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4 ממוקדים בערכים
מתכננים שיעור במוקד ערכים

ערכת מד״ל

מטיילים בשביל ההלכה
עצמנו  את  נשאל  שאלות  אילו 

בבואנו לבחור ערך? 

מה ההבדל בין הקניית ערך לבין 
הקניית ידע? 

המרכזי,  המוקד  בין  נשלב  איך 
הערך, לבין שאר מוקדי הלימוד 

בשיעור?
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מה הבעיה?
4 ערכת מד״ל

המורה ראובן מלמד בכיתתו את נושא ברכת המזון. הוא 
מודע לכך שיש צורך ללמד ערך בשיעור ואף  זיהה ערך 

ברור של הכרת הטוב.
כל  את  לנו  נותן  'ה'  להם:  ואומר  לתלמידיו  פונה  הוא 
צרכינו לכן אנחנו חייבים להודות לו על המזון'. בטון מלא 
להיות  ולא  טובה  כי חשוב להכיר  מוסיף  הוא  משמעות 

כפוי טובה.

ללמד ערך

1

נקודות לדיון:

- האם הערך שבחר המורה ראובן 
מתאים? הסבירו.

- האם כל ערך מתאים לבחירה? 
לבחירת  הקריטריונים  מהם 

ערך?

זה  תהליך  בתום  האם   -
יהיו  הקניה,  של 
חדורים  התלמידים 
הטוב'?  'הכרת  בערך 

מדוע?

- מה המגוחך שבקריק־
היא  וכיצד  טורה 

קשורה לנושא?

יכול  לדעתכם  מה   -
המורה לעשות כדי לגרום 

להתבונן  לתלמידים 
בערך?

הוראה  בין  ההבדל  מה   -
לבין חינוך?

לחנך  אפשר  איך   -
לערכים?

ערכים לא מלמדים - לערכים מחנכים!
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4 ערכת מד״ל

כיצד נחנך לערכים?

2

יכול  אני  כמוני.  לחשוב  התלמידים  על  לכפות  יכול  איני  ראובן: 
להסביר להם שהערך חשוב אבל כיצד אוכל לגרום להם להסכים 

עמו ולהפנים אותו? 

תרגיל: 

לזוז..  משהו..  לשנות  שברצונכם  החלטתם  שבו  במקרה  היזכרו 
לנסות להיות טובים יותר. נסו להצביע על הגורם שהביא לרצון 

זה.

הוא מתחבר  ומוכן לעשות שינוי כאשר  אדם מתבונן בעמדותיו 
ולעתים  מרוממות  חוויות  בשל   לעתים   – אישי  ממקום  לנושא 
ממעשה  התרשמות  בעקבות  או  מפחידות,  או  מכאיבות  חוויות 

הירואי או מאדם שאישיותו מהווה מודל לחיקוי.

במסגרת הכיתה החוויה הטבעית מוגבלת אולם אם נבין שהמטרה 
ה'  ובעזרת  זאת  לעשות  דרכים  נחפש  ורושם,  חוויה  יצירת  היא 

נצליח!  

נשאל את עצמנו שתי שאלות:

1. מה הקשר בין הערך הנלמד לעולמו של התלמיד?

2. איך ניתן לעורר את התלמידים להתבונן בערך ולרצות לזוז...?
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4 ערכת מד״ל

לבחור ולהתאים

3

הוא  המזון.  ברכת  הלכות  את  מלמד  דוד  המורה 
התלמידים  יתחברו  שאליו  למסר  באשר  מתלבט 
סתם  יהיה  שלא  מסר  אעביר  איך   - ליישם  וירצו 

סיסמה אלא משמעותי ורלוונטי?
בבחירת מסר צריך להתבונן ולחשוב:

מהי חשיבותו של המסר?

המסר?  עם  התלמיד  נפגש  סיטואציות  באילו 
גיל  לשכבת  קשורות  להיות  צריכות  הדוגמאות 
שונים:  למעגלים  מסוימת,  לאוכלוסייה  מסוימת, 

בית, כיתה, רחוב ועוד. 

יעלו  הקשיים  המסר?  ביישום  יש  קשיים  אילו 
מתוך הדוגמאות 

על  בהתגברות  לתלמידים  שיהיה  הרווח  מהו 
גשמי  לרווח  להתייחס  יש  הערך?  ויישום  הקושי 

(חומרי, אישי או חברתי) ורווח רוחני.

כיצד נתאים את המסר לכיתה? 

איזה משפט יכול לבטא את חשיבות המסר והרווח 
המופק ממנו? 
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4 ערכת מד״ל

מדגימים ערך

4

דוגמה לחינוך למסר 'הכרת הטוב'
הכרת הטוב היא ערך מרכזי הנמצא בבסיס היהדות. 

אנו פותחים את היום ב'מודה אני' ....וכו' 

הילד נפגש עם המסר בכל המעגלים: הכרת הטוב 
להורים (האם צריך להכיר להם טובה? האם זה לא 
מובן מאליו? ואם הם עושים משהו שלא מוצא חן 

בעיניי אז אני כועס...)

להכיר טובה למורים(על מה?); לחברים (למה צריך 
לומר תודה, הרי כולם חייבים לעזור ולפעמים גם 
שוכחים); לנותני השירות (נהג, מוכר - למה לומר 

תודה? הרי משלמים להם והם חייבים לתת לי...)
חשיבה  הרגל,  לטובה,  מודעות  חוסר  הקשיים: 

ש'מגיע לי'
ערעור: האם אכן 'מגיע לי'? 

להפוך  לא  וחברתית:  אישית  מבחינה  הרווחים: 
את  רואה  ולא  בעצמו  רק  שמרוכז  אנוכי  לטיפוס 
הזולת; נעים יותר להיות בחברת אנשים שיודעים 
אנשים  תודה;  ולהכיר  שקיבלו  מה  את  להעריך 
חומרית;  מבחינה  תודה  שמכיר  למי  לסייע  רוצים 
ואם נדע לומר תודה נוכל גם לקבל יותר מבחינה 

רוחנית. 
המשפט המתאים לכיתה ג: 

האוכל  אחרי  נברך  המזון:   על  לה'  להודות  נזכור 
בכוונה – ונקבל שפע וברכה
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להפנמת הערך...
4 ערכת מד״ל

תכנון פעילות

עבור  תרומה  לבקש  שרצה  צדיק  על  מסופר 
הסקה לבית המדרש. היה יום קר, רוח מקפיאה 
נשבה בחוץ והאנשים הסתגרו בבתיהם. הצדיק 
על  ונקש  העיר  מעשירי  אחד  של  לביתו  הלך 
דלתו. הדלת נפתחה לרווחה ומולו עמד העשיר 
הצדיק  את  והזמין  לגופו  ודק  קל  כשבגד 
והחל  במפתן  לעמוד  המשיך  הצדיק  להיכנס. 
ורעד  והעשיר עמד  הא  ועל  דא  על  לדבר עמו 
מקור. לאחר כמה דקות הוא התחנן בפני הצדיק 
אז  מקור.  קופא  שהוא  מכיוון  לבית  שייכנס 
ניאות הצדיק להיכנס ולבקש את מבוקשו והלה 
תרם ביד רחבה. כששאל לפשר העיכוב בדלת 
על  הקור  את  שיחוש  רצה  כי  הצדיק  לו  ענה 
בשרו וכך יפתַח חמלה ללומדים בבית המדרש 

היושבים ללא הסקה...

באיזו מתודה נקט הצדיק כדי לעורר את העשיר 
ליישם את ערך הנתינה?

האם ניתן לנקוט מתודה דומה להפנמת ערכים 
בכיתה? הסבירו.

5
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וביקש  הצדקה  מצוות  על  לימד  דוד  המורה 
לחנך את התלמידים לערך הנתינה. הוא רצה 
העני  של  החסר  תחושת  את  יחוו  שתלמידיו 

מצד אחד ואת הקושי לתת מן הצד האחר.

לשיעור  אביזרים  שני  ילד  לכל  חילק  המורה 
ולפתע גילה שחסרים לו כמה אביזרים... הוא 
הורה לילדים שלא קיבלו, לבקש ממי שקיבל 
היו  התגובות  אחד.  להם  לתת  אביזרים  שני 
כיצד  בכיתה  דיון  נערך  מכן  לאחר  שונות. 
הרגישו  וכיצד  בכלל  קיבלו  שלא  מי  הרגישו 

אלה שהיו אמורים לתת משלהם. 

מה תרמה ההתנסות להקניית הערך?

מהם היתרונות של ההתנסות על פני גירוי אחר?

מהו הקושי ביצירת התנסות?

6

4 ערכת מד״ל

התנסות
תכנון חוויה בתנאי מעבדה...
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לדיון והפנמה
פעילויות מעוררות

4 ערכת מד״ל

רחל סיפרה לתלמידיה סיפור מעורר השראה על ילדה 
שוויתרה על טיול וחוויה לטובת סיוע לאחותה.

שרה סיפרה סיפור על חסיד שנתן מפת לחמו האחרונה 
לחברו.

לעם  כולו  כל  את  שנתן  הרבי  על  סיפור  סיפר  שמעון 
ישראל.

דוד העלה דילמה לדיון בנושא הנתינה.

שרה בחרה לחלק בכיתה שאלון אישי שבו כל אחד יבחן 
את עצמו בנושא הנתינה.

המוביל  הגירוי  הוא  המתודות  לכל  המשותף 
להתבוננות בערך או יצירת אמפתיה למסר.

נקודות לדיון:
- באילו גירויים אתם בוחרים להשתמש?

- אילו גירויים נראים לכם בעלי עוצמה רבה ולאילו 
גירויים התלמיד יתחבר פחות? הסבירו.

בחינוך  לפתיחה  נוספים  גירויים  מאגר  הציעו   -
לערכים. 

שהוצגו,  מהדרכים  אחת  כל  בתום  חשוב,  מדוע   -
לקיים דיון?

7
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4 ערכת מד״ל

ראובן: אני מבין שכדי להטמיע ערך, יש לדון בו. אולם לי באופן 
אישי קשה לדון לעומק. לא תמיד הכיתה משתפת פעולה..

טיפים לדיון יעיל:

לא  עליהן  שאלות שהתשובה   – פתוחות  שאלות  מראש  נסחו   -
תסתכם בכן/לא אלא הן תדרושנה הסבר והרחבה.

- התמקדו בגירוי שהבאתם לכיתה ושאלו עליו שאלות. 

שאלות על עובדות: מה קרה בסיפור / בהתנסות? מה חיזק את 
גיבורי הסיפור ומדוע הוא הגיב כך?

שאלות על רגשות: מה הרגישה הדמות? מדוע?

הייתם  אתם  כיצד  והערכה:  אישית  השלכה  על  שאלות 
– כיצד הייתם מגיבים?  מרגישים? אילו עמדתם במצב דומה 
 - בחייכם  הערך  ביטוי  לידי  בא  היכן  לעשות?  נכון  היה  מה 
מה  ביישומו?  הקשיים  מהם  בקהילה?  בכיתה,  ברחוב,  בבית, 

יכול לחזק אתכם בשמירה על הערך או ביישומו?

שאלות על מסקנות: מה המסקנה? מה לומדים מהסיפור? מהם 
ומהם  הקצר)?  ולטווח  הארוך  (לטווח  בהתנהגות  הרווחים 
הרווח  משקרים,  אם  (למשל,  הקצר?  ולטווח  הארוך  לטווח  המחירים 
שיכולים  הוא  הארוך  לטווח  והמחיר  מכעס  התחמקות  הוא  הקצר  בטווח 
מחיר  ייתכן  ערכים  על  שבשמירה  היא  המסקנה  ועוד.  ולהיתפס,  להסתבך 

לטווח קצר אך הרווח הוא לטווח הארוך).

לתת מקום לכל תשובה, לכל רגש. 

במילים  או  שלו  במילים  התלמיד  דברי  את  ולשקף  להקשיב 
אחרות.

– להקפיד על כללי  ומוגנות בכיתה  לתת תחושה של ביטחון 
כותלי  בין  הנאמרים  הדברים  ושמירת  לזה,  זה  כבוד  של  דיון 

הכיתה מבלי להוציאם החוצה ללא רשות.

לדבר באמצעות דמויות אחרות, חפצים - מה הם היו עושים. כך 
התלמיד מתגבר על החשיפה. 

ניתן ליצור דיון באמצעות משחק.

דיונים

8
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4 ערכת מד״ל

לתלמידים  שמחה  המורה  חילקה  הדיון  לאחר 
'בשיעור  כמו:  משפטים,  של  התחלות  עם  פתקים 
כי...';  לשני  לתת  שחשוב  חושב  'אני  ש...';  למדתי 
'נתינה בשבילי היא...; ועוד. היא פנתה לכל תלמיד 

וביקשה ממנו להמשיך את משפט שבחר. 
*

ועטרו  איירו  והתלמידים  סיסמה  ליצור  בחרה  דינה 
אותה.

*
לבטא   , ציור  לצייר  לתלמידים  לתת  בחר  דוד 

בקומיקס או לכתוב שיר על נושא הנתינה.
*

חנה בחרה לחזור לדילמה שעלתה בתחילת השיעור 
ולתת לתלמידים להגיב ולענות עליה לאור התובנות 

שגיבשו.

נקודות לדיון:

בסיום  משוב  של  הפעלה  ליצור  חשוב  מדוע   -
ההתבוננות בערך?

- אילו עקרונות אתם מוצאים במשובים השונים? 

- אילו סוגים של משובים הייתם בוחרים? הסבירו.

שונים?  לגילאים  מתאימים  שונים  משובים  האם   -
הסבירו.

- הציעו מאגר של משובים.

משובים

9
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4 ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור

10
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4 ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור
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ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור
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לעמוד  אותו  הופך  כמוקד מרכזי בשיעור  - שילוב הערך 
ההוראה  מוקדי  שאר  כל  אשר  השיעור,  של  השדרה 

מתייחסים אליו.

-ניתן לשלב את הוראת הערך בכל אחד משלבי השיעור: 
פתיחה, גוף או סיום, במסגרת זמן מוגבלת (כרבע שעה).

ועולה  יש לבחור ערך המתאים לעולמם של התלמידים 
באופן ברור מההלכה.

יש  ליצור גירוי משמעותי בהקשר של משמעות הערך.

את השאלות  לנסח  דיון. חשוב  לעורר  יש  הגירוי  לאחר 
בפרטי  יעסקו  השאלות  תוכני  דיון.  שיעוררו  באופן 
התלמיד  לחיי  בהשלכות  שעלו,  ברגשות  הגירוי, 

ובמסקנות והתובנות.

ניתן לדובב וליצור דיון משמעותי בדרכים שונות.

ולהגיע  הרחבות  ליצור  ניתן  והתובנות  הדיון  לאחר 
התלמיד  של  האישי  לחיבור  יתייחס  המשוב  למשוב. 

לערך. 

להלן מבנה ההעמקה בערך: גירוי — דיון — ניסוח מסקנה 
(בבית  שונים  לתחומים  המסר  הרחבת   - העולה  (המסר) 
במשפחה, בחברה) - משוב התייחסות של התלמיד לערך.

נעצור ונסכם
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ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור
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הפילוסוף היווני אריסטו עסק רבות בערכים ומוסר 
אך בפועל, בחייו היה נוהג באופן חייתי ואוכל אבר 
כיצד  הייתכן?!   - תלמידיו  אותו  כששאלו  החי.  מן 
ובפועל  האדם  ערכי  על  בפילוסופיה  אתה מתעסק 
אתה נוהג כבהמה? תמה אריסטו וענה: אם אני עוסק 

במשולשים עליי להפוך למשולש?!

*

אדמו"ר הזקן מבאר את הקושי של חיבור החוכמה 
והבינה לדעת, גם במשמעות של התנהגות בפועל. 
לדבריו, ייתכן שהאדם יחכם ויבין אך אם לא תהיה 
הוא  למושג.  להתחבר  סיכויים  לו  יהיו  לא  'דעת', 
מביא את דברי הגמרא על הגנב שגם בשעת הגנבה 

זועק ומתפלל לה' שיסייע לו שלא להיתפס.

כן, עובדה שהוא מתפלל   – בה'?  הגנב מאמין  האם 
מפורש  איסור  יש  הרי  גונב?  הוא  מדוע  אז  אליו. 

לגנוב? 

אלא שלגנב יש חוכמה וגם בינה אך חסר לו החיבור 
החזק למושג עצמו, חיבור שאליו ניתן להגיע רק על 
ידי ה'דעת'. ביהדות ובחסידות, הדעת היא המפתח 

לרגש ולמעשה.

(מעובד על פי תורה אור ס"ז, א)

צידה לדרך
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