
 
 

  ~ 1~                                                                                                                           ב"ה

 אור וחום ההתקשרות
     לדעת, לחוש ולהתקשר –עבודת חקר 

 תלמידה יקרה, ההתקשרות לרבי מקיפה אותנו בכל עת,

 יום הסתלקות הרבי הריי"צ –אך שלושים יום קודם היום הבהיר י' שבט 

 הרבי על אחת כמה וכמה. ו שלאותינשהתחלת ויום 

את עבודת נושא הקרוב לליבך, ועבדי לפי השלבים. בתת , בחרי על הרבי מליובאוויטש עבודת חקרהוראות ללפנייך 
  בפני כל הכיתה.החקר יש להגיש למורה בתוך קלסר, ובנוסף להכין תוצר שיוצג 

 בהצלחה רבה!

 מודל בש"ל את"ה –שלבי העבודה 

 ונימוק מדוע בחרתי בנושא זה. ,בחירת נושא -ב .1

חשבי על הנושא, וכתבי את השאלות העולות  ,שאילת שאלות -ש .2

 מי לב לניסוח שאלה תקין.שיבראשך. 

 .ע מגוונים על הנושא שבחרתממקורות מיד ,למידה -ל .3

 .משנה תועל פי כותר באופן מסודרבתו יארגון החומר וכת -א  .4

 סיפור,ראיון, קומיקס,  הכיני תוצר משלך על הנושא, כמו: –תוצר  -ת .5

 . ועוד.. תמונות ,ןסרטומצגת, ציור  שיר,

 . על תהליך החקר הרפלקצי –הערכה עצמית  -ה .6

 מחוון

 

  

 האחוזים פירוט הנדרש התבחין

שאילת שאלות תקינה, כתיבת המקורות,  כתיבת העבודה
 .ורציף כותרות מתאימות, מידע אמין

50% 

 20% עברית תקנית, שימוש בסימני הפיסוק. לשון

 10% נעימה לעין.עבודה נקיה ו הגשה נאה

 10% תהליך הרפלקציה מפורט ומובן. רפלקציה

בפני הכיתה בצורה רהוטה  התוצרמסירת  פרזנטציה
 ומובנת.

10% 



 
 

  ~ 2~                                                                                                                           ב"ה

 אור וחום ההתקשרות
     לדעת, לחוש ולהתקשר –עבודת חקר 

 בחירה 1שלב 

 

 אלו תתי נושאים אפשר אפשר לחקור על הרבי?בתרשים כתבי 

 

 

 _____________________________מהו הנושא שבחרת לחקור עליו? 

 _______מדוע בחרת בנושא זה דווקא? ___________________ –נמקי 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

  

הרבי 
 מליובאוויטש

  

  

  

  

  



 
 

  ~ 3~                                                                                                                           ב"ה

 אור וחום ההתקשרות
     לדעת, לחוש ולהתקשר –עבודת חקר 

 שאילת שאלות 2שלב 

 הנושא שבחרת.שאלות רבות על כתבי 

 (שימי לב שכל שאלה פותחת במילת שאלה)

 

 עייני בשאלות שכתבת ונסי למיין אותן לתתי נושאים. מהם תתי הנושאים שלך?

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

  

 ?מה

 ?מי

 ?מתי

 ?איפה

 

 

 

 ?לאן

 

 

 

 ?מדוע

 ?האם
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 אור וחום ההתקשרות
     לדעת, לחוש ולהתקשר –עבודת חקר 

 למידה ממקורות מידע 3שלב 

 

  ,חפשי מקורות מידע העוסקים ברבי מליובאוויטש )ספרים, עיתונים

 מקורות באינטרנט וכדו'... (

  ?אילו מקורות עוסקים בנושא שלך, ואת יכולה להשתמש בהם בעבודתך 

 פרטי אותם בטבלה הבאה:

 כותבשם ה מקורשם ה
 /עמודים

 כתובת אינטרנט

   

   

   

   

   

   

   

 

 ארגון החומר 4שלב 

 סכמי את כל מקורות המידע שלך, וכתבי אותם, מסודרים על פי כותרות משנה.
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 אור וחום ההתקשרות
     לדעת, לחוש ולהתקשר –עבודת חקר 

 תוצר 5שלב 

 יצירה שאת מכינה בעקבות עבודת החקר שלך. הוא  –התוצר 

, והוא קשור לנושא (ולא העתקה)חייב להיות עבודה עצמית שלך התוצר 

 להכין את התוצר, לצלם ולשלוח למורה.ליך ע שחקרת.

 :ךשלמרעיונות שונים לתוצרים, בחרי אחד מהם, או הוסיפי רעיון לפנייך 

 

 

 ____________ :שלי הואהתוצר 

 _________________________________ ?בחרתי להכין תוצר זהמדוע 

_____________________________________________________ 

  

רעיונות  
 לתוצר

 ציור

 קומיקס

 סיפור

 מוצג סרטון

אלבום 
 תמונות

 מצגת
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 אור וחום ההתקשרות
     לדעת, לחוש ולהתקשר –עבודת חקר 

 רפלקציה 5שלב 

 :וכתבי שעברת התהליך על חשבי, החקר תהליך סיום אחרל

 התמודדתי וכיצד? קשה לי היה מה?__________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 במיוחד נהנתי ממה_______________ ?_____________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  רבי מליובאוויטשה על למדתידברים חדשים אילו? ________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 רבי ולא מצאתי לכך תשובהה על עוד לדעת רוצה הייתי מה?__________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 בעקבות עבודת חקר זו עצמי על למדתי מה__ ?__________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 ? ___________________________________להודות רוצה אני למי

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 _______________ :שמי

 


