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 ת אחריותתעוד

 לקראת תעודות

 שכבה צעירה

 

 :רציונאל

  :אנו מגישים לתלמידינו מעידה על שני תחומיםשהתעודה 

   .מידת ההשתדלות וההשקעה. א

  ).ציונים(הישגים לימודיים . ב

פעמים יש ו ,בהתאמה זה לזהמצויים שני תחומים אלו שפעמים יש ש דעתאנו נוכחים ל, כמחנכים

  :אין התאמהש

 יש .גבוהיםשגים יהל גיעיםממשקיעים וגם משתדלים וגם  .לוהמצטיינים ָּבכ תלמידים יש 

 .נמוכיםוהישגיהם  ,אינם משקיעים -תלמידים שמצבם הפוך 

 ויש שאינם משתדלים כלל  .יש תלמידים שמשתדלים מאוד אך לצערנו הישגיהם נמוכים

 .והישגיהם גבוהים
אדם "התעודה מעידה גם על ה, הישגים הלימודייםחשוב שנזכור ונזכיר לתלמידינו כי מעבר ל

 מכבד או? מבצע תפקידים או מתנער מאחריות? משקיע או מזלזל .ן אדם אנייאיזה מ -" שבי

  .אלוהתחומים הלהתייחס לשני כתלמידים וכמורים ועלינו  ?גאוותןחברותי או ? בזהמ

לפי " (ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא: רהא אֹומֵ -ֶּבן הא: "כתוב) ג"משנה כ ,'פרק ה(במשנה במסכת אבות 

ואמרו שלא . לפי שיעור עמלך בתורה יהיה שכרך" :בפירוש המשנה ם"מסביר הרמב. )הצער השכר

 ...". ויגיעה יתקיים מן החכמה אלא מה שנלמד בעמל

. הדברים מכוונים לכל הלומדים ומעודדים לעמל ויגיעה גם את התלמידים שבדרך כלל קל להם

המביא את דברי  "אור זרוע"ללמוד מדבריו של בעל ה אפשרידים המתקשים יחס מיוחד לתלמ

שלא עלה בידו אלא דבר מועט  פי-על-ףא, יכול לטרוח האדם שטרח בתורה כל מה שהי: "המשנה

, מעשיאת רהלכות קז "או" (דלפום צערא אגרא, כאותו שטרח כמותו ועלה בידו הרבה נותנין לו -

 .)'סימן ו

מטרת יחידה זו היא להעצים את . למידהביות הקשורים ביחידה זו נתמקד בתחומי האחר

העביר מסר לכל הכיתה כי כל אחד ול, שלהם למידהההרגלי לשפר את תלמידים המשתדלים ה

  .תהליך הלמידה שלואחריות על  חתיכול לקואחד 

 

 :מטרותה

אחראיים  ,כילדים צעירים ,וגם הם .התלמידים יבינו כי לכל אדם תחומי אחריות משלו •

 .מסוימיםים חומת על

ככל שנהיה . בו התפקיד מתבצעשו כי מידת האחריות נמדדת באופן למדהתלמידים י •

 .מידת האחריות שבנו תגבר ,יסודיים ורציניים יותר

 . בהתנהגותם ובהרגלי הלמידה שלהם צטייניםמההתלמידים יגלו הערכה כלפי תלמידים  •
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 :ההכנות הנדרשות

באחד הדפים , מעט מהוהה תעודה. )'שלב א(ה שבסיפור יש להכין תעודה כדוגמת התעוד •

 .  כתב מחוקהו רטיבותסימנים של יש 

 .לקראת הפעילות בכיתה )1נספח (ולגזור את כרטיסי האחריות  צלםיש ל •

 .כמספר תלמידי הכיתה )2נספח ( "התעודה שהתרטבה"יש לצלם את דף  •

 .תלמידי הכיתהכמספר מחצית מ) 3נספח ( "תעודת האחריות"יש לצלם את דף  •

 

 :מבנה השיעור

 )מליאה(האחריות שלנו : פתיחה •

 )מליאה(התעודה שהתרטבה : 'שלב א •

 )עבודה יחידנית(לקחתי אחריות : 'שלב ב •

  )עבודה יחידנית(? יומה לפני ימה מאחורי: 'שלב ג •

 )עבודה יחידנית(האחריות שלי במחצית הבאה : 'שלב ד •

 

 :מהלך השיעור

 )מליאה(האחריות שלנו  :פתיחה

 ".נוהאחריות של": על הלוח את המיליםבגדול נכתוב  •

 : ונמיין אותם לשניים )1נספח (נציג בפני הילדים את כרטיסי האחריות  •
o  נדביק ) ג-כיתות א(את הכרטיסים השייכים לתחומי האחריות של תלמידינו

 .ל אותיות המילים שכתבנוללוח ע

o  צדנניח בלאחריות תלמידינו את הכרטיסים שאינם שייכים . 

  .תחומי אחריות למרות היותם צעירים יש, נציין בפני התלמידים כי גם להם כילדים •

  :ננהל דיון קצר על תחומי האחריות שלנו •

o כיצד נבצע אותם כראוי ? 

o מי הוא ילד אחראי ? 

o הםל שייכיםהאם יש עוד תחומי אחריות ה? 

 

 )מליאה(התעודה שהתרטבה  :שלב א

חביב וחבר טוב שמקפיד מאוד לבצע את תפקידיו  תלמיד, על יוסי לתלמידיםנספר  •

 . אחריות מלאהממלא אותם בו

 .נספר כי זו תעודתו של יוסי. את התעודה שהכנו מראש ונדפדף בהנציג בפני התלמידים  •

 .יוסי למד דבר חשוב הבזכותשתעודה זו , זו לא תעודה כשאר התעודות

 :את הסיפור הבאנספר  •
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יצא מבית הספר  ,שהיה גאה מאוד בתעודתו ,יוסי. שם זלעפותירד ג ותתעוד וביום שבו חולק

אפשר היה לראות את  אחד הדפים לגמרי ואיהרטיב את הגשם , אך אבוי .תחת מעילוכשהתעודה 

חשבון וקריאה , עות השונים כמו תורהולמרבה הצער דווקא הציונים במקצ .רשומים בוההציונים 

, ריכוז: ההליכותהרגלי הלמידה ו יםבו מפורטשומה שנשאר היה רק העמוד הראשון  ,נמחקו

 . 'ביצוע מטלות בכיתה וכו, שיעוריםהכנת 

הוא הצטער מאוד שלא יוכל להראות להוריו ולבני משפחתו את ציוניו  .עצוביוסי הגיע לביתו 

ובעצב התיישב על , הוא הניח את התעודה בצד .הרי חשוב לו להראות לכולם את הישגיו. הטובים

הוא  .אבא לא התרגש ,כשיוסי סיפר על התעודה שהתרטבה. א ראה זאת ושאל לשלומואב .הספה

: כשסיים הביט ביוסי בעיניים אוהבות ואמר. פתח אותה ועיין בציונים שנותרו, לקח את התעודה

כיצד " ,יוסי היה מופתע ."מה שכתוב כאן מספיק לי. אינני חייב לראות את כל ציוניך, יוסי"

הציונים אני מבין שאר גם בלי " :אבא המשיך .חשב בלבו" ?לק מהציוניםאפשר לוותר על ח

  ."שאתה תלמיד אחראי ורציני ושאתה ממלא את תפקידיך ברצינות

 

  :על הלוחאותם נכתוב נספר לתלמידים מה הם התחומים שבהם הציונים לא נמחקו ו •

 

 ?יוסי תלמיד אחראי תחומים אלו מספיקים כדי לדעת אםמדוע אבא חושב ש :נשאל •

           )אפשר להיעזר ברציונאל: שובהת(                    

 

 )ניתעבודה יחיד(לקחתי אחריות : שלב ב

   ?גם אנחנו יכולים לתת לעצמנו ציון גבוה באחריותהאם , נסביר כי כעת נבדוק את עצמנו •

 .להעריך את עצמם מהתלמידיםונבקש  )2נספח ( שהתרטבה תעודההמדף נחלק  •
o    3  מצטיין= חייכנים 

o 2 משתדל=  חייכנים 

o 1 אינו משתדל מספיק =  חייכנים 

 

   .ם על עצמםנעבור בין התלמידים ונשמע את דעותיה •

 
 )עבודה יחידנית(? יומה לפני? ימה מאחורי :שלב ג

o ַהָּגָעה ַּבְזַמן 
o ֲהָבַאת ַהִּציּוד ַהִנְדָרש 
o ן ְּבֲחָפָציוֶסֶדר ְוִאְרגּו 
o  ִריּכּוז 
o ַהְקָשָבה 

o    ִמְתָנֵהג ְּבָכבֹוד ַלמֹוִרים 
o ֲהָכַנת ִשעּוֵרי ַהַּבִית 
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 .נפנה את התלמידים למילה אחריות שבדף התעודה •

כך מידת  ,'תאות ומסתיימת ב' אאות שהמילה אחריות מתחילה ב מונסביר כי כ •

ואם ברצוננו לקבל אחריות מלאה על  ,'ועד ת' מא האחריות צריכה לכלול את הכול

לו יאבכל תלמיד יודע  ,ראשונהבסיום מחצית  ,כעת .'ועד ת' לבצע הכול מאהלמידה נשתדל 

 ,"מאחוריו"הם רכש אותם ושהוא הוא מגלה אחריות ורצינות ואפשר לומר תחומים 

 ."לפניו"ההשתדלות עוד העבודה וו ,לו תחומים ברצונו להשתפריאבו

 : ביק על פי הסדר הבאדולה ,נבקש מהתלמידים לגזור את ציורי התבחינים שעליהם דיברנו •

o  יש להדביק מאחורי  )חייכנים 3צייר (ם אחריות קיבל עליהרכש ותבחינים שכבר

 . המילה

o   יש  )חייכנים 3-פחות מ(תבחינים שעליו להשתפר בהם לקראת המחצית הבאה

 .להדביק לפני המילה
 

 )עבודה יחידנית( מחצית הבאהבהאחריות שלי  :שלב ד

 .נבקש להתבונן בכותרת ובתוכן הכתוב .)3נספח (האחריות נחלק לכל תלמיד את תעודת  •

נבקש לספר על  .דת אחריותקיבל תעוו קנה פעם משהום תלמידישהו מהינשאל אם מ

 ).?למה ?מתי? מי נותן למי( המקרה ולהסביר מהי תעודת אחריות

 .לקונההיצרן בין תעודת אחריות היא הסכם כי  כםסונ ,השוניםמקרים נשמע את ה •

 אם המוצר מתקלקל .לו לתקופה של פרק זמן מסויםעל המוצר ש אחריותמקבל היצרן 

 .  תיקונו לעהיצרן אחראי  ,בפרק הזמן הזה

גם אנחנו כך  ,וחלקכל חלק  עלאחריות צר מוצר ומקבל ישהיצרן מי כי כשםנוסיף ונסביר  •

 .   ותבחיןכל תבחין על אחריות מייצרים את התעודה ומקבלים 

תחום אחד שבו יתמקד במהלך  יבחרו, "לפניו"יתבונן בתבחינים שעוד נבקש שכל תלמיד  •

 .ויגלה כלפיו אחריות מיוחדת המחצית הבאה

אפשר להציע לתלמידים (נאסוף את תעודות האחריות ונשמור אותן במקום ידוע  •

 .)היזכר באחריות שלנוומדי פעם במהלך המחצית ל, לשמור את התעודה אצלם
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