החיים והמוות ביד הלשון”.	•

סיפור - ריב האיברים.	•

משחקי שפה.	•

משימת בית.	•

חטיבה 4

“ַהּקֹל קֹול 
ַדִים  ַיֲעקֹב ְוַהיָּ

ו” -  ְיֵדי ֵעשָׂ
ידיים

3-4

התלמידים יזהו פעולות 	•

יום יומית /חפצים יהודיים 

הקשורים לידיים.

התלמידים יתבוננו בידיהם 	•

וילמדו על החלקים השונים 

המרכיבים אותן.

התלמידים יעמיקו בלימוד 	•

מקורות.

התלמידים יתנסו בלימוד 	•

באמצעות משחק ודרכי 

תקשורת שונות. 

התלמידים יתנסו ביצירה 	•

ובחיבור בין הנלמד לגופם-

שלהם. 

פתיחה - חשיבות הידיים, בדגש על 	•

התרבות היהודית.

לימוד מקורות: "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב 	•

ו" ֵדי ֵעׂשָ ַדִים ְי ְוַהּיָ

משחקי יצירה - באמצעות הידיים.	•

לימוד מקורות: אצבע אלוהים.	•

הטבעת כף יד בגבס.	•

משימת בית.	•
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נושאיםמטרותמס’ שיעוריםחטיבה

חטיבה 5

 “הידיים 
הקפוצות 
יתארכו”

2-3

התלמידים ילמדו על מצוות 	•

צדקה וחשיבותה: פתיחת היד 

לנתינה לעני.

התלמידים יזהו את הקשר בין 	•

רגשות לתנועות ידיים - כעס או 

קמצנות - יד קפוצה, קפדנות - 

יד קשה, נדיבות -יד רחבה.

התלמידים ילמדו על שפת גוף.	•

התלמידים ירחיבו את אוצר 	•

המילים והביטויים שלהם. 

התלמידים יתנסו בשיר ובשירה.	•

לימוד נושא הצדקה בהקשר של 	•

ידיים: קפיצת יד ופתיחת יד.

לימוד השיר “זה יבוא”	•

לימוד הרחבה לכישורי חיים ולשפת 	•

גוף. 

לימוד ביטויים הקשורים לידיים.	•

שיר לסיום.	•

משימת בית.	•

חטיבה 6 

רגליים

“למקום 
שאני אוהב 

שם רגלי 
מוליכות 

אותי”
2-3

הילדים ילמדו מקורות מתרבות 	•

ישראל - מקורות יהודיים 

וישראלים.

הילדים יצרו חיבורים בין 	•

המקורות לחייהם.

הילדים יתנסו ביצירה 	•

וביצירתיות.

הילדים יעמיקו בהתנסות 	•

בכישורי חיים ובקשרים 

חברתיים בין חברות וחברי 

הכיתה.

התנסות בצעדים שונים.	•

לימוד על חשיבות של הרגליים 	•

מבחינה אנטומית.

לימוד מקורות: "למקום שאני אוהב 	•

שם רגלי מוליכות אותי"

דיון ויצירה בעקבות לימוד 	•

המקורות.

לבחירה - לימוד שיר “למקום שאליו 	•

אני הולך...”

לימוד ריקודי עם וריקוד משותף.	•

6 ו-7 עוסקות ברגליים.  הערה: חטיבות 

מומלץ ללמד יחד איתן חטיבה נוספת של ברכות השחר : "המכין מצעדי גבר"	•

אפשרות נוספת - לקשר בין הנושאים ולהזכיר לילדים את הברכה בזמן הלימוד על הרגליים.	•
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נושאיםמטרותמס’ שיעוריםחטיבה

חטיבה 7

“רגל פה רגל 
שם”

2

הילדים ירחיבו את ידיעותיהם 	•

בשפה העברית.

הילדים יטמיעו את הביטויים 	•

העבריים כחלק משפתם.

הילדים ילמדו מקורות.	•

הילדים יתנסו ברלבנטיות של 	•

המקורות לחייהם.

הילדים יתנסו בלימוד בינתחומי 	•

בשילוב מקורות, התנסות 

פעילה וחשבון.

חידה - ציור פתגמים וביטויים.	•

לימוד פתגמים וביטויים שעניינם 	•

רגליים.

התנסות בשימוש בביטויים 	•

ובפתגמים.

לימוד מקורות: ס. יזהר, גובה האדם 	•

ומידת כף הרגל.

התנסות בעקבות הלימוד: מה 	•

הגובה שלנו.

משימת בית.	•

חטיבה 8 

ראש - 
חושים

2-3

הילדים יקשרו בין ידע מדעי 	•

שנלמד בעבר לנושא המקורות 

הילדים ילמדו מקורות.

הילדים יתנסו ברלבנטיות של 	•

המקורות לחייהם.

הילדים יכירו את השימוש 	•

בחושים בתרבות היהודית.

הילדים יתוודעו לתרבות 	•

היהודית על רבדיה השונים.

פתיחה - מה הם החושים.	•

לימוד מקורות: איברים וחושים.	•

משחקים - בעקבות החושים.	•

לימוד באמצעות החושים: על טקס 	•

ההבדלה.

לימוד באמצעות החושים: חגי 	•

ישראל.

’ה.	• סיפורים של רעבים: גו’חא והרשל

משימת בית.	•

חטיבה 9 

ִנים  פנים - “ּפָ
ָפִנים “ 2ּבְ

היכרות עם חלקי הפנים.	•

היכרות עם רגשות וכיצד הם 	•

באים לידי ביטוי בפנים.

זיהוי רגשות בפנים של אחרים.	•
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נושאיםמטרותמס’ שיעוריםחטיבה

חטיבה 10 

“לב זהב” 

2

תפקידו של לב האדם.	•

חשיבותו של הלב בקשר בין 	•

אנשים.

הלב כתומך ומוביל עשייה 	•

חיובית.

נלמד את השיר “כשעצוב לי” מאת: 	•

שלומית כהן אסיף. 

לימוד ניבים ופתגמים הקשורים 	•

ללב.

התנסות בפיתוח טוב לב דרך משחקי 	•

משימות.

חטיבה 11 

מוח - 
זיכרון

2

לימוד עובדות פשוטות על 	•

המוח.

אימון בטכניקות של זיכרון.	•

אבחנה בין זיכרון אישי לזיכרון 	•

משותף.

חשיבותו של הזיכרון המשותף.	•

תרגיל להמחשת ההבדלים בין המוח 	•

השמאלי למוח ימין.

תרגילים לשיפור הזיכרון.	•

לימוד מקור על חשיבות השינון דרך 	•

התנסות בכתיבת פרשנות למקור. 

עצות יישומיות על שינון, תרגול 	•

וחידוד הזיכרון.

זיכרון אישי וזיכרון משותף - כיצד 	•

הם באים לידיי ביטויי בחיינו.

חטיבה 12

סיכום 
- חידון 

ומשחקים

2

הילדים יסכמו את התכנים 	•

הנלמדים.

הילדים יזכרו בנושאים שנלמדו.	•

הילדים יתנסו בעבודת צוות.	•

הילדים יערכו רפלקציה על 	•

הנלמד עד כה.

הילדים יפנימו את הקשר בין 	•

חטיבות הלימוד השונות.

הילדים יחגגו את הלימוד ואת 	•

שיתוף הגוף בתהליך הלמידה.

חידון כיתתי.	•

משחקי רביעיות.	•

משחק הזיכרון.	•

משחק קבוצתי - עם אפשרות 	•

לשיתוף ההורים.

23



חטיבה 1 - גוף האדם

ְך ֲחָלָקיו”  “ַהָּׁשֵלם גָּדֹול ִמַסּ

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 1

גוף האדם

ֵלם  “ַהָשּׁ
ְך  דֹול ִמַסּ ָגּ

ֲחָלָקיו”

2-3

יגלו את הנושא הנלמד  הילדים  •	
באמצעות חקר ולמידה פעילה.

על  שלהם  בידע  ישתפו  הילדים  •	
גוף האדם.

הילדים יחשפו למגוון האיברים  •	
ולתחכום  לגיוון   - האדם  בגוף 

הקיים בגופם שלהם.

ביני  ובשונה  בדומה  התבוננות  •	
בני  )בין  הכיתה  חברי  לבין 

האדם(.

היכרות ראשונית עם חלקי הגוף השונים.  •	
חברי  לבין  ביני  ובשונה  בדומה  התבוננות  •	

הכיתה)בין בני האדם(.

בשאלה  העוסקת  מסנהדרין  משנה  לימוד  •	
מדוע אלוהים ברא את האדם יחידי.

מרובת  כ”מכונה”  האדם  בגוף  התבוננות  •	
תפקידים  בה  החלקים  שכל  חלקים 

חשובים.

לימוד מדרש חז”ל - “חלב לביאה” •	
ילדי  בין  חדשות  היכרות  זוויות  פיתוח  •	

הכיתה.

חטיבה זו מורכבת משניים עד שלושה שיעורים. 

זו נעסוק בגוף האדם כמכלול. נערוך הכרות עם האיברים המרכיבים את גופנו, בפעולות המיוחדות להם  בחטיבה 

נשים לב לכך שלכולנו יש אותם האיברים בגוף אבל למרות הדמיון הזה אנו שונים.

מבנה החטיבה:

היכרות ראשונית עם חלקי הגוף השונים.  •	
התבוננות בדומה ובשונה ביני לבין חברי הכיתה )בין בני האדם(. •	

לימוד משנה מסנהדרין העוסקת בשאלה מדוע אלוהים ברא את האדם יחידי. •	
התבוננות בגוף האדם כ”מכונה” מרובת חלקים שכל החלקים בה תפקידים חשובים. •	

פיתוח זוויות היכרות חדשות בין ילדי הכיתה. •	
משימת בית מתמשכת - לכל הלימוד. •	
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המטרות: 

הילדים יגלו את הנושא הנלמד באמצעות חקר ולמידה פעילה. •	

הילדים ישתפו בידע שלהם על גוף האדם. •	

הילדים יחשפו למגוון האיברים בגוף האדם - לגיוון ולתחכום הקיים בגופם שלהם. •	

חלק א’ - פתיחה )10 דק’(: 

נשאל: מהו הדבר שאיתו אנו נמצאים בכל מקום ובכל פעילות?  •	

כל תשובה שנקבל נבדוק אם היא אכן מתאימה לתיאור בחידה “בכל מקום ובכל פעילות”. •	

רמז: אם חלק בו מתקלקל אולי לא נוכל להגיע לבית הספר.... •	

’ נכתוב על הלוח “גוף האדם”.  לאחר שהילדים יגלו את התשובה ‘הגוף שלנו •	

חלק ב’ - היכרות עם גוף האדם )20 דק(

אפשרות א’ - לילדים שאינם כותבים: 

נבקש מהילדים: לציין שמות של איברים בגוף ולהדגים פעולה שניתן לעשות בעזרתם. לדוגמה: יד - מדגימים  •	
להסתרק.

את התשובות נכתוב/נצייר על הלוח.  •	

ניתן להכין מראש תמונות גדולות של חלקי הגוף ושמותיהם ולהצמידן ללוח. •	

לדוגמה: יד, רגל, עין, אף, לשון, אוזן - ר’ נספח לשיעור זה.  •	

 .” הצעות לכרטיסיות איברים - ר’ אתר אוריינית - “אני וגופי •	

clker: כף יד, לשון, שיניים, מוח, שפתיים, עצמות, מערכת הנשימה ]ריאות[. איורים: באתר  •	
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wandersoares :צילום

אפשרות ב’ לילדים שאינם כותבים: 

נציג בפני הילדים תמונות של איברים בגוף האדם.

ושאר  המורה  המזוהה.  האיבר  בעזרת  המתבצעת  פעולה  גופו  בעזרת  מדגים  האיבר  את  שמזהה  ילד/ה  כל  •	
הילדים ינחשו מהו האיבר ומהי הפעולה.

אפשרות ג’ לילדים שאינם כותבים: 

נכין מספר מאגדים של כרטיסיות איברים, בכל כרטיסיה יופיע האיבר ושמו. •	

נחלק את התלמידים לקבוצות כמספר המאגדים שהוכנו. •	

כל קבוצה תקבל את הכרטיסים ותפרוס אותם על השולחן. •	

כל ילד/ה בוחר/ת איבר שהוא הכי פחות מכיר וישאל עליו שאלה.  •	

כל ילד/ה בוחר/ת איבר מוכר ומספר/ת עליו פרט אחד בקבוצה.  •	

דיון בקבוצות: הילדים מתייעצים ביניהם איך ניתן לחלק את האיברים לשתי קבוצות. •	

נחזור לדיון כיתתי: נבקש מהקבוצות השונות לתאר כיצד חילקו את האיברים ומדוע?

כל ילד/ה מצייר/ת במחברת את אחד האיברים שנראה מעניין ללמוד עליו.  •	
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אפשרות לילדים כותבים: 

יראה כך:  גופם המשפט  יכולים לעשות עם  נבקש מהילדים לרשום במחברת רשימה של עשרה דברים שהם  •	
“אני יכול/ה......עם......” 

חמישה משפטים בתבנית הזו לדוגמא: “אני יכול/ה לרוץ עם הרגלים, אני יכול/ה לנשום מהאף”. •	
נאסוף את התשובות על הלוח בדרך זו -

הילד/ה הראשון/נה שמזכיר/ה איבר בגוף - יד, לב, בטן....נרשום את האיבר על הלוח. •	
נבקש מכל מי שכתב על אותו איבר לספר מה היו הפעולות שהם כתבו . •	

רק לאחר שכל הילדים שהתייחסו לאותו איבר יענו, נעבור לילד/ה הבא/ה.  •	
נקבל על הלוח רשימה של איברים וסביבם “שמש” של אפשרויות: •	

אף

לקנח

להריחלהתעטש

לנשום

חלק ג’ - דומה ושונה )45 דק’(:

מטרות:

הילדים יתוודעו לדומה ולשונה בין חברי וחברות הכיתה. •	
הילדים יתנסו בזוויות היכרות חדשות בין ילדי הכיתה. •	

דיון: 

נשאל - האם לכל בני האדם יש את כל האיברים שכתבנו על הלוח בגוף? •	
האם האיברים הללו דומים אצל כולנו?  •	

האנשים  כל  המקרים,  ברוב  שלנו.  בגוף  נתבונן  גם  אבל  בגוף  שונים  איברים  על  נלמד  ואני”  “גופי  בשיעורי  נסביר: 

את  יש  שלכולם  למרות  אולם   ’ וכו ופה  אף  עיניים  ראש,  בדיוק:  האיברים  אותם  ועם  בגוף  האיברים  כל  עם  נולדים 

אותם איברים האיברים הללו שונים מאדם לאדם. לכולנו בכיתה יש אותם איברים ידיים רגליים ראש בטן גב ועוד...

אבל למרות שיש לכולנו את אותם האיברים אין כאן ילד או ילדה שדומים זה לזה )בכיתה עם ילדים תאומים זהים 

רצוי להתייחס ולהדגיש עד כמה זה מיוחד וזה קורה רק בחלק מלידות של תאומים(.
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נשחק - משחק המדגיש את הדומה והשונה: 

אפשרות א’ - לילדים צעירים:

עם  כולם  רחב,  במעגל  נעמוד  הספר/בחצר,  בבית  שקטה  לרחבה  נצא  או  והשולחנות  הכיסאות  את  נפנה  •	
הפנים למרכז. 

בכל פעם המורה תתאר פרט בגופנו וכל מי שמתאים לתיאור יכנס למעגל. •	
ברגע שהתיאור מתחלף מי שאינו מתאים יוצא וחוזר למעגל וילדים חדשים נכנסים.  •	

שער ארוך מעבר לכתפיים.

בעלי עיניים חומות.

מי שנועל מידת נעליים 30.

מי שיש לו חמש אצבעות ביד ימין.

שיער קצר שלא ניתן לאסוף בגומייה.

מי שיש לו שתי אוזניים.

בעלי שיער ג’ינג’י.

מי שיש לו את כל השיניים בפה.

מי שנפלה לו שן בזמן האחרון.

אפשרות ב’ - לילדים בוגרים: 

נפנה את הכיסאות והשולחנות או נצא לרחבה שקטה בבית הספר/בחצר, נסמן קו ארוך על הרצפה, באורך  •	
שכל ילדי הכיתה יכולים לעמוד עליו בשורה זה ליד זה.

נבקש מכל הילדים לעמוד זה לצד זה על הקו ונוודא שהקו ארוך דיו. •	
בתחילת הקו נסמן את האות א’ ובסיומו נסמן את האות ת’. •	

נסביר את המשחק : כולכם עומדים על הקו מא’ ועד ת’ באופן אקראי, אנחנו ניצור רצפים שונים שיעזרו לנו  •	
לראות את הדמיון אבל גם את ההבדלים ביננו. 

מא’  הפרטי  השם  של  הראשונה  האות  לפי  תחילה  להסתדר  מהילדים  נבקש  ברצף”  “עמידה  לתרגל  מנת  על  •	
ועד ת’...יש להניח לילדים להסתדר לבד תוך שהם נעזרים אחד בשני בהתלבטויות. 

לאחר שהילדים יעמדו נבדוק אם הם הסתדרו נכון ונחליף מקומות במידה ויש צורך ונסביר מדוע: לדוגמה -  •	
.’ “אמיר” אחרי אייל כי מ’ אחרי י
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Dan Morelle :צילום

בכל פעם אציין מי צריך לעמוד על האות א’ ומי על האות ת’ ולפי שתי ההגדרות הללו  נסביר את העיקרון:  •	
כל הכיתה צריכה להסתדר על הקו וליצור את הרצף המתאים על הקו מא’ ועד ת’.

- לאחר שהילדים  באות א’: ת/יהיה בעל/ת השיער הבהיר ביותר....באות ת’: בעל/ת השיער הכהה ביותר 

בהתאם  והשונה  הדומה  את  ונדגיש  צורך  ויש  במידה  מקומות  ונחליף  נכון  הסתדרו  הם  אם  נבדוק  יעמדו 

למה שאנו רואים )וכך אחרי כל משימה(.

באות א’: בעל /ת השיער הקצר עד לאות ת’: בעל/ת השיער הארוך.

באות א’: בעל /ת מספר הנעליים הגדול עד לאות ת’: בעל/ת מידת הנעלים הקטנה.

באות א’: בעל /ת העיניים הכי בהירות עד לאות ת’: בעל/ת העיניים הכי כהות.

משימות קשות יותר : 

נמדוד עם חברים את אורך האצבע המורה ]האצבע שבעזרתה מצביעים[ ונסתדר מהארוכה לקצרה. •	
נמדוד את האורך בין הקרסול לתחילת הברך ושוב נסתדר מהקצר לארוך. •	

בחזרה בכיתה - נסכם עם התלמידים: 

מה ראינו בכל פעם שהסתדרנו על הקו או בתוך המעגל? )נזכיר את המשימות(	•

מה שווה בכולנו? מה השונה בכולם?	•

נסביר: הדמיון ביננו מזכיר לנו שכולנו שווים והשוני ביננו מזכיר לנו שכולנו מיוחדים! 	•
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משימת בית זו תלווה אותנו לאורך כל הלימוד:

בסוף כל שיעור נחזור לעמודים הללו ונוסיף עוד מידע. 

צייר/י את עצמך בדף הציור. א. 

.1 מלא/י את פתק מספר  ב. 

- בצמוד לאיבר המתאים למתואר בפתק. לדוגמה: אם  גזר/י את הפתק והדבק/י אותו ליד ציור הגוף שלך  ג. 

בפתק כתבת שהאיבר עליו היית רוצה לדעת יותר הוא המוח, הדבק/י את הפתק לצד הראש. 

בסוף כל שיעור התקדמ/י לפתק הבא ושוב כתב/י או צייר/י, גזר/י והדביק/י לצד הגוף.  ד. 
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אני מצייר/ת את עצמי

השם שלי:  
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פתק 2

אני מרגיש/ה שבשבילי נברא העולם

כשאני  

פתק 1

השם שלי מתחיל באות  

מידת הנעליים שלי היא  

איבר בגוף שהייתי רוצה

לדעת עליו יותר הוא  

32



פתק 3

אני מיוחד/ת בזה שאני  

פתק 4

אני אוהב/ת לדבר על  

אני אוהב/ת שאומרים לי ש  
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פתק 5

הדבר שאני מאוד אוהב/ת לעשות

בעזרת הידיים הוא  

פתק 6

מקום שתמיד אשמח לחזור אליו הוא  

בגלל ש  
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פתק 8

מאכל שתמיד מזכיר לי

זיכרונות נעימים הוא  

הוא מזכיר לי את  

פתק 7

ריח שאני אוהב/ת הוא  
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Amarand Agasi :צילום

oniramarf :צילום

נספח - חטיבה ראשונה

תצלומים של איברי גוף - לחלק ב’
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contraquien :צילום

Jens Gyldenkærne Clausen :צילום

נספח - חטיבה ראשונה

תצלומים של איברי גוף - לחלק ב’
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צילום: צביה, ויקימדיה

צילום: צביה, ויקימדיה
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כרטיסיות של איברי גוף - לחלק ג’ 

כף ָיד

עיניים

כפות רגליים

 oniramarf :צילום

  contraquien :צילום

Amarand Agasi :צילום
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ה ּפֶ

ֶזן אֹ

ָלׁשֹון
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מֹוַח

ַער ׂשֵ

ַאָמה

 ,Shannan Muskopf :צילום
ויקישיתוף

צילום: אנדר-ויק

fmgbain :צילום
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חטיבה 2 - הייחוד שבאדם

“ְלִפיָכְך נְִברָא ָאָדם יְִחיִדי” 

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 2

הייחוד 
שבאדם

“ְלִפיָכְך ִנְבָרא 
ָאָדם ְיִחיִדי” 
]סנהדרין ד’ 

ה’[

3-4

מקורות  בלימוד  יתנסו  הילדים 
וברלבנטיות שלהם לחייהם.

הדומה  בנושא  יעמיקו  הילדים 
והשונה בין בני האדם.

הילדים יצרו ויתנו פרשנות משלהם 
למקורות הנלמדים. 

לימוד מקורות - משנה, מסכת סנהדרין - סיבות 
לבריאת האדם יחידי, דיון במקור ובמשמעותו.

ביטוי אומנותי למקור שבמשנה - דיוקנאות של 
ציירות.

שושי  גוף”  לו  שקוראים  “בית   - שיר  לימוד 
שושן.

יצירה בעקבות השיר.

השונות  על  קורצ’אק  יאנוש   - מקורות  לימוד 
של  ובחסרונות  ביתרונות  דיון  האדם,  בני  של 

היותנו שונים/דומים.

חטיבה זו מורכבת משלושה עד ארבעה שיעורים.

בחטיבה זו אנו עוברים מהדמיון הכללי של גוף האדם, המשותף לכולנו ומתמקדים בגוף הפרטי כשהדגש הוא על כך 

שלמרות הדמיון כל אחד מאיתנו מיוחד במינו.

מבנה החטיבה:

לימוד מקורות - מסכת סנהדרין - סיבות לבריאת האדם יחידי. 	•

דיון במקור ובמשמעותו.	•

ביטוי אומנותי למקור שבמשנה - דיוקנאות של ציירות.	•

לימוד שיר - “בית שקוראים לו גוף” - שושי שושן.	•

יצירה בעקבות השיר.	•

לימוד מקורות - יאנוש קורצ’אק על השונות של בני האדם.	•

דיון ביתרונות ובחסרונות של היותנו שונים/דומים. 	•
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Bastian Klak :צילום

המטרות:

הילדים יתנסו בלימוד מקורות וברלבנטיות שלהם לחייהם.	•

הילדים יעמיקו בנושא הדומה והשונה בין בני האדם.	•

הילדים יצרו ויתנו פרשנות משלהם למקורות הנלמדים. 	•

חלק א’ - מסכת סנהדרין - מדוע נברא האדם יחידי )20 דק’(

המעידים 	• העדים  את  מכינים  בה  בדרך  עוסקת  ה’  משנה  ד’  פרק  סנהדרין  במסכת  המשנה  למורה:  הקדמה 

במשפט של דיני נפשות, לפני מתן עדותם. מכיוון שעדותם עלולה לגרום לכך שהנאשם יוצא להורג, מזכירים 

להם עד כמה בני האדם הם יחידים ומיוחדים. 

•	 .)6  ,5  ,3  ,1 בכיתה אין צורך להביא את כל המקור המלצתנו ללמד את החלקים המודגשים )שורות 

בעמ’ הבא - המקור מובא במלואו לצד הסבר שלו, עבור המורה.	•

מקור - לפיכך נברא האדם יחידי ]משנה מסכת סנהדרין פרק ד משנה ה[
ָדְך, ַלּמְ ִדי, ְל “ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחי

ָרֵאל[ ׂשְ ד ֶנֶפׁש ַאַחת ]ִמּיִ ַאּבֵ ל ַהּמְ ּכָ ׁשֶ

ד עֹוָלם ָמֵלא;  ִאּלּו ִאּבֵ תּוב ּכְ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

ָרֵאל[  ׂשְ ( ֶנֶפׁש ַאַחת ]ִמּיִ יל ם )ַמּצִ ַקּיֵ ְוָכל ַהּמְ

ם עֹוָלם ָמֵלא. ִאּלּו ִקּיֵ תּוב ּכְ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

 : ַלֲחֵברֹו ָאָדם  יֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ ֹות,  ּי ִר ַהּבְ לֹום  ׁשְ ֵני  ּוִמּפְ

 ; דֹול ֵמָאִביָך א ּגָ ַאּבָ

ַמִים” ָשּׁ ֹות ַבּ ּי ה ָרֻשׁ ין אֹוְמִרים ַהְרֵבּ א יהו ִמִנּ לֹּ ֶשׁ ְו

ה  ּמָ ּכַ טֹוֵבַע  ָאָדם  ׁשֶ הּוא:  רּוְך  ּבָ ׁש  דֹו ַהָקּ ּלְ  ֶשׁ תֹו  ֻדּלָ ּגְ יד  ְלַהּגִ “ּו

ַמְלֵכי  ּוֶמֶלְך  ֶזה;  ְל ֶזה  ּדֹוִמין  ן  ְוֻכּלָ ֶאָחד,  חֹוָתם  ּבְ עֹות  ַמְטּבְ

ָאָדם  ּלְ ׁשֶ חֹוָתמֹו  ּבְ הָאָדם  ל  ּכָ ָטַבע  הּוא  רּוְך  ּבָ ׁש  דֹו ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְלִפיָכְך  ַלֲחֵברֹו.  ּדֹוֶמה  ֵמֶהן  ֶאָחד  ֵאין  ְו ָהִראׁשֹון, 

ב לֹוַמר: ַחּיָ

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם.” ׁשְ ּבִ
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המקור עם הסבר למורה

ההסברמשנה מסכת סנהדרין פרק ד משנה ה  

ִדי,”1 פתיחה של המשנה - האדם נברא יחיד,“ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחי

היה  מדוע  שונות  סיבות  בהם  משפטים  יובאו  כעת 
חשוב שהאדם נברא לבד.

ָדְך,2 ַלּמְ “ְל

ָרֵאל  ׂשְ ד ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ַאּבֵ ל ַהּמְ ּכָ ׁשֶ

ד עֹוָלם ָמֵלא;  ִאּלּו ִאּבֵ תּוב ּכְ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

ָרֵאל  ׂשְ ( ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ יל ם )ַמּצִ ַקּיֵ ְוָכל ַהּמְ

ם עֹוָלם ָמֵלא.” ִאּלּו ִקּיֵ תּוב ּכְ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

במשפט זה מודגש ערך חיי האדם.

” אינה מופיע  יש נוסחים רבים בהם המילה “מישראל
” המשפט מתייחס לכל בני  כלל ללא הציון “מישראל
נוסח  היה  שזה  מניחים  חוקרים  הם.  באשר  האדם 
מופיעה   ” “מישראל המילה  לכן   - המקורי  המשפט 

במקור בסוגרים מרובעים.

א 3 ַאּבָ  : ַלֲחֵברֹו יֹאַמר ָאָדם  ּלֹא  ׁשֶ ֹות,  ּי ִר ַהּבְ לֹום  ׁשְ ֵני  “ּוִמּפְ
“ ; דֹול ֵמָאִביָך ּגָ

בני  שכולנו  בכך  האדם  בני  בין  השוויון  מודגש  כאן 
אותו האב.

ַמִים”4 ָשּׁ ֹות ַבּ ּי ה ָרֻשׁ ין אֹוְמִרים ַהְרֵבּ א יהו ִמִנּ לֹּ ֶשׁ לחשוב “ְו היה  ניתן  ראשונים”  “אנשים  הרבה  היו  אם 
שהם נוצרו ע”י מגוון אלים במשפט זה הדגש הוא על 

כך שאדם אחד בטוח נברא ע”י אל שהוא יחיד.

טֹוֵבַע 5 ָאָדם  ׁשֶ הּוא:  רּוְך  ּבָ ׁש  דֹו ַהָקּ ּלְ  ֶשׁ תֹו  ֻדּלָ ּגְ יד  ְלַהּגִ “ּו
ֶזה;  ְל ֶזה  ּדֹוִמין  ן  ְוֻכּלָ ֶאָחד,  חֹוָתם  ּבְ עֹות  ַמְטּבְ ה  ּמָ ּכַ
ל הָאָדם  רּוְך הּוא ָטַבע ּכָ ׁש ּבָ דֹו ָלִכים ַהּקָ ּוֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
ּדֹוֶמה  ֵמֶהן  ֶאָחד  ֵאין  ְו ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ּלְ ׁשֶ חֹוָתמֹו  ּבְ

 .” ַלֲחֵברֹו

כאן מודגשת מופלאותו של אלוהים: אמנם הוא יצר 
זו  שבתבנית  למרות  אבל  הראשון,  האדם   = תבנית 

נוצרו עוד אנשים אף אחד אינו דומה למקור. 

ב לֹוַמר: 6 ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחּיָ “ְלִפיָכְך ּכָ

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם”. ׁשְ ּבִ

נוצר  שהעולם  לחוש  חייב  אדם  כל  המשנה,  מסקנת 
עבורו כפי שהאדם הראשון חש שהעולם נוצר עבורו.

זו זכות גדולה! ואחריות גדולה!

לימוד משותף:

נסביר: בבריאת העולם האדם הראשון נברא לבד, אדם יחיד, היו לאלוהים עוד אפשרויות, למשל: לברוא בבת 	•

אחת כמה בני אדם שניים שלושה ארבעה או יותר אבל הוא בחר לברוא אדם ראשון יחידי.

נשאל : למה לדעתכם אלוהים בחר דווקא לברוא אדם ראשון יחידי /לבד ולא תאומים? או כמה אנשים? )זו 	•

שאלה קשה( 

נסביר: חכמי עם ישראל התלבטו בשאלה הזו ונתנו כמה תשובות ומיד נראה כמה מהן.	•

- התורה שבעל 	• חלק מהדברים שאותם למדו חכמים ובהם הסבירו את התורה נכתבו במשנה  ָנה-  מהי הִמׁשְ

פה: בתחילה העבירו אותה חכמים בעל-פה זה לזה, ואחר כך הדברים נכתבו בשישה ספרים, הקרויים שישה 

סדרי משנה.

•	 lexicon.cet.ac.il הרחבה למורה - הערך “משנה” בלקסיקון לתרבות ישראל מתוך 
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נקרין על הלוח את חלקי המשנה בהם נעסוק: 

ָדְך, ]...[	• ַלּמְ ִדי, ְל “ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחי

•	 ; דֹול ֵמָאִביָך א ּגָ : ַאּבָ ּלֹא יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ׁשֶ

רּוְך הּוא: 	• ׁש ּבָ דֹו ּלְ ַהָקּ תֹו ֶשׁ ֻדּלָ יד ּגְ ְלַהּגִ ּו

חֹוָתם ֶאָחד, עֹות ּבְ ה ַמְטּבְ ּמָ ָאָדם טֹוֵבַע ּכַ ׁשֶ

ֶזה;  ן ּדֹוִמין ֶזה ְל ְוֻכּלָ

רּוְך הּוא  ׁש ּבָ דֹו ָלִכים ַהּקָ ּוֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּלְ חֹוָתמֹו ׁשֶ ל הָאָדם ּבְ ָטַבע ּכָ

ֵאין ֶאָחד ֵמֶהן ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו “ ְו

נסביר: חכמים נתנו כמה תשובות לשאלה למה אלוהים ברא אדם אחד בבריאת העולם ולא כמה אנשים בבת אחת.

רק 	• יש  / שווה? אם  גדול  יותר  - איזה אבא  בין הילדים שלהם בעתיד  וויכוח  יהיה  שלא  תשובה אחת היא 

צאצאי  שכולנו  בעובדה  גם  שווים  כולנו  לוויכוח.  מקום  ואין  אחד  אבא  יש  האדם  בני  לכל  אחד  ראשון  אדם 

האדם והאישה הראשונים. 

הסיבה הנוספת שמופיעה כאן היא סיבה שמראה לנו כמה מיוחדת הבריאה של אלוהים. אדם המכין מטבעות 	•

מכין תבנית שלתוכה הוא יוצק את המתכת וכך שוב ושוב הוא מכין מטבעות באותה התבנית וכל המטבעות 

יוצאות שוות ודומות.

לעומת זאת, אלוהים יצר את האדם הראשון עם כל אברי הגוף ומאז ועד היום כל בני האדם שנולדים דומים: 	•

יש להם אותם אברי גוף, אבל איברי הגוף עצמם שונים ומתקבל אדם, מיוחד במינו!

חלק ב’ - דיוקן עצמי - הדומה והשונה

על מנת להדגים את הדבר נביט בציורי דיוקנאות שציירו ציירות שונות - כולן ציירו את עצמן, רובן בזמן שהן 	•

מציירות תוך דגש על אומנותן ]מכחול, פלטת צבעים, כן ציור וכד’[.

נתבונן בדיוקנאות ונציין יחד במה הן דומות ובמה הן שונות. 	•

לדיוקנאות - ר’ נספח לשיעור זה. 	•

משימת בית: נבקש מהילדים לצייר דיוקן שלהם : ניתן לצבוע תצלום בשחור-לבן ולהוסיף לו פרטים או לצייר 	•

באופן חופשי.

•	.” נערוך תערוכה תחת הכותרת “לפיכך נברא האדם יחידי
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ילדים בלדאק, הודו
)Daniela Hartmann) alles-schlumpf :צילום

חלק ג’ - בשבילי נברא העולם

בחלק זה נתמקד במשפט החותם את המשנה:

ב לֹוַמר:  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחּיָ “ְלִפיָכְך ּכָ

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם “  ׁשְ ּבִ

דיון: 

נציג בפני הילדים את המילים החותמות את המשנה.	•

נסביר יחד איתם מה פירוש המילים.	•

מדוע  	• ָהעֹוָלם“  ִנְבָרא  ִביִלי  ׁשְ ּבִ לֹוַמר:  ב  ַחּיָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ “ְלִפיָכְך  הבאה:  במסקנה  מסיימת  המשנה   - נשאל 

לדעתכם, חכמים מגיעים למסקנה הזו?

מה המילה הכי חשובה במשפט? 	•

נעמוד על כך כי המילה היא “חייב”: חכמים מעוניינים שכל אדם יחוש כך ואינם משאירים את ההנחיה הזו 	•

כ”רשות” אלא כ”חובה!”.

נשאל - האם לפעמים אתם מרגישים שהעולם נברא לכבודכם?	•

האם זו הרגשה שאתם אוהבים להרגיש? מדוע?	•

מה יכול לגרום לנו לחוש כך? 	•

האם אנחנו יכולים לגרום לעצמנו להרגיש שבשבילנו נברא העולם? כיצד?	•

לבחירה - הצגה בקבוצות: בשבילי נברא העולם.

4-5 ילדים וילדות תציג את המשפט “בשבילי נברא העולם” בפני הכיתה.	• כל קבוצה של 

- בדיבור, בריקוד, במנגינה שהמילים שלה הן מילות 	• ויחליטו כיצד להציג זאת  לפני ההצגה יתכוננו הילדים 

הסיום של המשנה, בציור משותף וכד’.

הילדים יחליטו באיזו אופן יוצגו המילים: קול בוטח, קול שמח, ריקוד עם תנועות קטנות או גדולות וכד’. 	•
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חלק ד’ - בית שקוראים לו גוף )35 דק’(

פתיחה - נשאל - היכן אתם גרים?	•

האם אתם גרים בגוף שלכם?	•

נספר כי שושי שושן חושבת כך ואפילו כתבה על כך שיר. 	•

נקרין את השיר על הלוח ונקרא או נקריא. 	•

בית שקוראים לו גוף / שושי שושן 

ֶזה, ׁש ּכָ נּו ֵי ְלֻכּלָ

ִני ָרֶזה. ֵ ּשׁ ֵמן, ַל ָלֶאָחד ׁשָ

ׁש ָנמּוְך. , ֵי בֹוּהַ ׁש ּגָ ֵי

ׁש - ַאְך ְלֹכל ֶאָחד ְוַאַחת ֵי

ּקֹוְרִאים לֹו ּגּוף. ִית ׁשֶ ּבַ

ִית. ג ַהּבַ ָער הּוא ּגַ ַהּשֵׂ

ל, ִלי, ּוְמֻתָלּתָ ׁש ָחָלק, ּגָ ֵי

ְכָלל {. ם - } רֹאׁש ֵקֵרח ּבִ ם ּגַ ַקּיָ ְו

ל ְצָבִעים ַלל ׁשֶ ׁש לֹו ׁשְ ֵי

לֹוְנד, תֹם ּוּבְ חֹר, ּכָ חּום, ׁשָ

ָווִנים. ה ּגְ ה ַהְרּבֵ ַהְרּבֵ ּבְ

ב ָהרֹאׁש יו ִנּצָ ְחּתָ ִמּתַ

ה ְוַסְנֵטר. ֵמַצח, ַאף, ּפֶ

י ֵעיַנִים, ּתֵ י ָאְזַנִים, ׁשְ ּתֵ ׁשְ

ָפַתִים. י ׂשְ ּתֵ ִים, ׁשְ י ְלָחַי ּתֵ ׁשְ

ֶטן ְוַגב,  אר ֶאָחד. ּבֶ ַצּוָ

ִית - ֵדי ַהּבַ ֵני ִצי ּוִמׁשְ

ֵתָפִים, י ּכְ ּתֵ ׁשְ

ָדִיים ְוַרְגַלִים. ָי

יוּוִנים - ָעה ּכִ ִית ַאְרּבָ ַלּבַ

מֹאל, ְלָפִנים ְוָאחֹור. ׂשְ ָיִמין ּו

נּו אֹותֹו ִמְבֶנה ְלֻכּלָ

ל ֶאָחד ְוַאַחת ְמִאָתנּו ַאְך ּכָ

ִדי ְוׁשֹוֶנה. ִייחּו

נֹות, ׁש ּבָ ֵי ִנים ְו ׁש ּבָ ֵי

ים ְוַטף. ים, ָנׁשִ ֲאָנׁשִ

ֵני ָאָדם נּו ּבְ ּלָ ּכֻ

נּו ּגּוף ֶאָחד. ְלֻכּלָ ּו

)זכויות יוצרים שמורות למחברת(
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איור המדמה את גוף האדם למבנה של בית
טוביה כץ, “מעלה טוביה”, ונציה 1708 אוסף הספרייה הלאומית 

לרפואה, ארה”ב

פעילויות בעקבות השיר:

הילדים יקבלו גיליון נייר גדול ויציירו את גופם = "ביתם".	•

נעודד את הילדים לשים לב לפרטים בגופם שהם ייחודיים להם. 	•

מספר 	• לחבר  ]או  גדולים  גיליונות  להשיג  ואפשר  במידה 
גיליונות[ כל ילד/ה משתרע/ת על הגיליון וחבר/ה מצייר/ת 

את קו המתאר שלו/ה ולאחר מכן מתחלפים. 

כל ילד/ה ממלא/ת את פנים הקו בפרטים. 	•

נתלה את הגיליונות מסביב בכיתה או לאורך מסדרון כך שגודלם המלא יישמר.	•

אפשרות נוספת:

הילדים יציירו חלקי גוף כל רצועות נייר: כמה סוגיי עיניים, כמה סוגי שיער, ידיים רגלים ועוד.	•

את האיברים הילדים יגזרו מתוך הדף וירכיבו בכל פעם דמות חדשה ...מצחיקה....	•

אפשר גם לעבוד בקבוצה בה כל ילד ממונה על שניים או שלושה איברים )לפי השיר( ואז מחלקים ומשתפים 	•
אחד את השני באיברים שיצרנו כך שלכולם יש מכל האיברים...ומרכיבים דמויות משונות ומצחיקות...

מומלץ לצלם את התוצרים המתחלפים וכן את הדמות הגדולה על הגליון.	•

כל ילד/ה מקבל/ת תצלומים הקשורים ליצירות האישיות ומדביק/ה את התצלומים במחברת. 	•

חלק ה’ - יאנוש קורצ’אק - השונות מחכימה )25 דק’( 
בחלק זה נמשיך את דברי המשנה על הטוב בייחודיות של האדם: היופי, החיוב והטוב שבגיוון הבריאה ובגיוון 	•

שבין בני האדם.

בחלק זה נסתמך על מקור שכתב המחנך הדגול יאנוש קורצ’אק. 	•

ולאו דווקא לקרוא אותו 	• המקור כתוב במילים מעט ארכאיות. אנו ממליצים לספר לילדים את תוכן המקור 
ככתבו. 

מקור - הגיוון בבריאה - יאנוש קוצ’אק
"ונתתי אני את לבי לראות, כי רק קלי הדעת מבקשים שיהיו כל בני האדם דומים האחד לחברו. 

והחכם ישמח שיש בעולם יום ולילה, קיץ וחורף, זקן וצעיר, ויש ציפורת כרמים וציפור בשמים, ושונים צבעי הפרחים 
וגווני עיניהם של בני האדם, ואלוהים אשר ברא את האדם זכר ונקבה ברא אותם. 

רק מי שאינו אוהב מחשבה יצטער על השוני וירגז על הרב גוניות, 

המאלצים את האדם לחשוב ולראות ולהבין." 

שמורות  הזכויות  כל  )סדן(  שטוק  ודב  אורלב  אורי  מפולנית:  ,תרגמו  א'  כרך  כתבים,  בתוך:  לכבוד,  הילד  זכות   – קורצ'אק  )יאנוש 

להוצאת יד ושם ובית לוחמי הגטאות( 
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ילדים במינמאר
Liang Wen :צילום

מתוך: שונות בין בני האדם - מרכז דוידסון לחינוך מדעי. מאמר העשרה ורקע למורה: מאמר מעניין ומקיף, 	•

הספרייה  מתוך:  קורצ'אק  יאנוש  האדם.  בני  בין  לשוני  וביולוגיות  חברתיות  השונות  הסיבות  את  הסוקר 

הווירטואלית של מט”ח.

דיון:

אילו הבדלים מוזכרים בקטע?	•

מהי רב גוניות? תנו דוגמאות.	•

למה שוני ורב גוניות “מרגיזים” חלק מבני 	•

האדם?

כל-כך 	• האדם  שבני  בכך  היתרונות  מה 

שונים זה מזה?

כך 	• כל  האדם  שבני  בכך  החסרונות  מה 

שונים זה מזה?

מי הוא חכם לפי יאנוש קורצ’אק?	•

במה שמח החכם?	•

האם אתם אוהבים שוני וגיוון או דברים אחידים ודומים?	•

נסו לדמיין: איך היה נראה העולם לו כולנו היינו דומים במראה ובתכונות שלנו?	•

כל תלמיד/ה מביא/ה לשיעור הבא תמונה אישית בה הם עומדים, עדיף לבד.	•

רצוי תמונה שמדפיסים בבית )לא מקור יחיד כיוון שהתמונה תהיה חלק מיצירה( 	•

במידת האפשר להגדיל את התמונה )מינימום 10*15 ס”מ( 	•
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יהודית לייסטר
דיוקן עצמי
הולנד, 1630.מתוך ויקימדיה.

ארטמיזיה ג'נטילסקי
דיוקן עצמי
איטליה סביב 1630. מתוך ויקימדיה.

נספח - חטיבה שנייה

דיוקן עצמי - ציירות מציירות את עצמן - לחלק ב’ 
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אנה בילינסקה 
בודז’נוביצ’זובה

דיוקן עצמי
פולין 1887. מתוך ויקימדיה

ברט מוריסו
דיוקן עצמי

wikiart.org צרפת 1885. מתוך
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ציירת ]שם לא ידוע[
דיוקן עצמי
איטליה המאה ה-17. מתוך ויקימדיה

מילי צ’ילדרס
דיוקן עצמי
אנגליה 1889. מתוך ויקימדיה
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חטיבה שלישית - “הילד הזה הוא אני” 

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 3

“הילד הזה 
הוא אני”

2-3

יחס  תוך  גופם  את  יכירו  הילדים 
מעצים וחיובי כלפיו.

הילדים יצרו יצירה ויתנסו בפרשנות 
יצירתית.

בילדים יעמיקו בלימוד מקורות.

חשיבותם  את  יכירו  הילדים 
בגוף  שונים  חלקים  של  וחיוניותם 

האדם.

הדיבור  לחשיבות  יתוודעו  הילדים 
בעל יכולת הרס ובניה גם יחד.

חיבור לנושא החטיבה הקודמת.

יצירה המתמקדת בגוף הפרטי של הילד/ה.

דיון על הגוף שלנו בעקבות היצירה.

לימוד מקורות - מדרש - חלב הלביאה.

הביטוי “החיים והמוות ביד הלשון”.

סיפור - ריב האיברים.

משחקי שפה.

משימת בית.

חטיבה זו מורכבת משניים עד שלושה שיעורים.

ובהעדפות  ברגשות  בחוויות  ההתמקדות  את  יעמיקו  התלמידים  הקודמת,  לחטיבה  המשך  גם  שהיא  זו,  בחטיבה 
שלהם לגביי בגופם, בניסיון להכריע מה הוא החלק החביב או המועדף עלי בגופי?

מבנה החטיבה:

חיבור לנושא החטיבה הקודמת.	•

יצירה המתמקדת בגוף הפרטי של הילד/ה.	•

דיון על הגוף שלנו בעקבות היצירה.	•

לימוד מקורות - מדרש - חלב הלביאה.	•

סיפור - ריב האיברים.	•

משימת בית.	•

המטרות:

הילדים יכירו את גופם תוך יחס מעצים וחיובי כלפיו.	•

הילדים יצרו יצירה ויתנסו בפרשנות יצירתית.	•

בילדים יעמיקו בלימוד מקורות.	•

הילדים יכירו את חשיבותם וחיוניותם של חלקים שונים בגוף האדם.	•
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פתיחה )15 דק’(: 

ניזכר בשיעור הקודם: 

אפשרות א’ - שאלות על השיעור הקודם:

מה ראינו בשיעור הקודם על הדומה והשונה בין בני האדם?	•

מה היו ההסברים שחכמים נתנו לבריאת האדם יחידי?	•

מה הייתה מסקנתם של חכמים?	•

מה טען יאנוש קורצ’אק על השוני בין בני האדם?	•

אפשרות ב’ - הצגת חידות:

נציג ]או נצייר בקווים כלליים[ תמונות הקשורות לשיעור הקודם:	•

בית ולידו גוף - רמז לשיר “בית שקוראים לו גוף” )התמונות מתוך ויקימדיה(

 -  )thumbs.dreamstime.com )מתוך  אדם  בני  של  שונות  פנים  או   ,)theaoi.com )מתוך  ובריאה  גיוון 

רמז למקור של קורצ’אק.

נבקש מהילדים להיזכר בקשר של התמונות לשיעור הקודם ונסייע, במידת הצורך. 	•

ֵני ָאָדם 	• ּבְ נּו  ּלָ ּכֻ ים ְוַטף.  ים, ָנׁשִ נֹות, ֲאָנׁשִ ׁש ּבָ ֵי ְו ִנים  ּבָ ׁש  ֵי נסכם: השיר “בית שקוראים לו גוף” הסתיים במילים: “ 

נּו ּגּוף ֶאָחד.” כולנו בני אדם ולכולנו אותם האיברים אבל בכל זאת כולנו שונים ומיוחדים. והעולם הזה  ְלֻכּלָ ּו

וכל מה שיש בו נברא עבור כל אחד מאיתנו.

חלק א’ - “הילד הזה הוא אני” )40 דק’(

בחלק זה נסתמך על התמונות אותן הביאו הילדים מהבית.	•

יצירה: נבקש מהילדים להוציא את התמונות שהביאו מהבית.	•

כל ילד יקבל דף A3 או דף אחר גדול מהתמונה שהביאו.	•

אפשרות א’ לילדים צעירים )שאינם כותבים(

נקפל את התמונה לאורך כך שרק חצי מהגוף יראה.	•

נניח את התמונה המקופלת ונצמיד לדף בעזרת מעט נייר דבק בארבע הפינות.	•

או 	• והרגל  היד  של  תנוחה  לשנות  יכולים  הם   - עיניהם  כראות   - החסר  הגוף  החצי  את  בציור  ישלימו  הילדים 

את הביגוד וכד’

ידי 	• ויסמנו את שלושת האיברים הכי חשובים עבורם על  לאחר זמן היצירה, הילדים יתבוננו על כל התמונה 

סימון לב קטן ליד האיבר )מעניין לשים לב היכן הם ימקמו את הלב ליד האיבר בתמונה או ליד הציור שלהם(
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פסל: ילדים
ספרד
angel de olavide :צילום

שיח בקבוצות:

כל ילד/ה מציג/ה את היצירה אישית ומסביר/ה את השינויים שערכ/ה בתמונה המקורית במידה והיו כאלה.	•

התלמידים מחפשים מי מבין חברות וחברי הקבוצה אהבו את אותם האיברים ומתיישבים בקבוצות - לפחות 	•

סביב איבר אחד. 

בקבוצה שתיווצר הם יספרו מה בחרו ומדוע.	•

הילדים ישתפו בשינויים שביצעו בתמונה בחלק שציירו בעצמם.	•

אפשרות ב’ לילדים בוגרים )כותבים(

הכנת היצירה - ר’ בפעילות לילדים צעירים.	•

חיצים 	• מהם  ימתחו  בעיניהם,  ביותר  החשובים  הגוף  אברי  חמשת  מהם  יבחרו  הילדים  היצירה:  הכנת  לאחר 

וידרגו ) 1= הכי חשוב ..(

הילדים יכתבו בתחתית היצירה - האיברים הכי חשובים עבורי הם.....כי.....	•

שיח בקבוצות: הילדים יציגו את התמונה ויתארו את בחירותיהם.	•

דיון משותף:

מהם חלקי הגוף הכי חשובים ומדוע? 	•

האם ישנם איברים מיותרים, לדעתכם?	•

כדאי לכתוב על הלוח את האיברים והסיבות השונות שהילדים מעלים לחשיבותם. 	•

ניתן גם לנסות להגיע עם הכיתה להכרעה מה הוא האיבר הכי חשוב. )כהכנה לחלק הבא(	•
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חלק ב’ - אגדה- “חלב הלביאה” )20 דק’( 

מסוים  אבר  על  הכרעה  ישנה  זו  באגדה  חשוב.  הכי  האיבר  מהו  האיברים  בין  ויכוח  מתאר  האגדה  מדרש  למורה: 

והנמקה מעניינת הקשורה לכוחו של הדיבור. הסיפור נמצא באתר של ספר האגדה: 

•	agadastories.org.il גרסה רגילה מנוקדת חלב לביאה ספר האגדה מתוך 

•	agadastories.org.il גרסה לילדים מנוקדת חלב לביאה ספר האגדה לילדים מתוך 

•	agadastories.org.il הסבר - באתר ניתן לקרוא גם הסבר על הסיפור חלב לביאה-רננה אייזנברג מתוך 

אפשרויות נוספות - באתר ישנם גם הסברים למילים קשות וישנה אפשרות להשמעת הסיפור.	•

אגדה”.  “מדרש  נקרא  מיד  שנספר  הסיפור  כי  לילדים  נספר  עצמה  האגדה  את  נקראת  בטרם   - אגדה  מדרש  מהו 

- חלקם מתארים את דמויות התנ”ך ומוסיפות פרטים שלא כתובים בתורה:  המדרש הוא סיפורים שחכמים חיברו 

זוכרים את משה שהפך למגמגם כי נכווה מהגחלים? זהו מדרש. הסיפור אינו מופיע בתורה וחכמים הוסיפו אותו. 

לסיפורי המדרש ישנו מוסר השכל - הם באים ללמד אותנו משהו. לכן, בנוסף לסיפורים של דמויות ידועות מהתורה, 

כתבו חכמים משלים וסיפורים נוספים, כמו למשל הסיפור שנקרא כעת ביחד. 

הרחבה למורה - הערך "מדרש אגדה" באתר הספרייה הווירטואלית של מט”ח. 	•

פעילות:

נקרא את הסיפור או נקרין אותו על מסך - עד לשלב החלום בו האיברים מתווכחים.	•

נעצור את הסיפור נדגיש את הסיבה של כל איבר מדוע הוא החשוב	•

נשאל: מי לדעתכם צודק מבין האיברים?	•

נתייחס לתשובות הילדים וננסה לקשר גם לסיבות ששמענו בתחילת השיעור על האיברים החשובים עבורם.	•

לבחירה - קבוצות ילדים מייצגות בפני הכיתה איבר אחד ומסבירות את חשיבותו.	•

נקרא את סוף הסיפור ונשאל: 

מה הוכיחה הלשון לשאר האיברים?	•

מה פירוש המילים: “מוות וחיים ביד הלשון”?	•

הכוונה 	• אך  המזון,  טעם  את  מרגישים  אנו  ובעזרתו  באכילה  המסייע  האיבר  גם  היא  הלשון  כי  כך  על  נעמוד 

במדרש היא אחרת - ללשון כמאפשרת לנו לדבר. 

האם לדעתכם צדקה הלשון? האם היא כל כך חשובה? מדוע?	•

תנו דוגמאות מחייכם: הדיבור כמעודד, כמרגיע, כפוגע ומעליב, כמשמח וכד’.	•

מה היה קורה אם אחד האיברים האחרים לא היה מסכים לעשות את מלאכתו? 	•

56

http://agadastories.org.il/node/467
http://agadastories.org.il/kids/node/456
http://agadastories.org.il/kids/node/456
http://agadastories.org.il/node/467
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12359


ילדים בקובה, אזרביג’אן
Claire à Taiwan :צילום

חלק ג’ סיכום - לימוד מקורות

ד-ָלׁשֹון; “ הוא חלק מפסוק בספר משלי: ַי ים, ּבְ המשפט שמסיים את הסיפור “ָמֶות ְוַחּיִ

מקור - החיים והמוות ביד הלשון

ד-ָלׁשֹון" ]משלי פרק יח, פס’ כא[ ַי ים, ּבְ "ָמֶות ְוַחּיִ

הסבר: במדרש, הלשון משתמשת בפסוק כדי לחזק את הטענה שלה, כי הכי חשובה.	•

הביטוי מלמד שאפילו אבר קטן ושאינו נראה כל הזמן יכול להשפיע מאוד על חיינו. 	•

למורה - ההקשר של הפסוקים במשלי יח, ר-כא:	•

ע." ּבָ ׂשְ ָפָתיו ִי בּוַאת ׂשְ ; ּתְ ְטנֹו ע ּבִ ּבַ ׂשְ ִרי ִפי-ִאיׁש, ּתִ "ִמּפְ

ָיּה."  ְר ֲהֶביָה, יֹאַכל ּפִ ד-ָלׁשֹון; ְואֹ ַי ים, ּבְ "ָמֶות ְוַחּיִ

ְטנֹו“; במידה  ע ּבִ ּבַ ׂשְ ִרי ִפי-ִאיׁש” יכולים להיות משביעים כמו אוכל: “ּתִ ההקשר בו מופיע הפסוק הוא שדברי אדם “ִמּפְ

והם דברי חוכמה ולהפך דברים קשים או דברי לשון הרע יכולים אף להרוג.

אבל בפועל, במדרש, רק שיתוף הפעולה מתוך רצון לעזור ולהצליח בין כל האיברים הביא את ההצלחה. 	•

סיפור: אנו ממליצים לספר בעל-פה את הסיפור "ריב האיברים" מאת אוהד קמין, הנמצא באתר: 'הטוב הוא 	•

.’ כל מה שטוב לאדם ולעולמו
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panavatar :צילום

אפשרות להרחבה - משחקי שפה: 

באמצעות משחקי השפה הילדים ילמדו באופן מהנה וחווייתי על חשיבות הדיבור והלשון.

תנועה. 	• אותה  כמו  מנוקדת  ב',  האות  את  תנועה  כל  אחרי  מוסיפים  הבי"ת  בשפת  הבי”ת:  בשפת  דיבור 

ֶצֶבה ֵסֵבֶפֶבר.  לדוגמה, במקום לומר "אני רוצה ספר", אומרים: ֲאֲבִניִבי רֹובֹו

לנאום נאום: מכינים פתקים ועליהם הצעות לנאומים. כל ילד/ה מקבל/ת פתק ועליו נושא. הילד/ה נואמת 	•

’בריש ומסבירה את הנושא בשפה שהמציאה, תוך שימוש במחוות, מנעד קול, שפת גוף, ציור ועוד.  בשפת הגי

שאר הילדים צריכים לנחש מהו הנושא. 

נושאים לדוגמה: 

אני בעד שנתחיל ללמוד בשעה עשר בבוקר.	•

לדעתי גלידה היא המאכל הטוב בעולם.	•

הסרט הטוב ביותר שכדאי לכם לראות הוא...	•

אני רוצה להמליץ על טיול ב...	•

הפתקים  פתק.  על  מילה  כותב/ת  ילד/ה  כל  אקראיות.  ממילים  השכל  מוסר  בעל  משפט  הרכבת  השכל:  מוסר 

על  הסל.  מתוך  אקראיות  מילים   4-5 מוציאה  קבוצה  כל  קבוצות.  למספר  נחלקים  הילדים  בסל/כובע.  מעורבבים 

הקבוצה להרכיב משפט הגיוני שיש לו מוסר השכל, כשהיא עושה שימוש בכמה שיותר מילים מאלה שקיבלה. אפשר 

ואף רצוי להמציא מוסר השכל שטותי או מצחיק....
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משימה א’ - קומיקס

בכיתה קראנו את המדרש "חלב לביאה" בו האיברים של גוף האדם מתווכחים מי החשוב ביותר: הרגליים, הידיים, 

העיניים, הלב והלשון.

ציירו קומיקס:

בחרו איבר אחד מהמדרש שיסביר מדוע הוא חשוב.  .1

לצדו, בחרו את אחד האיברים שאת/ה בחרת כאיבר חשוב בפעילות בכיתה: האיבר שבחרתם יסביר לאיבר   .2

מהמדרש, מדוע דווקא הוא חשוב.

ומה דעתכם? מי יותר חשוב? - ציירו את עצמכם בקומיקס, והסבירו את דעתכם - מי האיבר החשוב יותר.   .3

משימה ב’ - “החיים והמוות ביד הלשון”

תאר/י בציור או בכתב:

מקרה בו דיבור שימח או עזר לך: כתב/י מי דיבר, מה אמר וכיצד זה סייע לך.  .1

2.  מקרה בו דיבור היה מכעיס או מעליב: כתב/י מי דיבר, מדוע הדברים היו מכעיסים או מעליבים.

האם ניתן היה לומר את הדברים בצורה נעימה יותר - כיצד?   .3
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חטיבה רביעית - ידיים 

"ַהֹּקל קֹול יֲַעֹקב וְַהּיַָדיִם יְֵדי ֵעָׂשו" 

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 4

"ַהּקֹל קֹול 
ַדִים  ַיֲעקֹב ְוַהיָּ

ו"  ְיֵדי ֵעשָׂ
)בראשית 

כז,כב( 

ידיים

3-4

/ יומית  יום  פעולות  יזהו  התלמידים 
חפצים יהודיים הקשורים לידיים.

על  וילמדו  בידיהם  יתבוננו  התלמידים 
החלקים השונים המרכיבים אותן.

התלמידים יעמיקו בלימוד מקורות.

באמצעות  בלימוד  יתנסו  התלמידים 
משחק ודרכי תקשורת שונות. 

בין  ובחיבור  ביצירה  יתנסו  התלמידים 
הנלמד לגופם-שלהם. 

על  בדגש  הידיים,  חשיבות   - פתיחה 
התרבות היהודית.

ַדִים  ְוַהּיָ ַיֲעקֹב  קֹול  "ַהּקֹל  מקורות:  לימוד 
ו" ֵדי ֵעׂשָ ְי

משחקי יצירה - באמצעות הידיים.

לימוד מקורות: אצבע אלוהים.

הטבעת כף יד בגבס.

משימת בית.

חטיבה זו מורכבת משלושה עד ארבעה שיעורים.

זו  בחטיבה  שלי.  הפרטי  בגוף  להתבוננות  כללי  באופן  האדם  גוף  על  מלמידה  עברנו  הראשונות  החטיבות  בשלושת 
היום  בעשייה  הן  המיוחדים  ובתפקידיו  האדם  בגוף  אחר  באיבר  פעם  בכל  מתמקדים  אנו  הבאות(  בחטיבות  )וגם 
יומית והן במקורות שונים. נלמד בתחילה על האיברים הגדולים ידיים רגליים ובהמשך הלימוד נתמקד באיברים יותר 

קטנים ואף באיברים פנימיים. 

ובעשיית  היד  חלקי  עם  בהכרות  תעסוק  זו  חטיבה   ),5  ,4( חטיבות  שתי  להן  מוקדשות  הידיים  של  חשיבותן  לאור 
פעולות שונות בעזרת הידיים.

מבנה החטיבה:

פתיחה - חשיבות הידיים, בדגש על התרבות היהודית.	•

ו".	• ֵדי ֵעׂשָ ַדִים ְי לימוד מקורות: "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ

משחקי יצירה - באמצעות הידיים.	•

לימוד מקורות: אצבע אלוהים.	•

הטבעת כף יד בגבס.	•

משימת בית.	•

הערה: ניתן לקשר להכנת צלליות באמצעות כפות הידיים - ר’ חוברת “חנוכה” קבוצת המפגש.	•
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המטרות:

התלמידים יזהו פעולות יום יומית / חפצים יהודיים הקשורים לידיים.	•

התלמידים יתבוננו בידיהם וילמדו על החלקים השונים המרכיבים אותן.	•

התלמידים יעמיקו בלימוד מקורות.	•

התלמידים יתנסו בלימוד באמצעות משחק ודרכי תקשורת שונות. 	•

התלמידים יתנסו ביצירה ובחיבור בין הנלמד לגופם-שלהם. 	•

חלק א’ - פתיחה )25 דק’(

אפשרות א’ - שאלת פתיחה קלה:

נשאל: מה משותף לכל הפעולות הבאות: לטאטא, לקפל, ללטף, לשחק כדור סל, לנטוע עץ?	•

אפשרות ב’ - שאלת פתיחה מאתגרת:

נציג תמונות של החפצים הבאים )מתוך ויקימדיה(: נטלה, ברכת כוהנים, ]=ברכה שאומרים הכוהנים בבית הכנסת 
בשבת, על פי פסוקי התורה, ובה הם מתעטפים בטלית מעל ראשם ונושאים כפיים בצורה מיוחדת אל הקהל[. טבעת 
נישואין, תפילין של יד, יד לקריאה בתורה ]=מוט עשוי חומר קשיח, לרוב יקר, המשמש כמסייע למי שקורא בספר 
התורה ועוזר לעקוב אחר השורות. לרוב בסופו נמצאת מפוסלת יד קטנה, המורה על הכתוב[. שתיל שנטע באדמה 

)hashtil.com מתוך(

נשאל: מה המשותף לכל החפצים שבתמונות? 	•

”רמז” להוסיף עוד ועוד תמונות עד 	• ליצירת עניין נוסף - ניתן להציג שלוש תמונות ובמידה והילדים זקוקים ל
שכל התמונות נחשפות כדאי לשמור את התמונה של היד לקריאה בתורה לסוף - כי היא גם רמז וגם התשובה.

התשובה: בכל האביזרים הללו יש לידיים משמעות מיוחדת או תפקיד מיוחד.	•

נעבור על החפצים ונסביר: 	•

ידיהם עם הקימה בבוקר והן לפני האכילה. הנטילה 	• יהודים שומרי מצוות נוטלים את  ידיים,  - נטילת  נטלה 
אינה שטיפת ידיים רגילה.

מתוך 	• )התמונה  כוהנים  ברכת  בטקס  משמעותי  חלק  הם  האצבעות,  ופישוק  הידיים  הנפת   - כוהנים  ברכת 
ויקמדיה(

טבעת נישואין על יד של כלה - בחתונה הקידושין נעשים בעזרת טבעת ששמים על האצבע . 	•

תפילין של יד - מניחים על הזרוע. זוהי מצווה מהתורה. 	•

יד לקריאה בתורה - היא אביזר בצורת יד שבעזרתו הקורא בתורה עוקב אחרי הפסוקים. בד”כ האצבעות ביד 	•
מקופלות חוץ מהאצבע המורה.

•	 - נסכם ונאמר כי לאחר שלמדנו על בריאת האדם גוף האדם, על המיוחד שבכל אחד מאתנו, וגם על המשותף
נתחיל ללמוד על החלקים השונים המרכיבים אותנו - נמחא כף - מתחילים בידיים!
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חלק ב’ - באלה הידיים

נבקש מהילדים: התבוננו בידיים שלכם ותארו מה אתם רואים:	•

היכן מתחילה היד? והיכן היא מסתיימת?	•

מה הם חלקי הידיים שלנו? 	•

כף היד: כמה אצבעות? מה שמותיהן?	•

מה יש בקצה האצבע? למה זה משמש? )ציפורן, טביעת אצבע(	•

כמה מפרקים באצבעות?	•

וכמה לאורך היד?	•

נסכם: יש לנו שתי ידיים בכל יד כף היד ובה חמש אצבעות, כף יד מסתיימת במפרק בשם “מפרק כף היד”. ממפרק 

כף היד מתחילה האמה ומסתיימת במרפק. מהמרפק עד לכתף זוהי הזרוע.

לידיים יכולות מיוחדות בזכות הצורה בה הן בנויות: יש בהן עצמות רבות, הרבה מפרקים לאורך היד, ומספר גדול 

של שרירים שבאפשרותם ניתן לבצע תנועות מגוונות ומדויקות. בקצה היד, מספר רב של מפרקים באצבעות ובכף 

היד מקנים אפשרויות רבות להנעת האצבעות והאגודל. יכולתו של האגודל לנוע בכיוון שונה מתנועת יתר האצבעות 

משפרת את האפשרות לאחוז בחפצים ולבצע עבודות עדינות כמו למשל כתיבה. תכונה מיוחדת נוספת היא ריכוז 

קולטנים  ובאצבעות.  הידיים  בכפות  החיצונית(  או  הפנימית  בסביבה  גירוי  שמזהה  )מבנה  התחושתיים  הקולטנים 

אלו ממוקמים שם בצפיפות גדולה יותר מכל מקום אחר בגוף )מלבד הלשון והשפתיים(. 

בנוסף לכך, החיבור של היד לכתף הוא בעל יכולת תנועה נרחבת שמאפשרת מרחב תמרון גדול לידיים. 

במהלך ההסבר, בכל חלק של ההסבר, הילדים ידגימו את הנאמר באמצעות עידוד של המורה, כמפורט בטבלה שלהן.

הילדיםהמורה

מזיזים את אצבעות הידיים.כף יד ובה חמש אצבעות.

מעבירים אצבע מהמפרק ועד המרפק.ממפרק כף היד מתחילה האמה ומסתיימת במרפק.

מזיזים את הזרוע קדימה ואחורה.מהמרפק עד לכתף החלק הזה מכונה - זרוע.

יכולתו של האגודל לנוע משפרת את האפשרות לאחוז 

בחפצים ולבצע עבודות עדינות כמו למשל כתיבה.

מזיזים את האגודל ואוחזים בחפץ עדין ]מחק, עיפרון, 

מחדד וכד’[ באמצעות האגודל.

על קולטנים תחושתיים. היד  כף  אצבעות  את  ומעבירים  עיניים  עוצמים 

הבגדים, על החפצים שעל השולחן, על הפנים והשיער, 

השונות  והטמפרטורות  השונים  החומרים  את  וחשים 

באמצעות הקולטנים.

נרחבת  תנועה  יכולת  בעל  הוא  לכתף  היד  של  החיבור 

שמאפשרת מרחב תמרון גדול לידיים.

קדימה  ולמטה,  למעלה  הידיים  את  ומניפים  עומדים 

ואחורה.

פירוט אצבעות  ציפורניים,  אגודל,  אצבעות,  יד,  כף  שורש כף היד,  אמה,  מרפק,  זרוע,  כתף,  להרחבה למורה: 

כף היד )מתוך ויקימדיה(.
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אלברכט דירר, ידיים, מתווה, גרמניה סביב 1500

ו” )25 דק’( ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ חלק ג' - לימוד מקורות: "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהיָּ

אפשרות א’ - לילדים שטרם למדו לקרוא:

נבקש מהילדים להיזכר בסיפור עשיו ויעקב והאם הוא מוכר להם מפרשת השבוע, מהלימוד בגן וכד’.	•

נקרא את הסיפור )רצוי גם להקרין( ונסביר מילים קשות.	•

בכל פעם שנזכיר פעולה שהידיים משתתפות בה או את המילה “יד” בהטיות שונות, הילדים ימחאו כפיים.	•

י" - צדים בעזרת הידיים - נמחא כפיים !	• ָדה ּלִ נדגים: יצחק מבקש מעשיו “ְוצּו

נבקש מהילדים לספור את מספר מחיאות הכפיים ונכתוב את המספר המשתנה על הלוח. 	•

אפשרות ב’ - לילדים שיכולים לקרוא:

הילדים יקראו את הסיפור מהכתב.	•

המורה תקרא בקול והילדים יעקבו בקריאה דמומה.	•

ידגימו בידיהם את הפעולה 	• ידיים או על פעולה שנעשית באמצעות הידיים, הילדים  בכל פעם שקוראים על 

ואחר-כך הילדים יסמנו על הדף את כל הפעולות שעושים בעזרת ידיים ואת כל המילים בהן מופיעות הידיים 

בהטיות שונות.
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גילוף בעץ, האלפים הצרפתים
mercurmas :צילום

מקור - עשיו ויעקב

בראשית פרק כז 

ִני: אֶמר ֵאָליו ִהּנֵ ּיֹ ִני ַו אֶמר ֵאָליו ּבְ ּיֹ ל ַו דֹ נֹו ַהּגָ ו ּבְ ְקָרא ֶאת ֵעׂשָ ּיִ ְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְראֹת ַו ְצָחק ַוּתִ י ָזֵקן ִי ְיִהי ּכִ )א( ַו

י יֹום מֹוִתי: ַדְעּתִ י לֹא ָי ַקְנּתִ ה ָנא ָז אֶמר ִהּנֵ ּיֹ )ב( ַו

ד: י צידה ָצִי ָדה ּלִ ֶדה ְוצּו ָך ְוֵצא ַהּשָׂ ּתֶ ַקׁשְ ְיָך ְו ְל א ָנא ֵכֶליָך ּתֶ ה ׂשָ ַעּתָ )ג( ְו

ֶטֶרם ָאמּות: י ּבְ ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ ֲעבּור ּתְ י ְואֵֹכָלה ּבַ י ְוָהִביָאה ּלִ ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ ים ּכַ ה ִלי ַמְטַעּמִ ֲעׂשֵ )ד( ַו

ד ְלָהִביא: ד ַצִי ֶדה ָלצּו ו ַהּשָׂ ֶלְך ֵעׂשָ ּיֵ נֹו ַו ו ּבְ ְצָחק ֶאל ֵעׂשָ ר ִי ַדּבֵ )ה( ְוִרְבָקה ׁשַֹמַעת ּבְ

ו ָאִחיָך ֵלאמֹר: ר ֶאל ֵעׂשָ י ֶאת ָאִביָך ְמַדּבֵ ַמְעּתִ ה ׁשָ ָנּה ֵלאמֹר ִהּנֵ )ו( ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעקֹב ּבְ

ֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ה' ִלְפֵני מֹוִתי: ים ְואֵֹכָלה ַו ה ִלי ַמְטַעּמִ ֲעׂשֵ ד ַו י ַצִי )ז( ָהִביָאה ּלִ

: ה אָֹתְך ר ֲאִני ְמַצּוָ ִלי ַלֲאׁשֶ קֹ ַמע ּבְ ה ְבִני ׁשְ ַעּתָ )ח( ְו

ר ָאֵהב: ֲאׁשֶ ים ְלָאִביָך ּכַ ה אָֹתם ַמְטַעּמִ ֶאֱעׂשֶ ים טִֹבים ְו י ִעּזִ ֵי ָד ֵני ּגְ ם ׁשְ ָ )ט( ֶלְך ָנא ֶאל ַהּצֹאן ְוַקח ִלי ִמּשׁ

ר ְיָבֶרְכָך ִלְפֵני מֹותֹו: ֲעֻבר ֲאׁשֶ )י( ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְוָאָכל ּבַ

ָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק: ִער ְו ו ָאִחי ִאיׁש ׂשָ אֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ִרְבָקה ִאּמֹו ֵהן ֵעׂשָ ּיֹ )יא( ַו

ַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה: ְמַתְעּתֵ יִתי ְבֵעיָניו ּכִ ִני ָאִבי ְוָהִי ֵ ַלי ְיֻמּשׁ )יב( אּו

ֵלְך ַקח ִלי: ִלי ְו קֹ ַמע ּבְ ִני ַאְך ׁשְ אֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקְלָלְתָך ּבְ )יג( ַוּתֹ

ר ָאֵהב ָאִביו: ֲאׁשֶ ים ּכַ ַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעּמִ ֵבא ְלִאּמֹו ַוּתַ ּיָ ח ַו ּקַ ּיִ ֶלְך ַו ּיֵ )יד( ַו

ָטן: ָנּה ַהּקָ ׁש ֶאת ַיֲעקֹב ּבְ ְלּבֵ ִית ַוּתַ ּבָ ּה ּבַ ר ִאּתָ ל ַהֲחֻמדֹת ֲאׁשֶ דֹ ָנּה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ּקַ )טו( ַוּתִ

אָריו: ָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצּוָ ה ַעל ָי יׁשָ ים ִהְלּבִ י ָהִעּזִ ֵי ָד )טז( ְוֵאת עֹרֹת ּגְ

ָנּה: ד ַיֲעקֹב ּבְ ַי ָתה ּבְ ר ָעׂשָ ֶחם ֲאׁשֶ ים ְוֶאת ַהּלֶ ְטַעּמִ ן ֶאת ַהּמַ ּתֵ )יז( ַוּתִ

ִני: ה ּבְ י ִמי ַאּתָ ּנִ אֶמר ִהּנֶ ּיֹ אֶמר ָאִבי ַו ּיֹ ֹבא ֶאל ָאִביו ַו ּיָ )יח( ַו

: ָך י ַנְפׁשֶ ָבֲרַכּנִ ֲעבּור ּתְ ִדי ּבַ י ָאְכָלה ִמּצֵ ָבה ְו ְרּתָ ֵאָלי קּום ָנא ׁשְ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ יִתי ּכַ ֹכֶרָך ָעׂשִ ו ּבְ אֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָאִביו ָאֹנִכי ֵעׂשָ ּיֹ )יט( ַו

י ִהְקָרה ה' ֱאלֹוֶהיָך ְלָפָני: אֶמר ּכִ ּיֹ ִני ַו ה ִמַהְרּתָ ִלְמצֹא ּבְ נֹו ַמה ּזֶ ְצָחק ֶאל ּבְ אֶמר ִי ּיֹ )כ( ַו

ו ִאם לֹא: ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִני ַהַאּתָ ָך ּבְ ֲאֻמׁשְ א ַו ה ּנָ ׁשָ ְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ּגְ אֶמר ִי ּיֹ )כא( ַו

ו: ֵדי ֵעׂשָ ַדִים ְי אֶמר ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ ּיֹ הּו ַו ֵ ְיֻמּשׁ ְצָחק ָאִביו ַו ׁש ַיֲעקֹב ֶאל ִי ּגַ ּיִ )כב( ַו

ְיָבְרֵכהּו: ִערֹת ַו ו ָאִחיו ׂשְ ֵדי ֵעׂשָ י ָדיו ּכִ י ָהיּו ָי ירֹו ּכִ )כג( ְולֹא ִהּכִ

אֶמר ָאִני: ּיֹ ו ַו ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ אֶמר ַאּתָ ּיֹ )כד( ַו

ְלַמַען  ִני  ּבְ יד  ִמּצֵ ְואְֹכָלה  י  ּלִ ה  ׁשָ ַהּגִ ַוּיֹאֶמר  )כה( 
 : ּתְ ׁשְ ֵבא לֹו ַיִין ַוּיֵ ׁש לֹו ַוּיֹאַכל ַוּיָ ּגֶ י ַוּיַ ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ ּתְ
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“יד” לקריאה בתורה, בצירוף 12 פעמונים
תימן המאה ה-20, אוסף מוזיאון מאגנס

צילום: מוזיאון מאגנס

המקור ובו סימונים של פעולות ושימוש בידיים:

עשיו ויעקב - בראשית פרק כז 

ִני: אֶמר ֵאָליו ִהּנֵ ּיֹ ִני ַו אֶמר ֵאָליו ּבְ ּיֹ ל ַו דֹ נֹו ַהּגָ ו ּבְ ְקָרא ֶאת ֵעׂשָ ּיִ ְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְראֹת ַו ְצָחק ַוּתִ י ָזֵקן ִי ְיִהי ּכִ )א( ַו

י יֹום מֹוִתי: ַדְעּתִ י לֹא ָי ַקְנּתִ ה ָנא ָז אֶמר ִהּנֵ ּיֹ )ב( ַו

ד: י צידה ָצִי ֶדה ְוצּוָדה ּלִ ָך ְוֵצא ַהּשָׂ ּתֶ ַקׁשְ ְיָך ְו ְל א ָנא ֵכֶליָך ּתֶ ה ׂשָ ַעּתָ )ג( ְו

ֶטֶרם ָאמּות: י ּבְ ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ ֲעבּור ּתְ י ְואֵֹכָלה ּבַ י ְוָהִביָאה ּלִ ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ ים ּכַ ה ִלי ַמְטַעּמִ )ד( ַוֲעׂשֵ

ֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא: ו ַהּשָׂ ֶלְך ֵעׂשָ ּיֵ נֹו ַו ו ּבְ ְצָחק ֶאל ֵעׂשָ ר ִי ַדּבֵ )ה( ְוִרְבָקה ׁשַֹמַעת ּבְ

ו ָאִחיָך ֵלאמֹר: ר ֶאל ֵעׂשָ י ֶאת ָאִביָך ְמַדּבֵ ַמְעּתִ ה ׁשָ ָנּה ֵלאמֹר ִהּנֵ )ו( ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעקֹב ּבְ

ֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ה' ִלְפֵני מֹוִתי: ים ְואֵֹכָלה ַו ה ִלי ַמְטַעּמִ י ַצִיד ַוֲעׂשֵ )ז( ָהִביָאה ּלִ

: ה אָֹתְך ר ֲאִני ְמַצּוָ ִלי ַלֲאׁשֶ קֹ ַמע ּבְ ה ְבִני ׁשְ ַעּתָ )ח( ְו

ר ָאֵהב: ֲאׁשֶ ים ְלָאִביָך ּכַ ה אָֹתם ַמְטַעּמִ ים טִֹבים ְוֶאֱעׂשֶ י ִעּזִ ֵי ָד ֵני ּגְ ם ׁשְ ָ )ט( ֶלְך ָנא ֶאל ַהּצֹאן ְוַקח ִלי ִמּשׁ

ר ְיָבֶרְכָך ִלְפֵני מֹותֹו: ֲעֻבר ֲאׁשֶ ָאָכל ּבַ )י( ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְו

ָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק: ִער ְו ו ָאִחי ִאיׁש ׂשָ אֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ִרְבָקה ִאּמֹו ֵהן ֵעׂשָ ּיֹ )יא( ַו

ַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה: ְמַתְעּתֵ יִתי ְבֵעיָניו ּכִ ִני ָאִבי ְוָהִי ֵ ַלי ְיֻמּשׁ )יב( אּו

ֵלְך ַקח ִלי: ִלי ְו קֹ ַמע ּבְ ִני ַאְך ׁשְ אֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקְלָלְתָך ּבְ )יג( ַוּתֹ

ר ָאֵהב ָאִביו: ֲאׁשֶ ים ּכַ ַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעּמִ ֵבא ְלִאּמֹו ַוּתַ ּיָ ח ַו ּקַ ּיִ ֶלְך ַו ּיֵ )יד( ַו

ָטן: ָנּה ַהּקָ ׁש ֶאת ַיֲעקֹב ּבְ ְלּבֵ ִית ַוּתַ ּבָ ּה ּבַ ר ִאּתָ ל ַהֲחֻמדֹת ֲאׁשֶ דֹ ָנּה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ּקַ )טו( ַוּתִ

אָריו: ה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצּוָ יׁשָ ים ִהְלּבִ י ָהִעּזִ ֵי ָד )טז( ְוֵאת עֹרֹת ּגְ

ָנּה: ַיד ַיֲעקֹב ּבְ ָתה ּבְ ר ָעׂשָ ֶחם ֲאׁשֶ ים ְוֶאת ַהּלֶ ְטַעּמִ ן ֶאת ַהּמַ ּתֵ )יז( ַוּתִ

ִני: ה ּבְ י ִמי ַאּתָ ּנִ אֶמר ִהּנֶ ּיֹ אֶמר ָאִבי ַו ּיֹ ֹבא ֶאל ָאִביו ַו ּיָ )יח( ַו

: ָך י ַנְפׁשֶ ָבֲרַכּנִ ֲעבּור ּתְ יִדי ּבַ ָבה ְוָאְכָלה ִמּצֵ ְרּתָ ֵאָלי קּום ָנא ׁשְ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ יִתי ּכַ ֹכֶרָך ָעׂשִ ו ּבְ אֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָאִביו ָאֹנִכי ֵעׂשָ ּיֹ )יט( ַו

י ִהְקָרה ה' ֱאלֹוֶהיָך ְלָפָני: אֶמר ּכִ ּיֹ ִני ַו ה ִמַהְרּתָ ִלְמצֹא ּבְ נֹו ַמה ּזֶ ְצָחק ֶאל ּבְ אֶמר ִי ּיֹ )כ( ַו

ו ִאם לֹא: ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִני ַהַאּתָ ָך ּבְ א ַוֲאֻמׁשְ ה ּנָ ׁשָ ְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ּגְ אֶמר ִי ּיֹ )כא( ַו

ו: ֵדי ֵעׂשָ ַדִים ְי אֶמר ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ ּיֹ הּו ַו ֵ ְצָחק ָאִביו ַוְיֻמּשׁ ׁש ַיֲעקֹב ֶאל ִי ּגַ ּיִ )כב( ַו

ְיָבְרֵכהּו: ִערֹת ַו ו ָאִחיו ׂשְ יֵדי ֵעׂשָ י ָהיּו ָיָדיו ּכִ ירֹו ּכִ )כג( ְולֹא ִהּכִ

אֶמר ָאִני: ּיֹ ו ַו ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ אֶמר ַאּתָ ּיֹ )כד( ַו

  : ּתְ ׁשְ ּיֵ ִין ַו ֵבא לֹו ַי ּיָ אַכל ַו ׁש לֹו ַוּיֹ ּגֶ ּיַ י ַו ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ ִני ְלַמַען ּתְ יד ּבְ י ְואְֹכָלה ִמּצֵ ה ּלִ ׁשָ אֶמר ַהּגִ ּיֹ )כה( ַו
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דיון: 

מה קרה בסיפור?	•

מדוע מישש יצחק את יעקב?	•

האם היו הרבה פעולות שעושים בעזרת הידיים?	•

מה זה מלמד אותנו על הידיים?	•

נסכם: הידיים הן אבר מאוד מרכזי בגוף האדם. רבות מפעולות היום-יום נעשות בעזרת הידיים.

יודע למי להאמין לחוש המישוש  המישוש: בסיפור יצחק לא  מאפשרות לנו לזהות דברים בעזרת חוש  הידיים גם 
או לחוש השמיעה. 

בנוסף, כפי שראינו בחלקים קודמים של התכנית, אנו דומים ושונים: יעקב יכול היה לחקות את מעשיו של עשו, אך 
ידיהם היו שונות: ידי עשו היו שעירות ואילו אלה של יעקב - חלקות. הקול שלנו שונה - כך יכול היה יצחק להבחין 

כי משהו אינו כשורה - הקול קול יעקב אבל הידיים -ידי עשו... 

חלק ד’ - משחק ויצירה בעזרת הידיים

פנטומימה: אפשרות א’: מה אני עושה? 

הילדים יבצעו בפנטומימה משהו שעושים בעזרת הידיים )כמובן, ללא מילים( והכיתה תנחש מהי הפעולה. נכתוב 
את התשובות על הלוח.

פנטומימה: אפשרות ב’: פעולה בהפתעה!

לבשל,  לתופף,  צד,  בחליל  לנגן  יד,  לחיצת  שיניים,  צחצוח  חיבוק,  למשל:  הוראות  כתובות  עליהן  כרטיסיות  נכין 
לעדור...ועוד. 

הילד בוחר בכרטיסיה מבלי להראות לאף אחד הוא מבצע את הפעולה ילדי הכיתה - מנחשים.

פנטומימה: אפשרות ג’: מה אנחנו עושים?

בוחרים ילד/ה והוא/היא יוצאים מהכיתה.

בתזמורת,  מנגנים  בנאים,  במטבח,  עבודות  בגינה,  עבודות  למשל:  דומיננטיות,  הידיים  בה  הוראה,  לכיתה  נותנים 
פסלים, וכד’

כל ילד מילדי הכיתה יבחר לעצמו תנועה המתאימה לנושא ויעשה אותה שוב ושוב. 

מבקשים מהילד/ה להיכנס ולנחש מהי הפעולה.

משחק: קשר

ההוראה היחידה היא - אסור לעזוב ידיים!

) כל ילדי הכיתה נותנים ידיים זה לזה בשורה )לא סוגרים למעגל

וכולם  בזו  זו  האוחזות  הידיים  ומעל  מתחת  ילדים  בין  עוברת  שהיא  תוך  כולם  את  מובילה  הראשונה  היא  המורה 
בה  היד  את  עוזבת  המורה  בזה  זה  “מסובכים”  כבר  הכילה  ילדי  כשכל  מסוים  בשלב   .) שמתפתל נחש  )כמו  אחריה 

היא מחזיקה.

ההוראה לכיתה: עליכם לפרום את הקשר מבלי לעזוב ידיים!
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חלק ה’ - על קצות האצבעות 

נזכר יחד עם הילדים בתקופת העבדות של בני ישראל במצרים - בקושי ובעבודה הקשה.	•

נשאל - איך מנסה אלוהים לגרום לפרעה לשלח לחופשי את בני ישראל? מה הוא עושה?	•

נזכר במכות מצרים ונמנה כמה מהן - אלו שהילדים זוכרים, ואת מספר המכות - עשר מכות.	•

נספר כי אנחנו הולכים לדבר עכשיו על מכה מוכרת ולא רק במצרים, אלא גם בבית הספר לצערנו הרב: מכה 	•
קטנה אך מגרדת מאוד.

האם הילדים מנחשים באיזו מכה מדובר? - זוהי מכת הכינים... 	•

•	 - נספר כי לאחר שמשה גורם לעפר הארץ להפוך לכינים, אנשיו של פרעה הנחשבים לקוסמים - החרטומים 
מנסים זאת גם הם. האם הם מצליחים? - לא. הם נכשלים.

נשאל - איך לדעתכם, הם מסבירים את הכישלון שלהם ואת ההצלחה של משה? 	•

נאסוף השערות מפי הילדים.	•

נקרא במשותף את תשובתם של החרטומים:	•

מקור א’ - אצבע אלוהים

ר ה'”. ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְרעֹה ְולֹא ׁשָ ֱחַזק ֵלב ּפַ ּיֶ ע ֱאלֹוִהים ִהוא ַו ְרעֹה ֶאְצּבַ ם ֶאל ּפַ אְמרּו ַהַחְרֻטּמִ ּיֹ "ַו

]שמות, פרק ח פסוק טו[

למורה - המקור במלואו:

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ם ּבְ ָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכּנִ ה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ַמּטְ ׁשֶ אֶמר ה' ֶאל מֹ ּיֹ )יב( "ַו

ָכל  ּבְ ים  ִכּנִ ל ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה  ּכָ ֵהָמה  ּבְ ּוַב ָאָדם  ּבָ ם  ּנָ ַהּכִ ִהי  ַוּתְ ְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ  ּיַ ַו הּו  דֹו ְבַמּטֵ ָי ט ַאֲהרֹן ֶאת  ּיֵ ַו ֲעׂשּו ֵכן  ּיַ ַו )יג( 
ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ֵהָמה: ּבְ ָאָדם ּוַב ם ּבָ ּנָ ִהי ַהּכִ ים ְולֹא ָיֹכלּו ַוּתְ ּנִ ִציא ֶאת ַהּכִ ָלֵטיֶהם ְלהֹו ים ּבְ ֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטּמִ ּיַ )יד( ַו

ר ה' “. ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְרעֹה ְולֹא ׁשָ ֱחַזק ֵלב ּפַ ּיֶ ע ֱאלֹוִהים ִהוא ַו ְרעֹה ֶאְצּבַ ם ֶאל ּפַ אְמרּו ַהַחְרֻטּמִ ּיֹ )טו( ַו

דיון:

האם לאלוהים יש אצבע?	•

האם החרטומים חושבים שיש לאלוהים אצבע?	•

מה רוצים החרטומים להגיד לפרעה?	•

האם יש קשר בין מספר המכות לרעיון כי אלוהים השתמש באצבע במכת הכינים?	•

רואים 	• החרטומים  אצבעות;  עשר  בידיים  לנו  וכי  מכות,  בעשר  המצרים  את  העניש  אלוהים  כי  כך  על  נעמוד 
על  מפילה  שלו  קטנה  אצבע  מכת   - הרב  כוחו  על  מצביעים  ובכך  אלוהים  של  אחת  אצבע  של  מעשה  במכה 

מצרים קושי עצום. 
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לימוד מקור נוסף - אצבע אלוהים

נספר כי בתנ”ך מופיע הביטוי “אצבע אלוהים” מספר פעמים.	•

למשל, לוחות הברית שעליהם ניתנה התורה בסיני, נכתבו באצבע אלוהים.	•

נקרא ביחד את המקור:	•

מקור ב’ - אצבע אלוהים

ע ֱאלֹוִהים ". ]שמות, פרק לא, פסוק יח[ ֶאְצּבַ ֻתִבים ּבְ ֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן ּכְ ַהר ִסיַני ׁשְ ר ִאּתֹו ּבְ ַדּבֵ ַכּלֹתֹו ְל ה ּכְ ׁשֶ ן ֶאל מֹ ּתֵ ּיִ " ַו

נעמוד על כך כי אפילו התורה שניתנה לבני ישראל נכתבה בסך הכול באצבע אלוהים - רמז לכוח העצום של 	•

אלוהים....

הגיוני, 	• לא  מופלא,  משהו  על  לספר  כשרוצים  בעברית:  לביטוי  הפכו  אלוהים”  “אצבע  המילים  כי  נספר 

מעין נס שהתרחש ואי אפשר להסביר אותו באופן טבעי ורגיל אלא כהתערבות של אלוהים בעולם, אומרים: 

“המעשה הזה הוא אצבע אלוהים”.

נשאל - האם לדעתכם קורים בעולם דברים שהם אצבע אלוהים? 	•

אם כן, האם תוכלו לתת דוגמאות? 	•

חלק ו’ - “בריאת האדם” מיכאלאנג’לו

נציג את התמונה של מיכאלאנג’לו "בריאת האדם". מתוך ויקימדיה.	•

נחשוף לאט את התמונה הגדולה )מתוך ויקימדיה(. ועם החשיפה נשאל:	•

מה אתם רואים?	•

של מי האצבעות?	•

מה האירוע המתואר בתמונה? 	•

נספר: הצייר מיכאלאנג’לו הוא מהציירים החשובים בתולדות האומנות. הוא חי באיטליה בתקופת הרנסנאס 	•

ועסק בתחומים ריבם - ציור, פיסול, שירה, הנדסה ואדריכלות. אחת היצירות האדירות שלו נמצאת במדינת 

דמויות  התנ”ך,  מסיפורי  ידועות  תמונות  המכיל  אדיר  תקרה  ציור  יצר  הוא  שם  איטליה.  שברומא,  הוותיקן 

נביאים וכד’. החלק המפורסם ביותר הוא “בריאת האדם”.

נשאל - האם לדעתכם אלוהים והאדם מנסים להתקרב או להתרחק? 	•

להרחבה למורה: 

היכן הציור מופיע ומה הציור מנסה להעביר פרט מתוך "בריאת האדם" מתוך מט”ח.	•

•	.daat.ac.il ציורי המקרא של מיכלאנגלו - יוסף ריידר מתוך 
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“בריאת האדם” 
הקפלה הסיסטינית, 
פרט
מיכאלאנג’לו בואנרוטי
איטליה 1509

חלק ז’ - טביעות אצבעות 

דיון: 

נשאל - מה הן טביעות אצבעות? 	•

נסביר: טביעת אצבע היא הצורה המתקבלת מלחיצת אצבע על גבי משטח חלק. כל טביעת אצבע היא שונה 	•
מאדם לאדם - אפילו לתאומים זהים מתוך ויקיפדיה יש טביעות אצבע שונות. טביעת האצבע אינה משתנה 

במהלך החיים, והיא עוזרת למשטרה ולצבא לזהות אנשים.

כשאומרים על אדם שהוא השאיר את “טביעת אצבעו” במקום מסוים )בעבודה, בעיצוב, ביחסים עם אנשים( 	•
הכוונה בביטוי זה היא שהאדם השאיר סימן היכר השמור רק לו.

לדוגמה: מיכאלאנג’לו השאיר את טביעת אצבעו על הציירים שבאו אחריו.	•

באתר 	• אימי  או  אבי  של  האצבע  לטביעות  שלי-דומות  האצבע  טביעות  האם  למורה/לתלמידים:  להרחבה 
מכון דוידסון למדע.

פעילות - הטבעת אצבע:

על ילד/ה מחזיק/ה ברצועה קצרה של נייר דבר, בזהירות, בקצוות.	•

באמצע הרצועה הילד/ה מטביע/ה את טביעת האצבע.	•

התבוננות ברצועה אל מול השמש תגלה לנו כיצד נראית טביעת האצבע שלנו. 	•

ל ָאָדם ּבו” - הטבעת כף יד בגבס חלק ח’ - “ְוחוָתם ַיד ָכּ

4 ס”מ, גבס, מים, כלים לערבוב הגבס. חומרים: כלים חד פעמיים בגודל יד של ילד עם שוליים של כ 

פעילות:

מכינים את הגבס לפי ההוראות.	•

שופכים לתוך הכלים.	•

כאשר הגבס מתחיל להתייבש כל ילד/ה מכניס/ה את כף היד הימנית לתוך הכלי ומחכה מס’ שניות. 	•

הגבס צריך להתייבש היטב.	•

בשיעור הבא ניתן להוציא את הגבס, לצבוע את טביעות הידיים. 	•

•	 yeshla.co.i אפשרות נוספת - כף יד מחמר. הוראות בסרטון איך להכין כף יד מפוסלת באתר ‘ישלה’. 
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משימה א’ 

ציירו במחברת את כף היד שלכם.  .1

צבעו את כף היד - תוכלו להוסיף לה פרטים, צבעים, צורות, פנים ועוד.  .2

צבעו את קצה אחת האצבעות בטוש או בצבע גואש.  .3

הטביעו את האצבע במחברת וכתבו ליד: טביעת האצבע שלי.  .4

משימה ב’ 

לפניכם כמה נושאים שנלמדו בכיתה:	•

הנושאים “התערבבו”. מתחו קו וחברו בין חלק אחד של המשפט, לחלק השני:	•

את בריאת האדם, מיכאלנאג’לוהקול קול יעקב

היא מיוחדת לואצבע אלוהים מופיעה בתורה

והידיים ידי עשוהתמונה הזו מתארת ... ]1[ וצייר אותה... ]2[

בעזרת מישוש ושמיעהטביעת האצבע של האדם

במכת כינים ובכתיבת לוחות הבריתיצחק מנסה להבין מי נמצא לידו
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חטיבה 5 - "הידיים הקפוצות יתארכו"

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 5 
“הידיים 

הקפוצות 
יתארכו”

2-3

צדקה  מצוות  על  ילמדו  התלמידים 
וחשיבותה: פתיחת היד לנתינה לעני

רגשות  בין  הקשר  את  יזהו  התלמידים 
יד   - קמצנות  או  כעס  ידיים-  לתנועות 
-יד  נדיבות  יד קשה,   - קפוצה, קפדנות 

רחבה.

התלמידים ילמדו על שפת גוף.

המילים  אוצר  את  ירחיבו  התלמידים 
והביטויים שלהם. 

התלמידים יתנסו בשיר ובשירה.

לימוד נושא הצדקה בהקשר של ידיים: קפיצת 
יד ופתיחת יד.

לימוד השיר “זה יבוא”

לימוד הרחבה לכישורי חיים ולשפת גוף. 

לימוד ביטויים הקשורים לידיים

שיר לסיום

משימת בית

חטיבה זו מורכבת משניים עד שלושה שיעורים.

בחטיבה זו אנו ממשיכים ללמוד על הידיים בהקשרים חברתיים - פתיחת היד ונתינת צדקה, וגם תפקידן של הידיים 
ונדיבות.  שימחה  כגון  נעימים  רגשות  לעומת  בכעס  או  בעצב  חשים  כשאנו  שלנו  לידיים  קורה  מה   - חיים  לכישוריי 

בסוף החטיבה נעסוק בביטוים מהשפה העברית הקשורים בידיים.

מבנה החטיבה:

לימוד נושא הצדקה בהקשר של ידיים: קפיצת יד ופתיחת יד.	•

לימוד השיר “זה יבוא”, מילים: ריטה, לחן: עידן ריכל.	•

לימוד הרחבה לכישורי חיים ולשפת גוף. 	•

לימוד ביטויים הקשורים לידיים.	•

שיר לסיום.	•

משימת בית.	•

המטרות:

התלמידים ילמדו על מצוות צדקה וחשיבותה: פתיחת היד לנתינה לעני.	•

קשה, 	• יד   - קפדנות  קפוצה,  יד   - קמצנות  או  כעס   - ידיים  לתנועות  רגשות  בין  הקשר  את  יזהו  התלמידים 
- יד רחבה. נדיבות

התלמידים ילמדו על שפת גוף.	•

התלמידים ירחיבו את אוצר המילים והביטויים שלהם. 	•

התלמידים יתנסו בשיר ובשירה.	•
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ידיים, סקיצה
Benjamin West

1738-1820, ספריית מורגאן

חלק א' - לימוד מקורות: צדקה

נשאל את הילדים מהי מצוות צדקה?	•

האם הם נותנים צדקה? מתי ולמי?	•

נספר כי מצוות הצדקה מופיעה כבר בתורה: התורה מתארת את מצוות הצדקה בעזרת שני ביטויים הקשורים 	•

ְדָך". ח ֶאת ָי ְפּתַ ַח ּתִ ְדָך" ו "ָפתֹ ץ ֶאת ָי לידיים: "ְולֹא ִתְקּפֹ

נקרין את הפסוק על הלוח והמורה תקרא בקול.	•

מקורות - צדקה

ְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון" )דברים, פרק טו פסוק ז(	• ץ ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקּפֹץ ֶאת ָי "לֹא ְתַאּמֵ

" )דברים, פרק טו פסוק ח(	• ר ֶיְחַסר לֹו י ַמְחסֹרֹו ֲאׁשֶ ְדָך לֹו ... ּדֵ ח ֶאת ָי ְפּתַ ַח ּתִ י ָפתֹ "ּכִ

דיון:

נסביר כי "אביון" היא מילה נרדפת ל"עני".	•

נשאל - מהי התנועה של "לקפוץ יד"? - מהו ההפך של תנועה זו?	•

אם חבר/ה מחזיק/ה דבר מה ביד סגורה ואנחנו מאוד רוצים מה אנו מרגישים?	•

מה אנו מרגישים כשהיד נפתחת ואנו מקבלים את מה שרצינו?	•

השלילה 	• דרך  על   - ְדָך"  ָי ֶאת  ִתְקּפֹץ  "ְולֹא  הראשון  היד  כף  עם  תנועה  אותה  הם  הללו  הביטויים  שני  נסביר: 

ח ֶאת ָיְדָך" נאמר על דרך החיוב. ְפּתַ ַח ּתִ והשני "ָפתֹ

נתנסה בקפיצת יד ובפתיחת יד.	•

נבקש מהילדים לתאר כיצד הרגישו בכל אחת מהתנועות. 	•

ננסה לקפוץ את היד שוב - האם חלקים נוספים בגוף נמתחים בזמן קפיצת היד?	•

איזו הרגשה זה עושה לנו?	•

כיצד 	• ומתארת  מתבוננ/ת  השני/ה  הילד/ה  היד.  את  קופצ/ת  מהזוג  ילד/ה  פעם  בכל  בזוגות:  תרגיל  נערוך 

נראה אדם הקופץ את ידו. 

בעקבות התרגיל נבקש מהילדים לתאר מאיזה אדם נעים יותר לקבל עזרה או דקה: מאדם הקופץ את ידו 	•

ובסוף משחרר או מאדם הפותח את ידו לקראת מי שזקוק לעזרתו?
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חלק ב' - השיר "זה יבוא"

נשמע שיר שמשתמש בביטויים נוספים בהם מופיעות הידיים אך בדרך סמלית, השיר הוא "זה יבוא" מילים: 	•

)simania.co.il ריטה לחן: עידן ריכל )מתוך 

נאזין יחד עם הילדים לשיר.	•

במידה והילדים קוראים נאזין פעם שנייה תוך קריאה של המילים המוקרנות על הלוח.	•

נשיר יחד. מומלץ גם לרקוד תוך תנועות ידיים.... 	•

דיון:

מה הכוונה בשיר “הידיים הקפוצות יתארכו” האם הידיים שלנו יכולות להתארך? כיצד?	•

מי יכול/ה להציג את המילים: “הידיים הקפוצות יתארכו”	•

מה הכוונה במילים “משהו יגע בנו” האם אפשר לנגוע במשהו ללא ידיים?	•

האם קרה שהתרגשתם או פחדתם, שמחתם והרגשתם כאילו משהו נוגע בכם?	•

הקפוצות 	• שהידיים  להרגשה  גורמת  שיקרה,  מאוד  שרוצים  משהו  לקראת  הציפייה  שבשיר  כך  על  נעמוד 

נפתחות ]הרגשה נעימה ומרווחת בה התנסינו בחלק בקודם[ ואפילו מתארכות - מרוב שרוצים כבר לגעת או 

להגיע - מרגישים כאילו כל הגוף מתארך - גם אם באמת זו רק הרגשה בלבד...

חלק ג’ - לדבר בתנועות

נבקש מהתלמידים להביע את הרגשות הבאים בתנועות:	•

פחד.

כעס ברוגז.

קמצנות.

רוחב לב, נדיבות.

דיון:

נשאל - מה קרה לידיים בכל תחושה?	•

באיזו מבין ההתנסויות הרגשתם טוב?	•

באיזו מהן הרגשתם פחות טוב? מדוע?	•

או 	• ידיים  עם  ביטויים  ישנם  ובשפה  פעולות,  המון  איתן  עושים  אנחנו  מרכזיות,  מאוד  שלנו  הידיים  נסביר: 

"שפת  קוראים  רעיונות  להביע  כדי  ובתנועות  בגוף  לשימוש  בחיים.  שונים  מצבים  שמסמלים  מהם  חלקים 

גוף": גם הפנטומימה עושה שימוש רב בשפת הגוף - אנחנו יכולים להבין אנשים לא פעם מבלי לשמוע מילה 

אחת מדבריהם. די להביט בשפת הגוף שלהם כדי להבין האם הם מרוגזים, שמחים, משועשעים, משועממים 

או שואלים שאלה.     
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ילד, קמבודיה
 Eye - the world :צילום
through my I

פעילות בקבוצות:

4-5 תלמידים.	• הילדים יתחלקו לקבוצות של 

כל קבוצה תחליט על מצב רוח וכיצד להציג אותו בפני הכיתה ללא מילים - רק באמצעות שפת הגוף, תשומת 	•

לב מיוחדת צריכה להינתן לידיים.

לאחר מכן חוזרים למליאה וכל קבוצה מציגה את מצב הרוח שעליו היא התאמנה.	•

על הכיתה לנחש מהו המצב רוח המתואר.	•

חלק ד' - ביטויי ידיים

בחלק זה נלמד ביטויים הקשורים לידיים ומשמעותם:	•

בכל פעם נציג ביטוי אחד, וננסה להבין מה הידיים מסמלות בכל ביטוי. 	•

מומלץ לשאול את הילדים שאלות מכוונות. 	•

לאחר לימוד של ביטוי נבקש מהילדים להציע משפטים הכוללים בתוכם את הביטוי.	•

הרשימה שהובאה ארוכה, המורה תבחר מה ללמד: מומלץ להתמקד ב-4-5 ביטויים.	•

ניתן לתת חלק מהביטויים כשיעורי בית לצייר את הביטוי ולהסבירו - ר’ משימת בית.	•
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הדגמת צלליות באמצעות כפות הידיים
x-ray delta one :צילום

הביטויים:

יד אלוהים- אירוע משפיע שאין לו הסבר נראה לעין ]רוביק רוזנטל, מילון הצירופים, עמ’ 387[	•

- מה משמעות 	• זכרונם של הילדים  וזו הזדמנות לרענן את  - ביטוי שנלמד בחטיבה הקודמת  אצבע אלוהים 

מילון  רוזנטל,  ]רוביק  הסבר  לה  שאין  חיובית  תפנית  ארעה  משמעותו?  ומה  מופיע?  הוא  והיכן  הביטוי 

הצירופים, עמ’ 72[.

אפשר לספור אותם על עשר אצבעות - הם מעטים מאוד ]רוביק רוזנטל, מילון הצירופים, עמ’ 72[	•

יד ברזל - שליטה תקיפה וכוחנית ]רוביק רוזנטל, מילון הצירופים, עמ’ 387 [	•

ַע 	• ּוִבְזרֹ ֲחָזָקה  ד  ָי ּבְ ְצַרִים  ִמּמִ ִצֵאנּו ה'  ֹו ּי “ַו - בנחישות ובכוח מופיע דברים פרק כו ח:  ביד חזקה ובזרוע נטויה 

ל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים" דֹ ָיה ּוְבמָֹרא ּגָ ְנטּו

ביד רחבה - בנדיבות ]רוביק רוזנטל, מילון הצירופים, עמ’ 97 [	•

ידי זהב- תבונת כפיים, כישרון למלאכות שונות. ]רוביק רוזנטל, מילון הצירופים, עמ’ 389[	•

יד קשה - באכזריות. ]רוביק רוזנטל, מילון הצירופים, עמ’ 97 [	•

יד ביד - במשותף מתוך אחדות ]רוביק רוזנטל, מילון הצירופים, עמ’ 387 [    	•
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ידיים, רישום
וינסנט ואן גוך, הולנד סביב 1880

חלק ה' - שיר לסיום 

הביטוי "יד ביד" מופיע בשיר הסיום.	•

העבודה 	• את  עושה  אינה  כלל  בדרך  לעזרה  מושטת  יד  יד.  לנו  כשמושיטים  טובה  תחושה  יש  לרובנו  נסביר: 

ידינו  את  לפתוח  עלינו  המצווה  התורה  מבינה  גם  ודאי  כך  אותנו.  ומחזקת  אותנו  מעודדת  אלא  במקומנו 

כשאנו נותנים צדקה. 

השיר שנשיר יחד, "יד ביד" הוא שיר מעודד: יד ביד לאורך כל הדרך.	•

אם טרם למדנו את הביטוי "יד ביד" זוהי הזדמנות להסביר כי הכוונה אינה רק לשני אנשים הנותנים יד אחד 	•

לשני אלא זהו ביטוי.

נבקש מהילדים לשער מה כוונת הביטוי ואלו תחושות הוא מתאר.	•

נשיר ביחד: יד ביד מילים: בצלאל אלוני לחן צביקה פיק ביצוע עופרה חזה. מתוך שירונט.	•

ניתן ידיים ]בזוגות, שלשות, רביעיות, במעגל גדול[ ונשיר.	•

לתת 	• יש  כי  תסמן  המורה  פעם  בכל  לחצר[  לצאת  ]מומלץ  והליכה  עמידה  כדי  תוך  נשיר   - נוספת  אפשרות 

את  להרחיב  יש  פעם  כשבכל  ידיים  יתנו  הילדים  וכד'[.  שברקע  השיר  הפסקת  משרוקית,  ]באמצעות  ידיים 

המעגל בשני ילדים. לאט לאט ייווצרו מעגלים גדולים עד שנגיע למעגל גדול אחד - יד ביד.

שירים נוספים בהם הידיים מרכזיות, המורה יכולה לעשות בהם שימוש בהתאם לזמן ולכיתה:

אל תכה מילים: שרה לוי תנאי, לחן: עמנואל עמירן מתוך שירונט.

)web.macam.ac.il חמש אצבעות לחן עממי שיר עם משחק אצבעות )מתוך 

תן לי יד מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר מתוך שירונט.
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משימה א’ - שפת גוף

בחרו מצב, מאורע או מצב רוח שתרצו להציג בפני בני המשפחה.  .1

התאמנו על שימוש בשפת הגוף ובעיקר בתנועות הידיים.  .2

הציגו בפנטומימה - ללא מילים - בפני בני הבית, ובקשו מהם לנחש מה הצגתם.  .3

- בקשו מהם למלא את תעודת ההערכה שכאן ולתאר כיצד הצגתם, במה עסקה ההצגה והאם  לאחר מכן   .4
הם ניחשו את כוונתכם.

תעודת הערכה

ל  

שהציג/ה בפני בפנטומימה.

ההצגה תארה  

אני הצלחתי / לא הצלחתי ]מחק/י את המיותר[ לנחש במה עוסקת ההצגה.

כתב/י כאן את דעתך על ההצגה: לדעתי ההצגה הייתה  

שם:   חתימה:  
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חטיבה 6 - רגליים

"למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי"

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 6- רגליים 
"למקום שאני 
אוהב שם רגלי 
מוליכות אותי"

2-3מסכת סוכה נג’ א’

הילדים ילמדו מקורות מתרבות ישראל 
- מקורות יהודיים וישראלים.

המקורות  בין  חיבורים  יצרו  הילדים 
לחייהם.

הילדים יתנסו ביצירה וביצירתיות.

בכישורי  בהתנסות  יעמיקו  הילדים 
חברות  בין  חברתיים  ובקשרים  חיים 

וחברי הכיתה.

התנסות בצעדים שונים.

הרגליים  של  חשיבות  על  לימוד 
מבחינה אנטומית.

אוהב  שאני  "למקום  מקורות:  לימוד 
שם רגלי מוליכות אותי"

דיון ויצירה בעקבות לימוד המקורות

שאליו  “למקום  שיר  לימוד   - לבחירה 
אני הולך...”

לימוד ריקודי עם וריקוד משותף.

6 ו-7 עוסקות ברגליים. מומלץ לבחור פעילויות נבחרות משתי היחידות יחד. הערה: חטיבות 

מומלץ ללמד יחד איתן חטיבה נוספת של ברכות השחר : “המכין מצעדי גבר”. 	•

אפשרות נוספת - לקשר בין הנושאים ולהזכיר לילדים את הברכה בזמן הלימוד על הרגליים .	•

חטיבה זו מורכבת משניים עד שלושה שיעורים.

חטיבות שש ושבע מוקדשות לרגליים. בחטיבה שש נעסוק בצורות הליכה, בחלקי הרגל ובשאלות לאן אנו אוהבים 

ללכת? ואיך קורה שהרגלים מחליטות ללכת לבד... ?

מבנה החטיבה:

התנסות בצעדים שונים.	•

לימוד על חשיבותן של הרגליים מבחינה אנטומית.	•

לימוד מקורות: "למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי".	•

דיון ויצירה בעקבות לימוד המקורות.	•

לבחירה - לימוד שיר “למקום שאליו אני הולך...”	•

לימוד ריקודי עם וריקוד משותף.	•
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“שלושה ילדים בגאנה”
Hailey E Herrera Art Journey :ציור
Hailey E Herrera Art Journey :צילום

המטרות:

הילדים ילמדו מקורות מתרבות ישראל - מקורות יהודיים וישראלים.	•

הילדים יצרו חיבורים בין המקורות לחייהם.	•

הילדים יתנסו ביצירה וביצירתיות.	•

הילדים יעמיקו בהתנסות בכישורי חיים ובקשרים חברתיים בין חברות וחברי הכיתה.	•

חלק א’ - קדימה צעד )20 דק’(

נבקש מהילדים להיזכר באלו נושאים עסקנו בשיעורים הקודמים.	•

נבקש מהם לשער במה נעסוק בשיעור זה, ולנמק את השערתם. 	•

נכתוב על הלוח את ההשערות השונות ]או נצייר אותן...[	•

נאמר לילדים כי כעת נצא לחצר/רחבה ושם נגלה מי מהם צדק/ה...	•

נצא מהכיתה ונתנסה בסוגי צעדים:	•

נתחיל ללכת ברגל ימין.

נדלג.

נקפוץ.

נלך על קצות האצבעות.

נרוץ.

נרקע ברגלנו.

נעמוד דום.

נבקש מהילדים הצעות לצעדים שונים.

נתנסה בהצעות של הילדים.

חלק ב’ - למה הרגליים חשובות.

נחזור לכיתה ונסביר על חשיבות הרגליים.	•

רגליים הן גפיים: גפיים הם איברים הכוללים עצמות, מפרקים ושרירים. גם הידיים הן גפיים. הגפיים מסייעות 	•
לבעל החיים להניע את עצמו ביחס לסביבתו, לאחוז בחפצים, להניע חפצים או להעביר חפצים, שאינן חלק 

מעמוד השדרה או הראש.

הרגליים קיימות בגופם של בעלי חיים רבים.	•

נשאל - האם תוכלו לתת דוגמאות לבעלי חיים בעלי רגליים?	•

לאלו מבעלי החיים שאתם מכירים אין רגליים?	•

נשאל - במה עוזרות לנו הרגלים?	•

נעמוד על כך שחשיבותן של הרגליים נובעת מכך שהן תומכות בשאר הגוף על הקרקע באמצעות עמידה, ומשמשות 	•
לנייד את הגוף ממקום למקום: הליכה, קפיצה, ריצה או שחייה - כל אלה נוכל לעשות באמצעות הרגליים.
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חלק ג' - לימוד מקורות: "למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי" )30 דק'(

נקרין על הלוח או נאמר בקול, את המשפט הבא:

מקור - למקום שאני אוהב

"למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי"

]תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נג' עמוד א' [

הרחבה למורה: המשפט הינו חלק ממאמר של הלל הזקן שנאמר אחרי התיאור של שמחת הלל בשמחת בית השואבה 

במקדש, וכך הוא אומר: 

מקור - למקום שאני אוהב...

הוא ]=הלל הזקן[ היה אומר כן: 

למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי, ]= כוונתו לבית המקדש[

אם תבוא אל ביתי - אני אבא אל ביתך, ]=הלל מוסיף בשמו של אלוהים[

אם אתה לא תבוא אל ביתי - אני לא אבוא אל ביתך, 

שנאמר ]=הלל מביא פסוק שמחזק את קביעתו[: 

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך". 

]תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נג' עמוד א' [

המקור מספר על קשר הדדי בין אלוהים והאדם: האדם בא לביתו של אלוהים, בית המקדש, כעולה רגל ובכך מראה 

את אהבתו לאלוהים. אלוהים, בתמורה, מבקר בביתו של האדם ומברך אותו.

דיון:

לאן אתם אוהבים ללכת?	•

מה מספר לנו המשפט הזה על הרגלים?	•

האם קרה לכם שהרגליים לקחו אתכם למקום שאהבתם בלי שחשבתם על כך? 	•

האם קרה לכם שהלכתם למקום שאינכם אוהבים מבלי ששמתם לב?	•

לאן נלך כשאנו עצובים? שמחים? כועסים?	•

נסכם: הרגליים שלנו לרוב נשמעות לנו והן הולכות לאן שאנו מעוניינים ללכת. אבל יש פעמים שהן לוקחות אותנו 

למקומות מבלי שנרגיש, יש גם מקרים שאנחנו לא רוצים ללכת למקום מסוים ואז הרגלים שלנו לא זזות.
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רגליים, רישום
וינסנט ואן גוך, הולנד 1885

דיון הרחבה - לבחירה:

כיצד תברכו אדם שקנה נעליים חדשות? )"תבלה", "שתלכ/י בדרך הטובה", "שתלכ/י בדרכים ישרות"(	•

מה הברכות הללו מדגישות?	•

אילו עוד פעילויות )חוץ מהליכה( ניתן לעשות בעזרת הרגלים?	•

מהי הפעילות שאתם הכי אוהבים לעשות בעזרת הרגלים?	•

חלק ד' - פעילויות שונות לבחירה:

יצירה - "למקום שאני אוהב..." - הילדים יציירו את המקומות שאליהם הם אוהבים ללכת.  .1

שיר: היה לי חבר היה לי אח מילים: יורם טהרלב לחן: יאיר רוזנבלום ביצוע נתנאלה )יוטיוב(  .2

השיר   - הערה  השונות.  המשמעויות  על  לשאול  כדאי  סימבוליים  בהקשרים  וידיים  ורגליים  צעדים  מופעים  בשיר 

להיצמד  צורך  ואין  שונים  באופנים  אותו  לפרש  ניתן  אך  הכיפורים.  יום  מלחמת  שלאחר  הטראגיים  בימים  עוסק 

להסבר ההיסטורי עם ילדים רכים.

עיסוק בשיר מתאים  לפניה?  רבים  להיכן הולכת הזמרת? מדוע הלכו לשם אנשים   - מומלץ לבקש מהילדים לשער 

לילדים בעלי יכולת קוגניטיבית גבוהה.

פעילות חוויתית - נלמד את הילדים ריקודים פשוטים:  .3

אני עומדת במעגל.	•

צדיק כתמר יפרח.	•

בין הרים ובין סלעים טסה הרכבת.	•

העשרה למורה: 

קטע מעורר השראה - איימי מולינס אתלטית, שחקנית ופעילה חברתית מספרת על רגלי התותבת שלה - יש לה תריסר 

15 ס”מ לגובה... בפשטות, היא מגדירה  זוגות מדהימים - וכוחות העל שהם מעניקים לה: מהירות, יופי, ותוספת של 

ted.com איימי מולינס ושניים עשר זוגות רגליה מתוך -TED מחדש מה יכול הגוף להיות. ניתן לצפות בהרצאת
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חטיבה 7 - “רגל פה רגל שם” 

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 7

“רגל פה רגל 
שם”

2

הילדים ירחיבו את ידיעותיהם 	•

בשפה העברית.

הילדים יטמיעו את הביטויים 	•

העבריים כחלק משפתם.

הילדים ילמדו מקורות.	•

הילדים יתנסו ברלבנטיות של 	•

המקורות לחייהם.

הילדים יתנסו בלימוד בינתחומי 	•

בשילוב מקורות, התנסות פעילה 

וחשבון.

חידה - ציור פתגמים וביטויים.	•

לימוד פתגמים וביטויים שעניינם 	•

רְגליים.

התנסות בשימוש בביטויים 	•

ובפתגמים.

לימוד מקורות: ס. יזהר, גובה האדם 	•

ומידת כף הרגל.

התנסות בעקבות הלימוד: מה 	•

הגובה שלנו.

משימת בית.	•

חטיבה זו מורכבת משני שיעורים.

בחטיבה זו נמשיך ונעסוק ברְגליים דרך ביטויים ופתגמים. לימוד על הרְגליים בעזרת ביטויים שונים, מרחיב ומעמיק 

את המשמעות של הרְגליים ותפקידן ומפתח אצלנו רגישות כיצד פעולות שונות עם הרְגליים משקפות את הלך רוחו 

של האדם. חטיבה זו מסיימת את נושא הרְגליים. בחטיבות הבאות נתמקד באיברים קטנים יותר.

מבנה החטיבה:

חידה - ציור פתגמים וביטויים.	•

לימוד פתגמים וביטויים שעניינם רְגליים.	•

התנסות בשימוש בביטויים ובפתגמים.	•

לימוד מקורות: ס.יזהר, גובה האדם ומידת כף הרגל.	•

התנסות בעקבות הלימוד: מה הגובה שלנו.	•

משימת בית.   	•
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המטרות:

הילדים ירחיבו את ידיעותיהם בשפה העברית.	•

הילדים יטמיעו את הביטויים העבריים כחלק משפתם.	•

הילדים ילמדו מקורות.	•

הילדים יתנסו ברלבנטיות של המקורות לחייהם.	•

הילדים יתנסו בלימוד בינתחומי בשילוב מקורות, התנסות פעילה וחשבון.  	•

חלק א' - פתיחה - לשמור סוד 

נבקש מהילדים לשמור סוד.	•

נחלק דפים בהם כתוב הפתגם בחלק העליון ושאר הדף חלק ונקי. 	•

לכל כמה ילדים נחלק את אותו הפתגם - רצוי לילדים שלא יושבים בסמוך. 	•

4-6 פתגמים וביטויים - הרשימה המלאה בהמשך.	• נבחר 

נבקש מהילדים לצייר את הכתוב בדף, ולקפל את החלק העליון כך שהכיתוב יוסתר. 	•

נאסוף את הדפים ונמיין לפי ההיגדים.	•

היה 	• מה  ינחשו  אותו(  ציירו  )שלא  והילדים  הכיתוב  לאותו  השייכות  התמונות  את  הלוח  על  נתלה  פעם  בכל 

כתוב: זו משימה מאתגרת, ולכן מהנה; משימה שמחייבת התבוננות מחשבה ו...עזרה ועידוד מהמורה. 

המטרה להגיע להסברים בהמשך ולכן לא חשוב אם לא ממש מצליחים לנחש במדויק.	•

לאחר שהתלמידים שיערו מהם הביטויים, מציגים את משפט ומסבירים אותו.	•

רצוי שההסבר יבוא דרך שאלות של המורה.	•

פתגמים וביטויים הקשורים לרְגליים:

ואילו  הציורים  עם  בפעילות  לכלול  מה  להתמקד,  פתגמים  באלו  תבחר  המורה  הכבד,  אל  מהקל  סודרו  הפתגמים 

פתגמים ניתן ללמד מתוך סיפורים או הדגמות של אירועים: 

”. הסבר: באיטיות ובסבלנות.  “עקב בצד אגודל  .1

“ספר את צעדיו”. הסבר: עקב אחרי זולתו באופן רצוף ומדוקדק.   .2

“הכניס רגל בדלת”. הסבר: יצר נוכחות או קשר ראשוני במטרה להשתלב בארגון.  .3

4.  “רגל פה רגל שם”. הסבר: אינו שייך למקום מוגדר.

“רקד על שתי חתונות”. הסבר: עסק בעת ובעונה אחת בשני עניינים המנוגדים או המפריעים זה לזה.  .5

”. הסבר: בנינוחות בשלווה מופגנת.  “רגל על רגל  .6
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“רקדו על הגגות”. הסבר: שמחו לאיד באופן מופגן ומקומם.  .7

”. הסבר: הכשיל את זולתו. “שם לו רגל  .8

9.  “לשקר אין רגליים”. הסבר: דברי כזב הם חסרי בסיס וסופם להיעלם. 

“שב על עקבותיו”. הסבר: חזר למקום שממנו יצא.   .10

”. הסבר: אינו עובד או יוצר דבר מה.  “הולך בטל  .11

]הביטויים והסבריהם לקוחים ממילון הצירופים, מאת רוביק רוזנטל[

חלק ב’ - עבודה בזוגות:

כל זוג ילדים יקבל ביטוי או פתגם:

על הילדים לכתוב הסבר של הפתגם. א. 

הילדים יחליטו יחד על תיאור קצר בו הפתגם נכלל.  ב. 

הילדים יכתבו במחברת את התיאור שעליו החליטו.  ג. 

1 - חכו לי. כואבת לי הרגל. לכן אני הולכ/ת עקב בצד אגודל.	• דוגמה 

2 - עוד לא החלטתי לאיזו קבוצת כדורגל להשתייך. אני רגל פה ורגל שם.	• דוגמה 

חלק ג’ - כף רגל וחשבון

1916-2006[. המקור מתאר 	• ס. יזהר ]יזהר סמילנסקי,  חלק זה יוקדש ללימוד מקור עברי אותו כתב הסופר 
חישוב של אורך איברי האדם בהקשר של אורך הפסיעה והרגל שלו.

מקור - ס. יזהר על אורך וגובה

"כולם יודעים שאורך פסיעת כף הרגל ] מעקב עד קצה הבוהן[

כאורך פיסת היד ] ממרפק עד שורש כף היד[, 

כאורך פרצוף פניו של אדם מסנטר עד מצמח השיער, ]מסנטר עד תחילת צמיחת השיער במצח[

ושקומת אדם היא כשבע פעמים אורך כף רגלו ] אם נכפיל את אורך כף הרגל שלנו בשבע נקבל את גובה האדם[ 

ושאם יש לך טביעת עקבה, יש לך כבר אדם בקומתו, ...]מספיקה כף רגל בכדי לדעת מה גובהו של האדם [" 

]ס. יזהר, מלקומיה יפהפייה, הוצאת זמורה ביתן, 8991[  
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לאונרדו דה וינצ’י
רישום של רגלי אדם ורגלי סוס, פרט איטליה 1506

פעילות:

נקרין את המקור על הלוח.	•

המורה תקרא בקול והתלמידים יעקבו בקריאה דמומה.	•

נקרא בשנית - הפעם נעביר את ידינו על האיבר אותו מתאר בסופר, בכל פעם שמוזכר איבר במקור. 	•

נשאל - האם לדעתכם הדברים אכן כך?	•

נספר אחרי שנתנסה ונבדוק האם זהו תיאור שעומד במבחן המציאות של גופנו.	•

חלק ד’

ולהניח 	• לקיר,  ובצמוד  הרצפה  על  סרגל  להניח  וגרבים,  נעליים  להסיר  יש  רגלם:  כף  את  ימדדו  הילדים  כל 

ויש להפחית את הקצה של הסרגל  יש קצה ללא שנתות  )יש לשים לב שלחלק מהסרגלים  עליו את כף הרגל. 

מהתוצאה(

נרשום את התוצאה.	•

כל שני ילדים יעזרו זה לזה למדוד את “פיסת היד” ] ממרפק עד שורש כף היד[:	•

את 	• ולרשום  השולחן  על  נשען  שלו  הקצה  שגם  כך  הסרגל  את  ובצמוד  השולחן  על  המרפק  את  להניח  יש 

התוצאה.

האם התוצאה זהה בשתי המדידות? )יתכן הבדל של חצי ס”מ(	•

כעת נכפיל את מידת כף הרגל בשבע, מה התקבל? )במידה והילדים לא למדו כפל יש לחבר את מה שהתקבל 	•

שבע פעמים(

למורה להרחבה: אצבעות הרגל; אגודל ובוהן

גם לאצבעות  יפים  היד  כף  כל השמות הנהוגים של אצבעות 

ליד  יפים  וזה  זה  ואגודל.  בוהן  הנרדפים  זוג  לרבות  הרגל, 

בהונות  ‘על  הביטויים  מן  ללמוד  שאפשר  כפי  לרגל,  וגם 

המקרא,  מן  בוהן  המילה   .’ אגודל בצד  ‘עקב  לעומת   ’ רגליו

לייחוד  בסיס  במקורותינו  אין  חכמים.  מלשון  אגודל  ואילו 

המקצועי  במינוח  ואולם  ליד.  אגודל  והשם  לרגל  בוהן  השם 

בתחום הביולוגיה והאנטומיה נוצל קיומם של שני המונחים 

כדי ליצור בידול: אגודל היד ובוהן הרגל. ]מתוך: האקדמיה 

 Hebrew-academy.org.il ללשון העברית[. 
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המדידה שלי

אורך כף הרגל שלי:  

הגובה שלי:  

האם אורך הרגל הוא שבע פעמים 

הגובה שלי?  

המדידה של 

אורך כף הרגל של  

הגובה של  

הוא:  

האם אורך הרגל הוא שבע פעמים 
  ? הגובה של  

משימה א’ 

.” בכיתה למדנו את הביטוי “למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי  .1

השלימו את ההסבר לביטוי בעזרת אוצר המילים - שימו לב - יש מילה מיותרת:  .2

הביטוי מדבר על כך שכשאני ....... אדם או מקום, אני רוצה להיות ......

לכן, לפעמים, כשאני ..... ולא מרגיש/ה לאן אני הולכ/ת, אני אגיע למקום בו אני .........להיות. 

אוצר המילים: רוצה, חייב/ת, אוהב/ת, הולכ/ת, אתו.

משימה ב’ - למדוד גובה

בכיתה למדנו שהסופר ס. יזהר כתב, שהגובה של האדם שווה לשבע פעמים גודל כף הרגל שלו - בבית נתנסה ונראה 
האם זה באמת כך:

היעזרו בבן או בת משפחה מבוגר/ת.  .1

הצטיידו במד גובה או בסרט מדידה.  .2

מדדו את אורך כף הרגל ורשמו את התוצאה.  .3

את  למדוד  לסייע  המשפחה  קרוב\ת  בקשו   .4
הגובה שלכם.

כתבו את התוצאה.  .5

פעמים  שבע  הוא  שלכם  הגובה  האם   - חשבו   .6
אורך כף הרגל?

את  תמדדו  אתם   - בתפקידים  התחלפו  ועכשיו   .7
קרוב\ת המשפחה שלכם...
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חטיבה 8 - ראש - חושים 

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 8 

ראש - חושים

2-3

הילדים יקשרו בין ידע מדעי 	•
שנלמד בעבר לנושא המקורות 

הילדים ילמדו מקורות.

הילדים יתנסו ברלבנטיות של 	•
המקורות לחייהם.

הילדים יכירו את השימוש 	•
בחושים בתרבות היהודית.

הילדים יתוודעו לתרבות 	•
היהודית על רבדיה השונים.

פתיחה - מה הם החושים.	•

לימוד מקורות: איברים וחושים.	•

משחקים - בעקבות החושים.	•

לימוד באמצעות החושים: על טקס 	•
ההבדלה.

לימוד באמצעות החושים: חגי ישראל.	•

’ה.	• סיפורים של רעבים: גו’חא והרשל

משימת בית.	•

חטיבה זו מורכבת משניים עד שלושה שיעורים.

זו  זו ובחטיבה הבאה בראש. בחטיבה  ידיים ורגליים אנו מתמקדים בחטיבה  לאחר שלמדנו על אברי הגוף הגדולים 
נעסוק בחושים כיצד ולמה הם מסייעים לנו ביום יום ועד כמה יש לנו שליטה עליהם. החטיבה הבאה תעסוק בפנים.

בחטיבה זו שולבו חומרים מתוך: שיעור מפגש - תרבות יהודית / כיתה א’ "קשת בן-גוריון”.

מבנה החטיבה:

פתיחה - מה הם החושים.	•

לימוד מקורות: איברים וחושים.	•

משחקים - בעקבות החושים.	•

לימוד באמצעות החושים: על טקס ההבדלה.	•

לימוד באמצעות החושים: חגי ישראל.	•

’ה וג’וחא.	• סיפורים של רעבים: הרשל

משימת בית.	•

המטרות:

הילדים יקשרו בין ידע מדעי שנלמד בעבר לנושא המקורות.	•

הילדים ילמדו מקורות.	•

הילדים יתנסו ברלבנטיות של המקורות לחייהם.	•

הילדים יכירו את השימוש בחושים בתרבות היהודית.	•

הילדים יתוודעו לתרבות היהודית על רבדיה השונים. 	•
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חלק א’ - מה הם החושים

חלק זה יתבסס על ידע קיים אותו רכשו הילדים בגן ובלימוד קודם. 	•

בחלק זה נרענן את זיכרונם של הילדים באשר לסוגי החושים ולתפקידם, באמצעות משחק.	•

4-6 ילדים בקבוצה.	• הילדים ישחקו בקבוצות של 

מהלך המשחק:

“לא 	• ו-  “אוהב/ת”  כרטיסיית  וכן  החושים  לחמשת  המחולק  מעגל  המכיל  משחק  לוח  תקבל  קבוצה  כל 

אוהב/ת”- ר’ נספח לפרק זה.

המשחק נערך בסבב, לפי סדר הישיבה.	•

בכל תור, מסובבים עיפרון על חודו. מניחים את העיפרון במרכז מעגל לוח המשחק.	•

העיפרון נופל על אחד מחלקי הלוח, או בסמוך אליו.	•

הכרטיסיות: 	• מבין  אחת  ובוחרת  התמונה  מכוונת  שאליו  החוש  מהו  אומרת  שלה/שלו,  התור  שזהו  הילד/ה 

“אוהב/ת” או “לא אוהב/ת”.

אוהב 	• לא  “אני   ,” שלי האוגר  של  בפרווה  לגעת  אוהבת  “אני  לדוגמה:  לחוש.  שקשור  משהו  מספר/ת  הילד/ה 

להריח ריח של בנזין”, “אני לא אוהבת לראות את הצבע הירוק”, “אני אוהבת לאכול דברים חמוצים”, וכד’.

ומי מנצח? כולנו מנצחים!	•

מומלץ לצרף את הלוח והכרטיסים למחברת, בצירוף הוראות המשחק ולהציע לשחק בבית.	•

חלק ב’ - לימוד מקורות: איברים וחושים

למורה - בחלק זה נלמד מדרש מאתגר, בו רבי לוי מחלק את איברי האדם לכאלה שבשליטתו וכאלה שאינם 	•

חיים  אנו  בו  האופן  ועל  העולם  עם  שלו  הקשר  על  שלנו,  הגוף  גבולות  על  דיון  לנו  מזמן  המדרש  בשליטתו. 

בעולם ומגיבים אליו, באמצעות החושים. 

יש לנו ואלו איברים קשורים 	• - נקשר לחלק הקודם ונבקש מהילדים למנות בקול אלו חושים  פתיחה וקישור 

אליהם. 

נשאל מי מבין הילדים זוכר/ת מהו מדרש.	•

גיבורי התנ”ך, או 	• ידע על  - דרך הוספת  נזכר כי מדרש הוא דרכם של חכמים לספר סיפור בעל מוסר השכל 

דרך הוספת פירוש על פסוקים.

הפעם נעסוק במדרש שקשור לחושים. 	•

נקרין את המדרש על הלוח: 	•
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מקור - איברים ברשותו ושלא ברשותו של האדם

אמר רבי לוי: 

ששה דברים משמשים את האדם. 

שלושה ברשותו ]האדם שולט בהם[ 

ושלושה שאינם ברשותו. 

אלה הם ברשותו - הפה, הידיים והרגלים.

ואלה אינם ברשותו - העיניים, האזנים והחוטם ]אף[.

)בראשית רבא, ס”ז; תנחומא הקדום ויקרא(

דיון:

אילו שישה איברים מגוף האדם מוזכרים? 	•

האיברים מחולקים לשתי קבוצות: מה משותף לאיברים בכל קבוצה? 	•

תנו דוגמאות למצבים השונים: פה ידיים ורגלים שברשותנו....	•

תנו דוגמאות למצבים השונים: עיניים אוזניים ואף שברשותנו....	•

האם יכולים להיות מצבים הפוכים בהם פה אינו ברשותנו...ולעומת זאת עיניים ברשותנו?	•

למה התכוון המדרש בחלוקה שלו פה ידיים רגלים - ברשותנו עיניים אוזניים ואף לא ברשותנו? 	•

במהלך הדיון, מומלץ לתת דוגמאות הקרובות לעולמם של הילדים: 	•

זולגות 	• שהן  או  תזלוגנה,  שהדמעות  מחליטים  אנו  האם  בשליטתנו?  הם  בעיניים,  שזולגות  הדמעות  האם 
מעצמן?

האם אנחנו יכולים לשלוט במה שהאוזניים שלנו שומעות?	•

האם הרגליים תמיד בשליטתנו? 	•

האם קרה לכם או שמעתם על כך, שהרגליים פתאום מתחילות לרעוד? 	•

כשאנו מתעטשים - האם אף בשליטתנו? האם אפשר להחליט שלא להתעטש?	•

נאסוף את דברי הילדים ונסכם:

הגוף שלנו אינו סגור בפני העולם, הוא יוצר קשר עם העולם: יש לנו חושים ואיברים שבעזרתם ובאמצעותם 	•
מאיברים  שליטה  יותר  עליהם  לנו  שיש  בגוף  איברים  יש  סביבנו.  שקורה  מה  לבין  הגוף  בין  קשר  מקיים  אנו 

אחרים כאשר אנו מתנהלים באופן רגיל.

ועולה 	• ליד מאפייה  ולכן היד היא ברשותי, אבל אם אני  יד היד לא תתרומם  למשל: אם אני לא רוצה להרים 
משם ריח טוב האף שלי מריח אותו גם אם אני לא רוצה להריח.
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דוגמה נוספת: אני יכולה לראות כדור מגיע עד אליי ולא לבעוט בו אבל כשאני הולכת ברחוב אני רואה את 	•
כל מה שנקרה בדרכי כמעט אין לי אפשרות לא לראות את הסביבה: נכון הוא, שניתן לשים ידיים על העיניים 
או לעצום אותן אבל אז כל הפעילות שלי נעצרת ולא אוכל להמשיך ללכת ברחוב. כך גם מוזיקה או כל רעש 

שהוא האוזניים שומעות ולנו אין יכולת לעצור את השמיעה אלא אם נאטום את האוזניים.

בראש, 	• נמצאים  )כולם  מהו?  משותף,  משהו  ברשותי  שאינם  ואף  עיניים  לאזנים  שברשותי,  הפה  בין   - נשאל 
כולם קשורים לחושים: חוש הטעם, חוש השמיעה, חוש הראיה, חוש הריח.(

איזה חוש חסר? )חוש המישוש(	•

לסיכום, נבקש מהילדים להציע מקרים בהם החושים השונים בשליטתנו ומקרים בהם לא בשליטתנו.	•

ופוגעניים, 	• נעימים  דיבורים  שומעים  החושים:  באמצעות  רבים  ודברים  חוויות  פוגשים  אנו  כי  כך  על  נעמוד 
 - יפים ומשמחים וגם מראות לא נעימים, הולכים למקומות שונים וחווים בהם חוויות שונות  רואים מראות 
טובות יותר ופחות. יש לנו היכולת לבחור את מה לשמור אצלנו, בזיכרון וגם להחליט מה ישפיע עלינו - שהרי, 
יכולת  יותר  לנו  יש  ולזיכרון.  למחשבות  האחראי  המוח,  מסתתר  שלנו  המפותח  החושים  מערך  כל  מאחורי 

להחליט מה יישאר אתנו וישפיע עלינו, לטוב או לרע, ממה שנדמה לנו.

)מתוך 	•  Coca-Cola - Man & Dog הסרטון  קל.  למשקה  פרסומת  בסרטון  בצפייה  משעשע  סיום  לבחירה: 
- שחוש הריח שלו מפותח בהרבה משלנו.  יוטיוב( מתאר את הטיול בגינה הציבורית מנקודת מבטו של כלב 
צבע  באמצעות  בהם  נתקל  שהכלב  הריחות  שלל  את  מדגים  והסרטון  הריח  באמצעות  “רואה”  למעשה  הוא 

וצורה ]כדי שאנחנו, בני האדם, שרואים יותר משאנו מריחים, נצליח להבין את עולמו[. 

מאחר וזהו סרטון פרסומת מומלץ לעצור ב- 0:41, ולא לצפות עד סוף הסרטון.	•

חלק ג’ - משחקים לחידוד החושים:

לעצום עיניים ולתת לילדים לטעום דברים שונים.	•

לעצום עיניים ולהריח דברים שונים.	•

להשמיע התחלות של שירים והילדים ינחשו באיזה שיר מדובר.	•

להשמיע כלי נגינה שונים ולגלות איזה כלי מנגן.	•

לעצום עיניים, להוציא מקופסא חפצים שונים למששם ולגלות מה החפץ.	•

להראות חצי או חלק קטן מתמונה של חפץ והילדים יגלו מה החפץ.	•

נסכם: החושים עוזרים לנו לזהות הרבה מאוד דברים, טעמים, קולות, חומרים, אבל יש לנו ככול הנראה יותר 	•
מחמישה חושים. נשאל - האם אתם מכירים חושים נוספים?

ניתן מספר דוגמאות על תופעות נוספות הקשורות לגופנו ומוגדרות כ"חושים". מסתבר, שישנו וויכוח כמה 	•
חושים יש לנו.

את הדברים נבסס על המאמר "אגדת חמשת החושים" שלהלן. 	•

הרחבה למורה: אגדת חמשת החושים מתוך אתר הספרייה הווירטואלית של מט"ח. המאמר מציב את השאלה 	•
כמה חושים יש לנו, ומהו החוש השישי. הוא מציג חושים נוספים: חוש המגע, חוש הכאב, חושי הטמפרטורה, 
חושי התאוצות. מסתבר, שהמספר של החושים אינו סגור ומוסכם ולא כל החושים הם בעלי “מעמד שווה”. 

המאמר מנפץ את אגדת חמשת החושים.
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כלי הבדלה: מגדל בשמים, מחזיק לנר ונר, גביע 
Olaf.herfurth :צילום

חלק ד’ - לימוד באמצעות החושים: על טקס ההבדלה

בחלק זה נכיר את אחד הטקסים היהודיים הרב-חושיים ביותר: טקס ההבדלה הנערך בצאת השבת וכולל אש, 	•

יין, הרחת בשמים ] צמח ריחני או מוצר שמקורו בצומח, כגון תבלינים[, מבט אל כפות הידיים, דיבור ושירה. 

הטקס נועד להבדיל בין יום השבת לימות החול, הוא כולל ברכה על היין, הבשמים, האש וההבדלה בין ימות 

החול לשבת ובין ישראל לשאר העמים.

להחזקת 	• מיוחד  כלי  לבשמים,  מיוחד  כלי  כמו  להבדלה,  המשמשים  כלים  למצוא  ניתן  הקדושה  תשמישי  בין 

הנר וכוס להבדלה.

הטקס נערך בערב, עם צאת השבת ובכך מעצים את השימוש בחושים - ניתן רק לשער עד- כמה היו החושים 	•

מחודדים כאשר נערך הטקס בימים עברו, בטרם היות החשמל חלק מחיי הבית. 

נוסח ההבדלה - עדות ספרד - באתר דעת.	•

פעילות:

4-6 ילדים.	• נחלק את הילדים לקבוצות של 

לכל קבוצה ניתן צמחים ריחניים, המשמשים להבדלה: ציפורן, קינמון, הדס נענע וכד’.	•

הילדים מעבירים ביניהם את הצמח ושואפים את ריחו.	•

לאחר מכן נערך סבב נוסף: הילדים עוצמים עיניים ושוב מריחים את הצמח. 	•

נסביר שכך נוכל להתרכז טוב יותר ולהתמקד בחוש הריח. 	•

לאחר מכן נעביר בין הילדים סבב נוסף בו הילדים ילגמו מעט מיץ ענבים ]או מיץ מתוק אחר[ ובנוסף, יריחו 	•

שוב את הצמח הריחני.

כעת נחזור למליאה נשאל, האם השילוב של ריח של צמח ומיץ מתוק מזכיר להם טקס.	•

אם הילדים אינם מכירים את הטקס, או לא מצליחים לנחש, נחשוף בהדרגה פרטים נוספים:	•

רמז א’ - הטקס נערך פעם בשבוע.

רמז ב’ - עורכים אותו בלילה.

רמז ד’ - אור וחושך, יום ולילה.

רמז ה’ - תמונה של מגדל בשמים - ר’ נספח לפרק זה.
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ילדים בבגדים מסורתיים יפנים 
פסטיבל יפני בקליפורניה, ארה"ב
PeterThoeny :צילום

לאחר שמתגלה זהות הטקס, או שהמורה מסבירה עליו, נשתף את הכיתה בתיאור טקס ההבדלה. 	•

נשאל - אלו חושים משתתפים בטקס?	•

מדוע, לדעתכם, מסיימים שבוע אחד ומתחילים שבוע חדש בשיתוף של חושים כה רבים?	•

•	 - הולדת  )יום   - חושים?  של  שילוב  יש  בהם  שותפים  שאתם  וכד’[  טקסים  ]מסיבות,  נוספים  אירועים  באלו 

גם  יש  ואולי  מיוחד,  לבוש  שירים,  מיוחדים,  מאכלים   - חגים  שבת,  קבלת  מוזיקה.  בלונים,  נרות,  עם  עוגה 

אירועים משפחתיים ייחודיים שמשפחות עורכות ומציינות אותם בשילוב של מוזיקה, תפאורה או נוף מסוים, 

ריחות, מזון וכעוד...(

חלק ה’ - לימוד באמצעות החושים: חגי ישראל

בחלק זה נרחיב מטקס ההבדלה לאירועים וטקסים נוספים בחגי ישראל, בהם יש שימוש בחושים.	•

נעזר בידע הקיים של הילדים, בדגש על החושים.	•

נחלק את הכתה לשתי קבוצות.	•

בכל פעם נציין שם של חג וכל קבוצה בתורה תציין מאפיין של החג הקשור לחושים.	•

“שנה 	• כרטיסי  בשנה[  ראש  של  ]“הסימנים”  דג  רימון,   - ראיה  בדבש,  תפוח   - טעם   - השנה”  “ראש  לדוגמה: 

טובה”, שמיעה - שירים מיוחדים לחג - הקבוצות ימנו שירים שונים שקשורים לחג. 

כל קבוצה בתורה מציינת חוש אחד ואלמנט אחד הקשור לחג.	•

כמובן שישנם יותר אלמנטים מחושים כך שכל חוש ניתן לציין מספר פעמים. 	•

כל 	• לא  אמנם  נפש.  ועינוי  צום  יום  גם  הוא  חג,  שהוא  שלמרות  החג  כיפור:  יום  את  המורה  תציין  לבסוף, 

על  נוסעים  ילדים  ממכוניות,  שוממים  הכבישים  מיוחדים:  מאפיינים  עם  יום  זהו  אך  צמות,  המשפחות 

אופניים, אנשים ונשים בבגדי לבן הולכים לבית הכנסת ועוד. 

מדגישים 	• אנחנו  מיוחדים.  בימים  ובעיקר  הימים  בכל  שלנו  שותפים  הם  החושים  כי  ונסכם,  נסיים  זה  בחלק 

 - את ייחודם של החגים וימי השמחה והעצב שלנו באמצעות שימוש בחושים וגם - כמו במקרה של יום כיפור

במניעה של החושים. 
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חלק ו’ - סיפורם של הרעבים: ג’וחא והרשל’ה

מי הם ג’וחא והרשל’ה: 

משעשעות- הרפתקאות  שעוברות  דמויות  שתי  ’ה:  והרשל ג’וחא  של  דמויותיהן  רווחות  היהודית-עממית  בתרבות 

עצובות, חמוצות-מתוקות; שורדות תוך כדי מענה לשון, התנסויות שונות ושימוש בהומור.

ג’וחא היה דמות מקובלת בסיפורים עממיים של יהדות ארצות האסלאם, והוא “גויר” מהתרבות המוסלמית-	•

הכללית והותאם לעולמם של היהודים. 

הרשל’ה הוא דמות דומה מעולמם של יהודי ארצות מזרח אירופה: דמותו מבוססת על דמותו של בדחן בשם 	•

הרשל'ה מאוסטרופולי.

שתי הדמויות הן דמויות שמשלבות הומור ועצב, תחכום ותמימות וצורך תמידי להסתדר בעולם שלא תמיד 	•

מאיר להם פנים. במידה רבה, הן משקפות את עולמם של היהודים שהשתמשו בהומור כדי להתמודד עם עולם 

שלא אהב אותם והקשה על חייהם ופרנסתם. העוני, שאפיין יהודים רבים, בא לידי ביטוי בסיפורים המתארים 

מזון, רעב וניסיונות שונים ומשונים להשביע את הרעב. כל זאת מתואר בנימה סלחנית והומוריסטית.

המתאר 	• בסרטון  וצפייה  ג’וחא  על  קצר  סיפור  באמצעות  ’ה  והרשל ג’וחא  של  דמויותיהם  את  נכיר  זה  בחלק 

’ה. את הרשל

פעילות:

כשהיו 	• עוד  הכירו  שלכם  והסבתות  מהסבים  חלק  שאולי  דמות   - מיוחדת  דמות  נכיר  היום  כי  לילדים  נספר 

ילדים. לדמות יש שם משעשע : ג’וחא.

נשאל - האם אתם מכירים אדם שנקרא בשם זה?	•

האם פגשתם פעם סיפור על ג’וחא?	•

בארצות 	• שחיו  ישראל  בקהילות  סיפורים  עליה  שסיפור  כדמות  שלו  בתיאור  נתמקד   - ג’וחא  על  מעט  נספר 

האסלאם ]מצרים, מרוקו, לוב, טורקיה ועוד[. כשאנשים שמעו את השם “ג’וחא” הם ידעו שמיד יתחיל סיפור 

קצר וקצת משעשע. 

העוגיות" 	• ושלושים  "ג'וחא  עכשיו  שנספר  הסיפור  למשל  כך  באוכל:  עוסקים  ג’וחא  על  מהסיפורים  הרבה 

mkm-haifa.co.il מתוך 

נספר את הסיפור באופן משעשע ככל האפשר...	•

בשלב זה לא נתעכב על משמעות הסיפור אלא ניתן לילדים ליהנות מהמפגש עם ג’וחא ועולמו.	•

’ה.	• בחלק הבא, נספר כי נפגוש דמות נוספת - הרשל

’ה? האם שמעתם את שמו?	• נשאל - מיהו הרשל
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ילדה אוכלת ארוחת בוקר, גואה, הודו 
Pondspider :צילום

דג מלוח "שלם"  ’ה באמצעות סדרת הטלוויזיה החינוכית “הלם בחלם”: נצפה בשני קטעים מהפרק  נפגוש הרשל

ומה אבי היה עושה? )מתוך יוטיוב(

מדקה 2:20 ועד דקה 6:12 א. 

’ה, 	• ’ה הרעב, שבמקום דג מגישה לו לאכול רק זנב וראש של דג. הרשל סיפור זה מתאר את אמו של הרשל

לא נשאר חייב ופועל באותה שיטה של אמו כשעליו להכין שיעורי בית...

’ה: מדקה 7:14 ועד דקה 1:30. לבחירה - סיפור נוסף על הרשל ב. 

’ה, 	• ’ה העייף והרעב מגיע לפונדק ללא כסף לתשלום עבור הארוחה. אך הרשל סיפור זה מתאר את הרשל

לא נשאר רעב; הוא מצליח לחלץ ארוחה מבעלת הפונדק....

פעילות בעקבות הסיפורים:

’ה, נבקש מהילדים לחשוב מה המשותף בין הסיפורים.	• לאחר שפגשנו את דמויותיהם של גו’חא והרשל

נכתוב את התשובות על הלוח.	•

נעמוד על כך כי שתי הדמויות רצו לאכול.	•

)מראה העוגיות, הריח, 	• לזה שהיו פשוט רעבים?  לדמיין מה האיץ את הרצון שלהם: מעבר  נבקש מהילדים 

הדמיון המתאר אותן נימוחות בפה, ריח המאכלים בפונדק, וכד’(.

’ה העייף הורעב הנכנס לפונדק: מריח את ריח 	• נתפנה לכמה דקות של דמיון מודרך: נכנס לדמותו של הרשל

המאכלים, מתחמם, מרגיש את הבטן מקרקרת, רואה את המאכלים הטעימים מוגשים לשולחנות שלידו...

’ה וג’וחא נפגשים. 	• נבקש מהילדים לערוך הצגה: כשהרשל

’ה, וכל 	• בפני הכיתה יופיעו זוגות של ילדים וילדות המעוניינים להופיע, בכל צמד דמותו של ג’וחא לצד הרשל

אחד מהם משתף את חברו בדרך בה השיג אוכל. 

מומלץ להביא לשיעור כובעים, צעיפים, מעיל, תיק וכד’.	•

אפשרות נוספת - המורה משמשת כמראיינת ועוזרת לילדים לענות על שאלות מנחות .	•

להעשרה - הפרק "חושים" בסדרה של הטלוויזיה החינוכית - “גאון של אבא”.)מתוך יוטיוב( 	•
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חמשת החושים:

כתבו את חמשת החושים העיקריים: א. 

  .1

  .2

  .3

  .4

  .5

חידת חושים

ב. חברו חידה על אחד החושים. זו יכולה להיות חידה בכתב או בציור: ב. 
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הציגו את החידה בפני חבר/ה או קרוב/ת משפחה:	•

האם הם הצליחו לנחש מה מסתתר מאחורי החידה? ..............................................................	•

חושים וחגים: ג. 

בחר/י חג שאת/ה אוהב/ת.  .1

כתב/י את שם החג במקום שמיועד לכך  .2

כתב/י מה מיוחד לחג.  .3

לצד זאת, כתב/י באלו חושים אנו משתמשים בחלק זה.  .4

לדוגמה: החג: חנוכה. הדלקת נרות חנוכה. ראיה - הנרות, שמיעה - “מעוז צור”.

החג שבחרתי:

באלו חושים אנו משתמשים?מה מיוחד בחג:
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נספח לחטיבה 8: לוח משחק וכרטיסיות - 
לחלק א’
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מגדל בשמים עשוי כסף להבדלה
איטליה המאה ה-19 אוסף מוזיאון 

מאגנס 
MagnesMuseum :צילום

לוח משחק וכרטיסיות - לחלק א’ 
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חטיבה 9 - פנים

"ָּפנִים ְּבָפנִים“ 

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 9 

ָפִנים” ִנים ּבְ “ּפָ

2

היכרות עם חלקי הפנים.	•

הם 	• וכיצד  רגשות  עם  היכרות 

באים לידיי ביטוי בפנים.

זיהוי רגשות בפנים של אחרים.	•

הילדים יציירו פנים	•

נעמוד על משמעות המילה “פנים”	•

נבחן פנים והבעות שונות	•

ניצור פרצופים והבעות	•

ניצור מניפת פנים ורגשות 	•

חטיבה זו מורכבת משיעור כפול.

שיעור זה ממשיך את החטיבה הקודמת בה עסקנו בחושים שרובם מתרכזים בפנים: חוש הראיה, הריח והטעם. כעת 

נתמקד בפנים שלנו. הפנים משמשות אותנו לתקשורת עם הסביבה לזיהוי וגם כמראה של הרגשות שלנו.

מבנה החטיבה:

היכרות עם המושג “הפנים”. 	•

היכרות והתנסות עם הבעות פנים - כיצד הרגשות באות לידי ביטוי בהבעת הפנים.	•

המטרות: 

התלמידים יגדירו “פנים”. ויחשפו להגדרה מילונאית.	•

התלמידים יכירו שימושים שונים לפנים מלבד הבעות פנים.	•

התלמידים ילמדו על הקשר בין הפנים להבעת רגשות.	•

התלמידים יתנסו בעצמם בזיהוי והבעת רגשות ע”פ הבעות פנים. 	•
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למורה 

בפנים,  מרוכזים  החושים  רוב  הסביבה,  עם  הקשר  ביצירת  תפקיד  להם  יש  וחשובים.  רבים  תפקידים  שלנו  לפנים 

הפנים עוזרות לנו לזהות האחד את השני ובעזרתן גם להביע רגשות. את הפנים כאיבר ניתן להגדיר בשתי צורות-

הראשונה מתארת רק את גבולות הפנים:

- המילון העברי  - “החלק הקדמי של ראש אדם או בעל חיים מהמצח עד הסנטר.” ]מתוך: מילוג  הגדרה מצמצמת 

החופשי ברשת[

להלן הגדרה מפורטת, אותה נציג לילדים ונשווה בינה לבין ציוריי הילדים )בהמשך(. 

הגדרה מרחיבה - “הפנים הם החלק הקדמי של הראש. פני האדם משתרעים בין המצח לסנטר. הפנים כוללים עור, 

הבעות  שיניים וסנטר. באמצעות הפנים מובעות  שפתיים,  פה,  אוזניים,  לחיים,  אף,  עיניים,  גבות,  מצח,  שיער, 

הפנים. הפנים מהווים מרכיב חשוב בהופעת האדם ובזהותו.

]מתוך ויקיפדיה ערך: פנים[ 

ונראה שלכל חלק בפנים יש תפקיד ביצירת הבעות אלו;  רגשות  בשיעור זה נלמד על תפקידם של הפנים בהבעת 

ובהבעות  הפנים  בפרטי  להתבונן  הילדים  את  נכוון  ובאמצעותה  “פנים”  למושג  המקסימליסטית  בהגדרה  נעזר 

השונות. 

חלק א’ - פתיחה )20 דק’(: 

שואלים  הילדים  אם  גם  נוספות;  הנחיות  ללא  “פנים”  לצייר  מהילדים  ונבקש  חלקים  דפים  נחלק  ציור:  משימת 

שאלות יש לחזור על ההנחיה הראשונה ללא הסברים. 

ויציגו את הפנים 	• לפני הכיתה  יעמדו  להציג את עבודותיהם: הם  ילדים שמעוניינים  נבחר בכל פעם קבוצת 

בציוריי  נתעניין  השונה.  ואת  לציורים  המשותף  את  נציין  ציירו  הילדים  מה  ונציין  בציורים  נתבונן  שציירו. 

הילדים ונשאל שאלות מפורטות - למשל: 

האם ציירתם משהו/י מסוים/ת? 

מדוע ציירו שיער ארוך? פה קטן? 

האם שכחו לצייר פרט מסוים גבות, אוזניים? או הוסיפו נקודת חן, גומות? 

”פנים”:	• לאחר שתיים או שלוש קבוצות שיציגו את ציוריהן, נקרין או נכתוב על הלוח הגדרה ל

מצח,  שיער,  עור,  כוללים  הפנים  לסנטר.  המצח  בין  משתרעים  האדם  פני  הראש.  של  הקדמי  החלק  הם  “הפנים 

וסנטר. באמצעות הפנים מובעות הבעות הפנים.” ]מתוך  אוזניים, פה, שפתיים, שיניים  עיניים, אף, לחיים,  גבות, 

ויקיפדיה ערך: פנים[ 
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ילד, מדגאסקר
minina007 :צילום

נקרא בקול ונוודא שהילדים הבינו את הכתוב.	•

נבחן האם ההגדרה מהמילון דומה לציורים שלנו:	•

בציור 	• גם  והמופיעים  בהגדרה  המופיעים  החלקים  בין  בעיגול  ויקיפו  למחברת  ההגדרה  את  יעתיקו  הילדים 
שלהם.

לצד זאת, יכתבו הילדים חלקים שמופיעים בהגדרה ואינם מופיעים בציור שלהם. 	•

דיון

נתעכב על המילה "פנים" - האם רק לאדם יש פנים?	•

נעמוד על כך כי יש "פנים" ויש "חוץ" - בישיבה בכיתה אנחנו בפנים, ואילו בהפסקה לרוב נצא החוצה. 	•

נשאל - הפנים שלנו אינן חלק מהחלקים הפנימיים שלנו ]כמו לב, ריאות, לשון ועוד[ - מדוע לדעתכם בחרו 	•
דווקא מילה שכזו עבור הפנים שלנו? 

איזה פעולה מסתתרת במילה "פנים"? )פנה, פניה, פנים=בתוך(	•

כיצד אנו פונים בעזרת הפנים? )הבעות, עיניים, אוזניים, דיבור(	•

מה עוד מגלות לנו הפנים ? )רגשות....(	•

נעמוד על כך כי המילה "פנים" מרמזת על פניה - פניה החוצה, פניה לזולת, פניה לעולם שסביבנו. 	•

זה של המילה מלמד 	• - מופע מיוחד  וגם ברבים  ביחיד  גם  וגם בנקבה.  בזכר  גם  "פנים" היא  למורה- המילה 
בכל פנים ישנה פנייה, ואף יותר מפנייה אחת - תלוי ברגש,  על התופעה הייחודית שאותה מייצגת המילה: 

ברצון וביכולת של האדם. 

ולהתאים 	• הילדים  לב  על  להתקבל  יכול  המושג  והאם  הילדים  עם  כך  על  להתעכב  האם  המורה,  לשיקולך, 
לבשלותם. 

תזכורת...

נזכיר לילדים את המקור שלמדנו בתחילת התכנית - "לפיכך נברא אדם יחידי..." ]סנהדרין ד' ה'[ ]ר' חטיבה 2[ 	•

נשאל - מה הקשר בין המקור לפנים שלנו? 	•

נעמוד על כך כי הפנים של כל אחת ואחד מאתנו שונים - הם ביטוי לכך שאכן, נבראנו יחידים ומיוחדים.... 	•

היכן אנו רואים תצלומים של פנים? )תצלומים מאירועים שונים, רישיון נהיגה, תעודת זהות, תמונת מחזור, 	•
קלסתרונים...(

מה מיוחד בתצלומי הפנים שהם נדרשים בתעודת זהות, רישיון וכד'? )מאפשרים זיהוי של האדם(	•
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מונה ליזה,
לאונרדו דה וינצ’י, איטליה, תחילת המאה ה-16, 

אוסף מוזיאון הלובר

חלק ב’ - פנים ורגשות )20 דק’(

העשרה למורה: ההגדרה המקסימליסטית )בפתיחה( על פנים הסתיימה במשפט “באמצעות הפנים מובעות הבעות 

הפנים. הפנים מהווים מרכיב חשוב בהופעת האדם ובזהותו.” ]מתוך ויקיפדיה ערך: פנים[

בערך הבעות הפנים בויקיפדיה תוכלי למצוא הסבר מאיר עיניים על הנושא.

להלן תמצית הדברים:

תקשורת באמצעות הבעות פנים

הבעות פנים משמשות אמצעי לתקשורת בלתי מילולית. 	•

לעתים קרובות נועל ללמוד על רגשותיו ומצב רוחו של אדם באמצעות התבוננות בהבעת פניו. נוכל להבחין 	•

ברגשות כמו עצב, שמחה, הפתעה, פחד, קבלה, או כעס. 

מגוון הרגשות ועוצמתם יוצרים מגוון גדול של הבעות פנים. 	•

רגשות

הבעות הפנים מביעות, כאמור, רגשות. ניתן להתעכב על הנושא, לצפות בסרטון שלעיל ולשקול האם הנושא מתאים 

לכתה הספציפית. 

העשרה 

מה זה רגש: פרופסור יורם יובל הסרטון הוא חלק מפרויקט “בית ספר לרגשות” בהנחיית פרופ’ יורם יובל, באתר 

“פסיכולוגיה עברית”. בסרטון זה מסביר פרופ’ יובל מהו רגש בשפה פשוטה ללא צורך בידע קודם בנושא. 

מומלץ למורה לצפות בסרטון ולשקול האם הסרטון מתאים לכיתה. 	•

תמליל הסרטון מופיע במלואו באתר. סרטון באורך 2:46 דק’.	•

10 דברים שאינכם יודעים על רגשות באתר מאקו, מתוך הספר: “המדריך למרגיש המתחיל או מה לעזאזל 	•

עושים את כל הרגשות הללו?” 

רגשות באתר מת"ל מכללת קי באר שבע - קישור 	•

לדף בו מרוכזים מגוון קישורים לפעילויות בתחום 

הרגשות.
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פעילות: 

שיחה  נערוך  שבחרת  הפעילות  בתום  הפנים.  הבעת  ע”י  רגש  בהבעת  הקשורות  פעילויות  מספר  להלן   - למורה 
בהשתתפות התלמידים. הצעות לשיחות מופיעות במהלך השיעור. 

 Newborn baby face אפשרות א’ - נעקוב אחרי הבעות הפנים של תינוק שנולד לא מזמן - מומלץ לצפות בסרטון 
expressions ביוטיוב העוקב אחרי מגוון הבעות הפנים של תינוק אחד. 

הסבר כללי ורקע: 

נצפה בסרטון ונעקוב אחר הבעות הפנים השונות.	•

נבקש מהילדים לתאר מה לדעתם התינוק מרגיש - בהתאם להבעתו. 	•

נבדוק האם הייתה הסכמה בקשר לרגש שמובע במקטע המדובר, או שישנן מספר דעות. 	•

נקדיש את תשומת ליבנו לשינוי שקורה לחלקיי הפנים השונים בזמן הבעת הרגש: לפה, למצח, לעיניים וכד’. 	•

מדובר 	• בפנים.  שרירים  של  כיווץ  ידי  על  נוצרות  שונות  פנים  הבעות   - הפנים  הבעות  נוצרות  כיצד  נסביר 
באותם שרירים המשמשים גם לאכילה, דיבור ופעולות אחרות. שרירי הפנים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: 
ועוד.  הפנים  עור  משיכת  הפה,  האף,  העיניים,  צורות  שינוי  על  ואחראים  הפנים  לעור  המחוברים  שרירים 

הקבוצה השנייה היא שרירים, אשר מחוברים לגולגולת ומאפשרים לעיסה. 

אפשרות ב’ - זיהוי רגשות באמצעות הבעות פנים )30 דק'(

אביזרים - תמונות של הבעות פנים, מראה אישית לכל ילד/ה, כרטיסיות של רגשות.

פעילות 

•	.]1 נקרין תמונה של פנים והבעה כלשהי. ] לדוגמאות ר’ נספח 

נבקש מהילדים להגדיר איזו הבעה זו לדעתם. 	•

נבקש מהילדים לתאר מה קורה לחלקים השונים בפנים - מה מתכווץ או מצטמצם? ומה נמתח?	•

נבקש התלמידים יחקו את הבעת הפנים המוקרנת.	•

מומלץ לצייד את הילדים במראות קטנות על מנת שיוכלו לראות את עצמם בכל אחד מהחיקויים.	•

עבודה בקבוצות:

נחלק את הילדים לקבוצות של ארבעה או חמישה. 	•

•	. ] 2 כל ילד/ה מקבל/ת כרטיס ועליו רשום רגש. ] לדוגמאות ר’ נספח 

נערוך סבב בין הילדים: כל ילד/ה בתורו ידגים באמצעות הבעת הפנים שלו את הרגש הכתוב בכרטיסיה.	•

הקבוצה תנסה לנחש מה הרגש העולה מפרצופו - והאם התלמיד הצליח להעביר בפרצופו את הרגש הכתוב 	•
בכרטיסיה.

מומלץ לצלם את הילדים במהלך הפעילות - לתלות על לוח בכתה ולחלק לילדים. 	•
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Shohei Hanazaki :איור וצילום

אסיף

נתכנס ונבקש מהילדים לספר האם הצליחו לנחש את הרגשות שהובעו בקבוצות.	•

נשאל - איזה רגש היה קל לכם במיוחד לזהות? 	•

איזה רגש התקשתם לזהות? 	•

מה היתרונות או החסרונות בכך שהפנים שלנו מראות מה אנו חשים?	•

האם ניתן להסתיר רגש ולא לתת לפנים “להסגירו”? 	•

תנו דוגמה למצב בו לא הייתם רוצים שהפנים שלכם יגלו לסביבה מה אתם חשים....	•

תנו דוגמה למצב בו לא הייתם רוצים שהפנים שלכם יגלו לסביבה מה אתם חשים....	•

נסכם ונאמר כי הפנים הם מעין “מפה” לרגשות שלנו. הם פונים החוצה ומספרים לעולם על עולמנו הפנימי. 	•

הם מקשרים בין הפנים שלנו לפנייה החוצה. 

אפשרות ג’ - קולאז’ כיתתי )30 דק'(

שמעוניינים  היצירות  כמספר  גדולים,  נייר  וגליונות  תלמיד/ה  לכל  ודבק  מספריים  עת,  כתבי  עתונים,   - אביזרים 

ליצור.

פעילות 

נערוך רשימת הבעות פנים באמצעות הילדים.	•

הילדים ירשמו את הרשימה במחברותיהם.	•

הילדים יגזרו תמונות של פנים מעיתונים ומגזינים שנביא לכיתה. 	•

נמיין את הפנים לסוגים לפי הבעות הפנים שלהם - עצוב, שמח, כועס, נדהם, אדיש, מופתע, חולמני וכד’.	•

של 	• תמונות  ועוד  עוד  לקולאז'  להוסיף  ניתן  השבוע  במהלך   - אחרת  להבעה  נושא  כל  ונייחד  גליונות  נכין 

פרצופים שהילדים יביאו מהבית כולל תמונות שלהם....

 נבדוק מה היא ההבעה הנפוצה ביותר ומה ההבעה הפחות נפוצה. 	•

 מה היתרונות או החסרונות בכך שהפנים שלנו מראות מה אנו חשים?	•

 האם ניתן להסתיר רגש ולא לתת לפנים “להסגירו”? 	•

 תנו דוגמה למצב בו לא הייתם רוצים שהפנים שלכם יגלו לסביבה מה אתם חשים....	•
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ZEROZLIN :צילום

אפשרות ד’- קולאז’ אישי )30 דק’(: 

אביזרים - עיתונים, כתבי עת, מספריים ודבק לכל תלמיד/ה, דפים חלקים, או דף כפול במחברת. 

הילדים יגזרו פנים מהעתונים העומדים לרשותם.	•

כל ילד/ה בוחר/ת שלושה פנים בעלי הבעות שונות.	•

 לכל פרצוף הילד/ה מוסיפ/ה “בועת דיבור” ובתוכה נכתב משפט המסביר מה הרגש? ולמה? 	•

לדוגמה: 

משעמם לי...

אסיף 

למורה - חשוב לתת גם מקום לתשובות שונות ולפרשנויות שונות של הבעות פנים.	•

נשאל - אלו הבעות הפנים בחרתם? 	•

למה בחרתן דווקא אותן?	•

אילו אירועים מובילים להבעת פנים שכזו?	•

מה היתרונות או החסרונות בכך שהפנים שלנו מראות מה אנו חשים?	•

האם ניתן להסתיר רגש ולא לתת לפנים “להסגירו”? 	•

תנו דוגמה למצב בו לא הייתם רוצים שהפנים שלכם יגלו לסביבה מה אתם חשים....  	•
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ילדות בקולומבו, סרי לנקה
Photosightfaces :צילום

silvioassuncao :צילום

למורה - להלן משימת בית. 

ניתן לשלב את המשימה כפעילות מקוונת בשיעור מחשבים. 	•

יתכן ומשימת הבית המוצעת מוכרת לילדים במפגשי הבוקר. במידה וכך הוא - מומלץ לדלג על הפעילות או 	•

לבקש מהילדים להזכר בפעילות הבוקר העוסקת במצבי הרוח על-פי הבעות פנים. 

- כחלק מהשיחה של קבוצת המפגש וכהכנה לתפילה בקבוצת 	• ניתן גם לשלב את הפעילות במפגשי הבוקר 

התפילה. 
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פעילות מקוונת - “תעודת זהות” של רגשות

הכנסו לאתר בית ספר יבניאלי חיפה - איך את/ה מרגיש/ה היום	•

העתיקו למחברת פרצוף אחד או שניים המתארים איך את/ה מרגיש/ה היום. 	•

העתיקו למחברת עוד שלושה פרצופים שמתארים רגשות שעולים בכם פעמים רבות.	•

הוסיפו כותרת - איך אני מרגיש/ה פעמים רבות. 	•

אסיף בכתה בעקבות שיעורי הבית 

- פנים שאינן מביעות רגשות כלל למרות שיש לבעל הקלפים  הביטוי “פני פוקר”  למורה: אפשר להסביר כאן את 

ממה לדאוג )כיוון שאין לו קלפים טובים( או ממה לשמוח )כיוון שיש לו קלפים טובים( בעל הקלפים אינו רוצה לתת 

רמזים על מצבו במשחק ע”י הבעות פנים ולכן פניו לא יביעו דבר למצב הזה קוראים “פני פוקר” או “פנים חתומות” 

פנים שאינן מביעות שום רגש.

בכיתה נשתף - שאלות אלו יתאימו כסיכום לשלושת האפשרויות שהבאנו:

האם יש רגשות שהכרתם היום ואף פעם לא הרגשתם? )כדאי שרשימת הרגשות תהיה על הלוח(	•

האם יש רגש מסוים שאתם אוהבים במיוחד?	•

האם יש רגש אינכם אוהבים להרגיש?  	•
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סיכום

במצבים דומים יתכן ונרגיש רגשות שונים: יהיו מצבים שיגרמו לכולנו שמחה, ויש מצבים שכל אחד מאיתנו חש/ה 

משהו אחר, כיוון שהאירוע אישי ולכל אחד מאיתנו פרשנות שונה למקרה. יהיו גם מקרים שנרגיש משהו אבל נשמור 

על הפנים שלנו כך שלא ידעו מה אנו חשים.

האם לאנשים שונים בתרבויות שונות אותן הבעות פנים? 

ובתרבויות  בעולם  שונים  במקומות  האם   - כלומר  אוניברסליות?  הן  פנים  הבעות  האם  עצמם  את  שאלו  חוקרים 

שונות אנשים מפרשים הבעות באופן דומה? 

מסתבר שקיים דמיון רב בין הבעות הפנים ופירושן בתרבויות שונות. 

עפ זאת ישנם הבדלים: החוקרים גילו שישנם הבדלים קטנים בין מקום למקום ובין תרבות לתרבות - הבדלים קטנים 

שאפשר ללמוד די בקלות. 

משימת בית לסיכום הנושא

למורה - 

משימת הבית מציעה הכנה של מניפה או שעון רגשות. יתכן והילדים ערכו כבר פעילות דומה או זהה במסגרת 	•

מפגשי הבוקר או בתכנית אחרת. 

לערוך 	• זאת  ובעקבות  במניפה,  או  בשעון  עושים  שהם  השימוש  על  בכתב  לספר  מהם  לבקש  כדאי   - כן  אם 

בכתה דיון - במה עוזר השעון, כיצד הוא משמש אותי וכד’. 

ממפגשי 	• כחלק  בעיקר  שונות,  בהזדמנויות  הרגשות  במניפת  השימוש  את  נתרגל  הבאים  השבועות  במהלך 

הבוקר של קבוצת המפגש. 

מומלץ לעדכן גם את המורים המקצועיים המעבירים מפגשי בוקר לגבי האפשרות של השימוש במניפה. 	•

לדוגמאות ראו חוברת "מפגשי בוקר" וחוברת "להודות, לייחל, להתפלל" של צו פיוס.	•

שימושים נוספים במניפת רגשות לדוגמא:

הילדים יעברו במהלך ההפסקה בין ילדי בית הספר יתבוננו בפני הילדים וינסו לזהות מה הם מרגישים, על 	•

התלמיד  את  וישאלו  המתאים  לרגש  המחוג  את  יכוונו  או  הכרטיס  את  יראו  הם  נכון  זיהו  שהם  לוודא  מנת 

שמולם האם כך הוא מרגיש כעת?

כדאי להשתמש במניפת הרגשות גם בכיתה )רצוי ליידע את המורים האחרים(, כאשר מתרחש אירוע )נעים 	•

או שאינו נעים( ולבקש מהתלמיד להראות במניפת הרגשות מה הוא חש? במידה והרגש אינו נעים ניתן גם 

לשאול מה הייתה רוצה להרגיש כעת במקום הרגש הנוכחי? וכיצד נוכל לגרום לזה לקרות?

109



איש ותינוק, נפאל
Liang Wen :צילום

שעון / מניפת רגשות - לבחירה

)עצוב, 	• מתאימה  תמונה  ונוסיף  רגש  נכתוב  מהם  אחד  בכל  למשולשים,  המחולק  עגול  לוח  ראשונה:  גרסה 

שמח, כועס, פוחד, מאוכזב, מתרגש, פגוע, מתגעגע...( ניתן להדביק תמונות של הילד/ה במצבי-רוח שונים, 

נוסיף במרכז הלוח מחוג בעזרת סיכה מתפצלת. בהתאם לרגש שאנו חווים  וידפיסו בבית.  יצלמו  את הילד 

נסובב את המחוג.

ליצור מניפת רגשות המניפה מתקבל ע”י הכנת כרטיסיות מרובעות או משולשות בהם נראה 	• גרסה נוספת: 

הילד עם הבעת פנים וכיתוב של שם הרגש, בכל הכרטיסיות ינוקב חור דרכו יעבור סרט )או טבעת ברזל כמו 

במחזיקי מפתחות( כך שניתן להפוך בכל פעם את הכרטיסיות ולהראות את מצב הרוח הנוכחי. 
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שעון רגשות

לפניכם שעון שמורה על הרגש שלנו. 

כתבו בכל אחד מחלקי השעון רגש שאתם חשים לפעמים.  א. 

הוסיפו בכל חלק ציור או צילום שלכם בו אתם מביעים את הרגש שכתוב בחלק זה. ב. 

רגשות לדוגמה: 

שמחה, עצב, הפתעה, שעמום, ריכוז, פיזור, כעס, שלווה, מתח, רוגע, כאב לב, אושר.
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מניפת רגשות

לפניכם כרטיסיות שונות בעזרתם נתאר רגשות שונים שלנו. א. 

בחרו את הרגשות שאתם מרבים להרגיש.  ב. 

כתבו את הרגשות הללו במניפת הרגשות. ג. 

גזרו את הכרטיסיות.  ד. 

רגשות לדוגמה: 

שמחה, עצב, הפתעה, שעמום, ריכוז, פיזור, כעס, שלווה, מתח, רוגע, כאב לב, אושר.
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stejahen :צילום

fmgbain :צילום

נספח א’ - צילומים של הבעות פנים 
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.Ehsan Khakbaz H :צילום

*misshedwig :צילום
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Atti-la :צילום

sarah gabriela :צילום
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Mohammed Alnaser :צילום

}-Maria-{ :צילום
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נספח ב’ - כרטיסיות רגשות 

הפתעהשמחהכעס

חששהיסוסבלבול

אושרמתחרוגע

חוסר ביטחוןעצב
הבנה
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הצעה למשימת בית 

הרגש שאני אוהב/ת להרגיש במיוחד

הוא 

מכיוון ש 

 

 

הרגש שאני לא אוהב/ת

הוא 

מכיוון ש 

 

 

כך אני נראה/ת

הדבק/י תצלום של 

פניך

כך אני נראה/ת

הדבק/י תצלום של 

פניך
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חטיבה 10 - לב - “לב זהב”

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 10 

“לב זהב” 
2

תפקידו של לב האדם.

חשיבותו של הלב בקשר בין אנשים.

הלב כתומך ומוביל עשייה חיובית.

שלומית  מאת:  לי”  “כשעצוב  השיר  את  נלמד 

כהן אסיף .

לימוד ניבים ופתגמים הקשורים ללב.

התנסות בפיתוח טוב לב דרך משחקי משימות.

לחטיבה זו יש צורך בשיעור כפול.

למורה: בחטיבה זו אנו עוסקים בלב. זו החטיבה הראשונה העוסקת באיבר שאינו נראה כלפי חוץ. ובה נעסוק בלב 

הן מבחינה פיזית והן מבחינת ההקשרים התרבותיים והרגשיים )כישורי חיים( לכן את היחידה הזו יש ללמד לאחר 

שלמדנו את היחידה על הפנים והבעת רגשות. 

כישורי חיים - בחטיבה זו העוסקת בנושא הלב באים לידי ביטוי נושאים הקשורים בכישורי חיים - מבחינה חברתית, 

מקבילות  כאן  המוצעות  מההצעות  חלק  העברית.  השפה  והעשרת  יהודיים  מקורות  ובשילוב  תרבותית  רגשית, 

לפעילויות הנעשות במסגרת תכנית “מפתח הלב” ובשיעורי כישורי חיים. 

לקיים, תוך  ולהתמקד בתוספת  על הנלמד בשיעורים אחרים,  מומלץ לבחור את הפעילויות כך שלא תהיה חזרה 

תיאום והתייעצות עם המורה /היועצת העוסקת בנושאים הללו. 

מבנה החטיבה ומטרותיה:

חיבור עם הנושא הקודם “פנים” “רגשות” 	•

התלמידים ילמדו את השיר “כשעצוב לי” מאת: שלומית כהן אסיף ודרכו יגלו את נושא השיעור. 

הכרת הלב ותפקידיו המגוונים פיסיים ורוחניים. 	•

התלמידים ישתפו בידיעותיהם על הלב ותפקידיו הפיזיים.

התלמידים ילמדו בעזרת פתגמים שונים על הקשר בין הלב הפיזי והלב הרגשי.

הכרות עם תפקידיו הנוספים של הלב כתומך ומוביל עשיה חיובית.	•

התלמידים יתנסו בפיתוח “לב טוב”.

פתיחה )15 דק’(:

אנו  היום  מרגישים.  אנו  אתן  לרגשות  מראה  שהן  פנים  בהבעות  עסקנו  הקודם  שבשיעור  לתלמידים  נזכיר  למורה: 

עוברים ללמוד על איבר נוסף בגוף שגם הוא מחובר לרגשות. 
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)account old) Walsh Evan :צילום

פתיחה:

כשעצוב 	• על מנת שנגלה מה הוא האיבר נקרא את השיר של שלומית כהן אסיף או נשמע אותו מפי הסופרת 

לי / שלומית כהן אסיף מתוך אתר: בית אבי חי: פעילות יצירתית עם הסופרת שלומית כהן אסיף, הסופרת 

 . ” מקריאה משיריה. בסרטון השלישי המופיע באתר הוא מקריאה את השיר “כשעצוב לי

את מילות השיר כדאי לחלק לילדים בדף מודפס או לכתוב על הלוח.	•

ייתכן שהשיר “כשעצוב לי” נלמד בכיתה במסגרת התוכנית “בוקר שיר” לקבוצת המפגש )בדגש על 	• הערה: 

יחסיי סבא-נכד( המורה תשקול אם ללמדו שוב יש לזכור שילדים אוהבים לחזור לדברים מוכרים. 

דיון:

מה היו ההצעות של אמא ואבא לילד העצוב?	•

האם ההצעות עזרו?	•

מדוע הרעיונות שלהם לא עזרו, לדעתכם?	•

מה הציע סבא?	•

האם הצעתו עזרה? למה?	•

כיצד סבא הביע את אהבתו לילד? מה סבא עשה בנוסף?	•

למי אפשר עוד לפנות כאשר מרגישים עצובים )חוץ מאבא אמא וסבא(?	•

איזה איבר )שטרם למדנו עליו( השתמש הסב כאשר דיבר עם נכדו? )רמז - האיבר אינו מוזכר בשיר(	•

נסכם:

אפשר  הגוף.  מתוך  הרגש  את  לשחרר  שרוצים  תחושה  ישנה  אותנו,  מציפים  וכד’  כעס  שמחה,  עצב,  כגון  כשרגשות 

לחוש  לנו  עוזר  תמיד  לא  זה  בשיר  שראינו  כפי  חזק...אך  חזק  לצעוק  כרית,  להכות  לרוץ,   - פיזיות  בפעולות  לנסות 

הקלה מהרגש כיוון שישנם מקרים בהם אנו זקוקים לאוזן קשבת מאדם נוסף )- במקרה של השיר זה הסבא אך זה 

יכול להיות אפילו חבר לא כ”כ קרוב( 
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לימוד מקורות

למורה: בספר משלי מופיעות עצות חינוכיות רבות ביניהן נמצאת ההמלצה הבאה המתאימה מאוד לשיר שזה עתה 

למדנו: 

ה”. ]משלי, יב, כה[ ֶחָנּ ְמּ ַשׂ ָדָבר טֹוב ְי ה ְו ֶחָנּ ְשׁ ָאָגה ְבֶלב ִאיׁש ַי “ְדּ

בפסוק מחולק לשתי עצות כיצד להתמודד עם דאגה וננסה לבארם לפי הפשט. העצה הראשונה היא שכאשר אדם 

הדרך  תתבהר  אולי  אחר  אדם  עם  עליה  ישוחח  אם  אך  מנוחה  לו  נותנת  ואינה  מחשבתו  את  ממלאת  הדאגה  דואג 

להתגבר על הדאגה וכך הדאגה תצטמצם ואף תעלם, גילויי אמפתיה של הצד המקשיב חשובה מאוד ויש בה תועלת 

היא  המודאג  לאדם  השנייה  העצה  הסבא.  של  במעשיו  אסיף  כהן  שלומית  של  בשיר  שראינו  כפי  הדואג  לאדם  רבה 

לעסוק בעסוק טוב ומועיל העיסוק בדבר אחר במיוחד אם הוא טוב ומועיל מסיט את מחשבתו של האדם מהדאגה 

ובצורה כזו האדם יכול להרגיעה מהדאגה כפי שראינו בהמלצות של האמא והאבא לילדם העצוב.

בכיתה:

נקרא ביחד את הפסוק ונבקש מהילדים לנסות ולהסבירו.	•

נשאל -מהי לדעתכם "דאגה בלב איש"? 	•

האם קרה לכם שהייתם מודאגים ומה עשיתם?	•

נבהיר בכיתה שגם עצב ופחד יכולים לנבוע מדאגה.	•

ה”.	• ֶחָנּ ְשׁ נסביר את המילה “ַי

נשאל - מה הפסוק מציע לנו לעשות במידה ויש לנו דאגה בלב?	•

מספר  העצות  כיצד  להראות  מהילדים  ולבקש  אסיף  כהן  שלומית  של  בשירה  שוב  להתבונן  ניתן  בוגרות:  לכיתות 

משלי באות לידי ביטוי בשיר.

נסכם:

נעמוד על כך כי בפסוק זה טמונות שתי עצות:

להסיח את הדאגה ולהחלישה באמצעות שיתוף אדם אחר בדאגתנו. )כמו ההתייחסות של הסבא בשיר של  א. 

שלומית כהן אסיף “כשעצוב לי”(

 - להסיח את הדעת על ידי התעסקות בדבר טוב. )כמו העצות של האמא והאבא בשיר של שלומית כהן אסיף ב. 

“כשעצוב לי”(

לא פעם, על מנת להשתחרר מרגשות קשים או טובים שמציפים אותנו אנו זקוקים לאדם נוסף שיכול להקשיב. זה 

מאוד עוזר לספר למשהו ממה אנו שמחים ומתרגשים או ממה אנו עצובים או כועסים. השיר מלמד אותנו גם כמה 
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חשוב להקשיב בסבלנות לרגשות של אחרים הקשבה כזו מאוד עוזרת לאדם שמספר ובכך משחרר את הרגש מתוך 

גופו, לכן חשוב לזכור שכשמשהו רוצה לשתף אותנו במה הוא מרגיש, כדאי לעצור ולהקשיב בתשומת לב! להשתמש 

גם באוזניים וגם בלב להקשבה! וכשאין מי שיקשיב לעסוק בעיסוק משמח ומועיל יכול להיות גם פיתרון טוב.

נלמד על הביטוי “תשומת לב”: 

אנו  לב  בתשומת  לא  אנו  כאשר  תופעה.”  או  אירוע  באדם,  עניין  “גילוי  כך:  מוגדר  לב”  “תשומת  הביטוי  למורה: 

באדישות או בהתעלמות ואף מזניחים או מפספסים הזדמנויות.

נשאל בכיתה :

מהי תשומת לב? 	•

מה זה לשים לב למישהו? איך עושים את זה? 	•

למה זה חשוב? 	•

נבקש דוגמאות מהילדים בהן הם היו בתשומת לב ולברר כיצד היו נוהגים אילו לא היו בתשומת לב.	•

נסכם:

כאשר אנו ערים למתרחש סביבנו ומתייחסים ומגיבים למתרחש אז אנו בתשומת-לב. חוויות של תשומת לב מתחילות 

באירועים יומיומיים -לומר בוקר טוב לחבר שבא ממול, להרים שקית מהרצפה שלא אני זרקתי רק משום שהיא לא 

ואולי  בצד  שיושב  למי  לב  לשים  לעבור.  להתקשות  עלול  אחר  ותלמיד  המעבר  את  שחוסם  כיסא  להסיט  במקומה, 

מחכה שיזמינו אותו למשחק. אלה מקצת מדוגמאות רבות בהם אנו נדרשים פשוט לשים לב! 

חלק שני - הלב ותפקידיו המגוונים )20 דק’(

העשרה למורה: 

לב האדם נמצא בתוך הגוף ואינו נראה כלפי חוץ. איבר זה שגודלו כגודל אגרוף ידנו, הינו חיוני מאוד לגופנו 	•

ולא ניתן להתקיים בלעדיו. ללב חשיבות גדולה ביותר בשמירה על חיי הגוף, והפסקת פעולתו למספר דקות 

ומעלה תגרום בדרך כלל למוות, מכאן חשיבותו הרבה. 

ובתרבות 	• היהודית  בתרבות  קיבל  שהלב  שונים  לביטויים  והן  הלב  של  לפיזיולוגיה  הן  נתייחס  בשיעור 

העברית. 

בהיבטים 	• האדם  לב  על  הידע  את  להרחיב  מנת  על  בהם  לעיין  מאוד  שרצוי  קישורים  מספר  להלן   - העשרה 

השונים: הגופני, הרגשי והתרבותי. לאחר הקישורים תוכלו למצוא את הפעילויות לכיתה.

ואופן 	• הלב  מבנה  על  קצר  מאמר   - מט”ח  של  הווירטואלית  הספרייה  אתר:   - פועל  הוא  וכיצד  הלב  מהו 

פעילותו עם הפניות לתרשימים ואנימציות.

אם 	• המורה  לשיקול  דק’   1:57 הסרטון  אורך  הלב  מבנה  על  ברורות  המחשות  עם  קצרצר  סרטון  הלב  מבנה 

מתאים להראותו לתלמידים.
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ועוד מאמרים מרחיבים לב בנושא שלנו: 

מכון 	• מדעי  לחינוך  דוידסון  מכון  אתר:  בתוך  כהן  דברת  מאת:  וייצמן  מכון  רגשות  עם  מזוהה  הלב  מדוע 

רגשות.  עם  כך  כל  מזוהה  הלב  מדוע  להסביר  המאפשרות  המחקר  תוצאות  את  המתאר  קצר  מאמר  ויצמן. 

מתואר  במאמר  והנשמה.  הנפש  הרגשות,  של  מושבם  כמקום  הלב  תואר  ההיסטוריה  לאורך  רבות  פעמים 

איך  בדקו  החוקרים  דיוק,  ליתר  השונים.  הרגשות  את  גופנית  מבחינה  חווים  אנשים  איך  שבדק  מדעי  מחקר 

אנשים מדווחים על הפעילות שהם חשים באיברים שונים בגוף, בהתאם לרגש שהם חווים באותו זמן. מעניין!

אנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך לב באתר: מכון שלזינגר לחקר הרפואה. בערך הנ"ל נסקרים בתחילה 	•

מספר ציטוטים הקשורים בלב ופרשנות עליהם לאחר מכן מופיע רקע היסטורי, רקע מדעי, ומופעים השונים 

השימושים  מן  ולאילו  "לב"  למילה  מושאלים  לשימושים  התייחסות  גם  ישנה  היהודית  בספרות  הלב  של 

בודדים  במקומות  רק  מוזכר  כאיבר  לב  קצר:"  ציטוט  להלן  הלב.  על  המדעי  במחקר  אחיזה  אין  המושאלים 

או  שכלית  נפשית,  לתכונה  כביטוי  בא  הוא  במקרא  הלב  של  האיזכורים  מאות  בכל  זאת  ולעומת  במקרא, 

התנהגותית. אמנם יש לציין, כי על פי ידיעותינו במדע כיום, המוח הוא הממונה על התיפקודים השכליים, 

הרגשיים וההתנהגותיים, בעוד שללב כל תפקיד בתחומים אלו, ואין הוא משמש אלא כמשאבה להזרמת הדם 

בגוף. על פי מקראות מן התנ"ך נימנו במדרש חמישים ושמונה התכונות הבאות של הלב..." 

הלב 	• סימון  צורת  הגיע  מניין  המסביר  קצר  מאמר  הנוכחית?  במתכונתו  )הציור(  הלב  לייצוג  המקור  מה 

אדום  לסימון האיבר לב. מאת ד"ר מאיר ברק בתוך אתר: מכון דוידסון לחינוך מדעי מכון ויצמן. 

פעילות: 

ידיעות עובדתיות, מה אנו 	• בידיעות שיש להם על הלב, בעיקר  נפתח בשיחה עם הילדים שבה הם משתפים 

יודעים על הלב להלן עוד קישור שיכול לעזור מהו הלב וכיצד הוא פועל מתוך אתר מט”ח.

דיון: 

מה אתם יודעים על הלב?	•

היכן ממוקם הלב בגוף?	•

מה הוא עושה?	•

מה גודלו?	•

האם אפשר להסתדר בלי לב? 	•

נסכם את הידע שהביאו הילדים על הלב מבחינה פיזית ונוסיף בהתאם לנושאים שהועלו. 	•

נדגיש כי ללב חשיבות גדולה ביותר בשמירה על חיי הגוף; הפסקת פעולתו למספר דקות ומעלה לא מאפשרת 	•

לגוף להמשיך לתפקד. בגלל חשיבותו של הלב ישנם ביטויים רבים עם המילה לב.
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the green gables :צילום

דיון:

כשאומרים על אדם שהוא “חסר לב” למה מתכוונים?	•

כשאומרים “יש לו לב זהב” למה הכוונה?	•

אילו ביטויים נוספים אתם מכירים עם המילה “לב” ומה משמעותם?	•

המורה תאסוף את הציטוטים על הלוח וביחד עם תלמידי הכיתה נפרש את הביטויים שעלו.	•

ביטויים  מהאתר  לבחור  תוכלי  ויקיציטוט  מתוך   - לב  המילה  עם  ציטוטים  ציטוטים,  ישנם   - הבא  באתר  למורה: 

הקשורים בלב המדברים אל ליבך ולהוסיף לתלמידים להעשרה. על כל ביטוי שנבחר ניתן לשאול מהשאלות הבאות:

למה התכוון הכותב?	•

האם תוכלו להסביר במילים שלכם? 	•

יכולים לתאר מקרה או אירוע )שקרה לכם 	• לאחר שהתלמידים מבינים את הציטוט כדאי לשאול: האם אתם 

או שראיתם בסרט או קראתם בספר( שציטוט הזה מתאים לו?

לימוד ביטויים מהמקורות שעניינם “לב”

למורה: בחרנו להתייחס לשני ציטוטים מהמסורת היהודית והוספנו להם הסברים קצרים. בחרנו בפסוקים/פתגמים 

זוויות נוספות באשר לתפקודו  דרכם ניתן להמחיש את הדברים שלמדנו עד עתה, או בציטוטים דרכם ניתן לראות 

דיון  ומייצרות  לפרשנות  המובילות  פתוחות  שאלות  עליו  ולשאול  הציטוט  את  להקרין  או  לכתוב  מומלץ  הלב,  של 

( המורה תבחר את הציטוטים הקרובים לליבה והמתאימים ללב הילדים.  בכיתה )שאלות כדוגמת אלו הרשומות לעיל

והילדים  לפי מספר הציטוטים שנבחרו  ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות  ומעוניינים ללמד את כל הביטויים  במידה 

יקיימו על הציטוט דיון בקבוצה בעזרת שאלות מנחות על הציטוט. לבסוף נציג מכל קבוצה יסביר לכיתה על הציטוט 

של קבוצתו. 
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להלן דוגמאות להתייחסות לציטוטים: 

ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם.” ]משלי פרק כ"ז פסוק יט[ ִנים ּכֵ ִנים ַלּפָ ִים ַהּפָ ּמַ "ּכַ

הסבר: כפי שהמים הם מעין מראה לפנים שלנו כאשר אנו מתבוננים במים עומדים, כך הלב שלנו ויחסנו לאחר הם 

מראה לאיך שהאדם האחר נוהג כלפינו )וכמובן להפך איך שאנו נוהגים כלפיו( 

אם 	• בה,  המסתכלים  להפנים  בדומה  הפנים  את  מראים  המים  דרך  כמו   - כמים  דוד:  מצודת  הפרשן  מסביר 

שוחקות שוחקות ואם עצבות עצבות, כן לב האדם לאדם, אם לבו טוב על חברו ייטיב גם לבו ואם רעה תרע 

גם היא.

הסבר דברי הפרשן: כפי שבמים משתקפים הפנים שלנו, כמעט במדויק, כמו במראה, כך לליבו הטוב או הרע 	•

של אדם יש השפעה על ליבנו שלנו להיות טוב או רע.

משחק

ניתן להמחיש את הביטוי באמצעות משחק קצר: 

הכיתה תתחלק לזוגות.	•

כל תלמיד/ה מקבל/ת כרטיס ועליו כתוב רגש שניתן להביע בעזרת הפנים.	•

התלמידים לא מראים אחד לשני מה הם קבלו בכרטיסיה.	•

כעת התלמידים יפעלו לפי הוראות המורה:

תלמיד/ה ראשונ/ה מסתכל/ת בכרטיס ומדגימה בהבעות פנים את הרגש הכתוב בכרטיסיה. 	•

התלמיד/ה השני/ה, מחכה את הפרצוף ואחרי החיקוי כותב/ת: “מה אני מרגיש/ה?”	•

כלומר - התלמיד/ה השני/ה כותבת את הפירוש האישי להבעה שהוצגה ע”י המשתתפ/ת הראשונ/ה. 

כעת נתחלף בתפקידים.	•

הצפייה 	• בעקבות  הרגיש/ה  ומה  הראשונ/ה  התלמיד/ה  שהביע/ה  הרגש  היה  מה  ישוו  התלמידים  מכן  לאחר 

בהבעה, התלמיד/ה השני/ה. 

נבקש מהילדים לתאר -האם הרגשות בכתיבה היו זהים לרגשות בכרטיס/בהבעת הפנים של התלמיד ?	•

נשוחח בכיתה על תוצאות המשחק:	•

מי הרגיש/ה את הרגש אותו הציג החבר/ה?

האם היו גם תוצאות אחרות?

מה קרה כשהכרטיסיות היו זהות?
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Ezequiel Coelho :צילום

ַבת ֵלב רּוַח ְנֵכָאה" ]משלי פרק טו פסוק יג[  ִנים ּוְבַעּצְ יִטב ּפָ ֵמַח ֵי "ֵלב ׂשָ

ואם  יקרינו שמחה  הסבר: התחושות שאנו חשים בלב משפיעות על המראה שלנו. כאשר אנו שמחים הפנים שלנו 

אנו עצובים הפנים שלנו יקרינו עצבות.

מסביר הפרשן מצודת דוד: לב שמח - שמחת הלב תיטיב מאור הפנים וזהרו ובעבור 'עצבת לב' נשברה 	•

הרוח וישפל בעיני עצמו.

הסבר לדברי הפרשן: כאשר אנו מרגישים בלב שימחה הדבר ניכר בפנים שלנו שמחת הלב היא הגורמת 	•

וזוהרות. אולם תחושה הפוכה רגש של עצבות  וזהרו‘ הפנים מאירות  'תיטיב מאור הפנים  בו  למצב 

בלב גורם ל ‘רּוַח ְנֵכָאה’ הבאה לידי ביטוי במבט ובהרגשה מושפלת.

דיון:

האם קרה לכם שהבעת הפנים של אנשים סביבכם השפיעה על מצב הרוח שלכם?	•

על מנת שהפנים המאירות ישפיעו על מצב הרוח של השני מה חשוב שיקרה? 	•

מתי זה לא מצליח?	•

מה 	• לספר  תשכחו  אל   - מאירות  פנים  בעזרת  אותם  לשמח  ונסו  אחרות  מכיתות  ילדים  לחפש  בהפסקה  נסו 

קרה.

סיכום:

תפקידו המרכזי של הלב בהפעלת הגוף כולו ומיקומו כמעט במרכז הגוף, מקנים לו הן את חשיבותו הפיזית והן את 

חשיבותו לנפש. הלב הוא משאבה המזרימה דם לאיברי הגוף השונים ולמרות שהוא איבר פנימי החבוי בתוך גופנו, 

יום! יש לו השפעה על הפנים החיצוניות שלנו,  הוא יכול לבוא ליידי ביטוי וממש “להראות” בכל מעשה שלנו ביום 

על הפנימיות שלנו וכמובן על התנהגותנו. 

האדם  בו  באופן  והן  וכד’(  אוכל  )התעמלות  עליו  שומר  הוא  בה  בדרך  הן  שלו  הלב  על  רבה  השפעה  יש  אדם  לכל 

ונחליט  או במידה  לב טוב  לבעליי  אנו הופכים  לזולת  ובדאגה  בנדיבות, באחריות  בוחרים להתנהג  מתנהג. כשאנו 

להתנהג ההיפך גם אז יהיה לדבר השפעה על ליבנו )כמו אצל פרעה(. 
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 summerbl4ck :צילום

חלק ג’ - נתאמן ב-”טוב לב” )20 דק’(

בחלק זה נשחק משחקים בהם לכל תלמיד תינתן האפשרות לעשות מחווה של טוב לב לאחד מחברי הכיתה.

אפשרות א’ - אביזרים: כרטיסיות עם משימות, קובייה, ושעון חול קטן של עד דקה. 

נחלק את הכיתה לקבוצות הן עד חמישה תלמידים.	•

נכין לכל קבוצה כרטיסיות עם משימות )רשימת המשימות להלן(	•

לפי תור, כל תלמיד/ה זורק/ת קובייה.	•

2, התלמיד/ה שזרק/ה הופכ/ת את שעון החול ומרימ/ה כרטיסיה. 	• 5 או   במידה ומופיעות הספרות 

במידה והופיעו בקובייה מספרים אחרים, הקובייה עוברת לבא/ה בתור. )מפסידים את התור(	•

את המשימה הרשומה יש לבצע, עם אחד מחברי הקבוצה, לפני ששעון החול מסתיים. 	•

אין לבצע את אותה המשימה עם אותו ילד/ה פעמיים.	•

בכל משימה יש לפנות לאחד התלמידים בקבוצה ולציין את השם הפרטי שלה/שלו.	•

אין לזרוק את הקובייה שוב לפני שהמשימה מבוצעת.	•

רעיונות למשימות - ניתן להוסיף משימות, המכנה המשותף של המשימות מחווה של טוב לב:

לחייך לילד/ה מהקבוצה ולומר: ]שם התלמיד/ה[, אני שמח/ה שאתה בקבוצה שלי.	•

מהי 	• ]לומר  התכונה...  את  אצלך  במיוחד  אוהב/ת  אני  התלמיד/ה[,  ]שם  ולומר:  מהקבוצה  לילד/ה  לפנות 
התכונה האהובה[

אותה 	• מהי  ...]לומר   : לטובה  אותי  שהפתיע  משהו  עשית  התלמיד/ה[,  ]שם  ולומר:  בקבוצה  לילד/ה  לפנות 
פעולה[

לפנות לילד/ה מהקבוצה ולהציע להיפגש אחר הצהריים.	•

לפנות לילד/ה מהקבוצה - ללחוץ את היד ולומר: )שם התלמיד/ה[, שיהיה לך יום נהדר!	•

“טוב 	• המילים  מופיעות  שבהם  חיובי[  תיאור  ברכה,  ]איחול,  טובות  מילים  ולומר  מהקבוצה  לילד/ה  לפנות 
לב”.

שבהם 	• חיובי[  תיאור  ברכה,  ]איחול,  טובות  מילים  להוסיף  ואז  שמו  את  ולומר  מהקבוצה  לילד/ה  לפנות 
מופיעות המילים “שמתי לב ש...”.
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אסיף:

למורה - נשאל תחילה שאלות על ביצוע המשימות ואח”כ נשאל איך הרגישו הילדים שפנו אליהם? ייתכן שבתחילה 
יעלו תשובות כמבוכה וכדומה, ננסה לברר עם הילדים מדוע כך חשו?

האם שמחתם להרים כרטיסיה?	•

האם הייתה משימה שהייתה כתובה הייתה קלה עבורכם? 	•

איזה משימה הייתה לכם קשה במיוחד? ולמה?	•

איך הרגישו התלמידים שפנו אליהם? מה הרגשתם? ומדוע?	•

האם העובדה שפנו אליכם בשמכם עזרה?	•

מה אהבתם במשחק?	•

אפשרות ב’ - טוב לב ורוחב לב.

אביזרים: דפים חלקים עם שמות תלמידי הכיתה.

נכין דפים לבנים כמספר התלמידים בכיתה. בראש כל דף נרשום שם של אחד מתלמידי הכיתה כך שיהיו לנו 	•
דפים ושמות לכל ילדי הכיתה. כל דף נקפל לארבע כך שלא נוכל לראות את השם הכתוב עליו.

כולם 	•  - מאוד  חשוב  עצמו(-  של  דף  )לא  חבר/ה  של  שם  עם  דף  שיקבל  כך  אקראית  בצורה  דף  מקבל  ילד  כל 
כותבים בעיפרון ולא מגלים לשאר הילדים מי התלמיד/ה הרשומ/ה בראש הדף!

לפי הוראות של המורה פותחים את הדף המקופל כותבים על הדף תשובה למשימה שהמורה אומרת. ושוב 	•
- ללא שם הכותב/ת. 

מקפלים מחדש לארבע, מחזירים למורה והיא מערבבת ומחלקת שוב.	•

חוזרים על התרגיל שלוש או ארבע פעמים כמספר המשימות עליהן החליטה המורה.	•

חשוב שהכיתה תהיה שקטה והתלמידים יתרכזו במילוי משימות הכתיבה שלהם.	•

במהלך המשחק הדף של כל תלמידה יתמלא באמירות יפות מחברי הכיתה. 	•

כיוון  פעמים,  מספר  לחזור  ניתן  להלן,  הכתובות  מהמשימות  חלק  על   - החברים  בדפי  כתיבה  למשימות  רעיונות 
שבכל פעם הכותב/ת מתחלף/ת:

כתבו תכונה טובה שיש לחבר/ה.	•

המשיכו את המשפט “אני מאחל/ת לך....”	•

ציירו ציור קטן שיעשה לחבר/ה טוב על הלב.	•

המשיכו את המשפט “מאוד משמח אותי כשאת/ה....”	•

כתבו תכונה טובה שיש לחבר/ה. 	•
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בכיתה הדיון יחולק לשני שלבים: 

שלב א’ - נשאל על חווית הכתיבה. שלב זה הוא לפני שנאפשר לכל תלמיד להסתכל בדף שלו, נזכיר לתלמידים 	•

שלא יחשפו למי הם כתבו, אלא יספרו על התחושות בזמן הכתיבה.

שלב ב’ - נחלק לכל תלמיד/ה את הדף שלו ונשאל על חווית הקריאה.	•

שלב א’ כעת נחלק את הדפים וניתן זמן לקריאה והפנמה. נזכיר לתלמידים לא לגלות למי כתבנו ומה כתבנו ונשאל:

כשאתם וקוראים ומתבוננים בדף - מה מושך את תשומת הלב שלכם? למה?	•

היו דברים מפתיעים? )לטובה או לרעה( 	•

מה שימח אתכם במיוחד? )ננסה להתמקד בטוב אבל לא להתעלם גם מתחושות פחות טובות אם יעלו(	•

למורה ניתן לסיים את השיעור בצפייה בסרט הממחיש יפה את החשיבות של “תשומת לב” “טוב לב” של היותנו בני 

האדם שאחראים להפוך את הלב שלנו ללב מרגיש שגורם לפעולות חיוביות. 

סרטון על נתינה בשם: "קליפ יפהפה על נתינה ומעורבות חברתית" ביוטיוב - הסרטון ממחיש איך השפעה של כל 

יודעים  גלים. לפעמים אנחנו רואים את הפירות אבל הרבה פעמים איננו  מעשה קטן, כל מעשה טוב משפיע ומכה 

לאן זה יגיע ועד כמה ישפיע. הסרטון מרגש וממחיש באופן מעורר השראה את החשיבות של “תשומת לב” בנתינה 

פשוטה ויום יומית. אורך הסרטון 5:16 דק’ ברקע שירו של רמי קליינשטין “אנשים טובים”.

אנשים טובים באמצע הדרך מוזיקה מתוך יוטיוב, מילים 	• אנשים טובים מילים מתוך שירונט  - השיר  שירה 

ולחן: נעמי שמר. 
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1
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כתבו בלבבות - 

את מי אתם אוהבים?   .1

מה אתם אוהבים לעשות בזמנכם הפנוי?  .2

למי לדעתכם יש לב זהב?  .3

4.  ממי אתם אוהבים לקבל תשומת לב?

 

130



חטיבה 11 - מוח - זיכרון 

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 11 - 

מוח - זיכרון

2

על 	• פשוטות  עובדות  לימוד 
המוח.

אימון בטכניקות של זיכרון.	•

לזיכרון 	• אישי  זיכרון  בין  אבחנה 
משותף.

חשיבותו של הזיכרון המשותף.	•

המוח 	• בין  ההבדלים  להמחשת  תרגיל 
השמאלי למוח ימין.

תרגילים לשיפור הזיכרון.	•

דרך 	• השינון  חשיבות  על  מקור  לימוד 
התנסות בכתיבת פרשנות למקור.

וחידוד 	• תרגול  שינון,  על  יישומיות  עצות 
הזיכרון.

הם 	• כיצד   - משותף  וזיכרון  אישי  זיכרון 
באים לידיי ביטויי בחיינו.

לחטיבה זו יש צורך בשיעור כפול.

למורה: 

במהלך התכנית “אני וגופי” טיילנו לאורכו ולרוחבו של הגוף סקרנו את הגוף כשלם, ואף התמקדנו באיברים שונים: 
הוא  בו  שנעסוק  האחרון  האיבר  וגופי”,  “אני  של  בלימוד  האחרונה  לחטיבה  והגענו  לב  פנים,  ראש,  רגלים,  ידיים, 

האיבר המסתורי והמתוחכם מכולם - המוח ! 

המוח הוא “מערכת ההפעלה” של הגוף - המוח שלנו אחראי על רוב התהליכים שמתרחשים בגופנו. לדוגמה:החשיבה, 
בעבר  שלנו.  והחלומות  הרגשות  על  אחראי  גם  המוח  ועוד.  הנשימה  הלב,  פעילות  הגוף,  חום  הלמידה,  הזיכרון, 
כי על הרגשות שלנו אחראי הלב; מכאן למשל הביטוי “כאב לב”, וסמל הלב כביטוי לאהבה; אך  בני האדם האמנו 

למעשה, המוח אחראי גם על האהבה ושאר הרגשות שלנו. ]בהשראת, גלילאו הצעיר, גליון 31 עמ’ 18[ 

מבנה החטיבה ומטרותיה:

ויש חשיבות  להתמקד בתהליכי זיכרון המתרחשים במוח כיוון שזו פעולה שמוכרת לתלמידים  זו  בחרנו בחטיבה 
גדולה ללימוד כיצד לפתח ולחזק את הזיכרון. 

מידע על המוח כמחסן הזיכרונות שלנו. 	•

הילדים ילמדו עובדות פשוטות על המוח על זיכרון לטווחים שונים ויתנסו בשינון.

הילדים יפרשו מקור תלמודי ] בבלי חגיגה ט ע"ב [ המדגיש את הצורך בשינון חוזר. 

הילדים יציעו הצעות יישומיות כיצד לתרגל את יכולת הזיכרון.

אבחנה בין זיכרון אישי לזיכרון משותף חשיבות הזיכרון המשותף וההשפעה של התפתחות האדם על הזיכרון 	•
המשותף.

הילדים יחשפו לדרכים שונות ליצירת זיכרון משותף.

הילדים יבחנו היכן בחיים שלנו בא לידי ביטוי זיכרון משותף.
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העשרה למורה - רצוי לקרוא וללמוד על המוח כהכנה לשיעור. על המוח תוכלי לקרוא גם באתרים הבאים:

באופן 	• המסביר  קצר  מאמר  מט”ח.  של  הווירטואלית  הספרייה  האתר:  מתוך  המוח  וקליפת  הגדול  המוח 

בסיסי על המוח - מבנה המוח ותפקודו כמערכת בקרה של הגוף. 

19 עובדות מעניינות על המוח האנושי מתוך האתר בא במייל, מדע וטכנולוגיה.	•

ספרים על זיכרון מאת: ערן כץ - עוסקים בלימוד ופיתוח טכניקות של זיכרון. המחבר, ערן כץ הופיע בספר 	•

השיאים של גינס לאחר שזכר מספר בן 500 ספרות שהוקרא בפניו פעם אחת בלבד. שמות הספרים:

“סוד הזיכרון המצוין” “סוד המוח היהודי” “חמש מתנות למוח”, ערן כץ, הוצאת מודן.

פעילות פתיחה:

למורה: תרגיל הפתיחה לקוח מהרצאה שהיא חלק מסדרת הרצאות הנקראת “נפלאות התבונה סדרת הרצאות על 

המוח” של אוניברסיטת בר-אילן. הסרטון נפלאות התבונה ביוטיוב. )כדאי לצפות בדקות הראשונות(.

בכיתה: 

נקרין על הלוח את שקופית הבאה: 

הסתכלו על הרשימה ונסו לומר את הצבע ולא את המילה:

כתום  כחול  צהוב 
ירוק  אדום  שחור 
אדום  צהוב  סגול 
שחור  ירוק  כתום 
סגול  אדום  כחול 
כתום כחול  ירוק 
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horse tranquilizer :צילום

נבחר ילד/ה לקרוא לפי המשימה המתוארת.

כאשר הילד/ה מתבלבל/ת - מחליפים בילד/ה אחר/ת.	•

אחרי מספר ניסיונות נבקש מכל ילדי הכיתה לנסות ולבצע את התרגיל בשקט, לעצמם.	•

לאחר מכן נבקש לקרוא יחד בקול... 	•

נשאל - מה קרה לכם בזמן ביצוע המשימה? מה הרגשתם?	•

מה היה מבלבל בתרגיל?	•

נחלק  כיוון שהוא מוקף בעצמות הגולגולת. אם  ניתן להרגיש את המוח  לא  נמצא בתוך הראש  נסביר: המוח שלנו 

תפקידים  יש  אּוָנה  לכל  )=המיספרות(.  אונות  הנקראים  חלקים  שני  נקבל  אחורנית(  המצח  )ממרכז  לאורכו  אותו 

שהיא אחראית עליהם. 

הקשורות  שלנו  היכולות  על  הימנית  והאּוָנה  בשפה  הקשורות  שלנו  היכולות  על  לרוב  אחראית  השמאלית  האּוָנה 

לתפיסה מרחבית. הקושי שלנו בביצוע המשימה נובע מכך שהאונה הימנית של המוח מנסה להגיד את הצבע אבל 

האונה השמאלית מתעקשת לומר את המילה. המוח שלנו מורכב מכמה חלקים שבכל אחד מהם שוכן מרכז תפקוד 

בעורף  ההחלטות.  קבלת  על  וגם  שלנו  התנועות  על  האחראית  היא  המצחית(  האונה   =( המצח  באזור  למשל  אחר 

מרכז התפקוד של מערכת הראיה וכד’. 

- בהמשך הלימוד בכיתה נתמקד בזיכרונות מטווחי זמן שונים העבר הרחוק והקרוב להלן מאמר קצר על  למורה 

מתוך האתר של: מכון  זיכרון  הנושא: "מה זה זיכרון לטווח קצר וטווח ארוך והאם יש מעבר בין השניים?" 
דוידסון לחינוך מדעי ומכון ויצמן למדע.

לנושא יש חשיבות למורים ולתלמידים המעוניינים לשלוף מידע המאוחסן במוח, המאמר מבחין בין זיכרונות מטווחי 

זמן שונים והקשר שלהם ללמידה או זכירה של פרטים. ישנו הסבר על טכניקות של זיכרון ואף התייחסות לחשיבות 

השינה עבור הזיכרון.
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פעילות ראשונה - מה צריך לזכור?

בכיתה נשאל:

שהמוח 	• בכך  נתרכז  זו  בפעילות  אך  ומגוונות,  טובות  תשובות  נקבל  בוודאי   - שלנו?  המוח  אחראי  עוד  למה 
אחראי על כל הזיכרונות שלנו.

- הפעולות 	• מתי אנו זקוקים לזיכרון? לא רק במבחנים או לסיסמה במחשב, הזיכרון משמש בעצם...בכל דבר!!!
על  מבוססת  וכעם  כפרטים  שלנו  ההיסטוריה  מדברים,  שאנו  השפה  מסובכות(,  או  )פשוטות  עושים  שאנו 

זיכרון.

דיון:

מהו הזיכרון הכי מוקדם שלכם?	•

מה אתם אוהבים לזכור?	•

על היתרונות בזיכרון כבר שוחחנו, מה החסרונות?	•

מה צריך להזכיר לכם שוב ושוב?	•

למורה - את התשובות שנקבל נרשום על הלוח על ציר דמיוני זיכרונות מהטווח הקרוב היום אתמול לפני שבוע עד 
לטווח הכי רחוק כשנולדתי או לפני כן....

נבקש מהילדים לקרוא את הכתוב על הלוח ולנסות לגלות מה נכתוב משני צדדיו של הציר. 	•

התשובה - זיכרונות לפי טווחי זמן זיכרונות מהזמן הקרוב עד זיכרונות מהעבר הרחוק. 	•

פעילויות נוספת - היכולת לזכור

הזיכרון 	• של  השיפור  יכולת  את  נראה  שני  ומצד  אחד  מצד  הזיכרון  מוגבלות  של  להמחשה  בתרגילים  נתנסה 
מאידך.

הפעילויות מתבססות על המאמר: “מה זה זיכרון לטווח קצר וטווח ארוך והאם יש מעבר בין השניים?” באתר 	•
מכון דוידסון.

הזיכרון המיידי - פעילות:

נניח עשרה חפצים על השולחן )או תמונות על הלוח או לרשום מילים ומספרים על הלוח(	•

נבקש מכל הילדים להסתכל על הפריטים למשך כמה שניות ונסיר אותם מעיני הילדים.	•

כל הילדים ייתבקשו לרשום מה היו הפריטים שהצגנו.	•

•	. ’ נאסוף את הממצאים כמה זכרו את כל העשרה כמה רק שמונה וכו

הסבר:

פריטים  מספר  על  להסתכל  לנו  המאפשר  הזיכרון  זהו  המיידי:  הזיכרון  את  ממחיש  הזה  זה  שתרגיל  כך  על  נעמוד 
4-5 פריטים.  ולחזור על חלקם מייד לאחר מכן. טווח הזיכרון המיידי הוא קצר מאוד ולכן לרוב נשכח יותר מ - 

)בהשראת “מה זה זיכרון לטווח קצר וטווח ארוך והאם יש מעבר בין השניים?”( 
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עשרת המכות,
הגדת הרלינגן, וינה 1725, אוסף ברזינסקי, ציריך שווייץ

המשך הפעילות - זיכרון לטווח קצר

נניח שוב את עשרת החפצים, על השולחן ונחלק אותם לפי קבוצות או נספר דרכם “סיפור דמיוני ומוזר” למשל: 	•

אם הנחנו על השולחן תפוח, טלפון נייד וכובע נוכל לחברם כך: התפוח התקשר בנייד שחבש כובע וכו’.

יצירת סיפור ובו משובצים 	• יצירת קבוצת או  נבקש כעת מהילדים לבחור באחת הטכניקות לשיפור הזיכרון: 

הפריטים לפי סדר הופעתם. 

נסיר את החפצים ונבקש מהילדים לרשום מה הם זוכרים.	•

נאסוף את הממצאים ונשווה עם הזיכרון מהפעם הקודמת האם היה שיפור במספר החפצים שזכרו הילדים?	•

הסבר:

“זיכרון לטווח קצר/זיכרון עבודה: זהו זיכרון לזמן של מספר שניות עד דקות. גודלו מוגבל מאוד ומספר הפריטים 

שהוא יכול להכיל נעים בין 4-5 ועד 7-8 פריטים )לאחר אימון(. שיטה לשיפור הזיכרון לטווח קצר היא קיבוץ. כלומר: 

יצירת קבוצה ממספר פריטים ועל ידי כך להגדיל את תכולת הזיכרון; דוגמא נפוצה היא זכירת מספרי טלפון - רובנו 

3 ספרות +4 או כל חלוקה אחרת..”  7 הספרות על ידי חלוקתו לקבוצות של  זוכרים את המספר בן 

)בהשראת: “מה זה זיכרון לטווח קצר וטווח ארוך והאם יש מעבר בין השניים?”( 

דיון:

איך אפשר לסייע לזיכרון של מילים ולא של מספרים?	•

לזיכרון 	• המסייעת  נוספת  קיבוץ  פעולת  ע”י  מילים  לזכור  לנו  לעזור  ניתן  כי  כך  על  נעמוד   - תיבות  ראשי 

קיבוץ  ויוצרים  מילה  כל  של  הראשונה  האות  את  מקבצים  זו  בשיטה  התיבות:  ראשי  היא   - לכולנו  ומוכרת 

אותיות, אם נזכור אותן ניזכור את הרשימה בקלות. 

כינים, 	• צפרדע  דם  המכות:  לעשרת  התיבות  ראשי  כמובן  שאלו  באח”ב  עד”ש  דצ”ך  מפסח:  מוכרת  דוגמה 

ערוב דבר שחין, ברד ארבה חושך בכורות.

135



זיכרון לטווח ארוך

נבקש מהילדים לספר אירועים, מצבים או “תמונות” מהזיכרון שהם זוכרים לאורך שנים, מאז היו פעוטות או ילדים 

קטנים.

לנו( של  )ככל שידוע  זיכרון לטווח לא מוגבל בעל תכולה כמעט לא מוגבלת  זהו  זיכרון לטווח ארוך:  זהו  כי  נסביר 

פריטים. אחת הדרכים ליצור זיכרון לטווח ארוך או לחזקו היא ע"י שינון השינון מסייע למוח לשמור את הזיכרונות 

הללו. תפקיד השינה )בין השאר( הוא כנראה לשפר את היכולת שלנו לזכור לטווח ארוך.

)בהשראת - "מה זה זיכרון לטווח קצר וטווח ארוך והאם יש מעבר בין השניים?"(

זיכרון משותף: 

נבקש מהילדים לפרט מעשים, חגיגות וחגים שאנו זוכרים באמצעותם ביחד, גם אם מדובר באירועים שקרו 	•

הרבה לפני שנולדנו ולפני שבני משפחתנו נולדו.

במידה והילדים מתקשים נוכל להציע אירוע ולבקש מהילדים לפרט לאלו זיכרונות הוא קשור ומה מטרתו - 	•

מה הוא נועד להזכיר לנו.

מומלץ להוסיף באלו אמצעים אנחנו מעבירים את הזיכרון הארוך מדור לדור.	•

אפשרות נוספת - חלוקת הטבלה לכרטיסים וחלוקת בין הילדים. כל ילד/ה מחפש/ת את שני הילדים היוצרים 	•

יחד קבוצה הקשורה לחג מסוים. בכל קבוצה יש “אירוע”, “מה הוא נועד להזכיר לנו” ו-”איך אנחנו זוכרים”. 

דוגמאות:

איך אנחנו זוכריםמה הוא נועד להזכיר לנוהאירוע

נדודי בני ישראל במדבר וישיבתם בסוכה במהלך הדרך:סוכות 

ת.  ֹכּ ֻסּ ַבּ בּו  ְשׁ ֵי ָרֵאל  ְשׂ ִי ְבּ ָהֶאְזָרח  ל  ָכּ ָיִמים  ְבַעת  ִשׁ בּו  ְשׁ ֵתּ ת  ֹכּ ֻסּ "ַבּ

ָרֵאל  ְשׂ ִי ֵני  ְבּ ֶאת  י  ְבִתּ ַשׁ הֹו ּכֹות  ַבֻסּ י  ִכּ דֹרֵֹתיֶכם  ְדעּו  ֵי ְלַמַען 

ִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים” ]ויקרא, כג, מג[ הֹו ְבּ

ישיבה בסוכה.

הדלקת נרות חנוכה במשך שמונה ימים. נצחון החשמונאים על היוונים, טיהור המקדש. חנוכה

זמם פורים שהמן  לאחר  אחשוורוש  וממלכת  שושן  יהודי  הצלת 

להרוג אותם:

ם  ַקֵיּ ִדי ... ְל הּו ַכי ַהְיּ ֳדּ ה ַבת ֲאִביַחִיל ּוָמְר ְלָכּ ר ַהַמּ ב ֶאְסֵתּ ְכתֹּ “ַוִתּ

ַכי  ֳדּ ָמְר ֲעֵליֶהם  ם  ִקַיּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ יֶהם,  ְזַמֵנּ ִבּ ה  ָהֵאֶלּ ִרים  ַהֻפּ ְיֵמי  ֶאת 

ם ְוַעל ַזְרָעם..."  ר ִקְיּמּו ַעל ַנְפָשׁ ה, ְוַכֲאֶשׁ ְלָכּ ר ַהַמּ ֶאְסֵתּ ִדי ְו הּו ַהְיּ

]אסתר, ט’[

קריאת מגילה.

מתנות לאביונים.

משלוח מנות.
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איך אנחנו זוכריםמה הוא נועד להזכיר לנוהאירוע

יציאת מצרים: פסח

 ” יָך ַחֶיּ ְיֵמי  ל  ֹכּ ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יֹום  ֶאת  ר  ְזֹכּ ִתּ “ְלַמַען 

]דברים, ט”ז, ג[ 

אכילת מצות.

קריאת ההגדה.

יום 
השואה

צפירה.השמדתם של שישה מליון יהודים.

טקסים.

ביום 	•שבת אלוהים  ומנוחת  ימים  בשישה  העולם  בריאת 

השביעי.

העבדות במצרים. 	•

ֶאת  ה'  ה  ָעָשׂ ָיִמים  ת  ֶשׁ ֵשׁ י  ִכּ ׁשֹו...  ַקְדּ ְל ת  ָבּ ַהַשׁ יֹום  ֶאת  "ָזכֹור 

ֹום  ּי ַבּ ַנח  ָיּ ַו ם  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ל  ָכּ ְוֶאת  ם  ַהָיּ ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ַהָשּׁ

ִביִעי ...” ]שמות, כ, ח[ ַהְשּׁ

ם  ִמָשּׁ ֱאלֹוֶהיָך  ה'  ִצֲאָך  יֹּ ַו ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְבּ יָת  ָהִי ֶעֶבד  י  ִכּ ָזַכְרָתּ  “ְו

ָך ה' ֱאלֹוֶהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום  ן ִצְוּ ָיה ַעל ֵכּ ַע ְנטּו ד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹ ָי ְבּ

ת." ]דברים, ה, יד[   ָבּ ַהַשּׁ

מנוחה.

אופי משפחתי ונינוח ליום השבת.

נרות שבת. 

סעודות. 
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לימוד מקור 

למורה - טכניקת הלימוד על-ידי שינון עולה מהמקור הבא: 

“אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת” )בבלי חגיגה ט ע”ב(

הסבר: אדם שלמד את אותו הפרק 100 פעמים לא דומה בזיכרון )ואף בידע ובהבנה( לאדם הלומד את אותו הפרק 

101 פעמים, כלומר: כל שינון מוסיף כל שינון מחזק את הזיכרון הידע וההבנה.

המקור מדגיש לנו שככל שאנו חוזרים ולומדים את אותו הפרק כך מעמיקים הזיכרון הידע וההבנה. 

בכיתה לא נסביר את המקור אלא כל זוג ילדים ינסה להתמודד עם פרשנות המקור בעצמו. 

פעילות בכיתה - פרשנות בחברותא )בזוגות(

המטרה שהילדים בעצמם יחקרו, יבינו ויפרשו את המקור.

שלב א’

נציג בפני הילדים את המקור:

“אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת” )בבלי חגיגה ט ע”ב(

נסביר את המילים הקשות:	•

אינו דומה = לא דומה.

שונה = לומד.

פרקו = הפרק הנלמד.

נאסוף שאלות מהילדים - 	•

האם צריך תמיד ללמוד מאה פעמים? האם למספרים 100 ו-101 יש משמעות אחרת?

האם תמיד צריך ללמוד פרק שלם?

מתי לומדים? 

איך לומדים?

לענות 	• אין  ולכן  בתהליך  שלב  הן  השאלות  המורה,  עזרת  ללא  הפרשנות  את  כותבים  הילדים  לזכור  חשוב 

עליהן רק לאסוף אותן על הלוח.

שלב ב’

נבקש מהילדים לכתוב את ההסבר למקור.	•

נבקש להסביר במילים אחרות מאלו המופיעות במקור. 	•

חייבים(: 	• לא  אך   - )כעזרה  בהן  להשתמש  שניתן  מילים”  “בנק  בצד  לכתוב  ניתן  מתקשים,  והילדים  במידה 

חזרה, אדם, הרבה פעמים, לומד, עוד פעם. 
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chemicalmonkey :צילום

נחלק לילדים דף חלק - כל זוג יכתוב את המשפט החדש שחיבר באותיות גדולות ועבות )שיראו לכולם לאחר 	•
שיודבקו על הלוח(

נדביק את כל המשפטים החדשים סביב למשפט המקורי.	•

להשתמש 	• לא  הצליחו  הילדים  אם  לב  נשים   - הצורך  במידת  מהזוגות  הסברים  נבקש   - המשפטים  את  נקרא 
בשום מילה מהמשפט המקורי.

נבחן את הדומה והשונה בין המשפטים/הפרשנויות.	•

נציין את ההצלחות - בחירת מילה נכונה, עמידה בכלל לא להשתמש במילים המקוריות וכדומה.	•

סיכום ביניים: בפעילות הזו כל זוג כתב פרשנות למשפט. פרשנות היא שימוש במילים שונות על מנת להסביר מה 
מלמד אותנו המשפט. ולעיתים כאשר יש למילה יותר מהסבר אחד נקבל כמה פרשנויות. 

נשאל בכיתה: 

מה המשפט הזה לימד אתכם על למידה וזיכרון? - נאסוף תשובות ונחדד את חשיבות השינון - 	•

האם כתוב במשפט הסבר כיצד עלינו לשנן? נדגיש שהמשפט רק מציין את החזרה על הלימוד, אך אינו נותן 	•
לנו הנחיות כיצד? מתי? 

נבקש הצעות מהילדים איך כדאי לעשות לימדה חוזרת יעילה במקצועות השונים שהילדים לומדים :	•

כיצד הייתם מציעים לשנן בעברית?	•

כיצד נשנן בספורט?	•

כיצד נשנן בחשבון?	•

אפשר לשאול ילדים שלומדים נגינה ו/או ספורט ו/או אומנות אחרת כמה פעמים בשבוע הם מתרגלים ומה 	•
קורה כשאינם מספיקים לתרגל.

כדאי לעשות השוואה למקצועות הלימוד בכיתה ולתת רעיונות יישומיים כיצד לבצע שינון יעיל יומיומי:	•

להחליט על שעה קבועה ביום.

על פרק זמן קבוע.

/ שאלות  שיכתוב  ממשהו  לבקש 
תרגילים בנושא ולענות עליהם.

כמה  לשנן  שצריך  הידע  את  לכתוב 
פעמים.

אני  כאילו  ולהסביר  בקול  לקרוא 
עומד/ת לפני כיתה. 
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זיכרונות אישיים - זיכרונות משותפים שלנו ...

העשרה למורה:

שלנו  לזכרונות  כולנו;  של  לזיכרונות  תלמיד  כל  של  הפרטי  האישי  מהזיכרון  המבט  את  מפנים  אנו  זו  בפעילות 

המשותפים כמשפחה, ככיתה, כקהילה, כעם. לזיכרונות המשותפים יש חשיבות רבה לתחושת שייכות.

מדעי  לחינוך  דוידסון  מכון  באתר:  האצבע  בקצה  נמצא  כשהזיכרון   : המאמר  את  לקרוא  רצוי  זו  פעילות  לקראת 

האנושי  בזיכרון  שחלים  שינויים  על  המעידים  מחקרים  של  ממצאים  בקצרה  מתוארים  במאמר  למדע.  ויצמן  מכון 

בעקבות מנועיי החיפוש האינטרנטיים. המאמר סוקר כיצד השינויים הטכנולוגיים משפיעים על צריכת התקשורת 

שלנו וכי אנו הופכים תלויים יותר ויותר בטכנולוגיות חדשות ביצירת תהליכי זיכרון חברתיים-שיתופיים. 

חינוך?  כאנשי  לנו  אומרים  הללו  הגילויים  מה  ה”מה”:  על  לחשוב  חשוב  איפה!(  )תזכרו  המאמר  את  שנתייק  לפני 

כיצד הם משפיעים על תהליכי הוראה ולמידה?”

- כתב העת המדעי טכנולוגי  ישראל  גוגל משנה את מוחנו אתר: סיינטיפיק אמריקן  כיצד  נוספת בתחום:  קריאה 

הטוב ביותר בעולם.

פעילויות:

נציג לילדים מספר שאלות ואת התשובות נרשום על הלוח בשתי קבוצות ללא כותרת - זיכרון אישי וזיכרון משותף:

מה חשוב לכם לזכור - איך תשמרו על הזיכרונות הללו?	•

מה חשוב במשפחה שלכם לזכור - ואיך המשפחה שומרת על הזיכרונות הללו?	•

מה חשוב לעם לזכור?	•

את כל התשובות שהתקבלו נרשום על הלוח ונמיין לקבוצות לפי זיכרון אישי וזיכרון משותף.

נשאל - מה המשותף לכל אחת מהקבוצות?	•

וגם  כן  גם  אותו  זוכרים  לי  שהקרובים  להיות  יכול  אותו.  לזכור  לי  וחשוב  באירוע  הייתי  אני   - אישי  זיכרון 

להם הוא חשוב ובעל משמעות. 

זיכרון משותף - אני לא חייב להיות באירוע, חשוב לי לזכור אותו וכך גם אנשים הקרובים אלי. חשוב לזכור 

אותו וגם לאנשים רבים שאני בכלל לא מכיר.

בהתחלה 	• ממש  שנים,  מאוד  הרבה  לפני  כי  משערים  אנו  משותפים.  זכרונות  נוצרו  איך  יודעים  איננו  נספר: 

זכרונות  לכולנו  כיום  והנה  שלה.  המשפחה  לבני  שקרו  הזיכרונות  את  רק  זכרה  משפחה  כל  האנושות,  של 

משותפים שלא בהכרח קרו לנו ממש אבל אנחנו כחברה זוכרים אותם....

ניתן לעצור ולבקש דוגמא לזיכרון משותף לכולנו - יציאת מצרים, הקמת המדינה וכד’.

נשאל את הילדים על הזיכרונות המשותפים שהם מעלים אם הם נכחו באירוע “הייתם ביציאת מצריים? 

איך אתם זוכרים אותה?” “מי היה בקום המדינה?”
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איך הזיכרונות האלו הפכו משותפים? )נאסוף תשובות מבלי להרחיב(	•

למה זה חשוב שיהיו לנו זיכרונות משותפים?	•

הטכנולוגיה של היום זוכרת עבורנו הרבה מאוד דברים - מי יכול לתת לכך דוגמה?	•

טלפונים ניידים זוכרים את מספריי הטלפונים.

במחשב יש מידע.

שעון מעורר - “זוכר” לצלצל ולהעיר אותנו.

חיוג מקוצר בטלפון “זוכר” עבורנו את כל המספר.

תוכונת שונות “זוכרות” עבורנו אירועים, תצלומים וזיכרונות מצולמים. 

נשאל - איך זכרו דברים בעבר - לפני העידן הטכנולוגי? )כתיבה צילום(	•

איך זכרו לפני שידעו לכתוב או כשלא היו מצלמות?	•

נתאר לתלמידים את התהליך הבא:

את  ופיתח  התקדם  שהאדם  ככול  אבל  ולמשפחתם  להם  שקרה  מה  את  רק  זכרו  אנשים  שנים  מאוד  הרבה  לפני 

היכולות שלו גם הזיכרון הלך והתרחב וכך הלך והתרחב גם הזיכרון המשותף.

מחשב, 	• ביותר  לחדשני  ביותר  מהקדום  אותם  לסדר  מהילדים  ונבקש  הבאות  המילים  את  הלוח  על  נכתוב 

קולנוע, כתב, צילום, דפוס, טלוויזיה, ציורי קיר, סיפורים בעל-פה, טלפון נייד.

ניתן לילדים להחליט על הסדר ולא נתקן!	•

נתחיל לספר את ההתפתחות ויחד עם הילדים נבדוק בכל שלב האם הסדר שהם החליטו עליו אכן נכון:	•

נמשיך בהסבר:

בהתחלה אנשים היו מספרים את הסיפורים בעל פה ומעבירים אותם מאחד לשני 

“והגדת לבנך” - הוא הציווי המקראי להעברת הזיכרונות בעל - פה.	•

( שהיו בעליי  חשיבות הזיכרונות המשותפים - לכל תרבות היו את ראשי הקבוצה, השבט או הקהילה )כהנים למשל

העבר  הקבוצה,  את  איחדו  הסיפורים  חשובים.  ובאירועים  באספות,  בטקסים,  הסיפורים,  את  העבירו  והם  זיכרון 

וכוח להתמודד עם  ולעתיד: סיפורי העבר נתנו לקבוצה משמעות, תקווה  המשותף עזר לקבוצה להתמודד בהווה 

החיים.

סיפורי  עברו  כך  מילים.  ומורידים  מילים  מוסיפים  אנשים  למספר  ממספר  משתנים   - בעל-פה  שעוברים  סיפורים 

גבורה, פלאות, סיפורים מכוננים על היווצרות הקבוצה, בריאת העולם ועוד. 
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יעקב נאבק עם המלאך
Harrison ספר המכלול
קורפו סביב 1720, אוסף ברגינסקי, ציריך, שווייץ

ציורי קיר - היו אנשים שציירו את מה שקרה להם על קיר המערה בה הם חיו. הציורים השתמרו על קירות המערה 
לא  אנחנו  קיר  ציוריי  פוגשים  כשאנו  היום  הקיר.  מציוריי  גם  הסיפור  את  הכיר  הבאים  בדורות  במערה  שחי  מי  וכל 

ממש יודעים לפענח אותם כי לא חייו באותה התקופה אנחנו מנסים לפרש ומקווים שאנו מפרשים נכון.

לקרוא  היה  וניתן  הסיפורים  את  כתבו  הכתב  כשנוצר  אבל  בציור.  או  בסיפור  הסיפורים  עברו  כך   - הכתב  המצאת 
המשותפים  והזיכרונות  הסיפורים  את  בעל-פה  שהעבירו  אלה  והם  ולכתוב  לקרוא  ידעו  מעטים  ושוב.  שוב  אותם 

לשאר חברי הקבוצה. 

תורה שבעל פה - דוגמא - התורה שבעל-פה שעברה מאות שנים בעם היהודי רק בשינון ולמידה בעל -פה והיה אסור 
שלא  היהודית(  האנציקלופדיה  אתר  )מתוך  הנשיא  יהודה  רבי  הבין  בערך  לספירה   200 שבשנת  עד  אותה.  לכתוב 

יהיה ניתן להמשיך ולשמור בעל-פה את כל הידע שהצטבר והעלה אותה על הכתב - כך נוצרו שישה סדרי משנה.

סוגי כתב ותכני כתב - יש הרבה סוגי כתב, היום מוכרות לנו תעודות שנכתבו בשפות שונות שלא יודעם איך מדברים 
אותן אבל הצליחו לפענח מה כתוב שם - בכתב יתדות באכדית ושומרית. ומה שכתוב בהם אינו רק סיפורים: לפעמים 
מוצאים רשימות של אוצרות של מלך, לפעמים ספרי חשבונות, לפעמים סיפורי מלחמה ניצחונות או הפסדים, האדם 

כתב הכל בכדיי לא לשכוח!

כיצד   - לחיים  הוראות  נכתבו  הסיפורים  עם  יחד  ישראל.  עם  של  הסיפורים  כל  נכתבו  בו  הספר  הוא  למשל  התנ”ך 
וגם את החוכמה והמוסר  זיכרונות של סיפורים  גם  - הספרים הכתובים מעבירים  האדם והחברה צריכים להתנהג 

)כללי התנהגות( של העם. 

המצאת הדפוס, אפשרה להעתיק במהירות את אותו הספר בהמון עותקים ויותר ויותר אנשים למדו קרוא וכתוב וכך 
גם התרחב הידע וגם הזיכרונות המשותפים.

ולבסוף  והזיכרון  הידע  של  ההפצה  את  שהרחיבו  נוספות  התפתחויות  הן  והטלוויזיה  הקולנוע  הצילום,  המצאת 
המחשבים.

יום וגם בזמנים מיוחדים )בחגים( נראה שיש לנו כל מני  אם נתבונן בחיים שלנו היום גם ברחוב גם בבית גם ביום 
דרכים להיזכר בזיכרון המשותף שלנו ולא רק לקרוא אותו. 
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סביבון
צילום: Scarlight, ויקישיתוף

משחק לסיכום: מה זה מזכיר לנו? 

נציג לילדים בתמונות או בחפצים סמלים שונים ונשאל “מה זה מזכיר לנו?”	•

נראה שיש תשובות דומות בסמלים שיש להם משמעות לכולם ולפעמים התשובות שונות כאשר לחפץ אין את 	•

אותה המשמעות עבור כולם. ]ר’ נספח[

נציג למשל: 

כחול לבן ביום העצמאות - נועד להזכיר את דגל המדינה ואת עצמאות ישראל.	•

נר זיכרון - ֲאֵבלּות.	•

מצה - יציאת מצרים.	•

רעשן - נס פורים, מחיית עמלק.	•

סביבון - חנוכה, נס גדול היה פה.	•

רימון - ראש השנה, איחול לשנה טובה: שירבו זכויותנו כרימון. 	•

חנוכיה - חנוכה פירסום הנס - ניצחון היהודים על היוונים. 	•

דגל בחצי התורן - יום זיכרון - יום ֵאֶבל. 	•

נסכם: כשכותבים יומן זיכרונות כל אדם כותב את הזיכרונות שלו וזה עובר במשפחה. אולם כאשר צריכים לשמור 

כך התפתחו  הזיכרון המשותף,  דרכים לשמר את  לאורך הרבה שנים מתפתחים הרבה  זיכרונות של קבוצה/עם  על 

טקסים, סמלים, ספרים, ועוד.

עוני  - לחם  לנו לשמור על הזיכרון המשותף )מצה  מאכלים עוזרים  תמונות ומוזיקה. אפילו  גם  יש בנוסף  גם  יום 

שהכינו אבותינו כשיצאו ממצרים ואוזן המן....( הזיכרונות המשותפים שלנו מחזקים ביננו את הקשרים וכך גם אם 

לא היינו באירוע מסויים העובדה שהוא בזיכרון של כולנו הופך אותנו למאוחדים יותר למשפחה גדולה.
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נספח לחטיבה 11 - משחק לסיכום: מה זה 
מזכיר לנו?

מה הוא נועד להזכיר לנוהפריט

maxnathans :צילום

להזכיר את דגל 
המדינה ואת עצמאות 

ישראל

צילום: Elipongo, ויקישיתוף

ֲאֵבלּות

Oren neu dag :צילום

יציאת מצרים
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מה הוא נועד להזכיר לנוהפריט

צילום: zeevveez ויקישיתוף

נס פורים, מחיית 
עמלק

צילום: Marionaaragay ויקישיתוף

חנוכה, נס גדול היה 
פה

Wissotzky :צילום

ראש השנה, איחול 
לשנה טובה: שירבו 

זכויותנו כרימון.
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מה הוא נועד להזכיר לנוהפריט

drake lelane :צילום

 - חנוכה פירסום הנס
ניצחון היהודים על 

היוונים.

יום זיכרון - יום ֵאֶבל
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kiki follettosa :צילום

חטיבה 12 - חידונים ומשחקים

מס’ חטיבה
שיעורים

נושאיםמטרות

חטיבה 12

 - סיכום
חידון 

ומשחקים
2

הילדים יסכמו את התכנים הנלמדים.	•

הילדים יזכרו בנושאים שנלמדו.	•

הילדים יתנסו בעבודת צוות.	•

הילדים יערכו רפלקציה על הנלמד עד כה.	•

הילדים יפנימו את הקשר בין חטיבות הלימוד השונות.	•

הילדים יחגגו את הלימוד ואת שיתוף הגוף בתהליך 	•

הלמידה.

חידון כיתתי.	•

משחקי רביעיות.	•

משחק הזיכרון.	•

•	 - משחק קבוצתי

עם אפשרות 

לשיתוף ההורים.

חטיבה זו מורכבת משני שיעורים:

חידון לכל הכיתה בהנחיית המורה. א. 

משחקים בקבוצות. ב. 

מבנה החטיבה:

הסבר - כללי החידון. 	•

התנסות כיתתית בחידון מסכם .	•

המשחקים 	• כללי   - הסברים 
עם  משחק  זיכרון,  )רביעיות, 

לוח ומחוג(

עריכת תערוכת "אני וגופי" בכיתה.	•

הרקדה. 	•

המטרות:

הילדים יערכו רפלקציה על הנלמד עד כה.	•

הילדים יסכמו את התכנים הנלמדים.	•

הילדים יזכרו בנושאים שנלמדו.	•

הילדים יתנסו בעבודת צוות.	•

הילדים יקשרו בין חטיבות הלימוד השונות.	•

הילדים יחגגו את הנושאים ואת סיום הלימוד המשותף.	•
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tamaki :צילום

שיעור סיכום ראשון

הסבר כללי:

חטיבה זו מהווה איסוף וסיכום של הנושאים שנלמדו עד כה.	•

הסיכום יערך במתכונת של חידון כיתתי ולאחר מכן משחקים בקבוצות.	•

רצוי לבחור את ההשתייכות לקבוצה באופן אקראי - באמצעות הגרלה או חלוקה למספרים, על מנת לאפשר 	•

שילוב של ילדים וילדות וגיבוש כיתתי. 

משחקים 	• בתחנות  לשחק  או  הקבוצות.  כמספר  שכפולו  ידי  על  משחק  באותו  הכיתה  כל  את  להפעיל  ניתן 

אחת  בכל  קבוצות  שש  ליצור  מנת  על  פעמיים  משחק  כל  נשכפל  זה  במקרה  הזמן.  כשתם  ולהחליף  שונים 

חמישה תלמידים. 

פעילות:

נספר לילדים כי לאחר שלמדנו על גוף האדם, נעצור לרגע ונזכר במה שלמדנו, באמצעות משחקים ומשימות.	•

נתחלק לקבוצות בנות חמישה תלמידים - רצוי על פי הגרלה.	•

נבקש מהילדים לבחור שמות לקבוצתם: השם צריך להיות קשור לאחד הנושאים שנלמדו, על-פי בחירתם.	•

נתחיל בהצגת החידון - השאלות והתשובות בעמוד הבא.	•
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חידון מסכם

התשובהאפשרויות תשובהשאלה

לפי הכתוב בתורה, כשאדם 1
נותן צדקה לעני הוא ...

נהיה בריא יותר. א. 

פותח את ידו. ב. 

סוגר את ידו. ג. 

ב

ְדָך  ח ֶאת ָי ְפַתּ י ָפתַֹח ִתּ “ִכּ
’”. )דברים טו, ח( לֹו

הביטוי “החיים והמוות ביד 2
הלשון” רוצה לומר...

ולפגוע  להזיק  יכול  שלנו  שהדיבור  א. 
באנשים.

שיכול  מסוכן  חומר  מכילה  שהלשון  ב. 
לגרום למוות.

שאנו  במאכלים  להיזהר  שצריך  ג. 
אוכלים, שלא יזיקו לנו.

א

משימה 
קבוצתית

כל קבוצה משבצת את הביטוי "החיים והמוות ביד הלשון" )משלי יח, כא( -בדוגמה שהיא 
מתארת. 

לפי המדרש, אלוהים ברא את 3
האדם יחידי ]ולא כמה אנשים 

יחד[ כי ...

ואם  מתנהג  האדם  איך  לבדוק  כדי  א. 
הוא יהיה בסדר, יבראו עוד אנשים.

החיים  בעלי  את  יכיר  שהאדם  כדי  ב. 
היטב ויוכל לשוט בהם.

כדי שאנשים לא יתגאו ויאמרו שהם  ג. 
חשובים יותר מאנשים אחרים. 

ג

חידה פתוחה: מה הקשר 4
בין החידה הקודמת לבין 

מטבעות? 

אם הילדים מתקשים לגלות את 
התשובה נציג שתי אפשרויות:

נזקק  לא  יחידי  שנברא  האדם  א. 
למטבעות.

כל  אבל  יחיד  אנשים  בורא  אלוהים  ב. 
שטובע  מלך  כמו  לא  שונה,  אחד 

מטבעות שכולם זהים.

ב

ה  ּמָ ּכַ טֹוֵבַע  ָאָדם  "ׁשֶ
חֹוָתם ֶאָחד, עֹות ּבְ ַמְטּבְ

ֶזה;  ן ּדֹוִמין ֶזה ְל  ְוֻכּלָ

ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ּוֶמֶלְך 
רּוְך הּוא  ׁש ּבָ דֹו ַהּקָ

חֹוָתמֹו  ל הָאָדם ּבְ ָטַבע ּכָ
ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּלְ ׁשֶ

ּדֹוֶמה  ֵמֶהן  ֶאָחד  ֵאין  ְו

ַלֲחֵברֹו." )סנהדרין ד, ה(

חידה פתוחה: 5

השלימו את המשפט: 

בשבילי...."  לומר  אדם  "חייב 

)סנהדרין ד, ה(

אם הילדים מתקשים לגלות את 
התשובה נציג שלוש אפשרויות:

נברא העולם. א. 

צריך שיהיה טוב. ב. 

העולם טוב מאוד. ג. 

א
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חידון מסכם

התשובהאפשרויות תשובהשאלה

משימה 
קבוצתית

כל קבוצה בוחרת מנגינה של שיר מוכר.

הקבוצה שרה את המילים "חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם" לפי המנגינה שנבחרה. 

מה פירוש המילים:6

שם  אוהב  שאני  "למקום 

)סוכה  אותי"  מוליכות  רגלי 
נג, א( 

שאני  למקומות  רק  הולכ/ת  אני  א. 
אוהב/ת להיות בהם.

שלי  הרגליים  על  שולט/ת  לא  אני  ב. 
והן הולכות לאן שהן רוצות.

בלי שאשים לב, אני מעדיפ/ה ללכת  ג. 
למקום אותו אני אוהב/ת.

ג

חידה פתוחה:7

על מה מדבר השיר שלהלן:

ֶזה, ׁש ּכָ נּו ֵי ְלֻכּלָ

ִני ָרֶזה. ֵ ּשׁ ֵמן, ַל ָלֶאָחד ׁשָ

ׁש ָנמּוְך. , ֵי בֹוּהַ ׁש ּגָ ֵי

ׁש - ַאְך ְלֹכל ֶאָחד ְוַאַחת ֵי

......

גוף שמתנהג אחרת. א. 

בית שדומה לגוף האדם. ב. 

בית שהוא גוף. ג. 

ג

מתוך השיר של שושי 
ּקֹוְרִאים  ִית ׁשֶ שושן: “ּבַ

לֹו ּגּוף”.

משימה 
קבוצתית

כל קבוצה מרכיבה "בית" מילדי הקבוצה

]אפשר בשכיבה, בעמידה וכד’; בזהירות ומתוך שמירה על כבוד הילדות והילדים שבקבוצה[

מי אמר למי:8

ידי  והידיים  יעקב,  קול  “הקול 

עשו” )בראשית כז, כב( 

אברהם ליצחק. א. 

יצחק ליעקב. ב. 

יעקב לעשיו. ג. 

ב

חידה פתוחה:9

מדוע אמר זאת יצחק ליעקב?

מפני שיעקב התחזה 
ליצחק ושם על עצמו 
עור גדי כדי להידמות 

לעשו השעיר. יצחק, 
שכבר לא ראה, חש 

שמשהו לא בסדר: הוא 
ביקש מעשו להביא לו 

בשר, והאדם שהביא 
לו את הבשר אכן שעיר 

כעשו אך הקול שלו 
הוא קולו של יעקב. 
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חידון מסכם

התשובהאפשרויות תשובהשאלה

משימה 
כיתתית

הכיתה שרה שיר אותו בכמה קולות שונים: קול גבוה, קול נמוך, קול עצוב, קול שמח, קול עייף 	•
וקול מהיר.

לקול 	• עצמם  את  מתאימים  והילדים  בהפתעה,  הקול  סוג  החלפת  על  שמודיעה  היא-זו  המורה 
שצינה המורה.

מומלץ לבחור מבין השירים שהושרו ביחד בכיתה במהלך השיעורים. 	•

’ה ?10 יהודיים מי היו גו’חא והרשל מסיפורים  דמיוניות  דמויות  א. 
משעשעים.

חברים של הלל הזקן מהמשנה. ב. 

האדם  גובה  על  שכתבו  סופרים  ג. 
ביחס לאורך הרגל שלו.

א

משימה 
כיתתית

היזכרו במשותף באחד הסיפורים של גו’חא והרשל’ה וספרו אותו.

משימה 
קבוצתית

היזכרו בביטוי שלמדתם הקשור לאחד האיברים ]כבד פה, ביד רחבה, ידי זהב, עקב בצד אגודל, 	•
רגל פה רגל שם ועוד[

אמרו מהו הביטוי ומה המשמעות שלו.	•

שבצו את הביטוי במשפט לדוגמה.	•

מהו טקס ההבדלה ומה 11
הקשר שלו לגוף האדם? 

ובו  השבת  בכניסת  שנערך  טקס  א. 
משתמשים  וכך  מהחלות  טועמים 

בגוף.

החדש  לשבוע  שבת  בין  שנערך  טקס  ב. 
ראיה,  בחושים  משתמשים  ובו 

שמיעה, טעימה, הרחה.

ובו  השבת  ביציאת  שנערך  טקס  ג. 
משתמשים  וכך  הירח,  מול  רוקדים 

בגוף.

ב

משימה 
קבוצתית

לכל קבוצה לפי התור נקרין הבעות פנים והתלמידים ינחשו את ההבעה.
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Purple Heather :צילום

חידון מסכם

התשובהאפשרויות תשובהשאלה

מה משותף ל:12

דרכון.

רישיון נהיגה.

תעודת זהות.

אלו תעודות סיום של קורסים. א. 

כולם בצבע כחול. ב. 

בכולם יש תמונה של בעל התעודה. ג. 

תמונה  יש  בכולם  ג. 

של בעל התעודה.

כשאומרים על אדם שהוא 13
חסר לב מתכוונים.

שהוציאו את ליבו מסיבה רפואית. א. 

מתכוונים לאדם לא רגיש ולא נעים. ב. 

שהוא נולד ללא לב. ג. 

לאדם  מתכוונים  ב. 

לא רגיש ולא נעים.

למה הכוונה “יש להתבונן 14
בעייני הלב”.

מי שעיוור יש לו יכולת להרגיש בלב א. 

חבריו  על  להתבונן  צריך  אדם  כל  ב. 
בעזרת הרגשות הטובים שבליבו.

בלב יש עיניים מיוחדות.  ג. 

צריך  אדם  כל  ב. 

חבריו  על  להתבונן 

הרגשות  בעזרת 

הטובים שבליבו.

משימה 
קבוצתית

כל קבוצה תקבל 15 פריטים לשנן במשך דקה ואחר כך יצטרכו לחזור עליהם לפי הסדר.

מה הדרך שבה העבירו 15
את הזיכרון המשותף לפני 

המצאת הכתב?

חלומות. א. 

סימני ידיים. ב. 

סיפורים. ג. 

סיפורים. ב. 
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Frank Reese :צילום

שיעור סיכום שני

שיעור זה כולל מקבץ משחקים בקבוצות לגיבוש וחזרה על הנלמד עד כה.	•

להלן מספר הצעות למשחק - ניתן לבחור כמה מהם, לפי שיקול דעת המורה:	•

משחק סדרות - רביעיות.

משחק זיכרון.

משחק זיכרון כיתתי.

משחק סיום חגיגי.

אופני משחק: 

ניתן לשחק את המשחקים בכמה אופנים שונים:

משחק בקבוצות - את כל הכיתה באותו משחק על ידי שכפולו כמספר הקבוצות. 	•

כל 	• 20 דקות לערך(  )כעבור  זמן שיוחלט מראש, כשתם הזמן  - לשחק בתחנות משחקים שונים פרק  תחנות 

קבוצה תעבור לתחנה עם משחק חדש. במקרה זה נשכפל כל משחק פעמיים על מנת ליצור שש קבוצות בכל 

אחת חמישה תלמידים.

ערב הורים - ערב עם ההורים ולאפשר לשחק את המשחקים עד סופם. 	•
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משחק סדרות - רביעיות

המטרה: לאסוף את כל הקלפים השייכים לסדרה. כפי שמשחקים רביעיות. 	•

מספר משתתפים: חמישה תלמידים בקבוצה.	•

מופיע 	• לתמונה  ההסבר  הנוכחי,  הקלף  של  תמונה  אח”כ  העליונה,  בשורה  מופיעה  הסדרה  שם   - קלף  בכל 

באותיות מודגשות.

מצורפת טבלה המתארת את קלפי כל אחת מהסדרות.	•

מצורפים קלפי משחק להדפסה והכנה. 	•

הסדרות: 

סדרת ידיים  .1

” )דברים טו, ח( ְדָך ח ֶאת-ָי ְפּתַ ַח ּתִ תֹ צדקה -”ּפָ

לנטוע.

להניף דגל.

ברכת כהנים.

סדרת זרוע  .4

כתף - מפרק המחבר את הזרוע לגוף. 

מרפק - מפרק המחבר בין הזרוע לאמה.

אמה - מתחילה במפרק כף היד ומסתיימת במרפק.

כף יד - משמשת לאחיזה ובה חמש אצבעות.

סדרת רגליים  .2

לבעוט בכדור.

ללכת.

לרקוד.

לקפוץ בשלוליות.

סדרת חושים  .5

אף - בעזרתו ניתן להריח.

אוזנים - דרכן אנו שומעים.

פה - מאפשר לנו לטעום.

עיניים - בעזרתן אנו רואים.

סדרת לפיכך נברא אדם יחידי  .3

מאביך”  גדול  אבא  לחברו  אדם  יאמר  “שלא 
)סנהדרין ד, ה(

כולנו צאצאי האדם הראשון ולכן כולנו שווים.

לפיכך חייב אדם לומר: בשבילי נברא העולם.

בהולדה  אבל  זהים  חפצים  מייצרים  אדם  בני 
נוצרים אנשים שונים.

סדרת לב  .6

לב שבור- חש ייאוש.

לב זהב - נדיבות טוב לב. 

לב של אבן - אכזריות.

לב אחד - שותפות ערבות הדדית.

סדרת רגשות  .7

שמחה

עצב

כעס

פליאה
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קלפי הרביעיות

ידייםידיים

להניף דגל
Barcex - צילום

לנטוע

ְדָך. ח ֶאת-ָי ְפּתַ ַח ּתִ תֹ ְדָך.צדקה - ּפָ ח ֶאת-ָי ְפּתַ ַח ּתִ תֹ צדקה - ּפָ

לנטוע.לנטוע.

להניף דגל.להניף דגל.

ברכת כהנים.ברכת כהנים.

ְדָך ח ֶאת-ָי ְפּתַ ַח ּתִ תֹ ברכת כהניםצדקה - ּפָ
Boffy b :צילום

ְדָך. ח ֶאת-ָי ְפּתַ ַח ּתִ תֹ ְדָך.צדקה - ּפָ ח ֶאת-ָי ְפּתַ ַח ּתִ תֹ צדקה - ּפָ

לנטוע.לנטוע.

להניף דגל.להניף דגל.

ברכת כהנים.ברכת כהנים.
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רגלייםרגליים

לקפוץ

 

ללכת

לבעוט בכדור.לבעוט בכדור.

ללכת.ללכת.

לרקוד.לרקוד.

לקפוץ.לקפוץ .

לרקודלבעוט בכדור

לבעוט בכדור.לבעוט בכדור.

ללכת.ללכת.

לרקוד.לרקוד.

לקפוץ.לקפוץ.
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לפיכך נברא אדם יחידי לפיכך נברא אדם יחידי 

“שלא יאמר אדם לחברו: אבא גדול 

מאביך” 

 

כולנו צאצאי האדם הראשון ולכן כולנו 

שווים

“שלא יאמר אדם לחברו - אבא גדול מאביך”.“שלא יאמר אדם לחברו - אבא גדול מאביך”.

כולנו  ולכן  הראשון  האדם  צאצאי  כולנו 
שווים.

כולנו  ולכן  הראשון  האדם  צאצאי  כולנו 
שווים.

“לפיכך חייב אדם לומר:

בשבילי נברא העולם”.

“לפיכך חייב אדם לומר:

בשבילי נברא העולם”.

אבל  זהים  חפצים  מייצרים  אדם  בני 
בהולדה נוצרים אנשים שונים.

אבל  זהים  חפצים  מייצרים  אדם  בני 
בהולדה נוצרים אנשים שונים.
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לפיכך נברא אדם יחידי לפיכך נברא אדם יחידי 

“שלא יאמר אדם לחברו - אבא גדול מאביך”.“שלא יאמר אדם לחברו - אבא גדול מאביך”.

כולנו  ולכן  הראשון  האדם  צאצאי  כולנו 

שווים.

כולנו  ולכן  הראשון  האדם  צאצאי  כולנו 

שווים.

“לפיכך חייב אדם לומר:

בשבילי נברא העולם”.

“לפיכך חייב אדם לומר:

בשבילי נברא העולם”.

בני אדם מייצרים חפצים זהים אבל בהולדה 

נוצרים אנשים שונים.

בני אדם מייצרים חפצים זהים אבל בהולדה 

נוצרים אנשים שונים.
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זרועזרוע

כתף-מפרק המחבר את הזרוע לגוף.כתף-מפרק המחבר את הזרוע לגוף.

מרפק - מפרק המחבר בין הזרוע לאמה.מרפק - מפרק המחבר בין הזרוע לאמה.

ומסתיימת  היד  כף  במפרק  מתחילה   - אמה 
במרפק.

ומסתיימת  היד  כף  במפרק  מתחילה   - אמה 
במרפק.

כף יד - משמשת לאחיזה ובה חמש אצבעות.כף יד - משמשת לאחיזה ובה חמש אצבעות.

כתף-מפרק המחבר את הזרוע לגוף.כתף-מפרק המחבר את הזרוע לגוף.

מרפק - מפרק המחבר בין הזרוע לאמה.מרפק - מפרק המחבר בין הזרוע לאמה.

ומסתיימת  היד  כף  במפרק  מתחילה   - אמה 

במרפק.

ומסתיימת  היד  כף  במפרק  מתחילה   - אמה 

במרפק.

כף יד - משמשת לאחיזה ובה חמש אצבעות.כף יד - משמשת לאחיזה ובה חמש אצבעות.
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חושיםחושים

אוזנים - שמיעהאף - הרחה

אף - הרחהאף - הרחה

אוזנים - שמיעהאוזנים - שמיעה

פה - טעםפה - טעם

עיניים- ראייהעיניים- ראייה

עיניים- ראייה פה - טעם

אף - הרחהאף - הרחה

אוזנים - שמיעהאוזנים - שמיעה

פה - טעםפה - טעם

עיניים- ראייהעיניים- ראייה
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לבלב

לב שבור- כאב, צערלב שבור- כאב, צער

לב זהב - נדיבות וטוב לבלב זהב - נדיבות וטוב לב

לב של אבן - אכזריותלב של אבן - אכזריות

לב אחד - שותפות, ביחדלב אחד - שותפות, ביחד

לב שבור- כאב, צערלב שבור- כאב, צער

לב זהב - נדיבות וטוב לבלב זהב - נדיבות וטוב לב

לב של אבן - אכזריותלב של אבן - אכזריות

לב אחד - שותפות, ביחדלב אחד - שותפות, ביחד
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רגשותרגשות

כעספליאה

שמחהשמחה

עצבעצב

כעסכעס

פליאהפליאה

עצבשמחה

שמחהשמחה

עצבעצב

כעסכעס

פליאהפליאה
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משחק זיכרון

במשחק 24 קלפים בעלי גודל זהה. 	•

לכל קלף יש בן זוג: קלף אחד הוא היגד וקלף בן-הזוג, הוא תמונה.	•

נחלק לילדים כרטיסיות ריקות ונבקש מהם לצייר ו/או לכתוב קלפים נוספים ולהוסיף אותם למשחק.	•

כך יווצר מאגר גדול של כרטיסיות שהילדים יוכלו להחליף אותו ביניהם. 	•

מהלך המשחק:

הופכים את כל הקלפים.	•

בכל תור אחד השחקנים יהפוך שני קלפים, כמקובל במשחקי זיכרון. 	•

במידה ונמצא זוג קלפים, השחקן שמצא את הזוג, משחק תור נוסף. 	•

במידה ואין זוג עוברים לשחקן הבא. 	•

אני קופצ/ת בעזרת הרגלים1

2
“לכל אחד ואחת יש בית 

ביתביתשקוראים לו גוף”
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אני יכול/ה לטעום3

אני יכול/ה להריח4

כמה רעש! אני לא שומע/ת...5

החיים והמוות ביד ה...7
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רגל פה רגל שם8

המוח - “מחסן” הזיכרונות9

“הידיים הקפוצות יתארכו”10

לב כבד11
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cmkalina :צילום

12

ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם” ִנים ּכֵ ִנים לָפּ ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם”"כמִים הָפּ ִנים ּכֵ ִנים לָפּ "כמִים הָפּ

13
“למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות 

אותי”

משחק זיכרון כיתתי 

הכנת כרטיסיות - זוגות הכרטיסיות במשחק זה, מורכבות מדיוקנאות ילדי וילדות הכיתה, כפי שהם ציירו 	•

2, “לפיכך נברא אדם יחידי”[. את עצמם במהלך לימוד התכנית ]חטיבה 

שניתן 	• משותף,  זיכרון  משחק  נוצר   .2 חטיבה  במהלך  שצוייר  הדיוקן  ובהן  כרטיסיות  זוג  מכינ/ה  ילד/ה  כל 

לשכפל ולאפשר לשחק בכמה קבוצות במקביל. 

המלצה - מומלץ ליצור משחק זה כסיכום לתכנית כולה ואף להכינו כערכת מתנה אישית לכל ילד/ה, כמתנת 	•

סוף שנה.  
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Bernie Goldbach :צילום

משחק סיום חגיגי 

משחק סיכום זה מהווה סיום חגיגי, מהנה ורפלקטיבי של הנלמד בתכנית.	•

במשחק זה ישנה חשיבות לקבוצתיות ולשיתוף הפעולה.	•

אביזרים:

לארבע: 	• המחולק  מעגלי  לוח 
] ר’ לוח בנספח[

 ” “אני  .1

“אני ואתה”   .2

“אנחנו”   .3

“אף אחד”  .4

נניח 	• המעגל  במרכז   - חוגה 
צדו  על  שנסובב  קטן  בקבוק 

והוא ישמש כחוגה. 

•	.1-6 קובייה ובה מספרים 

כרטיסיות: 	• של  ערמות  שלוש 
”, “אני ואתה”, “אנחנו”. “אני

מהלך המשחק:

המשתתפ/ת הראשונ/ה מטיל/ה קובייה.	•

6 יש לסובב את החוגה.	•  ,3  ,1 במידה והקובייה מראה את אחד המספרים 

במידה והקובייה מראה מספרים אחרים - התור עובר לבא/ה בתור. 	•

המחוג ייעצר על אחד מארבע החלקים. 	•

”, “אני ואתה” “אנחנו”.	• המשתתפ/ת לוקח/ת קלף בהתאם לחלק בלוח עליו מראה החוגה: “אני

במידה והמחוג הראה על “אף אחד”, התור עובר לילד/ה הבא/ה.	•

משימות “אני” יתבצעו ע”י הילד/ה שסובב/ה את המחוג.	•

בטרם 	• עוד  להצטרף,  המוזמנ/ת  וחבר/ה  המחוג  את  שסובב/ה  הילד/ה  ע”י  יתבצעו  ואתה”  “אני  משימות 
מרימים קלף ורואים מהי משימת “אני ואתה”. 

משימות “אנחנו” יתבצעו ע”י כלל הקבוצה.	•

כמובן שניתן לשחק שוב ושוב את אותן הכרטיסיות ע”י ילדים שונים, במידה והשחקן מקבל כרטיסיה שכבר 	•
הייתה לו הוא יכול להחליפה.
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קלפי המשחק:

“אנחנו”“אני ואתה”“אני”

הסתדרו בצורת לב שימו לב!מצאו שלוש תכונות דומות.האיבר שאני הכי אוהב/ת בגופי.

כל חברי הקבוצה צריכים להשתתף!

מצאו שני דברים דומים ושני דברים יכולת שהייתי רוצה להוסיף לגופי.

דומים במראה שלכם.

קבלו החלטה משותפת: מהו האיבר 

הכי חשוב בגוף האדם.

המשך/המשיכי את המשפט: 

“בעזרת גופי אני יודע/ת....”

מצאו שלושה מקומות אליהם אתם 

לא אוהבים ללכת....

בעזרת  משותף  מקצב  ליצור  עליכם 

מחיאות כפיים ותיפוף על הברכיים.

מי אמר למי:

“הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו”

קרב תרנגולים:

כל משתתף עומד על רגל אחת

משלב ידיים

ע”י  תנסו  דקה  חצי  ובמשך 

]זהירות!  קלות  דחיפות 

שלובות  בידיים  בעדינות![ 

הרגל  את  להוריד  לשני  לגרום 

המקופלת. יש לקרוא כתרנגולים 

במהלך המשחק - קוקוריקו!

הכינו ריקוד משותף.

שעושים  פעולה  בפנטומימה  הצג/י 

בעזרת הידיים. 

אוהבים  שאתם  חושים  שני  מצאו 

במיוחד.

הסתדרו לפי ההוראה הבאה: “עקב 

” בצד אגודל

האהוב  המאכל  בפנטומימה:  הצג/י 

עלי הוא...

ששניכם  משחק  בפנטומימה  הציגו 

אוהבים לשחק.

הנעליים:  מידת  ע”פ  הסתדרו 

מהקטן לגדול.

רגלי  שם  אוהב  שאני  “למקום 

המקום  מהו   - אותי”  מוליכות 

שאת/ה אוהב/ת?

חדשה  תסרוקת  לחבר/ה  הכינו 

בדקה!

שלושת  הם  מה  כקבוצה  החליטו 

המאכלים הכי טעימים.

זוכרים  שאתם  רגע  על  ספרו 

מהלימוד בתכנית “אני וגופי”.

זוכרים  ששניכם  אחד  דבר  על  ספרו 

מהלימוד בתכנית “אני וגופי”.

החליטו על פעילות משותפת שאתם 

יכולים לעשות אחרי הצהרים קבעו 

יום ושעה ובצעו אותה!
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נספח - לוח משחק

אני

אני ואתה

אף אחד

אנחנו
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העבודה החינוכית בחינוך המשותף - צו פיוס

בהנחיית מסגרות חינוכיות ובהובלת מסגרות 	• ממנחות בעלות ניסיון רב  הצוות הפדגוגי של צו פיוס מורכב 

שכאלה במסגרת החינוך המשותף. 

מנהלי 	• עם  פעולה  ושיתוף  עדכון  בתיאום,  ופועלות  לשבועיים  אחת  בשטח  הצוותים  עם  נפגשות  המנחות 

בתי הספר וכן עם המפקחות במקום.

כחודש לפני כל חג ומועד נשלחת חוברת בנושאי מעגל השנה.	•

באופן 	• והמסגרת  הצוות  לצרכי  המותאמת  תכנית  יוצרים  ויחד  פיוס  צו  מנחת  עם  ודנים  קוראים  הצוותים 

ייחודי.

בכל תחילת שבוע נשלח אל הצוותים עלון העוסק בפרשת השבוע ומציע אפשרויות שונות לפעילות, בהתאם 	•

לגילם של הילדים ובו הקולות המגוונים של מסגרות צו פיוס.

בנושאי 	• ספריות  בית  השתלמויות  מנחה  הצוות  וכן  ארציות  השתלמויות  מספר  מתקיימות  השנה  במהלך 

הליבה של החינוך המשותף.       
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העבודה החינוכית בחינוך המשותף - צו פיוס

מיטבית. 	• ופדגוגיה  המשותף  החינוך  בנושאי  ארציות  והשתלמויות  ספריות  בית  השתלמויות  מתקיימות 

לדוגמה: "דרכים שונות לסיפור תורה או מדרש – איך עושים את זה", הצעות לפתיחת בוקר, טקסים ומסיבות 

בחינוך המשותף, תכנון נושא ותכנון שנתי, תפילה ועוד.

בחינוך 	• שנים  ארוכי  תהליכים  מתיעוד  המנחות,  של  מניסיונן  מגיע  הלימודים  תכניות  את  המרכיב  התוכן 

ספר  בתי  של  רשת   – רבס"ק  רשת  עם  השאר  בין  פעולה,  משיתופי  הכתב,  על  עד-עתה  עלו  שלא  המשותף 

יהודים ברחבי העולם המלמדת ילדים ממגוון זהויות וכן יש בה פיתוח מקורי.

וכן 	• שונות,  ולקבוצות  השונות  למסגרות  המתאימה  בחירה  ומאפשרים  עשירים  העלונים  תכני  בחירה: 

מאפשרים גיוון וריענון לצוותים החינוכיים.
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