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  ס היסודי לחטיבת הביניי�" תוכנית גישור מביה– 
	�� �����اבואו נדבר  

  

במסגרת . שנתיי� בבתי ספר יסודיי� במחוז המרכזפועלת מזה ' בואו נדבר'התוכנית 

 דיבור וראשית הכרת –לשפה הערבית התקשורתית ' ו�'התוכנית נחשפי� תלמידי� מכיתות ד

, שיח בנושאי� ערכיי�, באמצעות סיפורי�, כמו כ� התוכנית מזמנת לתלמידי�. סימני הכתב

סביבתו הקרובה של החל מ, פיתוח הקשב ותשומת הלב לשונה, הקשורי� בהכרת האחר

המדינה : במעגל הרחב והמרוחק יותר, השונה, בכיתה ובשכונת מגוריו ועד לאֵחר: התלמיד

  . והעול�

רוב המורי� והמורות המלמדי� את התוכנית בכיתות היסוד הינ� ערבי� מה שהופ� את  

כאשר הנגישות למקור מאפשרת , ההכרות ע� השפה והתרבות הערבית לישירה  ורלוונטית

  . ה/חרור מדעות קדומות וגיבוש דעה עצמאית ומקורית של התלמידש

מחבר בי� לימודי השפה למודל , כחלק בלתי נפרד מ� התוכנית, שילוב האזרחות המשותפת

מה שאמור , האזרחות המשותפת שבא לידי ביטוי בהכרה ונגישות לאחר החי בתוכנו ולצדנו

  .לתרו� לפיתוח כישוריו החברתיי� של התלמיד

מצאנו לנכו� להגיש למורי הערבית בחטיבות , ו� ראיית חשיבות הרצ# בלימודי השפהמת

פה של התלמידי� באמצעות �תוכנית גישור שתמשי� את פיתוח יכולת ההבעה בעל, הביניי�

עד לאפשרות , תמשי� את תהלי� לימוד סימני הכתב, ומאיד�, מחד, השפה התקשורתית

תוכנית הגישור תאפשר למורי� להמשי� את השיח . קריאה שוטפת של קטעי עיתו� וספרות

תו� העלאת דילמות המתאימות , חברתי אליו נחשפו התלמידי� בכיתות היסוד� התרבותי

  .לידע ולחשיבה של תלמידי� בחטיבות הביניי�, לגיל

  

  בברכה

  וייסבלט� נעמי אביבי

  מפקחת על לימודי ערבית 

   משרד החינו�– מחוז מרכז

  2007 אוגוסט  ז"קי& תשס
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  רציונאל תוכנית הגישור. 1

  

בבתי הספר בחינו� הממלכתי במחוז ' יועדת למורות ולמורי ערבית בכיתה זחוברת זו מ

  .מרכז

לבי� ' ו�' ד בכיתות'
	�� �����اבואו נדבר ' ראוי בי� הנלמד בתוכנית מעברהמידע נועד לאפשר 

  .חטיבת הביניי�לערבית בתוכנית הלימודי� 

  

תלמידי� שלמדו ערבית ' ח יהיו בי� תלמידי הערבית בכיתות ז"החל משנת הלימודי� תשס


	�� �����اבואו נדבר 'בבית הספר היסודי במסגרת התוכנית '.  

  : אמורה להקנות לבוגריה ידע בתחומי� הבאי�'
	�� �����اבואו נדבר '

מרבית� מילי� .  באוצר של כמאתיי� מילי� בערבית,הבנה ודיבור, שליטה בשמיעה. 1

שנכתבות ונשמעות באופ� דומה בשפה , ומידהיינו מילי� בשימוש יומי, מהשפה התקשורתית

  .הכתובה והמדוברת

והיכרות ) ללא ניסיו� בכתיבה(היכרות חזותית ע� אופ� הכתיבה של אותיות ומילי� . 2

  . שמיעתית ע� צלילי האותיות

  .בדגש על ערבי� אזרחי מדינת ישראל, ידע בסיסי בתרבות הערבית. 3

, ת בתו� הכיתהכרות ע� האחר והערכת שונ1י הבהקשר של, תערכי� של נגישות והוגנ1. 4

  . ובחברה הישראליתת הספרבבי

  

יתאימו את דרכי ההוראה ותכניה לידע ' אנו מבקשי� שהמורות והמורי� בכיתה ז, לאור זאת

  . המצוי בידי התלמידי�

', עשרי� מערכי השיעור הראשוני� בכיתה זלשילוב במסגרת חוברת זו כוללת הצעה 

  . ' תרבותספרתשפה מ' התוכנית המבוססי� על 

  

  

  

  מטרות תוכנית הגישור

בואו 'עשה מבלי לפסול או להתעל� מהידע של בוגרי התוכנית ית' הוראת ערבית בכיתה ז. 1


	�� �����اנדבר '.  

  

 .כבסיס להתקדמות�, עשה תו� ניצול הידע של הבוגרי�ית' הוראת ערבית בכיתה ז. 2
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  דגשי הוראה


	�� �����اבואו נדבר 'ת תקשורתית בתוכנית דגשי� להוראת ערבי '  

תיב ביניי� בי� השפות המדוברת חפשת נהתוכנית מבהוראת ערבית תקשורתית . 1

ה יבעול� התקשורת ובמיוחד בטלוויזאנו עוקבי� אחר ייצוג הערבית . והספרותית

  . בי� שפת היומיו� לבי� ייצוג השפה בכתבמחייבי� שילוב האמצעי� , ובאינטרנט

  

השפה הערבית גישה זו נובעת מהכוונה להציג את . יק עבריבתוכנית לא נעשה שימוש בתעת. 2

הדבר תוא� את , בנוס#. ערבית בערביתומהשאיפה להורות , לרבות הכתב, על כל רבדיה

לצמצ� את הדומיננטיות של העברית על פני הערבית במהל� , הגישה האזרחית של התוכנית

  .לימודי השפה

  

תלמידי� . ודיבור) הבנת הנשמע(האזנה התוכנית מלמדת ה� בעיקר ויות השפה שמיומנ. 3

א� כי מיומנויות אלה נותרו להוראה , קריאה וכתיבהזוכי� ג� לתרגול ) בודדי�(מתקדמי� 

  .'זבכיתה 

  

  


	�� �����اבואו נדבר 'דגשי� להוראת אזרחות משותפת בתוכנית '  

לתרו� להגברת , בי� היתר, הינה, במכו� מרחבי�שפותח , מטרת מודל האזרחות המשותפת. 1

  :  המודל כולל חמישה מושגי יסוד. ההוגנות בחברה הרב תרבותית במדינת ישראל

כאשר החשיבות של כל אחת מה� משתנה בהתא� , לכל אחד מאתנו מגוו� של זהויות – זהות

  .לזמ� ולמקו�, לנסיבות

  .ולממש את הפוטנציאל האישיהמושג מתייחס בעיקר לאפשרות להשתת#  – נגישות

חברה הוגנת יותר היא חברה שבה רמת הנגישות גבוהה יותר ומאפשרת מימוש  – הוגנות

  .פוטנציאל רב יותר

י ההסכמה חבגישת מודל האזרחות המשותפת שואפת להרחיב את מר –  הסכמהמרחבי

  .מת� לגיטימציה וניהול אי הסכמות בלתי נמנעות, תו� הבהרה, האפשריי�

המודל מעודד אזרחות משותפת פעילה כדי לסייע ביצירת  – חות משותפת פעילהאזר

, ה� על ידי שינויי� בהתנהגות אישית וה� על ידי שינויי� בדרכי הוראה, מציאות הוגנת יותר

  .בקהילות וברמה של מדיניות לאומית, בבתי הספר

  

בדגשי� ,  קיימי�מערכת החינו� וה�בחינת חידוש בבתכני האזרחות המשותפת אינ� . 2

  וג� במטרות הערכיות שלבתוכניות לשעת מחנ�, בלימודי מורשת,  אזרחותלימודיב, שוני�

מיוחסת חשיבות '  תרבותמספרתשפה 'תוכנית ג� ב, למשלכ� . תוכניות במקצועות שוני�ה

  . בישראל ובמדינות השכנות, רבה להיכרות ע� התרבות הערבית והמוסלמית
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  ית הגישורדגשי� בהוראת תוכנ

במידה . בית הספר היסודיהנחת יסוד היא כי אסור לבטל או לפסול תכני� שנלמדו ב. 1

ומתגלי� הבדלי� ראוי להבהיר לתלמידי� שהדבר נובע מההבדל בי� הוראת ערבית כשפה 

 בי� , הוראת השפה הספרותית בחטיבת הביניי��תקשורתית מדוברת בבית הספר היסודי לבי

  . לבי� לימוד לצורכי עיו� והעמקה מדעיתלימוד לצורכי שיחה

  

  .ראוי לשמר ולטפח את קישורי השיחה שנלמדו ברמת בסיס בבית הספר היסודי. 2

  

כמסד לדיאלוג בי� תרבותי המתבקש , ראוי לשמר ולטפח את תכני האזרחות המשותפת. 3

  .משמשת כחמישית מאזרחי המדינהאשר מהוראת שפה 

  

היה י'  תרבותספרתשפה מ'מות בתכני� הנלמדי� בתוכנית  כי קצב ההתקדנית� להניח. 4

  .'כלומר פרקי הלימוד הראשוני� של כיתה ז, לפחות בשלביה הראשוני�כ� . מהיר יותר

ולכיתה שרק חלק , יוצע קצב מהיר' 
	�� �����اבואו נדבר 'בכיתה שכל תלמידיה בוגרי 

  .מתלמידיה ה� בוגרי התוכנית יוצע קצב איטי יותר

  

יש לשלב בכל שיעור שיחה , בנוס#. 'סיס לכל שיעור יהיה בספר הלימוד של כיתה זהב. 5

בהתחשב במש� השיעור . מדוברת או דיו� בסוגיות הנובעות ממודל האזרחות המשותפת

הוראת : אנו מניחי� כי נית� יהיה לשלב בכל שיעור שניי� מתו� שלושת היסודות, הקצר

  .ואזרחות משותפתברת מדוערבית תקשורתית ,  ספרותיתערבית

  

  .'ת שילוב לעשרי� השיעורי� הראשוני� של כיתה זעבלוח הסילבוס להל� מופיעה הצ

כלומר ערבית , בהמש� מופיע פירוט לגבי התכני� שאינ� מופיעי� כיו� בספרי הלימוד

  .  תקשורתית ואזרחות משותפת

  .'שפה מספרת תרבות'ההצעה להוראת ערבית ספרותית מתבססת על הספר 
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  סילבוס תוכנית הגישור

  

   תרבותמספרתשפה   שיעור

  ) דקות30 �כ (

או ערבית תקשורתית 

  אזרחות משותפת

  ) דקות15 �כ (

  ر,د,أ אותיות תזיהוי וכתיב  1   

  13' ספר עמ

  ,ברכות

  היכרות בסיסית

  ز,و אותיות תזיהוי וכתיב  2   

  תנועות פתחה וכסרה

ברכות והרחבת 

  ההיכרות

  יבה שלזיהוי וכת  3   

  והתנועות דמה וסוכו�, ذ

 –מדרש תמונה 

   המשפחה

  ي זיהוי וכתיבה של   4   

  כינוי קניי� שלי

32�31' ספר עמ  

  + �� :שימוש במילה

 آ�� ����؟ و�� :הבית

  ����؟

  33'  ספר עמ,תנועות ארוכות  5  

זיהוי אותיות ותרגילי : חזרה

  קריאה

: אזרחות משותפת

  הזהות שלי

  ب, مהוראת   6  

39�35' פר עמס  

  תרגילי קריאה

��  ا��ا�"��؟ ��!� � 

  .لזיהוי        7   

  תרגילי קריאה 

  41' ספר עמ

  : אזרחות משותפת

  מסדר זיהוי

  ا���%�� ال  8   

  42' ספר עמ

  תרגילי קריאה

 ا�,+�ت. ا(%ا)�� '� أ&�آ�

. /%��- ا&�آ�. ا.ر��-

, آ�ن, زار: ا1'��ل ا(���0ل

%'�)  

  &%��4- ��ء  9   

47�45 'ספר עמ   

/ أ&�&� �5/" &��

  وراءك؟/�678

  ت,نזיהוי וכתיבה   10   

52�48' ספר עמ  

  ا���م؟ ��م أي
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   סילבוסהמש�... / 

  

   תרבותמספרתשפה   שיעור

  ) דקות30 �כ (

או ערבית תקשורתית 

  אזרחות משותפת

  ) דקות15 �כ (

, זיהוי אותיות: שיעור חזרה  11  

  קריאה

55�53' ספר עמ  

  ا�;�/-؟ 5"�:

  ا�<&�,    ا���م �=ر�>

  : אזרחות משותפת  משחקי קריאה  12  

  )א (תכונות זהות ומיו�

  מדינות ערב  13  

66�62' ספר עמ  

 دول. ا1و(A ا�!%ق ?�ر4-

BCورؤ(�ء و/�ا  

 زرت؟ و��: ا1و(A ا�!%ق  سזיהוי וכתיבה   14  

  �<ور؟ �"ك و��

  فזיהוי וכתיבה   15  

71�68' ספר עמ  

  .ا)��ا(% دو�-

 ا�G�0؟&�� زرت؟ و��

  .��'� &"�7- زرت؟

  عזיהוי וכתיבה   16  

74�72' ספר עמ  

  /%��؟ ��	�� &��

  ��	��؟ � - أي

  ...'� ��	��ا � - أي

  זיהוי אותיות  17  

  תרגילי קריאה

  : אזרחות משותפת

  )ב(תכונות זהות ומיו� 

  كזיהוי וכתיבה   18  

78�76' ספר עמ  

�� I�' �' ؟�Jا�  

  صהוי וכתיבה זי  19  

81�79' ספר עמ  

  &J% دو�-

זיהוי אותיות ותרגילי   20  

  קריאה

  : אזרחות משותפת

  מרחבי הסכמה
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  פירוט תכני ההוראה בערבית תקשורתית

  

  'בואו נדבר'בוגרי   שיעור

  ا��7ر �6Cح – ا��6C %�Mح  1
�6N%& – ���6N%&   

��   ....إ(�0  ا(�0؟ 
Pأه P+)و – Pأه ��'   

  ا�� ا�!%ف – �!%'�7
  ة/&6;�ط R ا�	���N "0؟ آ��

  ا�;Pم و/B��U/ – B��U ا�;Pم  2
�
  ة/�W�0U/ا
V/ ا
�
  �V7/ و�" ا
�
   ة/&�BU &�: ا
�
   ...دار &� ا
�
   ...'� (�آ� ا

   ....'� ����/ داري
  ا�0"ر(- &� X�%5 داري


��%ف �����ا(  3 GU/ -Uמדרש תמונה) ا���  
  درزي ه�. اب هWا
YWز�-در ه�. ام ه  
   ا���" ا�� هWا
YWا���" ام ه  
YWه -U�/ -درز�   

4  �� �
  ���� X78 ����, دا
  , C ,�UN �%, آ�6% ����؟ آ��
���� �' Z��[ا.ول ا�/�
  ...ا�\�
  [%ف 4 ���� '�

  �UNة/ C �%ة/ آ�6%ة [%'�
  آ�ه�؟ /�V�� -U آ��
  آ�ه�؟ /��N -Uل آ��

  אזרחות משותפת  5

6  �
  ا��%��- �0U�& /-0U�& - U- �!� � أ
����'�%, &"�% (أ��ك؟ ��!� �  ,Z(��, &�_�,'7ّّ� /�&�, ��آ;�/ ��ص 

  ..)PNق
��  )��,�0� JJM&-, (�%���%ة, ��V رّ�- (ا&�؟ ��!� � 
��  �!� �؟ �"ك 

  ؟/�"وي/ /%��/ درزي أ��ك
   درزي؟ أ&�% أ��
  درز�-؟ &�%ي ام
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   הפירוטהמש�.../ 

  

  'בואו נדבר'בוגרי   שיעור

  שותפתאזרחות מ  7

  ا�"و�- �%ق '� ا�a"س ا�a"س؟ �a` و��  8
   ا�P6د ��0ل '�  ا��%&� د��-/ �b�N ا��%&�؟ د��-/ a� �b�N` و��
  ا��]U-؟ '� (�'%ت ����
G�0س؟ '� زرت ا�"aا�  

  �	��b؟ (�'%ت &�� &`
  ا&�6رح؟ آV7 و��
Bم أآ�� V7ه�7ك؟ آ  

    وراءك؟/ أ&�&�/ �678  �5/" &��  9
  وراءك؟/ �&�أ&/ �678  �5/"ة &��

  ا���م؟ ��م أي  10
  إ&�6رح؟ آ�ن ��م أي
  ��%ة؟ ���ن ��م أي
  ��&��؟ 65� آ�ن ��م أي
  ��&��؟ آ�0ن ���ن راح ��م أي

  و��%ة؟. ا�c�0M ��م ا���م
  و��%ة؟. اN1" ��م آ�ن ا&�6رح

�0
�- ا�;�/-/ ��0م 8 ا�;�/- ا�;�/-؟ 5"�:  11� d
  ور�` ��0
�-/و
  ا���م؟ 'Va (�/- أي '�
  أ&c؟ 'Va (�/- اي �'

  ��7م؟ رVN (�/- أي '�
  ا���م؟ ا�	Ub- (�/- أي '�

-Ub	ا� �' %+eا�/"�� %+e/ا��65 %+e؟ '�/ا�0;�ء '�/ا�f6Jا�  
  אזרחות משותפת  12

13  YWا�!%ق ?�رآ- ه A)ا1و.  
  ا�6	% ��GU/ g4 ا(%ا)��؟ و��

  C �%ة؟/ آ�6%ة دو�- ا(%ا)��
%J& /ة؟ أم %ةآ�6 دو�- ��76ن/ (�ر��/ ا.ردن%� C  

  .......&J%/ ا(%ا)�� /�0C- ه� &�
  08+�ر�-؟/ د�5�0%ا�4- ام &�U0- ا.ردن
  .&�U ا�I ا.ردن. ر)J& c6%ا�+� ���N c&- ر)�c ا�+� ا(%ا)��

  و/%ب �+�د ا(%ا)��؟ '� (�آ� &��  14
  . &;�	�� و���- &;��0U /%ب &J%؟ '� (�آ� &��
V
  &;�	�؟/ &;BU/ �+�دي ا
  ا�a[70-؟ '� زرت دو�- أي و��
  �<ور؟ �"ك و��
  ا&�؟/ أ��ك زار و��
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   הפירוטהמש�.../ 

  

  

  'בואו נדבר'בוגרי   שיעור

  ا(%ا)��؟ '� زرت و��: ا(%)�� دو�-  15
  ؟ ��'� &"�7-/ ا(%ا)�� /�0C- زرت

  و��/&�� (�'%ت؟ ا�G�0....ل (�'%ت &�� &`
   ..ر'�Z/ ا?��/ ا?�ي/ وا&� ا��ي/ا���U- &` (�'%ت(زرت؟

  .ا�P6د [%ب '�/ ا�"و�- &%آ< '� ��'�
 '� ا�a"س..ا�P6د �78ب '� إ�Pت...ا�P6د ��0ل '� �b�N....�b�N؟ و�� 

  .ا�P6د �%ق
16  ��& �' -Uا��� ��	8"��/ 8"س ( /%��؟ ��/Z�'ا��ي ر(  


;�وي, /6%ي/ ا
,�U<ي, /%�� (��	��ا؟ � - اي%'(..  

;�/ &J% '� ��	��ل � - اي%' /��
�[�%�...  
  ���	X؟ � - اي

  אזרחות משותפת  17

18  �' �J����6 ا��  . آ��% 
B�6ك اآ�  ا��J؟ '� 

  C �%؟ �� آ�6% ا�!�6ك
B؟ '� ��ب اآ�Jا�  
��  ا��6ب؟ ��ن 

   &��bح؟ �� &;�% ا��6ب
B؟ '� /7"ك �4و�- اآ�Jا�  
��  ا�]�و�-؟ ��ن 
Bآ%(� اآ X08 ��4و�-؟ آ  
  �8ر��؟/ �8رك ه� &��

  C �%ة؟ &J%دو�-  19
  &J%؟ ر)�c ه� &��
  &J%؟ '� ��	��ا � - اي
  &J%؟ '� (�آ� &��
�� �' -0C�/ ؟%J&  
  )ا��7� �+%, ا.ه%ام (&J%؟ '� ���%'�ا &��ن اي
��  )ا
;�ن &��Uن J&)16%؟ (��ن /"د ه� 

  אזרחות משותפת  20
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  פירוט תכני ההוראה באזרחות משותפת. 3
  

   זהות שלי– )חמישי בסילבוס (5שיעור 

. כרותיבמסגרת הכיתות נערכו פעילויות ה. עו לכיתה חדשה ולבית ספר חדשהתלמידי� הגי

כרות נצר# את כתיבת הש� בערבית ילה. ג� בשיעור ערבית נציע להקדיש זמ� לנושא, אול�

  .וניצור פאזל של ילדי הכיתה ושמותיה� בעברית וערבית

  . כרות ע� משמעות� של השמות השוני�ינעשה ה, בנוס#

  

  : הזמ� תחלוק

  . כל תלמיד כותב את שמו בעברית ובערבית על קטע מפאזל שקיבל מהמורה.  דקות10

  .ומדוע הוענק לו כשנולדהש� כל תלמיד מציג את שמו ומספר מהי משמעות .  דקות15

  

  : עזרי�

  .תלמידי הכיתהמספר כפאזל חלקי 

  ).שיתאי� להדבקת כל הפאזל עליו(בריסטול חצי גליו� , דבק

  

  :מהל�

המורה (כל תלמיד כותב את שמו בעברית ובערבית . נת לכל תלמיד חתיכת פאזלהמורה נות

  .יכולי� לסייע בכתיבת הש� בערבית' בואו נדבר'בוגרי ). תסייע לפי הצור�

  

  .כל תלמיד אומר את שמו ומספר על מקור הש�. כרותיהמורה מתחילה את סבב הה

  .קורות הש� דומי�המורה מוסיפה דוגמאות לשמות דומי� בערבית ומראה א� מ

  : לדוגמה

  . רי�–עופר . שמות של חיות

  . דאליה–דלית ;  סווס�–שושנה . שמות הקשורי� לעול� הצומח

  . יוסו#– יוס# ; מוסא–משה . שמות מהמקורות

  

  .תלמיד שסיי� מניח את חלק הפאזל שלו בהתאמה על הלוח

  .בגמר השיעור תולי� את הפאזל על אחד מקירות הכיתה
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   מסדר זיהוי– 7שיעור 

  

לומדי� התלמידי� להכיר את חבריה� , במסגרת השבועות הראשוני� בכיתה החדשה

 מיהו כל אחד ומה מאפיי� –על סמ� תמונת משפחה , בשיעור המוצע ננסה לשער. החדשי�

  ).או מהו עיסוקו(אותו 

, כרות של ממש משלבת מראהיהתרגיל ימחיש כי תמונת אד� אינה מספיקה כדי להכירו וה

  .התנסויות משותפות וכדומה, שיחה

  

  : הזמ�חלוקת 

  . הפעילות תבוצע בקבוצות של ארבעה תלמידי� בקבוצה.  דקות15

  

   :עזרי�

הקבוצה , או קבוצת התייחסות אחרת כמו חברי� בחוג(כל תלמיד מביא תמונה של משפחתו 

  .)בתנועת הנוער וכדומה

  

  :מהל�

  . תלמידי� בכל קבוצההמורה מחלקת את הכיתה לקבוצות של ארבעה

כל תלמיד מקבל תמונה של אחד . המורה מנחה את התלמידי� להוציא את התמונות שהביאו

  .מחבריו לקבוצה

  

  : המשימה

�כיתבו מי בתמונה. לרשותכ� חמש דקות. א   

  ________________) מדרי� וכדומה, אחות, אב(תפקידו במסגרת התמונה 

  ________________עיסוקו 

  ____________________תחביביו 

בגמר התיאור יספר התלמיד . הציגו בסבב את התמונה שקיבלת� ותארו את המופיעי� בה. ב

  .שהביא את התמונה מה נכו� ומה לא

  

  :סיכו�

. בתרגיל שביצענו ניסינו לשער לפי מראה בלבד מיה� האנשי� ומה עיסוק�: המורה תסכ�

לספר על תחביביו , יר להציג את עצמוכדי להכיר צרי� לאפשר לאד� שאותו רוצי� להכ

  .וללמוד במהל� תקופה מיהו
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  � תכונות זהות ומיו– 17 � ו12י� שיעור

   בשני חלקי� דקות ולכ� יועבר30 השיעור נמש$ :הערה

  

  .בהתא� לתכונות שמגדירה המורה, התלמידי� ישתלבו בקבוצות שונות

  .ויש להכי� בהתא� את הכיתה, המשחק כולל תנועה בחדר

  

  : חלוקת הזמ�

  . השתלבות בקבוצות לפי תכונות–משחק .  דקות15

  .מיו� אנשי� לפי תכונות: דיו� בנושא. )המש� בשיעור הבא ( דקות20

  

   :עזרי�

  . כרטיסיות ותליית� ברחבי הכיתה ששהכנת

  

  :מהל�

  . על הקירות כרטיסיות ע� ספרותהמורה תולה

  . כרטיסיותעליו לא נתלו, כל התלמידי� מתרכזי� ליד הלוח

  

.  והתלמידי� בעלי התכונה עוברי� למקו� המתאי�,ונה מסוימתל תכעהמורה מכריזה 

  .פרה ששצבע עיניו שחור יעמוד ליד הסש  מי (�- ا�X78 B5% ���5 أ(�د /��
I ��ن &��: למשל

  

  .ונוצרות קבוצות חדשות, לאחר כל הכרזה עוברי� תלמידי� בהתאמה

  

  :הכרזות מיו�דוגמאות ל

 .5מגדל בעל חיי� בבית יעמוד ליד הספרה מי ש .1

 .3מי שיש לו שיער בצבע חו� יעמוד ליד הספרה  .2

 .1יד יעמוד ליד הספרה המי שיש לו שעו� על  .3

 .4מי שהוא האח הבכור במשפחתו יעמוד ליד הספרה  .4

 .2מי שנועל נעלי התעמלות יעמוד ליד הספרה  .5

  

למידי� משתלבי� בקבוצה וכמה שני תצפיתני� שירשמו בכל הכרזה כמה תקובעת המורה 

  .תלמידי� עברו מקבוצה לקבוצה בעקבות ההכרזה

  .כל תלמיד יתבקש לשי� לב בכמה קבוצות השתלב בס� הכל
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  : רצוי לפתח את השיחה בכיוו� זה. לאחר הפעילות מתרכזי� לשיחה

  

  .כדי להכניס סדר בעול�, אנחנו נוטי� למיי� את סביבתנו לפי תכונות

  .לא� אנו שייכי� ולא� לא:  אנחנו מגדירי� ג� את עצמנובאמצעות הסדר

  .אנו נוטי� לשפוט אחרי� לפי זהות אחת מרכזית

  .לבוש ותרבות, שפה, ור קשר ע� אנשי� דומי� לנו בתכונות שונות כגו� גילקל לנו יותר ליצ

  .רבותשייכי� לקבוצה לכל אחד מאיתנו הרבה מאוד זהויות ואנו  –ולמרות זאת 

  .נמצא תכונות חופפות שבאמצעות� נוכל להתחבר, ואת כל זהויותיו, את הזולתא� נכיר 
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  מרחבי הסכמה ואי הסכמה � 20שיעור 

  

הדר� לעשות זאת . כ� תגבר ההוגנות בחברה, ככל שהנגישות של בעלי זהויות שונות תגבר

  .לרבות הסכמה על אי הסכמה, היא באמצעות הרחבה של מרחב ההסכמה

  

  : מש� הזמ�

  .חלוקת כרטיסי תפקידי�. דיו� קבוצתי מונחה.  דקות15

  .סיכו�. )המש� בשיעור הבא ( דקות15

  

  : עזרי�

ולחלק את הכרטיסי� לתלמידי� כ� , יש לשכפל כל כרטיס ארבע פעמי�: כרטיסי תפקידי�

  .שיהיה נציג מכל דמות בכל אחת מקבוצות הדיו�

  

  : מהל�

  יהיו שלושה תלמידי� שיקבלו כרטיסי תפקידבכל קבוצה. לארבע קבוצותתחלק הכיתה ת. א

כמו כ� ).  פירוט בעמוד הבא�מורד ומגשר , הכרטיסי� ה� מסתגל(. מבלי שהאחרי� ידעו זאת

  .יש לקבוע מנהל דיו� לכל קבוצה

  

: למשל. בבית הספרידי� למיש לבחור בנושא אקטואלי מחיי הת. הקבוצות יקבלו נושא לדיו�

?  או להשאיר� פתוחות וכל אחד אחראי לחפציו,ות בגלל הגניבותא� חייבי� לנעול את הכיתה

  ?הא� הכיתה צריכה להתארג� כנגד הניסיו� לבטל את היציאה ליומיי� טיול

  

  .סיכו� במליאה. ב

המורה תבקש מהתלמידי� בעלי כרטיסי הזהות לחשו# את עצמ� ולתאר כיצד הגיבו 

  .חבריה� לעמדות שהציגו בדיו�

.  בקבוצה יש בעלי זהויות שונות ולכ� ג� בעלי עמדות שונות בכל נושא:לסיכו� יש להדגיש

. לנסות ולשכנע על ידי טיעוני�ו, הרחבה של ההסכמה משמעותה להקשיב לעמדת הזולת

לצמצ� ככל שנית� את הגדרת הנושאי� , לאחר מכ� יש להגדיר על מה בדיוק מסכימי�

  .שנותרו במחלוקת ולהסכי� ג� על נקודות אי ההסכמה

  

אינ� מפריעות לקבל החלטה , לאחר שהוגדרו, על פי רוב יתברר כי נקודות אי ההסכמה

  .מוסכמת והוגנת
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  כרטיסי תפקידי� לדיו� בקבוצה

  

  מנהל הדיו�

  . הצג את הנושא לדיו�

  .בב ראשו� שבו יוכל כל חבר בקבוצה להציג את עמדתוקבע ס

  .קש מחברי הקבוצה להגיבעל יסוד דברי החברי� נסה להגדיר עמדה קבוצתית וב

  .בקש מבעלי העמדות השונות לנמק את דעת�, א� מתבררת אי הסכמה

  .ועל מה בדיוק ה� לא מסכימי�, נסה להגדיר יחד אית� על מה ה� יכולי� להסכי�

בקש מחברי הקבוצה למצוא דר� ביניי� שתנטרל את אי , לאחר שהובהרה אי ההסכמה

  .ההסכמה

  !לי� להציג בפני הכיתה את עמדת הקבוצה דקות ע10לאחר , בכל מקרה

  

  מסתגל

  .אל תחשו# את זהות� בפני חברי הקבוצה

מתנהגי� כמו "אינ� צודקי� וה� התלמידי� . עלי� לתמו� בעמדת הנהלת בית הספר, בדיו�

  . וכ� צריכות להתקבל החלטות,  ויש הנהלהזה בית ספר". בכייני�

  

  מורד

  .הקבוצהאל תחשו# את זהות� בפני חברי 

לא יתכ� שיכתיבו לנו כיצד עלינו . בדיו� עלי� לתמו� בעמדת התלמידי� נגד הנהלת בית הספר

לקבל , לתלמידי�, אנחנו כא� הרוב וצרי� לתת לנו. ומה יהיה החוק החדשבכל דקה לנהוג 

  . החלטות באופ� דמוקרטי

  

  ְמגשר

  .אל תחשו# את זהות� בפני חברי הקבוצה

יש להקשיב לכול� ולקבל . נות ביניי� שיהיו מקובלי� על כול�תרוי עלי� לחפש אחר פ�בדיו

צרי� לתמו� . ההנהלה ע� ופגשי� של התלמידי� שיצרי� לבחור נציג. במשות#החלטה 

ודאי רוצה את ולתמו� בהנהלה שב, ומצד שני, שיצליחו להעביר את העמדות שלנו, בנציגי�

  . טובת התלמידי�
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  ודיהמילי� שנלמדו בבית הספר היס. 4

  

  .' ו� 'בכיתות ד, להל� פירוט אוצר המילי� שנלמדו בבית הספר היסודי

  .ולא לפי סדר מילוני, המילי� מסודרות לפי נושאי�

  

  .מילי� אלה נכללו בחוברות הלימוד ובתרגילי�

בנוס# לה� רכשו התלמידי� מילי� רבות בשפה המדוברת המשמשות לניהול סדר היו� 

מילי� אלה היו נתונות לשיקול דעתה של . שבת בבקשה וכדומהל, כגו� לפתוח ספרי�, בכיתה

  .ולא רוכזו ברשימה מחייבת, כל מורה בהתא� לצרכיה

  

  

  و��% �%X�N آ�0Uتברכות 

Pأه P+)ברוכי� הבאי�  و  

  שלו� עליכ�  /B��U أ�;Pم

  בוקר טוב  ا��6C %�Mح

  )תשובה(בוקר אור   ا��7ر �6Cح

�6N%&   ברכת שלו� במפגש(שלו�(  

  ערב טוב  ا��M% &;�ء

  )תשובה(ערב אור   ا��7ر &;�ء

  תודה  ��%ا

  אי� בעד מה  /�bا

  ?מה נשמע   Nَ���؟ آ��

  תודה לאל  R أ�	0"

  ה/ מבסוט–מרוצה   &6;�4-/ &6;�ط

  חג שמח   (��" /�"

  

 ه����זהותי 

�
  אני  أ

  שמי    إ(�0

  גיל שלי  /0%ي

  יש לי  /7"ي

  אי� לי  /7"ي &�
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  אני רוצה  �"ي

  צהאני לא רו  �"ي &�

  ערבי�  /%ب

  יהודי�  �+�د

BU;&  מוסלמי  

  נוצרי  &;�	�

  דרוזי  درزي

  יו� הולדת  &�Pد /�"

  

 ا�,;B أ/�iءאיברי גו# 

  ראש  رأس

%��  שיער  

  רגל  ر8�

  יד  �"

  עי�  /��

  

 )ا�V�6 '� – ا��Jّ '� ( أ(�0ء) בכיתה ובמשפחה(שמות 

  ב�/ ילד   و�"

V7�  בת  

W�0U�  תלמיד  

  תלמידה  �W�0Uة

BU�&  מורה  

-0U�&  וָרהמ  

  אב   أب

  א�     أم

  אח   أخ

V?אחות    أ  

  סב  8"

  סבתא  8"ة
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 أ��1انצבעי� 

  שחור  أ(�د

  כחול  أزرق

%i?ירוק  أ  

  חו�  ��7

%a�  בלונד  أ

%0Nאדו�  أ  

kלב�  أ��  

%bCצהוב  أ  

  ורוד  وردي

  

  &c�Pבגדי� 

  מכנסיי�  ��U[7ن

d�05  חולצה ע� כפתורי�  

  חצאית  ��7رة

  שמלה  ';��ن

  

  أ1ر�5مמספרי� סתמיי� 

  N    1"وا

��7l2  إ  

-lPl  3  

  4  أر��-

-;0?  5  

-�)  6  

-�6)  7  

-�
�0l  8  

-�;�  9  

  10  /!%ة

d
  1/2  

  N  11"اش

  12  ��7ش
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  �bCتתארי� 

  גדול  آ%�6

%� C  קט�  

  יותר גדול  أآ%6

% Cיותר קט�  أ  

%�J5  נמו�  

  גבוה  ��4�

  רחוק  ���"

X�%5  קרוב  

X7,�  ליד  

  מאחורי  وراء

  לפני  أ&�م

  סגור  &;�%

  פתוח  &��bح

  עלמ  '�ق

V	�  מתחת  

  יקר  [���

d�?זול  ر  

  

  ٱ�V�6 '�בבית 

  חדר  [%'-

  מטבח  &]6>

V�� ,בית  دار  

  סלו�  ���Cن

-N�)  חצר  

  שירותי� ומקלחת  �0Nم

  גר  (�آ�

Z��4  קומה  

  שכנה/ שכ�   �8رة / �8ر
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  ا�	�رة '�בשכונה 

  רחוב  ��رع

  כתובת  /�7ان

  דואר  �%�"

  בנק  ��7

  מרכז העיר    ا�U6" &%آ<

"U�  יישוב, עיר  

  מכולת  �ندآ

  קניו�  &,0`

  חנות ספרי�  آ�X دآ�ن

  חנות צעצועי�  ��6- دآ�ن

  חנות פרחי�  ورد دآ�ن

  בית קולנוע  (��07

BU�'  סרט  

  כס#   &�Jري

  מתנה  ه"�-

  מחיר  (�%

  ?כמה זה עולה  ا�;�%؟ 5"�:

  

  

  ا��J '�בכיתה  

  בית ספר  &"ر(-

�C  כיתה  

  כיסא  آ%(�

  שולח�  �4و�-

  חלו�  ��6ك

  דלת  ��ب
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  ا�o`&�מקצועות 

  חשבו�  N;�ب

  מדעי�  /�Uم

  ערבית   /%��

  עברית   /6%ي

  אנגלית  إ
,�U<ي

-oספורט  ر��  

Ga�)�&  מוזיקה  

  

  

   أ'��لפעלי� 

  יושבת/ יושב   �5/"ة / �5/"

  הלכה/ הל�   راVN / راح

BUّ�� / V0Uّ��   למדה/ למד  

  קמה/ ק�   V&�5 / �5م

  הסתכלה/ הסתכל   �b� / V8%b%ج

  אכלה/ אכל   أآVU / أآ�

X��/  V6��   שיחקה/ שיחק  


�م / V&�
  ישנה/ יש�   

%bC    שרק  

  בעט    o%ب

  זכה     '�ز

  הפסיד  ?;%

G7ّ]  שר  

  ניג�  /<ف

  קנתה/ קנה   ا��%ت / إ��%ى
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    أو�5تזמני� 

  שעה  (�/-

f6C  בוקר  

  צהריי�  _+%

"�� %+eאחרי הצהריי�  ا�  

  ערב  &;�ء

  לילה  ���

  היו�  أ���م

  מחר  ��%ة

  אתמול  أ&c / إ&�6رح

  נהש  (7-

c0�  שמש   

  ירח   %05

  

  

  وٱ.�,�ه�ت ٱ��%���6 أ�B5%מספר סידורי וכיווני� 

  ראשו�     أول

�
�l    שני  

  שמאל  ��0ل

  ימי�  ���0

  

  ا1(�6ع ا��مימי השבוע 

  יו� ראשו�  اN1" ��م

  יו� שני  ا.��7l ��م

  יו� שלישי  ا�\�lPء ��م

  יו� רביעי  ا1ر���ء ��م

  יו� חמישי  ا�c�0M ��م

  יו� שישי  ا�,�0- ��م

  יו� שבת   ا�;V6 ��م
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  ا�X�U0 '�במגרש 

-oספורט  ر��  

X/.   שחק�  

  כדורגל  ا�a"م آ%ة

  כדורסל  ا�;Uّ- آ%ة

  כדורע#  ا�]�)%ة آ%ة

Z�%'  קבוצה  

B�N  שופט  

  מאמ�   &"ّرب

  ִמשחק   ��6-

X�U&  מגרש  

  שער  ه"ف

  ) מנהיג השחקני�(קפט�   آ����

  גול     �8ل

  

   ��Nا
�تחיות 

  חיה  ��Nان

X
  נבאר  أر

  חמור  �0Nر

X(זאב   ذ  

XU�l  שועל  

  תרנגולת  د8�8-

  אריה  أ("

  דוב  دب

  צבי  [<ال

  סוס  �JNن

 XUכלב  آ  

  פיל  '��

  )זכר(גמל   08�

-5�
  )נקבת הגמל(נאקה   



 תוכנית גישור מבית הספר היסודי לחטיבת הביניי�:  מדרי� למורה– 
	�� �����اבואו נדבר  

 26

  

  &�(�Gaמוסיקה 

Ga�)�&   מוזיקה  

  אומנות  '�

  זמר  &]%ب

  נג�  /�زف

I��
  תו  

  שירי�/ שיר   أ[�
� / أ[�7-

  להקה, תזמורת  '5%-

  כלי נגינה    &�(�r -�a.ت

  עוד  /�د

  כינור  آ�0ن

  חליל  
�ي

 לח�   �	�

-0 
 צליל  

  

  בי� אנשי�

  מפגש  ��aء

  אנשי�  
�س 

XN�C  / ب�	Cחברי�/ חבר   أ  

s�"N  שיחה  

  שאלה  (tال

  תשובה  �8اب

ZN  זכות  

X8חובה  وا  

  אסור  &�70ع

  מותר  &;�0ح
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  أ.��Jلתקשורת  

  אותיות/ אות   N%وف / N%ف

  סימ�  إ��رة

  שפה  � -

  עיתו�  8%�"ة

  ידיעות  أ?�6ر

  כותרת  /�7ان

  טלויזיה  �bU<��ن

  רדיו  راد�� 

  טלפו�  ��bUن

V�
%�
  אינטרנט   ا

  

  :&a"(- وأ&�آ� أ/��دמצוות ומקומות מקודשי� , חגי�

  חג מולד   ا�P�0د /�"

 אש השנה ق  ا�;7- رأس

"�/ G	o1חג הקרב�   ا  

%+�  א� 'חודש רמד  ر&�iن 

"�/ fJbחג הפסח   ا�  

  צדקה   زآ�ة

PCתפילה   ة  

uّN  עליה לרגל  

  מסגד   )�8&` (&;,"

  העיר ירושלי�   ا�a"س

  העיר מכה   &ّ�-

  


