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 )משמעות החיים(מחשבת ישראל  ב –למידה משמעותית 

 העבודה  תהליךתיאור 

 .  צוותיםב העבודה תעשה 

) חייבות לכלול: גבר אחד   בחייהן ובעיסוקן  מגוונות, שונות ודמויות 2על כל צוות לראיין  .א

מהן לא   אחת, לפחות 21, מעל גיל אישיות ציבורית כלשהיל עדיפות אישה אחת, ו

   מתוך השאלות הבאות:  4 -לפחות ( ולקבל מהן מענה למהמעגל המשפחתי הקרוב

 , מתי מצאת תשובה?  נושא זה ל להעסיק אותך מאיזה גיל התחי •

  ?מהי משמעות החיים בעיניך •

 מה עורר אותך לחשוב על נושא זה ולשאול את עצמך את השאלה הנ"ל?  •

 וכו'  ת אחרים? באמצעו איך הגעת לתשובה? האם בכוחות עצמך? •

 ?  כן, בעקבות מה אם  האם התחלפו דעותיך ביחס למשמעות החיים? •

  

, שיהיו מותאמות לכל אחת מהדמויות  משל עצמכן שאלות נוספותשתי  הציעו עוד

 שתראיינו. 

עליכן מוטלת האחריות לבחור דמויות שמסוגלות לתת תשובות רציניות ומספקות  

לשאלות. לשם כך, רצוי לברר עם כל דמות אם אכן חשבה על הנושא ואם יש לה משנה  

סדורה בענין זה. אם מתברר לכן שבחרתן בטעות דמות שאיננה מתאימה, עברו לדמות  

 אחרת. 

  

 : עליכן להגיש למורה דף מסודר ובו טרם הפניה לדמויות  .ב

מה סוג ההיכרות    .ופרטים אישיים מינימאליים נוספים נבחרו שמות הדמויות ש  •

 ביניכן. 

תפקיד משמעותי / אישיות  האם יש להן   :הסבר מדוע בחרתן את הדמויות הללו •

 סיפור חיים מיוחד וכו'.   מרשימה / ידע שקשור לנושא /

בעת  ישור מהמורה תוכלנה לצאת לדרך ולראיין בפועל את הדמויות.  לאחר קבלת א

הראיון עליכן לעשות השתדלות להוציא מהמרואיין תשובות מפורטות ומנומקות כמה  

תשאלו שאלות המשך הכוללות הבהרה / עימות עם תוכן הדברים  שיותר. לשם כך,  

 הנאמרים. 

 

באמצעות    ולבצעאו , ו, להקליטיוןאת הרא  ניתן להסריט   כדי לזכור היטב את מה שנאמר, .ג

אחת  בכל להקל בעת יצירת קשר עם אישיות ציבורית(.  גם התכתבות במייל )יכול 

 יש לתמלל את הריאיון.   שבחרתן, הדרכיםמ

  

   השאלות הבאות:עליכן לענות על  , לאחר ביצוע הראיון -קישור לחומר שנלמד בכיתה  .ד

בין תשובות ששמעתן בראיון לבין מקורות    דמיוןמצאו לפחות שתי נקודות  •

 שלמדנו בכיתה. כתבו מהו המקור ומהו הדמיון.  

 ממה שלמדנו בכיתה? כתבו שני דברים.  שונותשמעתן בראיון, שאלו תשובות  •

 



 

 

  

 (:  צוות)לא ב באופן אישיהשיבו על שאלות אלו   - קול אישי   .ה

זדהית איתה/שהשפיעה עליך.  אליה/שה מהראיון שהתחברתי תשובה אחת כתב •

 במה.   הסבירי 

 .  י את הקושי שלךלהסכים איתה. הסביר  שלא יכולת  תשובה : כתבי או

  שהשפיע/שהזדהית איתו/אליו  מקור אחד שלמדנו בכיתה  שהתחברת כתבי  •

 במה.    עליך. הסבירי

   יונות בצירוף התשובות לשאלות הנ"ל. להגיש למורה באופן מסודר את תמליל הראעליכן              

 עד   במשוב בלבד  את העבודה יש להגיש .ו

 

 

 בהצלחה!


