
                            
                  

 7קורס 

 יחידותסיכום 

 תיאור היחידה שם היחידה יחידה

זוהי יחידת הכרות.  בכל פגישה ראשונה עם אנשים חדשים  נעים להכיר 1

אנחנו רוצים לעשות רושם טוב.  ביחידה זו נקרא טקסט 

 שעוסק בשאלה: איך עושים רושם ראשוני טוב?

.  מה המצב בכל חברה יש אנשים שמתנדבים בעבודות שונות מי רוצה להתנדב? 2

 בנושא זה בחברה הישראלית?  ביחידה זו נקרא כתבה על כך.

עיצוב הכסף בכל מדינה יכול ללמד הרבה על התרבות ועל  כסף ישראלי 3

ההיסטוריה של המדינה.  מיהם האנשים המופיעים על גבי 

השטרות הישראליים?  ואולי הגיע הזמן להחליף דמויות אלה 

 בדמויות חדשות?

בנייה קוראים למה לעג 4

 "עגבנייה"?

מאין הגיעה העגבנייה לישראל?  מאין בא השם "עגבנייה"?  

וכיצד יוצרים מילים חדשות בעברית מודרנית?  על כך ביחידה 

 הזו.

הדוב הצפוני  5

 והתחממות כדור הארץ

כדור הארץ מתחמם והקרח בקוטב הצפוני מפשיר.  הדבר פוגע 

בני האדם.  מה עושים?  הדובים, האיילים ו –בתושבי הקוטב 

 על כך בכתבה שנקרא ביחידה זו.

בשנים האחרונות יותר ויותר הורים בישראל מחליטים שלא  בית ספר בבית 6

לשלוח את ילדיהם לבית הספר, ובמקום זאת ללמד אותם 

בבית.  ביחידה זו נקרא כתבה על תופעה זו ועל השיטות 

 השונות של החינוך הביתי.

בישראל קיימים כמה בתי ספר בהם הילדים לומדים בשתי  ותללמוד בשתי שפ 7

שפות: עברית וערבית.  הכתבה שנקרא ביחידה מספרת על 

אחד מבתי הספר האלו ועל החוויות של ילדים ושל מורים 

 מבית הספר.

גם לילדים לא  –איך אפשר להציג את היהדות לילדים בעולם  מוזיאון יהודי לילדים 8

ות זאת בצורה מעניינת ומשעשעת?  יהודים?  ואיך לעש

 בברוקלין מצאו דרך: מוזיאון יהודי לילדים!

מה, יש יהודים גם  9

 מחוץ לישראל?

הרבה ילדים ישראליים לא יודעים שיש יהודים שחיים מחוץ 

לישראל.  תוכנית חדשה בבתי הספר תעסוק ביהדות התפוצות.  

 ביחידה זו נקרא כתבה על כך.

 שימו לב לעברית 11

 שלכם!

ביחידה זו נקרא מאמר מן העיתון שעוסק בעברית המודרנית 

המדוברת.  כותבת המאמר מתלוננת על כך שפעלים נעלמים מן 

 השפה ושהשפה הופכת להיות ענייה יותר.

 



                            
                  

 

 תיאור היחידה שם היחידה יחידה

הקיבוץ הוא אחד הסמלים החשובים ביותר של ישראל ושל  הקיבוץ משתנה 11

החקלאית בישראל.  בשנים האחרונות עוברים  ההתיישבות

עוסק ביחידה זו הקיבוצים שינויים גדולים.  הטקסט שנקרא 

 בשינויים אלו.

איך אפשר לבלות בטבע ולעבור טיפול פסיכולוגי באותו זמן?   טיפול פסיכולוגי בטבע 12

איך מקבלים כוחות נפשיים מן העצים, מן הסלעים ומהנחל?  

ל שיטת טיפול שפותחה בישראל בשם ביחידה זו נקרא ע

 תרפיה".-"טבע

שלושה אריות עוברים לגור בגן החיות של חיפה.  מה  אריות בחיפה 13

חושבים על כך הדובים שבגן החיות?  מה אומרת על כך 

הווטרינרית של גן החיות?  ומה חושבים קוראי העיתון 

 שקראו את הידיעה?

ק למכירה 14 עיתונים באינטרנט אוהבים להגיב על בישראל, קוראי ה טוֹקבֶּ

הכתבות שהם קוראים ולהגיד מה דעתם על כל דבר.  

ק".  איך יכולים  לתגובות הקוראים קוראים "טֹוקבֶּ

פוליטיקאים וחברות מסחריות להשתמש בשיטת הטוקבק?  

 על כך בכתבה שנקרא ביחידה זו.

ִקיְסט? 15 כל מה שהם רוצים, גם האם מותר לטוקבקיסטים לכתוב  מי אתה, טוֹקבֶּ

אם זה פוגע באנשים אחרים?  וכאשר טוקבקיסטים פוגעים 

באנשים אחרים, האם אפשר לחייב את העיתון למסור את 

 שמות הטוקבקיסטים הפוגעים?  ומה לגבי חופש הביטוי?

איך הופכים הר של אשפה לפארק לאומי?  איך אשפה  מי אוהב אקולוגיה? 16

ואפילו לאנרגיה?  הטקסט  הופכת לרהיטים, לחולצות

 שנקרא ביחידה זו מספר על פרויקט אקולוגי חשוב בישראל.

על עולים חדשים ועל  17

 חיפוש עבודה

לאנשים שעוברים לחיות במדינה חדשה לא תמיד קל 

להשתלב במקום החדש.  במיוחד קשה לפעמים למצוא 

עבודה.  זה נכון גם לגבי העולים החדשים לישראל.  הטקסט 

א ביחידה זו מספר על פרויקט ישראלי שמנסה לטפל שנקר

 בבעיה זו.

למה אנחנו עצובים  18

 בחורף?

הרבה אנשים בעולם סובלים ממה שנקרא "דיכאון חורף".  

מהו דיכאון חורף?  מהם הסימפטומים שלו?  למה הוא 

קיים?  איך אפשר להתגבר עליו?  והאם גם בישראל החמה 

 ביחידה זו.אנשים סובלים ממנו?  על כך 

 



                            
                  

 

 תיאור היחידה שם היחידה יחידה

בישראל, כמו במקומות אחרים בעולם, מפטמים אווזים כדי  גם לאווזים יש זכויות! 19

חיים -להגדיל את הכבד שלהם.  ארגונים של זכויות בעלי

טוענים שתהליך הפיטום גורם הרבה סבל לאווזים ושצריך 

עוסק בדיון הציבורי לאסור אותו.  הטקסט שנקרא ביחידה זו 

 בישראל בנושא.

, לא רוצה להתגייס לצבא?  91למה עידן חלילי, קיבוצניקית בת  אני פמיניסטית! 21

על כך בכתבה שנקרא ביחידה, שבו עידן מספרת על 

 האידיאולוגיה הפמיניסטית שלה.

מה הישראלים  21

 מחפשים בהודו?

של  –הצעירים הישראלים אוהבים לצאת לטיולים ארוכים 

חודשים ואפילו שנים, בעולם.  רבים מהם נוסעים למזרח 

הרחוק, ובעיקר להודו.  מה הם מחפשים שם?  וכשהם כבר שם 

 מה הם מוצאים? –

את הסיפור על מגדל  –ביחידה זו נקרא קטע קצר מן התנ"ך  מי אוהב לקרוא תנ"ך? 22

בבל. ניָזכר איך זה קרה שבעולם יש כל כך הרבה שפות.  וגם 

ראה את השפה המיוחדת של התנ"ך ואיך היא שונה מן נ

 העברית המודרנית.

מי אוהב אגדות  23

 יהודיות?

ביחידה זו נקרא כמה קטעים מתוך ספרות האגדה של חז"ל.  

נקרא על יתוש, על צפרדע ועל שועל וננסה להבין מה חכמינו 

 חשבו על האדם ועל הקשר שבין האדם לעולם.

ביאליק, המשורר  24

 אומיהל

חיים נחמן ביאליק נחשב ל"משורר הלאומי" של ישראל.  

ביחידה זו נקרא משיריו של ביאליק ונלמד מהם על הקשר בינו 

 לבין ארץ ישראל.

רחל היא אחת המשוררות האהובות ביותר בישראל.  היא  רחל המשוררת 25

כתבה על החיים בארץ ישראל לפני קום המדינה, על הכינרת, 

 חל אימנו.  ביחידה זו נקרא משיריה.על הגולן ועל ר

"תיירים" של יהודה  26

 עמיחי

יהודה עמיחי הוא אולי המשורר הישראלי האהוב ביותר.  

ביחידה זו נקרא שיר/קטע פרוזה שלו בשם "תיירים".  משיר 

 זה אפשר ללמוד על ההשקפה ההומנית של עמיחי.

האהבה של דליה  27

 רביקוביץ'

נוספת היא דליה רביקוביץ'.  משוררת ישראלית אהובה 

ביחידה זו נקרא משיריה ונלמד מה היא חושבת על אהבה: 

 אהבה רומנטית ואהבת אם לבנה.
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ביחידה זו נקרא שני סיפורים קצרים של הסופר הישראלי  שני סיפורים על צל 28

רושלים, אהב יוסל בירשטיין.  יוסל בירשטיין חי שנים רבות בי

את העיר וכתב עליה סיפורים רבים: על רחובותיה, על 

 האוטובוסים שנוסעים בה ועל האנשים שגרים בה.

לאיזה בית כנסת  29

 הולכים ביום כיפור?

בישראל קיימים בתי כנסת ישנים שיכולים לספר הרבה על 

ההיסטוריה של ההתיישבות והארכיטקטורה בארץ ישראל.  

 ל כמה בתי כנסת מעניינים בארץ.ביחידה זו נקרא ע

מהי "חנוכייה  31

 ירושלמית"?

למה כדאי לבקר בירושלים בחג החנוכה ולטייל בשכונות שלה 

בערב?  כי בשכונות הדתיות של ירושלים יש מסורת של 

הדלקת נרות בחנוכייה מיוחדת, והרחובות מלאים באור של 

 חנוכיות רבות.  על כך בטקסט שנקרא ביחידה.

למה אוכלים בט"ו בשבט פירות יבשים?  מתי בכלל התחילו  שקדייה פורחתה 31

לחגוג את החג הזה?  איך חגגו אותו באירופה?  ומהו "תיקון 

 ליל ט"ו בשבט"?  על כך בטקסט שנקרא ביחידה.

ָלמה מתחפשים  32

 בפורים?

פורים הוא החג העליז ביותר בלוח השנה היהודי: תחפושות, 

קסט שנקרא ביחידה זו מספר מעט על אכילה ושתייה.  הט

 המקורות של מנהגי חג הפורים.

מה נשתנה הלילה  33

 הזה?

פסח, שבו כל המשפחה יושבת לערוך את ה"סדר", הוא אולי 

החג היהודי המשפחתי ביותר.  הטקסט שנקרא ביחידה זו 

 מספר על המקורות של סדר הפסח, על ההגדה ועל מנהגי החג.

י היחידה האחרונה של הקורס והיא מוקדשת לפרידה.  זוה להיפרד בשיר 34

נקרא שיר ששרה הזמרת הישראלית "חווה אלברשטיין".  

שורה אחת מתוכו אומרת: "עכשיו אפשר 'שלום' לומר 

 ולהיפרד בשיר".

 

 

 


