
אחרתפותחים את השנה קצת 



?מה יהיה במפגש

?כל כך בטקסמשמעותימה •

?השנהשל טקס פתיחת התפקידיםמהם •

בקיום טקס פתיחת השנה בתקופה זוהאתגרים•

האתגריםעם כיצד להתמודד ההצעות שלנו •

מבחר טקסים מוצעים•
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?מה משמעותי כל כך בטקס

.למחרת חזר הנסיך הקטן… 

אם תבוא בארבע  ".השועלאמר " ,אתמולמוטב אילו באת בשעה שבאת "

כן , ככל שתקרב השעה. אתחיל לשמוח כבר בשלוש, למשל, הצוהרייםאחרי 

אבל אם ! אגלה את מחיר האושר. בארבע כבר אתרגש ואדאג. תגדל שמחתי

...  ליביאף פעם לא אדע באיזו שעה להכין את , תבוא כל פעם בשעה אחרת

."לטקסיםאנחנו זקוקים 

.שאל הנסיך הקטן" ?מה זה טקס"
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זה הדבר שמבדיל יום אחד מכל  . "אמר השועל" ,מדיגם זה משהו שהוזנח יותר "

יש  , למשל, אחריילציידים שרודפים . ושעה אחת מכל שאר השעות, שאר הימים

יום חמישי הוא יום  ואומנם . ביום חמישי הם רוקדים עם בנות הכפר. איזה טקס

היו כל , אילו רקדו הציידים כל פעם ביום אחר. אני מטייל לי עד הכרם! נפלא

."כללהימים דומים זה לזה ולא היו לי חופשות 

(.69' עמ, ג"אביב תשמ-תל, (לרנר' א: תרגום), הנסיך הקטן, אכזופרי-סנטאנטואן דה )
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?מהם התפקידים של טקס פתיחת השנה

.מרגש ומיוחד, לחגיגילהפוך את היום הראשון של השנה •

".גאוות יחידה"וקהילהליצור תחושה של •

.בבית הספרהחדשים התלמידים פניהם של לקבל את •

.ערכי בית הספראת להעביר לתלמידים •

.בבית הספרבחידושים ובשינויים לעדכן את התלמידים •
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בתקופה זושנה האתגרים בקיום טקס פתיחת ה

ישנם מודלים שונים של למידה בשכבות הגיל השונות  ? הטקספורמטמה יהיה •

(.בעיקר ביסודי)

?ישיבה לקהלואזור מיקרופון , במהטקס לא אמור להיות עם •

?ללא מגע בלתי אמצעי, חגיגית ותחושת קהילהניצור אווירה כיצד •

?ללא מפגש ממשי עם המקום ועם האנשיםתחושת שייכות התלמידים החדשים יְפַתחו כיצד •

?להתאים את ערכי בית הספר לתקופהצריכים אנחנו האם •

כאשר לנו עצמנו לא ברור כיצד תיראה  , בבית הספרבשינויים ובחידושים כיצד נעדכן את התלמידים •

?השנה הקרובה
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ההצעות שלנו כיצד להתמודד עם האתגרים
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מותאמי סיטואציה–פורמטים מגוונים •

"טקס"הרחבת המושג •

הכללת אמצעים קוליים וחזותיים להגברת המעורבות והחגיגיות•

היוצרים חיבור מבעד למסכים ולמסכותהדגשת טקסים •

העצמת הקהילתיות והשייכות דווקא לאור המצב•

תשומת לב למבט בגדול על השנה ולא לפרטים שאולי עדיין אינם ידועים•



טקסים בעידן המסכות
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טקס  

כיתתי

טקס  

מרחוק
טקס בית 

ספרי סינכרוני

טקס  

בחוץ
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טקס  

כיתתי

מתקיים בכיתות

בכל הכיתות במקביל 

או לא
קטעים בשידור חי

:  בכיתות מפוצלות

בכל קפסולה

תלמידי הכיתה  

מפעילים

קטעים מוקלטים  

מראש  

טקסים בעידן המסכות
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טקס בית ספרי  

סינכרוני

טקס  

מרכזי

משודר  

בו זמנית  

חי או  

מוקלט

אפשרות  

לשיתוף

טקסים בעידן המסכות
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טקס  

מרחוק

מרכזי או  

כיתתי

בזום או  

כדומה

חי או  

מוקלט

השתתפות  

תלמידים וצוות

הפעלת  

התלמידים

טקסים בעידן המסכות
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טקס  

בחוץ

שכבתי  

כיתתיאו 

ללא  

מסכים

שמירת  

מרחק

השתתפות  

תלמידים וצוות

,  צל

הגברה

טקסים בעידן המסכות



עקרונות-טקסים בעידן המסכות 
14

דיוק קיצור

טכני

שיתוף

תכנון  

והכנה

גמישות



טקסי פתיחת השנה
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יש לי קהילה

חלום

ראש 

השנה

ראשית
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בית הספר  

כקהילה

ברכות  סרטון עם 

של דמויות  

מקהילת בית  

הספר

דבר 

ת/המנהל

יצירת פסיפס  

בית ספרי

טקס קהילה
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שנה טובה

תרועת פתיחה

מבט על פתיחת  

השנה

כרטיסי ברכה  

ישנים

טקס ראש השנה

צילום אישישירים
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בית הספר  

כקהילה

סרטונים של ילדי  

השכבה הבוגרת

דבר 

ת/המנהל

שירים

טקס יש לי חלום

ציורי חלומות
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(ז, א)קבלת הכיתה החדשה לרעיונות 

במקום הטקס הכללי או בנוסף אליו, עריכת טקס נפרד לכיתה החדשה•

טקס לתלמידים החדשים בהשתתפות נציגים מהשכבה הבוגרת שעומדים  •

מרחוק ומברכים אותם

שילוב סרטוני ברכה של התלמידים הבוגרים לתלמידי הכיתה החדשה•

הכנת מצגת תמונות ושמות של תלמידי הכיתה הצעירה•
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? שאלות
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לקראת הטקסים הבאים

ימי הזיכרון  , פסח)ם מאז החלה תקופת הקורונה /ספרו לנו על טקסים שקיימתן•

וכמובן טקס פתיחת  , טקס סיום שנת הלימודים, יום העצמאות, הממלכתיים

(.השנה

.ספרו מה עבד ומה פחות–ם ברעיונות מתוך הטקסים שלנו /אם השתמשתן•

: ל"בדוא, ם לטקסים/שתפו אותנו ברעיונות מיוחדים שלכן•

tarbut@cet.ac.il

צוות תרבות ישראל

27

mailto:tarbut@cet.ac.il



