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המצפן המערכתי, לב לדעת דמות הבוגר



טיפוח זהות ציונית דתית  
"דעהובכל דרכיך "–

שנת האהבה–א "תשפ
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שיעור בוגרים מותאם

ללמידה מרחוק



'אפשרות א

.  כל ילד מספר על עצמו עובדות
כאשר ילד אחר מאתר עובדה  

:  הוא אומר, שנכונה גם לגביו
מספר על העובדה  , "התחברתי"

וממשיך , המשותפת מהצד שלו
עד שילד , הלאה לעובדות נוספות

...'וכוהתחברתי : נוסף אומר

'אפשרות ב

כל ילד בתורו מספר עובדה על  
ילדים נוספים מהכיתה  . עצמו

שהעובדה הזו משותפת גם להם

.יצביעו בעזרת היד הווירטואלית



!ברוכים הבאים

:משימת הכנה
מכינים מראש מצגת שיתופית וכל ילד מעלה תמונה של חפץ  -'אפשרות א

כלשהו דרכו הוא מספר איך היה לו החופשה

כל ארבעה ילדים מכינים יחד שקופית משותפת ובה תמונות של -'אפשרות ב
.החפצים שלהם ושני משפטים כללים דרכם הם מספרים איך הייתה החופשה

.אפשר לשלוח מראש למורה או להעלות למצגת שיתופית

קישור להסבר איך ליצור מצגת שיתופית

https://www.youtube.com/watch?v=Y41OGL0javM&pbjreload=101


... אחרת... חופשה כל כך שונה

? איך היא הייתה עבורכם
שתפו אותנו בחפצים שבחרתם

ובתמונות שיצרתם





תחילת השנה מעוררת אצל כולנו 
.רגשות רבים מכל הסוגים

לחצו כאן לצפייה בסרטון ההרגשות

https://www.youtube.com/watch?v=nSGSE2Nj-gc&list=PLhKlrenOpAHhJKQK647jQ45ZYFCZWVHgO&index=7&pbjreload=101


... לא רגילה... שנה קצת שונה
?כשהיא מתחילה, איך אתם מרגישים כרגע

1

6

5

4

3

2

בחרו מספר  

ט מדוע'וכתבו בצ



,אני רושם את השורה האחרונה"
.ואז אני כותב את השורה שלפניה

,אני מוצא את עצמי כותב לאחור לזמן מה
.עד שיש לי תחושה יציבה של איך נשמע ומרגיש הסוף
,אתה חייב לדעת איך הקול שלך נשמע בסוף הסיפור

"כי זה אומר לך איך להישמע בתחילתו

אירווינגון 'ג



מה דעתכם על הדרך הלא שגרתית של הסופר  
?להתחיל את הסיפור



?מהם ההכנות שצריך לעשות. נדמיין שאנו יוצאים לטיול

להחליט לאן נטייל

לבדוק מה הציוד שנצטרך 

לתכנן את המסלול

לארוז את התיק



:זהו המשל
תכנון שנה= תכנון טיול 

מתכון לשנה מוצלחת וטובה
מטרות וחשיבה, מתחיל בתכנון מראש

אם נבחר ונחליט מה היעד אליו נצעד
נוכל לתכנן את הדרך בה ילך כל אחד

, כתבו במחברתכם מספר מטרות אותם תרצו להשיג השנה-משימה

.בתחום האישי וגם בתחום הכיתתי



כתבו מהם המטרות הכיתתיות אותן  -זמן לשיתוף
?תרצו להשיג השנה

אפשר -פתקית עם המטרה שלופאדלטכל ילד כותב על לוח -'הצעה א

שהמורה תכתוב את הפתקיות ושאר הילדים נכנסים ומגיבים למטה איך ניתן  

.להשיג את המטרה הזו

משלכםפאדלטהסבר על הכנת לוח 

https://ecat.education.gov.il/padlet


כתבו מהם המטרות הכיתתיות אותן  -זמן לשיתוף
?תרצו להשיג השנה

. בעמוד הבא מופיעים כרטיסי מטרות כיתתיות-'הצעה ב

לאחר  . ערכו הצבעה ובחרו מספר מטרות אותן תרצו לקדם השנה בכיתתכם

ט מהם המהלכים שעליכם לעשות כדי  'הבחירה אתם מוזמנים לכתוב בצ

להתקדם אל המטרה



כולם חברים-גיבוש

כיתה נקיה

תפילה מכובדת

עזרה אחד לשני

יוזמות בבית הספר

לשתף את כולם  

כבוד למורים

התנהגות בדרך ארץ

תפקיד לכל אחד



, בשנה שעברה התנסנו בלמידה מרחוק
. ובכלל בלמידה קצת שונה

?האם יש דברים אותם נרצה להמשיך גם בשנה הבאה

ללמוד לבד

פתיחת  

הבוקר ביחד

פעילויות  

לכל  

המשפחה



לחצו כאן לצפייה בסרטון קצר

https://www.youtube.com/watch?v=q_9087rfY3I&pbjreload=101


.  הקישור ליצירת כרטיסי ברכהנשלח לכולם את -משימה
וכל ילד יקבל שם של ילד אחר  , נערוך הגרלה כיתתית

עליו להכין לו כרטיס ברכה לכבוד תחילת השנה -( בהפתעה)
.   מחרבוואצאפ/ ולשלוח אליו במייל

ְתִפּלוֶתיהָ ָאחות ְקַטָנה "
ְתִהּלוֶתיהָ עוְרָכה ְועוָנה 

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ְלַמֲחלוֶתיהָ 

ְללוֶתיהָׁ  נָׁה ְוקִּ ְכֶלה שָׁ ...תִּ

ְרכוֶתיהָׁ  נָׁה ּובִּ ֵחל שָׁ "תָׁ

(מתוך פיוט שנאמר בערב ראש השנה)

http://www.yo-yoo.co.il/photos2/?cat=1


!כל מעשה טוב קטן פותח שנה גדולה

,החופשה שלנו השנה הייתה שונה
...מבוגרים ללא עבודה, חולים, מבודדים

מצב לא נחמד, זה כבר תקופה ארוכה

אבל 
מעשה קטן שלנו יכול לעזור לאחרים לא להרגיש לבד

בואו נבחר מישהו נוסף להעניק לו כרטיס ברכה
הכרטיס שלנו יוכל לשמח אותו במיוחד, מישהו שדווקא עכשיו

...'וכובני משפחה / אנשים מבוגרים/ שכנים/ חבר כיתה



אריק/ הודעת איכון

הבוקר
גיליתי לתדהמתי

שזה מכבר
נחשפתי למאושר מאומת
מדובר באדם שמח בחלקו

שעושה טוב בעולם ומפיץ שמחה
אני מתחנן בפני כל שירותי הביטחון

!אנא
פרסמו את כל המסלולים בהם פסע

וכל המסלולים בהם הוא פוסע
כדי שכולנו
נוכל ללכת
בעקבותיו

שיזכה לחיים ארוכים וטובים, מוקדש לאבא שלי***



0523114415hagitlaza@gmail.com, י"מנח, ארצי-חגית לזר . 1

0525425285batelgore1@gmail.com, דרום-בת אל גור . 2

0546733766yardena169@gmail.com, מרכז–מוסאיירדנה . 3

052-8272724davayelet@gmail.comתל אביב  –דודזוןאיילת . 4

052-6884420ruthofman@gmail.comירושלים  -רות הופמן . 5

052-2348836yociluz@gmail.comחיפה  –אילוז יוכי. 6

0503312140vaknin35@gmail.comצפון  –שרון וקנין . 7

0547770674ck@reshetch.org.ilד "חיה קפלן רכזת חב. 8

0526378634123migdal@gmail.comמרכזת צוות תכנים  –רות מגדל . 9

מנחות מחוזיות  
לחינוך חברתי ערכי  

ד"חמיסודי 
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