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http://www.youtube.com/watch?v=nGaWx5ZPAgM




שאלה פוריה

מהי משפחה מאושרת?

http://www.youtube.com/watch?v=f6Sbqf_vCNA


ידע
סיפורים בנושא משפחה ●

שירים בנושא משפחה ●

מאפיינים של תורת הספרות: פרוזה ●
ושירה 

תיאוריות פסיכולוגיות: קוהוט, פרויד, ●
ויניקוט

מאפייני רומן מודרני●

מיומנויות
התמודדות עם טקסט ספרותי באופן ●

עצמאי 
הצגה בפני קהל●

כתיבת נייר עמדה●

מיומנויות חקר●

סיור●

כתיבת תשובה בספרות ●

הרגלים
עבודת צוות

חשיבה ביקורתית 
התבוננות פנימית באמצעות טקסטים 

ספרותיים 

ידע מיומנויות והרגלים 



אבני דרך

שיעור חשיפה: מהי משפחה בקולנוע - סדנת קולנוע -- יורם שפירא

אבן דרך 1: שיעורי מבוא - (להוסיף את השירים והסיפורים) 5 שיעורים

הערכה. תרגיל מסכם לשיעורי מבוא: כתיבת נייר עמדה - שמשלב תיאוריה פסיכולוגית אחת 
לבחירה וסיפור אחד, ודוגמאות מהטקסטים שנלמדו. 

אבן דרך 2: העיוורת
(2 שיעורים)+ 3  שיעורי למידה והכנה

אבן דרך 3 : חקר מושג וקישור לשאלה הפוריה
פרזנטציות הוראת עמיתים על פי מחוון  ( הערכה: מורה - שלב א' על פי מחוון ( 3 שיעורים)



אבני דרך - המשך

אבן דרך 4: הכנה לבחינה -  2  שיעורים
הערכה: בחינה (30% מהציון)

אבן דרך 5: הכנה לסיור 

אבן דרך 6: הוראה בכיתה  (2)

אבן דרך 7: חקר בקבוצות והכנה של מצגות 

אבן דרך 8: הרצאות

אבן דרך 9: סיור



חומר הלימוד

שירה:
דברי רקע ראשונים/ארז ביטון; אבי, ראי אנחנו שניים מספרים, אמי אפתה לי את כל העולם, והגירת הורי/יהודה עמיחי; שלומי קשור בשלומך 
בחוט/זלדה; לתמונת אמא/לאה גולדברג; רחל - אשתו; בעיות זהות/יונה וולך; חמקה לה ילדותי/דן פגיס; יש ילדים שהוריהם/אהרן מגד; הרי 

את מותרת לכל אדם/ דן אבידן

סיפור קצר: תיק שחור/קנז, סיפור אהבה/אפלפלד, שיחה עם אבי -פלי, שקיות יום הולדת/אתגר קרת, כינורו של רוטשילד/ אנטון צ'כוב; 
שוק - סמי ברדוגו

סרטים: אמריקן ביוטי, ליטל  מיס סנשיין הקטנה, חופשת קיץ (אסי דיין)



פריסת הערכה 
נייר עמדה  אישית - 10%

עבודה קבוצתית - 25%:

סיכום של השיר במסמך השיתופי:

טיוטה ראשונה לבדיקה 5% עד 12.2

טיוטה סופית 10% - 19.2

הצגת השיר (רפרזנטציה) - 10% 22.2 (עד 15 דקות)

מבחן  - 30%

הצגת התוצר על ידי הקבוצות - טיוטה ראשונה - 25%:

הצגת תוכן הסיפור 10%

תוצר הסופי  (טיוטה סופית) 15%+ רפקלציה אישית  - 10%



שיעורי מבוא

מהי משפחה?1.

מהי משפחה מודרנית?2.
קריאה בסיפור של אתגר קרת: שקיות יום הולדת●
התפתחות האישיות על פי פרויד3.
תפיסת האמהות על פי וינקוט4.
קריאה בשירו של עמיחי - אמי אפתה●
תפיסת העצמי על פי קוהוט5.
עמיחי - ראי אנחנו שנים מספרים●



שירה מדוברת

http://www.youtube.com/watch?v=gMCvdEIVOI0


http://www.youtube.com/watch?v=qfYnP4YpKJU


פואטרי סלאם

http://www.youtube.com/watch?v=6z7NL4Saasg


http://www.youtube.com/watch?v=PnbpxyKu6OI


נייר עמדה - מהי משפחה מאושרת

כתוב את עמדתך מהי משפחה מאושרת.

בסס את עמדתך בעזרת אחת מן התיאוריות שנלמדו בכיתה על אודות המשפחה או 
על נפש האדם (אפשר להוסיף ביסוס נוסף). 

הדגימו את עמדתכם בשאלה מהי משפחת מאושרת באמצעות אחד הטקסטים 
שנלמדו בשיעור מבוא או מעולמך הפרטי.



 מחוון לנייר עמדה - אישי 

ציון עקרונות עומד בדרישות הערות

 הוצגה התיאוריה
 שנבחרה שעוסקת
 במשפחה  והודגמו
 העקרונות באמצעות
  הטקסטים הספרותיים

 ידע: תיאוריות
 פסיכולוגיות, סיפור -
 אתגר קרת, שיר - יהודה
 עמיחי

 לנייר העמדה יש פתיחה
 שבה מוצגת עמדתך על
 .השאלה הפוריה
 בגוף יש הצגת
 התיאוריה שנבחרה;
 הטיעונים האישיים ושתי
 דוגמאות טקסטואליות

 מיומנויות: כתיבת נייר
 עמדה

 עמדתך על השאלה
 הפוריה מנומקת בשילוב
 .של שני טיעונים לפחות

 הרגלים: חשיבה
ביקורתית



חקר לקראת הוראת  עמיתים

טקסטים ספרותיים - סוגה שירה:

 דברי רקע ראשונים/ארז ביטון;  אמי אפתה לי את כל העולם, והגירת הורי/יהודה עמיחי; 
שלומי קשור בשלומך בחוט/זלדה; לתמונת אמא/לאה גולדברג; רחל - אשתו; בעיות 

זהות/יונה וולך; חמקה לה ילדותי/דן פגיס; יש ילדים שהוריהם/אהרן מגד; הרי את מותרת 
לכל אדם/ דן אבידן



תהליך החקר

חלוקת דפי הנחיות לחקר.

קבוצה חוקרת על פי דפי ההנחייה הקבוצתיים המכוונים לחקר הזווית המסוימת שנבחרה 
לקבוצה זו בשיר.

 הוראת עמיתים לקראת בחינה על בסיס מחוון. 



חלוקה לקבוצות - על פי בחירת התלמידים

1. ליהי סוויד, לירי הצופה, קנדיל ניצן, נעה רכניץ

2. רואי גבע, גיא, אור , נעם ג

3. קוראל כפסי, שני, מאי ד, מאיה מ

4. ניר, תומר, עמית, ליאל

5. אופיר, איתי, יונתן, יואב

6. עונג, גילי, תמר, יובל גרונר, ניב

7. דויד, דניאר, גידי - עובדים עם המורה גל במסגרת 30%

8. ניקולטה, שיר, קורל, בכר דניאל

9. יובל, שירה, יולי, בן, זיו



חקר השיר
קראו את השיר

תארו את נושא השיר תוך כדי התייחסות לשאלה הפוריה: תיאור רצף שירי, התפתחות הנושא מבית לבית, 
עמדת הדובר, הקשר בין הסיום לפתיחה ועוד. 

הציגו לפחות 3 אמצעי רטורייים שמתייחסים לשאלה הפוריה. לדוגמה: כיצד המטאפורה שנבחרה מעצבת 
את הגעגוע לאם/למשפחה שהייתה/למשפחה הגרעינית. 

הכינו סיכום לשיר המבוסס על פרשנות ואמצעים רטוריים במסמך השיתופי הבא: 

חומר לבחינה

הכנת רפרזנטציה לשיר: כ 15 דקות

https://docs.google.com/presentation/d/17WdJFANko96hDU-wos1bhp3TxjvA7ZHq6VAarSEl4KM/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1N6mV4kBUHLHzX-Sw8Uasx3FFT6fOD05WpiG_dhO3Ko4/edit


רמה מתקדמת – מצוינת
 
 

רמה בינונית – עומד 
בדרישות באופן חלקי

רמה בסיסית- לא עומד בדרישות
 

  

נושא היצירה  ומשמעותה ברורים. יכולת מיטבית לקשר בין 
משמעות לצורה (תפקידם של דרכי העיצוב בבניית משמעות 

היצירה).

מפגין רעיונות מפתח   
ובקיאות בנושא, בהקשר 

הספרותי.

הבנה 
ובקיאות –
 ביצירת 

הספרות30%

התלמיד מצליח לענות על השאלות שנשאל בקשר ליצירה/ות 
ולנושאים העולים ממנה.

מבין את ההקשרים שבין  היצירה לבין מושגים מרכזיים בהקשר 
לשאלה הפורייה.

התלמיד עונה על שאלות שמעידות על חשיבה מסדר גבוה (למשל 
- שאלות של השוואה, אינטגרציה)

 

הבנה מעמיקה של הנושא   תשובה 
הולמת לכל 

מרכיבי 
השאלה 
הפורייה 

(25%)
 
 
 
 



מדבר בשפה תקנית, משפטים שלמים,
שפה עשירה. הבנת מילים  וציורים לשוניים בהקשר ליצירה ויכולת 

להסביר אותם.
 

שפה תקנית   הבעה רציפה, 
הגיונית 

תמציתית, 
הקפדה על 
קישוריות 

וקוהרנטיות 
(15%)

מביע עמדה  מנומקת לגבי  היצירה מציג שאלות ביקורתיות/ מציג 
נקודות מבט נוספות על הנושא שעולה מתוך היצירות הספרותיות.;

מעלה רעיונות למחקר המשך

חשיבה ביקורתית –   
הבעת עמדה ונקודות מבט

מקוריות , 
יצירתיות, 

חשיבה 
ביקורתית-
מיומנויות 

(20%)
עושה שימוש יעיל בכלים (טכנולוגיים או אחרים) באופן שתורמים 
להבנת המסר;  עושה שימוש יצירתי ומקורי בכלים, אין עומס של 

מלל בשקפים.
מצגת אסטטית , מעברים טובים. תוכן מלא, אין מידע לא רלוונטי.

שימוש באמצעים   
טכנולוגיים (במידה 

ומתאים)

 



.מבחן בנושא – מהי משפחה מאושרת
 

1.    הציגו את נושא השיר שבחרתם/ן   והתייחסו לשלושה אמצעי  עיצוב.
אין לכתוב יותר משלוש פסקות.

 
2.    בחרו  אחד  מהקטעים הבאים הדן בנושא המשפחה. וענו על הסעיפים:

תארו את הרעיון המרכזי בקטעא.
קשרו לפרשנות השיר שחקרתםב. 
הציגו שתי דוגמאות שיריות מהשיר שחקרתם ג. 
האם קיימות נקודות דימיון או שוני בין שני השירים?ד. 
התייחסו לשאלה הפוריה הן בהקשר של הקטע והן בהקשר לשירים.ה.



מחוון -כתיבת שירי ספוקןוורד 

ציון עקרונות עומד בדרישות הערות

 יישום  אמצעי עיצוב
ספרותיים

ידע:
 אמצעי עיצוב

התייחסות לסיפור הנבחר - תבניות לשוניות

משלב לשון
/נושאים חברתיים
 סוגיות אישיות

 דיבור בהיר, נהיר, מבט מופנה אל
 הכיתה, יציבות, שפת הגוף, מרגש,
אותנטי יצירתי

מיומנויות: 
מאפייני כתיבת הספוקן וורד

ביצוע

חוויות אישיות של כל חברי הקבוצה
מבט ביקורתי על החברה

הרגלים:
התבוננות פנימית באמצעות טקסטים ספרותיים

עבודת צוות



מיומנויות
התמודדות עם טקסט ספרותי באופן עצמאי ●
הצגה בפני קהל●

כתיבה יצירתית ויישום מאפייני הספוקןוורד●

כתיבת תשובה בספרות ●

רפלקציה




