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 עבודת הערכה חלופית בנושא: מערכות יחסים בסיפורי בראשית

 .מציון הבגרות בתנ"ך  30%  -עבודת הערכה חלופית

לפתח מיומנות , עבודת ההערכה החלופית נועדה להעמיק את הידע בנושאים שנלמד בשיעורי התנ"ך

ל כל המשתמע התנסות בעבודה קבוצתית עלוכמו כן .  חקר ומיומנויות רטוריות כתיבה, השוואה,

 .מכך

 שני מדדים: עפ"יציון הערכה חלופית ייקבע 

 .  עבודה אישית/זוגות1

 . בוחן 2

 david 12    העבודה תוגש בגופן 

 31/12/17 מועד להגשה:

 

 עבודה אישית/זוגות

 ראיון עבודה -קורות חיים .14

 ה נחשקת . ,עבור מישר "קורות חייםבשמה ", וכתוב  המופיעה בספר בראשית  תתנ"כיבחר דמות 

כמה זמן(, מה  /תאריכיםציין )בחייה  ? מה עשתה בכל שלב הדמות פעלה ההתייחס לתקופה ב

נימוקים מדוע הצגת אליה היא רוצה להתקבל. שהוא רלבנטי למשרה פר על עברה סל הדמות יכולה

אותה דמות חושבת שהיא ראויה לתפקיד? מה בתכונותיה יכול להקשות עליה בביצוע התפקיד. 

 ?זו דמותבמדוע בחרת דווקא הסבר  כתוב לדעתך מה הם יאמרו(, ותימת ממליצים )בהעררש

 עמודים 2העבודה: היקף 

 ב. דף מיומנו של....

וכתוב בשמה דף מיומן חייה. התייחס לאירוע משמעותי שחוותה הדמות ,  כית"תנ דמות בחר

                                                         שבחרת וכתוב על מעשיה, רגשותיה והתייחסותה לאירוע.           

 בדמות זו? מדוע בחרת להתייחס לאירוע המסוים בחייה?  בחרת מדועהסבר 

 עמודים 2העבודה: היקף 
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 ג. יצירה מקורית

. הבע דעתך הביקורתית על הדמות/האירוע  מספר בראשית  בחר דמות מקראית/ אירוע מקראי

רקע היסטורי קצר על  בעבודתך הצג    ית מקורית. )ציור, צילום, שיר, סיפור...(בעזרת יצירה אמנות

 היצירה: מי האמן, היכן חיי ולאיזו אסכולה שייך? היכן ומתי נוצרה היצירה?      

 ? דווקא ביצירה זוהסבר מדוע בחרת בדמות זו? מדוע בחרת 

 האם? מדגיש האמן מה. מתייחסת ההיציר אליו המקראי האירוע את היכרותך לאור היצירה ניתוח

 ?מדוע? ביצירה המובעת לדעה מתנגד /תומך אתה האם? מדוע?  שלו הביטוי לאופן מסכים אתה

                                                                                         .מסקנות וכן ושוני דמיון נקודות להציג יש  .המקראי הטקסט ובין בינה השוואה ערוך

 ביקורת/הבנה  כלפי הדמות/האירוע. היצירה שבחרת הסבר כיצד מבטאת 

 (נוסף עמוד) לעבודתך היצירה צילום צרף* . עמודים 2העבודה: היקף 

 ד.כתיבת עיתון בנושא תנ"כי

 עליך ליצור עיתון המסקר אירוע מהתנ"ך, מזוויות שונות. העיתון יכלול לפחות שלושה מדורים. 

 אם שותפים לעבודה שלושה תלמידים, יכלול העיתון חמישה מדורים.

 אפשרויות:

 ראיון עם דמות שנוכחת באירוע. יש לכלול בראיון לפחות שבע שאלות מתוכן רק שתי שאלות מידע.  •

 כתיבת זווית אישית לאירוע והבעת דעה על מה שקרה לו ,או על מה שעומד לקרות. –טור דעה  •

מפרט דיווח אובייקטיבי על הנעשה באירוע. הכתבה אמורה להתבסס על  –השטח כתבת דיווח מ •

 פשט הפסוקים ועל הפרשנות.

מדור פרסומי אמור להציג תחומים שונים הקשורים לאירוע. יש לצרף ציטוט מהתנ"ך עם  –פרסומת  •

 מראה מקום מדויק עליו ביססת את הפרסומת.

 שעשועון •

 .לפחות מקורות שהשלו**בכל מדור יש להתבסס על 
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**שים לב לכתיבת כותרות מעניינות לכל מדור. על הכותרת להתייחס לרעיון המרכזי של הידיעה 

 ולהזמין את הקורא לקרוא את הידיעה /המדור.

 **עיצוב העיתון בצורה גראפית מעניינת, אסטטית.

 **יש לכלול לפחות ארבע תמונות/ מפות +הסברים.

 יש לקבל אישור על כך מהמורה המלמד. –**אם בחרתם במדורים אחרים 

 

 

 . העבודה במהלך נעזרת בהם * יש להציג רשימת מקורות

 )ניתן להשתמש בספרים/מאמרים נוספים(  רשימת ספרי עיון ומאמרים

 יתה משמעות )סיפורי הראשית בקריאה עכשווית( / גבי ברזלייבראשית ה 1 .

הראשונים והאחרונים( / נחמה ליבוביץ המאמרים: "איש עיונים בספר בראשית )בעקבות פרשנינו .  2

"ברית  79-87"לך לך מארצך" עמ'  66-77"נמרוד ודור הפלגה" עמ'  44-53צדיק היה בדורותיו" עמ' 

-200"אם יעקב ועשו" עמ'  113-140"וירא אליו ה' באלני ממרא" עמ'  101-112בין הבתרים" עמ' 

209 

 תנ"ך עכשיו / מאיר שלו . 3

 סיפורי ראשית )רב שיח על שאלות אנושיות בספר בראשית( / עורכת: תניא ציון . 4

 בראשית / הוצאת רביבים –אנציקלופדיה עולם התנ"ך . 5

 פירוש על ספר בראשית / מ"ד קאסוטו 6 .

 מקראות בארץ המראות / יאיר זקוביץ 7. 

 התנ"ך היה באמת / ליאורה רביד  8. 

 ב'/ שמאי גלנדרספר בראשית כרך א' , כרך  9 .

 ספר בראשית ומבנהו / מ"ד קאסוטו10. 



4 

 

"צו וביצועו: הליכת אברם  25-35ל( עמ' -אברהם/ יונתן גרוסמן פרקים: "תולדות תרח" )יא, כז 11. 

"בריחת הגר"  50-59כ( עמ' -"ירידת אברם ושרי למצרים" )יב, י 36-49ט( עמ' -לארץ כנען" )יב, א

-300"עקדת יצחק" )כב( עמ'  175-188לג( עמ' -ורבן סדום" )יח, טז"הדיון על ח 113-133)טז( עמ' 

329 

 לא כך כתוב בתנ"ך / יאיר זקוביץ ואביגדור שנאן.  12

 ספר בראשית מפורש בידי יהודה קיל / הוצאת מוסד הרב קוק.  13

עמ'  יעקב/ יאיר זרקוביץ המאמרים: "ויתרוצצו הבנים בקרבה": על מאבקי הבכורה )פרק ראשון(.  14

רה לפני הבכירה": ריבוי "לתת הצעי 34-64ה פעמים": יעקב הרמאי )פרק שני( עמ' ז"ויעקבני  19-33

 65-79נשים ובנים )פרק רביעי( עמ' 

 חלק א: קין והבל –אחים ואחאות בספר בראשית 

 אתי שילה בן ישר

 חלק ב: יעקב ועשיו –אחים ואחאות בספר בראשית 

 אתי שילה בן ישר

 חלק ג: רחל ולאה –אחים ואחאות בספר בראשית 

 אתי שילה בן ישר

 

 עבודה מהנה!

 צוות המורים לתנ"ך

 

 

 

 

 

http://www.levladaat.org/lesson/266
http://www.levladaat.org/lesson/268
http://www.levladaat.org/lesson/267
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 חט"ע תיכון חדרה
 

                                     ם התלמיד/ים: ____________ש                                                                                                    
 ____כיתה:                                                                 

                                                                                                     
 

 (:ערכה חלופית בתנ"ך )ספר בראשיתה -מחוון
 
 

 
 

 

ניקוד  הקריטריון 

 מקסימלי

 ציון

 שימוש במקורות עזר 1

 

  נק' 15

 הגשה בזמן 2

 

  נק' 10

בקיאות ודיוק בתכני הפרקים שנבחרו  3

            :לעבודה

הקפת הנושא מבחינת הפסוקים/הפרקים  

, הבנת המקורות באופן נכון הרלוונטים

התייחסות  ומדויק, העמקה בנושא הנבחר,

 לפסוקים ולשאלות שמעוררים

 

  נק' 40

 יצירתיות, מקוריות 4

 

  נק' 10

 הגשה אסתטית 5

 

  נק' 10

                                     :                                      דעתך 6

הקול האישי של התלמיד העולה מן 

העבודה, הבעת עמדה עצמאית מנומקת 

ומבוססת/ פרשנות אישית /חיבור אישי 

 רכי ברורע –ורלוונטי/ הבעת מסר חברתי 

 שיש בה מקוריות וחדשנות

  נק' 15
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 ציון סופי        

 

 

 
 

 


