
 מדריך למידה -ללמוד ביחד

 קציר העומר, ריח השדה. התחדשות. לקראת הנפת התבואה החדשה. ,של ספירה ,ימים של עומר

 מה התבואה החדשה עוד מסמלת? ואולי דווקא השנה היא מספרת לנו סיפור מיוחד?

הובילו אותנו  ,תכוננות לחג השבועות, יחד עם ימי הסתגרות וקורונההצירוף הימים השנה של ספירת העומר וה

 ם ומגלה בוזמן בו אנו נמצאינחמן מברסלב. הסיפור מאפשר התבוננות ב משוגעת' של רבי עיון בסיפור 'תבואהל

 מוזמנים יחד איתנו לטייל בתערוכה ולעיין בסיפור.פנים חדשות. 

אמת לימים של 'למידה מקרבת', למידה מרחוק שמאפשרת לפעמים משהו שמעבר ללמידה התערוכה מות

שיטוט עצמאי, הסתובבות יחד או אפילו להיעזר  -הרגילה. את השיטוט בתערוכה ניתן לעשות באופנים שונים

  במדריכים שלנו באתר. מומלץ לעטוף את הביקור בתערוכה במשימות הפנמה והעשרות שלכם. 

 .בעקבות תבואה משוגעת באתר לב לדעת לשיעורלהצעה 

 ה:הצעות הגש

 מעיון בסיפור. אפשר להזמין תלמידים לענות על השאלות בקובץ משותף  את הסיור מומלץ להתחיל

 ולהוסיף שאלות משלהם.

 טות ניתן לתחום בחדר או סוג תוכןאפשר לשלוח את התלמידים לשוטטות עצמית בסיפור. את השוט-

 . תנ"ך, ספרות, אמנות, מחשבת ישראל וכו'

 להגיב לשלוש יצירות/ לבחור  -של התלמידים אפשר ללוות במשימות ובקשות את השוטטות העצמאית

 שאלה ולענות עליה/ להשוות בין שתי יצירות/ לחשוב על יצירה שהיו מוסיפים לחדר ועוד.

 .אפשר לצאת לסיור מודרך בעקבות שלושת המדריכים במסלולים המוצעים באתר 

 ן המקור ובאיזה חדר הוא נמצא.כמובן שגם אפשר ליצור מסלול משלכם על ידי ציו 

 לימוד בחברותא/ איסוף לקובץ משותף/ יצירה משותפת  -את העיון בסיפור כדאי ללוות בשיתוף חברים

 בעקבות הסיפור.  

 צעות להפנמה:ה

 מה הדברים שאנחנו מתחדשים בהם? צלמו את ה'תבואה החדשה' בעיניכם והעלו אותה  -תערוכה

 לקובץ המשותף. 

  אנחנו רוצים להניף אותם לה'?  ,רוצים להודות? מה הדברים שלפני ההתחדשות בהם יחדעל מה אנחנו 

 הסימן שמזכיר לנו מי אנחנו? מוזמנים לשאול גם את הקרובים אליכם, מה הדברים שעוזרים להם  ומה

 להיזכר בראשוניות, בזהותם.

  עולם שמשתגע. כולם משוגעים חוץ ממני. האם פעם הרגשתם כך? נסו למצוא תמונה או שיר שיבטאו

 התחושות שנלוו להרגשה הזו. את 

 ות החולות בחברה נסו לכתוב, מי המסכות בעולם שלכם? מה הן הרע -עיינו בציור המסכות -מסכות

 שלנו? מה מאפשרת ההתבוננות ברעות הללו? 
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