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רקע
 השאיפה לאקלים חינוכי מיטבי שבו הצוות החינוכי שמח לעבוד, התלמידים מרגישים שייכים, מעורבים ופנויים למיצוי
כזה אקלים  יוצרים  כיצד  כמובן  היא  חינוכי. השאלה  צוות  כל  של  לרגליו  נר  היא  והלימודיות,  החברתיות   יכולותיהם 

ושומרים עליו לאורך השנים.

מיטבי  אקלים  לביסוס   )O.D.T( וחוץ-כיתתי  דו-שעתי  למידה  מפגש  מציעה  חל"ד  ספרי,  הבית  לתהליך  כשותפים 
התורם ליצירת תקשורת בין-אישית וחברתית טובה, לעידוד שיתוף פעולה ולפיתוח מיומנויות חברתיות תוך מפגש 

עם מקורות מתרבות ישראל.

לפעילות שני חלקים: 

אל   – עליך  ששנוא  ב"מה  נעסוק  הראשון  בחלק  א 
ועיסוק  סרטונים  באמצעות  לחברך".  תעשה 
בתקנון, נדון בתופעות בעייתיות היוצרות אווירה 
בריונות  שיימינג,  חרם,  ובהן:  לקויה  סביבתית 

ואלימות, נבחן אותן ונתמודד עימן. 

הכוללת  שטח  בסדנת  נשתתף  השני  בחלק  ב 
תאפשר  והיא  אתגריים,   O.D.T ומשחקי  תרגילים 
למידה חווייתית לעידוד ויוזמה של שיתוף פעולה, 
בבחינת  צוות  ועבודת  הקשבה  חברות,  ביטויי 

"ואהבת לרעך כמוך".

"ואהבת" | סדנת שטח לחיזוק אקלים חינוכי מיטבי

קהל יעד:
כיתות ג-ו

משך הפעילות:
שעה וחצי 

אמצעים:
משחקי O.D.T, תקנון בית ספרי 

וסרטונים 



סדנאות ופעילויות מיוחדות

heledep@zahav.net.il  |  www.heled.org.il   |   03-5231118 :טל. 03-5231311  |  פקס

2

"חיים ומוות ביד הסטטוס" | הצגת תיאטרון בנושא היחס לאחר

אמצעים:
הצגת תאטרון ומולטימדיה

משך הפעילות:
שעה וחצי 

קהל יעד:
כיתות ד-ו

מה בתוכנית
בנושא מולטימדיה  בשילוב  תיאטרון  הצגת 

האלימות ברשתות החברתיות:

מגיבים ברשת,  משוטטים  צעירים  ילדים  שלושה 

וכותבים, מפרסמים ומשתפים באמירות פוגעניות,

פעולות  – קטלניות  ובתגובות  מעליבות  בתמונות 

שיש להן השפעות הרסניות.

יגיבו איך  הגילויים?  עם  המורה  תתמודד  איך 
החברים?

צעירות  שחקניות  שלוש  עם  אליכם  נגיע  אנו 
מוזיקה  וידאו,  קטעי  בשילוב  תפאורה  ומוכשרות, 

ותמונות.

משלימה  סדנה  בכיתה  תיערך  ההצגה  בעקבות 
להתמודדות  כלים  ויוקנו  ברשת  האלימות  בנושא 

עימה מתוך המקורות היהודיים.

רקע
אינטראקציה באמצעות מדיה חברתית היא אמצעי ביטוי מצוין עבור בני נוער. הם יכולים לחוות דעה, לשתף אותה עם בני 
גילם ולתקשר בצורה פתוחה וגלויה עם אחרים ששותפים לדעותיהם. לפתיחות זו יתרונות רבים והיא עוזרת לעצב את 
אישיותם, לגבש תפיסת עולם, להיות יותר מעורבים ואפילו לפתח תכונות שיסיעו להם בשוק העבודה. מאידך, אנו עדים 

גם לתוצאות שליליות ואפילו הרסניות של אותן מדיות חברתיות – אותן אנו נדרשים לעקר מן השורש. 

ברשתות  מתמודדים  הם  עמן  המוסריות  הדילמות  את  הילדים  של  ובשפתם  חזק  באופן  מציפה  שלפניכם  ההצגה 
החברתיות, ומעלה אותם לדיון.
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חוויית תנ"ך ישראלית | מתחם פעילות אינטראקטיבי

אמצעים:
?

משך הפעילות:
שעתיים עד שלוש

קהל יעד:
כיתות ג-ו

הפעילות:
/https://www.tbe.org.il

מתחם פעילויות חוויותיות הכולל בין שלושה או ארבעה משחקים אינטראקטיביים, המנגישים את סיפורי התנ"ך 
במולטימדיה הכי עכשיווית שיש. 

מתחם המשחקים כולל: 

משחק מונופול אינטראקטיבי, שדרת משחקי טאצ' תנ"ך, משחק טריוויה בשילוב שלטים ומדיה, מציאות מדומה.
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שיעורי סיכום לספרי הלימוד

חווית שיא משלימה לתוכנית הלימודים החדשה בתרבות ישראל

אמצעים:
משחקים דיגיטליים

משך הפעילות:
45 דק'

קהל יעד:
כיתות א-ו

רקע
חל"ד מפעלים  הלימודים תשע"ח.  לדרך בשנת  יצאה  יהודית-ישראלית"  "תרבות  הלימודים החדשה במקצוע  תוכנית 

חינוכיים פיתחה ספרי לימוד לשכבות הגיל השונות בבתי הספר היסודיים )א'-ו'(. המאושרים ע"י משרד החינוך.   

תוכנית הלימודים החדשה נועדה לחשוף את התלמידים לעולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו להיבטים השונים של 
חייהם בתוך ההקשר הישראלי הרחב.  התוכנית מעניקה ידע נרחב ומעמיק, חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים 

לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים,  כישראלים וכבני אדם.  

מטרותיו העיקריות של הצוות החינוכי בבית הספר באמצעות ספרי הלימוד של חל"ד הן הקניית ידע בתחומי הדעת של 
תרבות ישראל, פיתוח שיח זהות יהודית-ישראלית והקניית כלים חינוכיים-הוראתיים חדשניים.

אנו מציעים תוכניות העשרה חווייתיות לסיכום שערי הלימוד בתוכנית הלימודים החדשה, על בסיס הערכים המובילים 
בכל שכבת גיל.

מה בתכנית?
אנו מציעים חוויה משלימה המועברת על ידי צוות מדריכים צעיר ודינמי, באמצעים מתקדמים ומעוררי דמיון ומחשבה. 
הפעילות החווייתית, שכוללת התנסויות מעשירות, נועדה להפוך את העיסוק בזהות יהודית-ישראלית לחלק בלתי נפרד 

מההווי התרבותי של קהילת בית הספר, ולעודד זיהוי הזדמנויות חינוכיות וניצולן ללמידה בלתי פורמלית מרתקת.

הפעילות מותאמת לכל אחת משכבות הגיל על בסיס הציר המרכזי הנלמד באותה שנה:
בכיתות א - "ואהבת לרעך כמוך"

בכיתות ב - כיבוד הורים וערך המשפחה 

בכיתות ג - חברות ומנהיגות 

בכיתות ד - ערבות הדדית 

בכיתות ה - זיקה לעם ולארץ 

בכיתות ו - מסורת וחידוש
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עמיות יהודית | מסביב לתפוצות ב-80 מהלכים

אמצעים:
משחק רצפה משולב בפעילות 

דיגיטלית, סרטונים ודילמות

משך הפעילות:
שעתיים

קהל יעד:
כיתות ד-ו

חל"ד מציעה פעילות המורכבת משתי יחידות: 
"מסביב לתפוצות בשמונים מהלכים" – באמצעות משחק רצפה ענק המשלב פעילות דיגיטלית, נלמד על קהילות  א 
יהודיות שונות ברחבי העולם. מטרת המשחק לחשוף באופן חווייתי את הילדים לפריטי מידע, למנהגים, למסורות, 

לאתרים מרכזיים ולחפצי אומנות הקשורים לקהילות ישראל בעולם, תוך בירור המכנה המשותף הרחב. 

ישראל  בין  היחסים  ובמערכת  בזיקה  שונות הקשורות  בדילמות  נעסוק  – באמצעות סרטונים  לזה?"  זה  "ערבים  ב 
לתפוצות. במהלך הפעילות  נשאל שאלות קיומיות הקשורות בנושא ובעזרתן נברר את תחושת השייכות בקרב 

התלמידים מתוך מעורבות והתבוננות. 

מה זה בכלל "עמיות יהודית"?
עמיות יהודית היא התחושה של שייכות לעם היהודי. מדובר בתחושת שייכות שנבנית על בסיס של ידע וגם של 

התנהגויות. מתוך כך מובן כי שיח על אודות עמיות יהודית הוא שיח על זהות. 
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תפיסה זו מגדירה את הזהות היהודית דרך עיסוק 
בכמה רבדים: 

- זיכרון היסטורי

- אורח חיים יהודי

- ערכים ומוסר

- השפה העברית

- יחס מרובה פנים לישראל

- אומנות ויצירה יהודית

 כיום, יהודים רבים חיים במקומות שונים בעולם.
לפי הגישה הרואה בכל יהודי העולם קולקטיב 

בעל מכנה משותף, אנו מבקשים לחזק את 
תחושת השייכות של תלמידים בישראל לעם 

היהודי ובכלל זה ליהודי התפוצות.
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סדנת אפית מצות יד | סדנת חובה לקראת הפסח!!

אמצעים:
"מטבח" נייד לאפיית מצות

משך הפעילות:
45 דקות

קהל יעד:
כיתות א-ו

מתאים גם לקייטנות ולבתי הספר של החגים

רקע
לקראת חג הפסח אנחנו מזמינים את כל הילדים לחוות את תהליך אפיית המצות במו ידיהם, ולהתחבר לחוויית החג בכל 
החושים – ללוש את הבצק ולרדד אותו בידיים, להזדרז ולהספיק לסיים את התהליך ב-18 דקות בלבד ולהריח את ריח 

המצות הנאפות בטאבון. 

מרכזיים: רבדים  לשלושה  מתייחסת  הסדנה 

כשחקנית  המצה  של  תפקידה  מצה?  דווקא  למה   1
והתייחסות  מצרים  יציאת  בסיפור  משמעותית 

למהות הפנימית של החמץ לעומת המצה. 

ומושגי  – דגשים  הדמיה של תהליך אפיית המצות   2
חדר  המצות:  אפיית  של  המדוקדק  בתהליך  יסוד 

מים, חדר קמח, 'מים שלנו', לישה רידוד ועוד. 

את  ילושו   – בעצמם  מצות  יאפו  הילדים  יישום:   3
הבצק, ירדדו אותו, יחוררו ויאפו אותו בטאבון. 

*שימו לב – המצות אינן כשרות לפסח! 

אנו נגיע אליכם עם כל הציוד הדרוש להכנת מצות. כל 
ויאפה  הנדרשים,  והכלים  המצרכים  את  יקבל  משתתף 

את המצות שיכין בטאבון.
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סדנה לבני ובנות מצוה | ערב הורים וילדים

אמצעים:
סרטוני אנימציה ותחנות של דיון, 

שיח, יצירה וכתיבה

משך הפעילות:
שעה וחצי

קהל יעד:
כיתות ו', בנים ובנות

רקע
שנת הכניסה לגיל מצוות היא תחנה חשובה בחייהם של הנער והנערה המתבגרים. שנה זו מסמלת את כניסתם לחברת

המבוגרים ואת תחילת השתלבותם המשמעותית והפעילה בחיי הקהילה. 
בתקופת זו התלמידים מתחילים לבחון באופן מודע את זהותם ולומדים על עולמם התרבותי והמסורתי, על מחויבות

חברתית ואחריות אישית, על חירות ועל שייכות לקהילה ולעם. 

חל"ד מציעה סדנה שבה יתקיים מפגש בין-דורי ייחודי להורים ולילדיהם הלומדים בכיתות ו', כחלק מהמסע שהם
עוברים בשנת בת/בר המצווה שלהם. 

מטרת המפגש: יצירת שיח ומפגש עם תכנים ונושאים המזמנים דיון בשאלות של זהות והיכרות עם טקסים וסמלים 
יהודיים. כל זאת תוך דגש בחיבור לשורשים ולמורשת המשפחתית והקהילתית.

מה בפעילות?
טקסים  עם  והכרות  זהות,  של  בשאלות  ודיון  עיון  המזמנים  ונושאים  תכנים  עם  ומפגש  שיח  ניצור  הסדנה  במסגרת 

וסמלים יהודיים. כל זאת תוך דגש בחיבור לשורשים ולמורשת המשפחתית והקהילתית. 

מבנה הערב:

פתיחה במליאה - כניסה לעולם טקסי ההתבגרות ברחבי העולם עד ל"טקס ההתבגרות" היהודי – קריאה בספר הספרים

יציאה למסע משפחתי – הורה וילד/ה יוצאים לסבב תחנות של דיון, שיח, יצירה וכתיבה

חזרה לפורום כיתתי -  אסיף מהתחנות. קישור לנושא לקיחת האחריות על התרבות שלי בדרך המתאימה לי

טעימה של לימוד בחברותא - לימוד קצר וקולע של משנה מפרקי אבות על הדרך הנכונה שעלינו לבחור בחיים.
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בני ובנות מצוה | סדרת מפגשים לקראת אירוע ההתבגרות

אמצעים:
מצגות, סרטונים ומשחקי הפעלה

משך הפעילות:
שעה וחצי

קהל יעד:
כיתות ו', בנים ובנות

רקע
גיל "בר מצווה" ו"בת מצווה" נקבעו בתרבות היהודית כציוני דרך המסמלים התבגרות וכניסה לעולם של מחויבות. אומנם 
בעידן המודרני תקופת ההתבגרות נפרשת על פני שנים ארוכות, אך נקודת הציון החיצונית של מסיבת בר/בת המצווה 

מעודדות התבוננות עצמית ומעוררות אצל כל אחד שאלות של זהות אישית והשתייכות חברתית. 

טקסי בר ובת המצווה שייכים לקבוצת טקסים המכונה "טקסי מעבר". תפקידם של טקסים אלה הוא ציון מעבר ממצב 
אנו  ותפיסת העולם של התרבות בה הוא מתקיים.  ומשקפים את האמונות, הערכים  חברתי אחד למצב חברתי אחר 
נתמקד במשמעות טקס בר המצווה ובת המצווה בתרבות היהודית תוך למידה, בחינה וברור של משמעות ההשתייכות 

לעם היהודי, עיצוב זהות אישית, חברתית ומשפחתית.

מה בפעילות? 

סדרה של 4 מפגשים המתייחסים להיבטים החברתיים 
והטקסיים של אירוע ההתבגרות:

שיעור 1 – מעבר מילדות לבגרות
בת/בר מצווה – זה לא רק מסיבה.  אז למה בעצם 

חוגגים? איפה זה פוגש אותי?

שיעור 2 – התבגרות
בלי  יעדים  להציב  טוב  זמן  הוא  ההתבגרות  זמן 

לפחד ולנסות להגיע אליהם. איך עושים את זה? 

שיעור 3 – בר/בת מצווה במסורת היהודית
מה מציעה היהדות לטקס המעבר מילדות לבגרות?

שיעור 4 – קשר משפחתי
חיבור לשורשים ולמסורות המשפחתיות. 

השיעורים מועברים תוך שימוש במתודות משחק, 
תנועה, וידאו ומולטימדיה דיגיטלית


