
 ' תשפ"א כיתה י   - הערכה חלופית במחשבת ישראל 
 

 שאלות באמונה    - חלק א' 
 

 . עסקנו וביררנו את הנושא והמקום של שאילת שאלות באמונה בחיינו במהלך השיעורים האחרונים,  
 במטלה זו ננסה לחבר את עולם הלימוד לעולם האישי שלנו. 

 .אופן אישיביש לבצע את המטלה 

 

 שלב א' 

בחרי שאלה באמונה המעסיקה אותך או שהיית מעוניינת להעמיק בה. )שימי לב להבחין בין      א. 
 אמונה..( שאלת  הלכה ל שאלת  

 ? ומה את מצפה לשמוע   בנושא זה   מעסיק אותך   מה כתבי למה בחרת בשאלה זו?       ב. 

  . מחשבה לשאלתך ומציגים תשובות וכיווני    מקורות שונים העוסקים בנושא זה   לושה הביאי ש       ג. 
את השאלה שלך לרב  )לבחירתך, אפשר שמקור אחד מהשלושה יהיה "שאלת רב" כלומר שלחי  

או אתר אינטרנט( צייני את המקורות בהם נעזרת. )שם הרב, שם    וצרפי את התשובה לעבודה 
 הספר, שנת ומקום ההוצאה( 

  כלומר, הפסקה תציג   - מסכמת המארגנת את התשובות ומשווה אותן פסקה    כתבי במילים שלך      ד. 
ייתכן שחלק  )למשל    . ומסכמת את כיווני התשובה שעולים מהם   מקורות אותם הבאת ה פירוש  את  

 ( תנים תשובה דומה או בכיוון דומה, והמקור השלישי הולך בכיוון אחר וכו'.  מהמקורות נו 

העבודה הזו? האם כל אחד מהמקורות הציג תשובה    לפני איזה תשובות קיבלת על שאלתך  ה.  
 )כתבי לגבי כל אחד מהמקורות(   ?מספקת או בלתי מספקת בעינייך? מדוע 

 

 פרזנטציה אישית   - שלב ב' 

את שאלתך ועיקרי  ללת  הכו   עלייך להכין הרצאה בת שלוש דקות במסגרת מפגש של למידת עמיתים  

   שלקחת איתך מהעבודה וברצונך לשתף בה את חברותייך. התשובות  

   הכיני מצגת של שתיים או שלוש שקופיות שתלווה את הרצאתך. 

השאלה והתשובה שקיבלת    את קודות מרכזיות  בנ על המצגת להיות אסתטית ונעימה לעין. הציגי בה  

 רחיבי בע"פ. עליהן ת יהוו בסיס להרצאתך ו והן  עבודה  ב 

 . העתיקי את תוכן המצגת וצרפי אותו לעבודה 

 

 משוב אישי   - חלק ג' 

 כתבי משוב עצמי על העבודה שלך. 
.  עצמה כתיבת והכנת העבודההאישי אותו עברת, לתחושות שלך וגם לבמשוב התייחסי לתהליך 

 :בנקודות המכוונות הבאותעזר תוכלי להי

 , מה התחדש לך? חיפוש והכתיבהמתוך התבוננות בתהליך ה •

 תהליך? האיך חווית את  •

 מהן התובנות שלך מכתיבת העבודה? •



 היו קשיים בכתיבת העבודה ומהם? ומה עזר לך להתמודד איתם?האם  •

 מה הוסיפה בניית ההרצאה בפני חברותייך?  •

 הלך העבודה. כל תובנה/ רעיון/ שאלה שעלתה לך במ •

 
 

 מחוון 

ניקוד   חלק 
 מירבי 

ניקוד   פירוט הנדרש 
 בפועל 

מקורות שונים, סיכומם   3כתיבת שאלה אישית, צירוף  60 אחלק 
בפיסקה עצמאית, התייחסות לכל השאלות הנלוות  

 בהעמקה והרחבה.  

 
 
 

 

 דקות, בצירוף מצגת.  3הרצאה בת  תוהעבר כנתה 25 ב חלק 
 על המצגת להיות אסתטית ונעימה לעין. 

הרצאה המסכמת ומשתפת את עיקרי עבודתך בצורה  
 רהוטה וברורה, ומסכמת. 

 
 

 

שיקוף התהליך רפלקציה אישית, מעמיקה ומפורטת.  10 ג חלק 
שעברת בעבודה, שיתוף במחשבות ומסקנות העולות  

 אצלך מהעבודה. 
  . ללמידה ולמה שהיא עוררה אצלךחסות יהתי

 ומפורטת.  מעמיקהרפלקציה אישית, 

 
 

 

ניראות העבודה, 
 עמידה בזמנים וניסוח 

 

גודל   arialבגופן קלדתמו   על העבודה להיות מוגשת 5
 .  1.5רווח , 12

על הניסוח להיות מפורט וברור, תוך מתן נימוקים 
 והסברים מספקים. 

 בזמן. והעברת המצגת הוגשו העבודה 
 שם המגישה ותאריך. דף שער עם

  tsvia599@gmail.comהעבודה תוגש למייל שלי 
 ובכותרת לציין את שם המגישה 

 
 
 
 

 

 
 

 בהצלחה!
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