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 ערך: דן אבידן
עודכן על ידי רונית בין, גילה מיטרני ומתי חי. השתתפו בעריכה: שרה בדיחי, אילן בר, 

 מנחם גילה, חנוך כליל החורש, עופרה שוורץ
 

 1וצוות הפיתוח לדורותיו שכתבו ד"ר טימי בן יוסף המהפך הציוני במישור החוףמבוסס על סדנת 

                                                           
( "דרך ארץ בדרכי הארץ: התוכנית החינוכית של תחום של"ח וידיעת הארץ" עמ' 2//0רכים(. )ראה בן יוסף ושיש )עו 1

250-252. 
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 מהפך הציוני במישור החוףה
 

 "אנו ניטע בשביל בנינו כשם שאבותינו שמרו על המסורת בשבילנו.  
 חיינו הם רגע בנצח של עמנו, רגע זה יש לו התחייבות שלו."  

 )בנימין זאב הרצל, מתוך : "הפתרון לשאלת היהודים"(
 

  ערכי:הסר המ
   משך המעשה הציוני.באחריותי לתרום את חלקי לה

 
 מטרת הסדנה

יצירת הכרה ביכולתו של התלמיד לחולל שינויים ולהשפיע על המשך צמיחת המפעל 
 הציוני.

 
 הרעיון המרכזי :

את הצלחת המפעל הציוני חוללו המעטים שהתגייסו לעשייה.  גם היום יש לכל 
ו  של המפעל אזרח  מחויבות לרצף הדורות הלאומי ויש ביכולתו להשפיע  על עתיד

, עוסקת הסדנה בשינוי פני למהפך הציוני, שהתחולל בכל הארץהציוני . כדוגמה 
מישור החוף מאזור שוליים דל אוכלוסין למרכז הכובד היישובי והכלכלי של מדינת 
ישראל. המעשה הציוני שנתפס בתחילה בעיקר כעבודת האדמה, עבר הרחבה 

 ינוך, פעילות סביבתית ועוד.לתחומי הגשמה כמו תעשייה, מסחר, צבא, ח
התלמיד יברר מהי ציונות עבורו וכיצד יוכל להשפיע על המשך צמיחת המפעל 

 הציוני.
 

 :קישור לסדנאות

  ערך "האחריות" המלווה את סדנאות של"ח, יאיר בסדנה זו את אחריות הדור
 שלנו להמשך צמיחת המפעל הציוני.

 חדשנות ויצירתיות שאיפשרו רוח של האילוצים שהובילו להוצגו  בסדנת ההר
תהליכים דומים מאפיינים את ההתיישבות  .את התיישבות בני ישראל בהר

 הציונית במישור החוף.

  ,בזיקה של רצף הדורות הלאומי בא לידי ביטוי בסדנת ההר ובסדנת ירושלים
שהיא הביטוי המעשי  של  בשיבה לארץ.  סדנה זו עוסקת עם  ישראל לארצו

 זיקה זו.
 

 בכל שיעור על פי סדר השיעורים והמסר הערכי המטרה
 : תרומתם של יחידים1שיעור 

תרומתם ויעמוד על התלמיד יברר את משמעות המושג "מהפך ציוני"  מטרת השיעור:
 של יחידים להצלחת המפעל הציוני.  

 תרומתי כיחיד עשויה להשפיע גם על תהליכים גדולים    ומשמעותיים. :המסר הערכי
 

 זיהוי קושי כהזדמנות: 2שיעור 
 מישור החוףמרכז הקושי שיצר המבנה הפיזי של  יעמוד עלהתלמיד   :מטרת השיעור

 ההזדמנות שנוצרה, עקב האילוץ לרכוש את קרקעות החוף לשםעל ו)מגדרה עד עתלית( 
 התיישבות חקלאית.

 קושי.כל אפשר לראות הזדמנות ב :המסר הערכי
 

 תהפיכת קושי להזדמנו: 3שיעור 
בהשראת החלוצים  ,תלמיד יבין כי  בכוחו להפוך קושי להזדמנות :מטרת השיעור

 שבכוח האמונה ביישוב הארץ, בדבקות וביצירתיות, מצאו דרכים להתמודדות עם 
 .ההתיישבות קשיי

  קושי להזדמנות. להפוךיש ביכולתי  :המסר הערכי
                                                                                                                                                                      

 

 1מעבר לרציונל שיעור 

 2מעבר לרציונל שיעור 

 3מעבר לרציונל שיעור 
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 : הרחבת המעשה הציוני4שיעור 

)מגאולת  הציוני ר את הביטוי המעשי להרחבת המעשההתלמיד יכי :מטרת השיעור
 קרקע והתיישבות חקלאית לעיור, תעשייה ומסחר(.

 הציוני ואפשרות לתרום כפי יכולתו. שהלכל יחיד תפקיד במע: המסר הערכי
 

 : שמירת העבר למען העתיד5שיעור 
התלמיד יגבש עמדה בדילמה  שבין פיתוח הארץ לבין שימור  :מטרת השיעור

 כי מורשת המבטאים את רצף הדורות  הלאומי.ער
אחריות לסייע לאיזון בין  צורכי הפרט והחברה  : מוטלת עליהמסר הערכי

 המכתיבים פיתוח, לבין שימור ערכי מורשת המבטאים את רצף הדורות הלאומי. 
 

 : ציונות כאן ועכשיו6שיעור 
 הציוני. עשההתלמיד יברר את הזיקה שלו למ :מטרת השיעור

 המפעל הציוני.לתרום את חלקי להמשך שגשוגו של באחריותי : מסר הערכיה
 

 היש"מ
חווה את המהפך הציוני במישור החוף  וייווכח בסכנה התלמיד י: מטרת היש"מ

 למחיקת  הסיפור ההיסטורי מהנוף.
סיפור ההיסטורי לונוף הקשורים סייע בשימור ערכי מורשת לבאחריותי : המסר הערכי

 יוני במישור החוף.מהפך  הצשל 
 
 
 
 

 1שעור 
 תרומתם של יחידים

 )אמיר גלבוע( "פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת."
 

  המסר הערכי
 תרומתי כיחיד עשויה להשפיע גם על תהליכים גדולים ומשמעותיים.

 
 מטרת השיעור

  יחידים  תרומתם שלויעמוד על התלמיד יברר את משמעות המושג "מהפך ציוני" 
   להצלחת המפעל הציוני.

 
 הרעיון המרכזי
. מאחר שאזור ההר היה מאוכלס, התיישבו הציונות המעשיתהבשילה  11-בסוף המאה ה

בחו"ל ובארץ,  יחידיםהחלוצים באדמות מישור החוף. אלה נרכשו בכספי תרומה של 
, מוטיבציה שחברו לארגונים שונים )כמו הקק"ל(. בעבודת כפיים, אידיאלים ואמונה

ויצירתיות הם שינו את פני מישור החוף, מאזור בו שלטו העזובה והביצות, למרכז הכובד 
 היישובי והכלכלי של הארץ. את "המהפך  הציוני" הזה, החלו לבצע יחידים.

 
 קישור

במישור החוף לבין המציאות  11-נשווה  בין דלילות ההתיישבות במאה ה  בשיעור זה
פך הציוני". כן נברר את משמעות תרומתם של יחידים וארגונים בעקבות "המה –היום 

 להצלחת המפעל הציוני  ולהתיישבות בארץ ישראל.
 .השלכות המבנה הפיזי של מישור החוף על ההתיישבות בונעסוק ב בשיעור הבא

 
 התפתחות השיעור לפי יעדיו

 לאור -התלמיד יתאר את נוף הארץ ותושביה לפני המפעל הציוני והיום  .1
 "המהפך הציוני".

 4מעבר לרציונל שיעור 

 5יונל שיעור מעבר לרצ

 מעבר לרציונל היש"מ

 6מעבר לרציונל שיעור 
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התלמיד יגדיר  את המושגים התנועה הציונית, ציונות מדינית וציונות  .2
 מעשית.

למימוש )כמו חנקין, קק"ל( התלמיד יכיר ביטוי מעשי של  יחידים  וארגונים  .3
 החזון ציוני. 

)בשיעור האחרון נחזור למטרה זו ונברר מהי התלמיד יברר  "מהי ציונות בעיני".  .4
 (.6ראה שיעור  -הציונות שלי 

 
 ציונות מדינית, ציונות מעשית, קק"ל, המהפך הציוני, יהושע חנקין מושגי יסוד:

 
 2שעור 

 זיהוי קושי כהזדמנות
ָתה ַהַקַדַחת ית ָהיְּ ֵראשִׁ ּצֹות  "בְּ    "                                                                          ָהֵעֶמק ָרַבץ ּתֹוְך בִׁ

 )מתוך: "המנון משמר השרון" , יעקב מרגלית(
  המסר הערכי

 קושי.כל אפשר לראות הזדמנות ב
 

  מטרת השיעור
)מגדרה עד               מישור החוףמרכז הקושי שיצר המבנה הפיזי של  יעמוד עלהתלמיד 
              ההזדמנות שנוצרה, עקב האילוץ לרכוש את קרקעות החוף לשםעל ועתלית( 

 התיישבות חקלאית.
 

  הרעיון המרכזי
, שנחשבו בלתי ראויות לחקלאותקרקעות מרכז מישור החוף, למרות האילוץ לרכוש את 

 מישור החוףהמבנה הפיזי של זיהו בהן חלוצי המפעל הציוני הזדמנות להתיישבות. 
ולכן )חולות דלים, רכסי כורכר וביצות( יצר מציאות של עזובה, קדחת ודלילות יישובית, 

 קרקעותיו היו זמינות לרכישה.
 

 קישור 
עסקנו במשמעות תרומת יחידים וארגונים להצלחת המפעל הציוני, מתוך  בשיעור הקודם

 . 11-השוואת המציאות ההתיישבותית בחוף כיום לדלילות ההתיישבות בו במאה ה
כישת נעסוק במבנה הפיזי של מישור החוף שהביא לעזובה אשר איפשרה את ר בשיעור זה
 .הקרקעות

נעסוק בהתמודדות החלוצים, שביקשו להקים  יישובים חקלאיים, עם  בשיעור הבא
 הקשיים שיצר  הרובד הפיזי במישור החוף.

 
 התפתחות השיעור לפי יעדיו:

 התלמיד יכיר את מרכיבי הרובד הפיזי של מישור החוף. .1

 ילות   ההתיישבות לדל)דרכים, ערים( התלמיד יקשר בין הרובד הפיזי והעדר תשתיות  .2
 במישור החוף.     

 התלמיד יקשר בין הקשיים שיצר הרובד הפיזי להזדמנות שנוצרה לרכישת קרקעות  .3
 במישור החוף.     

קושי ולראות את להתבונן בהוא יכול  .  התלמיד יציין לפחות דוגמה אחת מהחיים, שבה4
 .)סגירת דלת אחת פותחת דלתות חדשות(ההזדמנות ש"נפתחה" 

 
 : עמקי אורך, דיונות החוף, רכס כורכר, אדמת חמרה, ביצה, אדמת סחףמושגי יסוד
 

 
 3שיעור 

 הפיכת קושי להזדמנות
 

 )אלברט איינשטיין(" " בלב ליבו של הקושי שוכנת הזדמנות
 

 חזרה לרציונל הסדנה

 חזרה לרציונל הסדנה
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 המסר הערכי
 קושי להזדמנות. להפוךיש ביכולתי 

  מטרת השיעור
, בהשראת החלוצים שבכוח האמונה ביישוב התלמיד יבין כי בכוחו להפוך קושי להזדמנות

 הארץ, בדבקות וביצירתיות, מצאו דרכים להתמודדות עם קשיי ההתיישבות.
 

  הרעיון המרכזי
שנה לחזור וליישב את ארץ ישראל, חיזק את המתיישבים  2222הגשמת החלום בן 

הראשונים בהתמודדות עם התנאים הקשים במישור החוף. הם מצאו פתרונות 
המהפך הציוני. כך הפכו את הקושי  -יים שאפשרו מהפך משמעותי בנופאדם יצירת

 להזדמנות.
 קישור 

האוכלוסין  דלילות  לבין  עסקנו  בקשר  שבין הרובד הפיזי במישור החוף  בשיעור הקודם
 .ציוני-בעידן הטרום

נעסוק בהתמודדות החלוצים, שביקשו להקים  יישובים חקלאיים, עם   בשיעור זה
 ם שיצר  הרובד הפיזי במישור החוף.הקשיי

 .רחבתוההקמת העיר תל אביב וב  -נעסוק בפן העירוני של המפעל הציוני  בשיעור הבא
 

 התפתחות השיעור על פי יעדיו
)ביצות, מחלות, צמחייה התלמיד יציין לפחות ארבעה קשיים שעמם התמודדו החלוצים  .1

 עיקשת, היעדר ידע מקצועי, בעיות ביטחון(.

ד יסביר איך האמונה ברעיון הציוני סייעה להתגבר על הקשיים ויציין לפחות התלמי .2
דוגמאות: גידול )שני פתרונות שמצאו החלוצים כדי להתמודד עם הקושי ברובד הפיזי 

ייבוש הביצות למניעת  ה"דלים",  הכנסת משאבות מנוע להפקת מי תהום עמוקים, החולותהדרים על 
 .(נות לחקלאות, הקמת חוות הכשרה וחוות ניסיונותלאריה, ויצירת קרקעות זמימה

התלמיד יתרשם מכוחה של האמונה בשיבה לארץ ישראל ומהפתרונות היצירתיים  .3
 שמצאו החלוצים בהפיכת קשיים להזדמנויות.

 דלת  ירת)סג התלמיד יציין לפחות דוגמה אחת מהחיים לקושי שניתן להפוך להזדמנות .4
 שפותחת דלתות אחרות(. אחת 

 
 : החלוצים בני העלייה הראשונהושגי יסודמ
 

 
 4שיעור 

 הציוני עשההרחבת המ
 ...זהו העובד העברי -הפלא הגדול, היחיד במינו, שקם בארץ " 

אשר ידו בכל מלאכת השדות והגנים, הכרמים והפרדסים, בתי החרושת והמלאכה, ...
   "המסילות והכבישים, מכוני החשמל והמים, המחצבה והנמל

משמרות : פרקים לבירור דרך תנועת הפועלים בציונות המתגשמת , עבודה עברית, הוועד הפועל, )מתוך 
 .צג( -, צב  1132אביב, -תל

 
   המסר הערכי

 לכל יחיד יש תפקיד במעשה הציוני ואפשרות לתרום כפי יכולתו.
 

 מטרת השיעור
התיישבות חקלאית )מגאולת קרקע והציוני  עשההתלמיד יכיר את הביטוי המעשי להרחבת המ

 לעיור, תעשייה ומסחר(.
 

 הרעיון המרכזי
המעשה הציוני הראשוני התפתח והתרחב מגאולת הקרקע והתיישבות חקלאית. ייסוד תל 

במרכז מישור החוף  עירוניהמרחב ה ו אתיצראביב מסמל תהליך של עיור ותיעוש ש
, תעשייה, ייזמות, )מסחר נוספים היבטיםהגשמת המעשה הציוני ב"(.   מגדרה לחדרה)"

ויצירת מגוון צורות התיישבות ומקורות פרנסה. כך  יהיעל קליטת האיפשרבנייה( 

 חזרה לרציונל הסדנה



 אגף של"ח וידיעת הארץ
 המהפך הציוני במישור החוףסדנת 

 (000/20/שבט תשע"ב)
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לביסוס לייסוד המדינה ו ובילשהתהליך  - לכל עולה לתרום למפעל הציוני התאפשר
 ה.כלכלת

 
  קישור

עסקנו בהבנת הקשיים והפתרונות היצירתיים שמצאו החלוצים בתהליך  בשיעור הקודם
 חלוציות חקלאית. -שבות  במישור החוף ההתיי

נעסוק בהקמת העיר תל אביב כמייצגת את הפן העירוני של המפעל הציוני   בשיעור זה
 .כפי שהתבטא גם בתהליך בו המושבות הפכו לערים  הציוני המעשה רחבתהב

נעסוק בחשיבות שימור רצף הדורות הלאומי על רקע הפיתוח המואץ של  בשיעור הבא
 ץ.מרכז האר

 
 התפתחות השיעור לפי יעדיו:

מתן ). סוד תל אביב בהתפתחות הרעיון הציונייימשמעות יסביר את התלמיד  .1
 כ"מעשה ציוני"(. לגיטימציה לכל פעילות התורמת לפיתוח הארץ

)ראשון לציון, פ"ת, נתניה, התלמיד יציין שתי דוגמאות להתפתחות מושבות לערים  .2
 תפתחות זו  להרחבת המפעל הציוני.ויקשר ה  הרצליה, רחובות, חדרה (

לאפשרות שניתנה ליותר אנשים  הציוני המעשה קשר בין הרחבתהתלמיד י .3
  להשתתף בו.

 
 5שיעור 

 שמירת העבר למען העתיד
 )יגאל אלון( "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"

 
 המסר הערכי
י הפרט והחברה המכתיבים פיתוח, לבין אחריות לסייע לאיזון בין  צורכמוטלת עלי 

 שימור ערכי מורשת המבטאים את רצף הדורות הלאומי. 
 

  מטרת השיעור
התלמיד יגבש עמדה בדילמה  שבין פיתוח הארץ לבין שימור ערכי מורשת המבטאים 

  את רצף הדורות  הלאומי.
 

 הרעיון המרכזי
ותנו חלק מרצף הדורות פיתוח הארץ חיוני להמשך שגשוגו של המפעל הציוני. הי

, המשקף את צורכי הפרט הפיתוח ביןהלאומי מטיל עלינו אחריות לשמור על איזון 
ערכי המורשת המבטאים את רצף הדורות הלאומי )כמו מבנים  לבין שימורוהחברה, 

ואתרים הסטוריים( ושימור נופי העבר בסביבה )כמו נוף הביצה והפרדסים במישור 
 החוף(.

 
 קישור 
עסקנו בהרחבת תפיסת המעשה הציוני ויצירת המרחב העירוני במישור  ר הקודםבשיעו
 החוף .

בהיבט  של  שימור  ערכי מישור החוף   המואץ של פיתוחהנדון בהשלכות של   בשיעור זה
 מורשת המבטאים את רצף הדורות הלאומי.  

 נעסוק  במעשה הציוני  היום ונברר מהי הציונות עבורי. בשיעור הבא
 
 
 תפתחות השיעור לפי יעדיו:ה
התלמיד ייחשף  לדילמה  שבין פיתוח הארץ בכלל ובמישור החוף בפרט,  לבין שימור  .1

) גימנסיה הרצליה, נוף הארץ, מבנים ואתרים היסטוריים המייצגים את המפעל הציוני 
באשדוד,  אונסקו,  הדיונה הגדולה –נוף הביצות, "העיר הלבנה "  –פרויקט שרונה,  הבאסה בהרצליה 

 אגם החולה (.

 התלמיד יציג עמדה מנומקת בדילמה מייצגת של שימור ופיתוח.  .2

 חזרה לרציונל הסדנה
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 התלמיד יסביר את הקשר שבין עשייה ציונית לשמירת האיזון בין שימור ופיתוח. .3
 

 המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, רצף הדורות הלאומי. מושגי יסוד:
 

 6שיעור 
 ציונות כאן ועכשיו

 זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני"., , ציוני"אני, תסלחו לי
 )מתוך :  ציונות בלי מירכאות/דן אלמגור(  

 המסר הערכי
 המפעל הציוני. לתרום את חלקי להמשך שגשוגו של באחריותי 

  מטרת השיעור
 התלמיד יברר את הזיקה שלו למעשה הציוני. 

 
 הרעיון המרכזי

על הציוני במדינת ישראל.  בלב השיעור עולה לכולנו יש אחריות  להמשך שגשוגו של המפ
השאלה מהי ציונות היום, מהו מעשה ציוני בעיני התלמיד וכיצד הוא בא/יבוא לידי ביטוי 

. )תנועת נוער, תרומה לקהילה, שמירת טבע , שנת שירות לפני צבא, בעשייה של התלמיד
 ועוד.. (  שירות משמעותי בצבא, תעשייה, התיישבות ,חינוך , לתור את הארץ

 
  קישור

עסקנו בחשיבות שימור רצף הדורות הלאומי על רקע הפיתוח המואץ של   בשיעור הקודם
 מרכז הארץ. 

נעסוק במעשה הציוני היום, נברר מהי הציונות עבורי ונשווה זאת  בשיעור זה
 .1לדברים שרשם על כך התלמיד בשיעור 

 
 התפתחות השיעור לפי יעדיו:

 נות היום.התלמיד יברר מהי ציו .2

 )ראה רעיון מרכזי(.התלמיד יביא  לפחות שלוש דוגמאות לעשייה ציונית היום  .0

 התלמיד יביע עמדה מנומקת מהו "מעשה ציוני" עבורו. .3

 התלמיד  יציין מהו הביטוי לעשייה הציונית שלו.  .4

 1התלמיד ישווה את עמדתו הנוכחית לגבי הציונות לעמדה שהביע בשיעור  .5
 
 
 
 
 
 
 

 יש"מ ה
  

 יינו הם רגע בנצח של עמנו, רגע זה יש לו התחייבות שלו."  ח
 )בנימין זאב הרצל, מתוך:  "הפתרון לשאלת היהודים"(

 
 
 ערכיה מסרה

מהפך  לסיפור ההיסטורי של הונוף הקשורים סייע בשימור ערכי מורשת באחריותי ל
 הציוני במישור החוף.

 
 מטרת היש"מ

ר החוף  וייווכח בסכנה למחיקת הסיפור חווה את המהפך הציוני במישוהתלמיד י
 ההיסטורי מהנוף. 

 

 חזרה לרציונל הסדנה

 חזרה לרציונל הסדנה
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 רעיון מרכזי 
יש"מ המהפך הציוני יתקיים באזור מישור החוף בו ניתן לראות אתרים המבטאים ערכי 

לטיפוח הזיקה של  תובילמורשת ונוף הקשורים למהפך הציוני באזור. הכרת אלמנטים אלו 
 הדורות.  התלמיד לציונות ולהבנת היותו חלק מרצף

 
 קישור לסדנה

בהם ניתן לחזות במהפך הציוני ממחיש ומחזק את הזיקה של התלמיד באתרים הביקור 
הפתרונות את החלוצים ו עמם התמודדוהקשיים למעשה הציוני. היש"מ ימחיש את 

תרומתם של יחידים להצלחת המפעל היש"מ ימחיש את חשיבות היצירתיים שמצאו. 
 .הפיכת קושי להזדמנות הערכי השזור לאורך הסדנה:מסר ויחזק את ה הציוני.

 
  התפתחות היש"מ על פי יעדיו

 מהפך הציוני. שתמחיש את ההתלמיד יבצע תצפית נוף  .1

 התלמיד יכיר אתרים המבטאים ערכי מורשת ונוף הקשורים למהפך הציוני.   .2

 התלמיד יקשר בין האתרים השונים למהפך  הציוני במישור החוף. .3
 פתרונות של החלוצים. לבין מאפייני הרובד הפיזי לקשיים והתלמיד יקשר  .4

התלמיד יגבש עמדה מנומקת במסגרת דיון בשדה לגבי תרומתם של יחידים  .5
 למהפך הציוני ואחריותו להמשך שגשוגו של המפעל הציוני. 

 
 

 יש"מעור הכנה ליש
 מטרת השיעור

 יצירת סקרנות ומוכנות ליש"מ על ידי צמצום מרחב הזרות
 
 מרכזי העיון רה

שיעור ההכנה נועד להכין את התלמיד ליש"מ בהלימה למיקומו ברצף הלימודי של הסדנה 
 . יש"מבו נמצאת הכיתה סמוך ליציאה ל

 
  התפתחות השיעור על פי יעדיו

 המפה.  על גבי היש"מ התלמיד יציין את מיקום אזור .1

רק  שובההתלמיד יציב השערה/שאלת מפתח לגבי סוגיה שעליה יוכל לקבל ת .2
 (.ממצאיםההצגת איסוף מידע בשטח ו)על ידי  יש"מב

הן כיחיד והן כחלק  יש"מהתלמיד יתארגן לביצוע  המטלות הנדרשות ממנו ב .3
 . חוליית משימה או מהכיתהמ

  בהיבט הארגוני והבטיחותי. ליש"מהתלמיד יהיה מוכן ליציאה  .4

 
 צום מרחב הזרות  מהיבטים לצ

 מ.בו מתקיים היש" מיקוד באזור .1

הקשורים לאזור היש"מ : דגשים ברובד הפיזי ,דגשים ברובד  הבהרת מושגים .2
 יות מפתח שהשפיעו על המפעל הציוני באזור היש"מ.והאנושי : דמ

 .עליה יוכל התלמיד לקבל מענה  רק כאשר יצא ליש"מ שאלת מפתח .3

  .לו"ז ,ציוד ,חלוקה לחוליות משימה מתן הנחיות ארגוניות .4

 :אישיות ות ומשימותלחולי חלוקת משימות .5

a. ראש חוליה, אחראי ג'ריקן, אחראי ניקוד בתחרות וכו': ותארגוני. 

b. משימת חקר, משימות הדרכה, הובלת הכיתה וכו' ות:לימודי. 

c. כיבוד וכו'.מורל, צ'ופרים, משחקים ות:חווייתי ותחברתי ,  
   .ןבטיחות וביטחוהקשורות בהיבטי מתן הנחיות  .6

 
 

 חזרה לרציונל הסדנה

 חזרה לרציונל הסדנה


