
מפגשי העשרה וליווי לתוכנית תרבות ישראל :
תרבות ישראל היא מכלול המורשת והיצירה היהודית, המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים.
)מתוך הסילבוס לתוכנית תרבות ישראל ומורשתו, משרד החינוך(

• התוכנית הינה מודולרית וניתנת להתאמה על פי צרכי בית הספר

מפגשים לכיתות ו':

בס"ד

בני ובנות מצווה – 
מצווה לחגוג? 

יונתן ומורן עומלים רבות  על הפקת

"בת/בר מצווש" ייחודית,  בתכנית – 

זיקוקים, כדורים פורחים, עוגות ענק 

וכוכבים אורחים.  אלא שמשהו שקורה 

בדרך גורם להם לעצור לרגע אחד מכל 

ההכנות ולהתחיל לחשוב קצת אחרת...

ולהתכונן  לחגוג  התלמידים  מתחילים  זה  בגיל 
לחגיגות בת/בר המצווה שלהם. כמו יונתן ומורן, 
המיוחד  האופי  בקביעת  רבות  עסוקים  הם  גם 
הזה  ובתהליך  שלהם  המסיבה  של  והמייחד 
את  לפתוח  ננסה  לבגרות.  ילדות  בין  מעבר  של 
השנה הזאת,   במבט מעמיק ומיוחד על החווית, 
הזכויות  המחויבויות,  השינויים,  המחשבות, 
והאחריות שכרוכים במעבר המיוחד הזה לעולמם 
של המבוגרים, ולהעניק לו את המשמעות הראויה לו.

קריאה אקטואלית 
בפרשת שבוע

פרשת השבוע היא אחד 

המחצבים הבלתי נדלים העומדים 

לרשותנו: לחכמה שבה, לעלילה, 

לאמונה שפותחות לנו זוויות 

ראיה יצירתיות ומעוררת השראה 

ותובנות חינוכיות רבות. 

סדר  את  נפתח  הילדים  עם  יחד 
כיצד התפתחה  ונשאל  פרשות השבוע 
מסורת הקריאה בתורה? מה מתחדש 
הפרשה  של  המחודשת  בקריאה 
ממנה  ליישם  ניתן  מה  לשנה?  משנה 
מהי  נגלה  הילדים  עם  יחד  בחיינו? 
הפרשה היייחודית של כל אחד  ואחת 
בכלים  אותם  לצייד  וננסה  מהם 
המצווה. בת/בר  לדרשת  וברעיונות 

בית הכנסת

בית הכנסת סימל במהלך ההיסטוריה 

מקום מפגש קהילתי-יהודי מקורי, 

ומזה דורות משמש כמרכז של 

הקהילות השונות.  

–"עשירי  ומאתגר  ייחודי  משחק  בעזרת 
למניין" -  נפגש עם טיפוסים שונים בעם 
לבית  שלהם  האישי  הקשר  ועם  ישראל 
אל  הילדים  עם  יחד  נתחבר  הכנסת.  
מהות בית הכנסת כמקום תפילה ובקשה 
בית  בעצם  מהו    איתם      יחד  ונלמד 
הקשורות  ההנהגות    מהם  הכנסת? 
הקשר  ומהו  שמו   משמעות  מהי  אליו? 
אליו.   מאתנו  אחד  כל  של  האישי 

מקומה של מגילת 
העצמאות בחברה

מגילת העצמאות- 

בעקבות החותם הלא ידוע. 

גוריון,  בן  דוד  תש"ח,  באייר  ה 
מכריז  הראשון,  הממשלה  ראש 
יהודית בארץ  על הקמת מדינה 
חברי  ושבעה  ושלושים  ישראל. 
מגילת  על  חותמים  העם  מועצת 
החותמים  בין  אך  העצמאות. 
ישנה  והמפורסמים  הידועים 
שאיש  שם  עלומה,  אחת  חתימה 
יחד  שייך.  הוא  למי  יודע  אינו 
לעומקה  ניכנס  הילדים  עם 
את  ונגלה  נחקור  המגילה,  של 
ולפיהם  וכוונותיה  עקרונותיה 
ננסה למצוא ולפענח- מיהו אותו 
בדיוק  ומהי  מסתורי?  חותם 
מגילת העצמאות עליה חתמו חברי 
המדינה.  קום  עם  העם  מועצת 

מחויבות ואחריות

ועדת מעבר מיוחדת מתכנסת 

ופוגשת ילדים שונים מרחבי 

הארץ. הועדה מנסה לקבוע 

קריטריונים למעבר מילדות 

לבגרות, 

יחד עם הילדים ננסה לבדוק ולהגדיר 
מי יכול וראוי לעבור בין התקופות? מה 
בין ילדות לבגרות? מה בין מחויבות 
בנקודת  שם  משתנה  מה  לאחריות? 
המעבר הזו?  נפגש עם ילדים שבחרו 
ומשקל קצת  אופי  למעבר הזה  לתת 
אחרים, יוצאי דופן ומעוררי התפעלות.

מסכמים שנה ביחד

לסיכום שנה מלאת חווית וידע 

נזמין את ההורים לבית הספר, 

למשחק משפחתי תחרותי. 

המשחק הממוחשב והמאתגר ניתן 
להתאמה לפי בית ספר ויעלו בו 

השאלות והנושאים מכל  התכנים 
בהם עסק בית הספר וממפגשי השיא 
של השנה. עכשיו רק נשאר לגלות, מי 

זוכר יותר..
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לפרטים: 


