
 משרד החינוך                                                                ד"בס

 מינהל החינוך הדתי

 ד"היחידה לחינוך לשוני בחמ

 

 (ד, ויקרא כה) "ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ"

 ד"הצעה למהלך הוראה לתלמידי החינוך היסודי בחמ

 ד"צוות היחידה לחינוך לשוני בחמ: קראו והעירו. דמןדבורה פרי: כתיבה

 

 םלתלמידי תהיה בו הוראה מהלך מציעים אנו, הבאה עלינו לטובה, ה"לקראת שנת השמיטה תשע

מבוסס על המהלך . הערכים המיוחדים הבאים לידי ביטוי בשנה מיוחדת זו אתלמוד וללמד ל הזדמנות

והלמידה " לב לדעת"משקף את עקרונות תהליך ההוראה . ד"לה שותף מינהל החמ, "אמנת השמיטה"

 . תוך קידום ההישגים בתחום השפה, המשמעותית

בעצמם על האמנה ירצו לחתום שי השמיטה כך מטרת מהלך ההוראה היא לחבר את התלמידים לערכ

 .ובהמשך יפעלו לשכנע אחרים לעשות כן

קהל . פי שיקול הדעת של המורים-המסמך מתאר את המהלך הכללי כך שניתן לחלק אותו לשיעורים על

 .'ו-'היעד הוא תלמידי כיתות ה

 ?אמנת השמיטהמהי 

החינוכיים והחברתיים הבאים לידי ביטוי היא להצהיר על מחוייבות לערכים  "אמנת השמיטה"מטרת 

 . בשנת השמיטה ברוח האמנה שכרתו השבים לציון בתקופת נחמיה

 

 

 תיאור מהלך ההוראה

 . של התלמידים על האמנה וחתימה" אמנת השמיטה"למידת , "אמנה"הבנת המושג  -'חלק א

 העמקה של הלמידה אודות אחד מהערכים הכלולים באמנה על פי בחירה - עבודה בקבוצות: אפשרות

 .לחתום על האמנה חריםלשכנע אבמטרה , כרזה או כתיבה של מאמר עמדה -'חלק ב
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 מטרות החינוך הלשוני

ולתהליכי ההוראה  אמה לתלמידיםהדעת של המורה בהת המטרות הספציפיות יגזרו על פי שיקולי

סקים במיומנויות השפה י האגף לחינוך יסודי עו"מבחר דגמי הוראה שפורסמו ע. שכבר התבצעו בכיתה

ניתן לבחור מיומנות שפה . ל"שהתלמידים יוכלו לבצע את המצופה במהלך ההוראה הנהנדרשות כדי 

 .להוראה מפורשת במהלך זה ולהעזר בדגם הוראה רלוונטי

בזיקה להישגים הבאים מתוך תוכנית )להלן מיומנויות השפה הבאות לידי ביטוי  ביחידת הוראה זו 

 (:הלימודים

 שהם חלק מהמורשת , הרעיונות והמסרים העולים מהקריאה בטקסטים, נת הנושאיםהב

 .7הישג -מופיעים ציטוטים רבים של פסוקיםבאמנה  -התרבותית היהודית

  2הישג – ועוד" פלייר", כתבה בעיתון, מאמר עמדה, כרזה -בכתבהבעת עמדה מנומקת 

 ינהלו שיח עמיתים , ו יצרו תקשובית בה התלמידים יחקר/מומלץ ליצור סביבה מתוקשבת ,

 . 'יעריכו את תוצרי החברים וכו

 

ישנן מיומנויות ערכים הכלולים באמנה העמקה של הלמידה אודות אחד מהעבודה בקבוצות ולבוחרים ב

 :נוספות

  5הישג - ממגוון מקורותהפקת מידע. 

 לנסיבות על ידיו לנמען ,לנושא וצורתם הדברים התאמת תוכן תוך בהרצאה הצגת רעיונות 

 -                                                                                                                             :(1הישג )

                                                                                 ביסוס הנאמר מתאימה תוך פירוט דיבור לעניין וברמת

                                                                                                                                                                 הגיוני הצגת רעיונות ברצף -

                                                                                                         קבילה בלשון מתאים ושימוש בחירת משלב -

  ועצמת הקול הדיבור התאמת נימת -

 (1הישג ) האזנה הממוקדת בדברי אחרים תוך:                                                                                                   

                   מעקב אחר רצף הדברים                                                                                                           -

                                      גילוי רעיונות בנאמר                                                                                -

                     פרשנות הערכה ונקיטת עמדה לגבי תוכן הדברים                                                                                     -

                                                                                פרשנות של התנהגותו הבלתי מילולית של הדובר  -

 התייחסות לאופן ולצורת ההצגה של הדברים -
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 "לב לדעת"ו קרונות הלמידה המשמעותית במהלך ההוראהע

                     הלומד  מעורבות, ולחברה ללומדערך : מושתתת על שלושה עקרונות עיקריים למידה משמעותית

                                         למידה זו מזמנת ללומד חוויה רגשית וקוגניטיבית מעניינת ומאתגרת   .ללומד רלוונטיות, והמלמד

 . המאפשרת הן למידה עצמאית והן למידה בתוך אינטראקציה עם אחרים

 בסוף להגיע יהםעל לאיזה תוצר ההתחלה מן ברור לתלמידים. תוצר מכוונת למידה מזמנת זאת  יחידה

להם להיות  מאפשרת זאת ידיעה. "אמנת השמיטה"טקסט שמטרתו לשכנע אחרים לחתום על  – התהליך

 .מראש שנקבעתוצר ל להגיע כדי ולשפר דברים על לחזור, מעורבים ופעילים בתהליך הלמידה ובמהלך הכתיבה

של התלמיד בבית הספר  נושא השמיטה והערכים הנלמדים מתוך אמנת השמיטה מוכרים לעולמו: ערך

במהלך ההוראה התלמיד מעמיק במשמעות וחשיבות הנלמד הן ברמה אישית והן ברמה . ד"של החמ

לתלמיד ניתנת בחירה של ערך אחד בו ירצה . הכללית שכן הוא פועל לשכנע אחרים לחתום על האמנה

 . להעמיק את הידע האישי שלו

העובדה שבהמשך יצטרך ללמד את חבריו . הלמידההתלמיד בוחר את הערך בו יעמיק את : מעורבות

למידה מעורבות התלמיד תבוא לידי ביטוי ב. את הנושא שבחר מכוונת את תהליך הלמידה האישי

 .שכנוע אנשים נוספים לחתום על האמנהפעילה במסגרת הקבוצה ובהמשך ב

המהלך . הספרד מסביבת משפחתו ומבית "לחיי התלמיד בחמ רלוונטיהנושא הנלמד : רלוונטיות

התלמיד פועל לקידום ערכים בפעולתו . מאפשר לתלמיד ליישם את הנלמד ברמת הכיתה ומעבר לה

  .כוחה של האמנה הוא ביכולת לחבר אנשים שונים לתכניה .לחיבור של אנשים נוספים לתוכן האמנה

 

ה משולבים מפגש והפנמ, קשב: "חוויית הלמידה המשמעותית"השלבים שבבסיס  -"לב לדעת"עקרונות 

  .יחידת ההוראהבמהלך 

 

  "אמנה"והבנת המושג " אמנת השמיטה"למידת  -'שלב א

 . הסבר על התהליך ועל התוצר המצופה

 הדרך להפניית הקשב נתונה לבחירת המורה על בסיס הרקע של התלמידים והידע  -שבק

תמונות , בו יש קישורים לסרטונים ד"באתר החמ ניתן להעזר. הקודם שלהם בנושא השמיטה

 .ס היסודי"וסיפורים המתאימים לתלמידים בגיל בי

 תתרשמב מילונים או מודפסים מילונים באמצעות -"אמנה" המילה של מילוני בירור. 

  כגון הלמידה תתייחס לתוכן האמנה ולמאפיינים ייחודים -ת השמיטהאמנהצגת: 

  ?מהי אמנה

לעגן אותה בחוקי , אמנה היא הסכם המחייב את הכותבים והחותמים שאישרו את האמנה לכבד אותה

 .המקום ולהביא אותה לידיעת הציבור

 . מבטיח למלא את כל הדרישות של האמנה, ציבור שמסכים לאמנה

 .רא סעיףבאמנה נקעיקרון כל 

כפי שכתוב בספר נחמיה ', שכרתו ברית עם ה, אחת האמנות העתיקות ביותר היא אמנת העולים מבבל

 " ֹכֲהֵנינו, ָשֵרינּו ְלִוֵינּו, ֶהָחתּום, ְוַעל; ֲאַנְחנּו ֹכְרִתים ֲאָמָנה ְוֹכְתִבים, זֹאת-ּוְבָכל :"'פרק י

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/YehidotMafmarim/
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'; ה-ֲאֶשר ִנְתָנה ְבַיד ֹמֶשה ֶעֶבד', ּוִבְשבּוָעה ָלֶלֶכת ְבתֹוַרת ה ּוָבִאים ְבָאָלה:"עיקר האמנה בספר נחמיה היא 

 ..ְוֻחָקיו, ּוִמְשָפָטיו, ֲאֹדֵנינּו' ֹת ה ִמְצו-ָכל-ֶאת, ְוִלְשמֹור ְוַלֲעשֹות

 .בנספח-הרחבה .אמנת רומא ועוד, נבה'היום ישנן אמנות בין לאומיות רבות ומפורסמות כמו אמנת ז

 

 

 :בזיקה לתוכן מבנה האמנה

 כותרת 

  רקע 

  הצהרה על מטרת האמנה והמחוייבות
 לערכיה

 כל נושא כולל  -פירוט ארבעה ערכים
 וציטוט מהתורה  הסבר, כותרת

 (מרכאות וציון מקור)

 סיום ומקום לחתימה 

 היבט לשוני

 הפעלים . האמנה כתובה בלשון רבים
 , בלשון עתיד

  . כוונות לגבי העתיד כהצהרת

 

 

 

 מה התחדש -מומלץ לשוחח עם התלמידים אודות המפגש עם הערכים שלמדו -במליאה דיון ?

מוקד הדיון בכיתה יהיה משמעות שמירת השמיטה  ?האם ידעו שהם קשורים לשנת שמיטה

  .בשנה הקרובה יעל עצמ לוקח" אני"אלו מעקרונות השמיטה  -והמשמעות היישומית על היחיד

. ולמידת עמיתים( על פי בחירה)המשך העמקה של תוכן האמנה במסגרת קבוצתית  -בחירה

  .כאןללחוץ להרחבה נא 

  תהליך התלמידים המעוניינים חותמים על האמנהה בתום -הפנמה ויישוםלאחר הלמידה ,

  .ליישום בשנת השמיטה" עשיה מעשית"ולוקחים על עצמם 
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לחתום על  נשים נוספיםבמטרה לשכנע א "פלייר/"כרזה, כתיבה של מאמר עמדה – 'שלב ב

 .האמנה

 בקהילת אנשים לשכנע ינסו התלמידים .מטרת הלמידה היא הפקת טקסט למטרות טיעון ושכנוע

 לייחודיותה נחשפו הם בו ,בכיתה שעברו התהליך לאור השמיטה אמנת על לחתום, ומחוצה לו ס"ביה

 .השמיטה תשנ של

במידה . תהליך הכתיבה ילמד בהתאם לידע הקודם של התלמידים ובהתאם לסוגת הכתיבה שנבחרה

במידה ואין ידע מוקדם יש . ניתן ליישם אותו בהקשר זה, ולתלמידים יש ידע מוקדם אודות הסוגה

 . להוסיף תהליך של הוראה מפורשת למאפייני הסוגה

 שהילדים מעוניינים שאנחנו דבור שיח של שונים מצבים מזמןו מזמין שיתופי תוצר הכנת של תהליך

 הבעת, הערות הערת, שכנוע ניסיונות, טקסט על פילוסופי גם ולעתים תיאורטי, עיוני דיון: בהם יתנסו

 .ועוד היצירה במהלך שצצות לבעיות פתרונות למצוא במטרה פרגמטי שיח, הערכה

 :דגשים

 מבררים עם התלמידים מה הם יודעים על . ייניומגדירים עם התלמידים את התוצר ומאפ

 ? מה המילים המתאימות? מהו הניסוח המתאים? מה צריך להיות כלול בה, הסוגה שנבחרה

  לפני תחילת הכתיבה יש . מבררים עם התלמידים מי הנמענים-כתיבה במהלךהתחשבות בנמען

? הדברים המתאיםמהו סדר הצגת , מה הידע שלהם אודות השמיטה)לאפיין את הנמענים 

 ועל הניסוח על תשפיע השונים לנמענים התוצר התאמת איך (. התאמת משלב השפה ועוד

 ?קטנים לילדים שמיועד מתוצר למבוגרים שמיועד תוצר שונה יהיה במה? העיצוב

 התנסות בכתיבה במסגרת קבוצה. 

 עקבותב .עמיתים משוב של התועלת ואת הערך את להדגיש חשוב  -תהליך טיוט ושכתוב 

 משוב או המורה של משוב להיות יכול המשוב. שלהם התוצר את התלמידים ישכתבו המשוב

 :משוב יעיל עקרונות .עמיתים של

  .סוגהה כתיבת של להיבטים הנוגעות מרכזיות בנקודות בעיקר יעסוק המשוב .1

 .לשיפור הצעות - האפשר ובמידת, שיפור הטעון של ברור הסבר יכלול המשוב .2

 .   עניינים של מצומצם במספר קיעסו המשוב .3

 :להרחבה

 .האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך, "בילוי נעים"יחידת הוראה 

 .האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך, "צרכנות נבונה"יחידת הוראה 

 

 .יערך תהליך פרסום לגיוס חותמים על האמנה, לאחר גיבוש התוצר הסופי

 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FD99E10C-1102-4C39-966A-8F8EA4745078/160952/beloy.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/ChomreyEzer/Tzarchanut.pdf
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 :יםנספח

  אמנת השמיטה
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 (רקע למורה: )סוגי אמנות

 בין לאומית אמנה

וארגונים  מדינות שעליו חתומים, המשפט הבינלאומי הפומבי במסגרתהיא הסכם שנעשה  אמנה

 .בינלאומיים

כלומר הכניסו אותה כחלק מהחקיקה , האמנה מחייבת רק את המדינות והארגונים שאשררו אותה

ביחס  ארצות הברית כמו למשל)מדינות שחתמו על האמנה אבל לא אשררו אותה . הפנימית שלהם

 .לא מחויבות לאמנה( אמנת קיוטול

 חברתית אמנה

רעיון האמנה החברתית מבוסס על כך שבני האדם הסכימו מרצונם החופשי להתארגן בחברה ולקבל על 

 .פיקוח ומגבלות, חוקים, עצמם כללים

אך זוכה לביטחון קיומי רב יותר , האדם אמנם מאבד חלק מחירותו הטבעית. הסכמה זו היא מעין ברית

  ת היא רעיון ואינה מסמך כתובהאמנה החברתי. ולדאגה לצרכיו ולזכויותיו

 .רעיון האמנה החברתית עומד בבסיסה של כל מדינה דמוקרטית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%98%D7%95
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 .ולמידת עמיתים( על פי בחירה)העמקה של תוכן האמנה במסגרת קבוצתית 

 הכיתה תתחלק . כל תלמיד יבחר את הערך בו הוא רוצה להעמיק -בחירה וחלוקה לקבוצות

 .ירת התלמידיםלקבוצות על פי בח

 המטרה היא . בחלק זה מתבצעת בקבוצה הפועלת הלומדת בתהליך בעל אופי חקרני -פגשמ

לאחר הלמידה . להעמיק את ההבנה אודות הנושא הנבחר תוך קישור לעולמם של התלמידים

 . פוסטר וללמד את חבריהם לכיתה/הקבוצתית על התלמידים להכין את הנושא להצגה על לוח

 :ם מרכזיים לעבודה הקבוצתיתשני מאפייני

 הסעיף הרלוונטי באמנה ומקורות נוספים -למידה של מקורות בנושא. 

 יום בסביבה הקרובה ובמשפחה-מחיי היום -למידה חוץ כיתתית. 

 

 הוראה מפורשת של מיומנויות שפה

שלב על המורה ל. בחלק זה התלמידים נדרשים להשתמש במיומנויות שפה ובמיומנויות עבודה בקבוצה
 . הוראה מפורשת בהתאם לידע הקודם של התלמידים

במידה והתלמידים לא למדו כיצד לערוך ראיון ולארגן את עיקרי הדברים יש לשלב  -עריכת ראיון -
מה חשוב ? מהי שאלת ראיון טובה ? ללמדם מהו ראיון . למידה זו במסגרת עבודת המורה עם הקבוצות

כדאי להציע כלים תקשוביים שבהם ניתן ? איך קובעים ראיון ?  איך נערוך את הדברים? לשאול בנושא 
 .תהליך הטיוט והשכתובלכלי תקשובי וכן  הקלטה: כגון להשתמש לטובת  הראיון

 

 (:לא זהים)ניתן להעזר ביחידת הוראה שפורסמו באגף לחינוך יסודי לפירוט תהליכים דומים 

  האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך -"לתפארת מדינת ישראל"יחידת הוראה . 

 הפקת מידע ממקורות מידע שונים -

 הכנה והצגה של הרצאה  -

 .ותוצרים תהליכים של וביקורת הערכה לשם עמיתים עם שיח יצירת -

  האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך-"יום המשפחה"הוראה יחידת. 

 ולנסיבות לנמען, לנושא וצורתם הדברים התאמת תוך רעיונות הצגת -

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E8DD7C75-D0EE-4C3D-A39D-1DAC8AB16071/160994/teferet.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E8DD7C75-D0EE-4C3D-A39D-1DAC8AB16071/170394/yom_hamishpacha.pdf
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 אהבת הארץ

  :מקורות

o "ֶאֶרץ ִחָטה : אלוקיך ְמִביְאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ַמִים ַעַיֹנת ּוֶתֹהֹמת ֹיְצִאים ַבִבְקָעה ּוָבָהר' ִכי ה

ֶאֶרץ ֲאֶשר לֹא ְבִמְסֵכנֻת תֹאַכל ָבּה ֶלֶחם לֹא ְתַחֵסר ָכל : ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ַזִית ָשֵמן ּוְדַבש ְוֶשֵעָרה ְוֶגֶפן

 (ח-ז, דברים ח) ָבּה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמַהְרֵרָיה ַתְחֹצב ְנֹחֶשת

o " והוא ', אלא היא של ה -נו אותה בעצמנוהשמיטה מזכירה לנו שהארץ איננה שלנו כי אנחנו לקח

בשנה זו יש לנו הזדמנות לחזק את הקשר שלנו לארץ ישראל ולזכור שהיא איננה ארץ .  נתנה לנו

אלוקיך בה מרשית השנה ועד ' אלוקיך דרש אתה תמיד עיני ה' ה אשרארץ " אלא, ככל הארצות

 (יב-יא, דברים יא" )אחרית שנה

 : למידה חוץ כיתתית

עולים : למשל. ישראלארץפועלם עולה אהבת /תראיין אנשים שממעשיהם הארץ אהבתהעוסקת ב הקבוצה

הקבוצה תתעד את הזיקה לארת ישראל . חקלאים ועוד, אנשי התיישבות ,שהגיעו לארץ בתקופות שונות

כל אחד מחברי הקבוצה ינסה להראות כיצד הוא ומשפחתו מבטאים את אהבת , לאחר מכן .והביטוי שלה

י "בשנת השמיטה אנו דואגים לארץ ע. חיזוק ההתיישבות ועוד, טיולים בארץ, קניית תוצרת ישראל: רץהא

 .לחזור למצבה הראשוני וכך אנו מבטאים את אהבתנו אליה, זה שאנו נותנים לה לנוח מעבודה

 ת קבוצתיותדוגמא לפעילויו

 ניתן להתאים את המקורות ואת המשימות לשונות בין התלמידים
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 מעורבות חברתית

  :מקורות

o כל עניינה של מצוות שמיטה היא חמלה וחנינה על כל בני " -(מורה נבוכים)ם "הרמב

בשמיטה כל העבדים העבריים יוצאים . בשמיטה הולכים כל פירות האילן לעניים. האדם

יש ". .."בשמיטה מתקיימת שמיטת הכספים וכל מי שהיה לו חוב מתבטל חובו. לחופשי

 "עמך( עניי ) ואכלו אביוני "כמו שנאמר , וחנינה על כל בני אדם( רחמנות)מהם חמלה 

o אמרה , ללמוד מזה שלא יתנשא העשיר על העני".. -פרשת בהר, ספר הברית, הרב קאלישר

יחד עשיר ואביון יש להם רשות בגינות ובשדות , תורה שבשנה השביעית כולם שווים

 "לאכול לשבעה

o בכלל טעמי מצות השמיטה ( גם)=ונראה שזה נמי ... -ו"שנת תרע שם משמואל משפטים

' ב אלא יהי"ושלא יתנהג בפירות שביעית כדרך בעה, שלא יעבוד את האדמה כבעל הבית

וכשכל אחד מחזיק שדהו לעצמו , באשר כל חיי האדם תלוי ביבול הארץ, מופקר לכל

, שם בעלים מיבול הארץעל כן באה המצווה לסלק , ב זה עצמו מפרידו מזולתו"כבעה

 . ולהיות כל ישראל מתאחדים כאיש אחד חברים נמשכים אחר הפנימיות

 : למידה חוץ כיתתית

חים הפועלים ביישוב שלהם "גמ/עמותות/תחקור ארגונים מעורבות חברתיתהקבוצה העוסקת ב

יד ניתן להדגים מפעילות של משפחה של תלמ. ומסייעים לחלשים בחברה בדגש על דאגה למזון

או להצטרף לפעילות /חברי הקבוצה יכולים לראיין פעילים ו. הקשורה לפעילות צדקה או חסד

הקבוצה תתעד את שלמדה ואת .  כמתנדבים או ליזום פעילות של מעורבות חברתית של הכיתה

בשנת השמיטה יש להדגיש ש .כולל רגשות ומחשבות שעלו בעקבות השותפות בפעילותההתנסות 

החובות ו כולם בעלי מעמד שווה, אדם יכול ללכת ולקטוף פירות לצרכיו בשדה כל -כולם שווים

 .בטלים בשל שמיטת הכספים

 

 

 

 

 

 

 



00  

 אחריות סביבתית

  :מקורות

o נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר , בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון

תן דעתך . וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; הן םראה מעשיי כמה נאים ומשובחי":לו
מדרש ) ."שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי[ שים לב]

 (.'קהלת רבה ז
 

o טה אנו מתייחסים לטבע במלוא הדרו ונותנים לאדמה אפשרות לנוח ולחזור בשנת השמי

 ."'ַלה ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת". למצבה המקורי ללא עבודה בשדה
 . 

 : למידה חוץ כיתתית

. פועלים לשמירה על הסביבהתחקור כיצד בישוב מגוריהם  סביבתית אחריותהקבוצה העוסקת ב
חברי קבוצה זו יכולים ? האם הסביבה נקיה? ם לחשיבות המחזורהאם יש מודעות בקרב התושבי

אפשר גם לארגן מבצע , לכבוד שנת השמיטה. ס"מבצעים לעידוד השמירה על הסביבה בביהליזום 
התלמידים  .איסוף בקבוקים ובתוכם להכין עציץ אקולוגי שלא דורש השקיה במהלך השנה

 .'ר וכומחזו, יתייחסו להרגלים ביתיים של חסכון במים
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 התחדשות רוחנית

  :מקורות

o "יעסוק , וכאשר יפרוק עול עבודה... כי לא לעולם יהיו טרודים בעבודת אדמה ,ועוד טעם
 (ם"רמב..." )בתורה

o תנו רבנן ואספת דגנך מה תלמוד לומר לפי ":ב"תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה ע
שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן תלמוד לומר ואספת דגנך 

רבי ישמעאל רבי שמעון בן יוחי אומר אפשר אדם חורש  הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי
בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת 

 ".הרוח תורה מה תהא עליה

o הבטלה מעבודת  שתהיה כל השנה. 'שבת לה":ת ספר ויקרא פרק כה"ספורנו עה
. 'שבת לה :אלוהיך' שבת לה כמו שכיון בשבת בראשית באמרו מוכנת לעבודתוהאדמה 

 ":באופן מה' שגם עובדי אדמה כאשר ישבתו בשנה ההיא יתעוררו לדרוש את ה

o בעצם ימי המלחמה העולמית השנייה התקיים דיון רחב "..:הרב משה צבי נריה
נתברר לאנגלים כי חיוני הדבר לשחרר , בפרלמנט הבריטי על שאלת חינוך המבוגרים

זאת התורה שקיבלנו .  עובד ולאפשר לו לימוד והשתלמותאחת לכמה שנים את האדם ה
 ..."בסיני הקדימה את מסקנות הדיון הזה בלמעלה משלושת אלפים שנה

 . 

 : למידה חוץ כיתתית

תחקור את נושא לימוד התורה בסביבתם וכן את ערך התחדשות רוחנית הקבוצה העוסקת ב
הם יכולים לראיין אנשים , יישובחברי קבוצה זו יכולים לראיין את רב ה. המנוחה בשבת

הם יכולים לראיין . המשתתפים בשיעור קבוע ולשמוע מהם מה תורמת להם ההשתתפות בשיעור
. מורה שחזר משבתון ולשאול אותו מה הוא הרגיש ששנת המנוחה והלימודים העניקה לו

 .התלמידים יתייחסו לנושא לימוד התורה במשפחתם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03  

 

 . למידת עמיתים-הערכים באמנהלמידה אודות ארבעת 

בתום תהליך . לאחר איסוף המידע התלמידים מכינים את הערך שלמדו להצגה בפני חבריהם לקבוצה

 5 עד 3 תהיה דברים הצגת לכל הזמן מסגרת. ב יבחר התלמיד שייצג את הקבוצה במליאהשל משו

  .דקות

 

 נושא באותו שעסקה העמיתים קבוצת בפני שלו ההצגה את מציג התלמידים אחד.                     

 להצגה הרכיבים מאגר באמצעות הדברים הצגת את לבחון ומקפידים מאזינים העמיתים                

 (.בתחתית העמוד) מיטבית

 תלמיד מכל לבקש אפשר .ההצגה במהלך השונים לרכיבים משוב לכתוב המאזינים את מנחים 

 .בחירתם פי-על התלמידים של התייחסות לאפשר או מהמאגר אחר בהיבט להתמקד

 המציג לתלמיד שיינתן משוב בדף המאזינים של וההמלצות ההצעות, ההיגדים את מרכזים. 

 (רפלקטיבי תהליך) וההצגה ההאזנה מהלך בעקבות למדו מה לב לשים התלמידים תא מנחים 

 לשנות בוחר הוא מה ויגיד שקיבל המשוב של לפן מילולי באופן ויגיב יתייחס המציג התלמיד 

 .המשוב בעקבות

 בעצמם לתת שעליהם ההצגה על שלהם ללמידה מתייחסים המאזינים התלמידים. 

 .המציגים מהתלמידים אחד כל עם בקבוצה ייעשה דומה מהלך •

 . קהל בפני להציג מוכן מהתלמידים מי ובוחרים דעת שיקול מפעילים המהלך בתום •

 .נציג מכל קבוצה מציג את הערך של קבוצתו במליאה •

והן בהיבט ( ?איזה תובנות? מה למדו)התלמידים ישקפו א מהלך הלמידה הן בהיבט התוכן  -רפלקציה  •

 ( ?כיצד פעלתי במסגרתהקבוצה)החברתי  רגשי 

 משוב מיטבית דברים להצגת רכיבים מאגר 

  בנושא רב ידע גילה הדובר תוכן

  וממוקד ברור באופן בנושא עסק הדובר

  הגיוני בסדר הרעיונות את ארגן הדובר אופן

השומעים את לרתק מתאימים באמצעים השתמש הדובר  

ורהוטה תקינה בלשון השתמש הדובר  

  וברור רם בקול דיבור על הקפיד הדובר

  לו שהוקצתה הזמן במסגרת עמד הדובר
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