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 השראה והפעלות לתיבת המייל שלך!  לקבלת חומרי ץ/י כאןלח|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

 

 

 קראת יום העצמאות ודי ליסמערך שיעור ל איך בוחרים/ות סמל?

 

 . פעולות האיבה ות/יום לאחר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי, באייר' ה-מדי שנה במצוין  יום העצמאות
רכים והפרטיים שנעמלווים את האירועים והחגיגות הרשמיים , סמל המדינה וההמנון, הדגל -סמלי המדינה הרשמיים

 לו. ם הל ו יותר לסמליופה זבתקנחשפים/ות ת  והתלמידוגם התלמידים  .י הארץרחבבכל 
, אילו דילמות ל, מה חשוב לנות סמאיך בוחרים/ו ל המדינה:בסמלים דרך הדיון על סממערך שיעור זה עוסק 

    צג את כולם/ן?כולות להיות והאם סמל אמור לייי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 יעור  מערך הש     

 

ות שלהם משמעיחסנו לסמלים ולוכבר התי ""סמל מעורר מחשבה רך השיעורמעחלק א' בת ו אאם קיימנ – פתיחה
מה  , ל למדינה ובכללן ביחד איך בוחרים/ות סמנבח במערך זהן כי משיך במערך זה ולציילהנוכל בעבורנו, 

 נות. שתבוע או שיכול להוא דבר קה  האם סמלהשיקולים ומה הדילמות ו
. 

היא . החברה האנושית זקוקה לסמלים
ש על מנת  יוצרת אותם ועושה בהם שימו

לציין את הערכים העומדים בבסיס  
הסמלים משמשים גורם המאחד  . קיומה

.  אומות ומדינות, חברות, קבוצות אנשים
הסמלים מהווים מוקד להזדהות עם 

ולכבוד האומה וערכיה ולכבוד שרוחשים  
,  הפרט בחיי  יש חשיבות לסמלים. להם

החברה והמדינה משום שהם , הקהילה
הפרט לבין   מאפשרים קשר רגשי בין

 .  מתזהותו ושייכותו לקבוצה מסוי, תרבותו
  –ערכים, סמלים וחג : מעובד מתוך)

 (חמנהל חברה ונוער, משה"
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ות מידים/בפני התל ציג , נוכל לערוך פתיחה קצרה שבה נמעורר מחשבה"ל ור "סמת מערך השיעא אם לא קיימנו

דם  , סמל בית ספר, החברה להגנת הטבע, ב"דגל ארה, יגואר/רצדססמל של מ, מגן דוד סמלים שונים מהחיים כמו:
או הידיים   גרוף השחורשטריימל, הא חי/חמסה,, ב"דגל להט, ם-ר י"בית, גולני, ס' נלדמקדו, כאפיה, המכבים

 ועוד.   , אדידסטיק טוק, המוצלבות למעלה )מאבק האתיופים(, אל על, משטרה
סמל עוזר )המה הוא משרת? ?  סמל ללבכ ריךלמה לדעתם/ן צוים ות/ם מכירן/לים האילו סמ ן/פשר לבחון איתםא

 (. מהוכדו , חזון/תקווהיםם חשובערכיל מייצג הסמ ,  יפורסר ל מספמותג או מדינה או חברה, הסמ לנו לזהות 
 

   לא כזה פשוטסמל, זה  לק א:ח
 המנורה ועלי הזית.  סמל של מדינת ישראל:תמקד ב נ

  מל ונשאל:סת הנציג את תמונ

 ל המדינה? איפה יצא לכם/ן לראות אותו? ת/ים את סמאתם/ן מכירוהאם  •
 אילו מרכיבים יש בו?  •

 לו? האם ם עליו? למה לדעתכן/ם בחרו את המרכיבי/ה דעתכןמ •
 

  שור זה.בקי סמלך ההחלטה על ה תהלישמספר את  טלדיגישל כאן   ן קצרופה בסרטנצ
  קצר:ייה נקיים דיון פהצלאחר 

 או את אלויים הדת ת אלוהאם א ,ו ערכים כדאי להדגיש יותראיל שונים: סביב הסמל היו ויכוחיםשבסרטון ראינו 
מו זו שהיתה כיכה להיראות )האם היא צרראה המנורה עצמה? יאיך ת -וגם, כבים או מנורה(בעת הכוהחילוניים? )ש

ם הו? )כמו הסיפור עאו מציק למיש ל משהו שפוגעבסמ כשיש ומה קורה שיופיע? איזה כיתוב כדאי , בית המקדש?(ב
 . ופנחס רוזנבליט(השופר 

  :דים/ותנשאל את התלמי
 תהליך בחירת הסמל?   מה דעתכם/ן על •

 ?םמל מייצג אתכן/האם אתם/ן חשים/ות שהסל הבחירה? עתכם/ן עמה ד •
אותן? )לדוגמא קבוצות של  צג לא מיי  הזה לשהסמ חשות יה שיסות מסוימות באוכלוצם יכולות להיות קבוהא •

 לא יהודים(
  במדינה? יה סיקבוצות האוכלול צריך לייצג את כל מס האם ה •

 צגות בסמלים שלה? דינה אבל לא מיוחיות במשן חשות קבוצות /איך לדעתכם •
 

שסמל יכול לעורר גם ראינו . נווררים בעם ממה שהל,  שלהםמשמעות התייחסנו ל, ראינו סמלים שוניםשנסכם 
בגלל פרשנות ותפיסות חיים ובמיוחד כשהוא לא משקף את הזהות  שסמל יכול להוביל לאי הסכמה , מחלוקת

אנחנו פוגשים את , כמו יום הזיכרון ויום העצמאות, בימים לאומיים. חברהית והחברתית של קבוצות ופרטים בהלאומ
 .  או אולי מחשבות ורגשות אחרים , ר אחדות ועוצמה ושייכותרים לעורושאמסמלים , הסמלים שוב ושוב
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   ?שלנו ל לכיתהך נבחר סמאי :חלק ב

 בבית אם אין זמן לעשותה בכיתה( )אפשר להציע כפעילות המשך 

   לזוגות. אות קטנות דים/ות לקבוצונחלק את התלמי
 .  תהי לכיל בעל משמעות כלשהל הצעה לסמחשוב ען ל/נבקש מהם

  ואיך היו ושות/חזון(תח/ילו ערכיםל בנוגע לכיתה )לדוגמא אסמלהעביר דרך החשוב להם הם/ן לחשוב מה עלי
 מה(. רה מיוחדת וכדוסט, ציור, אילו צבעים יופיעו בסמל, האם תהיה לו צו)האם יש טקרוצים/ות לעשות את זה. 

 .  וחברותהשראה בסמלים נוספים של מדינות תבונן כאפשר להציע לה
 )מצ"ב דף הצעה בהמשך(. על בריסטול או דף גדול  את ההצעה שלהתצייר ובנוסף עה מלא דף הצצה תכל קבו

 
שלה ונקיים עה קות את ההצד 2-כל קבוצה תציג ב ות.ע את ההצעות השוננס לשמונוסף נתכ ר המשךבשיעו

 . ה(לויה לפי שיקול המורודית או גהצבעה )ס
   הצגת הרעיונות:ך כדי עם התלמידים/ות תו ן לבחוןמעניי

 הכי קשה?  איך היה התהליך? מה היה הכי קל? מה היה   •
 ? הכי חשוב ן/מה היה לכם •

חברו  ן יתשכולם/ כן/םהאם חשוב ל עה? את ההצנתן/ם כשהכה ת בכיתעל כלל התלמידים/ו בתם/ןחש האם •
 אליה? 
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 ת סמל לכיתה _________חירבדף הצעה ל

 
 

 ?  מה חשוב לנו שהוא ייצג סמל עבור הכיתה שלנו?ל יות שהסמ/יםמה אנחנו רוצ
 

 
 למה?   צה שיהיה טקסט? איזה?האם נר

 
 

 ? למה? ? איזהה מיוחדתו צורא  יורציור/אהאם נרצה שיהיה 
 

 
 ם נשתמש? למה? לו צבעיבאי

 
 

  לנו:ת שחשובות תוספות נוספו
 

 
 אים לדעתנו לכיתה? ל שלנו הכי מתמה הסמל
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