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. 
פעילות מרתקת, מחוברת לקהילה ולתלמידות/ים, מעוררת חשיבה, עם משמעות ועם אג'נדה 

 . נעשתה בשכבה ח' של בית הספר "המתמיד" ברמת גן  במסגרת "יום הקהילה" חברתית,

, בהובלה והנחייה של מחנכת הכיתה, נילי וקנין, יחד 2017הפעילות התקיימה ביום שישי בחודש מאי 
 עם יניב זאדה.

. 

 

 

 

 תחילת הפעילות: 

תלמיד/ה וכל הורה קיבל פתק ועליו מספר, ההורים והתלמידות/ים התאספו בכיתה. בכניסה, כל 

 רים ישמשו בהמשך לחלוקה לקבוצות.המספ

 : במליאה

על הלוח נכתבה מראש המילה 'קהילה'. המחנכת הסבירה בכמה מלים קצרות על מה שמתוכנן: 

הנושא של המפגש שלנו הוא 'קהילה', נחקור את המושג עצמו 'קהילה', ונחקור סוגים שונים של קהילות 

 שקיימות בארץ ובעולם, נראה מה מאפיין אותן ומה מגדיר אותן כקהילה. אנחנו נעבוד בקבוצות. 

 ההורים והתלמידות/ים התחלקו לקבוצות  מעורבות של הורים ותלמידים/ות, עפ"י המספרים: 

 דקות.   20 -כרטיסים צבעוניים ודף חקר. הזמן שהוקצה לפעילות בקב'  5כל קבוצה קיבלה 
. 

מילים שמתקשרות למילה  5של כל קבוצה היתה לכתוב על הכרטיסים הצבעוניים  המשימה הראשונה

 כרטיסים אלו ייתלו בהמשך בקדמת הכיתה עם ההתכנסות במליאה. 'קהילה'. 

של כל קבוצה היתה לחקור קהילה מסוימת בעזרת דף חקר, כל קבוצה חקרה קהילה  המשימה השנייה

אחרת: כפר סטודנטים, מחסני ילדים, גינה קהילתית, קהילה וירטואלית, בית ספר קהילתי, עמותת 

 פונים כדי להוציא מידע מרשת האינטרנט.  קמה בהרדוף.  הם  נעזרו בסמארט

השאלות: בשלב הראשון של דף החקר התבקשה כל קבוצה לערוך חקר על הקהילה שקיבלה בעזרת .

 את מי היא משרתת? מהן מטרותיה? מהם המאפיינים שלה?

בשלב השני של דף החקר הקבוצות התבקשו לענות על שאלות שמתייחסות לקהילה הספציפית 

 שקיבלו. 
. 

 להלן כמה דוגמאות לדפי חקר שקיבלו הקבוצות השונות: 

 

המתמיד   מתוך הפעילות של ביה"ס –פעילות ליום הקהילה 
 ברמת גן  

 פעילותה מהלך

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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ל הלוח, והמורה קראה בתום העבודה בקבוצות נציג/ה מכל קבוצה הדביק/ה את הפתקים הצבעוניים ע
 את המילים שעלו בכל הקבוצות.

 : במליאה
  .דקות, והביעה את עמדותיה בנושא 5כל קבוצה הציגה את הקהילה שחקרה, ספרה עליה במשך 

 סביב השאלות:  לאחר מכן התקיים דיון בנושא עם כל המשתתפים/ות
  ?מהי קהילה? מהו הצורך בקהילות 
 לקהילה? מה היתרונות והחסרונות בהשתייכות לקהילות?  /ותהאם כולנו משתייכים 
 ?מה הופך קבוצה לקהילה 

 
דוגמאות לקהילות נוספות, שניתן לחקור אותן: הקהילה הלהטבי"ת, קיבוצים, קהילת העברים בדימונה, 

 קהילה רפורמית.
 

 :  1דף חקר לקבוצה מס' 

קבוצתכם/ן מתבקשת לחקור את הנושא של מחסני 

הילדים.  )את מי משרתת הקהילה? מהן מטרותיה? 

 מה המאפיינים שלה?(
 רשמו את תוצאות החקר שלכן/ם בדף המצורף. 

האם לדעתכן/ם חובת המדינה לדאוג לקהילת  
 העובדים הזרים? מנו סיבה אחת וסיבה נגד.  

 

  :2דף חקר לקבוצה מס' 

קבוצתכם/ן מתבקשת לחקור את הנושא של גינות  

קהילתיות )את מי משרתת הקהילה? מהן מטרותיה? 
 מה המאפיינים שלה?(

 רשמו את תוצאות החקר שלכן/ם בדף המצורף. 
האם קיימת גינה כזאת בסביבת מגוריכם/ן? האם 

לדעתכם/ן על העיריה  להשקיע בהן משאבים?  
 מדוע? הסבירו את עמדתכן/ם ונמקו אותה. 

 : 3דף חקר לקבוצה מס' 

קבוצתכן/ם מתבקשת לחקור את הנושא של קהילה  

הקהילה? מהן ווירטואלית. )את מי משרתת 
 מטרותיה? מהם המאפיינים שלה?(

 רשמו את תוצאות החקר שלכן/ם בדף המצורף. 
  ווירטואלית  ערכו סקר בכיתה: מי חבר/ה בקהילה

מנו את היתרונות והחסרונות של  ובאילו קהילות? 
 קהילה מסוג זה.

 

 

 : 4דף חקר לקבוצה מס' 

בית  קבוצתכן/ם מתבקשת לחקור את הנושא של 

)את מי משרתת הקהילה? מהן  ספר קהילתי 
 מטרותיה? מהם המאפיינים שלה?(

, רשמו את תוצאות החקר שלכן/ם בדף המצורף

חפשו מקורות מידע בנושא ותארו דגם של בי"ס 
קהילתי ראוי בעינכן/ם: מה חשוב שיהיה בו? כיצד  

 ראוי שיתנהל? 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800

