
הדרך לרעיון הגדול שלי…
הגדרת הרעיון הגדול:

מקיף יחד מספר שיעורים/נושאים/פרקים
יוצא ומחובר לתוכן הנלמד

מנוסח כטענה 
רלוונטי לתלמידים

 
הנושא שלי ________________

 
בחר/י 3-5 שאלות וענה/י עליהן בהתייחס לנושא שבחרת.

(כדאי שחבר צוות אחר ישאל אותך…) 
     

למה ללמוד/לעסוק בנושא  ?    
      

לאילו נושאים/תחומים/תופעות/מושגים הנושא שלך קשור?          

             אילו רגשות/אסוציאציות/ זכרונות/תמונות הנושא מעלה בך? 
                

מה חשוב בנושא בעיניך?                  

מה מעורר בך המורה תשוקה ללמד את הנושא/לעסוק בו?                 

מה עשוי לעורר בתלמידים/בנמענים שלך תשוקה לנושא?                  
 לחשוב על פרקים/נושאים  בחומר הלימוד ולמצוא את המכנה המשותף שלהם 

                  
                   

                   כיצד הנושא משמש ומיושם בעולם האמיתי? 

איזו תובנה מן העולם האמיתי  טמונה בנושא שלך?                      
  

מה המתנה שתרצה שתשאר לתלמידים בסוף יחידת הלמידה?                     

                              אם הנושא שלך הוא סיפור, מה מוסר ההשכל שלו? 
                              

 
               

 
 
 

מהו הרעיון הגדול שלי?____________________________
                             

               דוגמאות לרעיונות גדולים מתוך עקדת יצחק (עלו מתוך מפגש באמית מודיעין): 
                                 

 1. האדם/התלמיד/התורה הם מגדלור למוסר בעולם.
 2. ערעור הקיים יביא לשלמות הידיעה/האמונה
 3. מסירות הנפש  היא בסיס האמונה והלמידה

 4. היהדות כמפנה לתפיסת עבודת ה' 
                                                                                                                                                      

לאילו נושאים/תחומים/ 
תופעות/ מושגים הנושא 

שלך קשור?

מה חשוב בנושא בעיניך?

מה המתנה שתרצה 
שתשאר לתלמידים בסוף 

יחידת הלמידה?

מה מעורר בך המורה תשוקה 
ללמד את הנושא/לעסוק בו?

מה עשוי לעורר בתלמידים/ 
בנמענים שלך תשוקה לנושא?

 לחשוב על פרקים/נושאים  בחומר 
הלימוד ולמצוא את המכנה המשותף 

שלהם 

למה ללמוד/לעסוק בנושא?

איזו תובנה מן העולם 
האמיתי  טמונה בנושא 

שלך? 

אילו רגשות/אסוציאציות/ 
זכרונות/תמונות הנושא מעלה בך?

אם הנושא שלך הוא סיפור, 
מה מוסר ההשכל שלו?

כיצד הנושא משמש ומיושם 
בעולם האמיתי? 

הדרך לרעיון הגדול שלי
הגדרת הרעיון הגדול:

מקיף יחד מספר שיעורים/נושאים/פרקים | יוצא ומחובר לתוכן הנלמד | מנוסח כטענה עקרונית | רלוונטי לתלמידים

הנושא שלי:

מהו הרעיון הגדול שלי?

בחר/י 3-5 שאלות וענה/י עליהן בהתייחס לנושא שבחרת. (כדאי שחבר צוות אחר ישאל אותך…) 

דוגמאות לרעיונות גדולים מתוך עקדת יצחק (עלו מתוך מפגש באמית מודיעין):                   
 1. האדם/התלמיד/התורה הם מגדלור למוסר בעולם.

 2. ערעור הקיים יביא לשלמות הידיעה/האמונה
 3. מסירות הנפש  היא בסיס האמונה והלמידה

 4. היהדות כמפנה לתפיסת עבודת ה' 

דגשים לרעיון גדול לפי פרופ' הרפז:
עתירות מובן, כלומר מסבירות הרבה תופעות ומושגים; 

עתירות ערכים — מעצבות עמדות עקרוניות ורגישות מוסרית; 
עתירות הנעה — מעוררות הנעה ללמידה ולהבנה; 

עתירות תחומיות — מרכזיות בתחום הדעת שמלמדים; 
עתירות נוכחות — רלוונטיות למקרים ולאירועים רבים בחיינו; 

עתירות עשייה — משפיעות על ההתנהגויות והפעולות שלנו


