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הלאומי הזיכרון  על  המופקד  העיקרי  המוסד  היא  הלאומית  העם    –  הספרייה  כל  אלא של  ישראל  מדינת  של  רק  לא 
יד,  ארכיונים,  משימתה היא לשמש בית לאוספים.  היהודי בתפוצות תרבות  ,  מפות,  מסמכים,  כתבי  ואוצרות  מוזיקה 

 . דורות הבאיםמען הולשמר אותם ל ,נוספים

חווית למידה זו .  את הדור הבא  ולרתום למסע גם,  ים לצאת איתך למסע משותף באמצעות אוצרות אלהאנו מתרגש
 . הרהר בחיבור שלהם ליהדות ולישראלל ותאפשר לתלמידות ולתלמידים ברמה האישית,תחזק משמעות ורלוונטיות 

 . הנה כמה המלצות ומידע מועיל שיאפשרו לך למקסם את המשאבים שלנו

  

דרכים במגוון  שלנו  בחומרים  להשתמש  ובחר  חשבו.  אפשר  הבאים  המסלולים  שני  למידה    ועל  המתאימה  בחוויית 
 .ביותר לצרכים שלכם

   .תהשתתפות בתחרות כתכנית עצמאי :1מסלול 
חלקם או  )והתלמידים    ת למידה ששיאה בהשתתפות של התלמידות י כחלק מחווי  שילוב של מערכי השיעור  :2מסלול  

ובחודשים לקראת יום העצמאות ניתן להראות    ,לכבוד יום העצמאות  יתספר -בית  תערוכה  ניתן ליצור.  בתחרות(  כולם
  .פעילויות היצירתיות המוצעות בכל יחידהתוצרים אחרים המשולבים ב

  
  

 למידה,   מיומנויותבומסויים    בנושאידה מתמקדת  כל יחיצרנו שישה מערכי שיעור, כאשר  ,  ת הלמידהילסייע לחווי   כדי
היחידות  .  חקר מתוך סקרנותכדי לערב את הלומדות והלומדים ולקדם  פריטי מקור  וכוללת הדגמה כיצד להשתמש ב

  .תלמידות והתלמידיםכוללות גם הצעות לפעילויות עבור ה

 6 5 4 3 2 1 מערכי שיעור 

לחשוב כמו   כותרת 
 ן היסטוריו

ארץ זבת חלב 
 דבש ו

האישי שמאחורי  
 ההיסטורי 

תמונה שווה אלף   צליל מכוון  ? מה במסגרת
 מילים

פריטי למבוא  נושא
 מקור

אנשים מאחורי ה מזון וחקלאות 
 תמונות ה

 מדינה וחברה  קהילה וחגיגות  וספורטות אומנ

פרטים תשומת לב ל הזדהות וחיבור השוואה וניגוד  התבוננות וניתוח  מיומנות
 והסקת מסקנות 

 מדיה ומסרים  והתאמה סיווג  

יחידה משלבת מיומנויות ומתודולוגיות ספציפיות לנושא מסוים ליישם בקלות כל מיומנות    אפשראך  ,  שימו לב שכל 
מקור  ועל  נושאים    עלומתודולוגיה   כן.  אחריםפריטי  ש,  כמו  פי  על  מודולריאף  באופן  בנויות  בחום ,  היחידות  מומלץ 

מקרה יחידות    ללמד בכל  ללמידה באמצעות    1ידה  יח:  6-ו  1את  מבוא  את    6יחידה  ;  פריטי מקורמשמשת  מכוונת 
 .תחרות הכרזותקראת הלומדים ל

 : כל יחידה מכילה

 מסוים נושא  סביב פריטי מקור מבחר  •
 לדיון שאלות  •
 פעילויות קבוצתיות ללמידה פעילה  •
 פעילויות יצירתיות לביטוי אישי  •
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זהפרויצורך  ל עשיר    ויצרנ,  קט  מקור    75  הכוללאוסף  הלאומיתפריטי  למידה ,  מהספרייה  לתהליך  בסיס  שישמשו 
 . על ידי התלמידות והתלמידים השראה לעיצוב הכרזה יעניקו במקבילו, משמעותי

  

רים אירועים  המתא ,  משנייםבניגוד למקורות  .  הם מסמכים ממקור ראשון המשמשים עדות ישירה מהעברפריטי מקור  
כצוהר לעבר  פריטי מקור  השימוש ב  .הצצה ישירה ואותנטית לתקופה שבה נוצרומאפשרים  פריטי מקור  ,  היסטוריים

  .להתחבר באופי אישי לאירועים היסטוריים ות והלומדיםללומד ומסייעמאפשר הבנה מעמיקה יותר של ההיסטוריה  

 :להשתמש בגישה שבה ארבעה שלבים אנו מנחים את הלומדות והלומדים , ה הלאומיתיבספרי 
 התבוננות : 1שלב 
 רשמים ראשוניים •
 ?( מה המסר שמועבר) יצירת סקרנות ועניין •
 ?( הבחנת במשהו מפתיעהאם , לדוגמה)תשומת לב לפרטים  •

  
 ניתוח : 2שלב 
 ?( הפריטמה היתה מטרת ? של הפריט מי היה קהל היעד, לדוגמה)חקר  •
 ?( תר או תומך בדברים שידועים לךסו  הפריטהאם , לדוגמה)ארגון המידע  •
 ?( זה פריטמה קרה בעולם כשנוצר  , לדוגמה)תן הקשר מ •

  
 חיבור : 3שלב 
 ?( גורם לך להרגיש  הפריטאיך  ,  לדוגמה)ת קשר רגשי יציר  •
 ?(גורם לך לחשובהפריט על מה , לדוגמה)מעורבות ו אינטראקציה •
 ?( ליך ולחיים שלךמתחבר א הפריט איך , לדוגמה)אישי וחיבור  מציאת רלוונטיות   •

  
 יצירה : 4שלב 
 אומנותית  בחיבור או בפרזנטציה פריט המקורשילוב  •
 מתן פרשנות ושיתוף במחשבות שלך במסגרת דיון בקבוצה  •
 המתהווה   לסיפור היהודי אישית תרומה •

  
  

 רפלקציה : 1שלב  

 .המעורבות תשמש כעוגן ליצירת הכרזה. ת מהשאלות המהותיות שלהלןהלומדות והלומדים יעסקו באח 
 ? עולם היהודי יחס לישראל ב  שלתפקיד  מה •
 ? איך מעצבת ישראל את הסיפור היהודי שלי?  איזה תפקיד ממלאת ישראל בחיים שלי •
  ?האם ערכים אלה השתנו במשך השנים? ישראל כיום ( או צריכה לייצג) אלו ערכים מייצגת  •

 אוצרּות: 2שלב  

מתחבר  יבחרו מקור אחד או יותר שמדבר אליהם ו ,  פריטי מקור  75  של  באוסף שלנויעיינו  הלומדות והלומדים  
 . , ובהשראת מקורות אלו ייצאו לתהליך היצירהלשאלה המהותית שהם עוסקים בה

 

mailto:Shuvi.Hoffman@nli.org.il


 
 
 

   Shuvi.Hoffman@nli.org.il כתבו לנו להתייעץ ולספר איך הולך!

 

 יצירה : 3שלב 

לציון   כרזה  יעצבו  והלומדים  לישראל  75הלומדות  עצמאות  אתאשר  ,  שנות  ואת    שלהם  התובנות  מבטאת 
 לישראל. החיבור שלהם 

 הגשה : 4שלב 

 (.יום העצמאות) 2023, באפריל 26עד ההגשה  טופסאת הלומדות והלומדים ימלאו 

 .מארגונים שותפים ומנציגות ונציגים ה הלאומיתיההגשות יעברו שיפוט בידי ועדה שמורכבת מצוות הספרי 

 : להלן הקריטריונים לשיפוט הכרזות

 3 מהשאלות המהותיות ( או יותר)אחת יחס למסר ברור המעוגן ב העברת מסר 

 /עיצוב
קומפוזיציה  

 אומנותית 

 : שימוש בעקרונות עיצוב במוצר הסופי
 צורה ומבנה  •
 צבע  •
 הדגשה •
 קומפוזיציה  •
 תנועה  •
 אחידות  •

2 

 סקרנות  ויצירת משיכת תשומת לב הצופים • יצירתיות 
 רה גישה ייחודית ויצירתית ביחס לתימה שנבח  ביטוי של •

2 

 תיאור והסבר קצר של האלמנטים העיקריים בכרזה  • אמירה אומנותית 
 לישראל  המסר המועבר בכרזה מביעה את הקשרכיצד  – צהרה אישיתה •
הספריההגשה   • של  הראשוניים  המקורות  כיצד  שימשו  יממחישה  הלאומית  ה 

 השראה לתוצר הסופי 

3 

 10   כ"סה

 : תהליך

 2023 ליבאפר  26: תאריך אחרון להגשה •
 ( ערב שבועות) 2023 במאי 25: והזוכים ה על הזוכותהחלט •
 . יה הלאומיתי הכרזות המנצחות יופיעו ברשתות החברתיות ובאתר הספר •
 :כדלהלן(, אישי וקבוצתי)לקבוצות גיל ובשני מסלולים  לפי השיפוט והענקת הפרסים על העבודות יתבצעו •

 
 ( ב"י-'כיתות ז)ית ספר תיכון ב  –חטיבת ביניים  '(עד כיתה ו)חטיבת ביניים  – יסודי

 דולר לכרטיס טיסה לישראל 750 דולר לכרטיס טיסה לישראל 750 פרס אישי 

פרס 
 קבוצתי/כיתתי

בית 750 ספרית על ישראל -דולר לפעילות קבוצתית או בית 750 או  קבוצתית  לפעילות  -דולר 
 ספרית על ישראל 
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העצמאות ביום  הכרזה  הגשת  לקראת  הזמן  את  לארגן  כיצד  הצעה  שיכולים  ,  להלן  השיעורים  במערך  שימוש  כולל 
  .עמוקה ומרתקת, להעשיר את התהליך ולהפוך אותו לחוויה לימודית ממושכת

מערכי  הכנה לתחרות  חודש 
 שיעור 

 הכללים והדרישות  ,התחרותהצגת  • דצמבר 
 בהן בכיתה  וןי ודותיות התחרות סביב השאלות המה רוסג ימ •
 כדי להעשיר את התהליך היצירתי  מורה לאומנות עםלעבוד  המלצה: •

 1יחידה 

ינואר 
 פברואר 

 ללומדות והלומדים לבחור את השאלה המהותית שלהם  עזור •
 להם לחקור לעומק את המקורות העיקריים ולקיים סיעור מוחות  אפשר •

 5-2יחידות 

 המסר  ביטויחשיבה משותפת על עיצוב כרזה ל • מרץ 
על   • גרפיעבודה  עיצוב  של  דוגמאות  באמצעות  בצבע  ,  הגרפיקה  שימוש 

 ' ובתמונות וכו
 ( יספר -תהליך פנים בית)טיוטות ראשונות הגשת  •

 6יחידה 

 ת ו הסופי הכרזות תיר יצ  • אפריל 
 לב לכל הרובריקות והדרישות  תוך תשומת, הטופסמילוי  •
 יום העצמאות  – באפריל  26הגשות לתחרות עד  •

 

 ה על הכרזות המנצחות החלט • מאי 
 

! נשמח לענות לכם על כל שאלה. פנו אלינו להתייעץ, לשאול ולספר איך  אנו בספרייה הלאומית עומדים לרשותכם
 . הולך

 Shuvi.Hoffman@nli.org.il  תחינוך בתפוצו רכזת, שובי הופמן 
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 מבוא לפריטי מקור  נושא:
 בוננות, ניתוח, שאילת שאלות, העלאת השערות על סמך מידע מוגבל הת מיומנויות:

 
מאנשים   ,בהיותם דיווחים מיידיים של נושא או של אירוע,  יחידה זו מתמקדת בפריטי מקור ובערכם כמקור מידע אמין

אליו ישיר  קשר  להם  יום.  שהיה  חלק  הם  מקור  פריטי  כיצד  כיום-נלמד  מחיינו  החשיבה    ;יומי  דרך  של באמצעות 
נחשוב כיצד נקודות מבט שונות יכולות  ,  כמו כן.  נשער מה יכולים המקורות ללמד אנשים אחרים עלינו  ,היסטוריונים

 .בהתאם להקשר ולפרשנות אישית, לנבוע מאירוע אחד או ממקור ראשוני אחד

מקור מעוגן בחקר פריטי  ראשון.  המסע שלנו עם הספרייה הלאומית  מסמכים ממקור  לנו   פריטי מקור הם  שעוזרים 
ההיסטוריה של  יותר  מעמיקה  הבנה  ולאפשר  העבר  לאירועי  מסוים  .  להתחבר  לרגע  הצצה  הוא  ראשוני  מקור  כל 

ביקורתית,  ככזה.  בהיסטוריה חשיבה  מיומנויות  באמצעות  והלומדים  הלומדות  יפתרו  שאותה  תעלומה  מעין  . הוא 
הלאומית ב,  בספריה  להשתמש  והלומדים  הלומדות  את  מנחים  שלביםאנו  ארבעה  בת  חקר  ,  גישה  תהליך  מעין 

 .שמסייע למידה ולחיבור לנושאים הנדונים

 (לגיבוש שאלות טכניקה) QFT-גלריה ו: שיח פעילות קבוצתית

 (. על הקירותאו /ועל שולחנות )מבחר פריטי מקור יפוזרו בחדר  •

אליכם • שמדבר  אחד  ראשוני  מקור  ובחרו  בחדר  מו,  הסתובבו  או  סקרנותכם  את  תשומת  מעורר  את  שך 
 .לבכם

זה • מקור  אודות  על  שאלות  עשר  לפחות  סגורות  .  נסחו  לשאלות  השאלות  את  לסווג  שאלות  )נסו 
ידי מי ולאיזו מטרה,  למשל מתי ואיפה היא נוצרה,  חד ערכית-אינפורמטיביות עם תשובה חד  לעומת ?(  על 

פתוחות   מסוים)שאלות  מחקר  מצריכות  שתשובותיהן  ז:  הערה(.  שאלות  על  בתרגיל  לענות  צורך  אין  ה 
 . השאלות אלא להתמקד בשאלתן

 . שניסחתם לגביו השאלות ומהן אליכם מדבר שבחרתם הראשוני המקור למה שתפו, בקבוצות או בזוגות •

 פעילות יצירתית 

 : יבחר כל תלמיד אחת משתי הפעילויות הבאות, לאחר שלמדתם מהם פריטי מקור

בג בחייך  יום  שמתארים  מקור  פריטי  שני  יכול  מצאו  מקור  כל  מה  והסבר  שחווית  אירוע  שמתעדים  או  יותר  צעיר  יל 
 (. פוסט במדיה החברתית, אימייל, מאמר, תעודה, תמונה, למשל)לספר על אותן חוויות עבר 

 . שלה לנקודת המבט שלך/את נקודת המבט שלו  והשווה ,ת/ה זוכר/בקשו מההורה שלך לספר לך על חוויה שאת

 שאלות לדיון 

 ? פשרים לנו להבין את העבראילו כלים מא .1
 (? משניים)בניגוד למקורות מידע אחרים ,  מהו הערך המוסף שלהם?  מדוע חשוב לשמור על פריטי מקור .2
מהעבר .3 אנשים  ועל  אירועים  על  האמת  את  ללמוד  פעם  אי  נוכל  של ?  האם  והחסרונות  היתרונות  מהם 

 ? פרספקטיבה היסטורית
 תרבות וההיסטוריה היהודית והישראלית מהי חשיבותה של הספרייה הלאומית לשימור ה .4
 ? אילו פריטים תרצו לשמר עבור הדורות הבאים  .5
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 מזון וחקלאות  נושא:
 השוואה וניגוד  מיומנויות:

הלומדות .  תוך שימוש במגוון פריטי מקור,  יחידה זו מזמינה אותנו לבחון מקרוב את ישראל מהפרספקטיבה החקלאית
ישראלים וקמפיינים פרסומיים שנועדו לעודד ישראלים לקנות מוצרי מזון  ,  יחקרו את החקלאות של ישראל  והלומדים

של פריטי מקור אלה ידגישו פרטים חשובים ששופכים אור על   )דמיון ושוני(השוואה  .  מזונות מסוימים בתקופות שונות
 . אלית והיהודיתצריכת מזון כביטוי של ערכים עכשוויים וכחלק מרכזי בתרבות הישר 

 שאלות לדיון 

 "אוכל ישראלי"? כזה דבר אלו מזונות מזוהים אצלך עם ישראל? האם יש  •

 מדוע נקראת מדינת ישראל "ארץ זבת חלב ודבש"?  •

 לזהות היהודית שלך או למסורת המשפחתית שלך?  אצלך אלו מזונות מתקשרים •

 איזה תפקיד ממלא אוכל ביצירת קהילה ובגיבוש של זהות?  •

ופוליטיות( מתוך הסתכלות על סוגי המזון מה אנח  • יכולים ללמוד על חברה )כולל על סוגיות כלכליות  נו 
 השונים שצורכים האנשים? 

 פעילות קבוצתית

 : התבוננו בכמה פרסומות למזון ורשמו תובנות, התחלקו לקבוצות קטנות

 ? מי מקדם אותם? אלו פרטי מזון זוכים לקידום •

 ? רפיים בולטים לעין או מושכים את תשומת לבכםסמלים ואלמנטים ג, אלו צבעים •

 ? ובמה הם שונים אלה מאלה , במה דומים המקורות הראשוניים •

 : כעת נתחו לעומק את פריטי המקור

 ? מה המסר מאחורי הפרסומת ? המזון המופיע בפריט המקור מדוע מקדמים דווקא את  •

 ? אילו היו מעצבים אותם במקום אחר , מה היה שונה בהם? מה ישראלי במודעות אלה  •

 ? למה ? לדעתכם, אלו קמפיינים פרסומיים הצליחו  •

החברות היו מוכרות את המוצרים האלה    אם.  השוו פריטי מקור אלה עם פרסומות למזון שאתם רואים היום •
 ? במה הייתה שונה האסטרטגיה השיווקית שלהן? היה שונה , לדעתכם, מה, בימינו

 "? אסם"ו"  תנובה "מיצרניות המזון הגדולות בישראל קראו לחברות שלהם שתיים , לדעתכם,  מדוע •

 ? בארץ  גורמים שהשפיעו על תעשיית המזוןהעל " בננה ישראלית"אלו תובנות אפשר ללמוד מהפרסומת   •

 ? מוצרי המזון הישראלים, בהשוואה למזון שנמצא במכולת הקרובה אליכם איך •
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 פעילות יצירתית 

כיתתי • ועל המטבח הישראליה,  כתבו ספר בישול  על התוצרת החקלאית  מזון   3-2בחרו  !  מבוסס  מוצרי 
 ! לקבל השראה הזהעיינו במאמר בבלוג . שאותו תחלקו בכיתה , מישראל ושלבו אותם במתכון עם איורים

.  בפריטי המקור עכדנית לאחד מהמוצרים שמופיעים    התחלקו לזוגות או לקבוצות קטנות וצרו פרסומת •
אתם מוזמנים  .  כתבו טקסט שמשווה בין המידע שיצרתם לבין המקור.  הציגו את הפרסומת בפני הכיתה

 באנגלית לקרוא מתוך בלוג "הספרנים" את המאמר "מתקנים את הפרסומות השוביניסטיות של פעם!"  
 . כדי לקבל השראה בעבריתאו 

הסבירו מדוע המתכון (.  אם בכלל)הוכנסו בו במשך השנים  ששינויים    ועל,  ספרו על מתכון משפחתי אהוב •
 .הזה קרוב לליבכם ומייצג את המסורת המשפחתית שלכם או את הזהות היהודית שלכם

 .על סמך מודעה שבחרתם( meme)ֵמם צרו  •

ובחיי  • בחברה  שינויים  משקפות  הן  כיצד  ונתחו  שונות  זמן  מתקופות  ישראליות  מודעות  שתי  בין  השוו 
 . היומיום בישראל בססו את הניתוח על מידע נוסף שתמצאו על אודות שתי תקופות אלה

 אנשים מאחורי תמונות  נושא:
 : חיבור אישי ואמפתיה, תשומת לב לפרטים מנויותמיו

ישראל מזוויות שונות דרך אירועים היסטוריים שהתרחשו בתקופות ,  דרך אנשים שתרמו למדינה:  אפשר לחקור את 
שונות ישראל ,  זמן  של  וההיבטים  הפנים  למגוון  להתחבר  מציעים  אנו  זו  ביחידה  ומקורות.  טקסטים  באמצעות  או 

מה אחרים חושבים    וידמיינופרספקטיבה אחרת    יאמצוהלומדים    .שיים שאנו מתחברים אליהםבאמצעות סיפורים אי
 . בדיוק כמוהם, בין שהם מנהיגים ופורצי דרך או אנשים רגילים, וחווים

 
  פעילות קבוצתית

 בקבוצות, הסתכלו בתמונות ודונו בשאלות הבאות:
 ? מה הם מרגישים? אלו רגשות אתם מזהים בתמונה? על מה האנשים שבה חושבים •
 כיצד הזמן והמקום של תמונה זו עוזרים לך להבין את האנשים שבתוכה ואת מה שהם חווים?  •
 אלו רגשות אתם מזהים בתמונה? איך זה גורם לכם להרגיש, כצופים?  •

 
 שאלות לדיון 

 לאיזו דמות הכי התחברתם ולמה?  •
 שלהן?  או הערכים באיזה אופן הסתכנו דמויות אלה, בשם האמונה •
 כיצד היית יכולים לפעול, אם הייתם בנעליים שלהן?  •
 אלו דברים נוספים תרצו ללמוד, אחרי סיום הפעילות?  •

 
 פעילות יצירתית 

 כתבו דיווח ביומן מנקודת המבט של אדם בתמונה או הוסיפי בועת מחשבה לתמונה. •
 בין שתי דמויות בתמונה. WhatsAppצרו צ'אט  •
את אחד המקורות העיקריים ומשחזרת את התמונה, תוך הקפדה על    שחזרו את התמונה: כל קבוצה בוחרת •

 הפרטים. אפשר להציג בכיתה את התמונה הישנה לצד התמונה החדשה.
ושתפו אותה   • כתבו מכתב לאחת מהדמויות בתמונה, שאלו אותה שאלות על חוויותיה, ספרו לה על חייכם 

 במחשבותיכם. 
"שמש" של אסוציאציות, מחשבות ושאלות על האדם שמופיע שימו את התמונה במרכז דף ריק וצרו סביבה   •

 בה.
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 אמנות וספורט  נושא:
 תשומת לב לפרטים, דדוקציה )הסקה מהכלל אל הפרט(, קבלת פרספקטיבה מיומנויות:

אמנו תמיד.  הוערכה  לתרבות  וספורטאים  אמנים  של  ותרומתם  עשירים,  תרבות  חיי  מתקיימים  ישראל  ת  במדינת 
ה. פעמים רבות אנו  ו ההישג הסופי אינו תמיד קל להשגוספורט מצריכים עבודה קשה וסיבולת, אף על פי שהתוצר א 

, אך לא תמיד אנו מעריכים את מרשיםחוגגים רגעי שיא כאלה יחד, כמו זכיה באליפות העולם או הסרת הלוט ממבנה 
מרשים   הישג  הושג  שבזכותה  הקשה  העבודה  ואת  הארוך  ה"התהליך  מיומנות  את  נחזק  זו  ביחידה  אין" זה.  זום 

)הרחבה(, נתמקד בפרטים וגם נראה אותם בהקשר רחב יותר. בחינת התרבות של מדינת  )התמקדות( וה"זום אאוט"  
 ישראל בדרכים אלה, תעניק לנו נקודת מבט חדשה על החיים בה.

 
  פעילות קבוצתית

בתחילה, מוצג פרט אחד ספציפי והלומדים מתבקשים  י המקור. פריט במצגת "זום אין" של אחד )או יותר( מ השתמשו  
מהו   המלאלנחש  המקור  חושפים.  פריט  במצגת  המלא  אז  המקור  להשתמש  את  ללומדים  מאפשר  התרגיל   .

 יביות ולהתנסות בצורת צפייה חדשה.במיומנויות דדוקט
 

  שאלות לדיון 
 ? פריטי המקור אלו שאלות עולות בדעתכם כאשר אתם מסתכלים על  •
 דוע לדעתכם האמן, הצלם או העיתונאי בחרו לכלול פרטים ספציפיים בעבודה שלהם? מ •
 שלכם? המבט כיצד משפיעים הרקע והתקופה שלכם על נקודת  •
 ? פריט המקור אין על האופן שבו בחנתם את  -כיצד השפיעה טכניקת הזום •
 לאלו אלמנטים התחברתם במיוחד? למה?  •

 
 פעילות יצירתית 

משחק   • מזיכרוהמציאו  מורכב  קלפים  זוג  כל  שבו  מקור(  1)ן  ו  פריט  אאוט(  אין(.  2))זום  )זום  מתוכו  (פרט 
המשתתפים צריכים למצוא את זוגות הקלפים. הכינו את המשחק ואחר כך שחקו עם חפיסות קלפים שהכינו  

 התלמידות והתלמידים האחרים.
של   • מהיוצרים  לאחר  גלויה  להםכתבו  ספרו  המקור.  נ   פריטי  השתנתה  לאחר  כיצד  שלכם  המבט  קודת 

אומנות,  יצירת  )לדוגמה  שלכם  מהעולם  למשהו  שלכם  הטקסט  את  חברו  שלהם.  העבודה  את  שבחנתם 
 .הפריט יעריכו, לפי מה שידוע לכם עליהם/של הכרזה  יםמוזיקה, אזכור מעולם הספורט( שלדעתכם היוצר 

ת התמונה. כתבו מכתב קצר  כחלק מגלויה, שאותה תשלחו לאדם שיעריך א  מפריטי המקור שתמשו באחד  ה •
 בצד האחורי של הגלויה, והסבירו את התמונה ואת מה שהיא מסמלת.

קצרה מנקודת המבט של   פיסקה)לדוגמה, חפץ, חיה, אדם, מילה( וכתבו    מפריט המקור  בחרו פרט מסוים •
 אותו פרט. 

 
 

 
הי החגים  במעגל  מחגים  להקלטות  יאזינו  והלומדים  יוכלו הלומדות  זו  ביחידה  שונים.  ובזמנים  במקומות  הודי, 

התלמידות והתלמידים להעריך מגוון של מנהגים והיבטים של החיים היהודים, ויזהו מאפיינים משוַתפים ביניהם. הם 
המסורות  לבין  ההקלטות  בין  התאמה  באמצעות  מקור,  פריטי  באמצעות  מידע  של  ובארגון  בסיווג  מיומנות  יפתחו 

 דינת המוצא לבין אירוע ממעגל החיים( )התאמה בין מ
 : קהילה וחגיגות נושא

 : סיווג והתאמה מיומנויות
 

  פעילות קבוצתית
להקלט  והאזינו  בכרטיסיות  הצליל  היעזרו  והארכיון  המוזיקה  מאוסף  )ות  לנחש  ונסו  הלאומית,  הספרייה  מה  1של   )

 ההקלטה?  שייכת דהע( לאיזו מסורת או 2האירוע או החג שחוגגים או מציינים בהקלטה? )
 : רשימה של מנגינות ומסורות

 2018טקס חתונה אתיופי )בגעז, אמהרית ועברית(,  .1
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 1952סדר פסח, קיבוץ יגור,  .2
 2006טקס ברית מילה על פי מסורת יהדות ספרד,  .3
 1980טקס בר מצווה בכותל המערבי, על פי מסורת יהדות מרוקו,  .4
 1991-שירי ילדים, קיבוץ גינוסר, הקלטה מ .5
  1991בית עם מורי )מורה תימני( בּכוּתאב )בית ספר מסורתי(, הקלטה מ-וד האלףלימ  .6
ה .7 שנות  מצרים,  יהדות  מסורת  פי  על  שנולדה(,  לתינוקת  )טקס  הבת  זבד  מטקס  המאה 90-שירים  של   '

 העשרים.
 , לימודי חומש. 1975קולות מה"חדר" )בית ספר יהודי(, שכונת "מאה שערים"  .8

 
 שאלות לדיון 

 ? והיהודית  וחשיבותה של מוזיקה במסורת הישראלית מה תפקידה •
 אלו מנגינות ושירים מסורתיים אתם מכירים? איפה למדתם אותם ומי לימדו אתכם אותם?  •
 חשבו על חגים ועל אירועים במעגל החיים: אלו נקודות דמיון ושוני אפשר למצוא בין קהילות יהודיות שונות?  •
ור  האם לדעתכם חשוב לשמ • מתבטאים בקהילות  ההבאת המגוון  היהודית, כפי שהם  דלים בתוך התרבות 

 שונות? אם כן, איך? 
 האם תרצו ללמוד דברים נוספים על מסורות שונות? איך תוכלו לעשות זאת?  •

 
  פעילות יצירתית 

הראו   • או  והשמיעו  מהקהילה,  או  מהבית  מכירים  שאתם  מנגינה/תפילה/שיר  שרים  עצמכם  את  הקליטו 
 . על הטקסט או על מקורות המנגינה שבחרתם בכיתה. חפשו עוד מידע

 שלמדתם. בנושאים קלפים לתלמידות והתלמידים בכיתה , משחק לוח או משחקKahootבנו חידון  •
 אספו פריטי מקור שקשורים לקהילה ספציפית או לדמות היסטורית, ובנו ציר זמן שמאפיין את תולדותיהם •
ה מה היה הדבר המעניין ביותר או המפתיע ביותר, מה  קראו את אחת מרשומות הבלוג הבאות, וכתבו בקצר •

 דיבר אליכם ולמה.
• The Incarnations of the “Avinu Malkeinu” Piyut from the Talmud to Barbara Streisand 
• Hanukkah - > 8 Nights, 8 Treasures, 8 Languages  
• Hanukkah Songs and Sounds From Across the Globe  
• These Rediscovered Melodies Survived the Holocaust. Now They're Online 

שכנוע מכיל מגוון אלמנטים עיצוביים שמחזקים את המסר. צרכנים נבונים של תכנים מסוג זה שנוצר למטרת  טקסט  
משתמשים בשיטות מעולם    במֹודעות בחירותגם  צריכים להיות מודעים להיבטים אלה, כדי לקבל החלטות מודעות.  

הפרסום כדי להעביר מסרים, ובפעילות זו נלמד איך לזהות את הכלים שבהם משתמשים מעצבים כדי להשפיע על 
 הצופים. 

 מדינה וחברה   נושא:
 ניתוח סמלים והבנת משמעותם חזותי בצורה אפקטיבית ומשכנעת, העברת מסר  :מיומנויות

 
 פעילות קבוצתית

הכיתה • את  כרזה לקב   מחלקים  תנתח  קבוצה  כל  ניתוח"(.  )"קבוצת  ותלמידות  תלמידים  חמישה  של  וצות 
 Worksheet for Analyzing Persuasive Material דף עבודה:  אחת בעזרת

יש נציג/ה מכל קבוצת ניתוח  )"קבוצת למידה"(, כך מחדש לקבוצות של חמישה שבה  מחלקיםבשלב הבא,  •
 ניתוח.  קבוצת האת הכרזה ואת הסוגיות העיקריות שעלו ב מציגים בקבוצת הלמידה כל תלמיד או תלמידהש

 :בנקודות הבאות בקבוצת הלמידה דנים
בצורה   • מגיבים  אתם  מסר  סוג  לאיזה  שלילי.  או  חיובי  מסר  מציגות  כללי,  באופן  ופרסומות  בחירות,  כרזות 

  ?הטובה ביותר? למה 
)ל • בפרסום  שמופיע  מה  את  לעשות  אתכם  משכנעות  הכרזות  מוצר  האם  לקנות  למועמד,  להצביע  משל, 

 ?וכולי(? מדוע או מדוע לא 
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   Shuvi.Hoffman@nli.org.il כתבו לנו להתייעץ ולספר איך הולך!

 

 ?סוגי מדיה משמשים להצגת פרסומות? איפה סביר להניח שנמצא טקסטים שכנועיים אלו  •
 

 נציג או נציגה מכל קבוצת למידה יציגו את התובנות של הקבוצה בפני הכיתה 
 

 שאלות לדיון 
  חוזרים למליאה ודנים יחד בשאלות הבאות: 

 ?כרזה אהובה עליכם במיוחד איזו •
 ?אלו תחושות מעבירות הכרזות  •
 ?באלו שיטות השתמשו כדי להעביר רגשות אלה  •
  ?כיצד משקפות הכרזות את התקופה שבה הודפסו  •
  ?מהם המאפיינים שמייחדים כרזות אלה ככרזות ליום העצמאות  •
 ?האם הכרזות עשויות להיות רלוונטיות ליום העצמאות בימינו  •
 ?? מה ישתנה מה לא ישתנה  •

 
  פעילות יצירתית 

או    כתבו • ממשלתי  מטרה שחשובה לכםמכתב למשרד  והסב  ו. התייחסלארגון שפועל למען  ו מה  ר ילסוגיה 
המצ  ברצונכם וחשבו  ואי לשנות.  שלך,  המטרה  עבור  קליט  פרסום    סלוגן  מודעת  או  כרזה  לעצב  איך 

 תה.ו מקדמת אש
בחירות    בנו • מודעות  ו/או  פרסומות  של  או פרזנטציה  באמצעים  והשתמש  שלך,  או  מהמדינה  מנותיים 

 .Emaze, Canva, Preziבאפליקציות כמו 
נתח   ומצא • המסר.  את  המחזקים  עיצוביים  אלמנטים  הכוללות  ולכרזות  למודעות  העיצוב    ודוגמאות  את 

 .מה מייצג כל אלמנט ורי והסב
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