
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 מנויות' אאגף א

  הפיקוח על החינוך למחול

 נעים בהשראת פתגמים –" עבודה בצוות" וןוסיערך חודש  נושא השיעור:

 

 'ד - ג' גיל התלמידים:

 דקות 45 יחידת שיעור משך הזמן:

ניתן לבחור באחד מהשירים הבאים העוסקים בעבודת צוות:  שמות היצירות ויוצריהם:

תל אל קאדי / יד ביד/  כולנו יחד/ טיול בארץ התווים/ של ממשתזמורת  / אליעזר והגזר

 )שלושה נחלים(

 

 מטרות השיעור

 תנועתי של התלמידים בהתייחס לערך "עבודה בצוות".ביטוי לעודד יצירתיות ו .1

 .קבוצתיתבתנועה תוך עבודה  ליצור ולהתבטא .2

  .ההיכרות עם חברי הקבוצה באמצעות התנועה לקדם העמקת .3

 לעודד שיח קבוצתי והאזנה ממוקדת לדברי חברי הקבוצה. .4

 

 מידע למורה

צוות הינו קבוצה של אנשים הפועלת תוך שיתוף פעולה ותלות הדדית לשם השגת מטרה או 

ומודלים שונים המתייחסים לצוות  השלמת משימה. בהתבסס על הגדרות, תיאוריות

  ולמשימותיו ניתן לאפיין את עבודת הצוות עפ"י המרכיבים הבאים:

 חברי הצוות פועלים להשגת מטרה משותפת. -מטרה 

ו הייחודית של חברי הצוות תלויים זה בזה וזקוקים לניסיונו, לכישרונו ולתרומת -תלות הדדית 

 כל חבר על מנת להשיג את המטרה המשותפת.

חברי הצוות מגלים מחויבות להשגת המטרה המשותפת ומכירים בכך שהדרך  -מחויבות 

 היעילה ביותר להשגת המטרה הינה לעבוד ביחד.

בצוות קיימים חלוקת תפקידים מוגדרת וידועה, תהליכים מובנים,  -מנגנונים ותהליכים מובנים 

 ם ונהלים היוצרים תיאום בין כלל הפעולות של חברי הצוות.כללי

לצוות יש הכרה חיצונית בייחודו. הכרה זו מספקת לחברי הצוות תחושת שייכות  -הכרה 

 וגאווה ומעניקה משמעות לעבודתו.

 

 תיאור הפעילויות

 המורה תשאל את התלמידים שאלות הקשורות לנושא ערך החודש כמו: .1

 ות?מהי לדעתכם עבודת צו 

 דורשת היא מה?  

 דק'(. 5) ?מהי התנהגות נכונה לעבודת צוות  

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253D1dKpiFLfa6A%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553059000%26amp;usg%3DAFQjCNGVIvbFZ-QhGiHrYxU8Cj5BBlFeLw&sa=D&ust=1495898553122000&usg=AFQjCNFTtJcc5ZfbD7Y05qaR1RKw_bKzXw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DEvUAldJCxoI%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553060000%26amp;usg%3DAFQjCNHDqN_VOvzk6eCEFjCdVeJHJZ9c6w&sa=D&ust=1495898553122000&usg=AFQjCNEFWm6M5V9nnZrnOdt0gX89_xLREg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DEvUAldJCxoI%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553060000%26amp;usg%3DAFQjCNHDqN_VOvzk6eCEFjCdVeJHJZ9c6w&sa=D&ust=1495898553122000&usg=AFQjCNEFWm6M5V9nnZrnOdt0gX89_xLREg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253D-mWgH7ptM9I%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553061000%26amp;usg%3DAFQjCNEYJeO0WQZ5xjwr37YXkQnTOnT0Og&sa=D&ust=1495898553122000&usg=AFQjCNEfw98E0Yh1JhhRvXrsYOvXWE3Bgw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253D-mWgH7ptM9I%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553061000%26amp;usg%3DAFQjCNEYJeO0WQZ5xjwr37YXkQnTOnT0Og&sa=D&ust=1495898553122000&usg=AFQjCNEfw98E0Yh1JhhRvXrsYOvXWE3Bgw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DPUsRMH4ZtWc%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553062000%26amp;usg%3DAFQjCNFHEMO0p-W-4HKyevb3HLwAgT1vnA&sa=D&ust=1495898553122000&usg=AFQjCNGqcGVsbpn90jSko9oP26Yy0cMxmw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DPUsRMH4ZtWc%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553062000%26amp;usg%3DAFQjCNFHEMO0p-W-4HKyevb3HLwAgT1vnA&sa=D&ust=1495898553122000&usg=AFQjCNGqcGVsbpn90jSko9oP26Yy0cMxmw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DcHMHI7vT6l0%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553062000%26amp;usg%3DAFQjCNF19TonPk9F9dXhlMZDekqzlC9rDw&sa=D&ust=1495898553122000&usg=AFQjCNF7J60IKWusbCf8s6uhiQI6FWmsAA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DcHMHI7vT6l0%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553062000%26amp;usg%3DAFQjCNF19TonPk9F9dXhlMZDekqzlC9rDw&sa=D&ust=1495898553122000&usg=AFQjCNF7J60IKWusbCf8s6uhiQI6FWmsAA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DWjCSKrjPrtk%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553063000%26amp;usg%3DAFQjCNGCFkFIewjUzTjAyzU9Z3mx9Vzy1Q&sa=D&ust=1495898553123000&usg=AFQjCNGxa2PV_BGpAl4v8hSgloK4hAOFVg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DWjCSKrjPrtk%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553063000%26amp;usg%3DAFQjCNGCFkFIewjUzTjAyzU9Z3mx9Vzy1Q&sa=D&ust=1495898553123000&usg=AFQjCNGxa2PV_BGpAl4v8hSgloK4hAOFVg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DWjCSKrjPrtk%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1495898553063000%26amp;usg%3DAFQjCNGCFkFIewjUzTjAyzU9Z3mx9Vzy1Q&sa=D&ust=1495898553123000&usg=AFQjCNGxa2PV_BGpAl4v8hSgloK4hAOFVg
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בפני התלמידים מספר פתגמים הקשורים בעבודת הצוות. למשל: "טובים  ציגתהמורה  .2

. וכד' השניים מן האחד", "אני ואתה נשנה את העולם", "הכל למען אחד ואחד למען כולם"

 דק'(. 5היה משותף לכולם )שיאחד מהרשימה פתגם בחור ביחד על התלמידים ל

, כל קבוצה תיצור בעזרת תלמידים בקבוצה( 4-5תחלק את התלמידים לקבוצות )המורה  .3

 דק'(. 15הגוף מילה אחת מתוך הפתגם הנבחר )

 15שלם ) פתגםכל קבוצה תלמד את שאר חברי הכיתה את הקטע התנועתי שיצרו לכדי  .4

 .דק'(

  (דק' 5)  :"עבודת צוות" שיח קבוצתי בנושא .5

  המורה תעודד שיח בקבוצה באמצעות שאלות כמו:

 ?כיצד הרגשתם שאתם תורמים לעבודת הצוות בזמן העבודה 

 ?כיצד התמודדתם עם חילוקי דעות/חוסר הסכמה 

  על חברי הקבוצה?אילו דברים חדשים למדתם 

צוות הוא קבוצה של אנשים הפועלת בשיתוף על מנת להשיג מטרה משותפת  -המורה תסכם

מנת לבצע משימה. בין חברי הצוות קיימת תלות הדדית והם זקוקים לידיעותיו,  או על

 ולתרומתו הייחודית של כל חבר על מנת להשיג את המטרה/להצליח במשימה. ולכישרונותי

עבודת צוות יעילה מתאפשרת כאשר חברי הצוות מגלים מחויבות להשגת המטרה המשותפת 

 ונכונים לתרום להשגתה.

 

 דוגמה לפעילות:/קישור/משפט

  טובים השניים מן האחד"פתגם החודש:  -"עבודת צוות" ןוסיוערך חודש".  

 קוהלת ד, ט'()

  מתוך אגף א' לחינוך יסודיוןוסילשעת חינוך" בחודש  –"מפתח הל"ב ,. 

 

 

 היבטים מתכנית הלימודים החדשה

 שיתוף פעולה ,יצירתיות, עבודת צוותערך: 

 התלמידים לוקחים חלק פעיל בשיעור בחלקי היצירהמעורבות: 

 "עבודת צוות" -ערך חודש סיווןרלוונטיות: 

 ידע גוף וטכניקה, יצירה ומופע רכיבי ליבה מהתכנית:

 

https://www.youtube.com/watch?v=enu6GFQPJ4o
https://www.youtube.com/watch?v=enu6GFQPJ4o
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/ChodeshSivan.htm

