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 תקציר 

 נושא היחידה 

בחודש   ומשיח  גאולה  לשיעורי  מיועדת  לכןהיחידה  והשמחה.    אדר,  פורים  בנושא  עוסקת 

הגאולה,    לת היחידה עוסקתתחי על קירוב  והשפעתה  בזמן הגלות  על  בשמחה  ולאחר מכן 

 מעלתה הגדולה של שמחת הגאולה. 

 

 הפרויקט  מבנה

 

 

 

 היחידה מטרות 

 : מטרות בתחום האמונה

משמעותה של    - התלמידה תכיר בחשיבות הציווי "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"   •

 השמחה התמידית בכל יום, גם כשקשה לנו כי אנחנו בגלות. 

התלמידה תיחשף לדברי התניא "אין רע יורד מלמעלה" ואת ההשפעה של הבטחון בה'   •

 על השמחה שלנו בזמן הגלות. 

 התלמידה תכיר את ייחודיותה של שמחת הגאולה, שמחה אינסופית.  •

 

שמחה

מצווה להיות "
"בשמחה תמיד

איך אפשר  
להיות בשמחה  
תמידית בזמן 

?הגלות

'  י בטחון בה"ע
אין רע יורד "ש

"מלמעלה

=  שמחת הגאולה 
שמחה אינסופית

משל הציפור  
מחול הגאולההשמח מנצחהמדברת
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 : המיומנויות בתחום  מטרות

 מקורות מידע שונים באמצעות שימוש בכרטיסיות.מ  אתר מידעהתלמידה ת •

 התלמידה תגלה פרטים בשיעור באמצעות פתרון חידות שונות.  •

 ות.התלמידה תזהה רעיונות מרכזיים בשיחה באמצעות פעילות בעבודת צו •

 

 דרכי הוראה 

 סיטואציות מחיי היום יום הממחישים את המסר.  •      :כיתתית

 דיונים כיתתיים באמצעות שאלות מכוונות.  •

 למידה חווייתית מתוך חידות, משחקים, ריקוד וכדו.  •

 

עצמאית    •   :שיתופית מתוך    –למידה  זוגי  לימוד  וכן  מידע,  כרטיסיות  באמצעות  למידה 

 טקסט. 

 

 חלופית הערכה 

החלק השני של הפרויקט יציג דרך הערכה חלופית במקצוע משיח וגאולה. הדרך שנבחרה  

למידה מבוססת פרויקטים, סביב התחום של ייעודי הגאולה. התלמידות    -  PBLהיא בסגנון  

מתחלקות לקבוצות, כל קבוצה בוחרת תת נושא מהנושא הכללי שהוגדר במטלה, היא חוקרת  

 שאר התלמידות בעזרת תוצר מסוג שהיא בוחרת. אותו, ומציגה אותו ל

הבנות לומדות את הנושא מתוך חוויה, למידה עצמאית, כאשר את התהליך מובילה שאלת  

המחקר אותה ניסחו בתחילתו. התוצר המצופה הינו יצירתי ובאופן כללי אינו מוגבל אלא  

 נתון לכל רעיון מקורי שלה התלמידות ובהתאם לכישוריהן ולתחביביהן. 

 

 ביה"ס המאמן

  אך ישנם תלמידות . מדובר בתיכון חב"ד,  בכיתה ט'  "תפארת חיה"השיעורים נמסרים בתיכון  

שתנגיש ש וחוויתית,  סדנאית  בצורה  נמסרים  השיעורים  כן  על  חב"דים.  מבתים    אינן 

מהתלמידות לא נפגשו    חלקלתלמידות חומר שלחלקן זר ולא מהעולם הטבעי והמוכר להן.  

 והן לא מודעות לחשיבות הנושא.  גאולה ומשיח בעברן עם לימוד ענייני 

  להגברת סקרנות ומעורבות.תיצירת מבוכה אינטלקטואלי •
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קבוצות. קבוצה אחת שבי   2תלמידות. הכיתה מחולקת ל 30בכיתה בה אנחנו מלמדות ישנם  

השניי הקבוצה  ואת  שלישי,  ביום  מלמדת  הכיתה  פריז  רביעי.  ביום  מלמדת  ליפש  שבי  ה 

 הטרוגנית ולכן משתדלות לשלב פעילויות במהלך השיעור. 
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 מדריך למורה 
שמחה בזמן הגלות  – מערך שיעור ראשון  

 
 הגלות  בזמן  שמחהתובנה מרכזית: 

 . הגאולה את  מקרבת הגלות בזמן שמחה". תמיד  בשמחה  להיות מצווה"

 ? הגלות בזמן בשמחה להיות אפשר איך

  את   מרגישים  לא  אנחנו  אם  גם  טוב  הוא  עושה'  שה  מה  שכל  ביטחון:  הגלות  בזמן  לשמחה  מביא'  בה  ביטחון

 .זה

 
 מטרות:

 הגאולה. התלמידה תכיר את מהות השמחה אמיתית ואת כוחה בהבאת   - כללית

 -  התנהגותיות

 . תגלה את נושא השיעור באמצעות כתב חידההתלמידה   ●

 האם אפשר להיות בשמחה גם כאשר המצב לא הכי טוב?    -התלמידה תדון על השאלה  ●

 .באמצעות הדיון על הסרטון התלמידה תסיק כי השמחה בגלות מביאה את הגאולה  ●

 תסיק מסקנות ותיקח כלים לחיי היומיום מלימוד השיחה.   התלמידה ●

 התלמידה תשתתף / תצפה בניסוי שימחיש את תפקידו של הביטחון בה' בשמחה בזמן הגלות.  ●

גם כשהמצב העכשווי לא  מתוך ביטחון בה'  להיות בשמחה    תתבונן בחשיבות שצריך התלמידה    -  אפקטיבית

 מקרבת את הגאולה. כ"כ טוב, מתוך מודעות לכך שהשמחה שלה  

 

 מושגים ורעיונות:
בשמחה"   ● מרבים  אדר  שמחה    -"משנכנס  אדר,  מר"ח  החל  בפרט  יום,  בכל  בשמחה  להרבות  יש 

 המתחזקת ומתגברת מיום ליום. 

  .מצווה מן התורה לעבוד את ה' דווקא מתוך שמחה - "לעבוד את ה' בשמחה" ●

 והדאגות ואפשר להלך בשמחה.כשיש על מי לסמוך, נעלמות החששות  -ביטחון בה'   ●

אם נאמין שגם מה שנראה לנו רע, איננו רע אלא טוב עבורנו, נהלך שמחים    -"אין רע יורד מלמעלה"   ●

 ונעבוד את ה' בשמחה. 
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רמת   שק"ד  מהלך שיעור  השלב 
 חשיבה 

 מטרה 

    דק'( 5)נוכחות 

 פתיחה 
 דק'(  5)

)שקופית   חידה  כתב  מציגה  בנות  2המורה  זוג  כל   )
ולבסוף   שבמצגת,  המקראה  ע"פ  החידה  את  פותרות 

לאמרה   בשמחה"    - מגיעות  מרבים  אדר  "משנכנס 
( המורה מרחיבה ומסבירה כי יש להרבות  3)שקופית  

שמחה   אדר,  מר"ח  החל  בפרט  יום,  בכל  בשמחה 
 המתחזקת ומתגברת מיום ליום. 

פתיחה  
מעניינת  

ת, תגרה  ומושכ 
את הבנות  
להתעניין  
בהמשך  
 השיעור. 

איתור  
 מידע 

  התלמידה
  את  תגלה

  השיעור  נושא
  כתב באמצעות 
 .חידה

 גוף 
 דק'(  25)

 

 דק'(  10איך אפשר?! )  -חלק א': השמחה בזמן הגלות  
המורה מציגה מקרה לא נחמד בכלל שאירע לה הבוקר  
בדרך  האוטובוס  את  )הפסידה  האחרונים.  בימים  או 

 לאירוע 
 חשוב / ננעלה בחדר / איבדה סכום כסף גדול / וכדו'( 

השלילים   ומחשבותיה  תחושותיה  את  תשתף  המורה 
במהלך האירועים )כעסתי 'על כל העולם' / 'נהרס לי כל  

 היום' / 'קמתי על צד שמאל' וכו'...( 
מוצלחת    - לא  ביש'  ב'חווית  לשתף  מוזמנות  הבנות 

 עקבותיה.  שחוו אף הן ומה היו הרגשותיהן ב 
( ציטוט  4לאחר הדיון הקצר המורה מציגה )שקופית  

מהר"ן   בשמחה    -מליקוטי  להיות  גדולה  "מצווה 
תמיד". כלומר, כאן כבר ממש נדרשת מאיתנו שמחה  

 תמידית. 
)שקופית   כך הרבה    -(  5המורה שואלת  כל  יש  בגלות 

שבגאולה   אומרים  הזמן  כל  ואילו  טובים,  לא  דברים 
אז טוב,  כך  כל  עכשיו    יהיה  להיות  בכלל  אפשר  איך 

 בשמחה? ועוד שמחה תמידית?! 

 
 
 
 
 
 
 

חיבור הנושא  
לחיי היום יום  
 של התלמידה. 

 
 
 

תמיהה  
מעוררת עניין  

 בלמידה. 

 
הערכה  
 וביקורת 

  התלמידה
  על תדון 

  -שאלה ה
האם אפשר  

להיות בשמחה  
גם כאשר  

המצב לא הכי  
 טוב? 
 
 

הזאת, נצפה  המורה אומרת: לפני שנענה על השאלה  
בזמן   שלנו  השמחה  של  משמעותה  את  ונבין  בסרטון 
נראה   וגם  בשמחה,  להיות  חשוב  באמת  למה  הגלות, 

בגאולה. שמח  כך  כל  יהיה  מה  לנו    קצת  יוסיף  וזה 
 ( 6)שקופית  בביטחון שלנו פה בגלות.

שאנחנו  -   "הגאולה  שמחת"  סרטון מדבר  הסרטון 
אנחנו   אך  נעימים,  לא  מצבים  גם  יש  ולכן  בגלות 
צריכים לעבוד את ה׳ בשמחה, והשמחה שלנו בגלות גם  

 דק'( 6)תקרב את הגאולה. 
במה מתבטאת השמחה  נשאל את הבנות: לפי הסרטון  

איך הסרטון יכול להוסיף לנו    שתהיה בגאולה? הגדולה  
בביטחון לקראת הגאולה? איך השמחה שאנחנו רואות  

 שיהיה בגאולה מוסיף לנו לשמחה שלנו בגלות? 

  
איתור  
 מידע 

  התלמידה
/   תשתתף

  בניסוי  תצפה
  את שימחיש
  של  תפקידו
'  בה הביטחון
  בזמן  בשמחה

 . הגלות

 דק'(   4בזמן הגלות )חלק ב': ביטחון בה' מביא לשמחה  
ראינו שהשמחה מאוד חשובה, אך איך אפשר להיות  

 (  7בשמחה תמיד? )שקופית 
המורה תבחר תלמידה, תקשור את עיניה, עליה לצעוד  
במהירות מצד אחד לצד שני של הכיתה. שאר הבנות  
יפעילו סטופר... המורה תציע לתלמידה לערוך שוב את  
אלא   המורה(  לשיקול  אחרת  תלמידה  )או  הניסוי 

 
 

התנסות של  
התלמידות  

עצמן  
והשתתפות  

 פעילה בשיעור. 

התלמידה   היסק 
תשתתף /  

תצפה בניסוי  
שימחיש את  
תפקידו של  

בה'  הביטחון 
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בידיה   ויחזיקו  בה  יתמכו  חברות  שתי  שהפעם 
ד סטופר.  נפעיל  כאן  גם  מותרות.  מתי  כשעיניהן  יון: 

הדרך היתה מהירה יותר? מתי מהוססת ולחוצה ומתי  
)שקופית   מסקנה  ומחוייכת?  מי  8רגועה  על  כשיש   :)

להלך    -לסמוך  ואפשר  והדאגות  החששות  נעלמות 
 בשמחה. 

בשמחה בזמן  
 הגלות. 

 

המורה תציג חידה: "מי יודעת כמה שנים אירע בפועל  
התשובה:   אסתר?"  במגילת  המתואר  הנס  סיפור 

 שנתיים ימים.  
חידה נוספת: "כמה פעמים במגילת אסתר מוזכר שם 
ה'?" [ניתן לאפשר לבנות חפש בעצמן בתנ"ך] התשובה:  

מופיע   אינו  ה'  של  שמו  פעמים!!!  הוא  אפס  במגילה, 
 ( מישהי יודעת למה? 9נסתר. )שקופית 

(. ננסה לדמיין  10אסתר )שקופית   - רמז לשם המגילה 
לעצמנו את המצב הנוראי בו שררו היהודים. בתו של  

נשיא הדור, נלקחת לארמון המלך ונישאת    -הרב הגדול 
חלילה   אלוקים  האם  ואיום,  נורא  נראה  המצב  לגוי. 

עם תום המלחמה ונס   -העלים עין?! רק לאחר שנתיים
אסתר  לקיחת  כי  היהודים  מבינים  המופלא,    ההצלה 

(  11הוא עצמו חלק מהנס! )שקופית   - שאחשוורולבית 
ודאי שכל מה שקורה כאן בעולם הוא    -גם אנו בימינו

אנחנו,   תמיד  לא  ש....  אלא  טוב!  רק  והוא  ה'  מאת 
האלוקי   הטוב  את  לראות  יכולים  שלנו,  בעיניים 

 שבסיפור באותו רגע והוא מתגלה לנו רק לאחר זמן.  

חיבור החומר  
הלימודי  

  -שנהלמעגל ה
 חודש אדר  

איתור  
 מידע 
 
 
 
 
 
 

פרשנות  
 והיסק 

 

ללימוד השיחה.    קבוצות  יתחלקו לכמה  הכיתה  בנות 
 השיחה קצת ארוכה אבל קלילה ומעניינת.  

נאמר לבנות למרקר משפטים חשובים בנושא השמחה  
 והביטחון, ומשפטים שיתחדשו להם. 

ההבדל בין נחום איש גמזו לבין    עלהשיחה מזמנת שיח  
הכל לטובה כלור כרגע    –רבי עקיבא.. לפי רבי עקיבא  

למ מובילה  היא  אך  חיובית  לא  חיובי  ש המציאות  הו 
בעתיד. לעומתו נחום איש גמזו אומר שברע עצמו טמון  
הטוב. ניתן לבקש לציין את/למרקר את התפיסה של  

ולדרג לדון  ואח"כ  מהם  אחד  גבוה   -כל  מעלה  ה  מהי 
בטחון לפי רבי עקיבא/    -יותר/ אח"כ להדגים מהחיים 

 רבי נחום.  
לאחר שקראו את השיחה ומרקרו משפטים חשובים.  
איזה   ונשמע  לקבוצה  מקבוצה  במליאה  בקול  נעבור 

 משפטים סימנו. 
 נסיק מסקנות לפי המשפטים שלהם. 

הזה   שהביטחון  חושבות  הם  איך  בנות  מכבה  ונשמע 
 שיתנו דוגמאות מעשיות. עוזר לנו בחיי היום יום.  

איתור   
 מידע  

  התלמידה
  מסקנות  תסיק

  כלים ותיקח
  היומיום לחיי

  מלימוד
 . השיחה
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:מראה לוח  

 

 קישור למצגת השיעור 

 

 ביבליוגרפיה:

 https://did.li/5BZHw)אין תאריך(. אוחזר מתוך מעיינותיך:   בין שמחה להוללות.

    Youtube:https://did.li/lNrlCאוחזר מתוך   מה זו שמחה? -שמחת הגאולה (. 2017ינואר    12מלך, פ'. ) 

 2001  יורק ניו הגישה החסידית. מאת הרב שלמה מאיעסקי.  –  כאתגר שמחה

 

ש  להסביר,  על  נמשיך  המשגיח  הוא  ה'  כי  נאמין  אם 
וכל מה שקורה   )בבחירה שלנו כמובן(  הקורות אותנו 

נוכל להלך ברגש אמיתי ואופטימי של     -הוא רק טוב  
גם   נזכה לחזות בכל הטוב הזה,  שמחה. בקרוב ממש 

ומוחשי גלוי  באופן  האמיתית    -הנסתר  בגאולה 
והשלימה.  התשובה היא אחת: הדרך להגיע לשמחה,  

יורד  ועוד ת מיד.. היא: אמונה ובטחון בה' כי אין רע 
מלמעלה. אם נאמין שגם מה שנראה לנו רע, איננו רע  

נהלך שמחים ונעבוד את ה' בשמחה.   - אלא טוב עבורנו
 דק'(  5)תמיד! 

 

   

 סיום 
 דק'(  10)

סבב בין הבנות, כל בת אומרת מה היא לקחה  
 מהשיעור. 

השיעור   בתחילת  ששיתפה  עצובה  מי  בסיטואציה 
יכולה לשתף איך היא משנה את ההסתכלות שלה על  

 אותו מקרה בעקבות מה שלמדנו בשיעור. 

משוב פעיל  
ומעגלי, חוזר  
לשאלה של  

תחילת  
 השיעור 

 יישום 
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ה מדריך לתלמיד  

 כתב החידה:

 

 .מרבים בשמחה""משנכנס אדר פתרון החידה: 
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 מדריך למורה 

 שמחת הגאולה  – מערך שני
 במערך הראשון הנושא הוא אין רע יורד מלמעלה ושהביטחון אצלנו מוביל לשמחה אמיתית.  

 במערך השני הנושא הוא השמחה הגדולה שתהיה בגאולה. 

 המערכים הוא נשוא השמחה היום ובגאולה.   2הקשר בין  

נושא השמחה היום עוזר להתגבר ולנצח במצבים קשים. ונושא השמחה בגאולה נותן לנו תשוקה וציפייה  

 . לבוא הגאולה

 

 הגאולה   שמחת

   .שמחה כך כל  תהיה ולכן הגלות אחרי  באה היא כי  מפתיעה תהיה  הגאולה  -  המדברת הציפור משל

  הופכים)  שבדבר החידוש משום  משמח שזה בארות בחפירת עסק יצחק שהרי , צחוק מלשון -  אבינו יצחק

  ולכן האלוקית   האמת את בה ומצא בגלות ' חפר'  ישראל שעם אחרי באה הגאולה כך(. רווה לגן שומם  מדבר

 . משמח כך כל זה

 (. בגימטריה שחוק=  סוף אין אור. )סופית  אין שמחה - גבול  בלי -  הגאולה מחול 

 מטרות:

 התלמידה תכיר את ייחודיותה של השמחה שתהיה בזמן הגאולה.  - כללית

 -  התנהגותיות

תסיק כי שמחת הגאולה תהיה רבה ללא גבול כי היא מבטאת את החיודש הבלתי צפוי  התלמידה   ●

 שבעבודת האדם התחתון.

   באמצעות קריאת המידע בכרטיסיות  ענה על השאלות המוצגותתהתלמידה   ●

 השחוק והשמחה של הגאולה יגיעו מכוחו של היהודי בזמן הגלות. .1

 . השמחה שתהיה לצדיקים תהיה שמחה בלתי מוגבלת. 2

 .כיצד תתבטא השמחה בגאולה. 3

 התלמידה תרקוד בהתאם לתנועות שהמציאו חברותיה.  ●

 הבמבות לפי הנדרש. הנחת משחק באמצעות תסכם את נושאי השיעור התלמידה   ●

 התלמידה תתבונן בשמחת הגאולה ותחוש ציפייה ותשוקה לשמחה שתהיה בגאולה.    -  אפקטיבית

 

 מושגים ורעיונות:

 כשתבוא הגאולה, תהיה שמחה גדולה.  -שמחת הגאולה   ●

 שמחה ועונג בלתי מוגבלים.  -שמחה אין סופית  ●

מדברת ● גדול    -  ציפור  מאוד  צחוק  שצחק  מלך  על  הוא הצחוק  משל  והנמשל  מדברת,  ציפור  שראה 

 השמחה בגאולה תהיה הנאה מהחידוש שפועלת עבודת אדם הנחות בעולם והשמחה שיהיו בגאולה. 
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הקשר בין חפירת הבארות של יצחק לגאולה הוא שחפירת בארות ג"כ מביאה     -חפירת בארות יצחק   ●

י  שהיה  במקום  באדמה  חבויים  מים  שמגלים  והפתעה,  מחידוש  מביאה  שמחה  שהגאולה  כמו  בש, 

 שמחה מחידוש שעמ"י זכה לה אחרי שהיה בגלות וחיפש את האמת האלוקית. 
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 מטרה רמת חשיבה שק"ד מהלך שיעור  השלב

    דק'( 5)נוכחות 

 פתיחה 
 דק'(  10)

של   הנושא  על  לדבר  התחלנו  קודמים  שיעורים 
על  ונדבר  נמשיך  והיום  הגלות,  בזמן  שמחה 

 שמחת הגאולה. הנושא בהקשר של 
משחק לוגו טסט: על הלוח מדביקים תמונות של  
חלקים מכל מיני לוגואים והבנות צריכות לזהות 
אותם. אח"כ המורה תבקש מהן להרכיב מילה 
כך   גילו  שהן  מהלוגואים  מסוימות  מאותיות 
שתצא להן המילה "תוכי". המורה שואלת: מה  

  - הקשר בין תוכי לבין הנושא של השיעור שלנו  
 חת הגאולה? שמ

פתיחה  
מסקרנת  
ומעוררת  
  - עניין בבנות 

'מבוכה  
אינטלקטואל 

 ית' 

 
 

 היסק 

  התלמידה
  הקשר  על תדון 

  תוכי  בין
  לגאולה

  באמצעות 
  פעילות
 . הפתיחה

 גוף 
 

המורה תנסה להגיע עם הבנות לדיון ולמסקנה:  
מישהי פעם ראתה תוכי מדבר? איזה הרגשה זה  

מדבר? הרי כולנו  עושה? מה כל כך מצחיק בתוכי  
מדברות וכולנו מכירות הרבה אנשים שמדברים  
בלי הפסקה, חלקם אומרים דברים חכמים יותר  

 וחלקם פחות, אז למה התוכי כל כך מצחיק? 
אלא שכשבני אדם מדברים זה משהו רגיל, ולכן 
זה לא מצחיק ולא משמח. אבל בעל חיים שמדבר 

,  זה משהו שהוא מאוד מפתיע כי לא ציפינו לזה
 דק'(  5)ולכן זה מעורר צחוק כל כך גדול. 

עבודת   של  בחידוש  ההנאה  כי  תסיק  התלמידה 
האדם התחתון שתתבטא בגאולה דומה להנאה  

 בחידוש של תוכי המדבר.
מקשר   הגדול    –היגד  הצחוק  על  עכשיו  נלמד 

שיהיה לנו בגאולה לעומת הצחוק שיש לנו עכשיו 
 בגלות. 

  התלמידה פרשנות והיסק   
  בחידוש תדון 
  דיבור של

  פני על התוכי
  של  הדיבור

  אנשים
 . אחרים

באמצעות  עצמאית  למידה  של  בדרך  הקניה 
 כרטיסיות: 

סוג אחר    ודדוכנים, בכל דוכן יעמ   3בכיתה יהיו  
של כרטיסיות כשכל כרטיסיה מכילה קטע מידע 
בסופו.  שאלה  עם  הגאולה  שמחת  של  בהקשר 
על   ועונות  הדוכנים  בין  עוברות  הבנות 

 . הכרטיסיות
 נושי הכרטיסים: 

  תהיה , הגאולה כשתבוא -  הגאולה שמחת
 . גדולה  שמחה
 . מוגבלים  בלתי ועונג שמחה - סופית  אין  שמחה
מלך שצחק צחוק מאוד  של על  מ  -  מדברת  ציפור 

גדול שראה ציפור מדברת, והנמשל הוא הצחוק  
 והשמחה שיהיו בגאולה. 

 ד'(   15)תשובות של הבנות מה הן ענו.  את ה שמע  נ

התלמיד הוא  
לומד עצמאי  

לומד לפי  
 תחומי עניין. 

 איתור מידע 

 

ראה מטרה  
 למעלה 
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 מראה לוח:

 טסט )ניתן לחלופין לשים אותן במצגת(. -בפתיחה יהיו מודבקות על הלוח התמונות ממשחק הלוגו 

 

 ביבליוגרפיה:

 המרכז )ע"ר(.   -כפר חב"ד: צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו  ימות המשיח.(. 2013ברוד, מ'. )

  

  

 סיום 
 דק'(  10)

 :אופציות לסיום 2
שם   .1 לכרטיסיות  מחול  בהקשר  על  כתוב 

עומדות    -הגאולה   הבנות  ריקודים,  משחק 
במעגל ויש מוזיקה ברקע. אחת הבנות עושה  
עושות   הבנות  שאר  וכל  ריקוד  תנועות 

 אחריה. 
כל בת    -משחק סיכום על כל יחידת החומר   .2

מקריאה   המורה  ובמבות,  שיפוד  מקבלת 
יחידת החומר   נכון מתוך  / לא  נכון  היגדים 

התלמידה תוקעת את    -שנלמדה. אם זה נכון  
 במאוזן.   -הבמבה במאונך, ואם לא נכון 

המורה תבחר  
בסיום שנכון  
לדעתה לפי  

הזמן שנשאר  
וההתקדמות  

 בשיעור. 

אפשרות  
 בחירה 

  התלמידה
  תרקוד
  בהתאם
  לתנועות

  שהמציאו
 /  . חברותיה

  התלמידה
  על  תענה 

  השאלות
  סיכום 

  באמצעות 
  הבמבות  הנחת
 .הנדרש  לפי
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 ה מדריך לתלמיד

 לוגו טסט:

 מוכרים, זהי אותם ועקבי אחר ההוראה שבתחתית הדף. בהצלחה! לפנייך חלקים מסמלים  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.   
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 . _____ 9האות הראשונה מסמל 

 . _______ 2האות השנייה מסמל  

 . _____ 5האות האחרונה מסמל 

 _____ . 4האות השלישית מסמל 

 מה יצא? ____________ איך זה קשור לגאולה???
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  תשובות לכרטיסיות הלימוד:

 ."יפרוץ השחוק החוצה", "הוא יצחק וישמח", "ע"י מחול משותף ": 2כרטיסיה מספר  

 !. יצא שווה414= סה"כ  146+ 'סוף' =  61+ 'אין' =  207. 'אור' = 414שחוק' = ': 4כרטיסיה מספר  

  .המלך צוחק מהציפור המדברת כיון שזה דבר נדיר מפתיע שבע"ח מדבר :3כרטיסיה מספר  

הקשר בין חפירת הבארות של יצחק לגאולה הוא שחפירת בארות ג"כ מביאה שמחה מחידוש והפתעה,  

שמגלים מים חבויים באדמה במקום שהיה יבש, כמו שהגאולה מביאה שמחה מחידוש שעמ"י זכה לה  

 .אחרי שהיה בגלות וחיפש את האמת האלוקית

קא אחרי גלות כ"כ ארוכה שעמ"י היה בה,  לכן תהיה שמחה כ"כ גדולה בגאולה, כיון שהיא תגיע דוו

 והיא תהווה חידוש למה שהכירו עד אז בגלות 
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 הערכה  משימת

 מדריך למורה 

 משימת הערכה חלופית לתלמידה בנושא ייעודי הגאולה 

 מטרות:

 התלמידה תתמחה באחד מייעודי הגאולה.   •

 התלמידה תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם חברות הקבוצה.  •

 תיצמד לעבודה לפי לו"ז מוגדר מראש.התלמידה   •

 התלמידה תחפש ותיחשף למקורות מידע שונים באותו תחום.  •

 התלמידה תעבור תהליך פנימי של מודעות לתחומי החוזק שלה.  •

 התלמידה תגדיר תוצר לפי תחביביה ותחומי העניין שלה.  •

 התלמידה תגיש פרזנטציה לשאר בנות הכיתה.  •

 רפלקטיבי את התהליך שעברה כקבוצה וכפרט. התלמידה תסכם באופן   •

 תיאור המשימה 

תחנות שיהוו   13למידה מבוססת פרויקטים. יחידת השיעורים תתחלק ל  - PBLההערכה תתבצע באמצעות 

מסע הלמידה שלה, והן יובילו את התלמידה בסופו של דבר אל התוצר הסופי. הפרויקט מבוצע ע"י קבוצות  

של תלמידות ובתיווך המורה. המורה לא מקנה ידע, וייתכן אף כי התלמידות ירכשו יותר ידע משל המורה  

 רה תפקידה לתווך, להנגיש חומרים, לעקוב אחר התהליך ואחר הלו"ז, ולעזור כשצריך.עצמה. המו

  . חלופית הערכה  של תהליךה בכל למורה   מלווה  מצגת
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 הערכה  משימת

 לתלמידה  מדריך

 

 , יקרות  תלמידות

חיפוש וגילוי סביב  ב  נעסוק.  כה עד רגילות שהיינו ממה אחר למידה  תהליךהקרובים נעבור יחד   בשיעורים

 . ומשיח גאולה התוכן  מתחום אותך שמעניין נושא . באפשרותכם לחקור  ומשיח גאולה הנושא

ולכל אח  ותעומד   ןהתהליך שאת  יהיה תפקיד מוגדר    ן מכ  תלהתחיל בו מחייב עבודה שיתופית בקבוצה, 

 בקבוצה ותרומה ברורה לקבוצה.

שיתופית של חברי  -הוא יתבצע בעבודה קבוצתית    השני   ובחלקוחלק מהתהליך יתקיים במליאת הכיתה,  

 הקבוצה בהנחיית המורה.

להנחיות שב בהתאם  לעבוד  שתקפידו  חשוב  כראוי,  יתנהל  שהתהליך  להנחיות    זו   חוברתכדי  ובהתאם 

 המורה. 

לשמור    ןלב יהיו תוצרים שיהיה עליכ . בסוף כל שתחנות  13  שלהתהליך מתבצע בשלבים מתוכננים מראש  

. בנוסף לתוצרים  ותעובר  ןלתהליך שאת  תיעוד)אפשרי בקובצי מחשב או כמסמכים כתובים/מודפסים( כ

 אלה, תוכלו להוסיף כל תיעוד או עדות שיתרמו להבנת התהליך שלכם כקבוצה וכפרטים בקבוצה.

 . הכיתהפני ב  ןאת הנושא שחקרת תציגו בסופו של התהליך 

תציעו    מקווה  אני לעומקם,  שונים  נושאים  תלמדו  חדשים,  דברים  תגלו  החקר,  מתהליך  שתיהנו 

 הצעות ותמליצו המלצות לתועלת הפרט והחברה.

 

 בהצלחה!!! 
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הצגת דרישות העבודה ובחירת נושא לפרויקט. –  1שיעור   

חיפוש חומר מתוך מקורות שהמורה הביאה לכיתה.   -2שיעור   

מקורות מעובדים והתחלת תכנון התוצר הסופי.   2הגשת    -3שיעור   

חיפוש בכיתה של מקורות נוספים ועיבוד סופי של המקורות.   -4שיעור   

הכנת התוצר הסופי.  –5שיעור   

 )מה שלא הספיקו בכיתה להמשיך לעבוד בבית( 

מסירת הפרזנטציות.   –6שיעור   

סיום מסירת הפרזנטציות.  –  7שיעור   
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 חשיפה לנושא.  :1 מספר  תחנה

 שמות: 

 נושא הפרויקט: 

 

 הגדרת התוצר. :2 מספר  תחנה

 וכד'(.  פרוספקט/  פוסטר /  שיר /  משחק/  סרטוןהחלטה על התוצר המצופה )מוצג /  

 

 חשיבה ראשונית.  :3 מספר  תחנה

 ? טובה אני במה: שלי החוזק  נקודות

  ?בו להתפתח   אותי מסקרן מה: צמיחה אזורי 

 ? שלי התחביבים  מהם 
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 יצירת פרויקט.  :4 מספר  תחנה

  הפרויקט  שם

 הקבוצה  חברות 
1. 

2 . 

  המחקר  שאלת

  יסוד  מושגי 

  הצפויים   הלמידה תהליך שלבי

  שלו  ההצגה  ודרך  התוצר

 

 אישור המורה:___________ 

 

 

 

 מפת חשיבה. :5 מספר  תחנה

  הקשורים יסוד  מושגי תכלול  החשיבה  מפת. כצוות שלכן התכנון תהליך את המשקפת חשיבה  מפת  בנו

  בענייני  שונים לנושאים שלהן  והתפתחות , אלו למושגים  הקשורות אסוציאציות , שלכן המחקר  לשאלת

 . זה לנושא  הקשורים  שונים תחומים או/   ו ומשיח גאולה
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 . זמן תכנון : 6 מספר  תחנה

    ביצוע התהליךהצעה ללוח זמנים להגשת תוצרים המתקבלים לאורך 

 הנושא:__________________________________________________________  

 הקבוצה:_____________________________________________________    ותחבר 

  
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : איסוף מידע.7תחנה מספר 

 

 

 

. ביניים הערכת: 8 מספר  תחנה  

 : בקבוצה חשבו

 ? המחקר  שאלת על לענות   כדי מידע מספיק  לנו  יש האם •

 ? הזמנים  בלוח עומדות  אנו האם •

 ?מהו  - כן ואם,  לביצוע  התכנון בין  פער  קיים האם •

 ? התוצר את ליצור  להתחיל שנוכל כדי  לעשות  לנו נשאר מה •

המרכיבים להערכה   מועד ההגשה  הערות
 ולאישור 

  
החלטה קבוצתית על הנושא 
הפרויקט הנחקר ועל נושא 

 הקונקרטי הבדיקה 

 סיעור מוחות  

 החלטה על התוצר המצופה  

 מפת חשיבה  

הפעלת הכלים ואיסוף    
 נתונים

 הסקת מסקנות   
 והמלצת המלצות 

 הצגת הממצאים   

 וההצגה  הכנת התוצר  

 הצגת התוצר הנבחר   

 המקורות מידע צריכות להיות מינימום חצי עמוד. כל מקור צריך להוסיף מידע חדש על קודמו.  

 המקור החסידי יכול להיות גם סיפור או משל. 
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 . מידע איסוף המשך: 9 מספר  תחנה

  שלרשותכן   ולוודא  המידע   איסוף  את  לגמור   עליכן.  הפרויקט  של  העיוני  בחלק  האחרון  השלב  הוא  זה  שלב

  כל   על  המבוסס  תוצר  ליצור  וכן,  המחקר   שאלת  על  לענות  שביכולתכן,  אתכן  שמספקת  מידע  כמות  עומדת

 . החומר

 

 

 .התוצר: הכנת 10מספר   תחנה

 . שברשותכן המידע  סמך על ליצור  תכננתן אותנו התוצר את  ליצור עליכן כעת

 !! בהצלחה

 

 . פרזנטציה הכנת: 11 מספר  תחנה

 בקבוצה:  תכנון ההצגה 

 כיצד לתכנן את ההצגה?  

 על מה לשים דגש?  

 מה חשוב להציג? מדוע? כיצד להציג? 

 ? בהצגה  התפקידים  חלוקת  מהי

 

 . פרזנטציה: 12 מספר  תחנה

 . דקות 5-10 לרשותכן. הכיתה  בפני שיצרתן התוצר  את  להציג עליכן כעת

  כמו. עליה   העונה החומר  מן מרכזיים משפטים וכן המחקר  שאלת את  שכולל הרקע על הסבר לתת זכרו

 . חברותיכן  של שאלות  על לענות ותצטרכו  ייתכן, כן

 

 !! בהצלחה
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 .והערכה סיכום: 13 מספר  תחנה

 

 קבוצתית   רפלקציה

  תרומה שהיווה  חלק היה  הקבוצה  מן אחת לכל  האם? מועילות היו  הם?  נראות היו  כיצד - הצוות ישיבות

 ? לקבוצה  משמעותית

תקשורת תקנית   יתהי ההאם היה חיבור ביניכן? האם עבודת הצוות זרמה? האם  - הפעולה  שיתוף 

 וזמינות בין הצוות? 

 . אותם פרטו? בתהליך קשיים  היו האם

 ? לאחור  הגלגל את  להחזיר אפשר היה אם  אחרת עושות  הייתן מה

 

 אישית   רפלקציה

  בתהליך הנושא את  ללמוד היה   כיצד? שחקרתן לנושא התחברת   האם. שעברת האישי  התהליך את תארי

 ? בכיתה רגיל בשיעור  הנושא  את ללמוד  מעדיפה היית  האם?  עצמאי

 .אותם  פרטי? העבודה במהלך  קשיים לך  היו האם

  נכון  חיבור  שהיה הרגשת  האם?  בצוות לעבוד  היה כיצד. קבוצה מתוך   כפרט שעברת התהליך את תארי

 ? הקבוצה  בתוך משמעותית הרגשת   האם? פעולה  ושיתוף,  הבנות  בין

 . הפרויקט  מן שהסקת אישיות לתובנות  והתייחסי, מהתהליך מסקנותייך את  פרטי
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 מחוון להערכת המשימה 

 

 

 

 

  

 קריטריונים  ממד הערכה 

 רמות ביצוע 

 רמה גבוהה
80-100% 

 רמה בינונית 
55-80% 

 רמה נמוכה
0-55% 

תוכן ואיכות  
 התוצר

 
30% 

 מדויק. המידע  דיוק תוכני

במידע המוצג  
חסרים פרטים  

מרכזיים או 
 קיימים אי דיוקים. 

המידע לא מדויק ו  
 או חלקי. /

 מקורות
מקורות   4שימוש ב

לפחות ומגוונים  
 בסוגם.

 2-3שימוש ב
מקורות, או 

מקורות זהים  
 בתוכנם.

שימוש במקור  
 אחד בלבד.

 יצירתיות

התוצר מכיל חיבור  
בין פרטים 

ומהווה  ורעיונות 
 חידוש.

התוצר מכיל 
חלקית חידוש  

 ומקוריות.

התוצר אינו מהווה  
 חידוש.

הקפדה על הגשה   אסתטיקה
 אסתטית ונראות. 

הקפדה חלקית על  
נראות ועל 
 אסתטיקה.

אי הקפדה על 
 הגשה אסתטית. 

 פרזנטציה
 

10% 

 ידע ובקיאות

המציגה בקיאה  
בתוצר ובידע שהוא  

מקנה ויודעת  
שאלות  לענות על 

 הקהל.

המציגה בקיאה  
חלקית, ואינה  

יודעת לענות על כל  
 שאלות הקהל.

המציגה אינה  
בקיאה ו / או אינה  

יודעת לענות על  
 שאלות הקהל.

 שפה תקנית
המציגה דוברת  

שפה ברורה, 
 ייצוגית ותקנית. 

המציגה דוברת  
שפה תקנית באופן  

 חלקי.

המציגה אינה  
דוברת שפה 

 תקנית.

 עבודת צוות
 

30% 

 ישיבות צוות

ישיבות קבוצתיות  
מועילות, בהן יש  

תרומה אישית לכל  
 חברות הקבוצה. 

תרומה חלקית  
לצוות של חברות  

הקבוצה או יעילות  
חלקית בישיבות  

 קבוצתיות. 

חוסר בישיבות  
צוות או ישיבות  

חסרות תועלת ו /  
או חוסר תרומה  

 אישית לצוות.

 שיתוף פעולה

כל התחנות בוצעו  
בשיתוף פעולה  
מלא וחלוקת 
 עבודה הוגנת. 

שיתוף פעולה חלקי  
בין חברות הצוות  
או שיתוף פעולה  
 בחלק מהתחנות. 

אי שיתוף פעולה  
 בין חברות הצוות. 

 תקשורת
תקשורת תקנית  

בין חברות 
 הקבוצה.

תקשורת חלקית  
בין חברות 

 הקבוצה.

אי תקשורת בין  
 חברות הקבוצה. 

 20%לוח זמנים 
בלוח עמידה 

  13הזמנים בכל 
 בתחנות.

עמידה חלקית  
 בלוח הזמנית.

אי עמידה בלוח  
 הזמנים.

חשיבה 
 רפלקטיבית

 
10% 

 תיאור תהליך

התלמידה מציגה  
נקודות מבט על  
התהליך האישי  

 והקבוצתי שעברה. 

תיאור חלקי של  
התהליך או תיאור  
תהליך קבוצתי בלי  
התייחסות לאישי,  

 ולהפך.

אין תיאור 
התהליך מנקודת  

 מבט אישית.

 מסקנות

התלמידה יודעת  
להסביר ולנמק את  

תובנותיה 
 האישיות.

הסקת מסקנות  
חלקית או מסקנות  

כלליות ולא 
 אישיות.

אין תובנות 
 ומסקנות.
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 משימת הערכה 

 רפלקציה 

 

לנו מתאימה    המחברותינו שלמדנו את התוכנית במסגרת מצוינות. התוכנית נראת  pblלתוכנית    התוודענו

 מאוד להערכה החלופית. 

 .  pblה  של השלבים  את לעומק למדנו  כך בעקבות

שעוזרות מאוד לארגן את כל התהליך, ונקשר אותן לנושאים    PBLהתחנות של    13החלטנו שאכן נשתמש ב 

  - של הגאולה שמתאימים לנו. כשהתחלנו, פתאום לראשונה נפגשנו בתכנון פרויקט בצד השני של המתרס  

פרט, על תכנון השיעורים המוקדשים לכך, שההוראות תהיינה ברורות ומפורשות,    לכ המורה. לחשוב על  

 ל יהיה הוגן. ו תת ניקוד בלי לפספס שום פרט, ושהככיצד ל -ובעיקר על המחוון 

עקב חופשת הקורונה הארוכה שנכפתה על כולנו לא ביצענו את משימת ההערכה בכיתתנו בפועל, אם כי  

 כולנו תקווה שהיא כן תבוא לשימוש בעז"ה בשנים הבאות שלנו בהוראה.

  


