
 בעלי מלאכה -הנושא

 מורשת - חייםכשורי תחום דעת: 
 "קרבי מנחם מנדל מקוצ /"אל תאמין למי שאומר שיגע ולא מצא, מפני שהיגיעה בעצמה היא מציאה גדולה"

 תהילים /"זורעים בדמעה, ברינה יקצרו"ה

ה היא תנאי להתקיימות האדם ושרידתו במהלך הדורות. היא העבודה או בשמה הקדום יותר המלאכ

רוקמת את זהותו התרבותית ו והתנהגותו תיומעסיקה את מחשבו,ממלאה חלק גדול מזמנו של האדם

שינויים בהתאם להתפתחות מקצועות האדם עברו במהלך ההיסטוריה . ופעמים רבות גם את לשונו

הכיר במקצת את העולם שאנו מכנים נושא בגן הילדים היא למטרת ה  ולצורכי האדם.והקדמה הטכנולוגית 

או  תוצרקשורה ל ת העבודה, להבין את המגוון העצום שקיים בעולם זה, להבין שפעולודהעולם העב

ים פיסי, לעיתים מנטלי כרוכה במאמץ, לעית. כמו כן ילדים צעירים יכולים להבין שעבודה שרותל

  ולעיתים רגשי.

 

 

 דגשים רעיוניים

 

 

 

 

 יש לכבד כל מלאכה באשר היאהילד יבין ש ▪

 וא חי., תרומה לאדם אך גם לחברה שבה ההילד יבין שהעבודה הינה ערך ▪

 שכל מוצר נעשה ביגיע כפיו של מישהו ולכן יש להמנע מבזבוז והשחתה.הילד יבין  ▪

  פתוח בפני שני המינים., כל מקצוע זכרגם בבנקבה וגם מלאכה על בפיד בשיח לציין כל נק ▪
 

 דגשים התנהגותיים

האם כולנו הולכים העבודה" שאליה אנו הולכים כל בוקר. מהי עבודה? מהות "נשוחח עם הילדים על  ▪

הנאה גורמת לנו לאותה עבודה? מתי אנחנו לא הולכים לעבודה )שבת, מחלה, חופשה( והאם העבודה 

 וענין.
כל מוצר שאנחנו קונים מוכן על ידי מישהו. שננעל נעליים  שונים. ילדים על מקצועות נשוחח עם ה ▪

 וכו'. שנלבש בגדים נשוחח על חייט או תופרתוכ ית/לרנשוחח על הסנד
קצועות ההורים ועוד ונכיר את מ ות, רופא/ה, גנן/ת/שקרובים אליהם: אחילדים מקצועות ה זהה עם נ ▪

  ילדים מכירים מתוכניות טלויזיה שונות כמו סמי הכבאי.ודמויות ש לגיל הילדיםבהלימה 
שבחרנו להרחיב לגביהם את הדיון במהלך  מקצועהבעלי  , הביגוד, והמקום שלנשוחח על הכלים ▪

 ד הוא סינר וכובע טבחים., הכלים הם כלי מטבח והביגות במטבח/ת עובד/טבחלמשל: ה .השבוע
ה ופמעבודתם כמו א צרתובין תוצר לשרות. יש בעלי מקצוע שמפיקים  נשוחח עם הילדים על ההבדל ▪

 תן/או גנ ה/רופאכמו  שרות םלה שנותניויש כא
 .על מה הם רוצים להיות כשיהיו גדולים, מה מלהיב את דימיונםנשוחח עם הילדים )הגדולים(  ▪

 

 

 הזמנה לשיח בבית ובגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם בעל התפקיד ומה הוא עושה.הילדים יזהו וישיימו מתוך תצלומים את  ▪
 לים שמאפיינים כל בעל מקצוע באמצעות התצלומים.הילדים יחקרו את הביגוד והכ ▪
 .ילדים גדולים יכולים להמחיז את פעולותיו של בעל המקצוע ▪
 .ומקום עבודתם כלי עבודתם ,מקצועבעלי  לגבינחוד חידות פשוטות  ▪
 .נשתמש בתחפושות ואביזרים של בעלי מקצוע למשחק סוציודרמטי ▪
 אות קצרים להרי יוטיוב ונתבונן בסרטנ ▪
 

 להשאלתם לגן להדגמהנשמח  –עבודה שיכולים לסייע ללמוד הנושא  הורים שיש ברשותם כלי

 

 

הזמנה לפעילות בבית 

 ובגן

 

 

 

 מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול, מודן -*פרנקל אלונה

 *יבין יונתן, הכי הייתי רוצה להיות, עם עובד

 הנסיך הקטן, עם עובד -*סנט אכזפורי

 *רינת הופר, חנן הגנן

 *רוני פלצמן, מר סול מתקן הכל.

 *דליה רביקוביץ, מיכה ומכבאי האש, הקיבוץ המאוחד.

 הדוור*מרים אלון, 
 מעשיות שונות על בעלי מקצוע. - 
 

  1נספח 

 

 שיר ישן נושן על בעלי מלאכה שניתן להשמיע לילדים מתוך אתר זמר רשת

https://www.youtube.com/watch?v=G3D0ju7cG4A 

 מי יצילנו מרעב -שיר של ח. נ. ביאליק

 2נספח 

https://www.youtube.com/watch?v=G3D0ju7cG4A


 

להנאתכם, משחק נחמד למבוגרים, בקטגוריה בעלי מלאכה בויקי מילון, ניתן למצוא רשימה ארוכה של בעלי מלאכה, חלקם 

 העולם.נחמד לשחק ולנחש מהם חלק מהמקצועות/מלאכות הללו, שחלקן עברו מן ארכאיים. 

 

 

דוגמאות  3נספח 

למארגנים של תעודת 

 זהות לבעל המלאכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


