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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

' -'  - - ד  'ד-'ג כלארשי תה ישראלילארשי ת יהודילארשי ת לארשי תרבולארשי ת

 "-   : ערבולארשי ת  בספינה הקודח השיעור נושא
:  הדדילארשי ת"  ישראלי  לארשי תמר המורה עילארשי רמת :הרומה ם
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? היו?ם   נעשה מה

•. בלארשי תמונולארשי ת   חידה נפלארשי תור
•." בספינה    :"  הקודח בשילארשי רמת :הרומה ם א'ד-'גדה על נלמד
•. הא'ד-'גדה     סיפור בעקבולארשי ת משימולארשי ת נבצע
•." הדדילארשי ת   "  ערבולארשי ת הערך על נלמד
מלארשי תנ'ד-'גש        • הפר שגנתמ ט רצו שגנתמ טרפה ן כאשר דעלארשי ת שיקול להפעיל נלמד

. הכלל   רצו שגנתמ טרפה ן עילארשי רמת :הרומה ם
•. חוויילארשי תילארשי ת     בפעילולארשי ת השיעור אלארשי ת נסכילארשי רמת :הרומה ם
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? לשיעו?ר   להבי?רועישל א מה

https://clipartstation.com/smiley-face-drawing-smiley-
face-drawing-best-happy-face-clip-art-smiley-clipart/
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? לשיעו?ר   להבי?רועישל א מה

https://clipartstation.com/smiley-face-drawing-smiley-
face-drawing-best-happy-face-clip-art-smiley-clipart/
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      , בי ן  הקש?ר מה לשע?ר נסו בכי ןיב רשקה המ רעשל וסנ ,ף מתחילי?ם
התמונות?

.1 .2

https://www.dreamstime.com/illustration/noisy-neighbors.html https://www.pngfuel.com/free-png/rrhfy/download
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:"  " - בספינה  הקודח ה?רועישל אגדה סיפו?ר

 :    '  ) יֹוַחאי ) ֶּב� שגנתמ טרפה ן ְמעֹו שגנתמ טרפה ן �ַרִׁש אמר ִָׁשָנה

   , יילארשי רמת :הרומה ם   �ְנלארשי תּונ ָהיּו ִׁש� ָאָדילארשי רמת :הרומה ם ְבֵני �ל ָמִָׁשל

יָנה. �ְספ �ֶּב
)   ,'   , ו:    דרשה ד פרשה רבה ויקרא מדרש  )'מלארשי תוך
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:"  " - בספינה  הקודח ה?רועישל אגדה סיפו?ר

ַמְקֵֵּדַח     ילארשי רמת :הרומה ם ֵמה� ָחד א� ָנ שגנתמ ַטל

קֹוֵדַח  יל �לארשי ְתח �יו ְוה ְחָּת� .ָּת�

(   ,'   , ו:    דרשו ה ד פרשו ה רבו ה ויקרו השרד ,'ד השרפ ,הבר א מדרש  ('מתוו השרד ,'ד השרפ ,הבר ארקיו שרדמ :ך

https://w
ww.canstockphoto.co.il/
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:"  " - בספינה  הקודח ה?רועישל אגדה סיפו?ר

 : ֲחֵבָריו   לֹו ָאְמרּו

? ָָּכ?ְך    ה עֹוֶׂש� ַאָָּתה ָלָָּמה

 ,    : ילארשי רמת :הרומה ם  ָלכ� ְכַַּפלארשי ת �א ָמה ילארשי רמת :הרומה ם ָלה� ָאַמר

!? קֹוֵדַח    י �ֲאנ ַָּתְחַָּתי ֹלא
)   ,'   , ו:    דרשה ד פרשה רבה ויקרא מדרש  )'מלארשי תוך

  ,    :  . "   ,"    " :   , " מנח?ם :  ?רועישל או?רי ב ן ?רועישל אלחנ ן מ?רועישל איי?רי?ם ד חל הוצ?רועישל את לחב?רו ?רועישל אד?ם שבי ן מפתחות הספ?ר מתו םחנמ ,ירוא ןב ןנחלא :םירייאמ .ד"לח תאצוה ,"ורבחל םדא ןיבש תוחתפמ" :רפסה ך ד חל ב?רועישל אדיבות
הלב?רשטט
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  -"  " הדילמה  מהי בספינה קודח ה בעקבות
בסיפו?ר?!



10

:"  "- בספינה  הקודח ה?רועישל אגדה סיפו?ר

   ,    :    '  ) יילארשי רמת :הרומה ם ) �ְנלארשי תּונ ָהיּו ִׁש� ָאָדילארשי רמת :הרומה ם ְבֵני �ל ָמִָׁשל יֹוַחאי ֶּב� שגנתמ טרפה ן ְמעֹו שגנתמ טרפה ן �ַרִׁש אמר ִָׁשָנה

יָנה. �ְספ �ֶּב

קֹוֵדַח       יל �לארשי ְתח �ַמְקֵֵּדַחְוה ילארשי רמת :הרומה ם ֵמה� ָחד א� יוָנ שגנתמ ַטל ְחָּת� .ָּת�

?     : ָָּכ?ְך   ה עֹוֶׂש� ַאָָּתה ָלָָּמה ֲחֵבָריו לֹו ָאְמרּו

!?     ,    : קֹוֵדַח  י �ֲאנ ַָּתְחַָּתי ֹלא ילארשי רמת :הרומה ם ָלכ� ְכַַּפלארשי ת �א ָמה ילארשי רמת :הרומה ם ָלה� ָאַמר

     : ּוְמִציִפי ן  עֹוִלי ן ִי?ם ַּמ� ה� ֶׁש# ִמְְּפֵני לֹו ֵלינּוָאְמ?רּו ה  ע� ְְּסִפינ� ה� ת ?רועישל א#
)'   ,'   , ו)   דרשה ד פרשה רבה ויקרא מדרש
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)   ( : הא'ד-'גדה  סיפור רק בסר שגנתמ טו שגנתמ טרפה ן צפייה
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הכלל       מול היחיד

משל נמשל

היושביילארשי רמת :הרומה ם    האדילארשי רמת :הרומה ם בני
בספינה

בספינה  הקודח

הקודח   של חבריו

https://favpng.com/png_view/
summer-holiday-sailboat-
sailing-clip-art-png/XRrFTqHW
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הכלל       מול היחיד

משל נמשל

היושביילארשי רמת :הרומה ם    האדילארשי רמת :הרומה ם בני
בספינה

בספינה  הקודח

הקודח   של חבריו

https://favpng.com/png_view/
summer-holiday-sailboat-
sailing-clip-art-png/XRrFTqHW
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הכלל   מול היחיד

משל נמשל

היושביילארשי רמת :הרומה ם    האדילארשי רמת :הרומה ם בני
בספינה

החברה

בספינה  הקודח בחברה   הפו'ד-'גע היחיד

הקודח   של חבריו הנפ'ד-'גע    הציבור שאר
אחריולארשי ת   לקחלארשי ת ומנסה

https://favpng.com/png_view/
summer-holiday-sailboat-
sailing-clip-art-png/XRrFTqHW
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: ה?רועישל אגדה   בעקבות לימוד

 ,       , הפ?רט  ?רצו ן כ?רועישל אש?ר לעשות ?רועישל אמו?רי?ם ?רועישל אנו לדעתכ?ם מה
!?     , הכלל  ב?רצו ן פוגע ?רועישל א ןיב רשקה המ רעשל וסנ ,ף ולפעמי?ם מתנגש

https://bivash96.wordpress.com/2018/04/23/single-identity-vs-multiple-indentites/
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

?רצונכ?ם         ?רועישל את לבט?רועישל א ?רצית?ם בו מק?רה על חשבו
. הכלל       ?רצו ן ?רועישל את נוגד הו?רועישל א ?רועישל א םחנמ ,ירוא ןב ןנחלא :םירייאמ .ד"לח תאצוה ,"ורבחל םדא ןיבש תוחתפמ" :רפסה ך הפנימי

.  - שלכילארשי רמת :הרומה ם     הצד הפר שגנתמ ט צד בעד כלארשי תבו שגנתמ טיעוניילארשי רמת :הרומה ם

    - כללהחברה.     של הצד הכלל צד בעד כלארשי תבו שגנתמ טיעוניילארשי רמת :הרומה ם
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

יחיד כלל
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

?רצונכ?ם         ?רועישל את לבט?רועישל א ?רצית?ם בו מק?רה על חשבו
. הכלל       ?רצו ן ?רועישל את נוגד הו?רועישל א ?רועישל א םחנמ ,ירוא ןב ןנחלא :םירייאמ .ד"לח תאצוה ,"ורבחל םדא ןיבש תוחתפמ" :רפסה ך הפנימי

.  - שלכילארשי רמת :הרומה ם     הצד הפר שגנתמ ט צד בעד כלארשי תבו שגנתמ טיעוניילארשי רמת :הרומה ם

    - כללהחברה.     של הצד הכלל צד בעד כלארשי תבו שגנתמ טיעוניילארשי רמת :הרומה ם
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

?רצונכ?ם         ?רועישל את לבט?רועישל א ?רצית?ם בו מק?רה על חשבו
. הכלל       ?רצו ן ?רועישל את נוגד הו?רועישל א ?רועישל א םחנמ ,ירוא ןב ןנחלא :םירייאמ .ד"לח תאצוה ,"ורבחל םדא ןיבש תוחתפמ" :רפסה ך הפנימי

.  - שלכילארשי רמת :הרומה ם     הצד הפר שגנתמ ט צד בעד כלארשי תבו שגנתמ טיעוניילארשי רמת :הרומה ם

    - כללהחברה.     של הצד הכלל צד בעד כלארשי תבו שגנתמ טיעוניילארשי רמת :הרומה ם
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

ד ן- פ?רט הכיתה-  ש?רועישל א?ר כלל

מאוד   לי חילארשי רמת :הרומה ם החורף  עונלארשי ת

אוויר  חייב להלארשי תקרר    עלוליילארשי רמת :הרומה ם ילדיילארשי רמת :הרומה ם
ולחלולארשי ת.

יכוליילארשי רמת :הרומה ם    הכילארשי תה ילדי
/ סוודר  מעיל ללבוש

רק     ללבוש יכול ד שגנתמ טרפה ן
. קצרה  חולצה

https://es.123rf.com/clipart-
vectorizado/ni%C3%83_
%C3%82%C2%B1o_jugan
do_futbol.html?
sti=mkys11kv4itp4p18f4|
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

"     " : לזה" זה ע?רבי?ם יש?ר?רועישל אל כל ל חז

 , אחראי =  דוא'ד-'ג ערב
https://www.kindermusik.com/
mindsonmusic/kids-activities/how-to-
raise-a-child-who-cares-for-the-
environment/
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

" הסי?רה"   ב?רועישל אותה כולנו
!? עצמו          על רק יחשוב אחד כל אילארשי רמת :הרומה ם העולילארשי רמת :הרומה ם ייראה כיצד

https://dribbble.com/shots/7149891-Noah-ark
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

!? ל?רועישל א       ו?רועישל אלו ב?רועישל אח?ר התחשבות מבט?רועישל אי?ם מעשי?ם ?רועישל אלו

בסוף    .3 כסא הרמלארשי ת
היוילארשי רמת :הרומה ם

באו שגנתמ טובוס   .6 לקוילארשי רמת :הרומה ם
מבו'ד-'גר  לאדילארשי רמת :הרומה ם

כדור'ד-'גל   .2 לשחק
בכילארשי תה

ניירולארשי ת   .5 להשליך
המיחזור  לפח

לחבריילארשי רמת :הרומה ם   .1 להפריע
בשיעור  להקשיב

בני-   .4 כאשר להרעיש
לישו שגנתמ טרפה ן    רוציילארשי רמת :הרומה ם הבילארשי ת

ולנוח
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

!? ל?רועישל א       ו?רועישל אלו ב?רועישל אח?ר התחשבות מבט?רועישל אי?ם מעשי?ם ?רועישל אלו

בסוף    .3 כסא הרמלארשי ת
היוילארשי רמת :הרומה ם

באו שגנתמ טובוס   .6 לקוילארשי רמת :הרומה ם
מבו'ד-'גר  לאדילארשי רמת :הרומה ם

כדור'ד-'גל   .2 לשחק
בכילארשי תה

ניירולארשי ת   .5 להשליך
המיחזור  לפח

לחבריילארשי רמת :הרומה ם   .1 להפריע
בשיעור  להקשיב

בני-   .4 כאשר להרעיש
לישו שגנתמ טרפה ן    רוציילארשי רמת :הרומה ם הבילארשי ת

ולנוח
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

!? ל?רועישל א       ו?רועישל אלו ב?רועישל אח?ר התחשבות מבט?רועישל אי?ם מעשי?ם ?רועישל אלו

בסוף    .3 כסא הרמלארשי ת
היוילארשי רמת :הרומה ם

באו שגנתמ טובוס   .6 לקוילארשי רמת :הרומה ם
מבו'ד-'גר  לאדילארשי רמת :הרומה ם

בכדור'ד-'גל   .2 לשחק
בכילארשי תה

ניירולארשי ת   .5 להשליך
המיחזור  לפח

לחבריילארשי רמת :הרומה ם   .1 להפריע
בשיעור  להקשיב

בני-   .4 כאשר להרעיש
לישו שגנתמ טרפה ן    רוציילארשי רמת :הרומה ם הבילארשי ת

ולנוח
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: למעשה  מ?רועישל אגדה

המושג    פי "על הדדית"  : ע?רבות " ל  מחז שלמדנו

אחראיילארשי רמת :הרומה ם,         ולהיולארשי ת ערביילארשי רמת :הרומה ם להיולארשי ת יכוליילארשי רמת :הרומה ם אנו כיצד חשבו
 ? השני   כלפי האחד
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: למעשה  מ?רועישל אגדה
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:    - הסת?רי?ם  כתב ?רועישל את פענחו סיו?ם משימת

     , לע?רבות   קשו?ר הו?רועישל א וכיצד שקיבלת?ם המשפט מהו
הדדית?
בהצלחה 
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:    - הסת?רי?ם  כתב ?רועישל את פענחו סיו?ם משימת

     , לע?רבות   קשו?ר הו?רועישל א וכיצד שקיבלת?ם המשפט מהו
הדדית?
בהצלחה 
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והזמנה   סיו?ם

 " בספינה      "  הקודח ?רועישל אגדת של המל?רועישל א בס?רטו ן לצפות כדי

 ," הדדית    "  ע?רבות על עוד ללמוד וכדי

 " - יש?ר?רועישל אלית  "  יהודית ת?רבות ל?רועישל את?ר הכנסו

."  " : בספינה   הקודח החיפוש בשדה והקלידו

להת?ר?רועישל אות
.      " זו   במצגת הס?רטו ן שיתו ןיב רשקה המ רעשל וסנ ,ף על ד חל להוצ?רועישל את תודה
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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפילארשי תילארשי רמת :הרומה ם   לארשי תודה
בשידור

מ שגנתמ טח      ע״י החינוך משרד עבור הופק

shutterstock/com איוריילארשי רמת :הרומה ם: 
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