
לכיתה וב"הלמפתח 
מתחברים לשורשים–פסיפס ישראלי : נושא היחידה

(SEL)חברתית -למידה רגשית
בדגש על ערך השונות
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המחודשת  " ב"הלמפתח "תוכניתזרקור על 
,לצוות החינוכי שלום רב

.מתפרסמת התוכנית המחודשת, "לשעת חינוך–ב"הלמפתח "שבהם אנו מציינים עשור לתוכנית , בימים אלה
(.SEL)למידה רגשית חברתית האופן שבו אפשר לקדם ומדגימות את ת /הבוגרפותחו בחיבור לדמות היחידות 
.  למידה החדשות לשיעורי חינוך בדגש על ערך השונות-אנו שמחות להגיש לכם את יחידות ההוראה, בשלב זה

?מה כוללת התוכנית
:למורה

:סילבוס לכל שכבת גיל המתפתח במעגלים הולכים ומתרחבים-סילבוס מעודכן . א
.במדינה ובחברה-כיתה ו ; בקהילה-כיתה ה ; בבית הספר-כיתה ד ; בכיתה-כיתה ג ; במשפחה-כיתה ב ; אני והזולת-כיתה א 

.  יחידות הוראה מובנות הכוללות מספר שיעורים והמציגות מגוון חלופות לבחירה-יחידות הוראה למידה. ב
.לניהול הלמידה וההתנסות בכיתה ובלמידה מרחוק( לרבות דיגיטליים)מגוון עזרים -עזרים . ג

:  לתלמידים
(.כרטיסי שיח ועוד, סיפורים, סרטונים, משחקים: כמו)עזרים מגוונים ללמידה ולהתנסות . א
(לרבות דיגיטליות)קבוצתיות וכיתתיות , משימות אישיות. ב

.יתפרסמו חומרים אלה ונוספים כיחידות דיגיטליות באתר, בהמשך. כחלק מפיילוט ראשוני, היחידות שלפניכם נשלחות אליכם כמצגות, בשלב זה
.בשאלות ובתוצרי הלמידה וההתנסות בכיתתכם, נשמח שתשתפו אותנו בתובנות

,  בהצלחה
זהבה שמש                                              אורית צאירי                                                                                             

תוכניותוח ממונה על החינוך החברתי ערכי                                                                       מנהלת אגף תכנון ופית
ל                                "לשכת המשנה למנכהאגף לחינוך יסודי                                                                                            
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מתחברים לשורשים–ישראלי פסיפס: זרקור על הנושאמבוא  •
מאפייני הגיל

מסרים, מטרות
מיומנויות וערכים, ידע

המשפחהסיפורו של שם–1שיעור 

סיפורו של שם המשפחה–טקסט .1שלב פתיחה•
?מי מכיר–חידון –חלופה ב שיח על שמות משפחה. 2שלב 

מרחוב האלוניםהילדים–איור . 1שלב מהלך•
של שם המשפחה"הסיפור"שיח על. 2שלב 

?שם המשפחה על שם מה–משחק –חלופה ב 

שם המשפחה שלי–יצירה–חלופה ב חלון לשם המשפחה-הצגה עצמית סיכום•

גלגולו של הסיפור המשפחתי–2שיעור 

?מה המוצא שלי–סרטון . 1שלב פתיחה•
"חיבור לשורשים"שיח על. 2שלב 

זיכרונות מארץ המוצא–סרטונים . 1שלב מהלך•
שיח על הסיפור המשפחתי. 2שלב 

הסיפורים האישיים שלנו-שיתוף –חלופה ב 

מסכמים תובנותסיכום•

מהלכה למעשה–מתחברים לשורשים –3שיעור 

שואלים את החברים על המשפחה-חלופה בנערכים לראיין בן משפחהפתיחה•
"פסיפס כיתתי"מבקרים בתערוכת -חלופה ג

משתפים-ב חלופה משפחהמראיינים בן מהלך•
מתכננים את התערוכה שלנו-חלופה ג

שיח מסכם-חלופה בומוקירים את משפחות ילדי הכיתהמכירים סיכום•
מכינים את התערוכה שלנו-חלופה ג

מבנה היחידה והמתודות
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זרקור על הנושא–מבוא 

.'והיא מיועדת לכיתה ו, "מתחברים לשורשים-פסיפס ישראלי : "יחידה זו עוסקת בנושא
.חווים שלב משמעותי של גיבוש הזהות' תלמידי כיתה ו

.היכרות מעמיקה עם השורשים שלהם ועם המשפחה ומסורותיה מהווה ציר מרכזי בגיבוש הזהות
של המשפחה המורחבת  )דרך סיפורי העלייה , מהחיים בארצות המוצא: במעגל המשפחתי הם עשויים להיחשף לשורשים שלהם

.ועד למסורת הנהוגה בהווה( המצומצמתאו /ו
.  היכרות עם המורשת המשפחתית תורמת לעיצוב זהותם האישית ומבססת את היותם חוליה בשרשרת הדורות

.  ומתחזקת ההשפעה של קבוצת השווים, בגיל ההתבגרות משתנה מקומה של המשפחה בחיי המתבגרים
.באמצעות יחידה זו מעמיקים המתבגרים את ההיכרות עם מרכיבים שונים בסיפור המשפחתי שלהם ושל חבריהם

.מעודד אותם להכיר את השורשים שלהם ולכבד ולהוקיר את השורשים של חבריהם, באמצעות יחידה זו, העיסוק בנושא

זרקור על הנושא

כיתה וכיתה הכיתה דכיתה גכיתה בכיתה א

כל אחד
יחיד ומיוחד

משפחה מיוחדת  כל
,אנשים שוניםשונים ומתחבריםבמינה

דעות שונות
לכל אחד

כישרון מיוחד
–פסיפס ישראלי 

מתחברים לשורשים

הנושאים הנלמדים בדגש על ערך השונות
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1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה



מטרות ומסרים–מבוא 

'כיתה ו

שכבת הגיל

(בדגש על שמות המשפחה והסיפורים המשפחתיים)העלאת המודעות לדומה ולשונה בין משפחות ילדי הכיתה •
(בדגש על שמות המשפחה והסיפורים המשפחתיים)בירור התנהגויות המבטאות כבוד כלפי השורשים של החברים •

מטרות

יש סיפור משפחתי ייחודימאיתנולכל אחד •
חשוב שכל אחד יכיר את הסיפור המשפחתי שלו ושל חבריו-" מתחברים לשורשים"•
היכרות עם הסיפורים המשפחתיים תתרום לתחושת הקרבה והשייכות•

מסרים מרכזיים

מתחברים לשורשים-פסיפס ישראלי 

הנושא
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כבוד האדם והמשפחה
(5)לזכויותיו ולתרבותו , כבוד לאדם

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל
(6)היכרות וכבוד לתרבויות ולמורשות אחרות במדינה 

מיומנויות וערכים, ידע–מבוא 

ערכים

בדגש על שמות המשפחה )הדומה והשונה בין משפחות ילדי הכיתה •
(והסיפורים המשפחתיים

ביטויי כבוד כלפי השורשים של ילדי הכיתה•

ידע

קוגנטיביות
(  2)הבעה בעל פה , (1)חילוץ מידע מטקסט כתוב : שפתיתאוריינות 

SEL))אישיות -תוך
(3)הכרת העצמי : עצמיתמודעות 

SEL))אישיות -תוך
(4)תרבותית -רגישות חברתית:חברתיתמודעות 

מיומנויות

ערכים

מיומנויות

להרחבה
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סיפורו של שם המשפחה–1שיעור  
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פתיחה-1שיעור 
תיאור השלב  השלב

סיפורו של שם המשפחהפתיחה
.להיות משמעות הקשורה לעבר ולארץ המוצאלשם המשפחה עשויה

סיפורו של שם המשפחה–טקסט–א חלופה 
סיפורו של שם משפחה–קראו את הטקסט

?מה הרגשתם? כשקראתם את הטקסטמה חשבתם•
(1)? מה משותף לכל המשפחות הנזכרות בטקסט•
(ארץ המוצא ועוד, משמעות השם, שם המשפחה)? מה מייחד כל אחת מהמשפחות•
(.שושלת ועוד, הסבתא/שם הסב, תפקיד בקהילה, ארץ מוצא, מקצוע)? מאחורי שמות המשפחה"מסתתר"מה •

?מי מכיר-חידון –חלופה ב 
(  חייט, קצב, נגר: כמו)? מי  מכיר שם משפחה המזכיר מקצוע•
(רלין, יזדי,טולדנו, צנעני: כמו)? ארץ מוצא/מי מכיר שם משפחה המזכיר עיר•
(לוי, כהנא, כהן: כמו)? מי מכיר שם משפחה המזכיר שושלת משפחתית•

מידע למורה על שמות משפחה
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https://drive.google.com/file/d/1cDJydSaov4Z-GDwlLbta-WqmGEBlBPtr/view?usp=sharing


מהלך-1שיעור 
תיאור השלבהשלב

הילדים מרחוב האלונים  -איור –חלופה א מהלך
משפחותשמות מגוון-בקבוצות 

5הילדים מרחוב האלונים את הכירו

:שוחחו
?5מאילו ארצות מוצא הגיעו משפחות הילדים הגרות ברחוב האלונים •
?  אילו שמות חיבה ניתנו לילדים•
?על מה זה מעיד. הסבים והסבתות בחרו לתת לנכדים שמות חיבה בשפת ארץ המוצא•
(המקצוע שבו עסקו במשפחה, ארץ המוצא או היישוב שמהם הגיעה המשפחה)?על מה מרמז שם המשפחה•

לוח בקרה+ ?  על שם מה-שם המשפחה -משחק –חלופה ב 
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סיכום-1שיעור 
תיאור השלבהשלב

אישיסיכום
חלון לשם המשפחה-הצגה עצמית –חלופה א 

ובו איור של חלון ויכתוב  דףכל תלמיד יקבל •
.המשפחהשם משפחתו ואת המקור של שם , את שמו•

שם המשפחה שלי–יצירה –חלופה ב 
.הדבקה של משהו שמסמל את שם משפחתו/כיתוב/כל תלמיד יכין יצירה ובה ציור

".נגר"רהיט מסמל את שם המשפחה : לדוגמה
שמות משפחה בכיתה–דיגיטלית –חלופה ג 
במליאה

:ושוחחו, התבוננו בתוצרים של שמות המשפחה
(השםמשמעות , מקור השם)? על שמות משפחהאילו דברים חדשים למדתם •
?מדוע חשוב שכל אחד יכיר את הסיפור שמאחורי שם המשפחה שלו•
כדי שנכיר ונוקיר את השורשים של  )?מדוע חשוב שנכיר את הסיפור שמאחורי שמות המשפחה של ילדי הכיתה•

(4)( כדי שלא נלעג לאחרים על שמות המשפחה שלהם; כדי שנכבד את שמות המשפחה השונים; אחרים
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גלגולו של הסיפור המשפחתי-2שיעור  



פתיחה-2שיעור 

תיאור השלבהשלב
במליאהפתיחה

להתחבר לשורשים
(.2.50עד דקה 0.13דקה )המוצא שלו מהשבו שחר מגלהילדי בית העץמהסדרהצפו בקטע . א

:נקודות לדיון. ב
.גילה שחר שהוא ממוצא פרסי, לקראת הכנת עבודת שורשים•

?  יודע דבר על המוצא שלושאינוכיצד הרגיש כשגילה •
?  מה למד על משפחתו מאלבום התמונות שהראתה לו סבתו•
?כיצד הרגיש בעקבות הדברים שסיפרה לו•

.  מכירה את המאכלים והלבוש המאפיינים את ארצות המוצא שלה, בניגוד לשחר, רומי•
? מה יחסה לכך

":להתחבר לשורשים שלו"רומי מציעה לשחר •
?  למה היא מתכוונת•
?לדעתכם, מדוע זה חשוב•
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https://www.youtube.com/watch?v=6lhS3dv_Epg&t=110s


מהלך-2שיעור 
תיאור השלבהשלב

לכל משפחה סיפור מיוחד  מהלך
זיכרונות מארץ המוצא–סרטונים –חלופה א 
בקבוצות

(6): כל קבוצה תצפה בסרטון אחד ותשוחח על הזיכרונות המתוארים בו
לריח, זיכרון הקשור למאכל-
למשפחה, זיכרון הקשור לבית-
זיכרון הקשור לעלייה  -

:הסרטונים
7.25עד 1.33מדקה החל–יופןמשפחת -בלרוס משפחת עמיר-תימן 

משפחת דהאן-מרוקו ני'אגאדגמשפחת -פרס 
משפחת אבוהב-טורקיה 

הסיפורים האישיים שלנו-שיתוף –חלופה ב 
בזוגות

שסיפר לו בן משפחה לקראת  , כל תלמיד ישתף את חברו בזיכרון משפחתי הקשור לארץ המוצא של משפחתו
.השיעור
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https://www.youtube.com/watch?v=AJyDkvh837c&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=gS38M4HAIqs#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=-mk63JaUBcc
https://www.youtube.com/watch?v=XF6Bmzl25YE&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=VvSAWKrp8iA&t=30s


סיכום-2שיעור 
השלבתיאורהשלב

במליאהסיכום
.(2)שעליהם שוחחו התלמידים ישתפו בזיכרונות 

נקודות לדיון
:סיפרו את הסיפור המשפחתי שלהם( בני המשפחות שלכם: או)האנשים שבהם צפיתם . א
?מה זכור להם במיוחד•
(גאווה, שמחה, געגוע)?אילו רגשות נלוו לסיפורים•
? מדוע חשוב שכל אחד יכיר את הסיפור המשפחתי שלו. ב
, מחזק את תחושת השייכות למשפחה, תורם להרחבת הידע על אודות השורשים המשפחתיים)

(להבנת הזהות האישיתתורם 
?מה תוסיף לכם ההיכרות עם הסיפורים המשפחתיים של ילדי הכיתה. ג
(הסמלים והמנהגים של המשפחות השונות, ההתנהגויות, נוכל להבין ולהוקיר את התרבות)
(5)?כיצד תוכלו לבטא כבוד כלפי הסיפורים המשפחתיים של ילדי הכיתה. ד
,  לקבל את המנהגים של ילדי הכיתה, להקשיב בפתיחות, לאפשר לכל אחד לשתף בסיפור המשפחתי לפי בחירתו)

(לא ללעוג לסיפור המשפחתי של אחרים

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה



מתחברים לשורשים–מהלכה למעשה –3שיעור 



מהלכה למעשה–3שיעור 
תיאור השלבהשלב
פתיחה

מהלך

סיכום  

ומשתפיםמראיינים בן משפחה –חלופה א 
:באחד הנושאים הבאיםבזמן הקרוב יקבל כל תלמיד הזדמנות לשתף

כרטיס ריאיוןבאמצעות " סיפורו של שם משפחה"-מתחברים לשורשים -
כרטיס ריאיוןבאמצעות " גלגולו של הסיפור המשפחתי"-מתחברים לשורשים -

?ומדוע, איזה בן משפחה תרצו לראיין: הריאיון ובחרוקראו את כרטיסי•

(.3)התלמידים יראיינו את בני המשפחה 

ומוקירים את משפחות ילדי הכיתהמכירים 
עם בן המשפחה  בריאיוןכל תלמיד בתורו יספר על הדברים שלמד 

.ניתן לרכז את התשובות של בן המשפחה בכרטיס או לצלם את הריאיון ולהקרין בכיתה
:סכמו

?אילו דברים חדשים למדתם על חבריכם•
?  מדוע? ריגש אתכם/סקרן/מה הפתיע•
?לקשר ביניכם ולאווירה בכיתה, במה השיתוף תורם לכם•

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה  
למעשה



מהלכה למעשה–3שיעור 
תיאור השלבהשלב
פתיחה

מהלך

סיכום

ומספרים  שואלים-שיתוף –חלופה ב 
. במעגליושבים •
.את הכרטיס על הכיסאומניח כל תלמיד כותב על פתק שאלה שברצונו להפנות לחבריו בנושא הסיפור המשפחתי •

.בקישורהדגמה 

.  מחליפים מקומות•

.ישבתלמיד ישיב על השאלה שכתובה בפתק שעל הכיסא שעליו כל 

שיח מסכם
?אילו דברים חדשים למדתם על חבריכם•
?  מדוע? ריגש אתכם/סקרן/מה הפתיע•
?לקשר ביניכם ולאווירה בכיתה, במה השיתוף תורם לכם•

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה  
למעשה

https://www.youtube.com/watch?v=WgPNzQ8aT2s&list=PLqgGKSIJxNNWYFQ0suRPbaOfaMo-DfAPn&index=39


מהלכה למעשה–3שיעור 
תיאור השלבהשלב

פתיחה

מהלך

סיכום

"כיתתיפסיפס"בתערוכת מבקרים–חלופה ג 
:(קישור לתערוכה)שהכינו תלמידי כיתה ו " פסיפס ישראלי"בתערוכת בקרו 

?  מה ראיתם בתערוכה•
?למה התחברתם?מה אהבתם•
? מה למדתם על ארצות המוצא של תלמידי כיתה ו•

מתכננים את התערוכה שלנו
:שוחחו והחליטו, תכננו תערוכה משלכם

?אילו ארצות מוצא: מה תכלול התערוכה•
?כמה פריטים יהיו בכל חדר?מה יהיה בכל חדר

?כיצד תשיגו את התמונות שתשלבו בתערוכה•
?את מי תשתפו בהכנת התערוכה?את מי תראיינו•

.הכינו את התערוכה וחישבו בפני מי תרצו להציג אותה

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה  
למעשה

https://www.artsteps.com/view/5f8c0a062bdecb60e8a4dca5
https://www.artsteps.com/view/5f8c0a062bdecb60e8a4dca5


שלבשיעורהכלי

חלופה א–פתיחה ראשון  של שם משפחהסיפורו–טקסט 1

חלופה א–מהלך ראשון  הילדים מרחוב האלונים–איור 2

חלופה ב –מהלך ראשון  ? על שם מה-שם המשפחה -משחק 3

חלופה א–סיכום ראשוןחלון לשם המשפחה–יצירה 4

חלופה ג–סיכום ראשוןשמות משפחה בכיתה–משחק דיגיטלי 5

מהלכה למעשהשלישי"סיפורו של שם משפחה"-ריאיון כרטיס6

מהלכה למעשהשלישי"גלגולו של הסיפור המשפחתי"-כרטיס ריאיון 7

ליחידהעזרים 



חזרה



חזרה

5הילדים מרחוב האלונים 
.5ילדים הגרים בבית המשותף ברחוב ארנון , אריאל וחן, אמיתי, נועה, ליה, רוני, הילה: אתהכירו 

?ומה מקור שם המשפחה שלהם? רוצים לדעת איך מכנים אותם במשפחה
?.תגלו את התשובות, במעבר עם העכבר על כל חלון

5קישור לילדים מרחוב האלונים 

ארץ המוצא של  . בערבית" צבעי"המשפחה שלי הוא שם. הילה דהןשמי 1.
" חיים שלי"–" עומרי"סבתא שלי קוראת לי . מרוקומשפחתי היא 

.במרוקאית

ארץ . בגרמנית וביידיש" פולני"שם המשפחה שלי הוא . רוני פולקשמי 2.
"  מתוק"–ה'זיסעלסבא שלי קורא לי . פוליןהמוצא של משפחתי היא 

.ביידיש

שם המשפחה שלי ניתן לאנשים שגרו בעיר  . מוסקוביץליה שמי 3.
ההורים שלי קוראים לי . רוסיהארץ המוצא של משפחתי היא . מוסקבה

.ברוסיתחתלתולה–" קוטיק"

שם המשפחה שלי ניתן לאנשים שגרו בכפר פן . פנקרנועה שמי 4.
מרי "סבתא שלי קוראת לי . הודוארץ המוצא של משפחתי היא . שבהודו

.בהינדית" חיים שלי"–" אן'ג

שם המשפחה שלי ניתן לאנשים שגרו בעיירה . תנעמיאמיתי שמי 5.
סבא שלי אומר לי . תימןארץ המוצא של משפחתי היא . תנעים שבתימן

.בערבית תימנית, "אני כפרתך"–" לשפדאאנא "

ארץ . בספרדית" בנאי"שם המשפחה שלי הוא  . אריאל טפירושמי 6.
"  יקירי"–" קרידו"סבתא שלי קוראת לי . ספרדהמוצא של משפחתי היא 

.בספרדית

ארץ המוצא . בפרסית" בן דוד"שם המשפחה שלי הוא . דוידיאןחן שמי 7.
חיים  "–" ונם'ג"סבא וסבתא שלי קוראים לי . איראןשל משפחתי היא 

.בפרסית"שלי

:שוחחו, מרחוב האלוניםלאחר שהילדים הכירו את הילדים 

?האם אתם יודעים מה מקור שם המשפחה שלכם? האם יש לכם שם חיבה מיוחד במשפחה: ספרו לנו
?ואולי תגלו את ההסבר לשם החיבה שלכם במשפחה? מה מקור שם המשפחה שלכם: חשבו, אחר כך

https://clic.kim/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95


חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



שמות משפחה בכיתה

חזרה

.בכיתה ילדות וילדים ששם משפחתם עונה על ההגדרות שבלוחגלו 
! קיבלתם נקודה? מצאתם

קישור למשחק

:רשימת ההגדרות
מקורו במקצוע

מקורו בשם של מישהו מהמשפחה
(  שּונה משם לועזי לשם עברי, כלומר)ֻעְבַרת 

מבטא ארץ או עיר מוצא
ראשי תיבות של מושג

מקורו בשם של בעל חיים
מקורו בתכונות גוף או אופי

מקורו בשם של שושלת

:הוראות למורה
.מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות
.בוחרים באקראי שאלה מהכלי. המורה מקרינה את הכלי על הלוח

.בכל שלב נציג מכל קבוצה ניגש ללוח ונדרש לענות על השאלה שבכלי
-עוברים ל-אם לא הצליח . לרשות הנציג חצי דקה לענות-1שלב 
. דקות לחפש באינטרנט2הקבוצה מקבלת : או, מישהו מהקבוצה שלו יכול לענות-2שלב 

-עוברים ל, אם לא הצליחו
.השאלה עוברת לקבוצה השנייה-3שלב 

.עד שמכריזים על הקבוצה המנצחת, וכן הלאה

https://clic.kim/bingo-sonut-1


חזרה



חזרה



נספחים

מיומנויות דמות הבוגר1

ערכי דמות הבוגר2



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



לשעת חינוךב"הלמפתח 

פיתוח וכתיבה, ייזום
האגף לחינוך יסודי, ערכי-ממונה על החינוך החברתי, אורית צאירי
ל"לשכת המשנה למנכ, תוכניותמנהלת אגף תכנון ופיתוח , זהבה שמש

צוות היגוי
שפירונורית , קושלבסקירויטל , אורטל ליבנה, כהןענת , זהביאתי , בראלאירית 

מדריכות המחלקה לחינוך לחיים בחברה

עריכת לשון
נילי גרבר

עיצוב עזרים
רעות שוורץ


