
לראות ולהשפיע, לשמוע, להקשיב

ערבות הדדית
ערכה לאנשי החינוך

ף"תש



,החינוךאנשימכובדי

.חייםוכדרךכערךההדדיתהערבותנושאלקידוםתוקדשף"תששנת

דמותלעיצובולפעולהחינוךמערכתבשעריהבאיםהתלמידיםאתללוותהחינוךמערכתשלתפקידה,ומורכביםגדוליםאתגריםשלזהבעידן
.פורמליותוהבלתיהפורמליותבמסגרותהבוגר

ואיןומקוטבתמשוסעתהישראליתהחברה.ההדדיתהערבותערךאתנסעלשמרימהוחברהאדםאוהבתמוסריתחברהפהלעצבשואפיםאנו
.וסולידריותהדדיתערבותמאשריותרלוזקוקהשהיאדבר

,ועלינולזהזהערביםישראלכלכיל"חזידיעלהכללנקבעביהדות..הקהילהלכידותשבשמירתהעוצמהאתממחישיםהיהודיהעםתולדות
שהערבותכחברהחלקיהכלעלהישראליתהחברהאתהרואהחזון.חינוכיחזוןולעצבדבריהםאתלהגשיםהמלאכהמוטלת,החינוךאנשי

.כולוהיהודיובעולםהישראליתבחברהקבוצהכלכלפיוהאמפטיהההכלההגברת,והחמלההסולידריותחיזוק:שלההיסודמאבניהיאההדדית

.פורמליותוהבלתיהפורמליותהחינוךבמסגרותעליונהחטיבהועדמגןשתיושםמקיפהתכניתהכנתעלשקדהחינוךמשרדצוות
.בישראלמופתחברתבנייתולמעןילדינועתידלמעןהדגלנושאי,החינוךמערכתשלהשדרהעמוד,החינוךאנשיאתם

.החשובהבמשימתנובהצלחהלכולנומאחל

,בברכה
הרב רפי פרץ

שר החינוך

דבר שר החינוך



,החינוךאנשיעמיתי

וכלמחבריהאחדכלכלפיאחראיתהקהילהכיהיאהמקוריתמשמעותואשר,זההלכתימוסריכללקבעול"חז–"בזהזהערביםישראלכל"
ואתהקהילהאחריותאתמבטאוהוא,לזולתעזרההואכיוםההדדיתהערבותערךשלהרווחהמעשיהביטוי.הכללכלפיאחראימהחבריםאחד

.החבריםיתרשלולרווחתםלשלומםבהפרטכלאחריות

הזקוקיםלמעןהתגייסותעלהמעידיםאירועיםשזורים,בארץהמתחדשהיהודיהיישובשללכןקודםועוד,ישראלמדינתשלההיסטוריהפרקי
לאישראלמדינת.ישראלמקהילותויהודיםהשואהלאחר–ארצהיהודיםפליטיםלהעלאתיזומותבפעולותביטוילידיבאהזוהתגייסות.לעזרה
.העולםברחביאסוןמוכיבאזוריםסיועופעולותאנטבהמבצע:כגון,הרואייםהצלהבמעשיכשמדוברגםמנגדעומדת

חברהלבנייתחשיבותהואתההדדיתהערבותאתשמדגישיםמכונניםלאירועים–המדינהשלהקוללפסייחשפוהתלמידים,השנהבמהלך
.ומלוכדתמוסרית

הערבותתחושתאתישראלבילדיויחזקהיהודיובעולםהישראליתבחברהשוניםמגזריםוביןמעגליםביןדיאלוגיקדםהנושאכימאמיןאני
.מופתחברתשלכינונהלמעןההדדית

עובדי,המקומיותברשויותונוערחינוךאגפימנהלי,חינוךצוותי,ספרבתימנהלי,החינוךמשרדאנשי,במלאכההעושיםלכללהודותמבקשאני
.נוערובניתלמידים,מקומיותרשויות

אבואבשמואל 
משרד החינוךל "מנכ

ל משרד החינוך "דבר מנכ



,יקריםחינוךאנשי
שרדשבזכותןהיסודאבניהיוהדדיתועזרהצדקה,חסדגמילות.בישראלהחברהשלקיומהבבסיסההדדיתהערבותעמדה,ומעולםמאז
חשובתפקידההדדיתלערבותישומתפתחתחזקה,ריבוניתבמדינהגםכיהתגלה,ישראלמדינתשלכינונהעם.ההיסטוריהלאורךהעם

.ויסודי

ושבטיהגווניהאףעללכידותעללשמורהישראליתהחברהשלהיכולתאתואתגרשוניםומנהגיםמסורותבכנפיוהביאהגלויותקיבוץ
.יקרותבאורההדדיתהערבותאתמאירהגיווןכיהתברר.השונים

.בחברההשיתוףואתהערבותאתולהעמיקהאחרבהכרתלהעמיקאפשרותלנומזמןף"תשלשנתהחינוךמערכתשלהשנתיהנושא
אתנעמיק,והמחוזותהמשרדמינהלי,המטהצוות,יחדכולנו.השנהלאורךהנושאלהובלתונוערחברהבמינהלבחרהחינוךמשרדל"מנכ

.וליישומולהגשמתוונפעלהנושאלימוד

:ל"חזדברבנושיתקייםרצוןיהי.המשותפתהאחריותאתולהרחיבהנושאבחשיבותלהכירהנוערבניאתלעודדחינוךכאנשימתפקידנו
."בזהזהערביםישראלכל"

גרוסחגי 
חברה ונוער  מינהלמנהל 

חברה ונוערמינהלמנהל 



,יקריםשותפים
שללקיומההמוסריהבסיסהואזהשערךבהבנהזאת,ההדדיתהערבותשללחיזוקהיוקדשף"תשהלימודיםשנתשלהשנתיהנושא

.משותףגורלותחושתסולידריותשלבערךבחירהמבטאתהדדיתערבות.בחברהמשותפתאחריות

הדדיתבערבותולבחורהזולתלמעןהעשייהאתלהרחיבהנוערבניאתולעודדהאחרכלפיהאמפתיהאתלחזקהואחינוךכאנשיתפקידנו
.החינוכיתבעבודתנוחייםכדרךאותהלממשמחויביםאנו.מתוכןריקהכסיסמהלשאתהרקולאחייםכדרך

.מחוזוברמתמטהברמתהשונותהחינוכיתבמסגרותהנושאליישוםנערךהחינוךמשרד
ובהתאמהדעתתחומילפיהגילאגפילכלהמיועדתזוערכההופקהוהשתלמויותהכשרה,תכניותתכניםאגף,ונוערחברהמינהלבהובלת
.השוניםלמגזרים

והצעותלוחלימילפעילויותהצעותוכןפורמליתוהבלתיהפורמליתהחינוךבמערכתנוערובנילילדיםותכניותתכניםמגווןכוללתהערכה
.שיאלימי

בכלההדדיתהערבותתחושתחיזוקלמעןבחברהומגזריםקבוצותביןדיאלוגתקדם,ותכניותיוזמותבהובלתתסייעזושערכהתקוהאני
.מופתחברתשלבנייתהולמעןהישראליתהחברה

קנולר לוירות 
חברה ונוערמינהל, הכשרה והשתלמויות, תכניות, אגף תכניםמנהלת 

חברה ונוערמינהל-מנהלת אגף תכנים 



–ואם חטא אחד מהם ... שכל ישראל נקראו נפש אחת"
?  למה הדבר דומה. כולם ערבים זה בזה

,  לבני אדם שהיו באין בספינה
.נטל אחד מקדח והתחיל קודח תחתיו

! שוטה: אמרו לו
!"אבודיןוכולן נכנסיןוהמים , אתה קודח תחתיך

(ו, מדרש ויקרא רבה ד)
–אלאכוואןחפדحفظ االخوان אחד מיסודות הדת הדרוזית זה 

.  לשמור על האחים
:  מתייחס למעגלים שוניםحفظ االخوان המושג 

אחריות ומחויבות לאחיך הביולוגי  1.

לבן עמך  2.

לאחיך האנושי בכל מקום3.

(קאסם בדר' שיח)

–לכך כשצער בא על אחד , מפני שישראל ערבים זה לזה"

"חייבים כולם להצטער ולהתפלל

(ג"ספר חסידים תשנ)



"וכל אחד ואחד אבר לחברו, כן אנחנו הרבים גוף אחד במשיח"

(ה, יבהאגרת אל הרומיים , הברית החדשה)

המעשים הטובים הם נחלת המאמין באלוהים וביום האחרון ובמלאכים ובספר  "...
לקרובי המשפחה והיתומים  , והמעניק מרכושו על אף היותו אהוב עליו, הנביאים

והמקיימים את התפילה והנותנים  ולשחרור עבדים, והנזקקים ולֵהלך בדרכים ולקבצן
"אמת בפיהם והם היראים, כל אלה-...זכאת

(                                             177איה,בקרה-אלסורת, הקוראן)

ִביא ָבִית   ִּים ְמרוִּדים ּתָ ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך וֲַעִני

י ִתְרֶאה ָערֹם  יתוֹ ּכִ םְוִכּסִ ְרָך לֹא ִתְתַעּלָ שרָ  וִּמּבְ

(ישעיהו נח)

, וכספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם"

, ולשחרור עבדים, (לאסלאם)ולאשר יש לקרב את לבו 

.  ולהלך בדרכים, ולמען אלוהים, ולכורעים תחת נטל חובות

"  ואלוהים יודע וחכם, כל ציווה אלוהים

(60פסוק , 9סורה , הקוראן)



(מתנות עניים פרק ט' הלכרמבם)

על  מחזיריןשיהיו , אנשים ידועים ונאמנים, כל עיר שיש בה ישראל חייבין להעמיד מהם גבאי צדקה

.  מכל אחד ואחד מה שהוא ראוי ליתן ודבר הקצוב עליוולוקחין, העם מערב שבת לערב שבת

וזו  , לשבעה ימיםהמספיקיןלכל עני ועני מזונות ונותנין, המעות מערב שבת לערב שבתמחלקיןוהן 

.  מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להן קופה של צדקה... היא הנקרא קופה



,חיזוק הערבות ההדדית
תחושת השייכות והחוסן  

בכלל חלקי החברה הישראלית

חזון



מטרות

ף"בתשהחינוךבמערכתמרכזיכערךההדדיתהערבותהנחלת.

 הגברת ההכלה והאמפתיה כלפי קבוצות שונות בחברה באמצעות גילויי  סולידריות

.חברתיתומעורבות

הרחבת העשייה למען החברה הישראלית ולמען העם היהודי בתפוצות.



06 04 03 02

פעילויות 
בשפה הערבית

רעיונות לימי שיא

מה בערכה

ערבות הדדית 
בדידות

פעילות
כללית

והבלתיהפורמליתהחינוךבמערכתלהפעלהנוערולבנילילדיםותוכניותתכניםמגווןשלפניכםבערכה
.וברשויותבמחוזותואירועיםיוזמות,שיאלימירעיונות,הדעתבתחומיהנושאלשילובהצעותוכן,פורמלית

.הקישורעללחיצהבאמצעותפעילותלכלזהמעמודלהגיעניתן

סרטונים פעילויות על פי 
אגפי הגיל

ותחומי הדעת

05 01



מה בערכה

פעילויות על פי 
אגפי הגיל

ותחומי הדעת

01



!הסיפור של כולנו, הסיפור שלי
חינוך קדם יסודי

לגילויבמסעהגןקהילתאתלהובילאותךמזמיניםמה'פיגוספרייתיסודיקדםלחינוךהאגף

.ספריםושלסיפוריםשלמופלאעולםעםהקשרבאמצעותולחיזוקהההדדיתהערבות

ערבות"הואף"תשלשנתהשנתיהנושא.בקהילהוגורמיםההורים,הילדיםשותפיםלמסע

.העתידיבגןהקהילתיותעוגןלחיזוקהזדמנותמספקזהבנושאעיסוק."הדדית

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1mhMCu345QYUElZpGI4A2sC6EAr5kM3zK


תחנת החברות
חינוך יסודי

תחנת":היוזמהבחינתבעקבותהיסודיהספרביתתלמידיעםערכיחברתישיח

."החברות

.בהפסקהחברתיתבפעילותלהשתתףהילדיםלכלשמאפשרתיוזמה

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1RXpHe4i4O0oFmjJCuLivFCEJ869SF47e


עזר לו לבכות
חינוך יסודי

.'ו-'הלכיתותהמיועדת,"לבכותלועזר"קואלופאולשלספרובעקבותפעילות

בדברושכנועבכתבהצגתה,לזולתדאגהבנושאיוזמהלקידוםאפשרותבחינת

.וחשיבותהנחיצותה

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1gkkBp-KCtaLG3QzYt-pJvGJ7zryB63xb


ישראלית-ערבות הדדית בתרבות יהודית
' ט–' כיתות א

-יהודיתתרבותהמקצועבמסגרתשפותחוהדדיתערבותבנושאיחידותובוקובץ

.ישראלית

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1IwLvyRAJ2IWdtAMB7W7aGhyp7M5viqNd


חוסנו של עם–גילויי ערבות הדדית 
הסטוריה

.19-הבמאהישראלבעםששררה,ההדדיתבערבותנעסוקבושיעורמערך

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1svTK77673wj0irao8XXb4662hLfmI2h4


ערבות הדדית ואחריות אישית 
(ע"חט, ב"חט)המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים 

.קדומותלדעותהמודעותלהגברתסדנותלמבחרהצעותלהלן

:מטרתן

,בחברהגזענותושלאפליהשלתופעותעלשלנוהקדומותהדעותהשפעתהבנת

,אחריםומפליםבגזענותמתנהגיםאנחנושבהםלמצביםשלנוהמודעותהעלאת

.ואפליהקדומותדעותלמניעתחינוכיתמנהיגותשלפעילותהחשיבותהבנת

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1KaIX9k5NzPhokBWWtlaN38HPHbzttErf


ך"ערבות הדדית בתנ
כל הגילאים

ושינוימשברוברגעיבשגרההשוניםובגילוייו"הדדיתערבות"במושגהעוסקשיעור

.יהושעבספרמנשהשבטוחציגד,ראובןהשבטיםשלסיפורםדרך

929אתר:מתוך

פעילות

https://edu.929.org.il/class/%D7%A2%D7%A8%D6%B5%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99%D7%AA/


ערכה-יהודית עמיות

.'וכוקישורים,מאמרים,סרטונים,פעילותמערכי:בערכה

:זהבתחוםהבוערותהסוגיותללבהקוראיםאתומכניסהלנושאשערפותחתהערכה

מה?עלינו"הם"ומה?"עליהם"חושביםאנחנומה?"עמיות"ל"תפוצות"ביןמה

?זאתמגדירומיקובעמי?ישראלבעםנכללמי?ישראלביטחוןוביןעמיותביןהקשר

.יהודימיהו:הנצחיתבשאלהנוספותזוויות

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1JbbvUsf6TPfcdXC6xGTVdQDbmit5ceqm


אחים מעבר לים
אגף התפוצות 

.התפוצותיהודיעםהיכרות

עלשמירהשלהמשמעותעללומדים,"התפוצותיהודי"למושגמתוודעיםהתלמידים

השונותהיהודיותהקהילותמאפייניועלשבכךהקושיועללישראלמחוץהיהודיהצביון

.העולםברחבי

פעילות

http://bit.ly/hatfutsot


02

פעילויות 
בשפה הערבית

מה בערכה



מקומי בקבוצה
(ליסודי)פעילות בשפה הערבית 

.היסודילחינוךהערביתבשפהפעילות

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1T2EDCAA9f_YdVdb_GZkUAA_cj3Sf54Kz


יסודיהעללחינוךהערביתבשפהפעילויות

ערבות הדדית 
(ע"חט, ב"לחט)פעילויות בשפה הערבית 

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1UyXHdyfnPCSUPtzF_2iOfoVY_5axxJSz
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מה בערכה

ערבות הדדית  
בדידות



"לא טוב היות האדם לבדו"
ערבות הדדית לקראת חג חנוכה בנושא תופעת הבדידות בחברה

זאת,הישראליתבחברהבודדיםואנשיםאוכלוסיותבנושאנתמקד,ף"תשהחנוכהבחג

אמפתיהלטפח,התופעהלהיקףנוערבניושלתלמידיםשלהמודעותאתלהגבירבמטרה

.לנושאחברתיתאחריותתחושתולעודד

(חברהלשיעוריהלאומיהמאגרעבורגםשנכתבהחדשהפעילות)

פעילות
מכתב הסבר

https://drive.google.com/open?id=14ug1expuyNEPO52deFtyqCz4koFIOXiD
https://drive.google.com/open?id=1JabkjusjP4VUCgPfz4OA5CAUf8XQYfLS
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מה בערכה

פעילויות
כלליות



פעילות כללית –ערבות הדדית 
היגדים

הדדיתערבותמהי–בקבוצהלדיוןפעילות

פעילות

https://drive.google.com/open?id=17UIv2NQArSnkf5dzZSKY86pDLz6S_Dqz


ערבות הדדית פעילות כללית 
?אתה לי= אני לך 

הדדיתערבותבנושאמעמיקולדיוןלשיחכמניעבפעילותהמלווהקצרצרסרטון

פעילות

https://drive.google.com/open?id=1p_jxY2QhyNlGzvzYsNcpQ-Z1Y8CsTBTk


מה בערכה

סרטונים

05



(קישורים)סרטונים 

המקרר
מיזם חברתי

חיילים בודדים גברת עם  
סלים

עומדים מנגד

שיר 
כולנו זקוקים לחסד  

נורית גלרון

שיר 
אחים למטרה
מתתיהו בנד

מאגר סרטונים לתיכון

https://www.mako.co.il/news-israel/local-q3_2019/Article-28f80739cb72c61027.htm
https://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast-2019_q4/Article-40a2c5f24d57e61027.htm
https://www.youtube.com/watch?v=u2euIog2I-I
https://www.youtube.com/watch?v=FTiva5Q_n0w&t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=rROZKLwxLss
https://www.youtube.com/watch?v=eSGSKqj0Uco&feature=youtu.be
http://www.levladaat.org/videos?school=high&tag=15
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רעיונות לימי שיא

מה בערכה



רעיונות לפעילויות וימי שיא

80 +4
לגילאים הצעירים

שיר מחוזי

Story

הדלקת נר עם 
אוכלוסיות בודדות

מחוברים
(יוטיוביצירת )



חברה ונוערמינהל, הכשרה והשתלמויות, תוכניות, אגף תכנים: צוות היגוי והובלה

חגית פרחיה חכם: עריכה ועיצוב גרפי , איסוף

אפרת חבה: עריכה לשונית


