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 '('כ',ישעיהו ל)

 21/11/19פ  "תש חשוןג "יום חמישי כ

 ל "הרב יצחק ניסים זצ

 ד"בחממפקחת על החינוך הלשוני , סיגל שאקי: פתיחה

 "עופרים"מרכזת תוכנית , זהבה פלד: הכנה

 "  עופרים"מדריכה ארצית  בתוכנית ,יעל שער :הדגמה

מומחה לתקשוב  , דניאל רמתי: תמיכה וליווי טכנולוגי

 במערכות חינוך 



 ל"הרב יצחק ניסים זצ

 דמות מופת       

 דוגמה -מופת 

. נא רשמו צירופי לשון למילה מופת  
: לדוגמה    

תלמיד למופת      

 התנהגות למופת 

פעילות  

תיקשובית  

 ענן

אישיות המשמשת  

 .דוגמא אישית

 

אישיות שעשתה 
מעשים חשובים 

 .  ומשפיעים



  
  

מתוך מה שלמדתם על הרב 

 ל  "ניסים זצ

מה הרשים אתכם במיוחד   

 בפועלו או  באישיותו  

 נא רשמו בלוח השיתופי  
פעילות  

 תיקשובית



 מצום המרחקצי –קירוב  אחריות  = ערבות 

w43https://www.youtube.com/watch?v=IJrSeWzS 

 סרטון
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 ?  בסרטוןבולטים במיוחד ,  מה מבין הערכים הנזכרים כאן

 אחריות

 ידידות

הכרת  

 טובה

 קירבה

שיתוף 

 פעולה

 נתינה

 חברות

 דאגה

 3נא רשמו בענן 

פעילות   ערכים מתאימים 

תיקשובית  

 ענן



 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   לבבות וקירוב לערבות נוספות דוגמאות        

בכיתה חדש תלמיד קבלת,   

 

קושי עם המתמודד לתלמיד סיוע,   

 

יריבים תלמידים בין שלום השכנת, 

 

 מיוחדת פעילות של יוזמה   



,  אחריות של החברה כלפי כל אחד מחבריה

ושל כל אחד מהחברים כלפי הכלל כאשר  
  .האחד עוזר לשני

 ":ערבות"

 ?מה משמעות המילה 

 תמיכה ואחריות  

 ..דוגמאות -

  

 ":הדדי"

 ?מה משמעות המילה 

השפעה אחד על השני  

 נתינה-דוגמהל –

  



 

 

 , "יד ביד", בשיתוף פעולה ביחד

 .העשייה מקבלת עוצמה והיא נעימה יותר

יָד : השיר  יָד בְּ
 רוני וייס: רוז לחן-תלמה אליגון: מילים

 בשיר ובזמר 



יָד   רוני וייס: רוז לחן-אליגוןתלמה : מיליםיָד בְּ

יָד וְֵּלב ֶאל ֵלב  ....  יָד בְּ

 קֹולֹו יִָשאָכל ֶאָחד 
 יַַחד ָלעֹוָלם כֻּּלֹו

 וְָּנִשיָרה ֶפה ֶאָחד
יָד  . יַַחד יָד בְּ

 

יָד וְֵּלב ֶאל ֵלב  ...יד בְּ
 

ַעט יִֵתןָכל ֶאָחד   מְּ
 ָכל ֶאָחד יֹוִשיט ַרק יָד

ַבד יַַחדיַַחד   ֹלא לְּ
ַעד  .ֶאל ָהאֹור ִנצְּ

 
יָד וְֵּלב ֶאל ֵלב  ...יָד בְּ

 
 
 
 

יָד וְֵּלב ֶאל ֵלב  יָד בְּ
 יַַחד ָכל ָדָבר הֹוֵלְך

ֶשֶרת ַשרְּ יָד ָכְך בְּ  יָד בְּ
ַקֶצֶרת  .וְַּהֶדֶרְך ִמתְּ

 
עֹוָלם יַַחדיַַחד   לְּ
רֶֹגז רֶֹגז בְּ  ַאף ַפַעם בְּ

יָד מּול ָכל ִמכְּשֹול  יָד בְּ
ָמחֹול  .יַַחד בְּ

 
יָד וְֵּלב ֶאל ֵלב  ...יָד בְּ

 
 ֶפה ֶאָחד ִשיֵרנּו ָרם

 ֶזה ַעם וְִּאישִאיש וְִּאיש 
יָד ָשלֹום נֹאַמר  יָד בְּ

 .יַַחד ַלָמָחר
 

.... 
 
 

ָך יָדְּ  ֶאת יִָדי ַקח בְּ

ָפָחה  יַַחד ָכל ַהִמשְּ

ֵלב ֶאָחד  ִאיש ֶאָחד בְּ

יָד  . יַַחד יָד בְּ

 

יָד וְֵּלב ֶאל ֵלב  ...יד בְּ

 

 ֶפה ֶאָחד ִשיֵרנּו ָרם

ָּלםָכאן  יַַחדיַַחד   כֻּ

 וְּיִָשיר ָאז ָכל ֶאָחד

יָד  .יַַחד יָד בְּ

 

 

יָד וְֵּלב ֶאל ֵלב  ...יָד בְּ

 

 

4kiHO0https://www.youtube.com/watch?v=KckLQ 
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אוצר מילים וביטויים בעקבות השיר  
" ערבות הדדית"בנושא    

יָד   ,  בשיתוף פעולה -יָד בְּ

 .יחדיו

 י
ד עם  אח –ֶזה עם זה 

 השני

 

בהסכמה   -ֶפה ֶאָחד 

 מוחלטת

 
רוב  קי –לב אל לב 

 לבבות  

 

ֵלב ֶאָחד    ברצון –בְּ

 משותף



נעשיר את השפה                                

 נשתמש באוצר המילים מתוך השיר 

 נשלב את  הביטוי במשפט   ביטוי/המילה

יָד  ליאור ויובל החליטו ללכת יד ביד לעזור לחבר חדש   יָד בְּ
 .בכיתה

 ֶפה ֶאָחד  
החליטה פה אחד לוותר על הטיול ולתרום את  ' כיתה ה

 הכסף לבית החולים  

 ֶזה עם זה  

 לב אל לב 

ֵלב ֶאָחד    בְּ

 . ט'בצ, הוסיפו משפטים עם אחד הביטויים

פעילות  

 תיקשובית



המורה תשלח לנו 

 דוגמאות מצולמות     

של משחקי תפקידים   

                 

ערבות  

 הדדית  

בהצגה נשתמש  

באוצר המילים  

 שלמדנו  

                   

 נתכנן משחק תפקידים ונציג בפני הכיתה      

ערבות  

 הדדית  



 דוגמאות לנושאים להצגה 

קבוצת  

תלמידים  

מציגה בפני  

 הכיתה 

 דוגמאות לנושאים להצגה 

  

-  בדרך עם הרב ניסים לקיבוץ 

 .תוך התגברות על מכשולים

 

  חברי לכיתה הסכימו 

 ....פה אחד ל 

 

- תלמיד חדש בא לכיתה 

 

  

-  בדרך עם הרב ניסים לקיבוץ 

 .תוך התגברות על מכשולים

 

  חברי לכיתה הסכימו 

 ....פה אחד ל 

 

- תלמיד חדש בא לכיתה 

 



 ערבות הדדית בכיתה

ס ישורון  "בי' הדגמת תלמידי כיתה ה

 : צ "ראשל

 סרטון

 תלמידה חדשה עולה         

 מארצות הברית הגיעה לכיתה   

 

 תלמידה חדשה עולה         

 מארצות הברית הגיעה לכיתה   

 



 

 

" .מרוץ הצבי"המורה תשלח סיפורים של תלמידים לאתר הסופרים הצעירים ולתחרות   

 כתיבת סיפור 

פעילות הכתיבה  

מזמנת לתלמידים  

 שימוש באופן אקטיבי  

 באוצר המילים   

כמו כן מאפשרת   

 להם להביע את הידע  

 .והערכים שלמדו 

 

פעילות הכתיבה  

מזמנת לתלמידים  

 שימוש באופן אקטיבי  

 באוצר המילים   

כמו כן מאפשרת   

 להם להביע את הידע  

 .והערכים שלמדו 

 

  הצטרפתי למפגש של הרב

 .נסים עם חברי קיבוץ חילוני

 האם כדאי להגיע לפגישה עם

חבר קיבוץ  )? הרב נסים

 (מתלבט

 השכנתי שלום בין חברים

 .וקירבתי לבבות

הקמנו פינת משחקים בכיתה  ,

 .מנענו מריבות וקירבנו לבבות

 

  הצטרפתי למפגש של הרב

 .נסים עם חברי קיבוץ חילוני

 

 השכנתי שלום בין חברים

 .וקירבתי לבבות

 

   הקמנו פינת משחקים

 מנענו מריבות  , בכיתה

 .וקירבנו לבבות

 

נכתוב סיפור 

ונשתמש במילים  

 שלמדנו

 

 דוגמאות לנושאים



  ד"בחמאתר החינוך הלשוני 
   

http://cms.education.gov.il

/EducationCMS/Units/He

med/HinuchLeshoni/Odot/

Zmani.htm 
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 קדש חייך 

 

 

 

 

 יד ביד 

 

 

ואהבת לרעך  "

 " כמוך
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FwtXk

-yN

6IaeXUVAZMTCk3t2c97rKm9&list=PLl4hx

hlcX&index1WkJ 
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