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 האמונ –' אשנה 
 אהבת הארץ והמקדש בשילוב כבוד ועבודת צוות

 מדריך למורה

 גבורה

 

החל מבירור הדברים לעצמנו כמורים  ,נו נצא למסע בעולמה של מידת הגבורהייחד עם תלמיד

 -ל מושג הגבורה והיותה מידה פנימיתוויות שונות ובדרכי הוראה מגוונות עובוגרים דרך לימוד מז

 תתי ולאומי.יאישי, כ -נפשית ועד לירידה לעולם המעשי

 

ינסה להגדיר מהי הגבורה ומהו ו יערוך דיוןיצפה בסרטון, יעיין במקורות,  הצוות בסדנא למורים

 מקומה בחיינו.

 

 ההצעירלשכבה  גבורהשיעורי 

סיפור וכרטיסיות ילמדו התלמידים כי גבורה  בעזרת ",איזהו גיבור"בשיעור מניחים יסודות, 

 . תאיננה בהכרח קשורה לחוזק הגוף ויפגשו עם יסודותיה של הגבורה הנפשי

עם גבורתם של ילדים ויבינו כי  יפגשו התלמידיםבו "בפתח" הוא שיעור ה "הגיבורים הצעירים"

 .מידה שייכת ורלוונטית גם אליהםה

ו יפגש רוהשיע מסגרתב". קלע בול"הנקרא  "מעשה אבות"הוא הדמות שתוצג בשיעור  דוד המלך

 .איפוקעל ססה על אמונה בה' וויגלו כי גבורת דוד התב התלמידים עם סיפור המלחמה עם גלית

העוסק בגבורת  "בוקר טוב משפחת לביא"  ניתן למצוא את השיעור "מתבוננים ובונים"בשיעורי 

חרוזים ובקשרים אנו ב" שיעורב .חו אירועים ויכינו את "דגל הגבורה"היום יום ובו ינת

 .עצמית על ידי חיזוק המחשבה נבדוק כיצד ניתן להגיע לשליטה" מתגברים

תה תוך גילוי רגישות והערכה ינבחן את היכולת לממש את מידת הגבורה בכ "אתגבר אני"ב

 לאנשים בעלי מוגבלויות.

תוך פעילות המשלבת כפיסי  "למרות כל המכשולים"בעל הגבורה הנדרשת לקיום המצוות נלמד 

 .עץ )קפלות(

יכלול אתגרי חשיבה יול שמסלול טעם תפגיש את התלמידים  ""מסלול הגבורה - פעילות הסיכום

 .שאי גבורה ויבחן את הקשר בין  מידה זו לארץ ישראלבנו

 

 :לשכבה הבוגרת הבת הארץ והמקדשא שיעורי

סקר ויבחנו מיהי הגבורה  התלמידים יערכוובו  "מניחים יסודות"הוא שיעור  ""הוא היה גיבור

 הנשגבת בעיניים אמוניות.

גבורתם של יהודי אתיופיה וינסו לתרגם התלמידים יחוו את  "רק בגלל הרוח" - ""בפתחבשיעור 

 את משמעותה לחייהם.

ויכירו מגוון מגיבורי ישראל בדורות תתי יישחקו בדומינו כ "לאור גבורתם"בנושא  שיעורב

 השונים מתוך רצון ליצור הזדהות עמם.

יבחנו פור ופתגמים סי בעזרת -"אולי גם אני גיבור"  בשיעור ויפתח "מתבוננים ובונים" שיעורי

 הגבורה האישית. תההבדלים בין גבורת הגוף לגבורת הנפש ותחוזק האמונה ביכול

וה לחזק את ערכי האחריות תקו וךתגש הכתה עם עולם המושגים הצבאי מפית "צו גיוס"ב

 מטרה והדגשת החשיבות של הגדרת המטרות והתכנון.והדבקות ב
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לחוות את עולמם של  תשובות בדרך יצירתית בכדי נצפה בסרטון ונפענחאני אתגבר" " בשיעור

 אנשים בעלי מוגבלויות וללמוד מהם על מידת הגבורה.

נאיר את גבורת לומדי  יתתי הכולל אלבום מדבקות בעזרתויערך מבצע כ "גבורה של תורה"ב

 ורה ונצעד בדרכם למרות כל הקשיים הכרוכים בהתמדה ובמסירות ללמוד התורה.הת

 

 : ח הלב וכישורי חייםהשילוב עם מפת

תיים שיונחו בשיעורי "חינוך מתוך אמונה" נרחיב ונבסס בעזרת את היסודות הערכיים והמיד

אישיות ושיעורי "כישורי -ןבי-שיעורי "מפתח הלב" השמים דגש על יישום המיומנויות החברתיות

 חיים" המתמקדים בביסוס הכוחות התוך אישיים. 

הקיימת בכל  "שונות"לזהות את הקשר בין הח הלב" יסייעו שיעורי "מפת כסלוחודש במהלך 

 בין היתר על ידי זיהוי הכישורים השונים ועיסוק במאפייני חג החנוכה. חברה לבין הגבורה.

ונבחן כיצד ניתן  "ניהול קונפליקטים"היות הגבורה הכרחית כחלק מנדגיש את טבת בחודש 

 לעסוק במחלוקת בצורה עניינית.ו וח למשהו טוב" ואיך ניתן להתגברהכאת "לשמור 

 

 

 


