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כיתה  
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יחידת הוראה לבית הספר היסודי



שעור 

במערכת
אמנות–תורה 

תוכן
העולםבריאתנושא כללי

ההפרדה כמרכיב מרכזי בבריאהנושא ליחידת ההוראה

הטבע  –חשיבות מקום האדם בשמירה על הבריאה ➢מטרות הוראה מרכזיות

לשמירה על הבריאה–אחריות האדם על הסביבה ➢

טיפוח יחס של כבוד של האדם לבריאה➢
יצירה של נדבך  , ארגון, מה קדם למה: זיהוי תהליך וסדר הבריאה➢מטרות נלוות

(מאורות)כ המרכיבים שלו "ואח( אור)יצירה של מושג , על נדבך

חשיבות הדיבור בבריאה➢

בריאה אוטופית➢

יצירה של עולם➢

"(למינהו"–הבדלה , חלוקה)הפרדה מושגים מרכזיים

בריאה, גדר, ויקרא, וירא, מתחת, מעל, רווח, חלוקה, להבדיל, הפרדהאוצר מילים

חברה, סביבה, טבעלתחומי ידע אחריםחבוררב תחומיות

ממדי
ההוראה

יחידת הוראה לבית הספר היסודי



חשיבה
שאלות לחקר

?  מהי הבדלה? איך מבדילים ➢

?האם כדי להבדיל צריך להפריד➢

?  מהי הפרדה ? איך מפרידים ➢

?מאפיין אזור של הפרדהמה? היכן מוצאים הפרדות➢

?איך העולם יראה , תהליך הבריאהלפני, האם אלוהים ידע מראש➢

חיפוש וגילוי הפרדות במרחב הציבורי–למידה מתוך התבוננות מיומנויות חשיבה

מיון וסיווג  , הקבצה, איסוף מידע, שלביםזיהוי, הפרדה
טבלה, חלוקהמארגני חשיבה

לשייך, לסווג, לארגן, להבחין, להפריד בין לבין, להבדילשפת החשיבה

כלים  , חשיבהיצירתיות

יצירתיים

יצירת הפרדות מהדמיון–המצאה ➢

?  איך יוצרים יש מאין➢
?איך יוצרים סדר באי סדר➢

?כיצד מסיימים? מה בא אחר כך, ממה מתחילים–מהו סדר שלבי היצירה ➢

מה ניצור  ? איך ניצור את ההפרדה ביניהם? מה למה אפשר להפרידבין➢

?כדי להבדיל ביניהם

ממדי
ההוראה

יחידת הוראה לבית הספר היסודי



אמנות

צפיה

באמנות

.שיש בהם קומפוזיציה המורכבת מחלקיםהתבוננות בציורים

:  המבוססות על תבניות גרפיות, אבחנה במרכיבי הפרדה חזותיים בציור

דגש על יצירות גיאומטריות של אשר➢

פיקאסו  , כמונדריאן: אמנים עם קומפוזיציה של חלוקות  פנימיות➢

יצירה  

באמנות

רישום הפרדות שמגלים בחצר➢
בקויםציור גרפי דמיוני של הפרדות ➢
,  יצירת מבנה דמיוני או מציאותי שיש בו הפרדה של גדר➢

תלת מימד בטכניקה מעורבת/ עבודה  בתבליט ➢

שפת 

האמנות

מרקם, צבע, דגם, תבנית, צורה, מבנה,קו מתאר, קו

ממדי
ההוראה

יחידת הוראה לבית הספר היסודי



למידה

-חוץ 

כיתתית

פריטים רישוםעל ידי ,ויצירת מאגר הפרדות" הפרדה"ברור המושג בחצר בית הספר

וכתיבת שם לכל אחד מהם, אביזרי הפרדה–בטבלה מתוך התבוננות 

כלים  

ומשאבי  

הוראה  

משאבי הוראה

'פרק א, ספר בראשית, התורה, המקראיהטכסט➢

מצגות באמנות  ➢
תמונות➢

יצירה אישית, שיחה במליאה, קריאה, ציור בחצרדרכי הוראה

תצוגה  

מלווה

ב-במסדרון בין כיתות א ➢ס"מקום בביה

פריטים ומוצגים

מעוצבות  , תוכן ואמנות, חשיבה–התוכנית מימדילוחות לשלושת ➢
בנייר וקרטון  על פי חלוקת הבריאה בספר בראשית

שולחן תצוגה➢
יצירות אמנות, שאלות חקר וחשיבה, פסוקים, יצירות התלמידים➢

ממדי
ההוראה

יחידת הוראה לבית הספר היסודי



פרוט רצף הפעילויות

פעילות  
'מס

מקוםתחום ידעתוכן

אםכיתתתורההכרות עם התוכן–קריאה בספר התורה -סיפור הבריאה  1

כתת אםתורהאיתור ומיון מידע–מימד ההבדלה בסיפור בריאת העולם 2

חצר בית הספראמנותאיתור וייצוג פריטי הפרדה מהסביבה, חיפוש–" הפרדה"המושג : ציור3

כיתהאמנות-תורה ביסוס והבניה של ידע–שאלות על הפרדה שאילת4

כתת אמנותאמנותהתבוננות ביצירות אמנות–אמצעי הפרדה בציור 5

כתהאמנותיישום והמצאה–ציור דמיוני מקווי הפרדה : יצירה6

חדר אמנותאמנותיצירת הפרדה בציור ופיסול כאמצעי לביטוי אישי7

עבודת ביתאמנות-תורה התבוננות בטבע כמקור השראה–התפעלות מהבריאה : צילום שקיעה8

כיתהאמנות-תורה הערכה, רפלקציה על הלמידה, הצגת עבודות9

'מסדרון כתה באמנות-תורה תצוגה מלווה ומסכמת10

מבנה
יחידת  
ההוראה



מטרות למידה
,  וסדר הבריאה על שלביו,הכרות  עם סיפור הבריאה

:כפי שמופיע בספר בראשית

בריאת העולם כתהליך המורכב משלבים➢

,  מתוהו ובוהו: שלבי הבריאה כנדבך על נדבך➢

ליצירת מרכיבי העולם והאדם, להבדלה

פעילות 
קריאת סיפור הבריאה בתורה1

מנחותמבנה השיעור ושאלות

.  המקראיהטכסטקריאה ולמידה במליאה וביחידים את 

?על מה מסופר בסיפור הבריאה➢

?ממה הוא מורכב? מהו מבנה סיפור הבריאה➢

תוכן

תורהתחום ידע

,בריאת העולםהנושא

ספר בראשית  

'פרק א



מטרות חשיבה

זיהוי תהליך המורכב משלבים➢

זיהוי הסדר בתהליך  ➢

הכרות עם תהליך התפתחותי➢

הכרות עם תהליך היוצר שלם מחלקים➢

פעילות 
קריאת סיפור הבריאה בתורה1

מיומנויות חשיבה

תבנית-מבנה זיהוי➢

זיהוי שלבים בתהליך➢

שפת החשיבה

,  שלב, לארגן-ארגון , לסדר-סדר 

,  ליצור, שלם, חלק, מבנה, תהליך

להרכיב-רכיב , לפתח



יתא  ֵראשִׁ א , בְּ רָּ יםבָּ ם, ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ָאֶרץ, ֵאת ַהשָּ ֵאת הָּ ָאֶרץ.  וְּ הָּ ה, ב וְּ תָּ יְּ ֹבהּוהָּ ֹחֶשְך, ֹתהּו וָּ הֹום-ַעל, וְּ ֵני תְּ רּוַח ; פְּ יםוְּ ַרֶחֶפת ַעל, ֱאֹלהִׁ ם-מְּ יִׁ ֵני ַהמָּ יםג ַוֹיאֶמר .  פְּ י אֹור, ֱאֹלהִׁ הִׁ י; יְּ הִׁ ד  .  אֹור-ַויְּ
א  יםַוַירְּ אֹור-ֶאתֱאֹלהִׁ י, הָּ ֵדל ; טֹוב-כִׁ יםַוַיבְּ אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך, ֱאֹלהִׁ א .  ֵבין הָּ רָּ קְּ יםה ַויִׁ אֹור יֹוםֱאֹלהִׁ לָּ , לָּ יְּ א לָּ רָּ ַלֹחֶשְך קָּ י; הוְּ הִׁ י-ַויְּ הִׁ ד, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ .  יֹום ֶאחָּ

יםו ַוֹיאֶמר  ם, ֱאֹלהִׁ יִׁ תֹוְך ַהמָּ יַע בְּ קִׁ י רָּ הִׁ יל, יְּ דִׁ י ַמבְּ יהִׁ ם, וִׁ יִׁ מָּ ם לָּ יםז ַוַיַעׂש .  ֵבין ַמיִׁ יעַ -ֶאת, ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ֵדל ֵבי, הָּ יעַ ַוַיבְּ קִׁ רָּ ַתַחת לָּ ם ֲאֶשר מִׁ יעַ , ן ַהַמיִׁ קִׁ רָּ ם ֲאֶשר ֵמַעל לָּ יַויְּ ; ּוֵבין ַהַמיִׁ ח  .  ֵכן-הִׁ
א  רָּ קְּ יםַויִׁ יעַ ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ם, לָּ יִׁ מָּ י; שָּ הִׁ י-ַויְּ הִׁ י, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ .  יֹום ֵשנִׁ

יםט ַוֹיאֶמר  ם ֶאל, ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ַתַחת ַהשָּ ם מִׁ וּו ַהַמיִׁ קָּ ד-יִׁ קֹום ֶאחָּ ֶאה, מָּ ֵתרָּ ה, וְּ שָּ י; ַהַיבָּ הִׁ א .  ֵכן-ַויְּ רָּ קְּ יםי ַויִׁ ה ֶאֶרץַליַ ֱאֹלהִׁ שָּ ֵוה, בָּ קְּ מִׁ יםּולְּ א ַימִׁ רָּ ם קָּ א ; ַהַמיִׁ יםַוַירְּ י, ֱאֹלהִׁ א ַוֹיאֶמר י.  טֹוב-כִׁ
ים יַע ֶזַרע, ֱאֹלהִׁ רִׁ ָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּ ֵשא הָּ ינוֹ , ַתדְּ מִׁ י לְּ רִׁ י ֹעֶׂשה פְּ רִׁ עוֹ , ֵעץ פְּ ָאֶרץ-בֹו ַעל-ֲאֶשר ַזרְּ י; הָּ הִׁ יַע ֶזַרעוַ יב.  ֵכן-ַויְּ רִׁ ָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּ יֵנהּו, תֹוֵצא הָּ מִׁ ֵעץ ֹעֶׂשה, לְּ י אֲ -וְּ רִׁ עוֹ פְּ -ֶשר ַזרְּ

יֵנהּו, בוֹ  מִׁ א ; לְּ יםַוַירְּ י, ֱאֹלהִׁ ייג.  טֹוב-כִׁ הִׁ י-ַויְּ הִׁ י, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ ישִׁ לִׁ .  יֹום שְּ

יםיד ַוֹיאֶמר  ם, ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ֹאֹרת בִׁ י מְּ הִׁ יל, יְּ דִׁ ַהבְּ ה, לְּ לָּ יְּ ים; ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהלָּ מֹוֲעדִׁ ֹאֹתת ּולְּ יּו לְּ הָּ ים וְּ , וְּ יָּמִׁ יםּולְּ נִׁ ם.  שָּ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ אֹוֹרת בִׁ מְּ יּו לִׁ הָּ יר ַעל, טו וְּ אִׁ הָּ ָאֶרץ-לְּ הִׁ ; הָּ טז.  ֵכן-יַויְּ
יםַוַיַעׂש  ֵני -ֶאת, ֱאֹלהִׁ ֹאֹרתשְּ יםַהמְּ ֹדלִׁ ֹדל-ֶאת:  ַהגְּ אֹור ַהגָּ ֶשֶלת ַהיֹום, ַהמָּ ֶממְּ ֶאת, לְּ ֶשֶלת ַהלַ -וְּ ֶממְּ ֹטן לְּ אֹור ַהקָּ הַהמָּ לָּ ים, יְּ בִׁ ֵאת ַהכֹוכָּ ֵתןיז.  וְּ ם ַויִׁ יםֹאתָּ ם, ֱאֹלהִׁ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ הָּ , בִׁ ירלְּ -ַעל, אִׁ
ָאֶרץ ֹשליח.  הָּ מְּ לִׁ ה, וְּ לָּ יל, ַביֹום ּוַבַליְּ דִׁ ַהבְּ אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך, ּולְּ א ; ֵבין הָּ יםַוַירְּ י, ֱאֹלהִׁ ייט.  טֹוב-כִׁ הִׁ י-ַויְּ הִׁ י, רֹבקֶ -ֶעֶרב ַויְּ יעִׁ בִׁ .   יֹום רְּ

יםכ ַוֹיאֶמר  ם--ֱאֹלהִׁ צּו ַהַמיִׁ רְּ שְּ ה, יִׁ עֹוֵפף ַעל; ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ עֹוף יְּ ָאֶרץ-וְּ ם-ַעל, הָּ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ ֵני רְּ א כא.  פְּ רָּ בְּ יםאֱ ַויִׁ ם-ֶאת, ֹלהִׁ ינִׁ יםַהַתנִׁ ֹדלִׁ ל; ַהגְּ ֵאת כָּ ה -וְּ ֹרֶמֶׂשתֶנֶפש ַהַחיָּ צּו ֲאשֶ הָּ רְּ ר שָּ
ם  יֵנֶהםַהַמיִׁ מִׁ ל, לְּ ֵאת כָּ יֵנהּו-וְּ מִׁ נָּף לְּ א , עֹוף כָּ יםַוַירְּ י, ֱאֹלהִׁ ם כב.  טֹוב-כִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ יםַויְּ בּו:  ֵלאֹמר, ֱאֹלהִׁ רּו ּורְּ אּו, פְּ לְּ ים-ֶאתּומִׁ ם ַבַימִׁ עֹוף, ַהַמיִׁ הָּ ֶרב, וְּ ָאֶרץיִׁ יכג.  בָּ הִׁ י-ַויְּ הִׁ יֹום  , רֹבקֶ -ֶעֶרב ַויְּ
י ישִׁ .  ֲחמִׁ

יםכד ַוֹיאֶמר  ינָּּה, ֱאֹלהִׁ מִׁ ה לְּ ָאֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ ֶרֶמׂש , תֹוֵצא הָּ ה וָּ ֵהמָּ תוֹ בְּ ַחיְּ ינָּּה, ֶאֶרץ-וְּ מִׁ י; לְּ הִׁ יםכה ַוַיַעׂש .  ֵכן-ַויְּ ינָּּה-ֶאתֱאֹלהִׁ מִׁ ָאֶרץ לְּ ֶאת, ַחַית הָּ ינָּּה-וְּ מִׁ ה לְּ ֵהמָּ ל, ַהבְּ ֵאת כָּ הֶרֶמׂש הָּ -וְּ מָּ , ֲאדָּ
יֵנהּו מִׁ א ; לְּ יםַוַירְּ י, ֱאֹלהִׁ יםַוֹיאֶמר כו.  טֹוב-כִׁ מּוֵתנּו, ֱאֹלהִׁ דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ ם בְּ עֹוף ַהשָּ ; ַנֲעֶׂשה ָאדָּ ם ּובְּ ַגת ַהיָּ דְּ דּו בִׁ רְּ יִׁ םוְּ ל, ַמיִׁ כָּ ה ּובְּ ֵהמָּ ָאֶרץ-ּוַבבְּ ל, הָּ כָּ ֶרֶמׂש-ּובְּ ֹרֵמׂש ַעל, הָּ ָאֶר -הָּ א  כז.  ץהָּ רָּ בְּ ַויִׁ
ים מוֹ -ֶאתֱאֹלהִׁ ַצלְּ ם בְּ ָאדָּ ֶצֶלם , הָּ יםבְּ א ֹאתוֹ ֱאֹלהִׁ רָּ ה:  בָּ ֵקבָּ ר ּונְּ כָּ ם, זָּ א ֹאתָּ רָּ םכח.  בָּ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ים, ַויְּ ֶהם , ֱאֹלהִׁ אּו ֶאתיםֱאֹלהִׁ ַוֹיאֶמר לָּ לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ ָאֶרץ-פְּ הָּ , הָּ שֻׁ בְּ כִׁ ַגת ַהיָּ ; וְּ דְּ דּו בִׁ עֹוף  , םּורְּ ּובְּ
ם ַמיִׁ ל, ַהשָּ כָּ ה-ּובְּ ֹרֶמֶׂשת, ַחיָּ ָאֶרץ-ַעלהָּ יםַוֹיאֶמר כט.  הָּ ֶכם ֶאת, ֱאֹלהִׁ י לָּ ֵנה נַָּתתִׁ ל-הִׁ לפְּ -ֲאֶשר ַעלֶזַרעֵעֶׂשב ֹזֵרַע -כָּ ָאֶרץ-ֵני כָּ ֶאת, הָּ ל-וְּ ֵעץ ֲאֶשר-כָּ י-הָּ רִׁ ַרעֹזֵרַע , ֵעץ-בֹו פְּ יֶ :  זָּ הְּ ֶכם יִׁ ,  הלָּ
ה לָּ ָאכְּ ל.  לְּ כָּ ל-ל ּולְּ כָּ ָאֶרץ ּולְּ ֹכל רֹוֵמׂש ַעל-ַחַית הָּ ם ּולְּ ַמיִׁ ָאֶרץ-עֹוף ַהשָּ ה-ֲאֶשר, הָּ ל-ֶאת, בֹו ֶנֶפש ַחיָּ הלְּ , ֶיֶרק ֵעֶׂשב-כָּ לָּ י; ָאכְּ הִׁ א .  ֵכן-ַויְּ יםלא ַוַירְּ ל-ֶאתֱאֹלהִׁ ה-כָּ ׂשָּ ֵנה, ֲאֶשר עָּ הִׁ ֹאדטֹוב-וְּ ;  מְּ

י הִׁ י-ַויְּ הִׁ ייֹום , ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ שִׁ .  ַהשִׁ
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יתא  ֵראשִׁ א , בְּ רָּ יםבָּ ם, ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ָאֶרץ, ֵאת ַהשָּ ֵאת הָּ ָאֶרץ.  וְּ הָּ ה, ב וְּ תָּ יְּ ֹבהּוהָּ ֹחֶשְך, ֹתהּו וָּ הוֹ -ַעל, וְּ ֵני תְּ רּוַח ; םפְּ יםוְּ ַרֶחֶפת ַעל, ֱאֹלהִׁ ם-מְּ יִׁ ֵני ַהמָּ יםג ַוֹיאֶמר .  פְּ ,ֱאֹלהִׁ
י אֹור הִׁ י; יְּ הִׁ א .  אֹור-ַויְּ יםד ַוַירְּ אֹור-ֶאתֱאֹלהִׁ ֵדל; טֹוב-יכִׁ , הָּ יםַוַיבְּ אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְךֵבין , ֱאֹלהִׁ אה .  הָּ רָּ קְּ יםאֱ ַויִׁ אֹור יֹוםֹלהִׁ ַלֹחֶשְך , לָּ אוְּ רָּ הקָּ לָּ יְּ י; לָּ הִׁ י-ַויְּ הִׁ -ֶעֶרב ַויְּ

ד, ֹבֶקר .  יֹום ֶאחָּ

יםו ַוֹיאֶמר  יַע בְּ , ֱאֹלהִׁ קִׁ י רָּ הִׁ םתֹוְךיְּ יִׁ י , ַהמָּ יהִׁ ילוִׁ דִׁ םֵבין, ַמבְּ יִׁ מָּ ם לָּ יםז ַוַיַעׂש .  ַמיִׁ יעַ -ֶאת, ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ֵדל, הָּ ם ֲאֶשר ֵביןַוַיבְּ ַתַחתַהַמיִׁ יעַ מִׁ קִׁ רָּ ֵמַעלם ֲאֶשר ַהַמיִׁ ֵביןּו, לָּ
יעַ  קִׁ רָּ י; לָּ הִׁ אח וַ .  ֵכן-ַויְּ רָּ קְּ יםיִׁ יעַ ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ם, לָּ יִׁ מָּ י; שָּ הִׁ י-ַויְּ הִׁ י, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ . יֹום ֵשנִׁ

יםט ַוֹיאֶמר  ם מִׁ , ֱאֹלהִׁ וּו ַהַמיִׁ קָּ ם ַתַחתיִׁ ַמיִׁ ד-ֶאלַהשָּ קֹום ֶאחָּ ֶאה, מָּ ֵתרָּ ה, וְּ שָּ י; ַהַיבָּ הִׁ איִׁ י וַ .  ֵכן-ַויְּ רָּ יםקְּ ה ֶאֶרץֱאֹלהִׁ שָּ ֵוה, ַלַיבָּ קְּ מִׁ ם ּולְּ אַהַמיִׁ רָּ יםקָּ א וַ ; ַימִׁ יםַירְּ ,  ֱאֹלהִׁ
י יםיא ַוֹיאֶמר .  טֹוב-כִׁ יַע ֶזַרע, ֱאֹלהִׁ רִׁ ָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּ ֵשא הָּ י לְּ , ַתדְּ רִׁ י ֹעֶׂשה פְּ רִׁ ינוֹ ֵעץ פְּ עוֹ ֲאֶשר זַ , מִׁ ָאֶרץ-ַעלבֹו -רְּ י; הָּ הִׁ ָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב  יב.  ֵכן-ַויְּ ַותֹוֵצא הָּ

יַע ֶזַרע רִׁ יֵנהּו, ַמזְּ מִׁ ֵעץ ֹעֶׂשה, לְּ עוֹ -וְּ י ֲאֶשר ַזרְּ רִׁ יֵנהּולְּ , בוֹ -פְּ א ; מִׁ יםַוַירְּ י, ֱאֹלהִׁ ייג.  טֹוב-כִׁ הִׁ יֶעֶרב ַויְּ -ַויְּ י, ֹבֶקר-הִׁ ישִׁ לִׁ .  יֹום שְּ

יםיד ַוֹיאֶמר  ם, ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ֹאֹרת בִׁ י מְּ הִׁ יל, יְּ דִׁ ַהבְּ הֵבין , לְּ לָּ יְּ יּו לְּ ; ַהיֹום ּוֵבין ַהלָּ הָּ מֹועֲ וְּ יםֹאֹתת ּולְּ ים, דִׁ נִׁ שָּ ים וְּ יָּמִׁ יּו לִׁ טו .  ּולְּ הָּ אֹוֹרת בִׁ וְּ םמְּ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ יר ,רְּ אִׁ הָּ לְּ
ָאֶרץ-ַעל י; הָּ הִׁ יםַוַיַעׂש טז.  ֵכן-ַויְּ ֵני -ֶאת, ֱאֹלהִׁ ֹאֹרתשְּ יםַהמְּ ֹדלִׁ ֹדל-ֶאת:  ַהגְּ אֹור ַהגָּ ֶשֶלת ַהי, ַהמָּ ֶממְּ ֶאת, ֹוםלְּ ה-וְּ לָּ ֶשֶלת ַהַליְּ ֶממְּ ֹטן לְּ אֹור ַהקָּ בִׁ , ַהמָּ ֵאת ַהכֹוכָּ יז.  יםוְּ

ֵתן ם ַויִׁ יםֹאתָּ ם, ֱאֹלהִׁ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ירלְּ , בִׁ אִׁ ָאֶרץ-ַעל, הָּ לִׁ יח.  הָּ ֹשלוְּ ה, מְּ לָּ יל, ַביֹום ּוַבַליְּ דִׁ ַהבְּ אֹור ּוֵבין , ּולְּ א ; ַהֹחֶשְךֵביןהָּ יםַוַירְּ ייט.  טֹוב-יכִׁ , ֱאֹלהִׁ הִׁ יֶעֶרב ַויְּ -ַויְּ -הִׁ
י, ֹבֶקר יעִׁ בִׁ .  יֹום רְּ

יםכ ַוֹיאֶמר  צּו יִׁ --ֱאֹלהִׁ רְּ םשְּ ה, ַהַמיִׁ עֹוֵפף ; ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ עֹוף יְּ ָאֶרץ-ַעלוְּ ֵני-ַעל, הָּ םפְּ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ א כא.  רְּ רָּ בְּ יםַויִׁ ם-ֶאת, ֱאֹלהִׁ ינִׁ יםַהַתנִׁ ֹדלִׁ ל; ַהגְּ ֵאת כָּ ה  ֶנֶפש-וְּ ַהַחיָּ
ֹרֶמֶׂשת ם הָּ צּו ַהַמיִׁ רְּ יֵנֶהםלְּ ֲאֶשר שָּ ֵאת , מִׁ לוְּ נָּף לְּ -כָּ יֵנהּועֹוף כָּ א , מִׁ יםַוַירְּ ֶרְךכב.  טֹוב-יכִׁ , ֱאֹלהִׁ בָּ ם ַויְּ יםֹאתָּ בּו:  ֵלאֹמר, ֱאֹלהִׁ רּו ּורְּ אּו ֶאת, פְּ לְּ ם ַבַימִׁ -ּומִׁ ,  יםַהַמיִׁ

עֹוף הָּ ֶרב, וְּ יכג.  ָאֶרץבָּ יִׁ הִׁ י-ַויְּ הִׁ י, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ ישִׁ .  יֹום ֲחמִׁ

יםכד ַוֹיאֶמר  ה לְּ , ֱאֹלהִׁ ָאֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ ינָּּהתֹוֵצא הָּ ֶרֶמׂש , מִׁ ה וָּ ֵהמָּ תוֹ בְּ ַחיְּ ינָּּה, ֶאֶרץ-וְּ מִׁ י; לְּ הִׁ יםַיַעׂש כה וַ .  ֵכן-ַויְּ ָאֶרץ -ֶאתֱאֹלהִׁ ינָּּהַחַית הָּ מִׁ ֶאת, לְּ ה -וְּ ֵהמָּ ינָּּהלְּ ַהבְּ ֵאת  , מִׁ וְּ
ל ה-כָּ מָּ ֲאדָּ יֵנהּולְּ , ֶרֶמׂש הָּ א ; מִׁ יםַוַירְּ י, ֱאֹלהִׁ יםַוֹיאֶמר כו.  טֹוב-כִׁ מּותֵ , ֱאֹלהִׁ דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ ם בְּ ם; נּוַנֲעֶׂשה ָאדָּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ם ּובְּ ַגת ַהיָּ דְּ דּו בִׁ רְּ יִׁ ה ּו, וְּ ֵהמָּ לּוַבבְּ כָּ ָאֶרץ-בְּ ,  הָּ

ל כָּ ֶרֶמׂש-ּובְּ ֹרֵמׂש ַעל, הָּ ָאֶרץ-הָּ א כז.  הָּ רָּ בְּ יםַויִׁ מוֹ -ֶאתֱאֹלהִׁ ַצלְּ ם בְּ ָאדָּ ֶצֶלם , הָּ יםבְּ א ֹאתוֹ ֱאֹלהִׁ רָּ ר:  בָּ כָּ הזָּ ֵקבָּ ם, ּונְּ א ֹאתָּ רָּ םכח.  בָּ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ים, ַויְּ ֶהם , ֱאֹלהִׁ ַוֹיאֶמר לָּ
ים אּו ֶאתֱאֹלהִׁ לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ ָאֶרץ-פְּ הָּ , הָּ שֻׁ בְּ כִׁ ַגת ַהיָּם; וְּ דְּ דּו בִׁ ם, ּורְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ל, ּובְּ כָּ ה-ּובְּ ֹרֶמֶׂשת, ַחיָּ ָאֶרץ-ַעלהָּ יםַוֹיאֶמר כט.  הָּ ֵנה , ֱאֹלהִׁ ֶכם ֶאתהִׁ י לָּ ֵעֶׂשב  -לכָּ -נַָּתתִׁ

ל-ֲאֶשר ַעלֶזַרעֹזֵרַע  ֵני כָּ ָאֶרץ-פְּ ֶאת, הָּ ל-וְּ ֵעץ ֲאֶשר-כָּ י-הָּ רִׁ ַרעֹזֵרַע , ֵעץ-בֹו פְּ ֶיה:  זָּ הְּ ֶכם יִׁ ה, לָּ לָּ ָאכְּ לל.  לְּ כָּ ל-ּולְּ כָּ ָאֶרץ ּולְּ ֹכל רֹוֵמׂש ַעל-ַחַית הָּ ם ּולְּ ַמיִׁ ,  ָאֶרץהָּ -עֹוף ַהשָּ
ה-ֲאֶשר ה, ֶיֶרק ֵעֶׂשב-כָּל-תאֶ , בֹו ֶנֶפש ַחיָּ לָּ ָאכְּ י; לְּ הִׁ א .  ֵכן-ַויְּ יםלא ַוַירְּ ל-ֶאתֱאֹלהִׁ ה-כָּ ׂשָּ הִׁ , ֲאֶשר עָּ ֹאד-ֵנהוְּ י; טֹוב מְּ הִׁ י-ַויְּ הִׁ ייֹום , ֹבֶקר-ֶעֶרב ַויְּ שִׁ .  ַהשִׁ

בראשית  
'פרק א

זיהוי  
:  פעולות

יצירת הקשרים 
ארגון רכיבים

הבדלה 
הקבצה       

מיון
יצירת תבחינים

הערכה



מטרות חשיבה

ההבדלה והפרדה כמרכיב ארגוני➢

מאור למאורות–המעבר מהכלל אל הפרט ➢

פעולת ההבדלה כמרכיב משמעותי בתהליך➢

יצירתי

הגדרת קבוצה ושיוך פריטים לקבוצה על ידי  ➢

תכונות ומאפיינים

תהליך הבריאה כמבנה התפתחותי: העברה➢

פעילות 
2

אבחנה בפעולות ההבדלה  
בסיפור בריאת העולם

מיומנויות חשיבה
רכיביםזיהוי➢

הפרדה בין רכיבים➢

זיהוי שלבים בתהליך➢

אבחנה בין השלם וחלקיו➢

הקבצה, מיון➢

יצירת תבחינים➢

שפת החשיבה

,למיין, לסווג, לארגן, להפריד, להבדיל

,  לאפיין, להבחין, לשיים, לקבץ, לקשר

לשייך



מבנה הפעילות
: חיפוש אביזרים מפרידים. התבוננות משותפת במרחב. ס"ביהיציאה לחצר➢

?בין מה למה הוא מפריד? מה אתם רואים בחצר שמפריד בין דברים

כל ילד או זוג ממלאים את הדף שלהם ברישום  : הסבר למשימה וחלוקת ציוד➢

.של מגוון אביזרים שהם רואים בחצר היוצרים הפרדה

?מהו האביזר ובין מה למה הוא מפריד–כתיבת הסבר ליד כל ציור ➢

.ויצירת מאגר כיתתי של אביזרי הפרדה, הצגת העבודות במליאה➢

מטרות
הפרדהברור המושג ➢
"השטח"מציאת דוגמאות לאביזרי הפרדה מ➢

יצירת מאגר של סוגי הפרדות➢

למילה-מהדימוי/ מעבר מהחזותי ➢

פעילות 
3

"הפרדה"ברור המושג 
פעילות באמנות -למידה מתוך התבוננות  

חיפוש וגילוי בציור בחצר בית הספר

טכניקה באמנות

רישום בעפרון➢

שפת האמנות

קו מתאר, קו

ציוד לכל תלמיד

בריסטול לבן , מחדד, מחק, עפרון

מצע קשיח לציור, A4בגודל 



מטרות חשיבה

למידה מתוך התבוננות➢

חיפוש וגילוי➢

לביטוי  ( הפרדה, הבדלה)התאמה בין מושג ➢

המוחשי שלו במציאות

הקשרים בין מושג לשימושיויצירת➢

שימוש בדמיון➢

פעילות 
3

מיומנויות חשיבה

התבוננות➢

זיהוי רכיבים במרחב➢

יצירת הקשרים➢

פרשנות➢

יצירת מאגר מידע➢

שפת החשיבה

להבדיל בין לבין-מבדיל 

להפריד בין לבין-מפריד 

פעילות באמנות -למידה מתוך התבוננות  
חיפוש וגילוי בציור בחצר בית הספר   

"הפרדה"לברור המושג 



באילו אביזרי הפרדה אתם  
?מבחינים בחצר בית הספר 

פעילות 
3

מבנה הפעילות

עפרון ומצע לציור, A4יציאה לחצר עם נייר בריסטול לבן  . 1

התבוננות מסביב וחיפוש סוגים ואביזרים שונים של הפרדה. 2

?בין מה למה הוא מפריד? מה אתם רואים בחצר שמפריד בין דברים. 3

מילוי דף הציור בשרטוטים של מגוון אביזרי הפרדה. 4

כתיבת שם והסבר ליד כל אביזר שמגלים. 5

. העבודה ביחידים או בזוגות

שפה ומושגים

במהלך הפעילות מתגלה הקושי של  

ולאט  , "הפרדה"התלמידים בהבנת המושג 

לאט עם הבנת המושג עולים רעיונות  

אוצר המילים גדל ברגע  . מעניינים ומגוונים

.שנכתבים מילת הגדרה והסבר ליד כל ציור

גדר

מטריה



?בחצר מה גיליתם : סוגי הפרדות

:'שלב א

?מה אני רואה 

חיפוש וגילוי  , התבוננות. 1
ציור אוסף פריטים. 2



?בחצר מה גיליתם : סוגי הפרדות

שמפרידה בין צד אחד לצד שני-גדר  ▪

רצפה▪

בין הדשא לריצוף-קו  ▪

דלת▪

שער▪

חלון▪

וילון▪

הפרדה בין הגשם לילד מתחת–מטריה ▪

הפרדה בין הרגל לכדור–נעל כדורגל ▪

שמפריד בין החוץ לפנים-רוכסן  ▪

הפרדה בין האשפה לסביבה–פח אשפה ▪

:  'שלב ב

: הגדרה
למילולי-מהחזותי 

כתיבת שם והסבר לכל פריט



?בחצר מה גיליתם : סוגי הפרדות

שמפרידה בין צד אחד לצד שני-גדר  ▪

רצפה▪

בין הדשא לריצוף-קו  ▪

דלת▪

שער▪

חלון▪

וילון▪

הפרדה בין הגשם לילד מתחת–מטריה ▪

הפרדה בין הרגל לכדור–נעל כדורגל ▪

שמפריד בין החוץ לפנים-רוכסן  ▪

הפרדה בין האשפה לסביבה–פח אשפה ▪

:   'שלב ג

?ומה עוד 
,  הרחבת החיפוש

יצירת הקשרים חדשים



שאילת שאלות 
מובילות של המורותשאלות

פעילות 
4

אילו סוגי הפרדה       
?אנחנו מכירים

אילו סוגי מים  
?אתם מכירים



?איך יוצרים הפרדה בציור פעילות 
5

קו     צבע     דגם     מרקם     פרספקטיבה:    אמצעי הפרדה בציור



ציור עם 
קוי

הפרדה

פעילות 
6



יצירת הפרדה פעילות 
....ל.... ה  בין/אני מפריד7

_____________________________________________________________

בדמיוןושימוש המצאה, ביצירהיישום הידע 

הבאה להמחיש את הטקסט' יצירה של תלמיד מכיתה א



יצירה
שימוש בדמיון: היעד

:  מצע ואביזר אחיד ליצירה:האמצעי

.  משטח קלקר ומקלוני עץ ליצירת גדר מפרידה

.כל השאר נתון להבנה ולדמיון שלהם

...ל....ה בין/אני מפריד



תכנון בסקיצה ולבסוף עבודה בחומרים, גיבוש רעיון

,התהליך נעשה לאורך מספר שיעורים
לילדים להיערך ולהביא חפצים המתאימים ליצירתם מהביתאיפשרהדבר 

תהליך 
היצירה

יצירה סופית. 2סקיצה לתכנון                                                       . 1



הפרדה בין שמש לירח: הרעיון

היצירה הסופית. 2הסקיצה לתכנון                                              . 1

סקיצה   
ויצירה



הסקיצות ממחישות מגוון רעיונות הפרדה מגוון  
סקיצות 



?באילו סוגי הפרדות מבחינים ביצירות הילדים 
,  שמים לארץ, שטוח לבולט, נמוך לגבוה, פלסטיק לשעם, יום ללילההפרדה בין 

.....כהה לבהיר, פלסטלינה לצבע, לחוםכחול , צהוב לשחור, מתחתבין מעל 

יצירות 
הילדים



ִהְתפֲַּעלּות מהבריאה
מראה שקיעת השמש פעילות 

8

פרטים  
מציורי  

שקיעה       
של  

טרנר ומונה



למידה מתוך התבוננות-משימת צילום 
מראה שקיעת השמש

:המשימה 
שמשכה לצלם שקיעה התלמידים התבקשו 

.וממחישה את יפי הטבע, את תשומת ליבם

:  האמצעי
.לחיפוש והתבוננותככלי המצלמה 

:המטרה
מתוך רצון ליצור אצל התלמידים רגישות סביבתית  

משימה זו באה , לשמור על הטבעולעודד אותם 
מודעות ליפי  לפקוח את עיניהם ולפתח אצלם 

.ולעוצמה האסתטית של הטבע מסביב, הבריאה



צילומי שקיעה-חקר הטבע 

,  התלמידים שלחו למחנכת צילומי שיקעה במייל
.והיא הדפיסה להם אותם במעבדת צילום

ובזמן  , חלק מהצילומים נעשו בעזרת ההורים
.טיולים משפחתיים



'פעילויות לכיתה א



הבדלה בין אור לחושך



מגזרות נייר–ניגוד בין שחור ללבן : ניגוד ניגוד



שמים ויבשה, הבדלה בין מים



!איזו חדוות גילוי–ואחר כך התלמידות מנסות , המורה שרה מדגימה

ציור על שקף מונח על רקע שחור  
ומתגלה בעזרת אביזר בהיר דמוי שמש וירח

בהיר  
מאיר



העיצוב בא לשקף ולשרת 
תהליכי  , התוכן, את המודל

היצירה והתוצרים, החשיבה
התצוגה כסביבת למידההתצוגה

עיצוב שלושה הלוחות משקף שלושה מרכיבים  
הפרדה בין אור : מרכזיים בהפרדה בבריאה

בין ים ליבשה, בין שמים לארץ, לחושך

התצוגה מורכבת משלושה לוחות 
: המשקפים את מודל התוכנית

אמנות, חשיבה, תוכן לוחות התצוגה  
עשויים מקרטון כוורת  

עם ניירות  , בתבליט
בריסטול צבעוני  
.מודבקים עליהם



התצוגה

הילדים
התצוגה ממוקמת במקום  

תפקיד המוריםמרכזי ונגיש לילדים
המשטחים בלוחות  

והאלמנטים בתבליט 
,  מיועדים למורים

כדי שיוסיפו בהם  
.  חומרים משלהם

התצוגה מלווה ומניעה למידה
ומהווה כחלק ממנו

משאב הוראה
התערוכה מיועדת  

כמשאב הוראה ולמידה  
לכלל בית הספר



מצגת זו הוכנה עבור 

המזכירות הפדגוגית, לפיתוח פדגוגי' אגף א

חינוך לחשיבה בדרך החקר

משרד החינוך

דפנה גוטמן

מדריכה ומרצה בחינוך לחשיבה

2019

daphnag@mitveh.org.il

נעשו  ותעודצילומים 050-7563385. טל

על ידי דפנה גוטמן

כל הזכויות שמורות

mailto:daphnag@mitveh.org.il

