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 مقدمة 

 

الذي  دأ في م حلة ما بعد  ياض األطفال، والصتتتتتتتتتتتف    " نجذّوق العبرّية"إيماًنا مّنا في استتتتتتتتتتتجم ا    نام  

، مع التركيز على مها ات االستتتتتتتتتتتتجمان وابيا  ة، ن تتتتتتتتتتتتع  ي  2017-2016األولى والثانية للعام الد استتتتتتتتتتتت ّ  

 .  للصف   الثالثة حتى السا سة" نغمات في اللغة العبرية"أيديكم هذا البرنام   اسم 

دهم على استجعمال اللغة العبرّية ابيكّية، وععلها ملل ةة لهم يهد  البرنام  إلى تد يب الجالميذ وتع ي

ويستتتتتتتتتتتتتانتتد هتتذا البرنتتام  إلى االعجرتتا   تتل ب العيه احفتتتتتتتتتتتتتتر   ي  الع   وال ه   في  ولتتة   . في هتتذا اح حلتتة

ي   جب
ب
 صتة ستان ة لقلح ح ا   مفتتر   ي   راةجي  ع ير

ُ
ة : واحدة  ه   مثا ة ة راةة ال ه  يب

ب
، (العبرّية)الث

 .الثراةة الع بّيةو 

  على هتذا  
ّ
 في عيت   ُم ك 

ب
ع    َُ لهم ة صتتتتتتتتتتتتتة الجب ة منتذ نع متة أرفتا هم ُياي بريتب استتتتتتتتتتتتتجمتاُن الجالميتذ للغتة الع 

ة، مع اليفتتتال واالعتزا   لغ هم األم غتتتة الع بيتتتّ
ّ
غتتتة، الت  تي ت أم الل

ُ
ع     : الل ة، كمتتتا أ ب الجب غتتتة الع بيتتتّ

ّ
الل

غتة 
ّ
  على الل

ّ
مهتا واكاستتتتتتتتتتتتتا هتا بستتتتتتتتتتتتته لتة  في اح احت  اح ك 

ّ
 عنتد الجالميتذ لجعل

ً
ا مجينتة ستتتتتتتتتتتتتً ة يللُح أستتتتتتتتتتتتتُ العبريتّ

ًصا للّنجاح، واالندماج بُسه لة  في ابججمع اإلس ائيليّ   ب
ُ
َُ لهم ة عليمّية الالحرة، وه  ما ُياي  .الجب

    نتتتتام  
ّ
ة"ي ة ا مو احجعتتتتة والفتتتتائتتتتدة " نغمتتتتات في اللغتتتتة العبريتتتتّ

ً
لجالميتتتتذ الصتتتتتتتتتتتتتف   الثتتتتالثتتتتة حتى عتتتتاحتتتت

ّّ  لديهم حّب احع ةة والجعّ   على األ تتتتتتيا  ه يهّيئهم حما ستتتتتتة اللغة . الستتتتتتا ستتتتتتة، ينري لغ هم وين
ّ
كما أن

 .  العبرّية ابيكية بفك  ةعلّي في حياتهم احد سية واالعجماعية

م أستتتتي مجينة في اللغة يعجمد البرنام  في األستتتتاى على االستتتتجمان وابيا  ة، ك كيزة  ا جة و اعمة ل
ّ
جعل

العبرّية، مو خالل األغاني واأللعا ، واليكايات الرصتيرة، وع ض األةالم، واستجلدام الياست   وغير 

ّ ة احفيدة
وك  ذلك يجب أ  يجم  صتتتتتتتتتتت  ة منشجية مع الافتتتتتتتتتتتديد على ك   . ذلك مو الفّعالّيات احفتتتتتتتتتتت  

 .اللغة لغة ت اص 

"  العائلة اح ستتتعة: "اة مو عالم الجالميذ وبيئ هم الر ي ة مث عدي  ذك ا أّ  م تتتامي  احفتتت ون مستتتج ح

عالم  "، "الف ا    كمة"، "احفاهير"، "ال ياضة"، "الصدا ة"، "ابجامالت"، "احلك الت"، "اليي انات"

وغيرها مو اح تتتتتتتتتامي  الت  تايَ لراً   " منجديات الج اصتتتتتتتتت  االعجما ي"، "ألعا  الياستتتتتتتتت  "، "اح ضتتتتتتتتتة

ُب في ستياق  له معًىى لدا الجالميذ، ومو خالل . لغة العبرّيةُممجًعا مع ال ستب
ب
كا

ُ
وذلك إيماًنا مّنا  لّ  اللغة ت
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احفتتتتتتتتتتتتتا كة الفّعالة مع تالميذ  خ يو وبالغي   ما ياناستتتتتتتتتتتتتب مع أعما هم، و راةة ابججمع الذي ي جم   

 .إليه

ة  تتامتة   تلّ  هتذا البرنتام  ستتتتتتتتتتتتتيع    تالفتائتدة على أح تا
ب
رت نتا على   

ّ
ئنتا الجالميتذ، وستتتتتتتتتتتتتيك ُ  لتُه أ    ك ير  في إن

م الجعليّ ، وفي مرد تهم على االندماج في ابججمع ه   . نجاح 

   
ّ
أخيًرا، ال  د مو الر ل إ  هذا البرنام  يستتاهم في إعدا  البال  للم حلة اإلعدا ية، خاصتتة وأنه ي ك

 .   على اللغة العبرية ابيكيةعلى مها ات هامة تايَ لهم الف صة لالندماج في   ام  أخ ا تسلط ال 

  

ا في تحقيق أهداف هذا البرنامج  ا ونجاًحا تامًّ
ً

 موفق
ً

 .نتمنى لكم جميًعا عمًل
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 מבוא

 . הלימודים 'נעימות בשפה העברית' מבוססת על שתי הנחות יסוד עיקריות  תוכנית

חיוני  צורך  הן ,שפה הדבורה בפרטהשימוש בידיעת השפה העברית בכלל ו האחת: 

בסיס לתקשורת ולמעורבות   תומשמש  שהללו מכיוון בישראל, ברי ערבית לתלמידים דו

  , בחברה ובתרבות. תקשורת זו היא תנאי יסוד להבנה הדדית בין אזרחים משני המגזרים

 הערבית והיהודית.  –התרבויות    ונחוצה ליצירת דיאלוג בין שתי

מיומנות ההבעה בעל פה היא מיומנות ראשונית בסיסית ונדרשת. זו המיומנות  השנייה: 

רוכש, עוד לפני הקריאה והכתיבה. מי שמפתח את מיומנות ההבעה   שהילדהראשונה 

ושולט בה, יוכל להביע את עצמו בשטף, בבהירות ובדייקנות בכל תחומי החיים, יהיה  

כנע לדעתו. לדברים אלו יש השלכות  בעל סיכויים טובים יותר להשיג את מבוקשו ולש

 . בחברה   ההשתלבותועל  מיידיות אף על הדימוי העצמי, על הביטחון העצמי 

באופן  כתולדה מהנחות יסוד אלו, ובמטרה לסייע לבוגרי בתי הספר הערביים להשתלב 

העברית  ידיעת השפה , החיים, העבודה והאקדמיה במדינת ישראלטבי במרקם מי

רכיב משמעותי בהוראת העברית כשפה שניה. חיזוק   םוהשימוש הפעיל בה ההדבורה 

כנית 'עברית על הרצף' שנועדה להביא לשפר  והעברית הדבורה הינו מטרה מרכזית בת

את שליטת התלמידים הערביים בשפה העברית בדגש על חיזוק מיומנויות ההאזנה  

 והדיבור.  

  'טעימות בשפה העברית'  הלימודים  כניתותב , כנית 'עברית על הרצף'ות בהשלב הראשון 

ומייצרת   , הדבורה, מהווה חשיפה ראשונית לעברית 'ב-' כיתות אהמיועדת לתלמידי 

בסיס חווייתי להמשך. ההנחה היא כי תשתית זו תאפשר את למידת השפה העברית  

הלימודים 'נעימות בשפה העברית'   תוכניתואילך באופן מיטבי וקל יותר.  'מכיתה ג

ונועדה   'ב- ', המובאת בזאת, חוברת אל 'טעימות בשפה העברית' לכיתות א'ו- 'לכיתות ג

קידום שליטת התלמידים הערביים בהיבט התקשורתי של השפה  להיות השלב השני ב

 .  טיפוחהבתרגולה ו בהעברית הדבורה, 

  כשפה  בעברית הכלליתהלימודים  תוכניתמתבססת על  'ו-'הוראת העברית בכיתות ג

'נעימות    תוכנית מנחילה ללומדים מיומנויות קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור.    אשר,  שנייה

, אך מתמקדת במיומנויות  הקיימת הלימודים תוכניתבעברית' מתבססת אף היא על 

  כנית 'נעימות והת  מיוחד.האזנה ודיבור, מתוך הבנה שיש צורך לסייע בהנחלתם באופן 

, ומדגישה את תהליך רכישת השפה  עקרונות הלמידה המשמעותיתבעברית' מושתתת על  

, המזמן מפגש עם השפה  חושי-כתהליך חוויתי, מהנה ורב 'ו- 'העברית הדבורה בכיתות ג

על ידי מגוון פעילויות משמעותיות הנשענות על משחקים, על האזנה לסיפורים ולשירים  
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קבועה  ו ותזכה להתייחסות מתמדת שיטתית ועוד. הוראת השפה הדבורה תהיה 

התלמידים   עידוד ותהיה מושתתת על ,התקשורתי להיבטבשיעורים. היא תכוון 

 ביכולותיהם ובשונות ביניהם.  ותהתחשב  תוך ,להתבטא ולדבר בחופשיות

הנחות היסוד, יוגדרו מטרות לימוד השפה העברית הדבורה  ו פורטיכנית שלהלן ובת

דידקטיים בלימוד השפה הדבורה, יוצעו דרכים  -, יודגשו עקרונות פדגוגיים'ו-' בכיתות ג

בשכבות אלו.  לעידוד השיח הדבור ויפורטו אופני ההערכה ועולמות השיח הנלמדים 

התכנים המיועדים לכל שכבת גיל ירוכזו בטבלה, ויפורטו בהמשך ביחידות נפרדות. כל  

יחידה תכלול בתוכה אוצר מילים בסיסי, רעיונות ללמידה חווייתית, הצעות לפעילויות,  

 דגמי הפעלה וכן קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. 

ות מקצוע, למנהלים ולמנהלות,  , לרכזי ולרכזולמורות כנית מיועדת למוריםוהת

, למפקחים ולמפקחות, ליוצרי וליוצרות עזרי הוראה, משחקים  ולמדריכות למדריכים

לימודיים וערכות לימוד ולכל המתעניינים והמתעניינות בתהליך ההוראה והלמידה של  

כנית, הפעילויות נכתבו  ובגוף הת השפה העברית בבתי הספר הערביים במדינת ישראל. 

נוחות בדרך כלל בלשון נקבה יחידה בפנייה למורים ולמורות, ובלשון זכר רבים  מטעמי 

 בפנייה לתלמידים ולתלמידות, אך כל הכתוב להלן מכוון לבני שני המינים כאחד. 
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 הנחות יסוד

השפה העברית היא שפת הרוב במדינה, ותלמידים יכולים    חשיבות ידיעת העברית: .1

להיחשף אליה בנסיבות שונות. השליטה בשפה העברית היא תנאי להשתלבות  

במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שבהם מלמדים בעברית. כמו כן היא מאפשרת  

השתלבות של בוגרי מערכת החינוך הערבית בחברה ובמשק בצורה טובה וקלה  

 יותר.  

יכולת ההאזנה   יום:-ת שילוב מיומנויות ההאזנה והדיבור בחיי היוםחשיבו .2

הבעה, הן מיומנויות חיוניות לכל אדם, וחשיבותן  על  והדיבור, המיוסדות על הבנה ו 

 הולכת וגדלה בעידן של תקשורת פתוחה, רשתות חברתיות ותהליכי גלובליזציה.  

ידית, אקטיבית ובעלת  פה היא מי- ההבעה בעל יצירת מוטיבציה ועמדות חיוביות: .3

נראות, על כן היא עשויה להרתיע תלמידים הזקוקים לזמן מחשבה, החוששים  

לטעות או שאינם רוצים להיות 'באור הזרקורים'. בד בבד, היא פעילות המתגמלת  

ידית של שומעיהם. תגובה חיובית מעודדת שיח נוסף,  יאת הדוברים בתגובה מ 

פה בפרט וכלפי למידת  -כלפי ההבעה בעל עמדה חיובית של התלמידים  ומייצרת 

  השפה העברית בכלל.

רכישה משמעותית של השפה נעשית כשהחשיפה אליה היא   :הוראה מתוך הקשר .4

   יום של התלמידים.-םבהקשרים מגוונים ורלוונטיים ולקוחה מחיי היו 

באופן חוויתי והדרגתי  תעשה  העשרת אוצר המילים של התלמידים    אוצר המילים: .5

בהוראה ובלמידה, תוך התבססות על תרגול הקיים והוספת מילים חדשות  

רלוונטיות ועדכניות, תביא למסוגלות תקשורתית גבוהה ולהגברת המוטיבציה  

מלים לא ילמדו כ"רשימה", אלא מתוך הקשר   להמשך לימוד השפה העברית. 

 שלהם לטקסט שלם )כתוב, או דבור(.

הלמידה ההדרגתית המשלבת חזרה   העברית:הקניית ביטחון בשימוש בשפה  .6

ותרגול מתמידים, ההנאה מהחומרים, העניין והרלוונטית לחיי התלמיד, החוויה  

המטפחת והמשובים החיוביים הנובעים כולם מהתאמת הנלמד לגיל התלמיד,  

 יאפשרו לתלמידים לתרגל את השפה ולחוות הצלחה וביטחון בהבעה בעברית.  

מתוך מפגש  ככל האפשר הוראת העברית תתקיים  בית:הער – שפת האם דמיון ל .7

 עברית וערבית. – בין שתי שפות 'אחיות'  
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פעילויות   :ובסוגות שונות באופנים שונים ,פה ברמות שונות-התנסות בהבעה בעל .8

ותורמות   ,מקדמות את יכולות הדיבור וההאזנה מגוונות ותרגולן הסדיר

קריאה  יש לזמן התנסות בסוגי מבע שונים )כגון למיומנויות הקריאה והכתיבה. 

( ולחשוף את  וכדומה , המחזהקולית, שיחה, דיון, סיפור, הרצאה, ריאיון

מפעיל, טקסט  -התלמידים לסוגות שונות )כגון: טקסט תיאורי, טקסט מדריך

 פתגמים ועוד(. טיעוני, הכוונה, שירים, שירי משחק, חידות,  
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 מטרות

 . לטקסטים דבורים בעברית )הבנת הנשמע(האזנה  מיומנויות פיתוח  .1

 . פה( ועידוד השיח-בשפה העברית )הבעה בעל  דיבור מיומנויות פיתוח  .2

של התלמידים )יכולת ההאזנה והדיבור המיוסדות  המסוגלות התקשורתית  פיתוח   .3

 .מותאמת(על הבנה ותגובה 

 . לעמוד ולדבר בפני קהלפיתוח היכולת  .4

רלוונטי ועדכני מתחומי תוכן הקרובים לעולמם של התלמידים,  אוצר מילים  הכרת   .5

  ות.ושימוש פעיל בו בנסיבות שונות ובדרכי מבע מגוונ 

פה )קריאה קולית, דיאלוג, שיחה, הצגה, דיון,  -של ההבעה בעל צורות שונות  הכרת   .6

 . איון וכדומה( ותרגול השימוש בהןידעה, הרצאה, ר שכנוע, ויכוח, הבעת

בעברית מסוגות שונות )סיפור,   טקסטים עדכניים ואותנטייםחשיפת התלמידים ל .7

 .שיר, דקלום, העברת מידע וכדומה(

כתוצאה מעיסוק בתכנים רלוונטיים   בידע ובחוויות רגשיותהעשרת התלמידים  .8

תם לחשיבה, להתבוננות עצמית  שיעניינו אותם, ירחיבו את עולמם ויעוררו או 

 . ולהבעת דעה

כלפיה והגברת   עמדה חיוביתכלפי השפה העברית, יצירת  פיתוח סקרנות .9

 .ללימודההמוטיבציה 

 . בעברית  תחושת מסוגלותטיפוח  .10

 באמצעות עידוד החשיבה והכרת העצמי. העצמה אישית  .11

 של התלמיד ופיתוחה.  עבודת הצוותשיפור  .12

 . חוויה והנאהיצירת   .13

 

 

 

 



 ו' | עברית לערבים ולבדואים-עברית דבורה לכיתות ג'...................................................... נעימות בשפה העברית

 126מתוך  11עמוד 
 

 דידקטיים-פדגוגייםעקרונות 

תכנים  ל הקשורות התנסויות שונות ומגוונות  למידה משמעותית וחווייתית:  .1

לעולמם של התלמידים, עשויות להגביר את הסקרנות של   ורלוונטיות  הנבחרים

 התלמידים לגבי השפה ולאפשר להם לתקשר באופן רחב ועשיר יותר. 

זימון התנסויות שונות ולימוד מתוך הקשר הם בעלי פוטנציאל   לימוד מתוך הקשר: .2

להעשרת כישורי השפה וכישורי השיח הן בשפה העברית הן בשפת האם הערבית,  

 שרת עולמם של התלמידים והחוויות הרגשיות שלהם. גם להע-כמו

חשיפת התלמידים לטקסטים אותנטיים ועדכניים בשפה העברית  אותנטיות:  .3

 תסייע להם להכיר את השפה הנלמדת ולתקשר בעזרתה. 

חזרה על התכנים השונים תוך יצירת חיבורים חדשים תאפשר את   :חזרתיות .4

 ותעמיק את השיח וההבנה. רכישת השפה העברית בצורה מיטבית  

אופן ארגון הסביבה הלימודית עשוי לעודד למידה,  סביבה לימודית מיטבית:  .5

יצירתיות וחשיבה ברמה גבוהה. על כן מומלץ לתלות בכיתה לוחות קיר ועליהם  

 מגוון חומרי לימוד בשפה העברית, וכן מבחר תוצרי למידה של התלמידים. 

ב אמצעי למידה מסוגים שונים בלימוד השפה  שילוגיוון באמצעי הוראה ולמידה:  .6

מדיה ממוחשבת ומתוקשבת(,  ו)תמונות, שירים, סרטונים, הצגות, מוזיקה ותנועה  

יאפשר יצירתיות ועבודה שיתופית, ויוכל    ,כמו גם אמצעי המחשה בחומרים שונים

 לתת מענה למגוון לומדים בעלי רמות שונות של ידיעת השפה. 

התלמידים יהיו מעורבים ופעילים בתהליך הלימודי, ויפתחו במהלכו   אקטיביות: .7

 חברתיים.- כישורים רגשיים

הן בבחירת נושאי   -מתן חופש פעולה יצירתי לתלמידים  חופש בחירה ויצירתיות: .8

 חווייתית יותר. ליהפוך את הלמידה למשמעותית ו   - השיח הן בבחירת דרכי הצגתם  
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 הדבורהדרכי הוראת השפה 

באוצר המילים, בפונטיקה,   בין העברית לבין השפה הערביתהדמיון הדגשת  .1

 . במורפולוגיה ובתחביר

  , של שפה דבורה )פתגמים, דקלומים, שירים מולחניםסוגות שונות האזנה ל .2

, סרטים קצרים וכדומה( בזיקה לעולמות  ראיונותסיפורים קצרים, קטעי חדשות, 

 כנית. ווההולמים את שכבת הגיל ואת מטרות הת התוכן של התלמידים 

פה הנוגעות לסוגות הנלמדות )פירוש, דיון  - שיח והבעה בעל מגוון התנסויות זימון  .3

 ביצירות, קריאה קולית, שינון שירים ופתגמים, חיקוי יצירתי של סוגות וכדומה(.  

:  עשוי לסייע לתלמידים  , מורפולוגיות ותחביריות( לשוניותשונות ) שימוש בתבניות   .4

  להעניק בסיס עליו יוכלו להישען ואותו יוכלו לפתחלמקד אותם, לפתח את השיח ו

 בהמשך. אפשר להתאים את התבניות לרמת הכיתה ולשנות אותן בהתאם לצורך. 

הלימודים באמצעות דיון,   תוכנית במסגרת  כתובים שנלמדים טקסטיםתמיכה ב .5

  שיח והבעת דעה ועמדה של התלמידים.

בתהליכי הלמידה )משחקי שולחן, משחקי תנועה,  משחקים לימודיים שילוב  .6

 . משחקי חברה ועוד(

 . פה-( לצורך עידוד ההבעה בעלועוד  )חפצים, מצרכי מזוןעזרים שימוש ב  .7

המוזיאון  " )כמו  מהאינטרנט בחומרים או  מוחשיים מדרשי תמונה שימוש ב .8

 . ("הווירטואלי

 . ושימוש בחומרים שונים )כמו פלסטלינה, צבעים וחומרי מחזור( עבודה יצירתית .9

  באמצעות בובות אצבע )למשל    על ידי התלמידים  או  הנלמד )על ידי המורההמחזת   .10

 .באמצעות הפעלות שונות(ו

בפרסים קטנים  ואפילו  תכופיםמשובים חיוביים מתן בפרט ב -בתגמולים שימוש  .11

דבר זה עקרוני מאוד  התלמידים. עידוד צורך ל)כמו מדבקות, פתקי הערכה ועוד( 

פה  - של התלמידים, הנחוץ לצורך ההבעה בעלהעצמי  ןוהביטח  בהגברת ומסייע

 שיחה. וקיומה של 

 עשירה ומזמינה )צילומים, ציורים, תמונות(. סביבת עבודה עיצוב  .12

כגון  ) כיתתי בעבריתקבוצתי ושיח הוראה בזוגות, בקבוצות ובאופן המאפשר שיח  .13

 . (בו כולם רואים את כולםשארגון הכיתה לישיבה במעגל באופן 

  מחשבים(.הבחדר  ו)כגון בחצר  מחוץ לכיתה  פעילויות   .14
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 הערכה/משוב

 

ללא ציונים כלל,  והייתה חווייתית בלבד    ' ב-'בעוד החשיפה לשפה העברית בכיתות א .1

ואילך ההוראה הופכת למבוססת ושיטתית, ויש צורך במתן הערכה   ' מכיתה ג

 .  ליכולות התלמידים במקצוע העברית

תתבסס על  )ולא בציון מספרי(,  מילוליתתהיה פה -הבעה בעלל הערכת התלמידים  .2

חיזוקים חיוביים ותגמול על  ותתבצע באמצעות לתלמידים  משוב חיובי בונה 

פה אליהן יוכלו  -ניתן להוסיף משוב על ביצוע מטלות בעל 'ו- 'הצלחות. בכיתות ה

התלמידים להתכונן מראש )כגון: הצגה בפני הכיתה, הסבר על מצגת שהכינו  

 וכדומה( באמצעות מחוונים שונים. 

: לעודד את  תחושת מסוגלותתהיה לתת לתלמידים  והמשוביםמטרת המחוונים  .3

ביטחונם בהבעה בעברית  את פה ולהאזין לאחרים, לחזק -התלמידים לדבר בעל 

 ולעורר את המוטיבציה שלהם להמשך ההתעניינות בשפה העברית.  

 שטף הדיבור ועושר המבע על פני הדיוק הלשוני.   את  כפועל יוצא, יש להעדיף .4

)ולא מתוך   כל תלמיד בפני עצמו ל ההערכה תתייחס לתהליך רכישת השפה ש .5

על כל התקדמות   משוב חיובי השוואה לחבריו בכיתה(. באופן זה כל תלמיד יקבל 

 לכיתה.   ו, בלי כל קשר להישגי חבריושלאישית 

של המורה על תהליך ההוראה, על תכני   חשיבה רפלקטיביתההערכה תכלול  .6

מסקנות  הלמידה, על הדרכים שננקטו כדי להתמודד עם מטלה מסוימת וכן 

)כגון: האם הצלחתי להעביר את התכנים בצורה טובה? האם  והמלצות לעתיד 

התלמידים הצליחו ללמוד את אוצר המילים המומלץ? מה עליי לשפר בפעם הבאה  

שיעור דברו התלמידים וכמה אני? האם כל  שאלמד זאת? כמה זמן מתוך ה

 היו תלמידים ששתקו שיעור שלם? ועוד(. ש פה או  - התלמידים הביעו את עצמם בעל

יתבסס על שיחה עם תלמידים, שיחה עם   בסוף השנהשאותו תיתן המורה  משובה .7

הורים, תצפית, ניהול יומן תיעודי ועוד. ככל שאיסוף העדויות יהיה רב יותר, כך  

  המשוב יהיה אמין יותר.
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 עולמות שיח מוצעים לפי שכבות גיל

 
 

 ו׳  תשכב ה׳  תשכב ד׳  תשכב ג׳  תשכב 

המשפחה  1 .1
 המורחבת  

דברי  
 נימוסים 

 

חברות  
 וערכים 

 קנייה חכמה  

עולם בעלי  2 .2
חיות   -החיים

בר וחיות  
 מחמד 

לוח שנה 
 ותכנון זמן  

 

 ספורט
 

 אופנה

מאכלים  3 .3
 ותזונה בריאה 

 

הסביבה  
הקרובה  
 והרחוקה 

 מפורסמים
 

משחקי 
 מחשב

 
 

השעון וסדר   4 .4
 יוםה

מעגל  
 הרגשות 

 

 תחביבים
 ושעות פנאי

 

תקשורת 
ורשתות 
 חברתיות 
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 הערות כלליות

 

לפי הוראת משרד החינוך, להוראת העברית הדבורה יוקדשו בכל שכבות הגיל   .1

( שני שיעורים שבועיים. יחד עם זאת, העברית הדבורה )דיבור  'עד ו ')מכיתה ג

למד בנפרד, אלא תשולב בתוך כל שיעור ותהיה חלק מהוראת השפה  יוהאזנה( לא ת 

שיעור ושיעור מקום לתרגול ההאזנה  העברית בכללותה. לצורך זה יוקצה בכל 

 והדיבור, בדיוק כמו לקריאה ולכתיבה.  

בצד האמור לעיל, המורה תוכל לעתים להקדיש לשיח ולהאזנה גם שיעור שלם,   .2

 .בהתאם לפעילות המועברת

. דבר זה נעשה  עבודה בקבוצות ובזוגותחלק ניכר מהפעילויות במסמך זה משלבות   .3

דיבור בעברית )שכן בצורה זו  לכל תלמידי הכיתה לתרגל באופן פעיל כדי לאפשר 

כולם מדברים במקביל ויש ניצול טוב יותר של הזמן(. חשוב להדגיש שבכל  

  , בעברית בלבדהפעילויות בזוגות ובקבוצות השיחה והדיון בין התלמידים יתקיימו  

תוודא זאת. אף מומלץ לשבח תלמידים  ומומלץ שהמורה תעבור בין הקבוצות ו

   בעברית בלבד. שהקפידו לדבר

לאופן הוראת העברית הדבורה. כללנו בכל אחת משכבות  דוגמאות  מסמך זה כולל   .4

. מן הראוי לציין שבכיתה ג' התלמיד צריך להתמודד עם  ארבעה עולמות שיחהגיל 

. אולם  גולםההוראה להקנייתם ולתרראשית קריאה וכתיבה ויש לפנות את זמן 

מומלץ שהמורה תביא לכיתה עולמות שיח  , 'ו- 'בשכבות הגיל הגבוהות יותר, ד

על אלו שכללנו במסמך זה, לפי העדפתה, בהתאם לתוכנית הלימודים,   פיםנוס 

 ובהתחשב ביכולות תלמידיה ובתחומי העניין שלהם.

בין ארבע לשמונה פעילויות שונות.   ותבכל אחד מעולמות השיח במסמך זה כלול .5

יש לשים לב לכך ש"פעילות" אינה בהכרח "שיעור". מומלץ להקדיש לחלק  

שפעמים  לשים לב לכך  צריך  אחד שלם. כמו כן  יותר משיעור  מהפעילויות המוצעות  

מערכי שיעור שלמים נוספים שאפשר להשתמש בהם במלואם, בסוף   רבות כללנו

 רים ורעיונות להרחבה ולהעשרה". כל עולם שיח, בחלק "קישו

. על כן, המורה תוכל  מבחר תכניםניתן להשתמש במגוון הפעילויות המוצע להוראת   .6

 עזר במסמך זה להוראת עולמות השיח הנוספים שתביא לתלמידיה.י לה

: להקדיש יותר זמן לכל  איכות על פני כמותפה יש להעדיף - בהוראת ההבעה בעל .7

בו. חשוב לזכור שההבעה בעל פה אקטיבית   נושא ולאפשר הרחבה והתעמקות

וצריך לאפשר לכל התלמידים לא רק ללמוד את אוצר המילים הקשור בכל עולם  
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שיח, אלא גם לעשות במילים שימוש חווייתי והקשרי ולתת לכל תלמיד/ה הזדמנות  

 ראויה להתבטא בכיתה.  

 ן. ותלמד את התלמידים לפיה  תבניות משפטיםמוצע שהמורה תביא לכיתה  .8

מאחר שהוא בנוי באופן   לסדר המוצע מומלץ ללמד את עולמות השיח בהתאם  .9

הדרגתי: עולמות השיח הראשונים עוסקים בנושאים קרובים לעולמו של התלמיד,  

ובהדרגה הנושאים מתרחבים. אולם סדר זה אינו מחייב, ולכל מורה הזכות לשנותו  

 בהתאם לצרכי הכיתה.  

  ום'.גוגל כר '  פןדפדמומלץ לפתוח את הקישורים ב  .10

(, מומלץ  YOUTUBE-במקרים שבהם קישור אינו נפתח )כגון בשל הסרת אתר מ  .11

 , עד למציאת קישור פעיל. 'גוגל'-לחפשן ב ו  להעתיק מילות מפתח משמו
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 הערות לגבי אוצר המילים

 

מסמך  ההמילים המוצעות בטבלת אוצר המילים, בכל נושא, מסתמכות גם על  .1

המוצעות  הפעילויות הנמצא באתר "אצטבא", וגם על  "ליסודי מילים אוצר"

 במסמך זה.

אלא קיים ניסיון   , המילים בטבלאות אינן מקובצות בדרך כלל לפי סדר א"ב .2

 מסוגים שונים. שדות משמעות לדוגמה:   לקבצן לפי משמעות

ספציפי  משמעות תוכנית: מקומות, חלקי ביגוד, כלים המשמשים לצורך  −

 . וכדומה

כגון מילים המסודרות מהפרט אל הכלל, מהקרוב לרחוק,    :מהלכים הגיוניים −

 כתהליכים, כרצפים באותו שדה סמנטי וכדומה.  

 סוג דקדוקי: שמות עצם, תארים, פעלים וכדומה.  −

- דבר זה נעשה מתוך מטרה לאחד שדות משמעות הגיוניים שיקלו על ההבעה בעל

נתנו כותרות מכלילות בגופן מודגש )ומתוך כך אפשר  פה. כאשר הדבר התאפשר, 

 דוגמאות(.  -ללמד את התלמידים הכללה ופרטים

לשם קיצור, המילים בטבלאות כתובות פעמים רבות רק בצורת זכר יחיד )לעתים   .3

יש ללמד גם את צורת הנקבה וגם את צורות  גם בנקבה יחידה(. בכל המקרים 

  הריבוי.

  ,קיימת גמישות באוצר המילים הנדרש  ר הצעה בלבד.גדאוצר המילים להלן הוא ב .4

ועל כל מורה להתאים את המילים לצורכי תלמידיה, כך שכל מילה שתלמידים  

 יבקשו לדעת תתווסף לאוצר המילים הקיים.  

 
 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1E-XOfiwlEP6GqgserBxXorjcNMWfcagn/view
https://drive.google.com/file/d/1E-XOfiwlEP6GqgserBxXorjcNMWfcagn/view
https://drive.google.com/file/d/1E-XOfiwlEP6GqgserBxXorjcNMWfcagn/view
https://drive.google.com/file/d/1E-XOfiwlEP6GqgserBxXorjcNMWfcagn/view
https://drive.google.com/file/d/1E-XOfiwlEP6GqgserBxXorjcNMWfcagn/view
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 ' כיתה ג
 
 

 
 'תכנים לכיתה ג

 עולמות שיח, כדלקמן:ארבעה כלולים  'ג כנית לכיתהובת

 המורחבתהמשפחה  .1

 חיות בר וחיות מחמד –עולם בעלי החיים  .2

 מאכלים ותזונה בריאה .3

 יוםההשעון וסדר  .4
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 'כיתה ג –הצעות לפעילויות לפי עולמות שיח 

 . המשפחה המורחבת 1

 אוצר מילים .א

חָּ  פָּ ֵני ִמשְּ   / ַסָבא /ַסב /ַאְחָיִנית  /ַאְחַין  /ָאחֹות   /ָאח /ִאָמא /םא    /ַאָבא /ָאב  /הֹוִרים  ה:בְּ

ן  /ַבת  /ןב   /ִגיָסה   / יסגִ  /ּדֹוָדה  /דּדֹו /ָסְבָתא ד  /ד ּדֹו-ַבת /ד ּדֹו-בֶּ כֶּ ְכָּדה /נֶּ   /ִניָנה  / ִנין / נֶּ

ת  /ִתינֹוק /ְשִליִשָיה /ְתאֹוִמים ְנְּדִויץ  / ְצִעיָרה /ָצִעיר  /ְבכֹוָרה  /רְבכֹו /ִתיֹנקֶּ ד סֶּ "  '"יֶּלֶּ

ְמָצִעי,  ְנג()ָהאֶּ ן ְזקּוִנים / ִבְסלֶּ  ַכָלה  /ןתָ חָ   /ִאָשה  /ִאיש ר/ בֶּ גֶּ  /ַבַעל /ָיִחיד  ןב   /בֶּ

ה ַחד חָּ פָּ רּוִשים הֹוִרית:-ִמשְּ  ְיתֹוָמה  /ָיתֹום   /ַאְלָמָנה /ַאְלָמן /ְגרּוָשה /ָגרּוש /ג 

צֹועֹות שֹוִנים ה  :ִמקְּ א  /גהָ נֶּ  /ַגָנן   /מֹורֶּ ְשבֹון  ה רֹוא   / יקִד מֶּ ַר פַ  /רֹופ  ת    /ַבִית  ַקר ע   /חֶּ רֶּ ע קֶּ

ְך ַבִכָתה -ְוכּו'   ַבִית  . ְלִפי ַהֹצרֶּ

ִרים: פָּ ָחד ִמסְּ ָבה   /ְשַנִים / אֶּ  ְשלֹוָשה... ָזָכר ּוְנק 

ִתִיים: ַפחְּ ב  ֵארּוִעים ִמשְּ רֶּ רּוַחת עֶּ ִויְזָיה /א  ל  ת /ְצִפָיה ַבט   ... ִטיּול  /ָנהּו ח 

קֹומֹות: ל ָסְבָתא  /אּוָלם  / ָסלֹון / ִמְטָבח מְּ  ... ַבַבִית שֶּ

ר ִמְשַפְחִתי / רֹוב ִמְשָפָחהְק  /ִמְשָפָחה  /תיִ בַ  שֶּ ת מ  ִמְשָפָחה   /ִמְשָפָחה ַגְרִעיִנית /קֶּ בֶּ  ְרחֶּ

י ָפִנים  /ִפיאֹ ְתכּונֹות  /ְתכּונֹות ִחיצֹוִניֹות /ה שָ ָר ֹות  ָתו 

ִני ַנְחנּו / א  ה /א   ָחד ּוי ְמ   /מ שֹונֶּה / ל ּדֹומֶּ

 ְבַסְך ַהֹכל  /ְמצּוָלם   /ִצלּום /ְתמּוָנה
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 פה-רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית המעודדת הבעה בעל .ב

 היכרות  –תמונה משפחתית   .1

שהם  מהתלמידים להביא לכיתה תמונה משפחתית  המורה תבקש  ✓

תמונה מאירוע משפחתי, טיול משפחתי, ארוחה  )כגון:  מתחברים אליה

  .לבחירתם(משפחתית, חתונה או כל תמונה  

תלמידים מתנדבים לתלות את התמונות על  ארבעה מהמורה תבקש  ✓

התמונה  מכל תלמיד, לפי התור, להציג את  המורה תבקש    הלוח בכיתה.

. התיאור יכלול פירוט מוגדר  שהוא הביא ולשתף בה את חבריו לכיתה

 : פירוט לדוגמהכתב על הלוח. ישי

 מי הדמויות? )אבא, אמא, אח, וכו'(.   −

: כמה אחים? כמה אחיות? כמה ילדים בסך  למשלמספר כלשהו ) −

 הכול?(. 

 .1מקצועות ההורים   −

ערב; כולנו במסיבה  : כולם אוכלים ארוחת למשלתיאור האירוע ) −

 לכבוד סבא, וכו'(. 

 החוויה.  תיאור −

, להתאימן לרמת הכיתה ולשנותן  תבניות לדוגמהמומלץ להיעזר ב ✓

 :למשללפי הצורך. 

אחיות.    ]מספר[-צולמים אבא, אמא, ]מספר[ אחים ובתמונה שלי מ −

 .  אנשים. אנחנו משפחה אחת]מספר[ בסך הכול יש בתמונה שלי 

ב ]שם מקום   תעובדא שלי מא / לי הוא ]שם המקצוע[ אבא ש −

   העבודה[.

: בטיול, בחתונה.  למשל]מילת יחס + מקום[  בתמונה שלי כולם −

]פועל + מילת יחס + מקום[. למשל: יושבים במטבח, עומדים   או:

 . , רוקדים בחתונהבסלון

 
שימו לב: יש ללמד את התלמידים את כל המקצועות שהם יידרשו להם בהתאם לעיסוקי הוריהם. כמו כן על המורה  1

נאמרים  -ללמד כל מקצוע בזכר ובנקבה כאחד, ולהקפיד שלא ייווצר מצב לפיו מקצועות כגון עקרת בית, גננת ומורה 
 זכר. בלשון -בלשון נקבה, בעוד מקצועות כגון מנהל, מהנדס, טייס 
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: שמחתי, נהניתי,  למשלבזמן שצלמו את התמונה אני ]פועל בעבר[   −

 כו'. ו חייכתי, חיבקתי את סבתא, רקדתי 

את    המציגכל תלמיד  לשאול  המורה תבקש מתלמידי הכיתה המאזינים,   ✓

על שמות בני משפחתם ועל    :למשלשאלות לבחירתם )  3תמונתו לפחות  

 לצורך הרחבה.   החוויה עליה דברו(

. כל  4לאחר ההדגמה הכיתתית, כל תלמידי הכיתה ישבו בקבוצות של  ✓

בפני הקבוצה את התמונה שהביא מהבית, כולל הפירוט  יציג  בתורו  אחד  

 הנדרש.  

שאלות על    3חברי הקבוצה יתבקשו לשאול את מי שתורו להציג תמונה   ✓

 ל הסיטואציה.  המצולמים וע

על המורה לוודא שכל התלמידים בכל הקבוצות הציגו את תמונתם   ✓

 לחברים.

של  המשפחה  בסוף הפעילות המורה תשאל: מה למדתם על חבריכם? על   ✓

חבריכם? המורה תבקש מתנדבים שיספרו לכל הכיתה מה למדו על  

 משפחתם. -חבריהם לקבוצה ועל בני 

יעשה גם בקבוצות: תלמידים בתוך  י אם יש זמן, אפשר לבקש שהדבר  ✓

הקבוצה יחליפו ביניהם את התמונות. כל תלמיד יספר על התמונה של  

 אודותיה קודם לכן. -חברו כפי ששמע ממנו על

 

 כולנו בארוחה או בסלון   -תמונה משפחתית   .2

תבקש מהתלמידים לצלם תמונה אחת של בני משפחתם   המורה ✓

: כולם יושבים  למשל)  לכולם באופן אחיד בסיטואציה שתיקבע בכיתה 

 בסלון. או: סביב השולחן(. על הספה  

למו  יאת התמונה שצ לה המורה תבקש מהתלמידים לשלוח אפשר ש ✓

(, וכך היא תוכל לעשות מצגת עם  אלקטרוני)בוואטסאפ או בדואר 

אחת של כל ילד מהכיתה. זו פעילות יפה בפרט בתחילת השנה  תמונה 

 ומאפשרת היכרות רחבה יותר של הילדים זה את זה. 

אפשר להיעזר בתבנית   כל תלמיד יציג בפני הכיתה את בני משפחתו. ✓

 לדוגמה. 
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 : תבנית לדוגמה

 קוראים לי ]שם[.   −

 יש לי ]מספר[ אחים ו]מספר[ אחיות.   −

לאמא שלי קוראים ]שם[ היא ]שם המקצוע [/ עובדת ב]מקום   −

העבודה[. לאבא שלי קוראים ]שם[ הוא ]שם המקצוע[ / עובד  

ב]מקום העבודה[. לאחותי הבכורה קוראים ]שם[. היא בת ]גיל[.  

: סטודנטית / לומדת  למשלהיא ]מה היא עושה / מצב משפחתי. 

  – / עובדת ב ]שם המקצוע / מקום העבודה[ נשואה, וכו'  Xבכיתה  

 כל פירוט רלוונטי.  

 לאחי השני קוראים... וכן הלאה לכל האחיות והאחים במשפחה.   −

היכרות'.   - הפעילות יכולה להיות פעילות המשך ל'תמונה משפחתית   ✓

במקרה כזה אפשר לשאול את חבריהם של התלמידים אם הם יודעים  

לספר משהו על אודות המופיעים בתמונות חבריהם, ולבדוק בדרך זו  

 . )וזיכרון( הקשבה

מה    :לאחר הצפייה במצגת המורה תבקש מהתלמידים לחשוב בקבוצות ✓

  ן הצילומים? אילו הבדלים מצאו? אפשר לקבוע קטגוריות דומה בי

האם בראש  )  : היכן יושבים ההורים ברוב התמונותלמשל ,שונות

(; מה סוג  ?מאחור ?במרכז הספה וכולם סביבם? מקדימה / השולחן 

  ? )בגדים חגיגיים בני המשפחות השונות בתצלומים הבגדים שלובשים

אדם  האם צילם מי צילם את התמונות )האם בסלפי?  ;(?בגדי בית

 עצמו? הורה?( וכדומה.  בהמשפחה? הילד מ שאיננו חלק 

 בסוף השיעור כל קבוצה תציג את ממצאיה בפני שאר התלמידים.  ✓
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 מי חברי? –איון בזוגות  יר .3

 התלמידים יראיינו זה את זה בזוגות.   ✓

 :  שאלות לדוגמה

 כמה אחים יש לך? כמה אחיות?   −

 מך? אחותך?  ימה שם א  −

 בגילך? מי הצעיר במשפחה? מי הבכור?    הדודים-מי מבני  −

 ?  מהלועם מי אתה אוהב לשחק,  −

 במה אתה רוצה לעבוד כשתגדל?   מה עובדים הוריך?ב −

המורה תבקש מתלמידים לספר בפני הכיתה את שלמדו על אודות   ✓

 חבריהם. 

 )כגון מדבקה( את מי שזוכר יותר פרטים. ניתן לתגמל בפרס קטן  ✓

 

 השם שלי  –איון הורים  יר .4

שאלות מעניין אותם לשאול את   לותשאל את התלמידים אי  המורה ✓

 סביהם/ אחיהם.   הוריהם/

יכינו ביחד עם המורה רשימת שאלות כמו: מה עומד   התלמידים ✓

מאחורי השם שלי? מי נתן לי אותו? מדוע בחרתם בשם זה? האם השם  

שם    נתתם לישלי ערבי, עברי, לועזי? מה המשמעות של השם שלי? האם  

 מהו? ?  כשהייתי תינוק חיבה

בשפה העברית,  איון בבתיהם יאת הר  יתבקשו לערוךהתלמידים  ✓

   פה בשיעור הבא.- איון בעלי ר על תוצאות הרויתכוננו לספ 

   איון.ייספרו בקבוצות זה לזה את מה שגילו בר  התלמידים ✓

 :  תבניות לדוגמה

 פירוש השם שלי הוא...   −

 מקור השם בשפה ה]שם השפה[.   −

 הורי ]או מי שבחר[ בחרו בשם הזה כי...   −

 שם החיבה שהיה לי כשהייתי קטן / שיש לי היום הוא...  −
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 בעקבות שיר שיחה   .5

 נּוִרית ַזְרִחי  /  ָפִנים

ת ַהָפִנים  י  אֶּ  ִלי  ששֶּ

ִאמָ ִקַבְלתי  לִ מ   י א שֶּ

יָה ִקְבָלה  ת ָפנֶּ  ַגם ִהיא אֶּ

ִאמָ  לָ מ   . ּהא שֶּ

יָה ַּדְרָכּה.   ִתיָסבָ  ת ָפנֶּ  ִלי ָמְסָרה אֶּ

ָכה!  ר  ְך א  רֶּ יזֹו ּדֶּ  א 
 

 , ָכִדיםַלנְ ָכך ִהיא שֹוַלַחת אֹוָתם 

 . יִניםַלנִ ַאַחר 

ִלי, ִמי  נ ַבִמְשָפָחה שֶּ  ֹוַלד שֶּ

ל ַמָתָנה   ָפִנים.   –ְמַקב 
 

ָדִשים ְושֹוִנים: ם מֹוִפיִעים ח   ָכל ַפַעם ה 

יַנִים  לע  ּקהֹוְפכֹות   ֹותְכח   , ֹותְיר 

ל ָהַאף אֹו   קֹות, ִמְתָקְרבֹות אֶּ  ִמְתַרח 

ָבל ָתִמיד,  לָ  ְשָפָחהַבִמ א   , ַהָבִנים נּושֶּ

 ָהר ַכנָ ָהְלָאה, ָהְלָאה, 

ת ַהָפִנים.   נֹוְשִאים אֶּ

 

 המורה תביא את השיר לכיתה ותקריא אותו.  ✓

מילים הבינו מתוך השיר? על מה   לוהמורה תשאל את התלמידים אי  ✓

 מדבר השיר, לדעתם?  

ם אם יש מילים שלא הבינו בתוך השיר,  המורה תשאל את התלמידי ✓

 ותבקש מהם לנחש מה משמעותן.  

 המורה תלמד את התלמידים את פירוש המילים הללו.  ✓

ת  ובנומ בו שהמורה תקרא את השיר פעם נוספת, לאחר שכל המילים  ✓

 . לתלמידים
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'.  ? ' ו'למה?המורה תשאל את התלמידים 'מה הרגישו כששמעו את השיר ✓

 כונה.  כל תשובה תהיה תשובה נ

 המורה תעורר דיון בנושא השיר. שאלות לדוגמה: ✓

 מה פירוש הביטוי המטאפורי "לקבל את הפנים"?  −

 איך אנחנו מקבלים את הפנים שלנו?   −

 למי אנחנו דומים? ממי "קיבלנו את הפנים שלנו"? −

המורה תפתח את הדיון ותציג מצב שבו אנחנו לא דומים לאחד מבני   ✓

 שונה ומיוחד. המשפחה. לכן, כל אחד הוא 

המורה תבקש מהתלמידים מתנדבים לספר לכיתה מה מיוחד בכל אחד   ✓

 כל אחד מבני המשפחה שלהם. במהם, ומה מיוחד 

עבודה בזוגות או בקבוצות: כל תלמיד יספר לחברו/ לבני קבוצתו במה   ✓

 שונה מהם. הוא ובמה   ,הוא דומה לאחיו

אני שונה   / לאחותי ב...: אני דומה תבניות לדוגמהב רמומלץ להיעז ✓

מאחותי ב... ]בצבע העיניים, בצורת האף, בפנים, בגובה, בצבע השיער[.  

אני דומה לאחי כי שנינו אוהבים ]לשחק ב... / לצפות ב.... / לשיר /  

 [.  Yוהוא אוהב   Xלרקוד כו'[ אני שונה מאחי כי ]אני אוהבת  

תלמיד להקריא  התלמידים יתרגלו את קריאת השיר. אפשר לתת לכל  ✓

 בית שונה. 

 
 
 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

גלגל המזל. מאפשר להזין את שמות התלמידים לבחירת   - קלאסטולס .1

 . דומה שידבר בצורה רנדומלית או להזנת שאלות וכ תלמיד 

 המשפחה  יום  -דף הבית הראשון שלי  .2

 להורדה   קבצים - יום המשפחה  -נת'  אתר 'הגנ  .3

 

  

https://www.classtools.net/random-name-picker/index.php
http://www.myfirsthomepage.co.il/hagim/familyday.htm
http://www.myfirsthomepage.co.il/hagim/familyday.htm
http://www.myfirsthomepage.co.il/hagim/familyday.htm
http://user2013110712354877.haganenet.co.il/gan/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
http://user2013110712354877.haganenet.co.il/gan/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
http://user2013110712354877.haganenet.co.il/gan/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
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 . עולם בעלי החיים2

  אוצר מילים .א

ַמדַחיֹו ב / ָחתּול  /: גּורת ַמחְּ לֶּ ר / ַאְרָנב /כֶּ  ָּדג  /ִכי ת   /ִצפֹור  /אֹוג 

ְפרֹוחַ ת ֶמֶשקַחיֹו ש  /ַבְרָוז /ַתְרְנגֹול  /ל גֹוזָ  / : אֶּ בֶּ ה /ִדיגְ  /כֶּ ל /שֹור  /ָפָרה   /ָטלֶּ גֶּ   /ָבָקר  /ע 

מֹור  ר בֶּ  /ָגָמל /ְסָיח / סּוס /ַעִיר /ח   כֶּ

ָרִקים: ְנַמָלה : ְרָמִשים  ת ַברַחיֹו  ְזבּוב  /ַיתּוש  / ַפְרַפר /ְּדבֹוָרה  /ַוח 

 ( ללּו בְ שַ ) ןזֹולָ ִח  /שחָ נָ   /ְלָטָאה  /: ַצבזֹוֲחִלים

עַ ַחִיים-ּדּו  ין נִ תַ   /: ְצַפְרּד 

ִקים ל / ליָ אַ  /ְצִבי /ִקפֹוד /: ַעְכָבר יֹונְּ ְבָרה /ָיע  ב /שּוָעל /ִג'יָרף  /ִפיל /קֹוף   /זֶּ   /ֹּדב / ְזא 

ר  ְלִביא  /ַאְרי ה  /ָנמ 

ִסיָדה /יֹוָנה   /ִצפֹור /סּוָ : טַ עֹופֹות ר  / ח  שֶּ  נֶּ

 ִלְוָיָתן  /ֹוְלִפיןּד : ַבֲעֵלי ַחִיים ַיִמִיים

קֹומֹות ִריָנִרית   /יּוםַאְקַוְר  /ְמלּוָנה /ִּדיר /ה דֶּ שָ  /ה ּוָ חַ  /ָסָפאִרי  /ת: ַגן ַחיֹומְּ ט   ִמְרָפָאה ו 

ה קשורים נוספים: שמות עצם ִריָנר /  רֹועֶּ ט  א ו  י ַחִיים /רֹופ   ָחָיה ְנטּוָשה /ַבע ל 

ִלים עָּ בפְּ ה  /ִמְתַעְני ן  /: אֹוה  ִכיל /ל ּד  גַ ְמ   /רֹוצֶּ ר / ַמא  ב /לכ  ֹוא  /שֹומ  ק  / שֹוכ   /ְמַלּק 

ד  /קח  שַ ְמ  ץ  / הֹוחֶּ ש /רֹוק   קֹופ 

התַהַחיֹוקֹולֹות  ל /: גֹועֶּ חַ   /ְמַיל  ה /רע  ֹו נ  /נֹוב  ל  /פֹועֶּ ם /צֹוה  ג  / נֹוה   שֹוא 

ִרים אָּ ה   /ָקָטן /: ָגדֹול תְּ חַ  /ָחמּוד   /ַמְצִחיק /ְך לָ כְ ל  ְמ  /ָנִקי /ָיפֶּ   / ַחָלש /ָחָזק   /בּוצ עָ  /ָשמ 

ֱאָמן  /יעַ גִ ְר מַ  /ַמְפִחיד /ִאִטי /ָמִהיר  ף / ִצְמחֹוִני / דג  ֹוב  /נֶּ ר לַ  / טֹור   ָאָדם עֹוז 

ד  /ְבַעד גֶּ ה  /נֶּ ה   /שֹונֶּה /ּדֹומֶּ  ָשוֶּ
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 הכנת בובות בעלי החיים ותיאטרון בובות –יצירה   .1

התלמידים יתבקשו להביא לכיתה גלילי נייר טואלט ונייר    -הכנה מראש   ✓

  ים ריק  םוכוסות פלסטיק פשוטות, קרטוני, צלחות  יםידיים, גרביים ישנ

של חלב, קיסמים או שיפודים, שאריות צמר ובדים, צמר גפן, טושים,  

 ניירות, מספריים, דבק ושאר חומרי יצירה. 

המורה תבקש מהתלמידים לחשוב על בעל חיים כלשהו ולהכין אותו   ✓

מתוך החומרים שהביאו לכיתה. לרעיונות ניתן להיעזר באתרים כגון  

  .כאן קישורה

מומלץ לעבור בין התלמידים במהלך הפעילות, לבקש שכל השיח  

 חוזרות. -הקבוצתי יתנהל בעברית, ולכתוב על הלוח מילים נחוצות 

המורה תבקש מהתלמידים להסביר למה בחרו דווקא בבעל החיים   ✓

 תהיה טובה(.  הכינו )כל תשובהש הספציפי 

התלמידים יתבקשו לשחק זה עם זה עם הבובות שהכינו ואף    -בקבוצות   ✓

 להמחיז דיאלוגים ולהציגם בפני הכיתה. 

 

 קבוצות של בעלי החיים  .2

 חיים שהם אוהבים. -המורה תבקש מכל התלמידים לחשוב על בעל ✓

המורה תבקש מהתלמידים להסתובב בכיתה, לשאול את חבריהם   ✓

חיים בחרתם?" ולחבור לתלמידים אחרים שבחרו באותו  "באיזה בעל 

 בעל חיים )למשל: קבוצה שבחרה בכלבים, בחתולים וכו'(. 

כל חברי הקבוצה צריכים לחשוב על תכונות של החיה בה בחרו )גדול,   ✓

 (.  'כוויפה, נאמן  

היא   -הקבוצה שתציג את החיה שלה במספר הרב ביותר של מילים  ✓

 הזוכה. 

זה בשיעורים שונים, תוך הנחיית  המשחק את האפשר לשחק  הערה: ✓

התלמידים בכל פעם לבחור חיות מקבוצה ספציפית בלבד, למשל: חיות  

 משק, חיות מחמד, חיות בר וכדומה. 

https://kidsfun.co.il/?cat=5
https://kidsfun.co.il/?cat=5
https://kidsfun.co.il/?cat=5
https://kidsfun.co.il/?cat=5
https://kidsfun.co.il/?cat=5
https://kidsfun.co.il/?cat=5
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 ״הלכתי לחווה וראיתי...״ – משחק זיכרון  .3

 רצוי שהתלמידים ישבו במעגל/ חצי גורן באופן שיראו זה את זה.  ✓

תבקש מתלמיד הקיצוני ביותר לומר "הלכתי לחווה וראיתי" עם    המורה ✓

 שם של חיה. 

תבקש מהתלמיד שיושב לידו )השני בתור( לחזור על אותו   המורה ✓

 של חיה, וכן הלאה.  שםאך להוסיף עוד   ,משפט

: הלכתי לחווה וראיתי ]שם חיה א[ הלכתי לחווה  לדוגמה תבנית ✓

: "הלכתי לחווה  למשלוראיתי ]שם חיה א[ עם/וגם ]שם חיה ב[ וכו'. 

וראיתי פרה" "הלכתי לחווה וראיתי פרה וגם עגל" "הלכתי לחווה  

 .  'פרה וגם עגל וגם סוסים" וכו  וראיתי

מטרה: לזכור באופן כיתתי כמה שיותר חיות. אפשר שתלמידים  ה ✓

 סייעו למי שלא זוכר. אפשר לרשום את הרשימה כולה על הלוח. י

את המשחק ברמה גבוהה יותר של מורכבות באמצעות   שחקל אפשר ✓

 :למשלהוספת פעלים או תארים. 

"הלכתי לחווה וראיתי פרה אוכלת" "הלכתי לחווה וראיתי פרה אוכלת  

 וגם עגל ישן", וכו'.  

 

 זיהוי ותיאור  –בעלי חיים וילדים   .4

  .כאן ישורהק המורה תציג בפני הכיתה סרטון על ילדים וחיות, כגון  ✓

התלמידים יתבקשו לזהות את שמות החיות בסרטון. מי שיזהה את   ✓

 המספר הרב ביותר הוא הזוכה. 

בגן    או   )האם בחווה  ?רמת קושי נוספת: היכן ניתן למצוא את החיה הזו ✓

 החיות, האם זו חיית משק או חיית בר(. 

 התלמידים יתבקשו לתאר סצנה אחת לבחירתם מתוך הסרטון.  ✓

התלמידים יתבקשו לחשוב אם קרה להם עצמם מקרה דומה עם חיות,   ✓

 . למקרה כזה, ולספר עליו בפני הכיתהאו אם היו עדים 

https://www.youtube.com/watch?v=RKU6x1n9Hak
https://www.youtube.com/watch?v=RKU6x1n9Hak
https://www.youtube.com/watch?v=RKU6x1n9Hak
https://www.youtube.com/watch?v=RKU6x1n9Hak
https://www.youtube.com/watch?v=RKU6x1n9Hak
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 נחשו מי החיה  .5

שמות של בעלי   ים עליהם כתובופתקים בתוך קופסה המורה תשים  ✓

 חיים.  

תלמיד מתנדב )רצוי לא ביישן( יבחר פתק ויצטרך לגלם את החיה   ✓

 הרשומה בו.

המורה ותלמידי הכיתה ישאלו את התלמיד המציג שאלות במטרה   ✓

 לנחש איזו חיה הוא מגלם. 

: איך אוכלת החיה? איך היא שוכבת? איזה קול היא  שאלות לדוגמה

משמיעה? האם היא עוזרת לאדם? האם היא גדולה? האם היא גרה  

גודל, צבע    -כו'. על התלמידים להשתמש בתכונות  ובבית? בשדה? ביער?  

 כדומה. ו

   .פה-התלמיד יכול להציג את התשובות אולם עדיף להשיב בעל ✓

שאלות. תלוי ברמת   20עד או שאלות ) 10מותר לתלמידים לשאול עד  ✓

 לא יצליחו, התלמיד יגלה להם איזו חיה גילם. אם  הכיתה(. 

אפשר לשחק משחק זה גם עם קבוצת תלמידים שתבחר חיה ותגלם   ✓

וקבוצה שנייה שחבריה ישאלו שאלות )לרמת קושי קלה   ,אותה ביחד

 יותר(.  

 

 ? משחק: מה מאחד ומה מבדיל .6

המורה תכין מראש כרטיסיות ממוגנטות או שניתן להדביק על הלוח,   ✓

ובהן תמונות של פעולות יומיומיות: אכילה, משחק כדורגל, משחק  

ה בטלוויזיה, ריקוד ועוד. אפשר גם לבקש מהתלמידים  יוידאו, צפי 

להביא תמונות לשיעור זה )או להכין מאגר כרטיסיות בכיתה לצרכים  

 שונים(.  

 :לדוגמה
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 ( באופן הבא: ופית)או תקרין בשק  טבלהתצייר   המורה ✓

דברים שחיות  
אוהבות וילדים אינם  

 אוהבים 

דברים שילדים  
אוהבים וחיות אינן  

 אוהבות

דברים שגם ילדים  
 וגם חיות אוהבים 

   

 

 . פי הטבלה-ימיינו ויסדרו את התמונות על  התלמידים ✓

כל קבוצה תצטרך להוסיף פריט אחד לכל עמודה בטבלה. אם המילה   ✓

 טרם נלמדה, אפשר לצייר את הפריט. 

 : דוגמהל

דברים שחיות  
אוהבות וילדים אינם  

 אוהבים 

דברים שילדים  
וחיות אינן  אוהבים 

 אוהבות

דברים שגם ילדים  
 וגם חיות אוהבים 

 ללקק את הגוף 

להריח זה את זה  
 במקומות שונים 

 משחקי מחשב 

 ויזיה ו צפייה בטל

 ליטופים 

 אוכל 

 

  לנמק המורה תשאל את התלמידים לגבי תשובותיהם והם יתבקשו  ✓

ולבדוק האם התשובות נכונות גם במקרים של חיות מסוג שונה   אותן

 )רמשים, חיות בר וכדומה(.

תאימו את הפעולות לחיות  תקיים דיון בכיתה והתלמידים יהמורה  ✓

 אהובות עליהם. 

הבא דוגמאות של דברים   לשיעור כולם יצטרכו להביא  -הבית  לשיעורי  ✓

 . )למשל: לבלוע תרופה, לקבל חיסון( שגם חיות וגם ילדים לא אוהבים
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 מודעה  –דיון, הפעלת חשיבה וביקורת  .7

המודעה הבאה ותספר  בו מודפסת  דףתביא לכיתה  המורה ✓

 לתלמידים שהיא נתקלה בה בעיתון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ומתלבטת   ,תאמר לתלמידים שהיא מאוד אוהבת בעלי חיים המורה ✓

. המורה תבקש  מודעהעמותה כפי שממליצים באם לתרום לה

 יעזרו לה להחליט. מהתלמידים שהם  

התלמידים להתחלק לקבוצות. חברי כל קבוצה  המורה תנחה את  ✓

 בסופה ידעו לדווח:   ,פה- יקיימו שיחה בעל

 מהו נושא המודעה?   −

 מה מבקשים במודעה?   −

באילו ביטויים או מילים השתמשו במודעה כדי לשכנע את   −

 הקוראים )אותנו( לתרום? 

אילו זכויות מגיעות לבעלי חיים, לדעת החברים בקבוצה? )בצירוף   −

 נימוק(. 

 האם המודעה שכנעה את חברי הקבוצה לתרום? )בצירוף נימוק(  −

כל הקבוצות תצגנה את המסקנות )אפשר לבקש מכל קבוצה להשיב על   ✓

שני הסעיפים האחרונים  תשובה אחרת( ויתקיים דיון כיתתי לגבי 

 )בנושאי זכויות בעלי החיים ומידת השכנוע של המודעה(. 

 עמותת "חיה אהובה"
 

 בונים גן לבעלי חיים נטושים
 

במקום מבנה גדול לכלבים ולחתולים, מרפאה 
 .ווטרינרית, מדשאה ומשחקים

 
 .הנדיבה לבניית המקוםנא תרומתכם הכספית 

 
 !גם לחיות מגיע לחיות

 
 תרמו עכשיו בשיחת חינם לטלפון שמספרו

 050-1234567 
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על המורה להפנות את שימת לב הילדים לצרכנות נבונה: במודעה לא   ✓

  " משחקים"  לורת', אי כ היא 'מּו  כתוב היכן נמצאת העמותה הזו, האם

, האם יש  האם אנשים צריכים לשלם על כך ,לתת לחיותהם מבקשים 

דברים חשובים יותר שניתן לסייע בהם לבעלי חיים )כגון חיסונים של  

 וכדומה.   חתולי רחוב( 

המורה תשאל את התלמידים כיצד הם עצמם מציעים להתמודד עם   ✓

 הבעיה של חיות מחמד נטושות. 

 

 בעד, נגד והבעת עמדה אהבה בין בני אדם לחיות? .8

המורה תכתוב על הלוח או תקרין את המשפט הבא: "יש אהבה בין בני   ✓

 אדם לבין חיות בר". 

המורה תשאל את התלמידים מה דעתם בנושא ותבקש מהתלמידים   ✓

 למצוא בזוגות טיעון אחד בעד המשפט וטיעון אחד נגד. 

 טיעוניהם בכיתה. תלמידים ישמיעו את  ✓

 ים חמוד  יםמפגש :בקישורידים את הסרטון תציג לתלמ המורה  ✓

בתום הסרטון, המורה תשאל את התלמידים האם באמת יש אהבה בין   ✓

להיות חיות הבר? מה קורה לחיית    חיות בר לבין בני אדם? היכן צריכות

 בר שבאה במגע עם בני אדם?  

כמטלה לכתיבה קצרה בשיעורי  נושא זה בתום הפעילות ניתן לתת  ✓

 הבית. 

 :  תבניות לדוגמה

 . לדוגמה...  "יש אהבה בין בני אדם לחיותאני בעד / נגד הטענה ש"  −

 ... יות אהבה בין בני אדם לחיות, כיאין ולא יכולה לה  /  ישלדעתי  −

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4OXgtpVc-w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z4OXgtpVc-w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z4OXgtpVc-w&feature=youtu.be
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג
 

 חיות   בנושארעיונות ליצירה  .1

 וחיות   ילדים   -סרטון  .2

  מצחוק קורעים חתולים   פספוסי  -סרטון  .3

 חמוד  מפגש -סרטון על אנשים וחיות בר  .4

  חיות  חידון -אתר חידה   .5

  חיות  רופאסיפור  .6

 שיעור  מערכי  חיפוש  -מאגר מערכי שיעור לזכויות בעלי חיים  -פעולה חיה  .7

 

  

https://kidsfun.co.il/?cat=5
https://kidsfun.co.il/?cat=5
https://kidsfun.co.il/?cat=5
https://www.youtube.com/watch?v=RKU6x1n9Hak
https://www.youtube.com/watch?v=RKU6x1n9Hak
https://www.youtube.com/watch?v=RKU6x1n9Hak
https://www.youtube.com/watch?v=RKU6x1n9Hak
https://www.youtube.com/watch?v=i0xQ9ISgDdg
https://www.youtube.com/watch?v=i0xQ9ISgDdg
https://www.youtube.com/watch?v=i0xQ9ISgDdg
https://www.youtube.com/watch?v=i0xQ9ISgDdg
https://www.youtube.com/watch?v=i0xQ9ISgDdg
https://www.youtube.com/watch?v=i0xQ9ISgDdg
https://www.youtube.com/watch?v=i0xQ9ISgDdg
https://www.youtube.com/watch?v=i0xQ9ISgDdg
https://www.youtube.com/watch?v=Z4OXgtpVc-w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z4OXgtpVc-w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z4OXgtpVc-w&feature=youtu.be
http://www.hida.co.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.hida.co.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.hida.co.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.youtube.com/watch?v=RE2bPqRWltY
https://www.youtube.com/watch?v=RE2bPqRWltY
https://www.youtube.com/watch?v=RE2bPqRWltY
https://liveact.org/tags/
https://liveact.org/tags/
https://liveact.org/tags/
https://liveact.org/tags/
https://liveact.org/tags/
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 ותזונה בריאה. מאכלים 3

 אוצר מילים  .א

רֲארּוחֹות רּוַחת ֹבקֶּ ר /: א  שֶּ רּוַחת עֶּ רּוַחת ָצֳהַרִים  /א  ב /א  רֶּ רּוַחת עֶּ ל ַהְפָסַקת    /א   ֹאכֶּ

ל  ַמח /לֹא ָבִריא: ִחָטה ל כֶּ אֹ   /ָבִריאֹאכֶּ א /קֶּ ַמח ָמל  ם  /קֶּ חֶּ   /ָכִריְך  /ַלְחָמִנָיה  /ָתה יפִ  /לֶּ

יָצה  /ה נֶּ בָ לַ   /שֹוקֹו / ְגִביָנה  /ָחָלב ִביָתה /ב  ת /ח  נֶּ ן  /ַשמֶּ בֶּ   /עֹוף /רשָ בָ   /זרֶּ אֹ  / ַזְעָתר /לֶּ

ִטי  / ַפְסָטה /ְטִחיָנה   /חּומּוס  ָמָרק  /ָסָלט /ְסָפג 

ִהיר  זֹון מָּ ל  /ִפיָצה /: ַהְמבּוְרג ר2מָּ  ִצ'יְפס  / לצ  ינִ ְש   /אְרָמהוָשוַ  /ָפָלאפֶּ

קֹות ל /לצָ בָ  /ְכרּוִבית  / בּוְכר /ַעְגָבִנָיה /ְמָלְפפֹון: ֵפרֹות ִוירָּ ר / ָחִציל /הסָ חַ   /ִפְלפ  זֶּ   /גֶּ

ָדָמה  /ִקשּוא יִתים /ַתפּוַח א  ַבִטיחַ  /ַתפּוחַ  /ַאָגס  / ָבָנָנה /רדָ ְפִרי הָ  /ַתפּוז   /ִלימֹון /ז    / א 

ָנִבים /ן ְבְּדבָ ּד    /תּות /לֹוןמ   ָנה  /יףזִ ְש  /ע  ִדים  /ְתא   ְשק 

ִליִנים ַלח ַתבְּ ל ַאְנְגִלי /: מֶּ ל ָשֹחר / ִפְלפ  ְטרֹוִזיְלָיה /ַנְעַנע  /ִפְלפ   ָבִזיִליקּום  / נֹוְרגָ וא  /פֶּ

ִטיף ּנּוִחיםיִק  ָכר /היָ ָכִר ס   /עּוָגה/ עּוִגָיה  /ְגִליָדה  /שֹוקֹוָלד / ַמְמָתק /: ח   ְּדַבש  /ס 

ג( /ַכף / ַסכּו"ם )ַסִכין /ְקָעָרה  / ְצלֹוִחיֹות /חֹות ַצלָ   /ַמָפה   /ִמְטָבחי : ְכל  ֵכִלים   /ַמְזל 

ַבת  /ִסיר  / ַבְקבּוק /כֹוס  / ַכִפית  ַמח 

אֹות קָּ הַמשְּ ה / ַמִים  /: ַמְשקֶּ ה   /ת  ה ַקל   /שֹוקֹו /ָקפֶּ  ַמְשקֶּ

פִ  / : ִמְטָבחשֹונֹות תַמכֹ   /ה יָ ַמא  ָכל /ןְלחָ ש   /לֶּ  /ַמְתכֹון   /ְרִכיִבים  /ָטִרי /ָבִריא /ַמא 

ה  /ְשָמִרים פֶּ ק /ַמא   ִפיָרִמיַדת ַהָמזֹון  / ִמְשָקל /ִמָּדה  / צֹום /ִכסּוי  /ָחה פָ ַהְת  / ָבצ 

רּור / ִחמּום  ִזלּוף  /ִחתּוְך /ִעְרבּוב  /ק 

ִלים עָּ רם/ שֹותֶּ שָ  / ל/ ָצםכ  : אֹופְּ ף/   /ה/ עֹוז  ה/ שֹוט  ה/ ְמַנּקֶּ ִכין/ קֹונֶּ ל/ מ    /ְמַסי םְמַבש 

ם ר /ְמַחמ   ב ְמַעְרב    /ְמָקר 

אֹות  ִכינּו הָ  /הֹוִסיפּו  /ְטפּו ָיַדִים: ִש הֹורָּ

ִרים אָּ ר /ָּדר ְמס   / ָנִקי  /ְכָלְךְמל   / : ָמתֹוקתְּ חַ   /ַחם  /פֹוש   ָקפּוא  / ַקר /רֹות 

ימֹות  /ִטְבעֹוִני /ִצְמחֹוִני /ְתזּוָנה ְנכֹוָנה ְלבֹוִנים  /ִקְטִניֹות  /ְּדָגִנים /ָמִניםּוש  /ַפְחמ   חֶּ

 

 

 

 
 רצוי להדגיש שמדובר במזון פחות בריא. 2
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 אוצר מילים  .1

ארוחות הם מכירים, ותנחה   לו המורה תבקש מהתלמידים לומר אי ✓

אותם לכך שיתייחסו לא רק לארוחות במשך היום )כגון: ארוחת  

הריים( אלא גם לארוחות מיוחדות )למשל ארוחה משפחתית, או  והצ

 ארוחות חג(. 

 .  ארוחה אהובה עליהם, ולמה והמורה תבקש מהתלמידים לספר איז ✓

הארוחה[ כי  : אני אוהב את ]סוג תבנית לדוגמהב ראפשר להיעז ✓

ארוחת בוקר ביום שבת, כי כולם בבית ויש  אני אוהבת   :למשל)  ]סיבה[.

 . המון זמן לאכול ביחד(

הם אוכלים   איזה סוגי מאכלים זה לזה  יפרטוהתלמידים  בזוגות ✓

 בארוחה האהובה עליהם/ מה אכלו אתמול. 

)מאכל או   המורה תבקש מכל זוג תלמידים לומר בפני הכיתה סוג מזון ✓

 ך רשימת מילים רלוונטית על הלוח. ותערו  ,שטרם נאמר לפניותבשיל( 

 

 איון: מתכון משפחתי יר .2

הכנה: המורה תבקש מהתלמידים לשאול בבית את ההורים או הסבים   ✓

איך מכינים את המאכל האהוב עליהם. המורה תאמר  )רצוי בעברית( 

פה  -בעללתלמידים שיתכוננו טוב כדי לדעת איך להציג את המתכון 

 בפני הכיתה )אפשר בעזרת מצגת(. בעברית 

שימו לב: מדובר בסוגה חדשה: מתכון. יש לשאול את התלמידים מה   ✓

התלמידים  יש לצייד את  לדעתם נחוץ לדעת כדי לרשום מתכון כהלכה.

 . לשם כך בתבנית נחוצות

   תבנית לדוגמה:

 שם המתכון  −

   משך זמן ההכנה  −

 הרכיבים / החומרים הדרושים  −
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 הכלים הדרושים  −

 אופן ההכנה  −

לום של המאכל  תצ בשיעור שלאחר ההכנה, התלמידים יתבקשו להביא  ✓

)שהם צילמו או מהאינטרנט( ויצטרכו לדעת לספר עליו לחבריהם  

בכיתה. )אפשרות הפוכה: התלמיד יסביר את המתכון בלי לנקוב בשם  

המאכל ובלי להציג תמונה שלו, והחברים ינחשו באיזה מאכל מדובר.  

 במקרה זה, רק בסוף המתכון התלמיד יציג את התמונה של המאכל(.  

 

 דומינו מזונות  .3

שיחה מקדימה: המורה תדבר על חוש הטעם ועל כך שאנו אוהבים   ✓

צירופים של מזון ויש צירופים שנחשבים מקובלים )למשל חביתה עם  

סלט וגבינה( ויש כאלה שנחשבים מוזרים )למשל לאכול שוקולד עם  

  מלפפון(.

צירופי מזונות מוכרים/ מוזרים הם   לו המורה תשאל את התלמידים אי  ✓

 מכירים. 

 המורה תבקש מהתלמידים לשבת במעגל.  ✓

מזונות' בכך שתאמר צירוף מזונות  ה- המורה תתחיל את משחק 'דומינו ✓

אהוב עליה. התלמיד הבא, יצטרך לקחת את המילה השנייה בצירוף  

ולהפוך אותה למילה הראשונה בצירוף שלו )שיהיה שונה(, וכך הלאה.  

 למשל:

  אוהבת   אני  ←  פיצה  עם  גבינה  אוהב  אני  ←גבינה  אני אוהבת פיתה עם  

 …חומוס   עם זיתים  אוהב  אני ←  זיתים עם  פיצה
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 הכריך המעניין ביותר  .4

 

 

המורה תציג בפני התלמידים מספר תמונות של כריכים )כמו בתמונות   ✓

 לעיל(. 

 המורה תשאל את התלמידים: "מה אתם רואים בתמונה?"  ✓

המורה תתייחס לתשובות ותבקש מהתלמידים לנסות למיין את   ✓

 . חיות(הדברים שנאמרו לקטגוריות )משחקים, ירקות, פנים,  

המורה תביא לכיתה לחם פרוס/ פיתות, סוגי ממרחים בטעמים   ✓

 ירקות טריים. וובצבעים שונים  

 המורה תחלק את התלמידים לקבוצות.  ✓

המורה תאפשר לתלמידים לגשת לשולחן המוצרים ולבחור במוצרים   ✓

 ליצירת סנדוויץ' מעניין.  

שהכינו תוך הסבר   "היצירה"כל קבוצה תציג בפני שאר התלמידים את   ✓

 במה הם השתמשו, ומה הם הכינו. 

המורה תצלם עבור התלמידים את הכריכים שהכינו, תחתוך אותם    ✓

 לו אותם בתאבון!  לחתיכות כמספר התלמידים והם יאכ
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 מיון סוגי מזונות .5

תמונות   5ני מזונות שונים, לפחות י המורה תביא לכיתה תמונות של מ ✓

מכל אחת מקבוצות המזון הבאות: דגנים )קורנפלקס, לחם ומוצריו,  

קטניות(, מזונות עשירים בחלבונים )חלב ומוצריו, בשר, דגים, ביצים(,  

לסוגיו, זיתים, אגוזים, גרעינים(, ירקות  מזונות עשירים בשומנים )שמן  

 ממתקים.   ,ופירות

תמונות ולהסביר למה   2מהלך הפעילות: התלמידים יתבקשו לבחור  ✓

ויש לקבל כל תשובה בלי לתקן.   ,. הקשר יכול להיות מגווןאותןבחרו 

תשובות לדוגמה: "אני אוהבת לאכול את שני הדברים הללו" "אכלתי  

 ם בבוקר", וכדומה.  את שני המאכלים הללו היו

יתקיים דיון לגבי התשובות ודרכי המיון. המורה תעורר את המודעות   ✓

לכך שניתן למיין דברים לפי היבטים שונים: צבעים, הרגלים, טעם  

 )חמוץ, מתוק( וכדומה.  

המורה תציג בפני התלמידים מיון על פי מרכיבי מזונות ומקורותיהם,   ✓

ם  רמידת המזון( ותבקש מהתלמידי יתסביר על קבוצות המזון )פ

להתחלק לקבוצות. חברי כל קבוצה יתבקשו למיין את התמונות שעל  

 הלוח לקבוצות, תוך חשיבה על השאלות הבאות:  

 כמה קבוצות כאלה מצאתם? −

 איזה שם תתנו לכל קבוצה? לפי מה בחרתם את שם הקבוצה?  −

האם אתם מכירים סוגי מזונות נוספים שאפשר להוסיף לקבוצה   −

 ? לוזו? אי 

יתקיים דיון כיתתי בממצאי הקבוצות. כל המזונות הנוספים שמצאו    ✓

 בקבוצות יירשמו על הלוח.  

על המורה לוודא שהמיון נעשה לקבוצות שנלמדו: דגנים, מזונות   ✓

 ממתקים.   ,עשירים בחלבונים, מזונות עשירים בשומנים, ירקות ופירות
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 הכנת פיצה   .6

סוגים של מזון מהיר הם מכירים,   לו המורה תשאל את התלמידים אי  ✓

 האם הם אוהבים מזון מהיר, האם זה בריא וכדומה. 

המורה תסביר שלעתים גם מזון מהיר הוא מזון בריא, אם הוא נעשה   ✓

 . או חומרים משמרים מחומרים טריים וללא הרבה שומן

 ביתית  פיצההמורה תקרין בפני התלמידים את הסרטון בקישור הבא:  ✓

המורה תקיים דיון בכיתה לוודא שכולם הבינו את כל המילים בסרטון   ✓

 ואת התהליך עצמו. 

ידים יצפו בסרטון פעם נוספת ויתבקשו להשיב בזוגות או  התלמ  ✓

 בקבוצות על השאלות הבאות )אפשר לחלק אותן בדף עבודה(: 

 מה המרכיבים להכנת הבצק? −

 מה עושים עם הבצק שהוכן?  −

 מה מוסיפים מעל הבצק? −

האם הייתם רוצים להוסיף עוד דברים מעל הפיצה? אם כן, מה   −

 הייתם מוסיפים? 

האם לדעתכם פיצה היא מזון מהיר או לא? האם היא מזון בריא או   −

 לא? נמקו דעתכם.  

אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב בבית או בקבוצות מתכון לפיצה,   ✓

 לעיל.   2בתבנית המתכון שניתנה בפעילות 

 
 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

  בריא חיים  לאורח נבונה  תזונה  -משרד החינוך, הפיקוח על הבריאות  .1

 קים אוסף של חומרי למידה ומשח -  ליסודי

 נבונה   תזונה בנושא לפעילות הצעות  -משרד החינוך, הפיקוח על הבריאות  .2

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4UjzN-idsPQ
https://www.youtube.com/watch?v=4UjzN-idsPQ
https://www.youtube.com/watch?v=4UjzN-idsPQ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/Yesodi.ht
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/peiluyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/peiluyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/peiluyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/peiluyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/peiluyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/peiluyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/peiluyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/peiluyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/ChomreyLemida/tzuna/peiluyot.htm
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 יום ההשעון וסדר . 4

 

 מילים אוצר .א

ִצי ָשָעה /ְשָעַתִים /ָשָעה /ַּדָּקה /ְשִנָיה  ַבע ָשָעה / ח  ש  /יֹום  / רֶּ  ָשָנה  /ֹחדֶּ

 ִגים חֹוְמ  /ָשעֹון 

 . ..ָשלֹוש /ְשַתִים /ַאַחת

ר ב / ָצֳהַרִיםַאַחר   /ָצֳהַרִים /ֹבקֶּ רֶּ  ַלְיָלה  / עֶּ

ָעַבר ְתמֹול   /ִשְלשֹום  / ַהָשבּוַע שֶּ  ַהָשבּוַע ַהָבא   /ָמֳחָרַתִים /ָמָחר /ַהיֹום  /אֶּ

בּועַ מֹויְּ  ִני /: יֹום ִראשֹוןת ַהשָּ  י... ְשִליִש  / יֹום ש 

ר יֹום /ְזַמן דֶּ שיֹום   /ְפִשיֹות חָ ָשעֹות   /עֹות ְפַנאיְש  /ס  ר /ֹחפֶּ פֶּ ית ס   /ִלמּוִדים   /ב 

ִרים  /ַתְחִביִבים ב  רּוָחה /ִמְקַלַחת /ח   ִמְשָחִקים   /א 

ַמן ִבּטּוֵיי יזְּ ר  י  /: ַאח  ר / ְבָשָעה /ַכע ֹבר  / ִלְפנ  שֶּ ת  /ַכא  ַגע  /ְבע    / ָתִמיד  /ַעְכָשו /ִלְפָעִמים /רֶּ

ְך ְכָלל / ַאף ַפַעם רֶּ  ָמַתי  / ָחרְמא   /םְקּדָ מ   / ִלְפָעִמים  /םֹוִפְתא  / ָכל ַהְזַמן / ְבדֶּ

ֵתאּור ִמִלים ת ֹוםיהַ ֵסֶדר   לְּ שֶּ ת    /ִשַנִים: ִמְברֶּ שֶּ ק /רעָ ש  ִמְברֶּ   /ִשְמָלה) / ְבָגִדים /ַמְסר 

רּוָחה ..( ְמִעיל. / ִמְכָנַסִים / ְלָצהח   ר  /א  רּוַחת ֹבקֶּ ר /א  שֶּ רּוַחת עֶּ רּוַחת ָצֳהַרִים  /א   /א 

ב  רֶּ רּוַחת עֶּ ר  /א  פֶּ ית ס  ִרים /ַתְחִביִבים  /ַהְפָסָקה  /ִשעּור  /ב  ב    /ת יִ בַ ע בֹוַדת   /חּוִגים  /ח 

ִויְזָיה/ ִמְשָחִקים/  ל   ... ִמָטה'ָמה/ גָ יַכּדּור/ ִמְקַלַחת/ פִ  /בש  ְח מַ ִשעּוִרים/ ט 

ִלים עָּ ש/ פְּ ק/ ִמְתַלב  ַח )ִשַנִים(/ ִמְסָתר  ר/ ְמַצְחצ  ְך ל..  /לכ  ֹוא: ִמְתעֹור  ר מ.../    /.הֹול  חֹוז 

ִכין )ִשעּוִרים,  למ  ה ב.../  ֹאכֶּ ש  / קח  שַ ְמ (/ צֹופֶּ ַח/ לֹוב   ִמְתַקל 

 ? Z? ְביֹום  Xה ְבָשָעה  עֹושֶּ  הָמַתי? ָמה ַאתָ 
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 ללמידה חווייתיתרעיונות ופעילויות  .ב

 השעון .1
 

  , בתמונה( מו תמונה של שעון מחוגים 'ריק' על הלוח )כתקרין  המורה ✓

 ם כרצונה. מחוגיותצייר בו את ה

 

המורה תלמד את התלמידים את השעון: מספרים, דרך אמירת השעות   ✓

   וכיצד שואלים על כך.)מספרים בנקבה(  

המורה תכתוב על השעון המצויר/ מוקרן מחוגים שמצביעים על שעה   ✓

 מסוימת.  

 מה השעה.   פנה לתלמידים ותבקש מהם לומר לה המורה ִת  ✓

 . "השעה עכשיו ]שבע ורבע כו'[ : "מה השעה?"תבנית לדוגמה

המורה תכריז על שעה מסוימת ותזמין תלמידים להגיע ללוח ולצייר   ✓

 מחוגים בהתאם.  

התלמידים יתרגלו בזוגות: פעם האחד יצייר שעה והשני יאמר אותה   ✓

 )ויתחלפו(, ופעם האחד יאמר שעה והשני יצייר אותה )ויתחלפו(.  

 
 

 סדר יום .2
 

 ולסדר יום.  לתלמידים בשאלות הקשורות לזמנים פנה ִת  המורה ✓

 תוך שימוש במילים החדשות.    התלמידים ישיבו לשאלות המורה ✓
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״אני קם בבוקר בשעה  "באיזו שעה אתה מתעורר בבוקר?"  :למשל

שבע״. "מה אתה עושה לאחר מכן?" "אחרי זה אני מצחצח שיניים  

 . "ומתלבש 

קנה לתלמידים את המילים השייכות לחלקי  ישימוש במשפטים אלה 

 בשילוב השעון.  (ערב ולילה הריים,והריים, אחר צ ו צ)בוקר,  היממה

 התלמידים ישאלו את המורה שאלות הנוגעות לסדר היום שלה.   ✓

המורה תבקש מהתלמידים לשבת בזוגות ולראיין זה את זה לגבי סדר   ✓

 היום היומי וסדר השבוע שלהם.  

 :  ת לדוגמהותבני

  9בבוקר? ביום ראשון בשעה  9מה אתה עושה ביום ראשון בשעה  −

 בבוקר אני…  

בבוקר. אני... אחר כך אני... בנוסף לזה   9היום שלי מתחיל בשעה  −

 אני... בסוף היום אני... 

בסוף התרגיל, כל שני זוגות יהפכו לקבוצה. כל אחד מבני הזוג יספר    ✓

לקבוצה מה למד על סדר היום השבועי והיומי של חברו. אם טעה, החבר  

 יתקן אותו. 

 
 

 תכנון סדר יום  .3
 

 : לסדר יום לפי שעותטבלה המורה תציג בפני התלמידים   ✓

 יום ______________________ 

 סדר יום שעה 
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המורה תבקש מכל תלמיד לחשוב על יום מועדף עליו מימות השבוע,   ✓

 . בו ולמלא את הטבלה בהתאם לפעילויות שהוא עושה

 המורה תבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות של ארבעה תלמידים.  ✓

כל אחד מחברי הקבוצה יספר לחבריו על סדר היום שלו בחלונות זמן,   ✓

 לפי הטבלה. 

היום של כל חברי הקבוצה, חברי הקבוצה יערכו דיון  לאחר שמיעת סדר   ✓

 על המשותף לארבעתם וגם על השונה ביניהם.   גם ם ויצביעוהביני

 חברי הקבוצה יתבקשו לערוך דיון לגבי סדר יום מומלץ לילד בגילם.  ✓

חברי הקבוצה יציעו את סדר היום המומלץ בתוך הטבלה, ויציגו אותו   ✓

 בפני הכיתה תוך נימוק החלטתם. 

 

 סדר יום בימים של פנאי .4
 

התלמידים יתבקשו לחזור על הפעילות הקודמת ביום החופש השבועי/   ✓

ביום חג/ ביום אידיאלי מדומיין. כל אחד מחברי הקבוצה יפרט מה היה  

שעות של חופש אידיאלי ללא כל   24לו היו לרשותו רוצה לעשות 

 שינה(.  ורכי הגוף: אוכל, שתייה  ומחויבות כלל )תוך לקיחה בחשבון של צ 

[, ולאכול ארוחת בוקר  [Xופש אני רוצה לקום בשעה : ביום חלמשל

לאכול ]פירוט[. אחרי זה אני  [. בארוחת הבוקר אני רוצה [Yבשעה 

וא  ... )לצאת לטייל/ לשחק עם חברות/ ללכת לים( וגם )לנוח/ לקררוצה

 [.  Zספר/ לצפות בטלויזיה(. בערב אני רוצה ללכת לישון בשעה ] 

ביניהם את ההבדלים בין אילוצים,   יבררובדיון הכיתתי התלמידים  ✓

 חובות, פנאי, נופש, דמיון ומציאות.  

: מה חייבים לעשות? מה רוצים לעשות? מה אפשר לעשות? מה  למשל

 אי אפשר לעשות? למה? 
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

 . כפעילות יצירהם אפשר ורצוי להכין יחד עם התלמיד שעון עם מחוגי .1

מומלץ להביא לשיעור שעון או דגם של שעון בעל מחוגים שניתנים להזזה או   .2

 להקרין תמונה של שעון בלי מחוגים על הלוח ולצייר לה מחוגים בהתאם. 

  בפרק זמן קצובניתן לאפשר לכל תלמיד לספר על סדר היום שלו לפי זמנים  .3

 . בטיימרשניות וכדומה(. ניתן להשתמש  20)כגון 

 . ונהנים  שעונים - רצף פעילויות לשעות הפנאי  -פרויקט "כפתור"   .4

  ניהול  בנושא לילדים משחק -חינוך חברתי וכישורי חיים  -בין הצלצולים  .5

 . זמן

 

  

https://online-timer.he.downloadastro.com/tools/
https://kaftor-project.com/clock-2/
https://kaftor-project.com/clock-2/
https://kaftor-project.com/clock-2/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
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 'כיתה ד
 
 

 

 'תכנים לכיתה ד

 עולמות שיח, כדלקמן: ארבעהכלולים  'דכנית כיתה ובת

 דברי נימוסים .1

 שנה ותכנון זמןהלוח  .2

 הסביבה הקרובה והרחוקה .3

 מעגל הרגשות .4
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 'כיתה ד -הצעות לפעילויות לפי עולמות שיח 

 . דברי נימוסים1

 מילים  אוצר .א
 

יף ←תֹוָדה   ב   ִמָכל / ְבַבָּקָשה / ְבִשְמָחה  /ְבכ   ַהל 

ר    /ְסִליָחה ה  ִתְשַכח ←ִמְצַטע  ה  ָשַכְחִתי /ָסַלְחִתי  /ִמזֶּ ר ַהֹכל  /ִמזֶּ דֶּ ין  /ְבס   ְבָעָיה  א 

יְך ַאָתה ַמְרִגיש?   /ָמה ְשלֹוְמָך? ר ַהֹכל / טֹוב ְשלֹוִמי ← א  דֶּ ָין, טֹוב ַהֹכל )  ְבס  ֱהָדר, ְמצ    /נֶּ

ַבח / ...(ִנְפָלא ללָ  ַהשֶּ ם ְךּור בָ  /א  ר ִיְהיֶּה /טֹוב  ִיְהיֶּה /ָכָכה  ָכָכה  / ַהש  דֶּ ר  ְכָבר  /ְבס  דֶּ  ְבס 

ר טֹוב /ְלִהְתָראֹות  /ַאְהָלן /ָשלֹום ב טֹוב /טֹוִבים ַרִים ָצהֳ  /ֹבקֶּ רֶּ   /יֹום טֹוב  / ַלְיָלה טֹוב / עֶּ

שחֹ   /ָשבּוַע טֹוב  ָשָנה טֹוָבה  /טֹוב דֶּ

ה /ִתְשֹמר ַעל ַעְצְמָך!  / ְבַהְצָלָחה  /ָכל ַהָכבֹוד ה ת    /ְתַבלֶּ נֶּ ָאבֹון /ה    /ַהְחָלָמה ְמִהיָרה /ְבת 

ָמה / ַתְרִגיש טֹוב ש /ְרפּוָאה ְשל  יָך  /ִתְתַחּד  ה ָעלֶּ ד ָיפֶּ גֶּ חַ   /ַהבֶּ  ָשָנה ְמתּוָקה  /ַחג ָשמ 

ר  /ַמָזל טֹוב ר ְוֹעשֶּ ְשִרים /ֹאשֶּ ָאה ְועֶּ תה  יֹום    /ַעד מ  דֶּ חַ  לֶּ  ָשמ 

ִרים   /ַהְזָמָנה ב  ר ְפָרִחים  /ָבלֹוִנים /ַמָתָנה /ַהְפָתָעה  /הבָ ִס ְמ  /ח  ר /חֹוְגִגים  /ְבָרָכה /ז    / נ 

ס /עּוָגה קֶּ  )תינוק חדש, מעבר לבית חדש..( םיָ ס  ְמ  עַ רּו א    /ְזָמןמ    / ַחג  /ִקשּוט /טֶּ

ִרים אָּ ֱהָדר  /ןיָ ְמצ   /טֹוב / ַאלּוף: תְּ ם / ַמְקִסים /נֶּ ה   /ָרגּועַ  /ְמַהמ   ָחָדש  /ָיפֶּ
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 ברכות בקבוצה  .1

המורה תתאר סיטואציה סיפורית קצרה שכוללת מפגש שמברכים בו   ✓

הולדת של  ה : כל הילדים מגיעים למסיבת יום למשלתלמידים רבים. 

ראמי; מרים נפצעה במשחק כדורגל, שמו לה גבס וכל החברים מגיעים  

לבקר אותה בביתה; אבתיסאם נפרדת מחברותיה כי היא נוסעת למשך  

 רובי משפחתה שחיים בחו"ל, וכדומה. כל החופש הגדול לבקר את ק

אפשר לגוון את הצגת הסיטואציה באמצעות תמונות שיוצגו בפני   ✓

: תמונת ילד עם גבס, עם בגד חדש,  למשלהתלמידים או יוקרנו על הלוח )

 בחג, בבית הספר בבוקר וכן הלאה(. 

כל תלמידי הכיתה יתבקשו להציע בהצבעה ברכות מתאימות   ✓

 ה. לסיטואציה שהמורה הציג

:  תבניות לדוגמה.  הברכות, ולשבח על גיוון  ןיש לאפשר חזרה על אות  ✓

 כו'(. ויום מצוין מאחלת לך יום רגוע/ שיהיה לך שיהיה לך יום טוב/ 

 המורה תבקש מהתלמידים לשבת בזוגות.  ✓

התלמידים יתבקשו לחשוב על סיטואציה לבחירתם, ולהציע ברכות   ✓

 בהתאם. 

 :  תבניות לדוגמה

 אין בעיה, סלחתי.  ← : סליחה, אני מצטער אחרי ריבהתפייסות  −

שלומי מצוין, ומה  ← אהלן, מה שלומך?   :בבוקר כשנפגשים −

ככה ככה.   /בסדר  מרגיש אני ←שלומך אתה? איך אתה מרגיש?  

 לא נורא, יהיה טוב!  ←

 תודה רבה! ← : איזה יופי! מתאים לך! תתחדש! ברכישת בגד חדש −

 בפני הכיתה.  הציעוהסיטואציה ואת הברכות שכל זוג יציג את  ✓
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 חילופי ברכות במעגל  .2

: חג, יום הולדת, חתונה, מסיבת  למשלהמורה תכריז על אירוע מסוים ) ✓

 סוף שנה, הצלחה בתחרות ספורט וכדומה( 

התלמידים יסתובבו בכיתה )אפשר לגוון בשיעור בחוץ או לערוך את   ✓

יברכו את מי שמולם    -תמחא כף  הפעילות בהפסקה(. בכל פעם שהמורה  

או לצידם בברכה לבחירתם, שמתאימה לאירוע עליו הכריזה המורה.  

 רכו, ישיב להם במענה הולם. יהתלמיד אותו ב

עליו הכריזה המורה הוא חג. עם מחיאת הכף  ש: האירוע לדוגמה

 חברו יענה: ←התלמידים יעצרו. אחד יברך את השני בברכת 'חג שמח'!  

 תודה רבה! חג שמח גם לך!  

לאחר חילופי הברכות ימשיכו ללכת עד למחיאת הכף הבאה של המורה.  

באופן זה יתרגלו את אותה הברכה/ ברכות דומות על ילדים שונים, פעם  

 בתור המברך ופעם בתור המשיב. 

 

 "תופסת" ברכות .3

המורה תבקש מתנדב/ת שיהיה 'התופס'. וחמישה תלמידים שיהיו   ✓

ה'עוברים ושבים'. אם מתאפשר לקיים את השיעור בחדר גדול יותר,  

 כגון בחדר ספורט או בזמן ההפסקה, כל התלמידים יוכלו להשתתף. 

התלמידים צריכים לעבור לצד השני של החדר בלי להיתפס, בעוד   ✓

 התופס מנסה לתפוס כמה שיותר תלמידים.  

התופס חייב לשחרר   - אם הילד שנתפס אומר את אחת הברכות שלמד  ✓

 הוא הופך להיות התופס החדש.   ,לא יודע  שנתפס ילד ה אותו. אם 
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 כיפאק היי  –כל הכבוד   .4

 מעמידים את כולם במעגל.  ✓

כולם יוצרים קצב אחיד )למשל בכך שטופחים פעם על הברכיים ואז   ✓

 מוחאים כף פעמיים(. 

כל אחד בתורו צריך להגיד "כל הכבוד" לאחד החברים ולהוסיף משהו   ✓

: "כל הכבוד ליוסף, הוא אלוף בספורט"; "כל הכבוד  למשלחיובי עליו.  

צה להשיב שלוש פעמים "כיפאק  לניבין, היא חברה נהדרת". על הקבו

 היי".  

 כך כל אחד בתורו "משבח" מישהו אחר עד שהסבב מסתיים.  ✓

על המורה להסביר שהמילה 'כיפאק' והצירוף 'כיפאק היי' מקורם   ✓

אך בעוד בערבית משמעות הצירוף "כיפאק היי" קריאת   , בערבית

שמחה, בעברית מדוברת הוא קיבל את המשמעות של "כל הכבוד"  

ומשמש לקריאת עידוד )לדוגמה: כולם לתת שלוש קריאות כיפאק  

 (. היי! היי! היי!" ←ברה כל כך יפה בעברית. כיפאק  ילסמאהר על שד

 

 יחדיו   כולנו קשורים –משחק "מסירות" של ברכות  .5

  הכדור המורה תביא לכיתה כדור צמר, תחזיק בקצהו ותעביר את יתרת   ✓

: "קח  למשללאחד התלמידים, תוך כדי אמירת מילות נימוסים )

 (. "ושיהיה לך יום טוב  ,בבקשה

בכיתה ימסור את כדור הצמר לחבר אחר בכיתה ויאחל לו   כל תלמיד  ✓

 ברכה מתוך המילים שנלמדו.  

העברת הכדור תתבצע כאשר התלמיד המברך מחזיק אצלו את החוט   ✓

ומעביר רק את יתרת הכדור כך שבסוף תהיה בין תלמידי הכיתה מעין  

 'רשת' )כולם יהיו מחוברים בחוט הצמר(. 

את הכדור   לגלגל :פר את הרשת'בשלב השני התלמידים יצטרכו 'לה ✓

מחדש, בכך שיחזירו את הכדור למי שמסר להם ויברכו אותו באיחול  

 שאיחל להם. 
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מה הרגישו כשברכו אותם? מה הרגישו  המורה תשאל את התלמידים  ✓

 כשברכו את חבריהם? התלמידים יתבקשו לנמק תשובותיהם.  

אם לדעתם יש משמעות לעובדה שכולם  המורה תשאל את התלמידים  ✓

 היו 'קשורים' באותו החוט. כל תשובה תתקבל ותזכה לשבח. 

המורה תסכם את הפעילות בהסבר שהברכות הן מעין 'רשת' ש'קושרת'   ✓

שים בחברה זה לזה. נעים לקבל ברכה, והדבר 'קושר=מחבר'  את האנ

 שמח להחזיר.  -בין מי שמקבל לבין מי שנותן אותה. כמו כן מי שמקבל  

 

  המחזה בקבוצות .6

 אירוע שכולל ברכות. לספר על בקבוצות  יתכוננו התלמידים   ✓

את האירוע    להמחיז -לאחר כעשר דקות הכנה, כל קבוצה תתבקש להציג ✓

 . בפני הכיתה

 תלמידי הכיתה יצטרכו לנחש באיזה אירוע מדובר. ✓

במקרה הצורך אפשר להקל על התלמידים באמצעות רשימת אירועים   ✓

: יום הולדת לילד/ה, לסבתא/סבא, להורה, חתונה,  למשללדוגמה )

 ארוחת חג, פרידה מקרוב משפחה שנוסע לחו"ל כדי ללמוד וכדומה(. 

 

 

 ורעיונות להרחבה ולהעשרהקישורים  .ג

 האדם  כבוד -חינוך חברתי וכישורי חיים   -בין הצלצולים   .1

 ברכה  וכרטיסי  איחולים,  ברכות - אתר הברכות הישראלי  .2

 

  

https://www.itu.cet.ac.il/%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d/
https://brachot.net/
https://brachot.net/
https://brachot.net/
https://brachot.net/
https://brachot.net/
https://brachot.net/
https://brachot.net/
https://brachot.net/
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 שנה ותכנון זמן ה. לוח 2

 

 אוצר מילים  .א

בּוַע )יְּ  ֵמי ַהשָּ בּועַ מֹויְּ ִני / יֹום ִראשֹון (:ת ַהשָּ יֹום    /יֹום ְרִביִעי  /יֹום ְשִליִשי / יֹום ש 

ִמיִשי  ַשָבת  /ִשִשייֹום   /ח 

ִשיםח   ש:  דָּ ְברּוָאר /ָינּוָאר ֹחדֶּ ְר   /פֶּ ר / אֹוגּוְסט /יּוִלי /ִני יּו  /אי מַ  / ַאְפִריל / ץמֶּ ְמבֶּ ְפטֶּ   /סֶּ

ר ר  /אֹוְקטֹובֶּ ְמבֶּ ר  /נֹובֶּ ְמבֶּ צֶּ  ּד 

ֲאִויר ם  :ֶמֶזג הָּ שֶּ ש/ רּוַח/ ַחם/ ַלח/ ָנִעים/ מֶּ שֶּ  / ית ִק לְ ן חֶּ נָ ע  ְמ  /םּוש גָ  /ָנן ְמע  ר/ קַ  /גֶּ

 / בָר שָ  /ָבִהיר/ ְשִקיָעה/ ְזִריָחה  /ַחִמים  /ָקִריר

נָּה: עֹונ ף   /ְסָתו /ַקִיץ /ָאִביב  עֹוָנה/ֹות ַהשָּ  ֹחרֶּ

ת  / ןיֹומָ   /ִשעּור /חּוג  /ָמַתי כֶּ ד /לּוַח ָשָנה  /ַשלֶּ ר יֹום ְשבּוִעי / ִניהּול ְזַמן  / מֹוע  דֶּ ר /ס  דֶּ   ס 

ר / יֹום ָחְדִשי דֶּ ת/  ע ִדיפּויֹות  ס  ר / ִתְזכֹורֶּ  ָשעֹון ְמעֹור 

ה  /ינּונ  ְש  ה  /ּדֹומֶּ  שֹונֶּ

 -ָכל  /...ַפע ַמִים ב  /...ַפַעם ב

ִלים עָּ רפְּ ד /: עֹוז  ן  / לֹומ  ן /ָיש   ... ְמַתְכנ 

ית ִסְפִרית  /ְבִריְסטֹול  / ְפָלָקט: שונות ְיט /ְפִעילּות ב   ִפְתָגם   /ִּדיב 
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חוויתית .ב

 3תכנון זמן   -תיאור  .1

 המורה תחלק לכל ילד דף ובו לוח שעות שבועי.  ✓

,  כל ילד יבנה את הלוח השבועי שלו )חוגים, שיעורים, מתי הוא לומד ✓

 (.בביתעוזר הוא  ומתי  מתי יש לו זמן פנוי לעצמו

 היום השבועי שלהם בפני הכיתה. מספר תלמידים יתארו את סדר   ✓

התלמידים יתחלקו לזוגות או לקבוצות ויתארו את סדר היום השבועי   ✓

 . קבוצהההזוג/  בן  בפני שלהם 

מה שונה? מה  וידונו:  ישוו את סדר היום שלהם  בכל קבוצה  התלמידים   ✓

 דומה? 

תלמיד נבחר מכל קבוצה יציג את הממצאים שגילו חברי קבוצתו )לגבי   ✓

 והשוני( בפני כל הכיתה. הדמיון 

 

   תכנון זמן -הנחיות   .2

לוחות שבועיים. התלמידים יתחלקו   4המורה תחלק לכל ילד דף ובו  ✓

 תלמידים. 4לקבוצות ובהן 

  , בכל קבוצה תלמיד אחד יתאר בעברית את סדר היום השבועי שלו ✓

 והשאר ימלאו את דבריו באחד הלוחות בדפיהם, לפי ההנחיות שיתאר.  

 התלמידים ישוו את התוצר ביניהם לוודא שאין טעויות.   ✓

התלמיד הבא יתאר כנ"ל וכולם ימלאו בלוח השני, וכן הלאה עד שסדר   ✓

 השבוע של כל חברי הקבוצה יהיה רשום אצל כולם.

וצתי ולהציג בפני הכיתה  ניתן להשוות גם במקרה זה את סדר היום הקב ✓

 שונה/ דומה. 

  

 
נושא "לוח השנה ותכנון הזמן" בכיתה ד' בא להמשיך את נושא "השעון וסדר היום" שנלמד בכיתה ג'. שתי הפעילויות  3

הראשונות הן לפיכך מעין חוט מקשר שכן הן עוסקות יותר בסדר היום מאשר בתכנון שלו. המטרה היא שמתוך הדיונים 
 ר היום הקיים של התלמידים, והשוואתו עם זה של חבריהם, הם ילמדו כיצד להיטיב לתכנן את זמנם בעתיד.על סד
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 תכנון זמן  –"בינגו"  .3

תלמיד מתנדב ישב מול הכיתה כשהלוח השבועי האישי שלו לפניו   ✓

ומוסתר מפני התלמידים. רצוי, אם אפשר, להזמין תלמיד אורח מכיתה  

 אחרת. 

 התלמידים ישבו כשלפניהם לוחות שבוע ריקים.  ✓

התלמידים ישאלו את התלמיד שאלות לגבי סדר היום שלו במהלך   ✓

 שבוע, וימלאו את דפיהם בהתאם לתשובותיו.  

 מנצח.  -הראשון שממלא את הלוח באופן נכון   ✓

: האם אתה לומד חשבון ביום ראשון? האם יש לך  שאלות לדוגמה ✓

שיעור עברית ביום רביעי בשעה השנייה? האם אתה עושה ספורט? כמה  

 פעמים בשבוע? 

 

 הכנת לוח שנה כיתתי –פעילות יצירתית בקבוצות  .4

המורה תשאל את התלמידים מה  לוח שנה הינו 'סוגה' בפני עצמה.  ✓

 לדעתם צריך להיות רשום בלוח שנה כיתתי. 

: מועדי ימי הולדת,  כגון מתוך הדיון ירוכזו על הלוח קטגוריות  ✓

הניקיון הכיתתיים )ראו פעילות  חופשים, חגים, מבחנים, שמות נאמני 

ספריות )כמו טיול שנתי, יום ספורט(  -בנושא הבא(, פעילויות בית

 וכדומה. 

המורה תחלק את התלמידים לקבוצות כמספר החודשים שנותרו מרגע   ✓

 כל קבוצה תקבל פלקט )בריסטול(.  ביצוע המטלה ועד לחופש הגדול.

כל קבוצה תהיה אחראית על חודש אחר. המטלה תכלול את בירור כל   ✓

   :בחודש זה ואת הכנת הפלקט ועיצובוהמועדים שיש 

בבירור המועדים יהיה על חברי הקבוצה לברר בעברית בין כל   −

תלמידי הכיתה למי יש יום הולדת בחודש זה ומתי, לבדוק מה  

  ספריות -והביתהחגים, החופשות, המבחנים והפעילויות הכיתתיות  

 באותו חודש.   יםשחל
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בעיצוב הפלקט התלמידים יתבקשו לנהל דיון כיתתי בעברית   −

איפה לרשום   :שאלות לדוגמהולהציע מראה אחיד לפלקטים. 

את שם החודש? כיצד לשרטט את מבנה החודש בחלוקה לשבועות  

מה יהיה מפתח   וימים )באיזה גודל? משבצות לאורך ולרוחב?( 

כתבו בטוש אדום.  י כל המבחנים י :למשל) הצבעים האחיד לכיתה?

כל הטיולים, ההפסקות הפעילות והדברים ה'כייפיים' בטוש ירוק.  

 מה(. כל ימי החופש בכחול וכדו

פלקטים בעיפרון בלבד לפי ההוראות שקבעו, יציגו  בו תב התלמידים יכ ✓

. מטרת הפעילות  אותם בעברית בפני הכיתה ויוודאו שאין טעויות

 משותפת. כיתתית הגהה לעשות 

התלמידים יקשטו את הפלקטים )אפשר בבית(. מדי חודש, הפלקט    ✓

 הרלוונטי ייתלה על הקיר ויוצג במשך חודש שלם בכיתה. 

 

ט  .5  העונות  – 4ִּדיֵביְּ

מנים של כל עונה,  יעונות יש, מה הס  לוהמורה תשאל את התלמידים אי ✓

 עונה הם מעדיפים ולמה.   ואיז

קבוצות, רצוי בהתאם לעונה שהם   4- המורה תחלק את התלמידים ל ✓

עם   -מעדיפים. על המורה להקפיד שכל הקבוצות תהיינה הומוגניות 

 תלמידים חזקים וחלשים כאחד. 

  - העונה שלהם  לטובתכל קבוצה להכין נאום משכנע מהמורה תבקש  ✓

 למה היא הטובה ביותר.  להסביר 

 :  תבניות לדוגמה

 ( הסתיולמשל: העונה בה בחרנו היא ) שם העונה  −

. לפעמים יורד  מזג האוויר קרירבעונה זו  למשל:  מזג האוויר בעונה ) −

 ( גשם אבל עדיין נעים

 

 
, בעברית: ַמֲעָמת( הוא דיון תחרותי בפני קהל או שופטים, שמטרתו שיפור היכולת הרטורית debateדיבייט )מאנגלית:   4

ם בעד ונגד עמדה או נושא מסוים, בתוך מסגרת קבועה של המשתתפים. במהלכו שני מתדיינים או יותר מציגים טיעוני
 מראש ובעלת כללים מוגדרים.
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משפט בשבח העונה + הסבר שכולל לפחות שניים ממאפייני העונה   −

או מה שאפשר לעשות בה )למשל: לדעתנו, עונת הסתיו היא הטובה  

ות. / אפשר  שלכת וציפורים נודד קרמבו, מנדרינות,  ביותר, כי יש בה  

ראות  ל, לצייר עם האצבע על אדים בחלון, לקפוץ בשלוליות

 . (נחליאלי וחצב

 כתבו על פלקט. יכל הנימוקים י  ✓

 בחר להציג את העונה של קבוצתו.  יתלמיד אחד מכל קבוצה י ✓

  שהו האם בעקבות ה"דיבייט" מי -בסוף המערך יתבצע דיון  ✓

עליו? האם למד או  מהתלמידים שינה את דעתו לגבי העונה העדיפה  

 אפילו אימץ נימוקים חדשים שלא חשב עליהם קודם? 

 

 פעילות יצירתית לניהול זמן .6

אמירות או לכתוב משפטים    המורה תבקש מהתלמידים לחפש פתגמים/ ✓

 :למשלנושא הזמן.  ל הקשורים 

 הזמן "טס" ולוקח אותנו איתו.  −

 המורה הגדול ביותר הוא הזמן.  −

 ב. צֶּ ביותר לעֶּ הזמן הוא הרופא הטוב   −

 .(לפתגמים נוספים ראו קישורים ורעיונות להרחבה בהמשך)

המורה תביא לכיתה בריסטולים, צבעים, מדבקות לקישוט ושאר חומרי   ✓

 יצירה. 

המורה תבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות. כל קבוצה תבחר או   ✓

 חן בעיניה.    יםתמציא פתגם/ אמירה המוצא

)כגון בכתב מיוחד,  מקושטת  כרזההמורה תבקש מכל קבוצה להכין  ✓

 בפני הכיתה.  אותה  ואז להציג  בליווי ציור, צביעה וכדומה( של הפתגם,

על התלמידים להסביר בפני הכיתה את חשיבות הפתגם/ האמירה   ✓

 שבחרו.  
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על התלמידים להדגים איך אפשר לדעתם ליישם את הפתגם/ האמירה   ✓

 בחיי היום יום שלנו, בתכנון יעיל של זמן. 

הכרזות ובהן הפתגמים יתלו על הלוח כ'תערוכה' )או, בתחלופה:   כל ✓

 כרזה אחרת מדי שבוע(. 

 

 ניהול זמן יעיל  –דיון  .7

המורה תעלה לדיון את נושא חשיבות תכנון זמן באופן יעיל בחיים   ✓

 בכלל, ובבית הספר בפרט.

המורה תבקש מהתלמידים לשבת בזוגות, למצוא פעולות שהם עושים   ✓

 כל יום אני  :למשל.  ןולרשום אותמדי יום,  

 זמן לחברים קדיש מ −

   ספרבית ב  לומד −

 מכין שיעורים בבית  −

 שלי   עם בני המשפחה נמצא −

 בבית  עוזר −

 שעות רבות מול המחשב  מבלה −

 כלום  עושהלא  −

 אוכל, מתלבש, מצחצח שיניים וכו'.  −

המורה תבקש מהתלמידים להביע דעה: האם קשה או קל להכין מערכת   ✓

 שבועית אפקטיבית לעצמם, ולמה? תכנון 

המורה תציג בפני התלמידים ניסוי על האבנים הגדולות בחיים/ תספר   ✓

סיפור על כך/ תקרא את הטקסט עם התלמידים )ראו "קישורים  

 ורעיונות להרחבה" בהמשך(. 

: גדולים,  המורה תבקש מהתלמידים לצייר על דף מעגלים שונים ✓

  " אבנים " מציגים את ה, ותסביר להם שהמעגלים הללו  בינוניים וקטנים

  מדי לדרג את הפעולות שהם עושים  מהתלמידיםתבקש . המורה בחיינו

, ולכתוב את הפעולות  יום לפי הרשימה שהכינו, לפי סדר העדיפויות

 . בתוך המעגלים
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המורה תבקש מהתלמידים להעלות רעיונות לכלים או לאפליקציות   ✓

לארגון זמן, כמו: יומן, לוח שעות, טבלה, לוח שנה  שעושים בהם שימוש  

 בטלפון, תזכורת, שעון מעורר, ועוד. 

המורה תבקש מהתלמידים לשבת בקבוצות, ותבקש מחברי כל קבוצה   ✓

לדון מהו סדר העדיפויות החשוב בעיניהם )מהן האבנים הגדולות,  

 הבינוניות והקטנות(.  

 : למשל

 הדברים החשובים לי ביותר, הם...   −

 הדברים שהכי פחות חשובים לי, הם...   −

   צריך לעשות אותם(, הם... הדברים שבאמצע )לא חשובים אבל −

 התלמידים יתבקשו למלא את הטבלה להלן:  ✓

 

  האבנים בחיי  

 האבנים הקטנות  האבנים הבינוניות   האבנים הגדולות 

   

   

 

וינסו לשכנע   ,מסקנותיהם בפני חבריהם לכיתההתלמידים יציגו את  ✓

 בצדקת עמדתם. 

לשיעורי בית, אפשר להסביר לתלמידים על חלוקה שונה: לדברים   ✓

חשובים ודחופים, לא חשובים ודחופים, חשובים ולא דחופים, לא  

דברים בכל אחת   2חשובים ולא דחופים, ולבקש מהם לכתוב לפחות 

 מהקטגוריות הללו. 
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

 .הזמןפתגמים על  -אתר 'ויקיציטוט'   .1

   שבועי שנה לוח תבנית .2

 בחיינו   הגדולות   האבנים  -משל  .3

 בחיינו  הגדולות  האבנים  -המחשה  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%9F
https://support.office.com/he-il/article/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91-office-com-5e7bd08c-9e57-4e23-b05c-7eb55ff5edc7
https://support.office.com/he-il/article/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91-office-com-5e7bd08c-9e57-4e23-b05c-7eb55ff5edc7
https://support.office.com/he-il/article/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91-office-com-5e7bd08c-9e57-4e23-b05c-7eb55ff5edc7
https://support.office.com/he-il/article/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91-office-com-5e7bd08c-9e57-4e23-b05c-7eb55ff5edc7
https://support.office.com/he-il/article/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91-office-com-5e7bd08c-9e57-4e23-b05c-7eb55ff5edc7
https://support.office.com/he-il/article/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91-office-com-5e7bd08c-9e57-4e23-b05c-7eb55ff5edc7
https://support.office.com/he-il/article/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91-office-com-5e7bd08c-9e57-4e23-b05c-7eb55ff5edc7
https://support.office.com/he-il/article/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91-office-com-5e7bd08c-9e57-4e23-b05c-7eb55ff5edc7
https://meirkids.co.il/Blog/Show?Idx=5967403
https://meirkids.co.il/Blog/Show?Idx=5967403
https://meirkids.co.il/Blog/Show?Idx=5967403
https://meirkids.co.il/Blog/Show?Idx=5967403
https://meirkids.co.il/Blog/Show?Idx=5967403
https://www.youtube.com/watch?v=fmV0gXpXwDU
https://www.youtube.com/watch?v=fmV0gXpXwDU
https://www.youtube.com/watch?v=fmV0gXpXwDU
https://www.youtube.com/watch?v=fmV0gXpXwDU
https://www.youtube.com/watch?v=fmV0gXpXwDU
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 . הסביבה הקרובה והרחוקה3

 אוצר מילים  .א

ש/ ְזִריָחה/ ְשִקיָעה/ ע  : ֶטַבע מֶּ ָנִנים/ ָשַמִים/ שֶּ רֹות/ ְצָמִחים/ ְפָרִחים/   /יםצִ ע  ָעִלים/ פ 

ה/ פַ  ָדָמה ע ָשִבים/ ָים/ חֹוף/ ָשדֶּ ן/ א  בֶּ  ְרק/ אֶּ

ָנה/ ִמְטָבח/ ָסלֹון/ ִמְסְּדרֹון/ ַאְמַבְטָיה/  יִ : בַ תיִ בַ בַ  ר ש  דֶּ ת/ חֶּ לֶּ ת/ ִבְנָין/ ִגָנה/ ַחלֹון/ ּדֶּ

רּוִתים  תסֶּ פֶּ ְר ִמ  / ִמְקַלַחת/ ש 

ִנים א/ ש  ִבפְּ ִויְזָיה/ מַ  /הְרסָ ְלָחן/ ַסָפה/ כ  : ִוילֹון/ ִכס  ל  ר/ ְמנֹוָרה/ ַמְראָ ש  ְח ט  ה/  ב/ ְמָקר 

 ָכִרית/ ְשִמיָכה/ ַמָּדף  ָארֹון/ ִמָטה/

ֵבית ַהֵסֶפר ל/ ִסְפִרָיה/ חָ דַ ת/ ח  : לּוַח/ ִכָתה/ ַמְזִכירּובְּ ַדר ַהְמַנה  ר/  צ  ר מֹוִרים/ ח 

גֹות/ קֹוָמה ִראשֹוָנה/ קֹוָמה ְשִניָ דַ ַסְפָסל/ ִמְגָרש/ ח    ה י ר ַמְדר 

ט/ ְשכּוָנה/ ִמְדָרָכה/ ְכִביש/ מַ ְשִביל/ ר/צ  חָ : ְכִניָסה/ ְרחֹוב/  ַבחּוץ לֶּ ִצָיהבַ ע  שֶּ   /ר ח 

ת/מֶּ ַרְמזֹור/ צֹ  ר/ ַמֹכלֶּ שֶּ ַנת אֹוטֹובּוס/ ַתְמרּור ִמְסגָ  ט/קֶּ ְר רמַ פ  סּו  ת/ גֶּ ִסָיה/ ַתח   ד/ ְכנ 

ִלים עָּ ת/ נֹוְשִרים/  :פְּ כֶּ ד ַבַשלֶּ ַח/ עֹומ  ַח/ צֹומ  ט/ פֹור  ְך/  נֹוב  נֹוְדדֹות/ עֹוְברֹות/ ָבא/ הֹול 

ה/ ִהִביט/ ִהִגיַע/ ִטי ל/ ָיָצא/ ַמִגיַע/ ָפָנה/ ָעַמד  ב/ רֹואֶּ ר/ ָגר/ יֹוש  ר/ עֹוב   חֹוז 

ִרים אָּ רֹון/ ִראשֹון/  תְּ  : ָקרֹוב/ ָרחֹוק/ ַאח 

ַבחּוץ/ ִבְפִנים/   / ַהִציָּדה/ ָקִדיָמה/ ָאחֹוָרה  /ְלַמָטה / ְלַמְעָלה /ְשמֹאָלה  /ָיִמיָנה  :ִכיּוּוִנים

ין  / ָגבֹוּהַ  /ְלַיד/ מּול/ ָנמּוְך  ַעל/ ִמַתַחת/ ב   מ 

יֹפה/ ַכָמה/ ְלָאן  ין/ י ש/ א   א 

יאּור ָמקֹום ֱאָמן ִניָּקיֹון  /ת  יכּות ַהְסִביָבה   /נֶּ  ַקָיימּות/ א 
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 חווייתיתרעיונות ופעילויות ללמידה  .ב

 'ים יבשה' כיתתי  – פעילות  .1

תלוי באפשרות בחלל החדר( יעמדו בשורה לצד    -כל הילדים )או קבוצה   ✓

 קו מוגדר.  

 מבנה   בכל פעם שהמורה/ ילד אחר יאמר שם של חפץ שנמצא בתוך בית/ ✓

, על הילדים להישאר בצד אחד של הקו. כשיאמר שם של משהו  (ִבְפִנים)

 יעברו לצד השני.  -)בחוץ( בטבע 

 המטרה: לבלבל ולייצר קצב מהיר.   ✓

  - התרגיל מביא להפנמת המילים החדשות. אפשר לשחק באופן תחרותי   ✓

 בין טורים, בנים מול בנות, וכדומה. 

 

 בזוגותעבודה תיאור מקום: איך נראה החדר שלי?  .2

המורה תביא לכיתה תמונה של בית ושל חדרים שונים או תבקש   ✓

 מהתלמידים להביא מראש תמונות של בתים/ חדרים/ עיצוב. 

ותרשום את   ,המורה תבקש מהתלמידים לתאר את החדרים ותכולתם ✓

 אוצר המילים המתאים על הלוח. 

 כל תלמיד יתבקש לספר לחברו איך החדר שלו נראה.   -בזוגות  ✓

אתה נכנס בדלת. מימין לדלת יש שולחן כתיבה בצבע חום.  : למשל

מעליו יש מדף עם ספרים ועם תמונה שלי מהטיול המשפחתי. ליד  

, על  השולחן יש כיסא עם משענת בצבע חום בהיר. בקיר השני יש מיטה

  המיטה יש סדין בצבע כחול ודובי. על הרצפה יש שטיח קטן בצבע ירוק 

 וכו'. 

הזוגות וכולם סיימו לתאר את חדרם, המורה   לאחר שנערך חילוף בכל  ✓

תדגים כיצד משרטטים חדר )אפשר להדגים מתוך האינטרנט. שרטוט  

 בסיסי בלבד(. 

המורה תבקש כל אחד מהתלמידים לשרטט את החדר של חברו, לפי   ✓

 התיאור ששמע ממנו )מיקום הדלת והרהיטים בתוך מלבן החדר(.
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שנייה: לאחר שסיפרו זה לזה, על התלמידים להתרכז ולספר   פשרותא ✓

 לבן הזוג פרטים שהם זוכרים על החדר שלו. 

אפשר לספור את מספר הדברים שזוכרים. הזוג שזוכר הכי הרבה   ✓

 מנצח.  - פרטים אחד על החדר של השני 

אפשר לשחק משחק זה על תיאור הסלון, המטבח, הבית   -בשיעור אחר  ✓

 כולו וכו'. 

 

 הדרך לביתו של חברי  –טלפון שבור  .3

 זוגות.  2תלמידים. בכל קבוצה כזו   4התלמידים יתחלקו לקבוצות של  ✓

בה  שבכל אחד משני הזוגות ילד אחד יתאר בעברית בפני חברו את הדרך   ✓

 הוא הולך הביתה. 

החבר ששמע את המסלול מחברו יצטרך לתאר בעברית את הדרך בפני   ✓

 את הדרך מביתו לבן הזוג השני(.  ילד אחר בקבוצה )שזה עתה סיפר 

יוצא שכל ילד גם דיבר וגם שמע תיאור המסלול מבית הספר לבית שאינו  

 מכיר.  

על חברי הקבוצה ששמעו זה עתה את התיאור, לתאר את הדרך לבית   ✓

 חברם. 

  - על החברים שזו הדרך לביתם לחוות דעה ולומר אם צדקו, ואם טעו  ✓

 במה.  

 

 אני והסביבה  .4

 המורה תציג לדיון את נושא מעגלי השייכות השונים בחיי אדם.   ✓

: משפחה קרובה )גרעינית(, משפחה רחוקה, חברים, בית ספר,  למשל

 כפר, ארץ, דת, וכדומה.  שכונה, עיר/

 אחד בתוך השני.  המורה תחלק לתלמידים דף עם ציור של מעגלים ✓
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השונים, מבחינת  המורה תבקש מהתלמידים למלא את שמות המעגלים   ✓

החשיבות שיש להם עבורם. כמובן שסדר הדברים עשוי להשתנות מאדם  

 לאדם. 

 התלמידים יצטרכו להציג את בחירתם בפני הכיתה ולנמק אותה.  ✓

להסביר  להציג את הקשר בין המעגלים השונים,  יתבקשוהתלמידים  ✓

האם אפשר לחיות  לדון ביניהם איך המעגלים משפיעים אחד על השני, 

 ועוד.  ?איך אני יכול להשפיע על הסביבה ?מעגל לבדבכל 

 

 המקום האהוב עלי  – והקשבה  מקום תיאור  .5

ישבו במעגלים קטנים של   -התלמידים ישבו במעגל. אם אין אפשרות  ✓

 קבוצות. 

המורה תבקש כל אחד מהתלמידים לספר מה המקום האהוב עליו   ✓

נימוק למה זה המקום  ולתאר אותו במספר רב ביותר של מילים, בצירוף  

 האהוב עליו. 

 בתיאור מקום:   תבניות לדוגמה ✓

 שם המקום  −

המקום קרוב לבית  לייד /  ? )המקום נמצא ב... /  המקום  איפה נמצא −

 שלי( 

שם   ת )כשאני נמצא םובתיאוריתיאור המקום תוך שימוש בחושים  −

אני רואה את... שומעת... מריחה... המקום מרגיע / נעים / מלא  

 אנשים ( 

תחושה אישית: כיצד אני מרגיש במקום זה? מה הוא מזכיר לי?   −

)כשאני במקום הזה אני נזכר ב... / חושב על... / המקום דומה ל...  

 מזכיר את...(  /

חבת  חברי הקבוצה יכולים לשאול שאלות להשגת מלאות התיאור ולהר  ✓

: על מה אתה יושב שם? איזה אור יש שם? ממנורה?  למשל .הדיבור

 כו'. ומהשמש? איזה עונה? איזה ריח יש שם? 
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 ספר -חפשו את המטמון ברחבי בית .6

 התלמידים יתחלקו לשתי קבוצות.  ✓

המורה תבקש מהחברים בכל קבוצה לכתוב "תחנות במסלול": חמישה   ✓

בו  שפתקים ובכל אחד מהם הנחיה ללכת למקום אחר בתוך בית ספר 

 יוטמן הפתק הבא. בסוף המסלול יהיה פתק עם הוראה לחזור לכיתה. 

נציגים מכל קבוצה יצאו מהכיתה כדי להטמין ארבעה פתקים במקומות   ✓

 הראשון יימסר ישירות לחברי הקבוצה השנייה. המיועדים לכך. הפתק 

כל קבוצה תעבור את המסלול שהכינה עבורה הקבוצה השנייה )אפשר   ✓

 בהפסקה(. 

עם החזרה לכיתה )או בבית, ולהכנה לשיעור הבא( נציגים מכל קבוצה   ✓

 יתארו את התחנות שעברו בהן במהלך המסלול. 

בחצר. הפתק היה מאחורי  ה  י : בתחנה הראשונה היינו ליד הברזילמשל

העץ. משם פנינו שמאלה לחדר ספורט הפתק היה ליד הדלת בצד ימין,  

 וכדומה. 

 

 דיון כיתתי, עבודה בזוגות/בקבוצות והמחזה  –נאמני ניקיון  .7

וחשיבות השמירה על   5ַהַּקָיימּות המורה תציג בפני הכיתה את נושא  ✓

 איכות הסביבה הקרובה והרחוקה. 

מהתלמידים להשתתף בדיון על חשיבות השמירה על  המורה תבקש  ✓

 הסביבה. 

המורה תציג בפני התלמידים את המשימה והיא בחירת "נאמני ניקיון":   ✓

בכל פעם   ויהיו בתפקידיבחרו מבין תלמידי הכיתה י שני תלמידים ש

  - במשך שבועיים )אפשר להכין רשימה של נאמני הניקיון לכל השנה 

 כהמשך לפעילות של 'תכנון זמן'(.  

בקבוצות על תפקידי נאמני  דיון    לערוךהתלמידים  המורה תבקש מ:  דיון

 שיות. עקיון. הקבוצות יתבקשו לחשוב על דוגמאות מי הנ

 
הקפדה על שימוש הולם במשאבי הסביבה, על מנת שלא לפגוע  מילים, ַקָימּות פירושה "אקולוגיה.-לפי מילון רב 5

 במשאבים העומדים לרשות הדורות הבאים".
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נאמרה על ידי  כל קבוצה להציג דוגמה אחת שלא המורה תבקש מ ✓

קבוצה אחרת )חשוב להקפיד על דוגמה אחת מקבוצה כדי למנוע מצב  

ניתן    ,בו לחברי הקבוצה האחרונה אין מה להוסיף. אם יש עוד דוגמאות

 לקיים סבב נוסף(.  

 . שנאמרו על הלוח רשימה של מטלות המורה תערוך   ✓

התלמידים לנסח את המטלות באופן רשמי. אפשר  המורה תבקש מ

 להכין פלקט עם הגדרת התפקיד.  

 : תפקידי נאמן ונאמנת הניקיון:למשל

 להתחייב לשמור על סביבת בית הספר ולהגן עליה באופן אישי.  −

להגביר את המודעות בקרב תלמידים אחרים לחשיבות נושא איכות   −

 הסביבה והגנתה. 

לאכוף את נושא השמירה על הניקיון בתוך בית הספר בפעולות כמו:   −

  ליזום פיקוח על השלכת פסולת לפח, מחיקת כתיבה על הקירות, 

 ימי ניקיון שכבתיים ועוד.

: איסוף נייר, בקבוקים ופחיות  למשלחזור. לעודד שימוש מחדש וִמ  −

לשימוש  למכלים המיועדים לכך, איסוף שקיות ניילון והבאתן 

 בספרייה(.  כגוןמחודש ) 

: המורה תבקש מהתלמידים להכין סיטואציות  משחק תפקידים בזוגות ✓

בהן נאמן ניקיון נתקל במישהו שמצייר על הקיר, זורק עטיפה של כריך  ש

על הרצפה וכדומה, ולהמחיז: כיצד הוא פונה אליו? מה הוא אומר לו?  

יקיון והשני מלכלך,  כל בני זוג יתבקשו להחליף תפקיד )האחד נאמן נ

 ולהיפך(. 

 בפני כל הכיתה. שהכינו  מספר זוגות מתנדבים יציגו את הדיאלוג  ✓

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג
 

 . מטמוןחפשו את ה  .1

 . ניקיון נאמני הפעלה ל  .2

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A4%D7%A9_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://meyda.education.gov.il/files/noar/faithful_cleaning.doc
http://meyda.education.gov.il/files/noar/faithful_cleaning.doc
http://meyda.education.gov.il/files/noar/faithful_cleaning.doc
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 . מעגל הרגשות 4

 אוצר מילים  .א
 

ָבה/ ְיִדידּות/ ַסְבָלנּות/ סֹוְבָלנּות/ ַיִציבּות/ כ ג/ ָאה  ט/ ֹרגַ ֹוֹענֶּ קֶּ ַשְלָוה/    /עַח/ ִספּוק/ שֶּ

מּות/ ַשָיכּות ְלָשה/  /ְשל  ב/ ח  צֶּ ם/ ַזַעם/  א   ַגע גּוַע/ ַצַער/ עֶּ לֶּ ְמָללּות/ י אּוש/ ִּדָכאֹון/ הֶּ

 ַכַעס/ ִטיָנה 

ָשר/ אֹוְפִטיִמי/ מ   ַח/ ַעִליז/ ְמא  ד/ ָשמ  ב/ אֹוה  ָעצּוב/   / הּוד/ ִנְרָגשְפָתע/ ָאהּוב/ אָ אֹוה 

ע ָמם/ ָפגּוַע/ ַקַנאי/  ָחד/ ַבְיָשן/ ָנבֹוְך/ ָהמּום/ ְמֹבָהל/ ְמש  ָאִדיש/ ָתשּוש/ ַחְשָדן/ ְמפ  

ֱעָלב/ סֹו א/ נֶּ ס/ ַעְצָבִני ָקשּוַח/ שֹונ  ר/ כֹוע   ע 

ֲאִר  ן יםתְּ  . ..ַמְצִחיק/ ָנִעים/ ַמְפִחיד/ ְמַעְצב 

ִלים עָּ ס/ ְמ פְּ ב/ כֹוע  הי  חַ : אֹוה  ק/ ַמְרִגיש/ בֹוכֶּ  ...ְך/ צֹוח 

ש / (ַפְרצּופֹון, ןִרְגשֹו)י מֹוִג' ִא  גֶּ  ַפְרצּוף/ ַלע שֹות ַפְרצּוף  /רֶּ
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 חווייתיתרעיונות ופעילויות ללמידה  .ב

 התאמת רגשונים למילים .1

פעילות מקדימה: המורה תבקש ממספר תלמידים מתנדבים לעמוד   ✓

בפני הכיתה ולהמחיש במקביל הבעות פנים לבקשת המורה או  

יאוש? שעמום?  יאיך מביעים שמחה? עצב? כעס?  :למשלהתלמידים. 

 בושה? וכדומה.  

המורה תבקש כל אחד מהתלמידים הללו לעשות בתורו העוויית פנים   ✓

)=פרצוף שמאפיין רגש כלשהו( לבחירתו, ועל תלמידי הכיתה לנחש מה  

 בו בחר.שהרגש 

דיון מקדים: האם כל התלמידים הללו הביעו את הרגש שהתבקשו   ✓

להביע באותו האופן? האם קל היה להמחיש את הרגשות באמצעות  

אם קל היה להמחיש/ לזהות את כל הרגשות באותה  הבעות פנים? ה

 מידה?  

המורה תביא לכיתה ציורי 'אימוג'ים' )בעברית: רגשונים. מילה לא   ✓

 מאוד נפוצה כי מעדיפים את הלועזית( וכרטיסיות עם שמות רגשות. 

התלמידים ליצור זוגות: פנים + מילה, ולהסביר למה  המורה תבקש מ ✓

 גש כלשהו.  לדעתם אימוג'י מסוים מתאים לר

של 'פרצוף' ומילה  זוג כזה המורה או התלמידים יתלו )ידביקו( כל  ✓

 על הלוח. מתאימה 

גם המילה   - אם תלמיד אחר חושב שאותו אימוג'י מביע רגש שונה  ✓

הנוספת תצטרף על הלוח לצד האימוג'י )כך שיכול להיות מצב בו לצד  

 ייתלו רגשות שונים(.  אותו רגשון/אימוג'י

על ידי  סיכום: מה גילינו? תשובה: גילינו שאותו רגשון יכול להתפרש  ✓

 אנשים שונים באופנים שונים. 

מה לדעתכם יכול לקרות כתוצאה מהעובדה שאותו רגשון יכול  : דיון ✓

 ? להתפרש על ידי אנשים שונים באופנים שונים
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מטרת הדיון להגיע למסקנה שלא תמיד כולנו מפרשים את הבעת הפנים  

של מי שמולנו כפי שהוא מתכוון. לעיתים יש טעויות ועשויים להיווצר  

 עלבונות וסכסוכים כתוצאה מפירוש שגוי של הבעות.  

בו הם  שהמורה תשאל את התלמידים אם הם יכולים לחשוב על מקרה  ✓

כונן לספר עליו בשיעור הבא. אפשר גם  טעו בפירוש העוויות פנים, ולהת

 לבקש להמציא סיטואציה כזו. 

 

 שיחה  –מותר להרגיש   .2

המורה תשאל את התלמידים איך הם מרגישים במצבים שונים: איך   ✓

הם מרגישים עכשיו? איך הרגישו כשקמו בבוקר? כשהגיעו לבית ספר?  

בסוף היום? איך הרגישו ביום הולדתם?  אתמול רגישו הבהפסקה? איך 

 ביום האחרון של החופש? וכדומה.  הרגישו איך 

ות חיוביים? האם יש  המורה תשאל: "מה הם רגשות?" האם כל הרגש ✓

 רגשות שליליים? האם יש רגשות שהייתם מוותרים עליהם?  

בהמורה תבקש מהתלמידים לדון בזוגות: האם הייתם מוותרים על   ✓ צֶּ  ? עֶּ

 המורה תבקש לשמוע את מסקנות הזוגות, כולל נימוקים.  ✓

המורה תספר לתלמידים על מקרה של ילד שבכה, וחבר אמר לו ש"לא   ✓

". המורה תשאל את התלמידים אם הם מסכימים  מתאים לבנים לבכות

. מה יקרה,  , ולנמק את תשובתםאו לא מסכימים עם האמירה הזו

 לדעתם, אם אנשים לא יביעו עצב?  

המורה תסביר לתלמידים שאמנם יש רגשות נעימים ולא נעימים, אך כל   ✓

רגש חשוב כי הוא מביע את שאנו חשים. חשוב להיות מודעים לרגש  

 וי. ולתת לו ביט 

 המורה תשאל את התלמידים מה עוזר לנו להתמודד עם רגש לא נעים?  ✓

כיצד רגש מתחלף? האם אנו יכולים לעזור לרגש להתחלף? האם זה  

 רצוי? 

)כגון:    רגש פחות נעיםהמורה תבקש מכל תלמיד להיזכר בפעם שבה חש   ✓

( ולתאר בפני בן הזוג מתי הרגיש כך,  ד ועודעצב, קנאה, כעס, אכזבה, פח
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למה, כיצד התנהג, והאם הוא זוכר מה קרה שהרגש התחלף ברגש אחר,  

 (. ון ועודאהבה, רוגע, שלווה, בטח נעים יותר )כגון: שמחה, 

על מקרה בו חשו רגש לא  בשיעורי הבית התלמידים יתבקשו לכתוב  ✓

פה בשיעור הבא. בתיאור יפורטו נסיבות  -נעים, ולהציג אותו בעל

 דרך הבעת הרגש. והמקרה, הרגש שנגרם 

 

 מה מצב הרוח?   –פתקים על המצח  .3

 נייר דבק.  והמורה תביא לכיתה פתקי דבקיות או פתקים   ✓

פרצוף/  התלמידים יתבקשו לכתוב על פתקים רגש )אפשר להוסיף ציור  ✓

 מחייך, עצוב, כועס וכו'(.   -אימוג'י מתאים  -רגשון 

 הפתקים יקופלו ויאספו לתוך קופסא.  ✓

ר פתק  וחולב בוא לפני הכיתה, לכל תלמיד בתורו המורה תבקש מ  ✓

שיודבק למצחו בלי שידע מה כתוב בו. באמצעות שאלות עליו לגלות מה  

 הרגש שהוא מייצג.  

 צות קטנות. מומלץ לעשות את הפעילות הזו גם בקבו ✓

 

 צוחק מי שצוחק אחרון  .4

המורה תשאל את התלמידים איזה רגש בסיסי גורם להרגשה טובה?   ✓

)ראו   לבריאות  טוב הצחוקהמורה תספר שמחקרים מדעיים מצאו ש

 ב"קישורים להרחבה ולהעשרה"(. לדוגמה מאמר 

זוג יתבקש להצחיק את השני במשך דקה באמצעות  -בן כל -בזוגות   ✓

 פנטומימה, בדיחה או כל דבר אחר. 

תלמידים יעלו וינסו להצחיק את כלל תלמידי הכיתה. המנצח הוא זה   ✓

שניסה להצחיק בדרך המקורית ביותר, או זה שגרף את הצחוק הרם  

 ביותר. 

צחיק  : איך הרגיש לצחוק? ממה צחקנו? מה פחות הדיוןהמורה תקיים   ✓

 אותנו? 

https://www.clalit.co.il/he/your_health/Preventive_medicine/Pages/benefits_of_laughter.aspx
https://www.clalit.co.il/he/your_health/Preventive_medicine/Pages/benefits_of_laughter.aspx
https://www.clalit.co.il/he/your_health/Preventive_medicine/Pages/benefits_of_laughter.aspx
https://www.clalit.co.il/he/your_health/Preventive_medicine/Pages/benefits_of_laughter.aspx
https://www.clalit.co.il/he/your_health/Preventive_medicine/Pages/benefits_of_laughter.aspx
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המורה תסביר שהסיבות לצחוק אישיות, אבל הצחוק עצמו מדבק. היא   ✓

)ראו   אחריו לסחוף חוקהצ  של כוחותציג לתלמידים סרטון לדוגמה על 

 לדוגמה ב"קישורים להרחבה ולהעשרה"(. 

המורה תתחיל לצחוק בקול רם ותעודד את כל תלמידי הכיתה לצחוק   ✓

 עמה יחדיו מספר דקות. 

ולנמק מדוע הרגישו   –תבקש מהתלמידים לומר כיצד הרגישו המורה  ✓

משעשע? קל או   ?באופן "מלאכותי"  : האם היה מביך לצחוק למשלכך.  

האם יש   מדוע? –אם התביישו  קשה לצחוק בקול רם בפני כל הכיתה?

בצחוק רם? האם יש גבול בין צחוק רצוי לצחוק לא   "מאיים" משהו 

האם גם בכי "מדבק"?   במה צחוק "מדבק"? מה גרם לנו לצחוק? רצוי?

הם מכירים? כיצד אפשר לנצל את   אילו תכונות נוספות "מדבקות"

 התכונה הזו לטובה? 

  - המורה תבקש מהתלמידים לכתוב בבית על אחד הנושאים שעלו בדיון   ✓

 לבחירתם. 

במפגש  התלמידים לעשות את הניסוי בבתיהם, רצוי המורה תבקש מ  ✓

 ולמה גרם.   ,משפחתי מורחב, ולספר בשיעור הבא כיצד זה התקבל

 

 מעגל הקסם  .5

המורה תביא לכיתה חומרים ליצירה כגון בריסטולים או דפי נייר,   ✓

צבעים, גזרי עיתונים, דבק, מספריים וכדומה, וכן קלטת ובה מוזיקה  

המתייחסת לרגשות, כמו "שיר הרגשות" )ראו הצעות בקישורים  

 בהמשך(. 

המורה תבקש מכל תלמיד לקחת דף נייר, לקשט ולכתוב עליו משפטים,    ✓

כמו: "דברים שמשמחים אותי", "דברים שמעציבים אותי", "לפעמים  

מבחינה מסוימת משמחים אותי ומבחינה אחרת  שישנם דברים 

 מעציבים אותי".  

כיתה את אחד הדברים  לתלמידי ה המורה תבקש מכמה תלמידים לספר   ✓

 , לבחירתם )משמח, עצוב, גם וגם(. שכתבו

https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
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https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
https://www.youtube.com/watch?v=H1o_-1x1WLk
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 המורה תחלק את הכיתה לקבוצות. הישיבה במעגלים: "מעגלי הקסם".  ✓

התלמידים יספרו בסבב מהן הדרכים השונות באמצעותן הם מביעים   ✓

 .משפטי מפתח לשיחה במעגלאפשר לספק לתלמידים  עצב או שמחה. 

 :תבניות לדוגמה

"אני עצוב כאשר...", "דברים שמעציבים אותי גורמים לי...", "הדרך  

שלי להביע עצב...", "כשעצוב לי אני...", "כשאני עצוב, אינני אוהב...",  

 "מקרה מעציב שקרה לי...","כשאני עצוב אני פונה אל..." וכדומה.  

במהלך השיח המורה תבקש מהתלמידים לשים לב מה קורה להבעות    ✓

ישיבה  לקורה לתנוחות הגוף, ליציבותו, לצורות ההליכה,  הפנים, מה 

 חבריהם. הם ושלוכד' של 

 המורה תשאל מי רוצה לשתף את הכיתה בדוגמה. ✓

המורה תבקש מהתלמידים לערוך סבב נוסף, הפעם עם רגש השמחה,   ✓

ולשים לב פעם נוספת להבעות הפנים, לתנוחות הגוף, לאופן הישיבה  

 וכדומה. 

יח למליאה. ותבקש מהתלמידים לדבר על  המורה תעביר את הש  ✓

 השינויים החלים בגוף כשעצובים וכששמחים. 

ניתן לחזור על פעילות זו בשיעורים שונים גם עם צמדי רגשות אחרים,  

 כגון: כעס מול סובלנות. 
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

  ניהול  -סרטון הדרכה למורה  -חינוך חברתי וכישורי חיים   -בין הצלצולים   .1

 . חברתי או  רגשי נושא על יזום דיון

 היכרות   -פעילות מתוקשבת  -חינוך חברתי וכישורי חיים   -בין הצלצולים   .2

 .רגשות עם

 אנחנו  איך" -מערך ותמונות קלפים למשחק זיכרון של רגשות לגני ילדים   .3

 ?" מרגישים

 . סיפור לילדים בנושא רגשות מאת ריקי זקן - י"של  בלב" .4

 " מאת אריאלה סביר. הרגשות  שיר" .5

דור. ביצוע: עוזי חיטמן ואפי בן  -" מאת דתיה בןאני   נשאר  תמיד אניהשיר " .6

 ישראל. 

מבחר  - השתלמות וורד ואינטרנט למתקדמים  -המכללה למנהל באר שבע  .7

 ן.באולפ  לתלמיד  רגשות עם היכרותפעילויות: דף 

  מוכנים אתם"  -מידע על חשיבות הצחוק לבריאות  - קופת חולים כללית  .8

 "?כבר לצחוק 

  .מדבק דבר זה צחוק -סרטון  .9

https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA/
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 ' כיתה ה
 
 

 
 'תכנים לכיתה ה

 עולמות שיח, כדלקמן: ארבעהכלולים  'הכנית לכיתה ובת

 וערכיםחברות  .1

 ספורט .2

 מפורסמים .3

 תחביבים ושעות פנאי .4
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  ה' כיתה –הצעות לפעילויות לפי עולמות שיח 

 . חברות וערכים1

 אוצר מילים .א

ִפי ֵסֶדר א"ב( ִכים )לְּ ָבה/ אֹוְפִטיִמיּוֲערָּ ִדיבּות/ ַאה  ר/ ַאְחדּות/ ַאְחָריּות/  שֶּ ת/ אֹ : א 

ץ/ ְבִריאּות/ ִגבּוש/ ּדּו  ָבנָ -ִאְכַפִתיּות/ ֹאמֶּ ַהְקָשָבה/   /ַהע ָרָכה/ ַהְצָלָחה  /הִקיּום/ ה 

ב   ִריצּות/ י  כְ ת/ חָ רּוח  ְמָלה/ ח  ש/ ִחָבה/ חֶּ נּות/ ע/ יָ דַ ָמה/ ֹחפֶּ ְזָמה/ ֹיִפי/ ָכבֹוד/ כ 

ֱאָמנּו ר/  ְמִסירּות/ ִמְשַמַעת/ נֶּ ְזָרה ַלזּוָלת/ ֹעשֶּ ת/ ְנִתיָנה/ ְסִליָחה/ סֹוְבָלנּות/ ִספּוק/ עֶּ

ר/ ֹרַגע/ ִשְויֹון/ ַשָיכּו ק/ ְצִניעּות/ ַקָבַלת ָהַאח  דֶּ  ת/ ְתרּוָמה ַפְשטּות/ צֶּ

ִציק/ ִהְתמֹוְדדּות/ ִהְתַגְברּות/ חָ  ְזָרה ב  מ   ר/ ְבָעָיה/ ִפְתרֹון/ ַאִלימּות/ עֶּ

ִני וְ  ה/ נֹוָרא לָ ַאָתה/ כ  א   ם/ ְמַשנֶּ

ִדיבּות, ַאְחָריּות, ִאְכַפִתיּות ָבה, ִחָבה וכו'  ְלַגלֹות )א   כו'( ו (. ְלַהְראֹות )ַאה 

ִרית  /ְתכּוָנה/ ַמע ִריְך ב  גּות )לֹא( ח  ְך ְשִליִלי/ ִהְתַנה  רֶּ ְך ִחיּוִבי/ ע  רֶּ  ע 

ָצָקה   ָצָקה ִפיִזית/ ה   ִמילּוִלית/ ַאִלימּות ה 

 מּום/ ִמְגָבָלה/ ִהְתַנְּדבּות/ ְקִהיָלה   /ְשַפת ַהִסיָמִנים
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 ..."החבר שלי הוא"  –רגע של משחק  .1

תכונות הם מעריכים בחברים   לוהמורה תשאל את התלמידים אי  ✓

 ותערוך רשימה על הלוח.  ,שלהם

 המורה תביא לכיתה מראש בקבוק ריק.  ✓

 התלמידים יתיישבו במעגל והמורה תסובב את הבקבוק במרכז.  ✓

המורה תאמר על התלמיד שהבקבוק יצביע עליו משפט עם מילה   ✓

: "אתה אדיב" "את אוהבת שיעורי  למשלמהרשימה שנכתבה על הלוח )

 וכדומה(.   עברית"

ויהיה הבא   ,ע עליו יסובב את הבקבוק כעתהתלמיד שהבקבוק הצבי ✓

 בתור לומר מילה על חברו.

המורה תבקש מהתלמידים ללמוד היטב את אוצר המילים ליחידה   ✓

המורה תכין מראש פתקים עם רשימת הערכים ותכניס  מ  לשיעור הבא.

 אותם לבקבוק.  

אך הפעם יצטרכו   ,בשיעור הבא התלמידים ישחקו את אותו המשחק ✓

 ך שימוש במילה שהוציאו מהבקבוק. לומר משפט תו

 

  פתגמים ואמרות בנושאי חברות .2

ת. כל משפט  המורה תקרין מראש מצגת ובה משפטים בנושאי חברּו ✓

 : לדוגמה. תנפרד  ופיתבשק

 ואומר לך מי אתה.   ,אמור לי מי הם חבריך −

 טוב שכן קרוב מאח רחוק. −

 חבר של כולם.  ודע להיות מי שיודע להיות חבר לעצמו, י  −

 החברות נעלמת כאשר השוויון אינו קיים.  −

 עלינו.  יסמוךתמיד  חבר זה מישהו שעליו אנו יכולים לסמוך ש  −

חבר אמיתי זה אחד שרואה את העצב בעיניך כשאחרים מאמינים   −

 לחיוך שעל פניך. 



 ו' | עברית לערבים ולבדואים-עברית דבורה לכיתות ג'...................................................... נעימות בשפה העברית

 126מתוך  75עמוד 
 

 ותבקש מהתלמידים להסביר אותו.   כל משפט בנפרד,   המורה תקריא ✓

 "מי מהתלמידים מסכים עם המשפט הזה?".   :המורה תשאל ✓

 "מי לא מסכים עם המשפט הזה?". :המורה תשאל ✓

המורה תבקש מהתלמידים לדון בזוגות כיצד אפשר להסכים ולא   ✓

 להסכים עם המשפט. 

תלמיד אחד ינמק בפני הכיתה את ההסכמה עם המשפט, ותלמיד שני   ✓

 ההסכמה עמו. -אי את 

 המורה תעבור למשפט הבא, וכך הלאה.  ✓

  , בתום השיעור התלמידים יעתיקו את כל המשפטים למחברותיהם ✓

ויתבקשו לספר בשיעור הבא סיפור קצר שמיוסד על אחד המשפטים  

 שמצא חן בעיניהם )או על משפט אחר בנושא חברות, לבחירתם(. 

 

 משחק הערכים  .3

יהיה כתוב ערך מסוים )מתוך הערכים  המורה תכין קלפים. על כל קלף  ✓

 ברשימת המילים ועוד(. 

 :  שלב א' ✓

 המורה תחלק לכל משתתף חמישה קלפים עם ערכים שונים.  −

המורה תבקש מכל תלמיד למיין את הקלפים שקיבל לפי סדר   −

 העדיפות שהוא נותן להם מהחשוב ביותר בעיניו עד הפחות חשוב. 

המורה תבקש מכמה תלמידים להציג את הקלפים שיש להם   −

 ולהסביר את בחירתם בפני הכיתה.  

כל אחד   ,המורה תבקש מהתלמידים לשבת ברביעיות, ולהציג −

את הקלפים שקיבל ואת סדר העדיפויות האישי שלו   , בתורו

 לגביהם. 

 :  שלב ב' ✓

המורה תבקש מתלמיד אחד לבחור קלף אחד מהקלפים שיש לחבר   −

 קבוצה, ולנמק את בחירתו. אחר ב
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המורה תבקש מאותו התלמיד להשמיט את אחד הערכים שהיו לו   −

 לפני כן, ולדרג את סדר העדיפות של הערכים שלו כעת. 

בקבוצות: המורה תבקש מכל התלמידים לבחור קלף אחד מחבריהם   ✓

 לקבוצה, לחשוב על סדר העדיפות ולנמק אותו כנ"ל, בקבוצות. 

ישאר עם חמישה קלפים, עם הערכים החשובים  יהמטרה שכל תלמיד  ✓

 לנמק את בחירתו. , וידע (בעיניו )לאחר כל ההחלפות בין חבריו לכיתה

 

 התמודדות עם התנהגות לא חברית   –מישהו מציק לי  .4

שיחה מקדימה: האם כל הערכים חיוביים? האם כולם דוגלים בערכים   ✓

עוד   לו לו כולם היו עושים זאת? אי איחיוביים? איך היו נראים החיים 

 דברים מניעים אנשים שאתם מכירים? מה הפער בין רצוי למצוי? 

 מה עושים כשמישהו מציק לנו?  

  מציק  מישהו - חברים ביןהמורה תציג בפני התלמידים את הסרטון " ✓

)מט"ח(. אפשר להציג את הסרטון פעם ראשונה ברצף ואחר כך   " לי

מראש  גם לקטוע במקטעים שאחרי כל אחד עורכים דיון כיתתי. אפשר 

 ל רצף לשם דיון. כ

התלמידים יתרגלו בזוגות סיטואציות של הצקה ומענה אסרטיבי או   ✓

 יה לבקשת עזרה. י פנ

בהם  שהמורה תשאל את התלמידים אם יש להם דוגמאות למקרים  ✓

 . הציקו להם או לחבריהם

 איפה? מי היו מעורבים במקרה? : מתי קרה המקרה?לדוגמה  תבנית

)אין צורך לנקוב בשמות. אפשר לתאר. למשל: חבר שלי וילד מהכיתה  

 ? איך הרגישו?  עשואמרו ומה  - כיצד פעלו השניה(. מה קרה? כיצד  

המורה תבקש מהתלמידים לקיים דיון בזוגות או בקבוצות ולייצר   ✓

רשימה של סוגים של הצקה )הצקה פיזית לסוגיה, הצקה מילולית:  

 וש תלמיד מול תלמידים אחרים(. קללות, כינויי גנאי, בי

 התלמידים יציגו את הדוגמאות שלהם בפני כולם. ✓

https://www.youtube.com/watch?v=gGqa8PCrEVU
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המורה תבקש מחברי כל קבוצה לקחת מקרה אחר ולתרגל כיצד   ✓

 מו. ילהתמודד ע 

 תלמידים מקבוצות שונות יציגו את ההתמודדות בפני הכיתה.  ✓

עזר בסרטונים נוספים מהסדרה "ההפסקה הגדולה". ראו  י: ניתן לה הערה

בקישורים. כל אחד מהם יכול להיות פתח למערך שיעור נפרד. כמובן יש  

 לבנות אוצר מילים ופעילויות הכנה בהתאם. 

 

 הוראת שיר  -אני ואתה נשנה את העולם  .5

דיון מקדים: המורה תשאל "כיצד אפשר לגרום להרגשה טובה אצל   ✓

הזולת? איך אפשר לעזור לזולת?" כל תשובה שתתקבל היא תשובה  

 טובה. 

 כדאי לנסות לייצר מהן קטגוריות.  ,אם יהיו מספיק תשובות  ✓

: האם יש לאדם כוח להשפיע ולשנות מציאות  המורה תשאל שאלות ✓

לטובה? האם יש לשני אנשים כוח להשפיע כנ"ל? לכיתה שלמה? יש  

 לנמק כל תשובה בדוגמאות. 

המורה תחלק לתלמידים את מילות השיר "אני ואתה" מאת אריק   ✓

  בקישור )למשל  השיר תוך כדי שמיעת קראו אותןין, והם יאיינשטי 

 (. YOUTUBEאו   שירונט באתר

 מילים: אריק איינשטיין |  העולםאני ואתה נשנה את  ✓

 אני ואתה נשנה את העולם, 

 אני ואתה אז יבואו כבר כולם,  

 אמרו את זה קודם לפני, 

 אני ואתה נשנה את העולם.    -לא משנה 
 

 אני ואתה ננסה מהתחלה,  

 יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא,  

 אמרו את זה קודם לפני, 

 אני ואתה נשנה את העולם.   -זה לא משנה 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=166&wrkid=400
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 אני ואתה נשנה את העולם, 

 אני ואתה אז יבואו כבר כולם,  

 אמרו את זה קודם לפני, 

 אני ואתה נשנה את העולם.   -לא משנה 

: מי הדובר? למה לדעתך הוא רוצה לשנות את  דיוןהמורה תערוך  ✓

בגללה אתם רוצים לשנות את  שהעולם? האם הוא צודק? האם יש סיבה  

 העולם?  

לדעתכם, מדוע המילים הן "אני ואתה" ולא "אנחנו" "נשנה את   ✓

 העולם"? מה ההבדל בין שני הניסוחים, ואיזה מהם עדיף בעיניכם? 

 לדעתכם? מדוע לפי השיר "זה לא נורא"? למה הכוונה  –"יהיה לנו רע"   ✓

בקישור    -המורה תציג בפני התלמידים את השיר בביצוע שפת הסימנים   ✓

 בהמשך.  

? מה הבנו  )בשפת הסימנים( מה משתנה כאשר צופים בשיר בביצוע זה ✓

עוד בעלי מומים אינם יכולים   לועכשיו שלא חשבנו עליו קודם? אי 

 וורים(.  הנות מהביצוע של השיר? )למשל: עי יל

 מכירים בעלי מומים נוספים.  הםהמורה תשאל את התלמידים אם  ✓

בזוגות: התלמידים יבחרו מום או מגבלה, ויחשבו על הקשיים עמם בעל   ✓

 וכיצד הם יכולים לעזור לו.   ,אותו המום מתמודד

 . ותהמורה תבקש מתלמידים לספר לכיתה על תוצאות הדיון בזוג  ✓

 ככיתה יכולים לעזור לקהילה? : כיצד אנחנו דיון כיתתי ✓

כדאי לייצר פרויקט התנדבות ממשי בתיאום עם כלל   ,אם אפשר ✓

 המורים והנהלת בית ספר. 

צער  ": לנקות אזור מלוכלך, להתנדב בבית אבות או באגודת למשל

, לאסוף בקבוקים למחזור או להקים קיוסק קטן בו  "בעלי חיים

  טרה והכסף ילך לתרומה למ  ,שנייה(  התלמידים ימכרו )עוגות, דברים יד

 יחד. בו  בחרשהתלמידים י
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

 חברות   בנושא פתגמים - אתר ידע להצליח  .1

 שרית חדד  -  צבעים"  מיני  בכל חברים"  - שיר .2

 משרד החינוך   - חברה  בשעות לטיפוח  ערכים .3

משרד    -מערכי שיעור בנושא "האחר הוא אני"  -  חברתי  חינוך  שיעורי .4

 החינוך 

 פיזית   אלימות: 1  פרק -ההפסקה הגדולה  .5

  מילולית  אלימות: 6  פרק -ולה ההפסקה הגד  .6

 סחיטה  -ההפסקה הגדולה  .7

 רכוש  השחתת , ונדליזם  -ההפסקה הגדולה  .8

 בקהילה   ועזרה התנדבותמערכי שיעור המשכיים בנושא  .9

 נוגה פנאי  -  לזולת העזרה יתרונות  על מאמר .10

מילים   -  םהסימני שפת  עם ביצוע - "העולם  את  נשנה ואתה  אני"  השיר .11

   יק איינשטיין, לחן מיקי גבריאלובאר

 חינוך חברתי וכישורי חיים   - בין הצלצולים -  אמת חברות  .12
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 . ספורט2

 אוצר מילים  .א

קֹומֹות ָכה : אּולַ מְּ ר/ אּוָלם/ ָים/ ְבר   ם ְספֹוְרט/ ִמְגָרש/ ִמְשָחִקים/ ָחצ 

ִקיִדים ל ַתפְּ ן/ ַשְחָקן/ ִמְתַעמ  ן/ רֹאש ְקבּוָצה/ ִמְצַטי  ְפט  ד/ ַסְּדָרן/ קֶּ  : אֹוה 

ִקים  חָּ ט ִמשְּ פֹורְּ ֵפי סְּ ַענְּ ִניס/ ַכּדּור בָ וְּ ל/ ַכּדּוְרַסל/ ַכּדּוְרָיד/ ַכּדּוְרָעף/ ט  גֶּ ִסיס  : ַכּדּורֶּ

ְיְסבֹול(/ ִמ  י ַכּדּור/ ִרּקּוד/ ָמחֹול/ ָבל  ְש )ב  ק  ה/  ט/ ְש ח  ִחָיה/ ַשְחָמט/ ִאְגרּוף/ ג'ּודֹו/ ָקָרטֶּ

ִליָכה/  ִהְתַעְמלּות אָ  ִטיָקה/ ְרִכיָבה ַעל סּוִסים/ ְרִכיָבה ַעל אֹוַפַנִים/ ה  ָמנּוִתית/ ַאְתל 

רֹוץ ְמכֹוִניֹות   ִריָצה/ מ 

ֵרי ּגּוף ְך/ ַכף ַיד/ ַכף ן/ יִ ן/ עַ זֶּ אֹ : ַצַּואר/ רֹאש/  ֶאבְּ רֶּ ל/ בֶּ גֶּ ף/ גּוף/  רֶּ ְצָבעֹות/ ָכת  ל/ אֶּ גֶּ רֶּ

ַצח יִ ַיד/ עַ   ן/ מ 

ִלים עָּ ק/ ָר פְּ ַח/ ִהְתִחיל/ ִס כַ : ָרץ/ ָרַקד/ ָקַפץ/ ִשח  ם/ ָיָצא/ ָיַשב/ ָשָחה/  י  ב/ ִהְפִסיד/ ִנצ 

 ר/ ָנח פַ סָ 

ת/ ִלְשַכב/ ִלְקֹפץ/ ְלָהִזיז/ לְ  בֶּ ץ/ ְלַהְרפֹות/ ַלע ֹמד/ ָלשֶּ  ָהִרים/ ְלהֹוִרידִלְמֹתַח/ ְלַכּו 

ת/ ַקְסָּדה/ מָ  וֶּ ן ְקבּוָצה/ ַכּדּור/ חּוג/ ַסְפָסל/ ִצְלצּול/ ִאמּון/ ע בֹוַדת צֶּ ן  ִבְרַכִים/ מָ  ג  ג 

ִליָכה/ ַמְסלּול אֹוַפַנִים/ ִשּדּור ַמְרְפִקים/ מָ  ן רֹאש/ ַמְסלּול ה   ג 

רּוִתיּוַח/ ִּדיּוק/ ִהְתַעְמלּות/  ֹוְזִריזּות/ ְגִמישּות/ כ  רּות/ ַתח  ת/ ְבִריאּות/ ְמנּוָחה/  ַתח 

ד ִכשָ  /ַהְצָלָחה  ִנָצחֹון/ ְפס   לֹון/ הֶּ

 ל ַיַחד/ ְלַבד/ ָמִהיר/ ִאִטי/ ָיִמין/ ְשמֹא
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 אימון כושר –הכרת אוצר המילים   .1

התמתחות שונים  המורה תבקש מכל התלמידים לעמוד ותנחה תרגילי   ✓

כגון: להזיז את הראש במעגל, למתוח את אצבעות הידיים ככל האפשר  

ולכווצן, למתוח את הרגליים רחוק ככל האפשר, לעמוד על רגל אחת  

 ועוד. 

להזיז את...  :למשלהנחיות )דוגמאות ל המורה תכתוב על הלוח כמה  ✓

ליצירת   תבניתלמתוח את... להרים את...(, על מנת לתת לתלמידים 

תרגילים נוספים הם   לו . המורה תשאל את התלמידים איתרגילים

 ותזמין תלמידים עם רעיונות להעביר הנחיות לכיתה.  , מכירים

 :למשל.  התלמידים יתרגלו ברביעיות: תלמיד אחד יאמר את ההנחיות ✓

"לקפוץ על רגל   ,פעמים" 3מותניים ולהתכופף לצד "לשים ידיים על ה

פעמים בידיים   5"להתכופף ולהזדקף  , פעמים ולהחליף רגליים" 3ימין 

פעמים   3"לשים ידיים על הכתפיים ולסובב אותן  ,מושטות קדימה"

פעמים אחורה" וכדומה, ולאחר מכן יתחלפו עד שכל חברי   3-קדימה ו 

 הקבוצה יתנו הנחיות. 

: למשלהמורה תעלה את רמת הקושי באמצעות הוראות ספציפיות,  ✓

 בונה גמישות" וכדומה. הזריזות", "תנו תרגיל שיפור ה"תנו תרגיל ל

  קצרים  ספורט תרגילידים את הסרטון הקצר "המורה תציג לתלמי ✓

ם עדי )קישור ב"קישורים ורעיונות  " שהעלתה ל'יוטיוב' ילדה בשלילדים

 להרחבה ולהעשרה"(. 

המורה תבקש מהתלמידים להסריט באמצעות הטלפון הסלולרי בבית   ✓

דקה של הנחיות לכושר גופני )להדגיש: לא הדגמה של הפעילויות, אלא  

וכיצד לפעול. אם כי אפשר להסריט שניים:   מה לעשות -הסברים של ה

 (.האחד מפעיל והשני מבצע את התרגילים

המורה תשלב את הסרטונים עם ההוראות שהכינו התלמידים בכל אחד   ✓

 . או בסופו מהשיעורים הבאים, כ"עצירה לכושר" במהלך השיעור 
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 זיהוי ענפי ספורט  -פנטומימה  .2

ענף ספורט שונה )רשימה  המורה תבקש מכל תלמיד לכתוב על פתק   ✓

 אספו בקופסה.  יבאוצר המילים(. כל הפתקים י 

כיתתי: המורה תזמין כמה תלמידים להוציא פתק מהקופסה   - שלב א' ✓

 ולהציג את ענף הספורט שיצא בפנטומימה.  

 על שאר תלמידי הכיתה לנחש במה מדובר. ✓

נכתבו ענפי  כל התלמידים יקבלו פתקים בהם  עבודה בזוגות:  - שלב ב' ✓

 ספורט )שונים מאלו שהוצגו בשלב א'(.

 התלמידים יבצעו בזוגות את הפעילות הקודמת.   ✓

בסיכום הפעילות המורה תשאל את כל הזוגות אילו ענפי ספורט הם    ✓

 , ותרשום את כל המילים על הלוח. הציגו

 

 תיאור ענפי ספורט  -תחרות  .3

כיצד אפשר  התלמידים תבקש מ עבודה כיתתית: המורה  - שלב א'  ✓

 כלשהו על הכללים שלו.  ענף ספורט / ולהגדיר משחק לאפיין 

  :תבנית לדוגמה

 ענף הספורט/המשחק שם  −

 או/ו תכונה נחוצה אביזר שנחוץ בו  −

 מספר שחקנים  −

 מקום המשחק ותיאורו  −

 שר להיעזר באינטרנט(. הוראות )אפ −

שחקנים בקבוצה,   11כדור, מצריך זריזות, משחק  -  כדורגל :למשל

  משחקים אותו במגרש עם שני שערים, כל שער שייך לקבוצה אחרת. 

של הקבוצה   השחקנים צריכים להכניס כדור לתוך השער )להבקיע גול(

לכל קבוצה יש שוער אחד, השוער צריך למנוע את כניסת הכדור    השניה.

 .  ו'וכ  ים מנצחת לשער של קבוצתו, הקבוצה שמבקיעה יותר גול 
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יש לשים לב לכך שכל ההיגדים יהיו אובייקטיביים ולא סובייקטיביים   ✓

 להימנע מהיגדים כגון: כדורגל זה כיף, ספורט נהדר וכדומה(.   )הכוונה:

 ההיגדים על הלוח.  המורה תכתוב את  ✓

עבודה בזוגות: המורה תבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות.   - שלב ב' ✓

על כל זוג לבחור בשני ענפי ספורט שונים )או לקבל פתקים ובהם  

 ענפי ספורט(.   2רשומים  

המורה תבקש מכל זוג לכתוב על כל אחד מענפי הספורט שבחר/ קיבל   ✓

מאפיינים ומגדירים   –המתארים  שונים אובייקטיביים שלושה היגדים 

 . אותו

כל התלמידים שנפל בחלקם ענף ספורט   עבודה בקבוצות: -  שלב ג' ✓

כלשהו, יתקבצו ביחד )יש להקפיד על קבוצות זהות פחות או יותר.  

ענפי ספורט, אפשר בשלב ג' לבקש משני    2מכיוון שבשלב ב' בכל זוג היו  

התלמידים להיות בענף ספורט אחד או שכל אחד יהיה בקבוצה אחרת,  

אם   .לפים: ריצה ובלטק  2בשלב ב' שקיבל לפי הצורך )לדוגמה: זוג 

בשלב ב' יהיו מעט ילדים בקבוצה של 'בלט', המורה תבקש משני בני  

 הזוג להשתתף בה, כדי לייצר קבוצות שוות(. 

 על הקבוצה לייצר היגדים על ענף הספורט שהיא מייצגת.  ✓

 הקבוצה שאומרת את מספר ההיגדים הגדול ביותר זוכה.  ✓

 

 תיאור ענפי ספורט  -איורים  .4

תכין מראש או תבקש מהתלמידים להביא לכיתה איורים/  המורה  ✓

: מגרש כדורגל,  למשלתמונות של דברים הקשורים בענפי ספורט )

קבוצת שחקנים, קבוצות שמשחקות יחד, שחקנים מתאמנים, קבוצות  

 בתחומי ספורט שונים וכדומה(. 

 .תמונה / המורה תחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל איור ✓

  התמונה  /יתבקשו להכין משפטים המתארים את האיור  חברי הקבוצה ✓

 שברשותם ולהציג אותם בפני שאר תלמידים הכיתה. 
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 :תבנית לדוגמה

דמויות.   10מופיעות בתמונה? מי הן? )באיור מופיעות כמה דמויות  −

 הן משתי קבוצות מתחרות( 

 הדמויות? )הדמויות נמצאות במגרש כדורסל(  היכן נמצאות  −

 המשחק שמשחקים בו? )הדמויות משחקות בכדורסל( מה שם  −

זורק את הכדור לסל, שחקן מספר    9חש )שחקן מספר  תיאור המתר −

מהקבוצה היריבה קופץ ומנסה לעצור את הכדור, שחקן   2מספר 

 רץ ימינה וכדומה( 3מספר 

  תתף בפעילות רצוי לבקש מכל על מנת לאפשר לכלל חברי הקבוצה להש)

 . (תלמיד שיכין לפחות משפט אחד אותו יציג בפני הכיתה

 

 שיעורים לחיים  -דיון  .5

: המורה תדבר עם התלמידים על התחרות ויתרונותיה,  דיון מקדים ✓

 וכן על תחרותיות וחסרונותיה.  

 המורה תכתוב על הלוח/ תתלה היגדים כגון:   כיתתית:  פעילות ✓

 נפש בריאה בגוף בריא.  −

 אסור לוותר אחרי כישלון. −

 עבודת צוות היא דבר חשוב.  −

 אתה יכול ללמוד מהטעויות שלך.  −

 הכי טוב מכולם. אתה לא תמיד חייב להיות  −

 אימונים ועבודה קשה הם הכרחיים להצלחה.  −

 אפשר ללמוד כיצד לשלוט ברגשות.  −

שרון מנצח משחקים, עבודת צוות ואינטליגנציה לוקחות  י"כ −

 אליפות". 

 להבין את משמעותו.  וינסו התלמידים ידונו בכל היגד בנפרד, ✓

ותשאל את התלמידים מה   ,המורה תציג מקרה של כישלון ספורטאי/ת ✓

בהתאם למשפטים   ,ניתן לומר כדי לעודד את המתעמל/ת שנכשל/ה

 שנלמדו. 
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התלמידים יתבקשו לתת דוגמאות מוחשיות למקרים  בזוגות:  /בקבוצות ✓

סיטואציות שיכולות להיות אמיתיות או  -שמתארים את ההיגד )מיני

 בדיוניות(.  

 :לדוגמה

 . ופל ואומר "אוף, יותר אני לא רץ"תלמיד מתחרה, רץ, נ  שבה   סיטואציה 

  : להמחשת המשפט: "אסור לוותר אחרי כישלון" חברו יאמר לו −

 צליח". לה"מה פתאום, אתה יכול  

החבר יאמר לו:   ,"עבודת צוות היא דבר חשוב" :להמחשת המשפט −

 "בוא נרוץ ביחד". 

החבר   ,"אתה יכול ללמוד מהטעויות שלך"המשפט: להמחשת  −

"תחשוב מה עשית לא טוב שזה קרה, איך סובבת את הרגל   :יאמר

 בפנייה".  

"אימונים ועבודה קשה הם הכרחיים   המשפט: להמחשת −

 . "תתאמן יותר, אולי צריך יותר כושר"  :החבר יאמר  ,להצלחה"

   וכן הלאה.

התלמידים יציגו בפני הכיתה את הסיטואציה שבנו ותלמידי הכיתה   ✓

 יצטרכו לנחש מה ההיגד עליו נבנתה הסיטואציה. 

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

 ים, שאלות ותשובות בתחום הספורט חידונים כיפי  - לילדים חידות .1

  לילדים קצרים  ספורט  תרגילי -סרטון  .2

 

 

 

 

 

 

http://www.hida.co.il/tag/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98/
http://www.hida.co.il/tag/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98/
http://www.hida.co.il/tag/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98/
https://www.youtube.com/watch?v=GxdXNRlAEZM
https://www.youtube.com/watch?v=GxdXNRlAEZM
https://www.youtube.com/watch?v=GxdXNRlAEZM
https://www.youtube.com/watch?v=GxdXNRlAEZM
https://www.youtube.com/watch?v=GxdXNRlAEZM
https://www.youtube.com/watch?v=GxdXNRlAEZM
https://www.youtube.com/watch?v=GxdXNRlAEZM
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 . מפורסמים3

 אוצר מילים .א

מ   ב(/ ְמפ  ֹותיּדְּ לֶּ ְנג: ס  ְבִריִטי )ִבְסלֶּ לֶּ ת/ ִגבֹור : ְידּוָען/ ס  ַתְרבּות/   ְרָסם/ ִגבֹור ִתְקֹשרֶּ

ר/  מָ ל/ זַ סָ ר/ פַ יָ ְגָמן/ ַשְחָקן/ צַ ָבל/ ַנע ָרץ/ ָאָמן/ ּד  מֹוִביל ַתְרבּוִתי/ ַמְשִפיַע/ כֹוָכב/ ְמק  

ף(/ פֹוִליִט בַ ַרְקָדן/ טָ  ְקטּוָאל י ח )ש  לֶּ  ַקאי/ ִאיְנט 

ל הָּ ב/ ִמְזַּדהֶּ קָּ ד/ ַמע ִריץ/ עֹוק   ה ה/ ְמַחּקֶּ : אֹוה 

חּוִמים ִויְזָיה/ קֹוְלנֹוַע/ מּוִזיָקה(/ אָ : בִ תְּ ל  ָמנּות/ )ִציּור/ ִפסּול/ ָמחֹול(/ ּדּור/ )ט 

ְנְּדַאפ ּד    ְגָמנּות/ ְספֹוְרט/ פֹוִליִטיָקה/ ִבשּול/ ְסטֶּ

סּום שֶֹׁרת ּוִפרְּ ֵעי ִתקְּ צְּ ִויְזָיה/ ַרְדיֹו/ עִ ֶאמְּ ל  ְיְסבּוק/  תֹון/ ְמדֹור ְרִכילּות/  : ט  פֶּ

ר וִ ִאיְנְסַטְגָרם/ וַואְטְסַאפ/ ְטו  יטֶּ

ִדיָרה לַ  ְבָרִתי/ ַחִיים ִאיִשִיים/ ח  רּוַע חֶּ ְיִטיְנג/ ְרִכילּות/ א  ָרִטיּות/  פְ פֹופּוָלִריּות/ רֶּ

 'ם/ ְתמּוָנה/ 'ַפָפָרִצילָ ַהְטָרָדה/ צַ 

 ִצבּוריּות/ ַהע ָרָצה/ ַהע ָרָכה/ ִהְזַּדהּות/ ִפְרסּום/ ִאיִש 

ק ִכיָשרֹון/ ְלָשה / מֹוַפע ִכיְשרֹונֹות/ ְנקּוַדת חֹוזֶּ יש   /ְנקּוַדת ח  ת/ ִמְקצֹוִעיּות/ הֶּ  ִגיּות ְיכֹולֶּ
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 ידוען? מפורסם? גיבור תרבות?  .1

כדאי  . הכנה: המורה תביא לכיתה תמונות של ידוענים וגיבורי תרבות ✓

להשתדל ליצור רשימה מגוונת: להקפיד שהידוענים וגיבורי התרבות  

מהעבר ומהווה, מהארץ ומהעולם, גברים ונשים   ,מתחומים שונים יהיו

 כאחד )רצוי במינון שווה(. 

רק  א: מסי, קארים עבדול ג'באר, ברוס לי, מייקל ג'ורדן, מלמשל

מרלין מונרו,   אלברט איינשטיין,האם תרזה, צוקרברג, רוזה פארקס, 

רודולף נורייב, עמוס עוז, דונלד  בטהובן, ואן גוך, הנסיכה דיאנה, 

ביונסה, ג'סטין ביבר,  מייקל ג'קסון, טראמפ, אום כולתום, פיירוז, 

 אנה, מדונה, קים קרדישאן, בר רפאלי, צביקה הדר, עומר אדם.  הרי

כדאי שהמורה תקרא מראש מעט על כל דמות לפני הצגתה בכיתה  

כדאי שהרשימה תכלול גם 'כוכב/ת'  )למשל ב'ויקיפדיה'(. כמו כן, 

 מתוכנית ריאליטי פופולארית שהתלמידים מכירים.  

המורה תציג את התמונות על הלוח ותשאל את התלמידים אם הם   ✓

ם על הלוח?  יכולים לחשוב/לנחש מה משותף לכל האנשים שמוצגי

 ים(. נ כולם מפורסמים/ ידועתשובה: )

המורה תשאל את התלמידים את מי הם מכירים מבין התמונות על   ✓

באיזה תחום הוא   ?הלוח? מה הם יודעים לומר עליו/ עליה? מה עשה

האם דרך אמצעי התקשורת?   ,מפורסם? באיזו דרך הם מכירים אותו

 )נימוק(.  ? מה הם חשים כלפיו? מדוע הם חשים זאת? לואי

  שמופיעים בתמונות המורה תשאל את התלמידים את מי מהאישים  ✓

 אינם מכירים? על מי הם יודעים הכי מעט? 

המורה תרכז בצד אחד של הלוח את כל תמונות הידוענים שהתלמידים   ✓

של הלוח את התמונות של הידוענים שהתלמידים לא    השניהכירו, ובצד  

הכירו. באמצע אפשר לשים את אלו שיודעים עליהם רק מעט )וכן את  

 מי שמעט מאוד תלמידים ידעו עליהם(. 

 אינם מכירים. הם  הידוענים ש  ה עשוהמורה תבקש מהתלמידים לנחש מ  ✓
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שתמונותיהם על  אודות כל המפורסמים על המורה תסביר לתלמידים  ✓

ובפרט    ,שהם הכירו )לוודא שבאמת כולם מכירים אותם(  אלו  גם  ,הלוח

 שהם לא הכירו.   אלו

המורה תשאל את התלמידים אם הם יכולים להסיק מסקנות   ✓

שאינם מוכרים שנוצרו על   המוכרים/רשימת הידוענים מהטבלאות של 

מאשר  הלוח. יש לשער שהתלמידים יכירו ידוענים שחיים כיום יותר 

ים מהתקשורת  יאלו שנפטרו. כמו כן יש לשער ש'ידוענים' פופולר כ

או ריקוד( יהיו יותר מוכרים    , שירה מתחרות בישול:  למשליזיה ) ווהטלו 

 (. פסלצייר,  : למשל)שאינה בתקשורת מהאומנות ידוענים  מאשר 

סיכום: המורה תסביר לתלמידים את ההבדל בין 'ידוענים' )שהם   ✓

'גיבורים  ) לא עשייה ממשית אבל עם פרסום רב'גיבורי תקשורת', ל 

לרגע'( לבין 'גיבורי תרבות' שהם אנשים שהפרסום שלהם עומד במבחן  

הזמן בזכות העשייה הממשית שלהם, ההישגים ותרומתם הנצחית, כגון  

 לאומנות ולתרבות.  

 

 ידי -המפורסם הנערץ על   -עמידה בפני קהל  .2

לאחר שיעור ההפעלה הראשון והיכרות עם מספר מפורסמים, המורה   ✓

תבקש מכל התלמידים להכין לשיעור הבא מצגת על מפורסם לבחירתם  

כל מצגת תכלול  או מישהו חדש(.  -ברו בכיתה י עליהם דש )מאלו 

שם המפורסם/ת,  שקופיות. שקופית הפתיחה תכלול את  6מינימום 

 בכל שקופית.  ל עובדה אחת + תמונהלכלו תו. מומלץ ושנת ליד  תותמונ 

  ביחד עם התלמידים מה העובדות שכדאי לכלול במצגת. המורה תגדיר  ✓

 : לדוגמה

 שם המפורסם/ת  −

 בבגרותו  מתי נולד/ה והיכן ו/או מקום מגורים ופעילות −

 שהופך אותו למפורסם  תחום הפעילות −

 מתי התחיל להתפרסם?   −

 )אם ישנם כאלה(  אילו אירועים מיוחדים השפיעו עליו? −
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)כולל נימוק:   ?האם מדובר בידוען גיבור תקשורת או גיבור תרבות −

 אני חושב/ת כך?(  למה

מה אני  בחרתי לדבר על מפורסם זה דווקא. הסבר אישי למה  −

 . וכדומה?  האם גם אני רוצה להיות כמוהו  בו?מעריץ/ה או מעריכ/ה  

כל תלמיד יציג את   -בשיעורים הבאים( אז בשיעור הבא )ואם יש צורך  ✓

 המצגת שהכין וידבר עליה בעברית בפני התלמידים בכיתה.  

שאלות.   3-2בסוף כל מצגת התלמידים ישאלו את הילד שהציג לפחות  ✓

 דבר זה חשוב כדי לעודד קשב. 

 

 משחק הזיכרון  -קלפי מפורסמים   .3

ידוענים ומפורסמים  המורה תביא לשיעור חוברות, עיתונים, תמונות  ✓

מודפסות מהאינטרנט, וציוד ליצירה: בריסטול, מספריים, טושים  

 וכדומה. 

מהתלמידים להביא לכיתה תמונות של ידוענים  מראש המורה תבקש  ✓

 שהם מכירים. 

התלמידים יגזרו 'כרטיסיות' שוות מהבריסטול )על המורה לתת מידות   ✓

 אחידות, או לגזור את הכרטיסיות מראש בעצמה(.

תלמידים ידביקו על כרטיסיה אחת תמונה של ידוען ועל אחרת יכתבו  ה ✓

זוגות )תמונה + שם(   3את שמו ויקשטו. על כל תלמיד/ה לייצר לפחות 

 על מנת שיהיו 'זוגות' של קלפים שמאפשרים משחקים שונים. 

על המורה לדאוג לכך שיהיו מבחר וגיוון )גם אם אותו ידוען יופיע יותר   ✓

 מפעם(. 

יות מוכנות, המורה תפזר אותן כשהן הפוכות במרכז  כשהכרטיס ✓

הקלפים   והתלמידים ישבו סביבם במעגל. אפשרות אחרת: ,הכיתה

 מול הכיתה, כאשר המשחק מתבצע כתחרות בין טורים.  יונחו 

 תמונה ושם.   -התלמידים יתבקשו לנסות למצוא זוג מתאים  ✓
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שמצא את מספר  מי  -המשחק מסתיים כאשר אין יותר זוגות. המנצח  ✓

 הזוגות הגדול ביותר.

 הזוגות שמצא.  טור יציג בפני הכיתה את הזוג/  כל תלמיד/ ✓

 

 רביעיות  -קלפי ידוענים  -הכנת משחק   .4

לקו באקראי )שמות בלבד. את  ו קלפי הידוענים שהתלמידים הכינו יח ✓

 קלפי התמונות יש לשמור בערמה נפרדת להמשך הפעילות(.  

המורה תבקש מהתלמידים להסתובב בכיתה ולשאול חברים למי יש   ✓

קלפים מאותה קטגוריה: ספורט, אופנה ודוגמנות, זמרים מפורסמים,  

(. חברי  באוצר המילים לעילשחקנים וכדומה )לפי רשימת ה'תחומים' 

 כל 'קבוצה' יעמדו ביחד.

קבוצה יהיו  -המורה תבקש מהתלמידים להתחלק כך שבכל קטגוריה ✓

 ים בכפולות של ארבעה.  קלפ

אם יש הרבה ילדים באותה קטגוריה המורה תעזור להם לחשוב כיצד   ✓

: לפי מקום: בישראל, במדינות  למשלקטגוריות )-לחלק אותה לתת

ערב, באירופה, בארצות הברית; לפי תקופה: פעם והיום, לפי מגדר:  

בתוך קבוצת 'ספורט'   , כגון ליצורגברים ונשים, לפי תחום ספציפי

 קבוצת כדורגלנים בלבד, וכדומה(. 

כאשר יהיו קבוצות קטנות חברי כל קבוצה צריכים להשלים קלפים   ✓

 למשל לכפולות של ארבע. עליהם לחשוב יחדיו ולהוסיף שמות נוספים )

עליהם לחפש באינטרנט ולחשוב את מי   -ספורטאים  6אם יש רק 

 (.  8להוסיף כך שיהיו 

חדש שיוסיפו יכינו התלמידים שני קלפים זהים עם שמו.  לכל מפורסם  ✓

בסוף השיעור אפשר לבקש מהתלמידים שיביאו תמונה של אותו  

ווצר  י וידביקו אותה על אחד משני הקלפים כך שי  ,מפורסם לשיעור הבא

 'זוג' נוסף למשחק הקודם. 

על חברי הקבוצה לחפש בחבילת קלפי התמונות את התמונות   ✓

שבידיהם. על כל הקלפים של קבוצתם עליהם   המתאימות לקלפים

הקלפים השייכים    4הקטגוריה ושמות  -לכתוב את שם הקטגוריה או תת
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: זמרות מפורסמות ישראליות: אמל מורקוס, מירה עווד,  למשללה )

 נינט טייב(. ו שרית חדד 

שימו לב: מכיוון שבפעילות הקודמת לכל מפורסם יש צמד קלפים )שם    ✓

קלפים )שם   2ים החדשים שהוסיפו בשיעור זה יש + תמונה( ולמפורסמ 

 חבילות מקבילות.   2+ שם( הרי שנוצרות 

  28התלמידים יתחלקו לקבוצות של חמישה תלמידים. כל קבוצה תקבל   ✓

 מכל קטגוריה.  4קלפים בחלוקה של  

קלפים לכל    4התלמידים בכל קבוצה יערבבו היטב את הקלפים ויחלקו    ✓

 משתתף. 

וינסה ליצור רביעיות. עליו לפנות    ,לפים שלו בידוכל שחקן יסדר את הק ✓

אל אחד השחקנים האחרים ולבקש קלף שחסר לו מתוך סדרה שיש לו  

: "יש לך קלף של רונאלדו?"(. אם  למשלביד לפחות קלף אחד ממנה )

השחקן הנשאל מחזיק את הקלף המבוקש, הוא חייב למסור אותו  

מכל שחקן שיבחר. אם   למבקש, והמבקש יכול לפנות ולבקש קלף נוסף

לעומת זאת אין לשחקן הקלף המבוקש, הוא ישיב בשלילה )"מצטער,  

 מה שנותרה. והשחקן השואל צריך לקחת קלף חדש מהער   ,אין לי"(

 יש להניח כל סדרה שהושלמה על השולחן.  ✓

המשחק מסתיים כשכל הרביעיות הורכבו והונחו על השולחן. השחקן   ✓

 מנצח. שצבר הכי הרבה רביעיות הוא ה

לשיעורי הבית כדאי לבקש מכל קבוצה של תלמידים שיכתבו את   ✓

הזה. אפשר גם לעודד אותם להמציא משחק חדש   הוראות המשחק

 .  משלהם

 :תבנית לדוגמה

 מיועד ל... ]גילאים, מספר משתתפים[   המשחק −

 מטרת המשחק   −

   המשחק מכיל... −

 מהלך המשחק  −

 ...  הוא המנצח −
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 6טאבו .5

שם של אחד האישים   לה  /תן לו י מתנדב/ת ותבכיתה: המורה תבקש  ✓

בלי  לתאר את אותו אדם  ה/ המפורסמים. המורה תבקש מהתלמיד

להשתמש בארבע או חמש מילים )מילות טאבו( שיהיו מורכבות משם  

ומילים קשורות נוספות.   מגוריו הידוען, תחום הפרסום שלו, מקום

ת הטאבו:  : על התלמיד יהיה לתאר את מסי בלי לומר את מילו למשל

 מסי, כדורגל, ברצלונה, ארגנטינה, קפטן.  

על הילד לתאר את המפורסם, בזמן קצוב ובלי להשתמש במילות   ✓

הטאבו, במטרה שהתלמידים בכיתה יצליחו לנחש את מי הוא מתאר.  

אבל   ,אפשר להשתמש גם בפנטומימה, תנועות גוף, ציור על הלוח וכו'

 ת הטאבו הוא ייפסל. אם התלמיד יגיד או יכתוב את אחת ממילו

בקבוצות: על התלמידים להתחלק לקבוצות של ארבעה. בכל פעם   ✓

תחום  את מישהו אחר יתאר מפורסם לבחירתו בלי לציין את שמו, 

שם הקבוצה שלו. תלמיד שני יהיה  ומקום מגוריו את הפעילות שלו, 

אחראי על הקפדה על הזמן + לבדוק שהתלמיד שמתאר לא יגיד את  

 ושני תלמידים יצטרכו לנחש במי מדובר.  , הטאבומילות 

 מתחלפים עד שכל התלמידים מציגים בקבוצתם בסבב.  ✓

 מי אני?  .6

שלוף בעיניים  לו הכיתה לקדמת לבוא כל תלמיד בתורו המורה תבקש מ ✓

משחקים  העצומות כרטיסיית מפורסם מהחבילה שיש בכיתה )מ 

 אך לא בפניו.  ,קודמים(. הכרטיסייה תוצג בפני התלמידים בכיתהה

התלמיד יצטרך לגלות מי האדם שהוא מייצג באמצעות שאלות שיפנה   ✓

 לחברי הכיתה.

 פעילות זו גם בקבוצות קטנות או בזוגות.  ְיַתְרְגלּו התלמידים   ✓

אפשרות אחרת: להצמיד לכל ילד שם של מפורסם על גבו. התלמידים   ✓

יסתובבו בכיתה ויבקשו ממי שמולם לתאר להם מי הם, בלי לנקוב  

 בשמו.  

 
 מילה אסורה לשימוש. -מילת ַטאּבּו  6
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 מופע כישרונות כיתתי  .7

משימה זו קושרת בין נושא המפורסמים לבין נושא התחביבים ושעות   ✓

 הפנאי.  

המורה תסכם את נושא המפורסמים )בפרט: גיבורי התרבות, אך גם   ✓

  בזכותם   המעשים   - גיבורי התקשורת( באמצעות שיחה על כישרונותיהם  

 התפרסמו.  

דיון: מה הכישרונות הללו? האם לכל אדם יש כישרון משלו? מה   ✓

 הכישרון של כל אחד מכם? 

יש להדגיש בפני התלמידים שכישרון יכול לבוא לידי ביטוי בכל דבר. כל   ✓

 נקודת חוזק אישית ו/או יחסית לסביבה מהווה סוג של כישרון. 

בזוגות: המורה תבקש מהתלמידים לחשוב מהם נקודות החוזק   ✓

ישרונות המיוחדים להם. אפשר שכל ילד ישאל כמה ילדים לבחירתו  והכ 

 מה לדעתם נקודות החוזק שלו. 

התלמידים לשוחח בבית עם הוריהם ולשאול אותם מה  המורה תבקש מ  ✓

 לדעתם הכישרונות המיוחדים להם.  

התלמידים להתכונן להסביר כישרון אחד שלהם  המורה תבקש מ ✓

 בעברית, בפני הכיתה. 

'מופע כישרונות' בו כל   לעשותכל תלמידי הכיתה תבקש מ המורה  ✓

 תלמיד יציג בפני חבריו את הכישרון המיוחד לו )במילים ובמעשה(. 

אפשר ללוות את הפעילות בתערוכה. להסריט חלק מהדברים, להפוך   ✓

 לאירוע שגם ההורים מוזמנים אליו וכדומה.  

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

 . חשובים אישים חידונים בכל מיני נושאים להכרת  -לילדים חידות  .1

 אישים סובב עולם, ישראל היום.  חידון מזהים אותי? .2

  

http://www.hida.co.il/tag/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D/
http://www.hida.co.il/tag/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D/
http://www.hida.co.il/tag/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D/
http://www.hida.co.il/tag/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D/
https://www.israelhayom.co.il/article/659307
https://www.israelhayom.co.il/article/659307
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 . תחביבים ושעות פנאי4

 אוצר מילים  .א

נ  אָּ  ָזָנה/ ִשיָרה/ ֹותימָּ ָרִמיָקה/ ְיִציָרה/   ְנִגיָנה(/ ִציּור/: מּוִזיָקה )ַהא  ִצלּום/ ִפסּול/ ק 

י ְניָ  ְקִריַאת ְסָפִרים/ ְכִתיָבה ְוִחבּור ִשיִרים ְוִספּוִרים/ קֹוְלנֹוַע/   /)אֹוִריָגִמי( רִקפּול 

 ּוד ּקִר 

ִנית ִעילּות ּגּופָּ י ַכּדּור/ ַכּדּור ָיד/ : ְספֹוְרט/ִמְשחָ פְּ ק  ל/ ַכּדּוְרַסל/ ק/ ִמְשח  גֶּ ַכּדּורֶּ

ִליָכה/ ִריָצה/ ְרִכיָבה )ַעל אֹוַפַנִים,   ה/ ִהְתַעְמלּות/ ה  ִניס/ יֹוָגה/ ג'ּודֹו/ ָקָרטֶּ ַכּדּוְרָעף/ ט 

 ָיה/ ְצִליָלהִח ַעל סּוִסים(/ ְש 

ִפים ִביִבים נֹוסָּ י מַ ַתחְּ ק  ב/ ִעצּוב/ ְתִפיָרה ְח : ִמְשח   ש 

ִלים עָּ ן/ פְּ ר( ִשיִרים  ח  שַ ְמַצי ר/ ְמ : ְמַנג  ב )ְמַחב  ְך/ ָרץ/ כֹות  ה/ ָשר/ הֹול  ַע/ שֹוחֶּ ק/ שֹומ 

 ּוִרים פ אֹו ִס 

ד ִר ִבּגּוד גֶּ ד ָים/ בֶּ גֶּ גֹוַר ּק: בֶּ י ִריָצה תּוד/ ח  ה/ ַנע ל   ָקָרטֶּ

שּוִרים ִמים קְּ י ְצִביָעה/ ָפז  ֲעצָּ ר/    /יָטָרהָבה/ ע ִפיפֹון/ אֹוַפַנִים/ גִ ל/ ב  : ַּדפ  ִכנֹור/ ְפַסְנת 

ר  פֶּ  ַכּדּור/ ִמיְקרֹופֹון/ ִמְכחֹול/ ס 

ָלה/ ִתְזמֹ  ית קֹוְלנֹוַע/ ַמְקה  ט/ ב  רֶּ ִליָכה/ ַמְסלּולרֶּ ִספּור/ ִסְפִרָיה/ סֶּ   ת/ ַמְסלּול ה 

 אֹוַפַנִים/ חּוג 

   הֹוָרַאת ע ִמיִתים 

ִטים רָּ ִעילּות ַעל סְּ  : ִלפְּ

ַמן ְך זְּ שֶּ  ִדים/ ַהְפָסָקה/ ַהְתָחָלה/ ִסיּום ע  ַהְקָרָנה/ מֹוהַ ַהְקָרָנה/ ְשַעת הַ : מֶּ

ְמַצע/ ָקרֹוב/ ָרחֹוק/ אּוָלם/ ְכִניָסה/ ְיִציָאה : קֹוְלנֹוַע/ ִמְספָ קֹוםמָּ  א/ שּוָרה/ אֶּ  ר/ ִכס 

ִלים הָּ ף/ ִמְסַפר : ְמִחיר/ ַתְשלּום/ ְמז  נְּ  ַכְרִטיִסים/ ַהָנָחה/ ְקבּוָצה ָמן/ ֹעדֶּ

ִטים רָּ ְדָיה/ ְּדָרָמה/ ְפע סּוֵגי סְּ יָמה לָ ּו: קֹומֶּ  ה/ רֹוַמְנִטי/ א 
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

   ניחוש תחביבים .1

,  קטן הכנה: המורה תבקש מבעוד מועד מכל התלמידים להביא חפץ ✓

לתחביב שלהם, ולתת לה אותם  תמונה, או כל דבר אחר המהווה רמז 

 . עטופים )כגון בשקית( מבלי שהחברים יראו מה כל אחד הביא

 בזמן השיעור, המורה תבקש מהתלמידים לשבת במעגל.   ✓

ותשים אותם גלויים   ,המורה תאסוף את החפצים שהתלמידים הביאו  ✓

 במרכז המעגל. 

או  המורה תבקש מכל תלמיד לקום ולבחור חפץ מסוים שמעניין אותו  ✓

 מסקרן אותו )לא מה שהוא הביא(. כל תלמיד יספר:

 מדוע בחר בחפץ זה? 

 איזה תחביב לדעתו החפץ מייצג?   

 : למי מהתלמידים החפץ שייך? ניחוש

עליו  לאחר שכל תלמיד בחר חפץ, המורה תבקש מכל תלמיד לספר  ✓

 .  בקצרה

 :תבנית לדוגמה

 )התחביב שלי הוא...( שלו?  התחביבמה  −

 איזה חפץ הוא הביא?   −

 מדוע את החפץ הזה דווקא ומה הוא מסמל עבורו?   −

 האם היו התאמות בין מה שהתלמידים בחרו לבין בעל התחביב?  −

 בנושא:    לדוןהמורה תבקש מהתלמידים  ✓

 מה התלמידים למדו אחד על השני, דרך התחביבים?

: אפשר לשחק משחק זה עם פתקים: כל תלמיד יכתוב על פתק  הערה ✓

נוסף  תחביב שהוא עוסק בו )ואם התבצעה הפעילות הקודמת, אז תחביב  

שהוא עוסק בו(. הפתקים יקופלו, יעורבבו ויונחו במרכז המעגל. כל  

. יהיו לתלמיד  ויצטרך לנחש של מי התחביב ,קח פתק בתורו יתלמיד י

התלמיד  לאחר מכן  שייך החפץ המוזכר בפתק.שלושה ניחושים למי 

 יספר עליו. ,  נחשףהתחביב שלו  ש
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 התחביב שלי  –הרצאה   .2

כל תלמיד יתבקש להתכונן בבית ולספר לשאר התלמידים על התחביב   ✓

 :תבנית לדוגמה. שלו. מומלץ לתת הנחיות אחידות

  ? כיצד נחשפתי לתחביב ומתי? )מאיזה גיל התחלתי עם התחביב  −

 ( ?מדוע

 כישורים צריך לשם כך? לואי −

 כמה זמן אני מקדיש לתחביב זה בשבוע? בחודש? −

 מה אני אוהב בתחביב? מה זה נותן לי?   −

 מה קשה לי בתחביב זה?  −

 מה קל לי בתחביב זה?  −

כיצד הייתי רוצה    -מה השאיפה שלי בתחום? מה הייתי רוצה להשיג   −

 להתקדם עם התחביב? 

ההרצאה ולספר דבר אחד שעניין  תלמידי הכיתה יתבקשו להגיב לאחר  ✓

לא ידעו קודם )על התחביב או על החבר( או שהיו רוצים ללמוד  וש   אותם

 כיצד לעשותו. 

 

 התחביב שלי  –הוראת עמיתים   .3

לומדים דברים. מה נחוץ לשם כך?  בו שהמורה תעורר שיחה על האופן  ✓

 )הדגמה, פירוט והסבר ברור, הבנה, תרגול כדומה(.  

המורה תבקש מהתלמידים לחשוב על התחביבים שלהם ולהחליט איזה   ✓

. זה יכול  דבר קטן )של כמה דקות( ברצונם להדגים וללמד את הכיתה

להיות דבר מעשי )לעשות משהו( או תאורטי )להסביר מושג שקשור  

 .בתחביב(

התלמידים ישוחחו זה עם זה במטרה לבדוק אם אכן אפשר   -בזוגות  ✓

ניתן לעשות   ללמד את מה שחשבו ללמד, כמה זמן נדרש לשם כך וכיצד

)למשל, כי    לא רעיון טוב שהדבר שבחרו ללמד הוא  . ייתכן שיחליטו  זאת

במקרה כזה בן הזוג יסייע לחשוב מה כדאי ללמד   קשה להסביר אותו(. 

 .  במקום
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את הכיתה לבצע פרט שקשור   ללמדמספר תלמידים המורה תבקש מ   ✓

 . : לעשות 'קאטה' בג'ודו(למשל) בתחביביהם

אפשר לייצר 'סדנאות למידה': תלמידים יכתבו על בריסטול מה הם   ✓

ושאר התלמידים יסתובבו בכיתה ויחליטו מה הם רוצים   , מלמדים

 ללמוד.

  , הערה: כדאי שגם המורה תשתתף בפעילות: תאמר תחביב אחד שלה ✓

 ותלמד משהו שקשור בו. 

 

 קיפולי נייר )אוריגמי(  –הוראת עמיתים   .4

(  ְלִמְחזּור  -הכנה: לשיעור זה יש להביא מראש דפי נייר )אפשר משומשים   ✓

 עליו תחליט המורה.שבגודל הנדרש לפי האוריגמי 

המורה תשאל את התלמידים מה ניתן לעשות מדף נייר ותקבל תשובות   ✓

 שונות. 

 המורה תספר על אומנות קיפולי הנייר )אוריגמי(.  ✓

תלמידים.   4להתארגן בקבוצות של המורה תבקש מתלמידי הכיתה  ✓

שניים מכל קבוצה יתבקשו לצאת מהכיתה ולהמתין במרוכז ליד הדלת  

למספר דקות. המחצית השנייה תצפה בסרטון קצרצר )כשלוש דקות(  

 . כאן בקישור ן ההוראות להכנת פינגווי להכנת קיפול נייר פשוט, כגון

 תלמידי הכיתה שהמתינו בחוץ יוזמנו להיכנס ולחזור לקבוצות.  ✓

  בצע שני החברים בכל קבוצה יסבירו לשני חבריהם ששהו בחוץ כיצד ל ✓

 את קיפול הנייר. 

כעת כל התלמידים שהיו בחוץ יתבקשו לקום, לעבור לקבוצה אחרת   ✓

 להציג בפניה מה למדו לעשות תוך כדי הסבר.  ו

בפני הכיתה  ויציגו  ,כל תלמידי הכיתה יצפו יחדיו בסרטון פעם נוספת ✓

 שעשו.   הפינגווינים(קיפולי את היצירות )

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o3qJnKtcEFQ
https://www.youtube.com/watch?v=o3qJnKtcEFQ
https://www.youtube.com/watch?v=o3qJnKtcEFQ
https://www.youtube.com/watch?v=o3qJnKtcEFQ
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 חרוזים עליזים   .5

 המורה תציג בפני הכיתה חידה:  ✓

 תחביבים אפשר לעשות בלי שום דבר?   לו"אי

 בלי כדור, מחבט או אופניים,  

 בלי תלבושת או נעליים,  

 בלי מוזיקה או צבעים,  

 בלי נייר או מספריים?"  

תן את פתרון  ילאחר שהתלמידים ינסו לתת תשובות שונות המורה ת  ✓

מילים בעל פה )אם יעלו תשובות  - החידה: סיפור סיפורים ומשחקי

 בכיתה אפשר לתרגל גם אותן(. נוספות  

התלמידים ישחקו משחק חרוזים: כל זוג בכיתה יצטרך לחבר חרוז   ✓

סיפור(. לאחר שיסיימו,   -: כדור למשלבשתי מילים, רצוי שמות עצם )

כל זוג יציג מילה אחת מהחרוז שיצר, ותלמידי הכיתה )או הקבוצה(  

ינסו לנחש את המילה השנייה שמתחרזת איתו. מותר לשאול עד עשר  

 כו'(.  ו: האם זה משחק? האם זה צבע?  למשלשאלות ) 

 רשמו על הלוח. יזוגות החרוזים י  ✓

 

 שירי משחק  .6

  שיריהתלמידים שיר או שירים לבחירתה מתוך "המורה תציג בפני  ✓

 צגת בקישורים. ראו מ -דור -" של דתיה בן המשחק 

:  למשלויתרגלו משפטים בדומה לו בסבב )  ,התלמידים יקראו את השיר ✓

 מה אדום? תות. מה צהוב? שמש וכן הלאה(.  

המורה תקרין על הלוח או תחלק דף עם שיר נוסף מתוך המצגת.    ✓

התלמידים יתבקשו להמשיך את השיר )לכתוב משפטים נוספים באותו  

 סגנון( בקבוצות או בזוגות.

יווצר 'שיר של הכיתה'. אפשר  י למידים יציגו את ההמשך שעשו והת ✓

 לרשום אותו ולתלות על הקיר. 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E4A4875B-74B0-420A-ABA9-79F8B0D6847F/59832/heberw.pps
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E4A4875B-74B0-420A-ABA9-79F8B0D6847F/59832/heberw.pps
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E4A4875B-74B0-420A-ABA9-79F8B0D6847F/59832/heberw.pps
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E4A4875B-74B0-420A-ABA9-79F8B0D6847F/59832/heberw.pps
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 7יציאה לסרט  –תכנון בילוי כיתתי   .7

 המורה תעורר שיחה בנושא סרטים.   ✓

 :  שאלות לדוגמה

 האם סרטים הם חלק מתרבות הפנאי של המשפחה שלכם?   −

 היכן אתם צופים בסרטים בדרך כלל?   −

 ויזיה מדי שבוע?  וכמה שעות אתם צופים בסרטים בטל  −

 האם הייתם בקולנוע? מתי?  −

 ויזיה זה אותו הדבר? מה שונה?  ו האם לצפות בסרט בקולנוע ובטל −

  מכירים? סרטים אתם   יאיזה סוג  −

 מעדיפים? איזה סוג אתם  −

 ומה אהבתם בו?   , איזה סרט ראיתם לאחרונה −

המורה תשאל את התלמידים שאלות קונקרטיות בנושא התארגנות   ✓

איך    -היינו רוצים ללכת לסרט יחד    : אםלמשלמשותפת לצפייה בסרט.  

 היינו מארגנים זאת? מה היינו צריכים לשם כך?  

המורה תיצור רשימה של כל הרעיונות שיאמרו התלמידים בצד הלוח.  

  :למשלהרשימה תכלול, 

סרטים יש בבתי הקולנוע   לואי -חיפוש בעיתון או באינטרנט  −

 ? הסמוכים

 קריאת תקציר על כל סרט שנראה מעניין   −

 החלטה משותפת מה הסרט שהרוב מעדיפים לראות  −

 הכרטיס בירור מועדי ההקרנה ומחיר   −

בירור דרכי ההגעה לקולנוע )קוי אוטובוס, מועדים, מחיר( כגון   −

 moovitבאמצעות תוכנת  

 פתיחת יומנים ובדיקת הזמן שמתאים לרוב התלמידים.  −

כרונולוגי ותרשום  המורה תבקש מהתלמידים לסדר את הדברים באופן   ✓

  במרכז הלוח את הסדר החדש.

 
נושא הפעילות יכול להשתנות בהתאם לכיתה ולאפשרויות. למשל: יציאה למסעדה. במקרה זה יבדקו מראש את   7

 התפריט, המחירים, שעות הפתיחה וכדומה.

https://moovitapp.com/israel-1/he?customerId=4641
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מוקרן  המורה תדגים שיחה מוקלטת להזמנת כרטיסים לסרט ש  ✓

)קישור להקלטה תחת "קישורים ורעיונות להרחבה   בקולנוע

 ולהעשרה"(. 

מוצגים  ו  המורה תבחר מראש סרטים הקשורים לרמת הגיל המתאימה ✓

ות מצגת למשל(  בקולנוע באותה עת, ותציג בפני התלמידים )באמצע

אחד מבתי  האינטרנט של מודעות פרסומת/ שמות הסרטים/ אתר 

 הקולנוע. 

המורה תנהל שיחה עם אחד התלמידים )אפשרות לתבנית שיחה ו/או   ✓

 ראו בקישורים(.   -להקלטת השיחה 

המורה תבקש מזוגות של תלמידים לבנות או לדמיין שיחה למכירת   ✓

 כרטיסים לסרט שיבחרו זוג התלמידים. 

המורה תבקש מהתלמידים לבדוק ביומנים שלהם מתי היום הנוח   ✓

 ביותר לכולם לשבץ את הסרט במהלך החודש. 

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

  טרום פעילויות  -מפתח הל"ב  - מחנכים מסביב לשעון  -משרד החינוך   .1

 .למורים חופשה

  למהלך  פעילויות של הצעות - מחנכים מסביב לשעון  -משרד החינוך   .2

 . הפנאי  ולתכנון  החופשה

 . "בעברית זה ככה "  -שירי משחק  -דתיה בן דור   .3

: קישור שיאפשר למורה להקליט שיחה בדיונית, וגם  שיחה הקלטתקישור ל .4

 ת עצמם בבית ולתת לחבריהם להאזין בכיתה. יאפשר לתלמידים להקליט א

  

http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/tromhofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/tromhofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/tromhofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/tromhofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/tromhofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/tromhofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/tromhofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/tromhofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/hofsa.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E4A4875B-74B0-420A-ABA9-79F8B0D6847F/59832/heberw.pps
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E4A4875B-74B0-420A-ABA9-79F8B0D6847F/59832/heberw.pps
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E4A4875B-74B0-420A-ABA9-79F8B0D6847F/59832/heberw.pps
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E4A4875B-74B0-420A-ABA9-79F8B0D6847F/59832/heberw.pps
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E4A4875B-74B0-420A-ABA9-79F8B0D6847F/59832/heberw.pps
https://acethinker.com/free-screen-recorder
https://acethinker.com/free-screen-recorder
https://acethinker.com/free-screen-recorder
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 'כיתה ו
 
 

 
 'תכנים לכיתה ו

 

 עולמות שיח, כדלקמן: ארבעהכלולים  'וכנית לכיתה ובת

 קנייה חכמה .1

 אופנה .2

 משחקי מחשב .3

 תקשורת ורשתות חברתיות .4
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 'כיתה ו -הצעות לפעילויות לפי עולמות שיח 

 . קנייה חכמה1

 אוצר מילים  .א

ט/ מֹוָדָעה/ לֹוגֹוק/ ִפְרסֹ ְקִנָיה/ ִשּוּו ת/ ַמְגנ  ט חּוצֹות/ ַהְכָלָלה/ ַהְגָזָמה/ ָאִמין/   /מֶּ לֶּ שֶּ

   לֹא ָאִמין

נּות  ֹותיסּוֵגי ֲחנ   נּות ָיד ְשִנָיה/ ח  נּות ְסָפִרים/ ח  ַלִים/ ח  נּות ַנע  נּות ְבָגִדים/ ח  : ח 

נּות  ת/  אֹוְפִטיָקה/ ח  ה/ ִמְסָעָדה/ ַמֹכלֶּ ית ָקפֶּ ית ִמְרַקַחת/ ב  י ַבִית/ ב  נּות ְכל  ָרִהיִטים/ ח 

ט )רפ  סּו נּות ְיָרקֹות/ ִא  / (רפ  סּוַמְרקֶּ ִפָיה/ ח   ְטִליז/ ֹּדַאר יַמא 

ָנָיה ַדר ַהְלָבָשה/ ִמָּדה   /ח   ח 

ע/ ְמִחיר/ ַאְרָנק/  צָ בְ לּוש ַשי/ ִמ ַשִּקית/ ַאְחָריּות/ ַתְשלּום/ ְסכּום/ ִחָסכֹון/ ַהָנָחה/ ְת 

ף/ ְמז   ף ָקָטן/ ֹעדֶּ סֶּ ף/ כֶּ סֶּ ָמן/ ַכְרִטיס ַאְשַראי/ ַכְרִטיס מֹוע דֹון/ מֹוע דֹון ָלקֹוחֹות/  כֶּ

ף י ִכיס/ ָפג ֹתקֶּ ת/ ְּדמ  ְשבֹוִנית/ ַקָבָלה/ ַמְשֹכרֶּ  ָמנּוי/ חֶּ

ָכָמהַצְרָכנּות ְנבֹוָנה/  חַ מּוָתג/  /ְקִנָיה ח  ְכר  ט/ ַהְשָוַאת    /הֶּ ְרנ  מֹוָתרֹות/ ְקִנָיה ָבִאיְנטֶּ

 ְמִחיִרים 

ָגַנת ַהַצְרָכן/ ַהְחָלָפה/ ַהְח הָ   ר ַכְסִפי/ ִזכּוי ֹחק ַלה  ְחז   ָזָרה/ ְפָגם ַבמּוָצר/ הֶּ

ר/קֹונֶּה/ ַח/ ִמ   מֹוכ  ם/ ִמְתַמּק  ד/ טֹוע  ש/ ַמְזִמין/ מֹוד  ק/ ְמַבּק  ה/ בֹוד  חַ רֹוצֶּ  ְתַוכ 

ְפָשר/ ָאסּור/ מ   ְפָשר/ ִאי אֶּ ין/ י ש/ ָצִריְך/ לֹא ָצִריְך/ ְכַדאי/ אֶּ  ְמָלץ א 
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 זכויות הקונה –סימולציה   .1

: שיחה בנושא קניות. המורה תשאל את התלמידים  דיון מקדים ✓

 : שאלות לדוגמה שאלות בנושאי קניות.

אם קניות הן הכרח )כגון קניית מוצרי מזון( או מותרות )כגון  ה −

 קניית נעלי מותגים(?  

 האם תמיד?    -אוהבים לקנות? אם כן   אתםהאם  −

 אוהבים לקנות ובאילו לא?   אתםבאילו תנאים   −

במקומות גדולים או קטנים?   - אוהבים לערוך קניות אתםהיכן  −

 באינטרנט או בחנות ממשית? למה?  

שביעות רצון ממוצר כלשהו  -המורה תמקד את הדיון בנושא של אי ✓

 : שאלות לדוגמה והחזרתו לחנות לצורך זיכוי או החלפה.

 ?  כםתמיד מרוצים מהקניות של  אתםהאם  −

ה, להתחרט עליה,  יאנחנו עשויים להצטער על קני  מאילו סיבות  −

 לרצות להחזיר או להחליף את המוצר?  

 האם קרה לכם שקניתם משהו והתחרטתם?   −

 מאיזו סיבה התחרטתם?  −

 מה עשיתם?   −

מה   -למה? אם כן  -לחנות? אם לא את המוצר האם החזרתם  −

 אמרתם למוכר/ת?  

המורה תכין סימולציות שונות לאירועים בכל מיני מקומות שמתרחשת   ✓

 : ימולציות לדוגמהס  בהם קנייה.

התפתיתי לקנות משחק שראיתי אצל חבר אבל כשהגעתי הביתה   −

 . בוהבנתי שאני לא באמת אשחק 

ואני    לא לבשתי את הבגד,קניתי בגד ורק בבית גיליתי שהוא קרוע.  −

 רוצה להחזיר אותו.  

 שפג תוקפו.   מוצר קניתי מהסופר −
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בדקתי את החשבונית בבית וגיליתי טעות במחיר )המחיר על המוצר   −

זול יותר מאשר המחיר שביקשו ממני לשלם עליו(. זו לא הפעם  

הראשונה שזה קורה לי בחנות הזו, ואני רוצה להתלונן על העניין  

 בפני ההנהלה.  

 והירקות לא טריים לטעמי.  , הזמנתי במסעדה סלט −

 והמוצר לא הגיע.   ,ביצעתי קנייה באינטרנט  −

מסוימת או להציע בעצמו מצב  סיטואציה  המורה תבקש מכל זוג לבחור   ✓

 רצון להחלפת מוצר מסיבה כלשהי.  /מוצר  שונה של החזרת 

שיח בין  -בני הזוג יתבקשו לשוחח על הסיטואציה ולפתח אותה לדו ✓

 מוכר לקונה.  

 הכיתה. כל זוג יציג את הדיאלוג שהכין בפני   ✓

 הקונה עם הבעיה.  התמודדותאופן  החברים יתבקשו להחוות דעה על   ✓

כמו כן   ?המורה תשאל את התלמידים מה עוד אפשר לומר כדי לשכנע ✓

תביא לידיעת התלמידים את החוק לפיו אם מחזירים את המוצר בתוך  

זמן נקוב )בדרך כלל שבועיים( עם חשבונית קניה, על החנות להחזיר את  

 הכסף. 

המורה תשאל מה ניתן לעשות כדי למנוע מראש את הצורך להתמודד   ✓

 בדן כסף?  ועם החזרת דברים/ א 

 :  תשובות לדוגמה

 . לפני הקנייה  לבדוק היטב את שלמות המוצר ואת תוקפו −

לקנות רק מאתרים שיש עליהם המלצות של קונים קודמים או   −

 .מחברות מוכרות

 . מהחנותלבדוק את החשבונית לפני שיוצאים  −

 : לא להתפתות לקנות דברים שלא צריכים. בעיקר −

  צריך   -  חכמה   קנייההמורה תציג בפני התלמידים את הסרטון הקצרצר " ✓

 "?רוצה או

המורה תבקש מהתלמידים להכין לשיעור הבא רשימת המלצות   ✓

 לצרכנים למען קנייה חכמה וצרכנות נבונה.  

https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
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ו על פלקט  יכתבוהעקרונות י  , בתחילת השיעור הבא ייערך דיון על הנושא ✓

 יתלו בכיתה. י ו

 

 קנייה חכמה  – עבודה בזוגות  .2

המורה תספר סיפור מקדים על כך שמכשיר חשמלי נחוץ כלשהו )כגון:   ✓

( התקלקל אצלה בבית והיא צריכה ללכת לקנות חדש.  מכונת כביסה

,  מכונת כביסההמורה תסביר לתלמידים שלמרות שדחוף לה לקנות 

 כמה, ותאמר שזה נושא השיעור.  ו היא תמיד נערכת לקניות בח

)וגם: לא  לעשות  ם וגות: מה עליההמורה תבקש מהתלמידים לחשוב בז  ✓

 :  תשובות לדוגמה כדי שהקנייה תהיה "קנייה חכמה"?לעשות(  

להחליט מראש מה חשוב לנו לקנות, גם אם נצטרך לשלם יותר עבור   −

: האם מכונת  למשלזה, ומה פחות חשוב לנו ויוחלט בהתאם למחיר ) 

כביסה שנפתחת מלמעלה או מהצד? צבע המכונה, תוכניות חיסכון,  

 . לבגדי ספורט ולבגדים כהים וכדומה(  תוכניתתוכניות קצרות, 

 . להשוות מחירים בחנויות שונות −

 .לבדוק מחירים באינטרנט −

 . הנחה או מבצע לנו לקנות במקומות בהם יש  −

 . יקרהמוצרים מחברה  - לא לקנות "מותגים"  −

 . לא להתפתות למחיר זול במיוחד מחברה בכלל לא ידועה −

 .לוודא שיש אחריות למוצר −

 . כמה תעלה -לבדוק אם ההובלה כלולה במחיר ואם לא  −

   .מדי( הגדול   מכונת כביסה)למשל  שלא צריךלא לקנות משהו  −

 ל על הלוח. וכל זוג יציג את רעיונותיו. המורה תרשום הכ ✓

  קנייה  בתהליך שלביםלתלמידים את הסרטון הקצר "המורה תציג  ✓

 . "נכונה

ם לתכנן שיחה בין מוכר לקונה שמעוניין  המורה תבקש מהתלמידי ✓

בצבע שונה? בגודל אחר?  קיים  המוצר    לרכוש מוצר ומבקש לוודא: האם

האם זה המחיר הטוב ביותר שהוא יכול להשיג? האם יש הנחה כלשהי?  

https://www.youtube.com/watch?v=ENC-YWYZvKA
https://www.youtube.com/watch?v=ENC-YWYZvKA
https://www.youtube.com/watch?v=ENC-YWYZvKA
https://www.youtube.com/watch?v=ENC-YWYZvKA
https://www.youtube.com/watch?v=ENC-YWYZvKA
https://www.youtube.com/watch?v=ENC-YWYZvKA
https://www.youtube.com/watch?v=ENC-YWYZvKA
https://www.youtube.com/watch?v=ENC-YWYZvKA
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אם כן, לכמה זמן  האם מקבלים תלושי שי? האם יש למוצר אחריות? 

 ? האם המחיר כולל הובלה? וכדומה.האחריות

 התלמידים יתרגלו את השיחה בזוגות.   ✓

 התלמידים יציגו את השיחה שהכינו בפני הכיתה. ✓

 

 חנות "יד שנייה" –מכירה   .3

ה'  יהכנה: המורה תחשוף את התלמידים לתופעה של חנויות 'יד שני  ✓

שרווחת בהרבה מאוד יישובים בארץ. אין מדובר במשהו שמיועד  

הפחתת הצריכה ובשיתוף  לעניים או שבושה לקנות בו, אלא ברעיון של 

 חברתי. 

: קישוט קטן,  למשלהמורה תבקש מהתלמידים לחפש בביתם חפץ ישן ) ✓

טוב או לפחות  ובמצב  ָשִמישספל, משחק, בגד( שמצד אחד הוא נחמד, 

אך מצד שני מסיבות שונות כבר אינם   ,סביר )לא שבור או בלוי(

משתמשים בו, אין להם בו עוד צורך וירצו להחליף אותו עם חברים  

 ה"(. י לכיתה )"יד שני

המורה תציג ראשונה את החפץ שהביאה. "תשווק" את יתרונותיו   ✓

 .  ותשאל "מי רוצה?"לתלמידי הכיתה,  

 :לדוגמהתבנית 

לי אותו מאז... קבלתי  מתי ואיפה קניתי / קבלתי את החפץ הזה )יש   −

 .מ...(

 .תיאור החפץ ואופן השימוש בו −

 תיאור ההנאה שנגרמה מהשימוש בחפץ.  −

 משתמשת בו.    איננילמה כבר   −

מסר למי שיענה ראשון על  יאם כמה תלמידים ירצו את החפץ, הוא י  ✓

: מי שיאמר בעברית באיזה סוג של חנות  משימות לדוגמהמשימה. 

נקנה החפץ, מי שירכיב ראשון משפט ממילה מאוצר המילים החדש,  

 וכדומה.  
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  התלמיד שזכה בחפץ יקום, יציג בפני הכיתה את החפץ שהביא מהבית  ✓

 .)לפי התבנית שהמורה הדגימה או תבנית אחרת( וינסה "לשווק" אותו

סוף היום כל ילד ילך לביתו עם  באופן זה כל החפצים יחליפו ידיים וב ✓

 משהו שקיבל מחבר לכיתה. 

בלתם? מדוע? מה  י: האם אתם שמחים עם מה שקדיוןהמורה תעורר  ✓

 אפשר ללמוד מזה?  

ושבמקום לזרוק    ,המורה תדגיש את המסר שגם לחפצים ישנים יש ערך ✓

 עדיף למסור אותם הלאה.   ,בבית 'להעלות אבק' או לתת לדברים 

  ,המורה תשאל את התלמידים מה משיגים באמצעות 'שימוש מחדש' ✓

 חזור. ותעלה את נושא המודעות לסביבה והִמ 

 

 חנויות מסוגים שונים   -יום שוק' ' –מכירה   .4

הכנה מראש: זמן רב מראש המורה תבקש מהתלמידים לאסוף בביתם   ✓

אריזות ריקות מסוגים שונים )מזון, תרופות, חומרי ניקוי כו'(. אפשר  

גם לבקש מהתלמידים להביא צעצועים, נעליים ובגדים שכל ילד יחזיר  

 בסוף הפעילות לביתו. 

 כ'חנויות' מסוגים שונים.  -התלמידים יסדרו את האריזות לפי סוגים  ✓

התלמידים יתחלקו לקבוצות: שליש יהיו המוכרים שיעמדו מאחורי   ✓

 שולחנות המכירה, ושני שליש יהיו הקונים.  

בקולי   סחורתם המוכרים יכריזו על המורה תנחה את התלמידים:  ✓

קולות וינסו לעודד קונים לרכוש מהם. על הקונים לברר את המחיר,  

לשאול אם אפשר לשלם  מקח עם המוכרים, להתלנסות לבקש הנחה ו 

באשראי או רק במזומן, לבדוק את המוצרים ותאריכי התוקף שלהם,  

 לברר אם יש אחריות על המוצרים, וכדומה. 

התלמידים יחליפו תפקידים פעמיים, כך שבסופו של דבר כולם יהיו גם   ✓

 מוכרים וגם קונים. 
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 פרסומות .5

התלמידים חפצים שעליהם צורות  המורה תביא לכיתה ותציג בפני  ✓

 . שונות של פרסומת

   צורות פרסומת שונות לדוגמה:

 שקית ניילון עם לוגו של חברה  −

 פרסומת מהעיתון  −

 קטלוג  −

 דף פרסום ששמים בדואר −

 פרסומת - מגנט −

 בגד )כובע, חולצת טריקו( שמודפס עליו שם של חברה  −

 טיוב עם פרסומת.  -סרטון יו  −

תשובה:  התלמידים: מה משותף לכל החפצים הללו? )המורה תשאל את   ✓

 כולם סוגים שונים של פרסומת(. 

המורה תשאל את התלמידים האם הם מכירים סוגים נוספים של   ✓

 מקומות אפשר למצוא אותם?   לובאי  סוגים? לופרסומת? מה הם? מאי 

 :  תשובות לדוגמה

 פרסומות ברדיו  −

 שלטי חוצות  −

 שלטים על חנויות  −

 , משאיות, רכבי חברה על אוטובוסים פרסומות   −

 דוגמיות של מוצרים  −

 הכרזה על מבצעים בסופר −

 שיווק באינטרנט  −

 מסרונים על מבצעים שמגיעים אלינו לטלפון הסלולארי  −

 הודעות בדואר אלקטרוני  −

 מועדוני לקוחות.   −
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המורה תשאל את התלמידים לשם מה נחוצה פרסומת? מה סוגי   ✓

: מידע על המוצרים וטיבם,  למשלבפרסומות? )הדברים שאומרים לנו 

מחירים, מבצעים והנחות, שעות פתיחת החנות, וכדומה(. למי יש רצון  

לפרסם? מה האינטרס של המוכרים בפרסומת? )שיווק: העלאת  

 .  (וכדומה , המודעות לחנות ולמוצר, משיכת קונים לרכישתו

יניהם?  המורה תשאל את התלמידים האם תמיד פרסומות אמינות בע ✓

 מדוע? 

המורה תראה לתלמידים סרטון קצר על אחיזת העיניים והכזב שיש   ✓

  שלא  סודות 5בפרסומות. למשל בקישורים להרחבה ולהעשרה: "

 . "האמת  כל  –  פרסומת  על  ידעתם

המורה תבקש מהתלמידים לחפש בבית פרסומות שיש בהן הגזמה,   ✓

עיוות, הכללה וכדומה, להביאן לשיעור הבא ולהסביר מה אינו מדויק  

 בהן, לדעתם. 

 

 דילמה  .6

 המורה תציג דילמה בפני הכיתה.   ✓

: ראמי חסך דמי כיס כדי לקנות מתנה לסבתא ליום ההולדת.  למשל

כשרצה ראמי לקנות את המתנה לסבתא, ראה בחנות נעלי ספורט  

אבל הוא מאוד רוצה את   ,חדשות במבצע. לראמי יש נעלי ספורט

הנעליים האלה, כי מפרסם אותם שחקן כדורסל שהוא מעריץ. המוכר  

המחיר    ,ואם לא יקנה היום  ,מר לו שזה מבצע מעולה ליום אחד בלבדאו

 יעלה מחר במאה שקלים. ראמי מתלבט. מה עליו לעשות? 

המורה תבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות. כל קבוצה תדון   ✓

, ותגבש עמדה  הנגדובדילמה, תרשום דברים בעד רכישת הנעליים 

 מנומקת בנושא. 

על הנציגים   בחרו נציג מכל קבוצה.המורה תבקש מחברי הקבוצות שי ✓

 להסביר את עמדת קבוצתם בפני הכיתה. 

  מי פתרונות שונים נוספים.  אהמורה תעורר דיון במהלכו יוצעו לר ✓
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

 -פעילויות ומשחקים    -פורטל עובדי הוראה, מרחב פדגוגי  -משרד החינוך   .1

 קניות 

 . הנבון הצרכן   קניון -חינוך לחיים בחברה   - אגף א' לחינוך יסודי  .2

 נכונה   קנייה בתהליך שלבים  -סרטון  -אורט ישראל  .3

 ? רוצה או צריך:  חכמה קנייה - סרטון  -פעמונים מגלים אחריות   .4

חשיפה  פעילות העוסקת ב  -חינוך חברתי וכישורי חיים   -בין הצלצולים   .5

  לחיות -לפרסומות ובהשפעתן על הצופים ועל תפיסת דימוי הגוף שלהם 

 פרסומות  של בעולם

 כל  –  פרסומת  על  דעתםי  שלא סודות 5טופ  -סרטון   -  Fistuk Showאתר  .6

 האמת 

 .החנויות ברחוב"  -משירי יהודה אטלס   -ספר מונפש    -אתר גלים  .7

  

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit-drozim/yesodi/noseem-nilmadim/kniyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/PeilutLidudTzarchanutNevona.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/PeilutLidudTzarchanutNevona.htm
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/PeilutLidudTzarchanutNevona.htm
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https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/
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https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/0?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/0?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/0?lang=he
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 . אופנה2

 אוצר מילים  .א

ת: ִתְלבֹ סּוֵגי ִבּגּוד ב/ גּוִפָיה/   שֶּ רֶּ י עֶּ י ַבִית/ ִבְגד  ָדִשים/ ִבְגד  ִחיָדה/ ְבָגִדים ח  א 

ִליָפה/ פִ ַתְחתֹוִנים/ ח   ָצִאית/ ח  ה/ ַגְרַבִים/ מָ יָג'ְלָצה/ ִמְכָנַסִים/ ִג'יְנס/ ִשְמָלה/ ח 

ב/ ַסְנָּדִלים/  י ָעק  י ְספֹוְרט/ ַנע ל  ַלִים/ ַנע ל  ר/ ְמִעיל/ ְכָפפֹותַנע  מֶּ ר/ צֶּ דֶּ  ַמָגַפִים/ ְסוֶּ

ִרים ת/  ֲאִביזָּ רֶּ גֹוָרה/ ִמְשָקַפִים/ ְשעֹון ָיד/ ַתְכִשיט/ ַשְרשֶּ ט/ ָצִעיף/ ָשעֹון/ ח  רֶּ : כֹוַבע/ סֶּ

ִניָבה ָכה  /ָצִמיד/ ַטַבַעת/ רֹוְכַסן/ ע   ַמס 

רֹוקֹותעָּ שֵ  ִתסְּ ה/ ש  ר וְּ  ן ר ָאֹרְך/ ִריִסים/ ָשָפם/ ָזקָ עָ ש  ָצר/ ר קָ עָ : ַצָמה/ קּוקּו/ ָקארֶּ

ִעים בָּ ת/ ָכֹתם/ ח צְּ לֶּ ן/  בָ ם/ ָיֹרק/ ָסֹגל/ ָאֹפר/ ָשֹחר/ לָ ּו: ָאֹדם/ ָכֹחל/ ָצֹהב/ ָוֹרד/ ְתכ 

ף הָ זָ  סֶּ  ב/ כֶּ

נֹון ס/ חָ ִסגְּ ְדפ  ה/ ִצְבעֹוִני/ ַפִסים/ ִמְשְבצֹות/ הֶּ הֶּ  .ָשט ְפָתר/ ְמק  ק/ ְמכ  לָ : ָבִהיר/ כ 

מֹות ֶעֶצם ב/ ִעצּוב/ ִסְגנֹון/ ּדֶּ ְפָנה/ ּד  : אָ שְּ ר/ ַשְרוּול/ ַבד/ ִמָּדה/ ָתא  גֶּ ְגָמן/ ְמַעצ  פֶּ ם/ תֶּ

א/ ַהָנָחה/ סֹוף עֹוָנה/ עֹוַנת מַ  ה/ ְקִנָיה/ ְמִחיר ָמל  ר/ ַחג/  בָ ע  ַהְלָבָשה )ָתא ְמִדיָדה(/ ַמְראֶּ

רֹון ְבָגִדים/ ַמָּדף   א 

ִרים אָּ ם/ ְמפֹ ָּדר/ ְמצ  ְפָנִתי/ ְמס  : אָ תְּ ה/ ְמַהמ  ץ/ ָיָשן/ ָחָדש/  ְחָצח/ ָיפֶּ ָאר/ ַמְתִאים/ נֹוצ 

ד ֹו ָקָצר/ נ /ָגדֹול/ ָקָטן/ ַחם/ ַקר/ ָאֹרְך  ַח/ ָרָחב/ ָצמּוד/ ַרְך/ ָנִעים/ ְמָגר 

ִלים עָּ ה/  פְּ ר/ רֹוצֶּ ד/ חֹוג  ש/ עֹונ  ש/ חֹוב  ה/ ַמְזִמין/ לֹוב  ש/ ַמְבִריש/  : קֹונֶּ ק/ ְמַבּק  בֹוד 

ק   ִמְסָתר 

 ְתצּוָגה  /ְפִריט ְלבּוש/ ִעצּוב ַהמּוָצר 
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 הבגדים האהובים עליי  .1

 המורה תציג את הנושא בפני התלמידים.  ✓

 המורה תבקש מהתלמידים לחשוב מהו הבגד האהוב עליהם.  ✓

מהתלמידים לשבת בזוגות ולספר אחד לשני מהם פרטי  המורה תבקש  ✓

 תבנית לדוגמה:  הלבוש האהובים עליהם, ולנמק את דבריהם.

 תיאור הבגד: סוג, צבע, סוג הבד, תחושה במגע  −

 י קיבלתי/ מתי והיכן קניתי אותו? ממ −

 מתי והיכן / לאיזה אירוע לבשתי / אני לובש/ת את הבגד הזה?   −

 הבגד המועדף עלי?  מדוע זה −

המורה תבקש מהתלמידים לשבת בקבוצות של ארבעה. בכל קבוצה כל   ✓

  התלמיד אחד מהתלמידים יספר לשאר על פרטי הלבוש האהובים על 

 שישב איתו בזוג. 

 יהם.  על חשיבות הלבוש בחי לספרהמורה תבקש מהתלמידים  ✓

 שאלות לדוגמה:  

 בגדים רגילים או בגדי מותגים?  ? אתם מעדיפים איזה בגדים  −

 האם אתם מעדיפים בגדי בית, בגדים ליום יום או בגדי אירועים?   −

 מה הבגד המיוחד ביותר שלכם ולמה?   −

 איזה צבע רוב הבגדים שלכם?  ב −

 כיצד אתם מחליטים מה ללבוש?   −

 האם אתם אוהבים בגדים מקושקשים או חלקים?  −

 האם אתם אוהבים את תלבושת בית ספר? למה? −

האם אתם בוחרים את הבגדים שלכם? או אמא בוחרת עבורכם?   −

 ? מי בוחר  האם זה משנה לכם

 האם יש בגד שאתם לא אוהבים?  −

האם יש בארון שלכם בגדים שאינכם משתמשים בהם? מדוע אינכם   −

 ולמה אתם לא מוציאים אותם מהבית? לובשים אותם יותר  
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 בחירת בגד  .2

 המורה תכתוב על הלוח את השאלה "איך בוחרים בגדים?".  ✓

 המורה תבקש מהתלמידים לשתף אחרים בתשובותיהם.  ✓

המורה תכין תבנית שתעזור לתלמידים מתקשים להשתתף ולהיות חלק   ✓

 : אני בוחר.... לפי...(. למשלמהדיון )

 תשובות התלמידים על הלוח.המורה תרשום את  ✓

המורה תבקש מהתלמידים להרחיב את הנושא, ולדבר על הסיבה   ✓

 :  למשללבחירתם. 

 ?  לקנות רוצים אתםמחליטים מראש מה   אתם באיזו מידה  −

 ?  על הקניה באיזו מידה המחיר משפיע −

 האם מותגים ופרסומות משפיעים עליהם?   −

רוצים   אתםאצל חברים או בפרסומות ולכן  שראיתם בגדהאם יש  −

 גם?

"  נוצצות   חולצותהמורה תשמיע לתלמידים את שירו של יהודה אטלס " ✓

)קישורים ורעיונות ללמידה ולהעשרה( ותבקש מהתלמידים להתייחס  

 להשפעת החברה על רכישת הבגדים. 

קש מהתלמידים לקום בזה אחר זה ולהציג  אפשרות נוספת: המורה תב ✓

את עצמם בעזרת אחד מפרטי הלבוש שלהם. עליהם להתייחס לבחירת  

חולצה    אני לובשת")למשל:  .  Yכי    Xאני לובש  :  תבנית לדוגמה .  הבגד

  " ן נוחותהכי נעלי ספורט  אני לובש" , "אני אוהבת צבע כחולכי כחולה 

 וכו'(. 

 

 תערוכת בגדים  .3

פעילות זו, המורה תבקש מהתלמידים להביא פריט לבוש אחד  לקראת  ✓

 . , שלהם או של קרובי משפחתםוכו'  ומיוחד מהבית: בגד, נעל, כובע

המורה תבקש מהתלמידים להניח את פרטי הלבוש אשר הביאו מהבית   ✓

 במעגל. סביבם באמצע הכיתה ולשבת 

https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/0?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/0?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/0?lang=he
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פריט לבוש   מהתערוכה  המורה תבקש מכל אחד מהתלמידים לבחור ✓

מדוע בחר בפריט   רהתחבר אליו, ולספשהוא אחד שמצא חן בעיניו, או 

 יאציות או מחשבות הוא מעורר אצלו. צאילו זיכרונות, אסו וזה 

המורה תבקש מהתלמיד שהביא את הפריט מהבית להסביר מדוע בחר   ✓

 זה ולא אחר.הפריט  את הלהביא 

התלמידים יערכו שיחה על הפער או על הדמיון בהתייחסות תלמידים   ✓

 שונים לפריטי הלבוש השונים, וינסו להסיק מכך מסקנות.  

 

 הכובע/ המסכה היפה ביותר  –  עיצוב המוצר ושיווק .4

 ניירות. ו חומרי יצירה, מדבקות קטנות, טושים, חוטים   -הכנה  ✓

מדף נייר?   הכיןאיזה פריט לבוש ניתן ל  : המורה תשאל את התלמידים  ✓

  הכנת או ל ו/  כובע  הכנתהמורה תציג בפני התלמידים סרטון קצרצר ל 

 מקיפולי נייר.  מסכה

להכין את   ממנו תן לכל תלמיד דף וחומרי יצירה, ותבקש יהמורה ת ✓

הכובע או את המסכה היצירתיים ביותר ולכנות את יצירתו בשם  

 שיווקי. 

תצוגה של הכובעים/ המסכות שהכינו. כל תלמיד יציג    יערכו התלמידים   ✓

את הפריט בעיצובו, יקרא בשם שנתן לו וינסה לשכנע את חבריו 'לרכוש'  

 אותו. 

המורה תבקש מכל תלמיד לכתוב על פתק איזה כובע או מסיכה מצא   ✓

ם  ש אתה'שם' שניתן להם, או התלמידים יכתבו את חן בעיניו ביותר )

 התלמיד שיצר אותם(.

הילד שמספר החברים הרב ביותר הצביע עבור הכובע/ המסכה שיצר,   ✓

 הוא הזוכה. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ADTHCaf9Be4
https://www.youtube.com/watch?v=ADTHCaf9Be4
https://www.youtube.com/watch?v=ADTHCaf9Be4
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

  ?דלמטי בכל של מסכה   להכין איך -יצירה בכיף - סרטון  .1

 מנייר כובע הכנת  -סרטון  .2

 באטמן  של  ביתית תחפושת  להכין  איך -סרטון  .3

 עם שלי הסיפור"  -מערך שיעור   -לשוויון בחינוך ובחברה בישראל  - קדמה  .4

 . "בגד

)יש   נוצצות  חולצות -שיר של יהודה אטלס  -אינטראקטיבי ספר  -גלים   .5

  . לדפדף: השיר בדף הרביעי בספר(

https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=TdkVo3avYyc
https://www.youtube.com/watch?v=ADTHCaf9Be4
https://www.youtube.com/watch?v=ADTHCaf9Be4
https://www.youtube.com/watch?v=ADTHCaf9Be4
https://www.youtube.com/watch?v=ADTHCaf9Be4
https://www.youtube.com/watch?v=ADTHCaf9Be4
https://www.youtube.com/watch?v=ADTHCaf9Be4
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://www.youtube.com/watch?v=a0B9VhcH60w
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93/
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/0?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/0?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/0?lang=he
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 מחשב. משחקי 3

 אוצר מילים  .א

ב/ ִמְשַחק ְפע ָלה  ִמְשַחק ַמְחָשָבה/ ִמְשָחק ְקבּוָצִתי   / ִמְשַחק ַמְחש 

ץ ְקבּוָצה/ ַשְחָקן/ ָיִריב/ ַאלּוף/ / טּוָאִלית/ ַיְצָגן )ָאָוָטאר(ְּדמּות ִויְר  /ִגבֹור ְּדמּות/  פֶּ   /ח 

 ַיַעד ַמָסע/  

י ַהִמְשָחק/ ַהְגָּדרֹות/ ַהְתָחָלה/ ח   דּוָרה/  /ָרַמת ֹקִשיּק     ְבִחיָרה/ ַהְדָגָמה /ְשַלִבים ַמה 

ְזָרה/ ַמָזל/ פְ     ס/ תֹוָצָאה/ ִנָצחֹון/ ִכָשלֹוןָר עֶּ

 ִעְדכּון/ ִגיָשה ָדה/ ַהע ָלָאה/ ִהְתַחְברּות/ ָר ִזָכרֹון/ הֹוִציּוד/  

ָתר/  תא  שֶּ ט/ רֶּ ְרנ  'ט  /ָיה/ ְבִחָנם/ ְבַתְשלּוםְקנִ   /ִאיְנטֶּ  פֹורּום/ צ 

ָמה/ עֹוָלם ִויְרטּוָאִלי ְרָחב/ ָאִניַמְצָיה  /ְמִציאּות ְמד   מֶּ

 ָמנּות/ ְמִהירּותַסְבָלנּות/ ְמי  

ַח/ ַמְתִחיל/ ְמַסי ם ש/ ַמְפִסיד/ ְמַנצ  ק/ ְמַבּק  ה/ ַמְזִמין/ בֹוד   . קֹונֶּה/ רֹוצֶּ

ה/ מ   ינֹוִני/ ָקשֶּ ַע/ ְתַלת ְמַמִּדי ָגדֹול/ ָחָדש/ ָמִהיר/ ִאִטי/ ַקל/ ב  ם/ ְמַשע ש   ְמָלץ/ ִמְתַקּד 
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 הכרת אוצר המילים של היחידה  – תחרות משפטים   .1

המורה תתחיל את הפעילות בכתיבת רשימת מילים על הלוח, כגון: אתר   ✓

 משחק וכדומה.  -הגדרות    -התחל  -התחברות לרשת  -

המורה תבקש מהתלמידים להוסיף מילים הקשורות לעולם משחקי   ✓

 המחשב. 

 . )ללא תרגום: בעברית בלבד( המורה תרשום את המילים על הלוח ✓

פה משפטים הכוללים לפחות  -המורה תבקש מהתלמידים לנסח בעל  ✓

 אחת מהמילים המוצגות על הלוח. 

ותגיד בכל פעם מילה   ,המורה תחלק את הכיתה לקבוצות )לפי טורים( ✓

אחרת בערבית. התלמידים יתבקשו לומר במהירות משפט מתאים עם  

 מר ראשון מקבל נקודה. המילה המתאימה בעברית. הטור שאו

מי שיש לו מירב הנקודות לאחר שהורכבו משפטים מכל   - המנצח  ✓

 המילים שעל הלוח. 

 

 משחק מחשב מועדף   .2

 המורה תציג את נושא משחקי המחשב בפני התלמידים.  ✓

המורה תציג בפני התלמידים תמונות של משחקי מחשב פופולריים )יש   ✓

להתאים את המשחק המוצג לגיל הנכון(, ותבקש מהתלמידים להשלים  

 ים להם משחקים נוספים שאינם רשומים על הלוח. מוכר אם 

יש להניח שרוב שמות המשחקים הם בלועזית. מומלץ שהמורה   ✓

 מתאים בעברית )תרגום או כינוי(. והתלמידים ינסו לתת למשחקים שם  

המועדף עליו, מתוך המשחקים   במשחקהמורה תבקש מתלמיד לבחור  ✓

ולספר עליו   , המוצגים על הלוח. על התלמיד לתאר את המשחק שבחר

 בפני הכיתה.  
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המורה תבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות כך שבכל קבוצה יהיה   ✓

התלמידים יתארו את  לפחות תלמיד אחד שמשחק במשחקי מחשב. 

 חבריהם לקבוצה.  ל ויספרו עליו  ,המשחק שבחרו

 :תבנית לדוגמה

 המשחק שם  −

 גיל מומלץ למשחק  −

כמה משתתפים יכולים להשתתף    –האם זה משחק קבוצתי? אם כן   −

 אותם?  אתה מכירהאם  במקביל?

 מטרת המשחק  −

זמן ומקום. מתי והיכן ממוקמות הסיטואציות,   -  מרחב המשחק −

 ? מבחינת האנימציה

במשחק?   לי יש מה הדמות ש –יצגן(  – דמות וירטואלית )אווטאר  −

צבע שיער, צבע  היא נראית? )איך מה שמה? בת כמה היא בערך? 

 אותה? מה התכונות שלה?  יבחרת איך   ).עור, ביגוד, גזע ומין

? מה צריך כדי לעבור  שליכמה רמות במשחק? מה הרמה  –רמות  −

 שלב?

י אוהב/ת במשחק? מה אני לא אוהבת בו והייתי משנה או  מה אנ  −

 משפר, לו יכולתי? 

המורה תבקש משאר חברי הקבוצה לשאול שאלות כדי להעמיק בנושא   ✓

 המשחק, להבין אותו ואת מטרתו. 

 

 יתרונות וחסרונות של משחקי מחשב  .3

תציג נושא לדיון בכיתה בנושא משחקי מחשב, ותשאל: מי מכם  המורה   ✓

משחק במשחקי מחשב? כמה זמן ביום בממוצע אתם מבלים מול מסכי  

 משחקים אתם מכירים?  לוהמחשב? אי

 המורה תרשום את תשובות התלמידים על הלוח. ✓

המורה תבקש מהתלמידים לשבת בקבוצות של ארבעה. בהנחה שלא כל   ✓

יש לבקש מהתלמידים   -חקים במשחקי מחשב התלמידים בכיתה מש
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לשאול זה את זה ולהקפיד שבכל אחת מהקבוצות יהיו גם ילדים  

 שאינם עושים זאת. כאלה שמשחקים במשחקי מחשב וגם 

עזר ביחידה  י המורה תבקש מהתלמידים לחשוב "מהו רגש" )אפשר לה ✓

של 'מעגל הרגשות'( ותבקש מהתלמידים שמשחקים במשחקי מחשב  

 חבריהם ולהסביר מדוע הם אוהבים לעשות זאת.    לשתף את

 :  למשלעל התלמידים בקבוצה לשאול את מי שמשחק שאלות,  ✓

 ם משחקים במשחק מחשב?  אתמרגישים כש   אתםכיצד  −

 ם בכך?  כמה מעניין את −

 להפסיק?  ם כלעד כמה קל/קשה   −

 ם משחקים בו?  כחושבים על המשחק גם כשאינם  אתהאם  −

ם מדברים עם חברים אחרים על המשחק )למשל בבית  אתהאם  −

 הספר(?  

  ? ם במחשב כמכירים במציאות 'שחקנים' שמשחקים מולם  אתהאם   −

 בהם התלמידים משחקים זה מול זה(  ש)ישנם משחקים 

משהו מעבר  ם כלמרגישים שמשחקי המחשב תרמו ם אתהאם  −

 להנאה מהמשחק עצמו? 

 האם אתם חושבים שמשחק המחשב פוגע בדברים אחרים?   −

  לעובדה  כיצד מתייחסים בני משפחתכם האחרים )הורים, אחים( −

 שאתם משחקים במשחק זה? 

יסבירו לחבריהם מדוע   , התלמידים שאינם משחקים במשחקי מחשב ✓

כלל, ומדוע. הם  ב זה לא מעניין אותם  שאם ניסו או  ה  - אינם עושים זאת  

ן מעדיפים לשחק, למה זה מעניין אותם יותר, מה הם  יספרו במה הם כ 

 מרוויחים מכך, האם הם עושים זאת בחברה או לבד וכדומה. 

כל קבוצה תדון בנושא: יתרונות וחסרונות של משחקי מחשב.   ✓

התלמידים יתבקשו לסכם את תוצאות הדיון שלהם בכתב והקבוצה  

 המנצחת. שיש לה את מספר ההיגדים הרב ביותר )בעד + נגד( היא 

וחסרון  אחד תרון י בפני הכיתה המורה תבקש מחברי כל קבוצה להציג  ✓

המורה תרכז את כל היתרונות והחסרונות כשתי  אחד שחשבו עליהם. 

 על הלוח. רשימות 
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החסרונות של משחקי  על בכיתה על היתרונות ו דיוןהמורה תנהל  ✓

בעד  מומלץ שהמורה תגיע בגישה פתוחה ותקרא מאמרים גם . המחשב

הנושא )לדוגמה: משחקי מחשב כמקדמים למידה( וגם נגד. לאתרים  

 לדוגמה ראו ב"קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה". 

 :  שאלות לדוגמה

   ?זמן יעיל לשימוש במחשב להקצותאיך  −

  ?איך בוחרים משחק מחשב −

   ?להימנע מהתמכרות למחשבים כיצד −

 וכדומה.  

 

 העברית משחקי מחשב בשירות הוראת  .4

מומלץ להיערך מראש לקיים את השיעור בחדר מחשבים ולתת   -הכנה  ✓

 לתלמידים להתנסות במשחקים השונים שיעלו במהלכו. 

אפשר ללמוד עברית דרך   ם המורה תשאל את התלמידים האם לדעת ✓

משחקי מחשב? כיצד לדעתם אפשר לעשות זאת? מה כדאי ללמד דרך  

 מחשב? 

בקבוצות: המורה תבקש מהתלמידים לחשוב על משחק מתאים   ✓

להנחות את התלמידים   אפשר. להוראת העברית באמצעות מחשב

מאפשר  ד'. דבר זה -ג' , לחשוב על משחק דווקא לכיתות נמוכות יותר

גון  ו' לתכנן, כ-של משחקים שקל יהיה לתלמידי כיתות ה' מגוון רחב 

, פריטי  כתיבה וקריאה, צבעים, חיות  ,הוראת אותיותכאלה שעוסקים ב

 וכדומה.   לבוש, קרובי משפחה

 תבנית לדוגמה:  ✓

 המשחק? מה שם  −

 לאיזה גיל הוא מיועד?  −

 מה מטרת המשחק? מה ילמדו בו?  −

 מה צריך יהיה לעשות הילד שמשחק?  −

 המיקום והזמן?   –מה הצבעים? הרקע  ייראה?   כיצד -עיצוב   −
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 מוזיקה למשחק? מאיזה סוג?  האם תהיה  −

 התלמידים בכל קבוצה יתארו בפני הכיתה את המשחק שתכננו.  ✓

המורה תציג בפני התלמידים לפחות אחד מהאתרים להוראת שפה   ✓

 ראו בקישורים בהמשך(.  -" או מת"ל ים' ינג'ג)למשל " 

שהציעו קיימים  האם הרעיונות התלמידים יבדקו ביחד עם המורה  ✓

 בלו ממנו. ילו רעיונות חדשים קיבאתר, וא

המורה תשאל את התלמידים אם הם יכולים לחשוב על משחק מחשב   ✓

עור ממוחשב להוראת עברית לגיל שלהם. אפשר להציג בפניהם  או על שי

אתרים מתוך הקישורים והרעיונות להרחבה ולהעשרה, או להפנות  

 אליהם בבית. להיכנס  אותם 

המורה תבקש מהתלמידים לפתח בביתם רעיונות למשחק שמלמד שפה,   ✓

 ולהציגו בשיעור הבא. 

 

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג

 בחן את עצמך.  - י' האימוג יום   -ניוז וואלה   .1

האתר מאפשר שבוע   - ". שימו לב שפה" -סביבת למידה מיוחדת  -ג'ינג'ים  .2

 ללא צורך במסירת פרטי אשראי וכו'.   -התנסות בחינם 

  ללימוד  מקוונים  ומשחקים  פעילויות -המרכז לתכנון לימודים  - מת"ל  .3

ש באתר קישורים רבים אך לא כולם עובדים. בדקו מרא -. שימו לב קריאה

 מה עובד לפני שתציגו בפני הכיתה. 

 . "חסרה מילה"  -קולטים עברית  -יה והקליטה  י משרד העל .4

 ". בכיתה( לשוני  חינוך)  עברית" - פעילויות  -אתר 'גלים' מבית סנונית  .5

  . העברית השפהחידות לגילאים שונים בנושא    -'חידה' אתר  .6

https://www.gingim.net/he/games?tid_i18n=12
https://www.gingim.net/he/games?tid_i18n=12
https://www.gingim.net/he/games?tid_i18n=12
https://www.gingim.net/he/games?tid_i18n=12
https://www.gingim.net/he/games?tid_i18n=12
https://tech.walla.co.il/item/3081361
https://tech.walla.co.il/item/3081361
https://tech.walla.co.il/item/3081361
https://tech.walla.co.il/item/3081361
https://tech.walla.co.il/item/3081361
https://tech.walla.co.il/item/3081361
https://www.gingim.net/he/games?tid_i18n=12
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
https://kaye7.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90/
http://hebrew.moia.gov.il/games/mila/Pages/MilaHasera.aspx
http://hebrew.moia.gov.il/games/mila/Pages/MilaHasera.aspx
http://hebrew.moia.gov.il/games/mila/Pages/MilaHasera.aspx
https://www.galim.org.il/hebrew
https://www.galim.org.il/hebrew
https://www.galim.org.il/hebrew
https://www.galim.org.il/hebrew
https://www.galim.org.il/hebrew
https://www.galim.org.il/hebrew
https://www.galim.org.il/hebrew
https://www.galim.org.il/hebrew
https://www.galim.org.il/hebrew
http://www.hida.co.il/tag/%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/
http://www.hida.co.il/tag/%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/
http://www.hida.co.il/tag/%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/
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 . תקשורת ורשתות חברתיות4

 אוצר מילים .א

סּו לַ ִמִלי נְּ נֹוֵשא ֶזה:ם ֵמַהלֹוֲעִזית ֶשִּנכְּ ִרית בְּ ְיְסבּוק ִעבְּ   /ִאיְנְסַטְגָרם /וָואְטָסאפְ   /פֶּ

ל / יּוְטיּוב /'טצֶּ  ט  /ַלְיק /ְסַמְרְטפֹון  /גּוגֶּ ְרנ  ְיִמיְנג )ִביּוש /ִאיְנטֶּ ק /(פּוְמִבי שֶּ   /טֹוְקבֶּ

  /ִוירּוס /ַאְפִליַקְצָיה  /(ַיְצָגן) ָאָוָטאר / ְסַמְיִלי  /ן(ִאימֹוִג'י )ִרְגשֹו  /ִּדיִגיָטִלי /ִויְרטּוָאִלי

ר /סרּו יוִ -ַאְנִטי  ר  /ָהאקֶּ  1ַסְיבֶּ

ְבָרִתית/ ִחפּוש/ ְגִליָשה/ ִסְרטֹון/  ת חֶּ שֶּ ָתר/ רֶּ ת/ ַעְכָבר/ א  דֶּ ב/ ָמָסְך/ ִמְקלֶּ ַמְחש 

ִרים/ ְקבּוָצה/ ְתגּוָבה/ ִשתּוףרֹו ְס הֹוָדָעה/ ִמ  ב   . ן/ ח 

ת/ ְגבּולֹות/ ֹחק/ ְפִגיָעה/ נֶּ  שֶּ ק/ְגִליָשה ְבטּוָחה: ַסָכָנה/ פֹוְגָעִני/ ִבְריֹונּות ָברֶּ ִפתּוִיים   זֶּ

ת/ ַאְבָטָחה  שֶּ  ְברֶּ

רּות ֱאנֹוִשית/ חֹ  ש ַהִבטּוי/ ְזכּות ַהְפָרט/ ָאנֹוִניִמיּות/ ְפָרִטיּו ח   ת פֶּ

 

 ולכן, בהן משתמשים לא האנשים רוב אך, בעברית מילים יש האלו מהמילים לחלקלב,  שימו  1

 הלועזית הצורה הובאה

 

 המורה:מת לב ושתל -אזהרה חשובה 

נושא התקשורת והרשתות החברתיות מוכר לרוב התלמידים בכיתה ו'. מכיוון   ✓

יחס אליו, אך לא לעודד  ישהנושא גם יום יומי וגם טומן בתוכו סכנות, חשוב להת 

לכך. בכל מקרה על המורים להיות מודעים למגבלות שבשימוש ברשתות החברתיות  

  ל " המנכ חוזרובקהילות שיתופיות ברשת במערכת החינוך. לפירוט, יש לקרוא את 

 ב"קישורים להרחבה ולהעשרה". 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-1/HodaotVmeyda/H-2013-8-6-1-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-1/HodaotVmeyda/H-2013-8-6-1-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-1/HodaotVmeyda/H-2013-8-6-1-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-1/HodaotVmeyda/H-2013-8-6-1-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-1/HodaotVmeyda/H-2013-8-6-1-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-1/HodaotVmeyda/H-2013-8-6-1-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-1/HodaotVmeyda/H-2013-8-6-1-1.htm
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 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית .ב

 הצגת אוצר המילים  .1

המורה תציג בפני התלמידים את רשימת המילים הלועזיות הכלולות   ✓

 ברשימת ''אוצר המילים' ליחידה ותבקש מהם לנחש את משמעותן. 

 המורה תשאל מה משותף לכל המילים? האם הן מילים עבריות?  ✓

המורה תשאל את התלמידים: מה התחום המשותף לכל המילים הללו?   ✓

ילים בתחום זה לקוחות  מה לדעתם הסיבה לכך שכל כך הרבה מ

 מהלועזית? 

 המורה תשאל את התלמידים אם הם מכירים תופעה דומה בערבית.  ✓

התלמידים יתבקשו למצוא מילים לועזיות דומות )בתחום   -בזוגות  ✓

 המחשבים( בעברית ובערבית. 

התלמידים יתבקשו לחבר סיפור קצרצר בענייני מחשב,   - בזוגות  ✓

 ת מהלועזית. ולהשתמש במהלכו בשלוש מילים חדשו

המורה תבקש מהתלמידים )ביחידים או בזוגות( להרחיב את הסיפור/   ✓

 לכתוב סיפור חדש, ולהציג אותו בפני הכיתה בשיעור הבא.  

 

 סימולציה   –כללי התנהגות ברשת   .2

המורה תביא לדיון סיטואציה מסוימת של קבלת הודעה פוגענית   ✓

: אני רוצה לספר לכם על מקרה שקרה  למשלבפייסבוק כסיפור אישי )

 לבת של חברים שלי( או משהו רלוונטי מהעיתון. 

המורה תבקש משני תלמידים להשתתף בסימולציה של שולח ההודעה   ✓

 הפוגענית ושל מקבל ההודעה הפוגענית. 

המורה תבקש מהתלמידים בכיתה להשתתף בדיון ע"י הצפת הבעיה   ✓

 והגדרה מהי הודעה פוגענית. 

המורה תשאל את שני התלמידים המשתתפים בסימולציה איך הם   ✓

 מרגישים? איך צריך להתנהג? כיצד התנהגות זו השפיעה על אחרים? 
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את דעתם לגבי הסימולציה   להביע המורה תבקש משאר התלמידים  ✓

 והנושא. 

 מורה תחלק את הכיתה לקבוצות ותחלק בריסטול לכל קבוצה. ה ✓

מה מותר ומה   :המורה תבקש מכל קבוצה לנסח כללי התנהגות ברשת ✓

אנונימיות,  והחופש הביטוי מהם גבולות אסור, מה פוגע ומה מזיק, 

 בטיחות וכדומה. כיצד לשמור על 

 התלמידים יתבקשו להציג את הכללים שהכינו בפני הכיתה.  ✓

המורה תתלה את הבריסטולים של כל הקבוצות  הפעילות, לסיכום  ✓

 . בתערוכה

 

 8רשת חברתית בכיתה  .3

המורה תבקש מהתלמידים להצביע: מי מהם מכיר רשתות/ אפליקציות   ✓

 : וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק וכו'(.  למשלחברתיות )

 המורה תבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות.  ✓

יתבקשו לברר אם יש בתוך קבוצתם  לגבי כל רשת חברתית התלמידים  ✓

מותקנת בטלפון? למי יש שם   אצל מי היא: למשלמישהו שפעיל בה )

 .משתמש?(

התלמידים בכל קבוצה יתבקשו לשאול את מי שיש להם טלפונים   ✓

 . ורשתות חברתיות שאלות ספציפיות

 שאלות לדוגמה 

 ( אתם מקבלים ביום?  כמה מסרונים )הודעות וואטסאפ −

 כמה 'חברים' יש להם בפייסבוק?   −

 כמה 'סיפורים' )סטורי( אתם מעלים?   −

 בכמה תמונות אתם צופים באינסטגרם'?   −

  וכו'.

 
את הפעילות הבאה אפשר לבצע בכיתה, וכך היא מפורטת להלן. יחד עם זאת, אם המורה מעדיפה להימנע משיחה  8

ידים, היא יכולה להפנות אותם לעשות את כל השלבים הראשונים של הפעילות בבית, על אפליקציות חברתיות של התלמ
 לשאול את ההורים את השאלות )לגבי מספר מסרונים וכדומה( ולהביא לכיתה סיפורים בלבד.
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  כל קבוצה תצטרך למצוא ביחד את היתרונות של אחת הרשתות  ✓

, ולחשוב על  ולסכם אותם החברתית )לבחירת חברי הקבוצה(

 החסרונות. 

חברי כל קבוצה יספרו זה לזה סיפורים של אירועים )מעניינים, שמחים,   ✓

שמעו עליהם  הם כו'( שקרו להם, למכריהם או שומביישים, מביכים 

 רשת החברתית. לקשורים  ובתקשורת,  

בהקשבה קולקטיבית לסיפור    ,המורה תסכם את השיעור בפורום כיתתי ✓

 אחד נבחר מכל אחת מהקבוצות. 

המורה תבקש מהתלמידים להסיק מסקנות: ממה יש להיזהר וכיצד יש   ✓

 להשתמש ברשת חברתית בצורה אחראית ומושכלת. 

 

 סיפור ופעילות של 'מחמאות עוברות' –כוח המילים לפגוע   .4

 לעודד. המורה תדבר עם הכיתה על כוח המילים לפגוע/   ✓

,  והבור הצפרדעים על הקצר הסרטון  המורה תקרין לתלמידים את ✓

 )הסרטון בכוונה לא בעברית וללא תרגום(. 

 המורה תשאל את התלמידים מה לדעתם אמרו הדמויות בסרטון.  ✓

. אפשר גם  והבור הצפרדעים על  הסיפור המורה תספר לתלמידים את  ✓

 לחלק להם את הטקסט כתוב לקריאה משותפת. 

בכל פעם   .המורה תבקש מהתלמידים להציג את הסיפור בפני הכיתה ✓

 יציגו תלמידים שונים. 

עליהם   ,התלמידים יסתובבו בכיתה. בכל פעם שהמורה תמחא כף ✓

 להחמיא ולומר דבר טוב למי שעומד לידם.

המורה תבקש מתלמיד אחד להחמיא לאחר ולשבח אותו במשך    -בזוגות   ✓

 דקה. לאחר מכן יתחלפו. 

המורה תעורר דיון בכיתה על חשיבות המילה, כוחה לפגוע ולחזק.   ✓

המורה תשאל את התלמידים מה הם יכולים לעשות כדי לחולל שינוי  

 תרבות השיח באמצעות הטלפון הסלולארי והאינטרנט. ולהשפיע על  
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