
הצעות לתלקיט לשון עולים  

מדריכת לשון  , עינת דהן
חינוך התיישבותי, עולים



עקרונות בתכנון הפרויקט

בכל פרויקט שאני מתכננת השאיפה היא שהוא 

:יכלול את המרכיבים הבאים

שילוב יצירתיות  •

עבודה חווייתית•

, קריאה, כתיבה, דיבור: שילוב מיומנויות•

.בחינה, פרזנטציה

משוב עמיתים•

נבחרת-עבודה קבוצתית•



להביא לידי  התפיסה שלי אומרת שכל ילד צריך 

גם אם אינם דווקא  , שלוביטוי את הכישורים

כל ילד צריך להרגיש  , כישורים אורייניים מובהקים

כל ילד צריך לתרום להצלחת  ,חלק מהקבוצה

.הקבוצה 

הדרך הנכונה ביותר להניע  אני מאמינה שזו 

כמו כן  , ולעורר בו מוטיבציה ללמידהאת הילד

עבודה בקבוצה  אני מאמינה שבמקרים רבים 

תתרום לידע הלשוני של התלמיד יותר 

.ספר–לוח -תלמיד -של מורה משיעור פרונטלי 



חיבור למקורות האישיים

,חיבור התלמידים אל המקורות שלהםבכל אחד מהפרויקטים אני תמיד מקפידה על 

.ואל התרבות שלהם, שפת האם שלהם-אל השפה שבעדה הם רואים את העולם

.הם יבחרו באגדה המוכרת להם מילדותםהצגות למשל בפרויקט 

.חידותכך גם בפרויקט, אנו פותחים בתרגום פתגמים משפת האםפתגמים בפרויקט 

זרים בסביבה  , הם מתחברים לתחושות שלהם כעולים חדשיםהאיש הירוקבפרויקט 

.חדשה

רוצים להעביר לעולם מתוך חווית הםהם יתחברו למסרים ששירת הסטיקרבפרויקט 

.החיים שלהם

, הם מתחברים ללאה גולדברג כיוצרת שגם היא חוותה עלייהדירה להשכירבפרויקט 

.חיבור אישי של הזדהות, וכן הם מתחברים לדמויות בסיפור



התוצרים כמובילי תהליך העצמה

אני מנסה ליצור מצב בפרויקטים הגדולים שבסוף  

.התוצר ישרת את הקהילה הקרובההתהליך 

,  תלמידים: ס''ביהמוצגות בפני קהילת ההצגות

.מורים ואנשי צוות

.  מתנוססים על קירות בית הספרהסטיקרים



עבודה קבוצתית וציון

וציון הנושא משקל רב ציון אישי: כמעט בכל הפרויקטים יהיו שני ציונים

וזאת על מנת לעודד  , שהוא ממוצע הציונים של חברי הקבוצהקבוצתי

.למידה משותפת ומוטיבציה של כל חברי הקבוצה להצליח ולסייע זה לזה

התלמידים מדווחים כי הפרויקטים היו מלווים מבחינתם בתחושות של 

.  העצמה מעבר להיותם מהנים



תפקיד המורה בתהליך הלמידה

.  אני רואה את תפקידי כמורה רק כדמות מכוונת

לעזור לשפר את , חשוב לי להוביל אותם לעבודה משותפת

.הכתיבה ואת התוצרים ולעודד משוב עמיתים

אך אינני  , אני רואה את תפקידי כמנצחת על התהליך מלמעלה

.המרכז של הפרויקטים בשום אופן

.במקרים רבים אני פשוט יושבת ומתבוננת בהם עובדים



פרויקט פתגמים ומטבעות לשון

שלבי הפרויקט

משפת האם וניחוש המשמעותתרגום פתגמים-שלב ראשון

/  אנו עוברים בכיתה על כל הפתגמים. וכתיבה השערה לגבי משמעותםרשימת פתגמים בעברית-שלב שני

.הביטויים ומסבירים

.עם פתגמים מצויריםהכנת כרטיסיות -שלב שלישי

.על בסיס אחד הפתגמים והקראתו בפני התלמידים שמנחשים באיזה פתגם מדוברכתיבת סיפור-שלב רביעי

של כדקה בעברית על בסיס אחד הפתגמים והצגתה בפני התלמידים " הצגונת"הכנת -הצגה קטנה-שלב חמישי

.שמנחשים באיזה פתגם מדובר

.פנטומימה, תן קו-עם הכרטיסיותמשחקים-שלב שישי

.שיבוץ פתגם בסיפור, התאמת פתגם למשמעות–בחינה-שלב אחרון



פתגמים מתורגמים מרוסית





פתגמים ומטבעות לשון בעברית



לב

לב שבור

לב רחב

לב זהב

. אין לו לב

.פיו וליבו שווים

לב אבן

מכל הלב

.ירדה לי אבן מהלב

.אחד בפה ואחד בלב

לב שבור
לב רחב
לב זהב

. אין לו לב
.פיו וליבו שווים

לב אבן
מכל הלב

.ירדה לי אבן מהלב
.אחד בפה ואחד בלב



...(נגד)עשו יד אחת 

יד הגורל 

יש לו ידי זהב 

שתי ידיים שמאליות

ידו על העליונה



עין תחת עין שן תחת שן 

מעלים עין

חשכו עיניי

עשה לי עין רעה



על ראש הגנב בוער הכובע
יש לו ראש על הכתפיים

טומן ראשו בחול
הולך עם הראש בקיר

ראש גדול
ראש קטן



חיים ומוות ביד הלשון

לשון הרע

עומד על קצה הלשון



יצא לו מהאף
מרים את האף



פנים

מעמיד פנים
מסביר פנים
קבלת פנים



נכנס באוזן אחת יצא מהשנייה

אוזניים לכותל

כולי אוזן



פה

פה אחד
פה גדול

פה מלוכלך



רגל

מתחיל ברגל ימין

לרגלי ההר

על רגל אחת 

שם לו רגל



מצוץ מהאצבע
מחזיק אצבעות
לא נוקף אצבע



 דירה להשכיר"פרויקט  "

שלבי הפרויקט



לאה גולדברג
בויקיפדיהקריאה 

לאה גולדברג

1962לאה גולדברג בשנת 

לידה במאי 29 1911

,קניגסברג פרוסיה

פטירה בינואר 15 1970 ( 58בגיל  )

,ירושלים ישראל

עיסוק ,משוררת לספרות כללית' פרופ ,סופרת מתרגמת, ומבקרת 

ספרים

לאום יהודי

מקום לימודים מגנוסויטאוטאסאוניברסיטת  , אוניברסיטת 

,בון של ברליןהומבולדטאוניברסיטת 

שפות היצירה עברית

תחום כתיבה שירה ספרותו לילדיםלמבוגרים ו , ביקורת  ,תרגום,מחזות

חקר הספרות, ספרות

פרסים פרס ישראל לספרות (1970)

)

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Poetess_Lea_Goldberg.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1911
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1970
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.wikidata.org/wiki/Q138007?uselang=he#P569
https://www.wikidata.org/wiki/Q138007?uselang=he#P569
https://www.wikidata.org/wiki/Q138007#P69
https://www.wikidata.org/wiki/Q138007#P1412


שמיעת הסיפור-שלב ראשון

:שמיעת הסיפור מספר פעמים

סרטון 

 tbuhttps://www.youtube.com/watch?v=gneh-63R92g

.קריאת הספר המקורי

חלוקת הטקסט מודפס לכל תלמיד

https://www.youtube.com/watch?v=gneh-63R92g
https://www.youtube.com/watch?v=gneh-63R92g
https://www.youtube.com/watch?v=gneh-63R92g


כתיבה אישית-שלב שני

התלמידים בוחרים דמות מהסיפור  , לאחר שהבינו את הסיפור

עבודה  )וכותבים מדוע הם מזדהים אתה , שאתה הם מזדהים

(.פרטנית



הצגות וריאציה לדירה להשכיר–שלב שלישי 

עבודה בקבוצות

שינוי , הצגות קטנות על בסיס הסיפור

שמירה על הרעיון  , שינויים בעלילה, דמויות

המרכזי והוספת אינטרפרטציה אישית של  

.חברי הקבוצה

, חברים, תלמידי השכבה)הצגה לפני קהל 

(מורים וצוות, מורים



. עבודה בקבוצה–שלב רביעי 

ומחליטים בקבוצה עם מי הם מעוניינים  , התלמידים מקבלים רשימת שכנים פוטנציאלים
.לגור ועם מי לא ומדוע

.כל אחד מגיש טקסט שכתב בעצמו, כל חברי הקבוצה כותבים

:ברשימת השכנים מופיעים לדוגמה

זוג קשישים הבעל שאיתם גר מטפל פיליפיני.

והאב עובד  , האם עובדת בסופרמרקט, משפחה מאוקראינה שעלו לארץ לפני שנה

.5-9לזוג יש שלושה ילדים קטנים בני , במפעל

 האישה פסיכולוגית ומקבלת מטופלים בדירתם, ללא ילדים30זוג אקדמאים בני.

 שניהם מורים. 5-16זוג דתיים לאומיים עם חמישה ילדים בגילאים.

לזוג שמונה ילדים, האם עקרת בית האב רופא, משפחה ברוכת ילדים.



:רשימת השכנים הפוטנציאליים

.שאיתם גר מטפל פיליפיני, (זקנים)זוג קשישים 1.

והאב  , האם עובדת בסופרמרקט, משפחה מאוקראינה שעלו לארץ לפני שנה2.

.5-9לזוג יש שלושה ילדים קטנים בני , עובד במפעל

.האישה פסיכולוגית ומקבלת מטופלים בדירתם, ללא ילדים30זוג אקדמאים בני 3.

.שניהם מורים. 5-16זוג דתיים לאומיים עם חמישה ילדים בגילאים 4.

.לזוג שמונה ילדים, האם עקרת בית האב רופא, משפחה ברוכת ילדים5.

. אם חד הורית שאימצה ילד לפני כשנה6.

.הם עובדים כרקדנים, זוג חרשים עם שני ילדים שומעים7.

.שלושה סטודנטים למשפטים ששוכרים את הדירה8.

האם עובדת במשרד  , 10-15לזוג שלושה ילדים בגילאים , זוג מעולי אתיופיה9.

(.אינו עובד)האב מובטל , ממשלתי

.5-10לזוג ארבעה ילדים בני , האב עורך דין והאם מורה לערבית-משפחה ערבית10.

.האישה סטודנטית לרפואה, הבעל מוסיקאי, זוג צעיר11.

5-10לזוג שלושה ילדים בני , ההורים בעלי חנות בגדים בעיר, משפחה קווקזית12.

.  לא ברור במה הם עוסקים, אבא אימא וארבעה בנים: משפחה בת שש נפשות13.

.הם שומרים על פרטיותם

שאימצו  11לזוג שני ילדים בני , טק-זוג גברים הומוסקסואליים העובדים בהיי14.

.ל''בחו

כמעט שאינם נמצאים  , הם עובדים מהבוקר עד הערב. זוג עובדים זרים מאפריקה15.

.בבית



פאנל-שלב חמישי

נציג מתחלף , כל קבוצה משתפת בהחלטותיה

כל התלמידים  )מכל קבוצה מול הכיתה 

.(משתתפים בפנל

.הציון אישי וקבוצתי



. "שווים"-שלב שישי

עיליישל " שווים"לומדים את השיר 

בוטנר

https://www.youtube.com/watch?

v=krqsIsYwDpY  גרפיקה

https://www.youtube.com/watch?

v=0RS2lZuQm9Aאנשים

https://www.youtube.com/watch?v=krqsIsYwDpY
https://www.youtube.com/watch?v=0RS2lZuQm9A


.  דיון כיתתי-שלב שביעי

מנהלים דיון על מהות הסיפור והשיר במרכז הדיון השאלות :

מה הקשר בין השיר לסיפור?

מדוע הם שייכים לאותו פרויקט?

מה המסר?

איך זה קשור לפאנל שלכם ולתגובותיכם בעניין שכנים רצויים  .

על שוביניזם ועוד, גזענות, מדברים על סטריאוטיפים.



כתיבת רפלקציה-שלב שמיני

  התלמידים יכולים לכתוב רפלקציה על כל חלק שיבחרו מהפרויקט או

תחושותיהם  , הם מתבקשים להתייחס לתובנותיהם. על התהליך כולו

.ולתהליך שעברו



בחינה-שלב תשיעי ואחרון

:היבחנות על הטקסט ועל השיר

פרשנות ועמדה, ביקורת, שאלות תוכן

ציון אישי וממוצע קבוצתי



הזדהות עם דמות–כתיבה אישית 









פרויקט סטיקרים 
דויד גרוסמן/ שירת הסטיקר

בביצוע הדג נחש
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3698&wrkid=11712

קישור למילות השיר

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3698&wrkid=11712


 שירת הסטיקר"פרויקט  "

השירשמיעת-שלב ראשון

https://www.youtube.com/watch?v=GIbjpev6U5sקליפ להקה

https://www.youtube.com/watch?v=BmovgdQiXEQקליפ סטיקרים

אני מעודדת ניסיון של . שמיעה, אנו לומדים את מילות השיר מספר פעמים באמצעות קריאה
.התלמידים לכתוב כבר משמיעה ראשונה אילו סטיקרים הם מבינים

תוך כדי כך ניתן רקע קטן על כל  . מי הנמען ומה המסר, על כל סטיקר נשאלת השאלה מי המוען
החלק הזה מתאפיין בניסיון של התלמידים להתחקות אחר הפלג בחברה הישראלית שכתב  . סטיקר

.אנו עורכים רשימה של הפלגים השונים, את הסטיקר

 שיעורים התלמידים מכירים את השיר ואת מילותיו4-5לאחר השלב הזה שלעתים אורך.

שהוא בעייתי מבחינת אוצר המילים שבו, יש לציין כי אני בחרתי לא ללמד את הבית האחרון.

https://www.youtube.com/watch?v=GIbjpev6U5s
https://www.youtube.com/watch?v=BmovgdQiXEQ


אוצר מילים-בחינה

הבחינה מורכבת משני חלקים:

קלוז על מילות השיר -חלק א

רצוי להוציא מילים משמעותיות לאוצר המילים  , אני משאירה מילים ריקות להשלמה
...ייאוש, פטור, גיוס, מנצח, דורש: שלהם כמו

.בעולם( ייאוש-תשובה..................... )אין שום : לדוגמא

קלוז על משפטים אחרים-חלק ב

ומחסירה אותן ממשפטים  , אני מוסיפה בנק מילים של מילים אחרות משמעותיות מהשיר
. נוספים שאינם לקוחים מהשיר

.  על התלמידים להשלים את המשפטים באמצעות המילים שבבנק

או לנסות להתקבל ללהקה  , (קרבי-תשובה..............)אני מתלבט אם להתגייס ל: לדוגמא
.צבאית



מידעיתכתיבה 

מידעיתכתיבה -שלב שני

כל זוג תלמידים יבחרו סטיקר אחד -חיפוש מקורות
במילים שלהם בהיקף של  מידעיתשעליו יכתבו כתיבה 

בכתיבה יתייחס הזוג לנסיבות שבהן נוצר  . מילים100-כ
יהיה עליהם לחפש  )למוען לנמענים ולמסר , הסטיקר

.(מידע באינטרנט ולהעבירו למילים שמובנות להם

 מטויטתהכתיבה.



כתיבת טיעון

עבודה אישית-כתיבת טיעון-שלב שלישי

 (  המידעיתאחר ממה שבחר לכתיבה )כל תלמיד בוחר סטיקר
.מילים100-120וכותב פסקת טיעון בהיקף של 

  בכתיבה התלמיד יתייחס לשאלה האם הוא מסכים או מתנגד
כולל דוגמא מניסיונו או מהידוע , ומדוע, למסר המובע בסטיקר

.לו

 הטיעוניתלשיעור זה קודם שיעור העוסק בכתיבה.

 מטויטתהכתיבה



מסר-הפקת סטיקר

:התלמידים מעלים את המאפיינים המרכזיים, בכיתה מתקיים שיעור על העקרונות המרכזיים בכתיבת סטיקר

לרוב ביקורתי-מסר ברור

כתיבה קצרה וקולעת

משחק מילים

 (לפעמים)חרוזים

עיצוב

כל זוג מנסח סטיקר עם מסר שמעניין אותו להעביר  .

הזוג כותב את הסטיקר על הלוח ולא מסביר את המסר, באמצעות הערכת עמיתים אנחנו משפרים את הסטיקרים .

באמצעות המשוב הזה הזוג מבין אם הסטיקר הוא בעל מסר שעובד  , התלמידים מעלים מול הזוג את תובנותיהם מהמסר
. או לא

אם יש צורך בכך, החברים לכיתה עוזרים ברעיונות לניסוח מחדש.



עיצוב-הפקת סטיקר 

 התלמידים מעצבים סטיקר באמצעות ציור או
, תמונות: באמצעות שימוש באמצעים אינטרנטיים

.איורים וכדומה

  אנו מוציאים פוסטר של כל הסטיקרים לתלייה ברחבי
.בית הספר במספר עותקים

התלמידים מדווחים על תחושת גאווה כשהם רואים את  
.ס''ביהפרי עמלם מתנוסס על קירות 



בחינה שבה כל תלמיד -שלב חמישי ואחרון
על ושטויטושכתב , כותב את שני הטקסטים

מזיכרונו ובדומה מאוד למה , (מידע וטיעון)ידיי 
כך אני בודקת שאכן התלמידים  , שכתב בעבודה

כותבים את הטקסטים בעצמם שהם ניסחו  
. בעצמם ושהם זוכרים את מה שכתבו



רפלקציה

  התלמידים כותבים רפלקציה על התהליך
(.  מילים120כ )שעברו במהלך הפרויקט 

 מטויטתהרפלקציה.



תמונות מפוסטר סטיקרים אישיים









פרויקט אי בודד



פרויקט אי בודד

(.וכולם כותבים יחד בעברית בלבד, כל חברי הקבוצה שותפים לשיחה)עבודה בקבוצות 

רקע-שלב א

בעוד חצי שנה ינחת פה מטוס קטן ותטוסו בו לאי  : המורה מציג בפני התלמידים את הנושא

הדבר היחיד שאתם , אינכם יודעים בוודאות מה יש באי. על האי תחיו במשך חצי שנה. בודד

אבל אינכם , חיות שונות וצמחייה, סביר להניח שיהיו דגים, יודעים הוא שזהו אי טרופי

.יודעים עוד פרטים

משימה

לא לוקחים )פריטים שתרצו לקחת אתכם ונימוקים לבחירה 10עליכם לערוך רשימה של 

על יד כל פריט יש לכתוב נימוק  (. אלא פריטים בודדים, מערכות כמו תיק עזרה ראשונה

.מילים לפריט6-10לבחירתו בהיקף של 



שלב שני

עבודה לשהייה באיתוכנית-משימה

 (.כעמוד פוליו שלם)תכננו את החיים שם מכל ההיבטים האפשריים

,  חלוקת תפקידים, תרבות, מזון, בריאות, הישרדות: על התכנון להקיף את כל היבטי החיים באי

.ועודסדר יום , היררכיה

.המורה עובר בין הקבוצות ותומך בכתיבה

.  לאחר כשני שיעורים התלמידים יגישו למורה את המשימה לבדיקה

.מטויטתהעבודה 



הרשימה : התלמידים יכינו מצגת או סרטון שבו יופיעו כל הפרטים שתוכננו-שלב שלישי

.המצגת תכלול את הטקסט ותמונות או סרטונים שערכו. ותכנית העבודה

לא יהיה בו שימוש במהלך ההצגה בכיתה, חשוב לציין כי גם אם המצגת תכלול טקסט מדובר.

עליהם להכיר את כל הפרטים ולהיות מסוגלים לשאת דברים , על התלמידים להתכונן למצגת

באופן הזה כולם יהיו מוכנים , המורה יבחר את סדר הדיבור במהלך ההצגה, בפני הכיתה

. ולא רק לחלק מסוים שבחרו, לכול

 ללא קריאה מדף עזר, בעל פההמצגת תוצג בפני הכיתה.



מבחן אי בודד-מבחן

.לפניכם הצעה למבחן שערכתי













כתיבת רפלקציה

כתיבה על כל התהליך או על חלקו.



!תודה

מדריכת לשון עולים, עינת דהן

חינוך התיישבותי


