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איש אינו נולד עם שנאה לאדם אחר בגלל צבע "

עורו, הרקע שלו או הדת שלו. כדי שישנאו, צריך 

יכולים ללמוד לשנוא, ללמד אנשים לשנוא, ואם הם 

 הם יכולים ללמוד לאהוב"

 נלסון מנדלה

 

 

 

 

 

 

 תודה לכל השותפים!

 

 במטה ובמחוזותתשע"ה  ה"לשנהעשייה במסכמים את 



 

3 
 

 

 4-46עמ'                               במטה מיפוי העשייה בתשע"ה  

    4עמ'                                                  מינהל חמ"ד                               

    5-24עמ'                        מינהל פדגוגי                                                                 

 24-27עמ'          מינהל עובדי הוראה                                                                          

 27-35עמ'                                                             המזכירות הפדגוגית                 

 35-37עמ'                               מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע             

 38-46עמ'                                            מינהל חברה ונוער                             

 

 46-134עמ'                        במחוזות מיפוי העשייה בתשע"ה  

 46-63עמ'                                        מינהל התיישבותי                         

 63-84עמ'                                                          מחוז תל אביב       

 85-86עמ'                                                מחוז צפון                           

 86-99עמ'                                                         מחוז דרום               

 100-113עמ'                    מחוז ירושלים                                                             

 113-121עמ'                                                        מנח"י                       

 121-124עמ'                                                                מחוז חיפה     

 124-134עמ'                                                      מחוז מרכז                                

 

 134-141תמונות                                                       עמ'  תגלריי
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תכניות/ פעילויות/ יוזמות/חומרים  -מיפוי העשייה 

  במטה

 מינהל החינוך הדתי

 

 

 

 

 

 

 

התכנית/ המיזם/ שם 
 הפעילות

 

אפיון 
 קהל היעד

היקף התכנית 
/המיזם/ 
 הפעילות

 

קישור לחומרים/  שותפים תיאור התכנית
 אתר

 
 חמד של חסד

 
 
 
 
 
 

 

כל הרצף 
מגן 

הילדים 
ועד לסוף 

 י"ב

איסוף מצרכי מזון 
 בראשי חודשים.

 הענקת 

חינוך למודעות 
לאחרים בקהילה 
 וצרכיהם השונים

מורים, תלמידים, 
קהילות שונות כגון: 

חיילים, חולים, 
תלמידי חינוך מיוחד, 

 אוכלוסייה מבוגרת

 אתר החמ"ד

פעילויות קבועות 
בבתי אבות, 

במוסדות לתלמידי 
 החינוך המיוחד

 

חלוקת משלוחי 
מנות לאוכלוסיות 

שונות כולל 
 משפחות נצרכות

 

קיום ירידים לטובת 
 הקהילה

 

 –חמ"ד של תעודה 
 מתעודה לתהודה

-שכבות א
 י"ב

בפתיחת שנה 
ולקראת חלוקת 

 תעודות

מיקוד חוזקות של 
התלמיד ומיצוי 

 סגולותיו

מחנכים, מורים 
 ותלמידים

 אתר החמ"ד

מגנים עד  יחד שבטי ישראל
 סוף י"ב

מפגשים ופעילויות 
משותפות עם 

תלמידים 
 מהממלכתי

 –ממ"ד וממלכתי  
מנהלים ובעלי 

 תפקידים

 אתר החמ"ד

מגנים עד  יום קיבוץ גלויות
 סוף י"ב

יום שיא של תהליך 
שנתי במסגרת 

 שבוע החמ"ד

הכרות עם 
 תרבויות ומנהגים

אנשי החינוך ומרכזי 
קליטה, ועולים 

 בקהילה

 אתר החמ"ד

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed
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 יסודי-אגף א' לחינוך קדם - פדגוגימינהל 

 
 פתיח

 

גן מדגישה טיפוח אקלים המכבד את הסגנון האישי של כל ילד, ביום מחיי היוההתנהלות בשגרת 
מחנך לסובלנות. הצוות החינוכי המעודד שונות בין הילדים והמחזק את ההערכה העצמית שלו, ה

דרכו  לעצב את, דרכו הואמתייחס לצרכיו האישיים של כל פרט, מאפשר לכל ילד לבטא את עצמו ב
קבלה ללא בוצה. ההתייחסות של הצוות החינוכי של הגן כלפי כל ילד היא הייחודית ולהשתייך לקב

 מתן משוב חיובי.ובאמפתיה רגשית בפתיחות, בתנאי, 
ואף לא במערכי שיעור  ,ממוקדות תכניותלידי ביטוי לא רק ב ה"האחר הוא אני" באתפיסת  

 .בלמידה בכל תחומי הדעת תמשולבהיא ו ,גןביום מבבתי ספר, אלא כחלק מהיו כמקובל

 

 
קווים מנחים 

לעשייה 
חינוכית בגן 

 הילדים

 

 ,בין השאר ,דרכי העבודה בגן המופיעות בחוברת "קווים המנחים לעשייה חינוכית בגן הילדים" מתמקדות
 בטיפוח אקלים חינוכי מיטבי:

 
התרחשויות בזמן אמת של נסיבות ו לשקשר הבין הצוות החינוכי לילדים בתיווך מזדמן בבדיאלוג ו .1

 במהלך אינטראקציות חברתיות ובמצבי חיים שונים. 
הגננת: סיפורים שמבטאים את הערך, הצגות שילדים עורכים בהמחזת סיפורים  של תיווך מתוכנן ויזום .2

 ועוד.
קלים מיטבי ולהטמעתו. הסטנדרטים אסטרטגיה וכלים לצוות הגן לקידום א יוצרתתפיסת העולם החינוכית 

הנחות יסוד ועקרונות מנחים ליצירת  ,2015)א(, ניסן התשע"ה, אפריל 8ים גם בחוזר מנכ"ל )תשעה/מופיע
סטנדרטים אלה משמשים בסיס לתכנית מערכתית  בגן הילדים בשלושה ממדים . אקלים מיטבי בגן הילדים(

 מרכזיים:
 א( ארגון הגן: נהלים, שגרת פעילות, סדר יום ועיצוב סביבה חינוכית.

נטראקציות: בין המבוגרים בצוות החינוכי של הגן, בין המבוגרים לבין הילדים, בין הילדים לבין עצמם, ב( אי
 וכן עם הורי הילדים והקהילה שאליה הם משתייכים.

-מכוונת למתן מענה לצרכים רגשייםהג( תכנית לימודים המבוססת על תהליכים התפתחותיים של ילדים ו
 חברתיים ולביסוס ערכים.

 
 .התפתחות רגשית וחברתיתבחוזר הנ"ל הוא מששת הסטנדרטים של אקלים מיטבי המוצגים  אחד

 
הילדים מקדם התפתחות רגשית וחברתית, מפתח כישורי חיים אצל הילדים ומקנה  : גן תיאור הסטנדרט

 להם מיומנויות חברתיות בהתאם לגילם.

 
דוגמות 

 לפעולות
 

 .המבוגרים בגן, המציגים את נורמות ההתנהגות המקובלותקיומם של מודלים התנהגותיים של 
 

 .הגברת הוויסות הרגשי אצל ילדים וליווי בתהליכי הסתגלותפעולות לפעולות של תיווך רגשי, 
 

עים הילדים. עידוד הילדים להציע דרכי ימבשמתן הזדמנויות להבעה רגשית וקבלה של הרגשות 
ילדים  ם חדשים בגן בהנחיית הגננת. בגניים ובאירועיהתמודדות בשיח בין עמיתים ובחינתם במצב

 .21פי עקרונות של תכנית הלימודים ל"ב -לחינוך מיוחד יפעלו על
 

דרמטי, שילדי הגן נוטלים בו חלק -למשחק חופשי וסוציו ,בסביבה ובסדר היום ,קיומו של מרחב
 .ומתנסים בתפקידים חברתיים שונים

 
 .קונפליקטים בדרך של הקשבה, של סובלנות כלפי האחר ושל פשרנותפתרון להקניית אסטרטגיות 

 
 .חברתיות והבעת אמפתיה כלפי האחר-עידוד וחיזוק של התנהגויות פרו

 
 .פעולה בין ילדים ועידוד הצטרפות לקבוצההגברת שיתוף 

 
 .מעורבות פעילה של הגננות בעזרה לילדים דחויים לחוות תחושת שייכות

תכנית כישורי 
ם וקידום חיי

אקלים מיטבי 

תכנית כישורי חיים וקידום אקלים מיטבי התחלנו בהטמעת  ,עם אגף שפ"י ,בשנה"ל תשע"ה
 .תכניתוחלק מהפיתוח המקצועי של הגננות במתווה האופק החדש עוסק בהטמעת ה ,בגנים

רכיהם ההתפתחותיים; טיפול ובהתאם לצ ,ילדים אצלהתכנית מקדמת התפתחות רגשית בריאה 
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בנושאים העולים ממיפוי צרכים בגן; טיפול בצרכים העולים ומתגלים במהלך חיי הילדים בגן  בגנים
 שלושה מוקדים: תכניתוקידום אקלים גן מיטבי. ל

 חיזוק תפיסת העצמי, המסוגלות ותחושת הערך העצמי של הילדים. – מוקד האני 

  היכולת להתמודד ולהתנהל במצבים המצריכים איזוןחיזוק  – ויסות וניהול רגשותמוקד 
 .וויסות רגשות רגשי

 אכפתיות ואחריות  ,אישי-ולות ומיומנויות המקדמות קשר ביןחיזוק יכ – אישי-מוקד בין
 חברתית.

 

חומרי הדרכה 
 לצוותים

 

 מדריך לטיפוח תהליכים קוגניטיביים בגן הילדים – בואו נחשוב על זה .1

ייה , אורה גולדהירש ואדית וגנר. ראקשיים התפתחותיים  בעליולקידום ילדים 

כוללת התייחסות קוגניטיביים בלי לגרוע ממאפשרת התמקדות בפיתוח תהליכים  רחבה

 לטיפוח אישיותם של הילדים )גישה הוליסטית(. 

. תורגם לערבית ., דליה לימור, אהובה פומרנץ, נעמי כהןן הילדיםאורח חיים דמוקרטי בג .2

החינוך לסובלנות כלפי הזולת ולכיבוד זכויותיו, ליחס נאות לשונה, לבחירה בשיקול דעת 

 .ולכיבוד בחירתו של האחר

-, הצוות הארצי לטיפול באוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים באגף לחינוך קדםגם וגם בגן .3

מחפש תשובות לשאלות המצבי חיים שונים ו יסודי. מאמרים שנכתבו לצוות המתמודד עם

יכולות גבוהות; תאומים ושלישיות; אבא בעלי שרונות ויקשות: עולים חדשים; ילדים בעלי כ

 במילואים. 

ערכה של ארבע כרזות  , דליה לימור, לאה סלע, יהודית משולם.ילדות וילדים – כולנו יכולים .4

 .בה רקע עיוני והצעות להפעלהשוחוברת 

סקוזידו וענת סקילי. אילת אנכים ובעלי לקויות כשווים בחברה, קבלת  'כולנו שווים ושונים .5

הצעות סיפורים, שירים ו בו פעילויות,יש לחנך לכבוד ולסובלנות.  היא מטרת המדריך

 בכל גן, רגיל או משולב. מתאו מכוו נתמזדמ בצורהמפגשי הורים, אשר עשויים להשתלב ל

אברהם זוכמן, רנה , בפעילות גופנית בגני ילדים מדריך לשילוב ילדים עיוורים ולקויי ראייה .6

 בלות של ילדים עיוורים ולקויי ראייה ומציעמגלהמדריך מתייחס לקשיים ולוי, תמר אילון. 

 דרכי עבודה ופעילויות גופניות מגוונות המותאמות לקשיים. את הפעילויות יבצעו לקויי

המדריך נועד לשמש כלי עזר  .הראייה עם ילדי הגן הרואים וכך ירגישו כשווים בין שווים

 .לקויי ראייהילדים עיוורים או  הםחינוך הרגיל שמשולבים בגנים בלגננות ב
 . במדריך שלושה פרקים: א(תורגם לערבית ., אילת אסקוזידו, ענת סקילימושיטים יד לשלום .7

ישראל והשלום. כל פרק מורכב  נינו בישראל. ג( מדינתיחסים בין אדם לאדם. ב( אנו ושכ

והתאמה לצורכי האוכלוסייה  בחירה ת, המאפשרתמודולרי צורהב המפותחיםמנושאים 

 .ולנסיבות הזמן והמקום

 6-3 , נועה מנדלס. המדריך עוסק בקשיי התנהגות של ילדים בגילעל ילדים, רגשות וחברים .8

ם. המדריך מבוסס על תפיסת העולם מולדרכי התמודדות עלקשיים ומתייחס לסיבות 

יש צורך להתייחס אל הילד, אך כי החינוכית שלפיה הטיפול בקשיי התנהגות אינו נקודתי, ו

מערכת הגן, הגננת והאינטראקציה שלה עם הילד  – גם אל הגורמים המשפיעים על הילד

 ועם קבוצת הילדים.

גיטה קלינרמן, ר דבורה קובובי, "פי שיטת ד-, טיפוח ריגושי עלשירים שמרגישים ילדים .9

שבה  ,השיטה המוצעת מסייעת ליצור אווירה חמה ותומכתנחמה גולדבלט, מזל חיימג'אן. 

ם מפגש דינמי עם מחשבותיהם. היא מזמנת לילדיאת יוכלו הילדים להביע את רגשותיהם ו

היצירה הספרותית באמצעות ביטוי מילולי, יצירתי וחווייתי. מפגש כזה הוא דרך מהנה 

מצבי מתח : יוםמעם בעיות שמעסיקות אותם בחיי היולהתמודדות עקיפה ולא מאיימת 

 .וחרדה, התמודדות על מקומם בחברה ובמשפחה, קשיי תקשורת

 צילה פתאל, היחידה לשיוויון בין המינים משרד החינוךמגדר ושוויון בין המינים בגיל הרך,  .10

 .)פירוט באתר חינוך קדם יסודי, משרד החינוך(
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/OrachChaimDemokrati/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/OrachChaimDemokrati/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/OrachChaimDemokrati/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/DemokratyaAravit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/GamVegamBagan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/GamVegamBagan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/KulanuYecholim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BaaleyTzrachimYechudim/Pirsumim/ShavimShonim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BaaleyTzrachimYechudim/Pirsumim/ShavimShonim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BaaleyTzrachimYechudim/Pirsumim/MadricShiluvLekuyeyReia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/MoshitimYadLeshalom/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/MoshitimYadLeshalom/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/MoshitimShalomArvit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/AlYeladimRegashot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/AlYeladimRegashot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/ShirimShemargiahimYeladim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/ShirimShemargiahimYeladim/
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 לחינוך יסודיאגף א'  -מינהל פדגוגי

 

 ,המיזם ,שם התכנית
 הפעילות

 

אפיון קהל 
 היעד

 ,היקף התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

 קישור לחומרים שותפים תיאור התכנית
 אתראו ל

 
 מפתח הל"ב

ערכי כבוד,  תדגשה)ב
קבלת השונות, שיתוף 

 והשתתפות(

 

 ,ממ"ד לכתי,חינוך ממ 'ו-'א
 דרוזי, ערבי, בדואי

-תכנית חברתית
 ,ערכית ספירלית

-הכולל דגמי הוראה
למידה ועזרים 

 .לתלמיד

  

 
מפגשים בגובה 

 העיניים

 

משתנה )חינוך  'ו-'ד
 (לכתיממ

מודל לשיתוף 
-במסרים חברתיים

ערכיים כאמצעי 
להעמקת ההיכרות 

 .בין הלומדים

  

 
 מפגשים מלב אל לב

 

 ,ממ"ד לכתי,חינוך ממ 'ו-'א
 דרוזי, ערבי, בדואי

מפגשי תכנית ל
קבוצת -מחנך

תלמידים בשעות 
פרטניות. מתמקדת 

-חברתי-בשיח רגשי
ערכי הקרוב לעולמם 

 .של הלומדים

  

 ,ערבי, ממ"דלכתי, ממ 'ו-'ד שגרור אישי
 700-כ – דרוזי, בדואי

 פרס בתי

מודל לשיתוף בסיפור 

 .אישי
  

מפתח הל"ב בחיים 
 המשותפים

ם ייהודי פרס בתי 'ו-'א
 ים ברמלהיוערב

 מפגשים בין בתי
ים ייהוד פרס

בהם ש ,יםילערב
עוסקים בסוגיות 

 .ערכיות-חברתיות

המטה לחינוך 
 אזרחי

 

יחד שבטי  –יש"י 
 ישראל

ד "ממ פרס בתי 'ו-'ד
 באשקלון לכתייםוממ

העוסק  בחברותיח ש

 .בערכים
מחלקת חינוך 
 ברשות אשקלון

 

 
 מקו"ם בלב

 

 ממ"דלכתי, נוך ממיח 'ו-'א
 דרוזי ו
 בתי ספר( שישה)

פיילוט העוסק 
בהכלת תלמידים 

קידומם הרגשי בו
 תדגשבה ,והלימודי

בית ספר  בין קשרה
 הורים. ל

 –ג'וינט אשלים 
בשיתוף אגף 
חינוך יסודי, 
אגף שח"ר 

 ושפ"י
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 יסודי-חינוך עללאגף א'  - מינהל פדגוגי

 הפעילות  ,המיזם ,שם התכנית
 

 ,המיזם ,היקף התכנית אפיון קהל היעד
 הפעילות

 

 אתראו ל קישור לחומרים

 
 תכנית אל"ה וט"ל

 

תלמידים מתקשים 
 בשפה בחט"ב

חטיבות ביניים מכל  499
 המגזרים

  תכנית אל"ה

 
 חאלו"ם

 

 140  תלמידי חט"ב
 מכל המגזרים

 

 חאלו"ם

 
 מרח"ב

 

תלמידי חט"ב 
סובלים שאותרו כ

-קשיים רגשייםמ
חברתיים, ושאינם 

מקבלים שעות 
 מתי"א.

 
 
 

18 

 
 
 

 מרח"ב

 
 יובל

 

 7 תלמידי חט"ב
 

 

 אין

 

 אגף חינוך מיוחד - מינהל פדגוגי

 

שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

אפיון 
קהל 
 היעד

היקף 
, התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

קישור  שותפים תיאור התכנית
 לחומרים

 אתראו ל

מפגשי 
למידה 

 והדרכה

צוותים 
 ,חינוכיים

נציגי 
רשות 

בוועדות 
  השמה

מפגשים 
  ,במחוזות

קורס 
מנהלות 

מתי"א 
 בשלומי

גיבוש עקרונות ודגשים 
ליישום הנושא המערכתי 

בחנ"מ. איסוף הצעות 
 לפעילויות.

מפגשי הדרכה להגברת 
המודעות לחשיבות 

ההכלה וקבלת השונה, 
עידוד השילוב בחינוך 

 הרגיל. 

הדרכת סטודנטים 
על לתקשורת חזותית 

אודות הנושא המערכתי, 
לקראת יצירת סרטוני 

 אנימציה בנושא.

 ,מפקחי חנ"מ
 מנהלות מתי"א 

 

מדריכים 
 ,ארציים
צוותים 

 ים חינוכי
 

המכללה 
הטכנולוגית 

 בחולון

אתר האגף 
לחינוך 

 ,מיוחד
אתר 

הנושא 
 המערכתי

פעילות 
בית -חוץ

 ספרית
פעילות ו

 העשרה

תלמידים 
 שלהם

צרכים 
 מיוחדים

אחת 
לשבוע, 

 ימי ד'ב

3-2 
מפגשים 
מול כל 

 גורם.

 "חווית דמוקרטיה מיוחדת"
התאמת הסיורים בכנסת  –

 לתלמידים עם צמי"ד. 

שת"פ עם גורמי תרבות 
ומורשת בקהילה להתאמת 

פעילותם לתלמידים עם 
סיורים, הצגות  –צמי"ד 

מרכז 
המבקרים, 

מדריכי חנ"מ 
 בכנסת

ושם, מוזיאון -יד
ישראל, 

המועצה 

סיורי מרכז 
 המבקרים

 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/highschool/tochniyot/tkzir_ela.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/highschool/tochniyot/tkzir_ela.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Halum/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Halum/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Merchav/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Merchav/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/acherani.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/acherani.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/acherani.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/acherani.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/ui
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/ui
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/ui
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/ui
http://main.knesset.gov.il/Activity/Visit/Pages/default.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Visit/Pages/default.aspx
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

אפיון 
קהל 
 היעד

היקף 
, התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

קישור  שותפים תיאור התכנית
 לחומרים

 אתראו ל

 
 

במהלך 
 טיולים.

 
 

במסגרת 
משלחת 

חנ"מ 
 לפולין.

 
7-5 

מפגשים 
 בשנה.

 
 4-כ

מפגשים 
 בתשע"ד.

 וערכות הדרכה. 

גיבוש מסמך מדיניות 
והנחיות לקיום טיול מונגש, 

הדרכת רכזי טיולים 
 ושל"ח.

גיבוש והפצה של מסמך 
אודות המענה על למחוזות 

רכי התלמידים ואופן ולצ
 השתתפותם במסע לפולין. 

השתתפות בוועדה לשילוב 
צרכים  שלהםתלמידים 

 נוער.מיוחדים בתנועות 

מיפוי תכניות הטלוויזיה 
פי תכני -החינוכית על

פי -עלהנושא המערכתי ו
 שכבות גיל.

לשימור אתרים, 
תאטרון אורנה 

 פורת

נהל חברה ימ
 ונוער

 

 פולין מינהלת

 
 

 ג'וינט –אשלים 
 

צוות הטלוויזיה 
 החינוכית

טיול מסמך 
 מונגש

 
המסע 
לפולין 
באתר 

 חנ"מ
 
 
 
 
 

אתר 
הטלוויזיה 
 החינוכית

התאמת 
תכניות 
בתחומי 

דעת, 
בתחומי 

הכנה 
לחיים 

 ובחינוך
 הערכי

 

 

צוותים 
 חינוכיים

תלמידים 
 שלהם

צרכים 
 מיוחדים

מפגשים 
כל אגף  עם

בהתאם 
רכי ולצ

 המשימה

 

מפגשי 
מדריכות 

 ,ארציות
מפגשי 
הדרכה 

 במחוזות

מפגשים 
בהתאם 

רכי ולצ
 המשימה

שיתוף פעולה עם אגפי 
מנהלי תחום עם המזה"פ ו

דעת וכן עם אגפי הגיל ה
 –להעמקת המענה לשונות 

לימודים, הערכה, תכניות 
 פיתוח מקצועי.

יישום תכנית  – חינוך ערכי
מפתח הלב בשילוב תכנית 

. הטמעת התפיסה 21ל"ב 
 המערכתית לחינוך ערכי.

הרחבת השירות 
שירות צבאי,  –המשמעותי 

התנדבות לצה"ל ושירות 
 לאומי.

 שלהםשילוב תלמידים 
צרכים מיוחדים בהתנסות 

בחיי עבודה כחלק 
 מתכניות מעבר.

הרחבת  –תכניות הקיץ 
היצע הפעילויות לקראת 

 החופשה ובמהלכה.

הרחבת ההתנדבות 
במסגרות לחינוך מיוחד 
בתכניות הקיץ, והגברת 

התנדבותם של תלמידים 
צרכים מיוחדים  שלהם

אגפים: 
מיומנויות יסוד, 
אמנויות, יסודי 

וע"יס. 
"רים: מפמ
, שפה

מתמטיקה, 
אנגלית, 

 חקלאות, זה"ב

האגף לחינוך 
. הוועדה יסודי

ליישום 
התפיסה 

 המערכתית

"ל: רמ"ד צה
מתגייסים 

ורמ"ד 
 מתנדבים

משרד העבודה 
 והרווחה

 

הל המינ
הפדגוגי 
)תכניות 

  בחופשת הקיץ(

 

דוגמה: 
התאמת 

ת"ל 
במתמטיקה 

)יסודי( 
 לחנ"מ

 

דוגמות 
לפרישת 

מחוז נושא: 
 ירושלים

 

 

 

אתר 
החנ"מ: 
מחנכים 

מסביב 
 –לשעון 

, קיץ מיוחד
בתי ספר 

של 
 ההחופש

 לההגדו

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/tyolmongash.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/tyolmongash.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/polin2013.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/polin2013.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/polin2013.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/polin2013.htm
http://minisite.23tv.co.il/
http://minisite.23tv.co.il/
http://minisite.23tv.co.il/
http://minisite.23tv.co.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/TochnitLimudim/hinich_meyuhad.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/TochnitLimudim/hinich_meyuhad.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/TochnitLimudim/hinich_meyuhad.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/TochnitLimudim/hinich_meyuhad.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/TochnitLimudim/hinich_meyuhad.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/TochnitLimudim/hinich_meyuhad.htm
http://www.nsh.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=735485
http://www.nsh.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=735485
http://www.nsh.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=735485
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/summerspecial.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/summerspecial.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/summerspecial.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/summerspecial.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/hofeshschool.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/hofeshschool.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/hofeshschool.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/hofeshschool.htm
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

אפיון 
קהל 
 היעד

היקף 
, התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

קישור  שותפים תיאור התכנית
 לחומרים

 אתראו ל

 בקהילה.

התאמות בתכנית 
להתפתחות אישית 

 מעורבות חברתית.לו

נהל חברה ימ
 ונוער

אתר ח"ן: 
התאמות 
בתכנית 

מעורבות 
 חברתית

 

 זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח - מינהל פדגוגי

 הפעילות  ,המיזם ,שם התכנית
 

אפיון קהל 
 היעד

 הפעילות ,המיזם ,היקף התכנית
 

או  קישור לחומרים
 אתרל

היום הבינלאומי לשוויון זכויות 
 ,מוגבלותמ בעלילאנשים 

3.12.2014,  
 שנה כלמתקיים 

מנהלים, 
מורים, 

 תלמידים 

כלל בתי הספר: הצעת פעילויות 
תלמידים הלהעלאת מודעות 

 בעלילזכויותיהם של אנשים 
 מוגבלות.מ
 

מצ"ב מכתב מנהל 
 המינהל הפדגוגי

 ,יום עיון בנושא נגישות
 2015דצמבר 

 
 שותפים:
 בעלינציבות שוויון לאנשים , עמותות

 מוגבלות מ
 

מנהלי בתי 
 ,ספר

מחלקות מנהלי 
 ,חינוך

 ,מורים
 ,מפקחים
 עמותות

 חידושים בנושא נגישות פדגוגית
  .ונגישות פיזית בחינוך

 בתכנון

 ,מעורבות חברתית בחברה הערבית
 בשיתוף מינהל ח"ן

 
שותפים: נגישות ישראל, ארגון 

 "בטרם"

רכזי מעורבות 
חברתית 

ותלמידים 
 בחט"ע

רכזי מעורבות  25קורס הכשרת  -
הערבית ויצירת חברתית בחברה 

פרויקטים חברתיים בנושא נגישות 
 .ובטיחות ילדים ונוער

קורסים חמישה חשיפת הנושא ב -
 .לרכזי מעורבות חברתית חדשים

 בתהליך

עלון מקוון לגננות בנושא נגישות 
 ובטיחות

 
יסודי וזה"ב, נגישות -שותפים: קדם

 ואורח חיים בטוח

גגנות, מפקחות 
  ,יסודי-בקדם

 קהל רחב

עלון מקוון שיעסוק בהרחבה בנושא 
 מוגבלות,מ בעלינגישות, שילוב ילדים 
 .הכלה ובטיחות ילדים

בתהליך לקראת 
 2015ספטמבר 

נגישות ושילוב  – שווה לכולם
 כהשקפת עולם

 
 ",נגישות ישראל"ביוזמת עמותת 

ף אגף זה"ב, ותיפיתוח התכנית בש
 נגישות ואורח חיים בטוח

 
 

תלמידי יסודי 
 וחט"ב

  ,בתי ספר 200-כ
  ,רכי בתי הספרוהתאמת התכנים לצ

הכשרת הצוות הבית ספרי להעברת 
 ,התכנית

שונות פנימית וחיצונית, קבלת האחר, 
 בעליעזרה הדדית, מפגש עם אנשים 

 ,מוגבלויותמ
 ארוחת חושים לצוות

-ייזום פרויקטים ופעילויות המשך על
  .ידי בתי הספר

 בתהליך

  – להרגיש נגישות
יוזמה והפעלה: עמותת נגישות 

  ,תלמידים 600-כ תלמידי יסודי
הפנינג ספורט ומודעות לנגישות  

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/80D2BAF9-BDBB-4BB8-8EBD-63134B58302F/213689/tochnitmeoravut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/80D2BAF9-BDBB-4BB8-8EBD-63134B58302F/213689/tochnitmeoravut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/80D2BAF9-BDBB-4BB8-8EBD-63134B58302F/213689/tochnitmeoravut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/80D2BAF9-BDBB-4BB8-8EBD-63134B58302F/213689/tochnitmeoravut.pdf
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 אגף קליטת תלמידים עולים -מינהל פדגוגי

 

 

 

 

 

 ישראל
1.5.2015 

 .אביב-בנמל תל
 

  – נוער מוביל נגישות בעיר אילת
, "נגישות ישראל"שותפים: עמותת 
ן, פיקוח כולל, -אגפי גיל, מינהל ח

 מחלקת החינוך בעיר אילת
 

 תשע"ו 

בתי ספר 
-יסודיים ועל

 יסודיים 

 תלמידי כיתה י', 150
ה' בכל בתי הספר -כיתות ד'

היסודיים בעיר, פעילות להעלאת 
-ל"ףהמודעות לתלמידי החט"ע, א

של נגישות לתלמידי יסודי,  י"תב
פרויקטים חברתיים משותפים, יום 

 .להרגיש נגישות בעיר :שיא

 בתהליך

פיתוח מקצועי בנושא נגישות 
 ובטיחות

הוראה ירעננו את הכלל עובדי  הוראה עובדי 
 .שנים חמשאחת ל ידיעותיהם בנושא

 בתהליך

 ,שם התכנית
 ,המיזם

 ,הפעילות
 ראהחומרי הו 

 למידהו
 

אפיון 
קהל 
 היעד

 ,היקף התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

או  קישור לחומרים שותפים תיאור התכנית
 אתרל

 
 מרקם

זמין באתר האגף,  מורים
למורים בכיתות 

קולטות עלייה 
קווקז ממאתיופיה, 

חבר העמים, מו
 בחינוך היסודי 

אסופת סיפורים מארצות המוצא 
 .מדריך למורהו

http://cms.education.go מט"ח
v.il/EducationCMS/Units
/Olim/ShiluvLimudi/Toc

hniotMirkam.htm 
 

 ב"מפתח הל
 

 

זמין למורי החינוך  מורים 
היסודי המפעילים 
בכיתה את תכנית 

 ב".""מפתח הל

שלוש יחידות ייעודיות להפעלה 
בה לומדים תלמידים שכיתה ב

או לכלל המורים הרוצים  עולים
חשיפה לנושא. היחידות מפתחות 

את המודעות לתחושותיהם של 
התלמידים העולים ומדגישות את 

הדדיים התהליכים החשיבות 
 להצלחת השילוב.

אגף יסודי, 
 משרד החינוך

 

 סיפורי עלייה
 

 

 ,מורים
תלמידים 

ומדריכי 
 קבוצות

מין באתר האגף ז
 שוניםלקהלים 

אותנטיים  קובץ של סיפורים
שסיפרו תלמידים שעלו לאחרונה 
לישראל. הסיפורים מתארים את 

את תרבות הלמידה בארץ המוצא ו
 בתוספתהקליטה הראשונית בארץ. 

בניית תכנית להצעות למורה 
 .קליטה אישית

מטה וצוות 
מדריכים של 

מורים לעולים 
 במחוזות

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/ShiluvLimudi/TochniotMirkam.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/ShiluvLimudi/TochniotMirkam.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/ShiluvLimudi/TochniotMirkam.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/ShiluvLimudi/TochniotMirkam.htm
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 בסיכוןאגף א' לחינוך ילדים ונוער  - מינהל פדגוגי

 

 

 

 

 ,המיזם ,שם התכנית
 הפעילות

 

אפיון 
 קהל היעד

 ,היקף התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

או  קישור לחומרים שותפים תיאור התכנית
 אתרל

כל תכניות המחלקה 
תות ילטיפוח כ

 –ותכניות שח"ר באגף 
מב"ר, אתגר, אמ"ץ, 
תל"ם, מרכזי חינוך 

ונוער, בתי"ס 
יצירתיים, תכנית 

אסכולה, תכנית מל"א  
 ומול"ה

ילדים ובני 
נוער 

בסיכון 
ובסכנת 

נשירה 
ממערכת 

 החינוך

התכניות פועלות 
בכל עיר במדינת 

בבתי ספר  ,ישראל
יסודיים, בחטיבות 

-ביניים ובעל
 .יסודיים

התכניות עוסקות 
במתן מענים 
השכלתיים, 

חברתיים ורגשיים 
נוער ללילדים ו

בסיכון המתקשים 
להשתלב 

ולהצליח בבתי 
מצויים ההספר ו

 בסכנת נשירה.
 

רשויות מקומיות, 
  ,בתי ספר

 הורים וקהילה

רצ"ב קובץ המפרט 
את תכניות 

 המחלקה.

חינוך והכוונה של נערי 
קידום נוער לפעולות 

של של מעורבות ו
התנדבות בקהילה, 

במסגרת תכנית מצ"ע 
 ובדרכים נוספות

 

נערים 
ונערות 

ביחידות 
לקידום 

 נוער

התכנית מתקיימת 
יחידות  100-בכ

 .לק"נ ברחבי הארץ

בני הנוער עוברים 
תהליכי העצמה 

ומתנדבים 
בסביבת מגוריהם 
בבתי ספר לחינוך 

קרב מיוחד, ב
 בעליאוכלוסיות 

מוגבלויות, בבתי 
קשישים, עם 

עולים ועם ניצולי 
 .שואה

 באתר האגף הרשויות המקומיות

 
 מסע אל הזהות

 

נערים 
בסיכון 

יוצאי 
אתיופיה 

וחבר 
העמים 

ביחידות 
 לק"נ

התכנית מתקיימת 
יחידות  60-בכ

 לק"נ 
 .ברחבי הארץ

חיבור בני הנוער 
לשורשים שלהם 

לאפשר להם  כדי
חיבור לקהילות 

 בהן הם גדלים. ש

האתר החדש של  האגף לקליטת עלייה
האגף יעלה לאוויר 
 ,בשבועיים הקרובים

אודות על כל המידע 
 מצא בו.יהתכניות י

 זהות ישראלית 
 
 

נערים 
ונערות 

הלומדים 
 במפתנים

בני הנוער לומדים  בעשרים מפתנים
במסגרת שיעורי 

אזרחות על 
זהויות ותרבויות 

שונות בחברה 
הישראלית, 

מתנסים 
בדיאלוגים 

בקבוצות 
מעורבות 

ובהתנדבות 
 .בקהילה

מרכז מורשת גבעת 
 חביבה

 באתר האגף
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יישומי חוק ומדיניות, הפיקוח על יישום  - מינהל פדגוגי

 התלמיד זכויות

נושאים מרכזיים בשיח החינוכי  ןתפיסות הנוגעות בחינוך, במעמד הילד ובהגנה על שלומו ה

 מדינת ישראל. בוהחברתי 

אנו מכירים במציאות של חברה מרובת תרבויות וזהויות, המכבדת את ההשתייכויות הקבוצתיות 

הילד עצמו, כאדם הנובעות מהן. עם זאת, נקודת המוצא היסודית היא ומכירה בזכויות השונות 

. המוסד החינוכי מפגיש "שונים" בתחומי עניין וההכרה בזכויותיו כפרט ,וכאינדיבידואל

לכבד את זכויותיהם של חברי קהילת המוסד החינוכי. ריבוי נקודות אמור משותפים, וככזה הוא 

גוזר ריבוי של יצירת איזונים  לוגיות שאנו מצווים כיום לכבדאוות והאידיהמבט התרבותיות, האמונ

  .בתרבות הבית ספרית

למלא אחר עקרונות האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד  יםחינוך לשוויון ואיסור הפליה בא

בקנה אחד עם עמדת ועדת האו"ם  יםעול םהסעיפים המרכזיים בה אשר עוסקים בנושא, והאחר ו

 האמנה. המפקחת על יישום

 

 ,שם התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

אפיון 

קהל 

 היעד

היקף 

 ,התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

 קישור לחומרים שותפים תיאור התכנית

 אתראו ל

 

האחר הוא 

 אני

 

תלמידים 

ומורים 

בחטיבות 

הגיל 

 השונות 

מערך יחידות הוראה העוסקות בסוגיות  

מרכזיות ביישום עקרון השוויון והסעיפים 

לזכויות הילד המנחים לאיסור באמנה 

שוויון בסביבות החיים של ילדים להפליה ו

 כמו: ,ובני נוער

 ,איסור הפליה ושוויון – 2סעיף 

 ,מימוש זכותו של הילד לזהות – 8סעיף 

פיתוח ומיצוי אישי תוך מתן  – 29סעיף 

   ,כבוד לזהות התרבותית והאישית

זכות הילד למימוש תרבותו  – 30סעיף 

 .הדתית והלשוניתהאתנית, 

 http://cms.educat

ion.gov.il/Educati

onCMS/Units/Zch

uyot/LomdimZch

uyot/Acher/Haac

herHuAni.htm 

 

 

בשביל 

 הזכויות

 

תלמידים 

ומורים 

בבתי ספר 

 יסודיים 

ילדים בחברה מרובת הלמידה של זכויות  

תרבויות המכבדות את ההשתייכות 

הכרה בזכויות של כל בלקבוצות השונות 

בניית הסכמות המבוססות על בקבוצה ו

 יחסי אמון וכבוד בין השותפים.

למידה של  –שלושה רבדי  פעולה  תכניתל

זכויות, הרחבת בסיס הידע ופיתוח 

 עברית: 

http://cms.educat

ion.gov.il/NR/rdo

-nlyres/5A04EFD3

-880A-434F-576A

E651B8B5F43C/5

3724/bishvilhazch

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Acher/HaacherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Acher/HaacherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Acher/HaacherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Acher/HaacherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Acher/HaacherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Acher/HaacherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A04EFD3-576A-434F-880A-E651B8B5F43C/53724/bishvilhazchuyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A04EFD3-576A-434F-880A-E651B8B5F43C/53724/bishvilhazchuyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A04EFD3-576A-434F-880A-E651B8B5F43C/53724/bishvilhazchuyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A04EFD3-576A-434F-880A-E651B8B5F43C/53724/bishvilhazchuyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A04EFD3-576A-434F-880A-E651B8B5F43C/53724/bishvilhazchuyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A04EFD3-576A-434F-880A-E651B8B5F43C/53724/bishvilhazchuyot.pdf
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מיומנויות שיח, הקשבה ומתן כבוד, ובניית 

 .הסכמות בין כל באי המוסד החינוכי

uyot.pdf 

 

 ערבית:

http://meyda.edu

cation.gov.il/files/

Zchuyot/Choveret

ZchuyotTalmidim.

pdf 

 

פרלמנט 

 הילדים

תלמידים 

בבתי ספר 

 יסודיים

פרלמנט הילדים הוא גוף מייצג של תלמידי  

בתי הספר היסודיים ברשות. הוא מייצג 

 בפניאת קולות כלל הילדים הצעירים 

מסגרת פרלמנט משמש גורמי הרשות. ה

להשתתפות ילדים בתהליכים אזרחיים 

הצרכים  באמצעות איתור מגוון ,ותרבותיים

וייזום של  הייחודיים של כלל הילדים

פעולות אזרחיות הנותנות מענה לצרכים 

 אלו.  

 http://cms.educat

ion.gov.il/Educati

onCMS/Units/Zch

imZchuyot/Lomd

uyot/TochniyotAr

tziyot/SachTen/Kv

utzatManhigutYis

huvitMavo.htm 

 

 

בשבילי 

 הזכויות

 

 תלמידים

ומורים 

בחט"ב 

 וחט"ע

כולנו למדים מהי  ,מתוך אמנת זכויות הילד 

ו האחריות שיש לנו כלפי אחרים, ואנ

 מפתחים רגישות לצרכים של אחרים

ומתאמנים בשמירת הזכויות של כולנו. 

יש התייחסות לזכויות האישיות  תכניתב

של הילד ולזכויות הקבוצתיות שלו 

שפה לתרבות ולכמשתייך למוצא, 

מסוימים ללא הפלייה. מתוך תמונות מצב 

 אחריותעל עצמם  המקבליםשל בני נוער 

 תכניתלחבריהם, מועלות בלעצמם ו

לצד מקורות  ,דילמות של ילדים מפיהם

ן בכיתה הצעות לדיו אגב העלאת, נוספים

  .וקריאה לפעולה

יוניסף 

 ישראל

 

המרכז 

להעצמת 

 האזרח

 

http://meyda.edu

cation.gov.il/files/

Zchuyot/TOVAFI

NAL.PDF 

 

נאמני  – א"א

 זכויות 

תלמידים 

בחטיבות 

 ביניים

הטמעת עקרונות האמנה לזכויות הילד  

בדרכי ההתנהלות והחשיבה של בני נוער 

תאפשר להם לפתח מודעות לצרכים, 

בעיות חברתיות וסביבתיות לאתגרים ול

ייעודה שונות המעסיקות ילדים ובני נוער. 

קבוצות מנהיגות  יםהקלזו הוא  תכניתשל 

 ןשל בני נוער ביישובים שונים, שתפקיד

ודעות לנושא זכויות ילדים להעלות את המ

ובני נוער ולפעול למען יישום זכויות אלו 

 .בקהילה, בעיר ובמדינה ןומימוש

מקדמת פיתוח אחריות אזרחית  תכניתה

יוניסף 

 ישראל

http://cms.educat

ion.gov.il/Educati

onCMS/Units/Zch

uyot/LomdimZch

uyot/TochniyotAr

tziyot/Neemaney

Zchuyot/ 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A04EFD3-576A-434F-880A-E651B8B5F43C/53724/bishvilhazchuyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A04EFD3-576A-434F-880A-E651B8B5F43C/53724/bishvilhazchuyot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/ChoveretZchuyotTalmidim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/ChoveretZchuyotTalmidim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/ChoveretZchuyotTalmidim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/ChoveretZchuyotTalmidim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/ChoveretZchuyotTalmidim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/ChoveretZchuyotTalmidim.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/SachTen/KvutzatManhigutYishuvitMavo.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/SachTen/KvutzatManhigutYishuvitMavo.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/SachTen/KvutzatManhigutYishuvitMavo.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/SachTen/KvutzatManhigutYishuvitMavo.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/SachTen/KvutzatManhigutYishuvitMavo.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/SachTen/KvutzatManhigutYishuvitMavo.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/SachTen/KvutzatManhigutYishuvitMavo.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/SachTen/KvutzatManhigutYishuvitMavo.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/TOVAFINAL.PDF
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/TOVAFINAL.PDF
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/TOVAFINAL.PDF
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/TOVAFINAL.PDF
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/NeemaneyZchuyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/NeemaneyZchuyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/NeemaneyZchuyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/NeemaneyZchuyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/NeemaneyZchuyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/NeemaneyZchuyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/TochniyotArtziyot/NeemaneyZchuyot/
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נוער, מעודדת אותם לבצע יוזמה בני  בקרב

על  שתשפיעמשמעותית ביישוב, יוזמה 

מימוש זכויותיהם של ילדים על חייהם ו

החברתיות ובני נוער מכלל הקבוצות 

 .והתרבותיות בחברה

 

בשבילי 

הזכויות 

 –והאחריות 

Youth can 

do it  

 

תלמידים 

ומורים 

לאנגלית 

 בחט"ע

לימודים בנושא זכויות ואחריות  תכנית 

 ילדים ונוער בשפה האנגלית לתלמידים

ממוקדת  תכניתיסודי. ה-העל בחינוך

ל האמנה בלמידה משמעותית ש

יישומה בו הבינלאומית לזכויות הילד

ובקהילות שונות. יישום  שונות בתרבויות

זכויות של ילדים בתהליכים חינוכיים 

ישפיע אזרחית, מוסרית וחברתית על 

בעלי חייהם. הילדים ירגישו שייכות ו

 משמעות ובו בזמן יפתחו אחריות חברתית

 ואזרחית.

עוסקת במעמד הילד בחברה רבת  תכניתה

תרבויות. היא מבנה, באמצעות סיפורי 

חיים של ילדים בתרבויות שונות, מסגרת 

ללמידה מעמיקה על יישום זכויות ילדים 

הצעות ללמידה  אגבבסביבות חייהם, 

דיון בדילמות , אגב שיתופית ופרואקטיבית

 לפעולה. הנעהאגב ו

יוניסף 

 ישראל

 

המרכז 

להעצמת 

 האזרח

 

http://cms.educat

ion.gov.il/NR/rdo

-nlyres/3F3E0B80

-8877-47D3-3748

E030B7476541/17

9125/Civil_eng_si

web.pdnglepage_

f 

 

 

בשבילי 

 –הזכויות 

אחריות 

 אזרחית

 

תלמידים 

ומורים 

 בחט"ע

תלמידים לדיון -מזמנת שיח מורה תכניתה 

 סעיפים שונים באמנת זכויות הילדב

 נם.ולליבו

-בכל פעילות מוצע דיון בהיבט חברתי

מוסרי הנשען על אמנת זכויות הילד, על 

 חוק זכויות התלמיד ועל חוקי המדינה.

המוצעות ממוקדות בהבנת  הפעילויות

הן התהליכים האזרחיים והחברתיים, ו

על אירועים מחיי ילדים ובני מבוססות 

נוער בארץ ובעולם. הפעילויות בנויות כך 

לתרגם את השיח הקבוצתי  שיתאפשר

לפעולה שהתלמידים יבצעו הלכה 

למעשה. ההתנסות המעשית של 

התלמידים תסייע להם לבסס את 

יהם, לנמקן ולהפיץ עמדותיהם ואת דעות

הידע שרכשו בקרב  המסקנות ואתאת 

 כלל התלמידים.

 http://meyda.ed

ucation.gov.il/fil

es/zchuyot/civil

_heb_11.pdf 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3F3E0B80-3748-47D3-8877-E030B7476541/179125/Civil_eng_singlepage_web.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3F3E0B80-3748-47D3-8877-E030B7476541/179125/Civil_eng_singlepage_web.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3F3E0B80-3748-47D3-8877-E030B7476541/179125/Civil_eng_singlepage_web.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3F3E0B80-3748-47D3-8877-E030B7476541/179125/Civil_eng_singlepage_web.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3F3E0B80-3748-47D3-8877-E030B7476541/179125/Civil_eng_singlepage_web.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3F3E0B80-3748-47D3-8877-E030B7476541/179125/Civil_eng_singlepage_web.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3F3E0B80-3748-47D3-8877-E030B7476541/179125/Civil_eng_singlepage_web.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3F3E0B80-3748-47D3-8877-E030B7476541/179125/Civil_eng_singlepage_web.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/zchuyot/civil_heb_11.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/zchuyot/civil_heb_11.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/zchuyot/civil_heb_11.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/zchuyot/civil_heb_11.pdf
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מעמד הילד 

בתרבות 

 –היהודית 

 מאז למחר

תלמידים 

ומורים 

בבתי ספר 

יסודיים 

 חט"בבו

עיתון ומדריך למורה: שוויון זכויות  

 מוגבלויות לסובלים מ

 

 הזכות לכבוד עיתון ומדריך למורה:

 

 הזכות לחינוך עיתון ומדריך למורה:

מינהל 

חברה 

 ונוער

 

יוניסף 

 ישראל

http://cms.education.

gov.il/NR/rdonlyres/8

-4D69-2964-813D8D2

-A871

38BE378566E5/17019

5/GilyonBaaleiMugbal

uyot.pdf 

http://meyda.educatio

n.gov.il/files/Zchuyot/

tonHazchutLechavod.

pdf 

http://cms.education.

gov.il/NR/rdonlyres/8

-4D69-2964-813D8D2

-1A87

38BE378566E5/16166

1/HazchutLechinuchIt

on.pdf 

 

זכויות הילד 

בראי חגים 

 ומועדים

מורים 

ותלמידים 

בכל 

חטיבות 

 הגיל

בראי  יחידות הוראה בתחום זכויות הילד 

 מועדי ישראל. 

יחידות ההוראה עוסקות בהקניית ידע 

חקר סיפורים בבתחום זכויות הילד, 

בהקשר מועדי ישראל הקשורים לומוטיבים 

ועקרונות האמנה לזכויות  הילד זכויותשל 

עיבוד דילמות ומצבי חיים מחייהם בהילד, 

בני נוער בקבוצות של של ילדים ו

 רלוונטייםהתרבותיות וחברתיות שונות 

 לנושא.

 http://cms.education.

gov.il/EducationCMS/

Units/Zchuyot/Lomdi

mZchuyot/Hafalot/Lu

achHashanaBireeZchu

yot.htm 

 

 

 

 אגף שפ"י - יפדגוג ינהלמ

 

 

 ,שם התכנית

 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 

 היעד
היקף 

 ,התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

קישור  שותפים תיאור התכנית

 לחומרים

 אתראו ל

 אל תלעגו לי 

בתוך תכנית  5פרק 

-תלמידי ג'

 ו'
פרק זה מתמקד  שיעורים 10

במגוון קבוצות 

האוכלוסייה 

מט"ח, 

השגרירות 

האמריקאית  

 לעגו ליאל ת

 (5)פרק 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/170195/GilyonBaaleiMugbaluyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/170195/GilyonBaaleiMugbaluyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/170195/GilyonBaaleiMugbaluyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/170195/GilyonBaaleiMugbaluyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/170195/GilyonBaaleiMugbaluyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/170195/GilyonBaaleiMugbaluyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/170195/GilyonBaaleiMugbaluyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/170195/GilyonBaaleiMugbaluyot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/tonHazchutLechavod.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/tonHazchutLechavod.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/tonHazchutLechavod.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zchuyot/tonHazchutLechavod.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/161661/HazchutLechinuchIton.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/161661/HazchutLechinuchIton.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/161661/HazchutLechinuchIton.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/161661/HazchutLechinuchIton.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/161661/HazchutLechinuchIton.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/161661/HazchutLechinuchIton.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/161661/HazchutLechinuchIton.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/161661/HazchutLechinuchIton.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Hafalot/LuachHashanaBireeZchuyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Hafalot/LuachHashanaBireeZchuyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Hafalot/LuachHashanaBireeZchuyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Hafalot/LuachHashanaBireeZchuyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Hafalot/LuachHashanaBireeZchuyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Hafalot/LuachHashanaBireeZchuyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/SheureyChinuch/yesodi/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/SheureyChinuch/yesodi/
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"אל תלעגו לי" 

"כישורי  תכניתב

 חיים".

הקיים בחברה 

הישראלית, הן 

בין כותלי בית 

הספר הן 

בקהילה הרחבה 

שמחוץ לבית 

בשכונה  – הספר

ובמדינה. זיהוי 

ההבדלים וקווי 

 ביןהדמיון 

הקבוצות השונות 

ה על  ועבוד

המושגים זהות, 

 רושם ראשוני

ושנאת הזר 

 .והאחר

 

ומשרד 

 –החינוך 

 שפ"י

 ברוכים השווים

 

 אנשי חינוך

-תלמידי ב'

 ב"י

מגוון שיעורים 

וסדנות 

העומדים גם 

בפני עצמם 

 וגם כרצף

לקט פעילויות 

לפתיחת השנה 

 ולמהלכה

העוסקות  

מגוון : בנושאים

אנושי, דמיון, 

שונות, מקום, 

 שוויון.

אגף  –שפ"י 

תכניות סיוע 

 ומניעה

 

ברוכים 

 השווים

קשב ושיח  – קש"ר

 תרבותי-רב

 

 אנשי חינוך

-תלמידי ז'

 ב"י

 מפגשים 14

למורים 

 לתלמידיםו

הקניית 

מיומנויות 

ותפיסה ערכית  

לקיומו של שיח 

מוגן בנושאים 

 ם.יקונפליקטואלי

מתן מקום לריבוי 

עמדה של מדעות 

הקשבה לסיפור 

אנושי -האישי

הדגשת ושל 

הכוחות של 

האחר ולא 

מעמדה 

ביקורתית 

 .הכרעה הדורשת

 

פיתוח של 

 שפ"י

י יד-לנכתב ע

פסיכולוגים 

יועצים ו

ומבוסס על 

הגישה 

 הנרטיבית

 – קש"ר

קשב ושיח 

 תרבותי-רב

המפגש עם קהילת 

מבקשי המקלט 

 הדיון וסדנ שיעור  אחד-תלמידי ז'

המזמנים עיבוד 

אגף  –שפ"י 

תכניות סיוע 

 

http://meyda.education.gov.il/files/ui/resource_168457961.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ui/resource_168457961.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/GishurRavTarbuti/KesherKeshevVeSiah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/GishurRavTarbuti/KesherKeshevVeSiah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/GishurRavTarbuti/KesherKeshevVeSiah.htm
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 בישראל

 

 של חוויית י"ב

המפגש עם 

קהילת מבקשי 

 בישראל. המקלט

המפגש עם  ומניעה

קהילת 

מבקשי 

המקלט 

 בישראל

 

 – האחר הוא אני

 הזמנה להתבוננות
מצגת לעבודה  אנשי חינוך

או  הסדנב

לחשיבה 

 אישית

מצגת מחשבתית 

להעמקה 

 בתפיסת "האחר

 הוא אני".

אגף  –שפ"י 

תכניות סיוע 

 ומניעה

האחר הוא 

הזמנה  – אני

 להתבוננות

  – ישראלמדינת 

 סופר ישראלנד
-תלמידי ז'

 י"ב
על ות דיונים וסדנ שיעור אחד

אודות חיים 

-בחברה רב

 תרבותית.

אגף  –שפ"י 

תכניות סיוע 

 ומניעה

 

מדינת 

  – ישראל

סופר 

 ישראלנד

 

מפגשים בחברה 

  – הישראלית

יוצרים סביבה 

 בטוחה ומכבדת

-תלמידי ג'

 ו' 
פרקים  4

המעובדים 

 30-לכ

 שיעורים

יצירת סביבה 

י יד-לאכפתית ע

חיזוק מיומנויות 

וכישורים 

 ארבעהב

 :תחומים

 הבעת רגשות .1

 אכפתיות .2

 והתחשבות

פתרון יצירתי  .3

 לסכסוכים

 קבלת השונה .4

מפגשים  

בחברה 

 הישראלית

יוצרים  –

סביבה 

בטוחה 

 ומכבדת

מונעים מהוגנות 

 – ומונעים גזענות

 העוגן ההוגן שלי

 אנשי חינוך
 -ותלמידי ג'

 ו'

שיעורים  3

לשיעורים 

סדנות לו

העומדים גם 

בפני עצמם 

 וגם כרצף

תכנית לקידום 

ערכי הוגנות, 

שוויון ודמוקרטיה 

 בהקפדה על

מניעת פגיעה 

על  באחר,

מניעת אפליה 

על חברתית ו

עדה ו

 משרדית
 

מונעים 

מהוגנות 

ומונעים 

 – גזענות

העוגן ההוגן 

 שלי

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/AcherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/AcherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/AcherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/AcherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/02426A81-D4D2-4F9E-BA40-4030605F9702/186615/gizanut.pdf
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.4.fitwidth
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.4.fitwidth
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.4.fitwidth
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.4.fitwidth
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.4.fitwidth
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.4.fitwidth
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.4.fitwidth
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.4.fitwidth
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193885/resource_1085274637.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193885/resource_1085274637.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193885/resource_1085274637.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193885/resource_1085274637.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193885/resource_1085274637.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193885/resource_1085274637.pdf
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  מניעת גזענות.

מונעים מהוגנות 

 – ומונעים גזענות

תרבותי -שיח רב

מוגן והתנהלות 

 במצבי קונפליקט

 חינוךאנשי 

ותלמידי 

 ב"י-ט'

 

הצעה 

לשיעורים 

סדנות לו

  הכוללים:

מפגש לחדר 

 שישהמורים ו

שיעורים 

 ,לתלמידים

העומדים גם 

בפני עצמם 

 וגם כרצף

שיעורים וסדנות 

-לפיתוח שיח רב

תרבותי מוגן, 

התנהלות ל

במצבי קונפליקט 

 .מניעת גזענותלו

ועדה 

 משרדית

 

 

מונעים 

מהוגנות 

ומונעים 

 – גזענות

-שיח רב

תרבותי מוגן 

והתנהלות 

במצבי 

 קונפליקט

 

תלמידים למען 

כולנו  – תלמידים

 גיבורי אל!

 

תכנית לפיתוח 

ריות אישית אח

וחברתית 

התמודדות עם לו

 בריונות

 

 אנשי חינוך

תלמידי 

 יסודי

תלמידי 

חטיבה 

-, י'עליונה

 ב"י

 

 

ערכה 

להרחבת ידע 

בקרב צוותי 

בנושא  החינוך

אחריות 

אישית 

וחברתית 

ומניעת 

 , בריונות

 עשרהכולל 

כישורי חיים 

 לתלמידי

ושבעה  יסודיה

שיעורים 

לתלמידי 

חטיבה 

 ב "י-י' ,עליונה

ידע אקדמי עדכני 

בתחום מניעת 

בריונות וחינוך 

לאחריות אישית 

וחברתית, מלווה 

בתכנית חינוכית 

בכיתות בנושא 

מחוללות עצמית 

ויכולת להשפיע 

מצבי בריונות ב

ולמנוע  ופגיעה

  אותם.

אגף  –שפ"י 

תכניות סיוע 

 ומניעה

 

תלמידים 

למען 

 – תלמידים

כולנו גיבורי 

תכנית  ,אל!

לפיתוח 

אחריות 

אישית 

וחברתית 

התמודדות לו

 עם בריונות

 

 

 

שלב  – באים בטוב

הכנת התלמידים 

 תכניתב

"התפתחות אישית 

ומעורבות 

 חברתית"

 

 כולל:

מודל "היוועצות 

 עמיתים" 

 י' תלמידי

 

 

 אנשי חינוך

 ויועצות

מפגשי  6

 הכנה

 לתלמידים

 

אפשרויות 

לסדנות מספר 

 חדר מורים

 

מודל 

"היוועצות 

מערכים 

 להתחברות

נושא ל

מעורבות ה

 ,חברתיתה

 וחשיבות הבנתל

להגברת ו

 המוטיבציה

רור י, בלקיומו

הנטיות 

והכישורים של 

התלמידים 

כבסיס לבחירה 

 

מערכים 

שנכתבו 

 – בשפ"י

אגף תכניות 

סיוע  

ומניעה 

בתיאום עם 

נהל ח"ן ימ

כחלק 

 תכניתהמ

המשרדית 

 באים בטוב

התפתחות  –

אישית 

ומעורבות 

 חברתית

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F08EB32B-2453-443C-B328-F654945DBFD2/193882/resource_1377684020.pdf
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C077F24-F85B-4BDF-B151-FB88F185A644/196153/21914.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C077F24-F85B-4BDF-B151-FB88F185A644/196153/21914.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C077F24-F85B-4BDF-B151-FB88F185A644/196153/21914.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C077F24-F85B-4BDF-B151-FB88F185A644/196153/21914.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C077F24-F85B-4BDF-B151-FB88F185A644/196153/21914.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C077F24-F85B-4BDF-B151-FB88F185A644/196153/21914.pdf
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תחום במושכלת  עמיתים" 

המעורבות. חיזוק 

התרומה  הבנת

 לההדדית ש

של מעורבות וה

התפתחות ה

 .  זו לזו אישיתה

 

מודל "היוועצות 

עמיתים" מוצע 

כדרך ללוות את 

התלמידים 

בסוגיות 

המעסיקות 

אותם לאורך 

משימת 

דרך  ,המעורבות

 מומלצת לליוויזו 

תלמידים ואנשי 

 תמיכהלוחינוך 

 בהם

בהתמודדויות 

שלהם במצבי 

 . חיים שונים

 

"התפתחות 

אישית 

ומעורבות 

 חברתית"

מקבץ שיעורים 

מתוך תכנית 

"כישורי חיים" 

פיתוח  תדגשה)ב

סובלנות, מניעת 

גזענות וזכויות 

 אדם(

 

-תלמידי ב'

 ט'

 

מגוון מערכי 

שיעור 

 לתלמידים

)מתוך "אוגדני 

 כישורי חיים"

ומתוך פיתוחי 

שפ"י משנת 

תשע"ג, 

 תשע"ד(

שיעורים 

העוסקים 

בהכרה בשוויון 

שוויון בזכויות, 

הזדמנויות, 

סובלנות ב

קבלה של כל בו

ללא  – בני האדם

הבדל בין 

המשתייכים 

לקבוצות שיוך 

כגון  ,שונות

מגדר, מין, גזע, 

לאום, דת, 

 רבות וכו' ת

 

 

אגף  –שפ"י 

תכניות סיוע 

 ומניעה

 

מקבץ 

שיעורים 

מתוך אוגדני 

תכנית  

"כישורי 

 חיים"

 

 

-'תלמידי ז זהות ונטייה מינית

 ב"י

 סדנותמגוון 

 על בסיס

סיפורים 

היכרות עם נושא 

 –הלהטב"י 

בירור עמדות, 

 – שפ"י

היחידה 

למיניות 

זהות ונטייה 

 מינית

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/64E93535-847C-48E8-AD32-8BC771DF911A/196954/resource_378901332.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/64E93535-847C-48E8-AD32-8BC771DF911A/196954/resource_378901332.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/64E93535-847C-48E8-AD32-8BC771DF911A/196954/resource_378901332.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/64E93535-847C-48E8-AD32-8BC771DF911A/196954/resource_378901332.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/64E93535-847C-48E8-AD32-8BC771DF911A/196954/resource_378901332.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/64E93535-847C-48E8-AD32-8BC771DF911A/196954/resource_378901332.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/ZehutVeNetiaMinit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/ZehutVeNetiaMinit.htm
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ערכים, רגשות  אישיים 

 ,והתנהגויות

פעילויות לקראת 

היום הבינלאומי 

למאבק 

 .בהומופוביה

מניעת לו

פגיעה מינית 

בילדים 

בני נוער בו

בשיתוף 

 חוש"ן

היום 

הבינלאומי 

למאבק 

בהומופוביה 

2014 

ב שיעור חשו

 ,בלהיות יקר ערך

 הגון ומוגן

 

תלמידי 

 ב"י-א"י
דיון בנושא  שיעורים 5

בחירה 

בהתנהגות מינית 

מתוך פיתויים 

 .ולחצים

 –שפ"י 

היחידה 

למיניות 

מניעת לו

פגיעה מינית 

בילדים 

בני נוער בו

בשיתוף 

 על"ם

 

הפיתוח 

טרם עלה 

 לשפי"נט

חברות וזוגיות ללא 

 אלימות

-'תלמידי י

 ב"י

פיתוח יכולת בני  שיעורים 8

הנוער ליצירת 

קשר זוגי מכבד, 

 .הדדי ומיטיב

משרד 

 הרווחה
בשיתוף 

 שפ"י

חברות 

וזוגיות ללא 

 אלימות

ערכת  – בעד עצמי

הדרכה לעידוד 

ודימוי דימוי עצמי 

  יםגוף חיובי

-'תלמידי ט

 'י
מוי יפיתוח ד שיעורים 8

מוי גוף יעצמי וד

פיתוח  ים,חיובי

אוריינות מדיה 

ופיתוח תפיסות 

ביקורתיות ביחס 

למודל היופי 

 "שלטון הרזון"לו

הדומיננטיים  –

בחברה 

 המערבית.

 יוניליבר
שיתוף ב

 שפ"י

 בעד עצמי

מדריך לעבודה עם 

תלמידים עולים 

למניעת שימוש 

סמים: בבאלכוהול ו

 תרבותית-גישה רב

-עלתלמידי 

 ,יסודי

 ותבהתייחס

לתלמידים 

יוצאי 

אתיופיה 

וחבר 

 העמים

ולתלמידים 

 בפנימיות

 

 שיעורים 4

 

-תפיסה רב

תרבותית 

להתמודדות עם 

תופעת השימוש 

בסמים 

 ובאלכוהול

 

, פיתוח שפ"י

כתבה נגה 

 נחשון

מדריך 

לעבודה עם 

תלמידים 

עולים 

למניעת 

שימוש 

באלכוהול 

סמים: בו

-גישה רב

 תרבותית

 – מקום לכולם

דחייה חברתית 

 ,מורים

, יועצים
מקום    

 – לכולם

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/homofobya/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/homofobya/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/homofobya/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/homofobya/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/homofobya/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/homofobya/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/hitpatchut/zugiut/chaverutzugiyot.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/hitpatchut/zugiut/chaverutzugiyot.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/hitpatchut/zugiut/chaverutzugiyot.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/hitpatchut/zugiut/chaverutzugiyot.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/Alon34/ErkatHadraha.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/Alon34/ErkatHadraha.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/MadrichLeavodaOlimSamimAlcohol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek4.htm
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 פסיכולוגים בבית הספר

)המערך 

 המסייע(

חוברת 

הדרכה לצוות 

החינוכי 

להתמודדות 

עם דחייה 

 חברתית 

משלבת  תכניתה

אורטי ידע ת

בנושא דחייה 

חברתית, 

מפגשים 

להכשרת הצוות, 

מערך שיעורים 

באמצעות 

סרטונים 

לתלמידי כיתות 

ו', אימון -ד'

פרטני לתלמיד, 

 עבודה עם הורים

 

אגף  – שפ"י

תכניות 

בשיתוף 

אשלים. 

מבוסס על 

דוקטורט של 

ד"ר אוסנת 

 בינשטוק

 

חייה ד

חברתית 

 בבית הספר

 

 

 

מסע  – נפגשים

רפלקטיבי להבניית 

שותפות חינוכית 

בין צוותי החינוך 

 וההורים

יועצים 

חינוכיים, 

פסיכולוגים 

 ומדריכים

ת  חובר

להרחבת ידע 

בקרב צוותי 

 החינוך

 

מקבץ סדנות 

לאנשי חינוך 

לבחירת 

הצוות 

 החינוכי

ידע עדכני  

ומקורי בנושא 

הקשר בין בית 

הספר לבין 

המשפחה. 

החוברת מציעה 

לקורא תהליך 

קריאה 

רפלקטיבי 

להתפתחות 

אישית ומקבץ 

סדנות לעבודה 

עם הצוות 

 החינוכי. 

אגף  –שפ"י 

תכניות סיוע 

 ומניעה

 

 – נפגשים

מסע 

רפלקטיבי 

להבניית 

שותפות 

חינוכית בין 

צוותי 

החינוך 

 וההורים

 

-דיאלוג מורה

 תלמיד

כלל אנשי 

: החינוך

, מורים

 ,יועצים

פסיכולוגים 

 חינוכיים

 תכניתה

כתובה 

כסדנה אישית 

התנסותית 

לשיפור כלים 

בניהול 

 ,דיאלוג

תרגול ב

 עבודה עצמית

של איש 

לקיום , החינוך

שיחות 

אישיות בין 

מורים 

ותלמידים 

במבנים 

מתן כלים לניהול 

דיאלוג בין אנשי 

, החינוך

 התלמידים

ן כל ההורים וביו

לבין קבוצה 

 . העצמ

חיזוק מיומנויות 

הקשבה, 

אמפתיה, הכלה 

 וכו'.

אגף  – שפ"י

תכניות סיוע 

 ומניעה

 

דיאלוג 

-מורה

 תלמיד

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/yeda/Nifgsheim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek1.htm
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הארגוניים 

, המתאימים

כגון השעה 

 .הפרטנית

כלל אנשי  פסיפס

 החינוך

 

-פסיכו

פדגוגיה 

כתפיסת 

עבודה רחבה 

להשפעה 

הטמעה לו

במגוון 

משימות 

ההוראה 

והלימוד 

במערכת 

 החינוך. 

ות לאנשי סדנ

 חינוך.

אימון ושכלול 

-פסיכוההידע 

פדגוגי בעזרת 

כלים ומבנים 

לקידום 

מודעות 

-פסיכו

פדגוגית 

 בהוראה.

חוברת "פסיפס" 

מציעה מתווה 

רעיוני לשכלול 

פדגוגי -ידע פסיכו

וליישומו. 

החוברת עונה על 

השאלה איזה 

תהליך 

התמקצעות 

התפתחותי 

ואישי נדרש 

 אנשי החינוךל

יפתחו ידע ש כדי

ומודעות 

 להשפעת

התהליכים 

הרגשיים 

והתהליכים 

ם אלה הלימודיי

על אלה, הן 

בקרב התלמידים 

 .הן בקרבם

אגף  – שפ"י

תכניות סיוע 

אגף , ומניעה

 , פסיכולוגיה

, אגף ייעוץ

אגף לקויות 

למידה 

והפרעות 

אגף   ,קשב

חינוך בא' 

 ,יסודי-על

מזכירות 

 ,פדגוגית

 אגף א'

חינוך ב

ול יסודי, טיפ

בפרט 

והמחלקה 

ות למיומנוי

שפ"ח  ,יסוד

 ,סבא-כפר

שפ"ח 

 מרחבים,

מפמ"ר 

 ערבית.

 פסיפס

תכנית  אנשי חינוך לגעת מבעד לשריון

מערכתית 

המבוססת על 

שלושה 

מוקדים: 

הרחבת הידע 

בנוגע 

להפרעת קשב 

וריכוז בהיבט 

מקצועי ואישי; 

שינוי עמדות 

בנוגע 

לתלמידים 

בעלי הפרעת 

קשב וריכוז; 

כלים 

תכנית מערכתית 

שמטרתה 

להקנות כלים 

מיים יישו

למערכת הבית 

ספרית ולצוותי 

ניהול להחינוך 

סביבה לימודית 

 גםבה לומדים ש

 בעליתלמידים 

הפרעות קשב מ

 וריכוז. 

גף  – שפ"י

לקויות 

 ,למידה

"ביחד": 

עמותת 

הורים 

לילדים בעלי 

הפרעת 

 קשב וריכוז

לגעת מבעד 

 לשריון

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/shipurTahaliceyLemida/psypas.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/shipurTahaliceyLemida/psypas.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7655B75C-0F73-4F3E-BBF5-71DBF7E35012/125917/choveret1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7655B75C-0F73-4F3E-BBF5-71DBF7E35012/125917/choveret1.pdf
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התנהגותיים 

ופדגוגיים 

לניהול כיתה 

 שבה

תלמידים 

 בעלי

הפרעות מ

 קשב וריכוז.

                                              

 

 

 

 

 התמחות בהוראה אגף - עובדי הוראה מינהל

 

 

 

מכלול של נושאים עסקו בבקורסים ובפעילויות שנערכו במכללות האקדמיות לחינוך 

התקיימו על והפעילויות  הקורסים. והמובאים להלן שהתמקדו בנושא "האחר הוא אני"

שם 

 ,התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

אפיון 

קהל 

 היעד

היקף 

 ,התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

תיאור 

 התכנית

 אתראו ל קישור לחומרים

 

 :רטס

 מורה אחר

מורים 

 מתחילים 

m/watch?v=AFpiWPuhttps://www.youtube.co סרט  

986I&feature=player_embedded 

 

יוזמות 

לקידום 

חברת 

 מופת

מכללת 

 וינסקיול

פירוט  ילדי גן

בקובץ 

 שבקישור

 noar/chevmhttp://meyda.education.gov.il/files/

ofet.doc 

https://xmail.macam.ac.il/owa/redir.aspx?C=qsAZBBi6q0uxgG4IFaQ_yTrMQGL8a9II-b14sHiSwoP3amHdUYqPXb7DUihwGDuZ_SHIFGsfI4U.&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dAFpiWPu986I%26feature%3dplayer_embedded
https://xmail.macam.ac.il/owa/redir.aspx?C=qsAZBBi6q0uxgG4IFaQ_yTrMQGL8a9II-b14sHiSwoP3amHdUYqPXb7DUihwGDuZ_SHIFGsfI4U.&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dAFpiWPu986I%26feature%3dplayer_embedded
https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=dNg5RhTLR0ik-q-TK84ljrWwKaiCcNIIZl74OQE1tNWUQ4FPWdaPNWL_dch8XgCeaFmtmqF-Oz4.&URL=http%3a%2f%2fmeyda.education.gov.il%2ffiles%2fnoar%2fchevmofet.doc
https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=dNg5RhTLR0ik-q-TK84ljrWwKaiCcNIIZl74OQE1tNWUQ4FPWdaPNWL_dch8XgCeaFmtmqF-Oz4.&URL=http%3a%2f%2fmeyda.education.gov.il%2ffiles%2fnoar%2fchevmofet.doc
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ולאחר הגשתה אושר תקציב לקיום הקורס או הפעילות  ,בסיס הגשת תכנית מסודרת

בתוך המכללה וחלקם  הועברוהמוצעת. חשוב לציין שחלק מהנושאים המוצגים בטבלה 

בשדה כחלק מההתנסות המעשית של הסטודנטים. כך שבמקרים רבים גם  הועברו

 הסטודנטים וגם התלמידים בכיתות עסקו בנושא "האחר הוא אני". 

 לאורך שנת הלימודים.  נלמדכל נושא שמוצג להלן 

 

 קורסאו הנושא התכנית  שם המכללה 

 
 

 מכללת תלפיות

 
 

מעורבות חברתית ולימודית , כשמכללה פוגשת שכונה – ערכיות בפעולה
 בקהילה

 אמץ חלל 

 הוראה מתקנת בקהילה – משלבים ומשתלבים 

 אקטואליה במפגש בין קהילות 

פיתוח תכנית לקורס חובה בנושא "האחר הוא אני" שיועבר לשש קבוצות  מכללת סכנין
 של לומדים 

 אקדמית מכללה 
 אורנים 

הכשרת סגל המכללה בנושא פרקטיקות הכלה בהוראה  – מכללה מכילה
 + פרקטיקות הכלה( CLASSויצירת אקלים כיתתי מיטבי )

 
 קבלה והכלה של השונה –פעילות בבתי ספר עמיתים  

 תרבות האחרים ,מפגשי למידה – מכללה מכילה 

אקדמית מכללה 
באר  –לחינוך קיי 

 שבע 

 מפגשים בחינוך בין תרבויות פדגוגיות  – כנס שנתי

 תכנית לקירוב לבבות בין יהודים לבדואים    

 זכויות הילד – קולות של ילדים 

    זהות תרבותית ושיח בין תרבויות 

אקדמית מכללה 
 וינגייט

מוגבלות גופנית בבית הספר מ בעלישילוב ילדים  – האחר הוא אני
 ובקהילה

מוגבלות מוטורית וסנסורית מ בעלישילוב סטודנטים  – האחר הוא אני 
 במסלול להכשרת מורים לחינוך גופני במכללה 

סטודנטים לחינוך גופני  – תרבויות ושפות, חינוך גופני כמגשר בין חברות 
ס ערכיות ב"מרכז פר-מוצאים בית לתפיסות חינוכיות רג"ב תכניתמ
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 לשלום"

 בעליבאמצעות משחקי קלאס לתלמידים  – הפסקות פעילות משלבות 
מרכיב  ,כיתות מיוחדות בבתי ספר רגיליםהלומדים בליקויי למידה 

לאוכלוסיות מיוחדותפני מבוא לחינוך גו מעשית בקורסהתנסות ב  
פעילות גופנית לנכים  ,האחר הוא אני – חינוך בונה קהילה מכילה 

 במרכז לאבחון ולטיפוח מוטורי מוגבלויות מוטוריות בעליולאוכלוסיות 

"האחר הוא אני" בתחום פעילות גופנית ואורח חיים  הלקדם את הססמ 
 בריא

מכללת סמינר 
 הקיבוצים

 ת בקהילהוקורס פיתוח מעורב

מרכז אקדמי ויצו 

 חיפה

 כרמלה-פסיכיאטרי "מאור" בטירתה פרסת ההוראת צילום בבי

 חיפהב חוגי העשרה לילדי פנימיית "אחוזת ילדים" במכללה 

דוד -פעילות העצמה בשכונת נווה, נשים יוצרות חלום – שגרירי רוטשילד 

 חיפה ב

 ושם"-מוזאון "יד ,קט גלויות לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואהפרוי 

ת מוגבלויו בעליאנשים ללסטודנטים ו להנגשת ההוראהפיתוח קורסים  ברל -מכללת בית
 הפרעות קשב או מ

מורה באמצעות למידה מבוססת פרויקט בקרב -קידום השיח תלמיד 
 ילדיםבקרב אוכלוסיות אתגריות ו

חינוך ללטיפוח הבנת השונות בין בני אדם פיתוח תכנית לימודים  
 המיוחד במגזר הערבי 

 ותרבות בהקשר של ריבוי זהויות ותרבויות"הצעת קורס בנושא "זהות  

-קידום הוראת אמנות במגזר הערבי והטמעת מודל הוראה הטרוגני ורב 
 תרבותי 

שילוב עקרונות החינוך בהכשרת סטודנטים להוראה של תלמידים בסיכון  
 פורמלי בבית הספר-הבלתי

 דרכי פעולהפיתוח ונושא "האחר הוא אני" עם הפיתוח הזדהות  
 באמצעות ספרות ילדים ונוער ברשת להנחלתו

 קבלת האחר בזיקה לקהילהלאחריות חברתית ולחינוך לאמנות,  

 צרכים מיוחדים שלהםסטודנטים חונכים סטודנטים  

 פרסת בי – אפרתה

 לחינוך

 חינוך לנתינה לאחר בקהילה

 האחר החרדי  מכללת אמונה 

המכללה האקדמית 

הערבית לחינוך 

 חיפה, בישראל

 האחר הוא אני – חינוך בונה קהילה

 השתלבות בעלי מוגבלויות בקהילה בראי היהדות בתהליך שיתופי מכללת שאנן 

  שלהםשילוב אמנויות הלכה למעשה בחינוך המיוחד )שילוב תלמידים  

 מוגבלויות בשיעורי האמנות במכללה(
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 מוגבלות פיזיתבהידרותרפיה לתלמידים הלוקים בפיגור שכלי ו  שינגטון וגבעת ו

 אלכוהולבשימוש בסמים ווהכשרה למניעת אלימות  תכניות 

 ח דורנרהכלה והטמעת דוהטמעת יעד ה 

 TSM-העצמת תלמידים יוצאי אתיופיה בעזרת ה חמדת הדרום

וינסקי ומכללת ל

 לחינוך 

וינסקי, גני ומכללת ל,  שונים אוריינות כקשר וכגשר בין-טיפוח שפה ורב

 ביבא-לוינסקי ועיריית תול

מעורבות בקהילה ובחברה לשם  – דברים שרואים משם לא רואים מכאן 

 קידום חברת מופת

 בניית מערכת תומכת לעבודה מעשית בנושא "האחר הוא אני" מכללת הרצוג

 

 

 

פיתוח מקצועי של עובדי  - מינהל עובדי הוראה

  הוראה

 

 

 הנחיות עבודה במרכזי פסג"ה

 רחובות

 שומרון

 כרמיאל

 טבריה

 חיפה

 מנח"י

 

  

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/Hanchayot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/Hanchayot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/rehovot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/rehovot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/shomron.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/shomron.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/karmiel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/karmiel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/taberius.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/taberius.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/pisgahaifa.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/pisgahaifa.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/pisgamanhi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/pituach/pisga/pisgamanhi.htm
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ישראל עם תרבות  – מורשת אגף - פדגוגיתמזכירות 

 ומורשתו 

 

 ,שם התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

 

אפיון 

קהל 

 היעד

היקף 

 ,התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

 אתראו ל קישור לחומרים שותפים תיאור התכנית

 חומרי למידה

 

גיליון צידה 

לדרך: היום 

הבינלאומי 

לזכויות 

אנשים בעלי 

 מוגבלויות

 

 

 

יסודי 

 וחט"ב

 

יחידות  4

 לימוד

 

מטרת הגיליון: הכרת הקשיים של 

בעלי מוגבלויות בהיבטים שונים של 

חייהם והבנת האחרות שלהם 

 .ותתחשבבו ותסובלנב

כל יחידה מורכבת מדפי לימוד 

  :הממוקדים בהיבטים שונים של הנושא

מחויבות  –"וחי אחיך עמך"  .1
 מוגבלויות בעליהחברה לאנשים 

מעמדם של בעלי מוגבלויות  .2
 בחברה: התחשבות או הדרה

נטוע סוס דהר"  ,"בכל איש עיוור .3
 בעל המוגבלות בעיני עצמו

 מוגבלת ,גם השפה, לפעמים .4

כתיבה והפקה 

המטה  –

 לתרבות ישראל

היום  –"צידה לדרך" 

הבינלאומי לזכויות אנשים 

 מוגבלויות יעלב

גיליון צידה 

לדרך: יום 

הקשיש 

 הבינלאומי

 

 

 

יסודי 

 וחט"ב

יחידות  5

 לימוד

מטרת הגיליון: טיפוח רגישות למקומו 

 מעמדולו של הזקן בחברה המודרנית

פעם  הוהבנה שכל אחד מאתנו יהי בה

 זקן ואחר.

לימוד כל יחידה מורכבת מדפי 

 הממוקדים בהיבטים שונים של הנושא:

א   .1 שָּׁ תִּ ר יחידות הלימוד בגיליון: "שֶׁ
על  – צעיר לנצח" )בוב דילן(

 קידוש הנעורים בחברה המודרנית
ים פֹּה .2 תִּ ם מ  ה, ה  יכָּׁ בִּ ְקנָּׁה מ   "ַהזִּ

ה" )מתוך שירו של אביב גפ ּבּושָּׁ ן, מִּ
על היחס לזקנים  – "עורי עור"(

 במציאות הישראלית
ַדְרתָּׁ פְ " .3 קּום ְוהָּׁ ה תָּׁ יבָּׁ ְפנ י ש  ןמִּ  "נ י זָּׁק 

על היחס לזקנים  –)ויקרא יט, לב( 
 ביהדות

"ואין אילן בלי שורשים ופרי ללא  .4
על תרומתם  –ניצן" )דידי מנוסי( 

והפקה  כתיבה

המטה  –

 לתרבות ישראל

יום הקשיש  –"צידה לדרך" 

 הבינלאומי

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/TarbutIsraelMoreshet/tzeydamugbal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/TarbutIsraelMoreshet/tzeydamugbal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/TarbutIsraelMoreshet/tzeydamugbal.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/CD34DAF9-948F-4137-A613-FE23E3E8F0BD/175699/kashish.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/CD34DAF9-948F-4137-A613-FE23E3E8F0BD/175699/kashish.pdf


 

29 
 

של הזקנים, שהיו אז צעירים, 
 להקמת המדינה

"מבצע סבתא": גיוס הנוער למען  .5
יוזמה  –הקשיש בקהילה 

 קהילתית 

יהדות 

 –אתיופיה 

זהות 

 ותרבות

 

 

 

יסודי 

 וחט"ב

יחידות  3 

 לימוד

ולהוקיר את חוברת שמטרתה להכיר 

את תרבותה של הקהילה האתיופית  ו

בתוך הקהילות והעדות  הייחוד

 בישראל.

 יחידות הלימוד בחוברת:

סופים לארץ ישראל ומוטיב יהכ .1
 החסידה בתרבות האתיופית

 בין מסורת לחידוש –חג הסיגד  .2
 המסע מאתיופיה כמסע של זהות .3
 

כתיבה והפקה: 

ה לתרבות המט

יועץ ישראל, 

הרב שרון  :תוכן

 שלום 

זהות  –הדות אתיופיה י

 ותרבות

גיליון צידה 

לדרך לחג 

 השבועות

 

 

יסודי 

 וחט"ב

יחידות  5

 לימוד

היחס של היא לבחון את מטרת הגיליון 

ערכים בהשוואה להחברה שלנו לאחר 

 בעיקר במגילת רות., היהודיים במקורות

 מבוא: "עשות משפט ואהבת חסד" .1
על מושג החסד ביהדות  – )מיכה ו, ח(

 החלתו על  האחרעל ו
 לחסד  בחברה החג השבועות  כדוגמ .2

לקט, פאה ושכחה, עיסוק בחוקי  –
 .וביטויים במגילת רות

יחידה זו  – חסדעל על מנהיגות ו .3
בוחנת את מגילת רות מההיבט של 

מנהיגות ומשווה את מנהיגותו של 
 אגבאלימלך למנהיגותו של בועז, 

עיסוק מעמיק באחריות שמנהיג צריך 
על עצמו כלפי החלשים  לקבל

 בחברה, ועל מידת החסד במנהיגותו 
 – כריועל תבונה ורגישות לגר ולנ .4

יחידה זו עוסקת בזהות המיוחדת של 
מגלה רגישות לגר הישראל, עם 

משחר היותו, ומאפשרת בחינה של 
 היחס לגר בימינו ונקיטת עמדה

 .בנושא
אהבה, חסד ותיקון עולם בתיקון  .5

 שבועות

כתיבה והפקה: 

המטה לתרבות 

 ישראל

 שבועות – צידה לדרך

גיליון צידה 

לדרך: האחר 

הוא אני  

במשנתו של 

יאנוש 

 קורצ'ק 

יסודי 

 וחט"ב

גיליון זה מזמן שיח על אחריותו של החינוך  

 לכבוד האדם ועל כוחו לתקן את החברה. 

ליון ארבע יחידות לימוד: בראשונה יבג

של קורצ'ק  סקירה ביוגרפית קצרה של חייו

 אחרותש היחידות הופועלו, בשל ועל

מובאות סוגיות מרכזיות בפועלו של קורצ'ק 

בזיקה לתכני המקצוע "תרבות ישראל" 

האחר הוא אני.  הנושא המרכז: תדגשהוב

קורצ'ק היה אחר בכמה מובנים: תפיסתו 

תה שונה מן יהייחודית באשר לחינוך הי

אחר תפיסות שהיו מקובלות בזמנו; היה ה

כיהודי בפולין וסיים את חייו בשל אחרות 

 .זו

 יחידות הלימוד:

והפקה:  כתיבה

המטה לתרבות 

 ישראל

האחר הוא אני במשנתו של 

 יאנוש קורצ'ק

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/129E6601-5EB0-4B58-9A67-B40DC7B03373/190096/hoveret_yahadut1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/129E6601-5EB0-4B58-9A67-B40DC7B03373/190096/hoveret_yahadut1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/TarbutIsraelMoreshet/shavuot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/TarbutIsraelMoreshet/korchak_yanush.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/TarbutIsraelMoreshet/korchak_yanush.pdf
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 –יאנוש קורצ'ק: המחנך והאדם  .1
יחידה זו מרחיבה את מושג האחריות, 

המארגן את נושאי הלימוד בתרבות 
. מומלץ לדון 'ישראל לכיתה ו

על עצמו  קיבלבאחריות שקורצ'ק 
ולחינוכם,  כבודם של הילדיםבדאגה ל

אחריות שדרש מחניכיו  בניהול בו
 חייהם המשותפים.

ים: על היחס ליהו .2 ַעמִּ ל לָּׁ א  ְשרָּׁ ין יִּ די ּב 
יחידה זו  –כאחר במשנתו של קורצ'ק 

ק של קורצ' הכפולהעוסקת בזהות 
השינוי בדעותיו כיהודי וכפולני, ועל 

האירועים לפני השואה בעקבות 
 תובמהלכה עד מותו. יחידה זו מחדד

סוגיות של זהות הנידונות בכיתה ז' 
במסגרת הנושא המארגן: "זהות 

 ישראלית בעולם משתנה".-יהודית
אחרים כמותך: קורצ'ק לחיות בין  .3

עוסקת זו  יחידה –ומדינת היהודים 
ק בארץ בשני ביקוריו של קורצ'

ישראל, על יחסו לארץ ישראל ועל 
מופת. חברת  בהשאיפתו להקים 

ידה זו מרחיבה את הנלמד בכיתה יח
במסגרת הנושא המארגן: "עם  ה'

 וארצו".
הילד כאדם במשנתו החינוכית של  .4

ק ייסד בבית היתומים קורצ' –קורצ'ק 
זוטא, כדגם לחברה  שלו עולם מתוקן

. הכבוד קנת בעולם המבוגריםמתו
והכבוד  העמוק שגילה כלפי הילדים

לעצמם ביחס העמוק שדרש מהם 
ולאחרים הם המסד לחברת מופת. 

יחידה זו מאפשרת הרחבה של הנושא 
"תיקון היחיד וחברה מתוקנת" 

בהוראת תרבות ישראל בכיתה ח',  
ומזמנת שיח על הערכים הבסיסים 

 הנחוצים בחברה מתוקנת.
 

מערך שיעור 

ליום 

הסובלנות 

 הבינלאומי

בהתאמות 

נדרשות, 

יכול 

להתאים 

לתלמידים 

בכיתות 

 'ח-'ה

 

שיעור 

 כפול

 מטרות: 

  "בירור והגדרה של המושג "סובלנות
 .מהיבטים שונים

 חוסר  ושל זיהוי ביטויים של סובלנות
 .סובלנות בטקסטים מסוגות שונות

  התנהגות ביחס לגיבוש עמדה ערכית
 .סובלנית בסביבה הקרובה

 

 מערך שיעור ומדריך למורה 

היום 

הבינלאומי 

לזכויות 

 האדם

יחידות  3 י"ב-'ה

 לימוד

 מטרות: 

  הכרת מגילת זכויות האדם והכרת
יהודיים העוסקים בערכי טקסטים 

 .כבוד האדם
  טיפוח מודעות למציאות של פגיעה

ת אדם בסביבה הקרובה של בזכויו
 .התלמידים

 אחריות ועידוד יוזמות לכיבוד   טיפוח
 ובקהילה. פרהסת בבי זכויות אדם

 

 יחידות הלימוד:

האחר  – אחריות חברתית :'ו-'לכיתות ה

בשיתוף עמותת 

 "במעגלי צדק".

היום הבינלאומי לזכויות 

 האדם

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/YemeyMudautLuach/Yom_hasovlanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/YemeyMudautLuach/Yom_hasovlanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/YemeyMudautLuach/YomZechoyotHadam.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/YemeyMudautLuach/YomZechoyotHadam.htm
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  בחברה

צדק  – כאן מתקנים חברה :'ח-'לכיתות ז

 חברתי בקליטת עלייה 

צדק חברתי על קו  לחטיבה העליונה:

 העוני 

 

כי עוד אאמין 

 –גם באדם 

ערכת למידה 

ליום המאבק 

הבינלאומי 

בגזענות 

 ובאנטישמיות

-חט"ב

 חט"ע

ערכת 

 למידה

הערכה עוסקת בשני נושאים מרכזיים  

 – השלובים זה בזה: האנטישמיות והגזענות

לשלול מהיהודים את זהותם היא  םשמגמת

מול מאבקם של היהודים  – האנושית

לשמירה על צלם אנוש ועל רוח האדם בכל 

 ,הומניזציה-תנאי. אל מול המסר של דה

 עומד ערך האדם כערך עליון.

  

 

יום המאבק הבינלאומי  

  באנטישמיות

סוגיות של 

מגדר ושוויון 

מגדרי 

בתרבות 

 ישראל

כיתות 

 'ח-'ה

ויחידות 

העשרה 

 נוספות

החוברת 

עדיין 

בתהליכי 

כתיבה 

 והפקה

העוסקות  תחומיות-ןיחידות לימוד בי

בתרבות ובמקומן במעמדן של נשים 

היהודית ובציונות, בהתאמה לנושאים 

 הנלמדים בתרבות ישראל. יחידות הלימוד:

  :'כיתה ה

לחזור למצרים  "והלא כל ישראל מבקשין -
)ספרי זוטא  מבקשות נחלה בארץ" ואתנה 

 .בנות צלפחד במדרשי חז"ל –כז( 

עיון  – בין נשים חכמות לארץ ישראל -
 .חכמתן של נשים בנושאבאגדות חז"ל 

בין דונה גרציה  – "אם תרצו אין זו אגדה" -
  .זאב הרצל-לבנימין

 

 : 'כיתה ו

 הסיפור שלא סופר –נשים חלוצות  -

 בין חלום למציאות –נשים חלוצות  -

 נשים חלוצות בימינו -

 

 : 'כיתה ז

מקומה ומעמדה של האישה בסידור  -
 .התפילה ובבית הכנסת

/ ברוך שעשני  ברוך שלא עשני אישה -
 כרצונו

 תפילות נשים -

 נשים בעזרה )עזרת נשים( -

יחד עם 

היחידה למגדר 

יון בין ולשוו

 המינים

 טרם הופק ופורסם

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/YemeyMudautLuach/antishemiyut_ve_gizanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/YemeyMudautLuach/antishemiyut_ve_gizanut.htm
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 : 'כיתה ח

שה בעולמם של ימקומה ומעמדה של הא -
 .כמקרה בוחן מסכת אבות –חכמים 

 .מהותיוהיכן הא –מסכת אבות  -

)אבות א,  שהיואל תרבה שיחה עם הא -
 ה(.

זכויות נשים בחברה מתוקנת ובמציאות  -
 .חיינו

 יחידות העשרה:

 נשים יהודיות פורצות דרך

ת  - שֶׁ א-מבוא: א  י יְִּמצָּׁ : )משלי לא, י( ַחיִּל מִּ
על היחס לאישה ולמנהיגות נשית בתרבות 

 .ישראל

 .מרים הנביאה -

 .דבורה אשת לפידות -

 .ברוריא אשת רבי מאיר -

 .בתו של ראש הגלות –ילתא  -

 .רחל מורפרגו -

 

 איש ואישה בסיפור הבריאה

שתי גישות  –שני סיפורי בריאה   -
 .מגדריות

על  – )בראשית ב, יח( אעשה לו עזר כנגדו -
 .שהימרקם היחסים בין איש לא

 השתלמויות מקוונות במט"ח

בין ַאֲחָריּות 

ְלַאֵחרּות 

בתרבות 

 ישראל

מורי 

תרבות 

ישראל 

בכיתות 

 'ו-'ה

 :מטרות שעות 30

  דרכי  םיישולורכישת כלים לתכנון

שיתרמו ללמידה למידה -הוראה

 .תרבות ישראלשל נושא משמעותית 

  המרכזרכישת כלים לשילוב הנושא, 

בהוראת תרבות  ,"האחר הוא אני"

 .ישראל

 

 נושאי הלימוד בהשתלמות:

רּות בתרבות ישראל:  - יּות ְלַאח  בין ַאֲחרָּׁ

 .מבוא ועקרונות ללמידה משמעותית

 .האחר: בין הדרה להכלה בפרשת השבוע -

דון איזה אחר יכול להתקבל למוע -

  .האקסקלוסיבי של )ספרות( חז"ל

א היחס לאחר מיקוד למידה בנוש  -

 .בפריסת לימודים

כולנו אחרים: האחר במציאות  -

 .הישראלית

  מט"ח
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חברה 

מתוקנת 

כחברה 

 מכילה

 

מורי 

תרבות 

ישראל 

בכיתות 

 'ח-'ז

 מטרות: שעות 30

 יישום דרכי לרכישת כלים לתכנון ו
למידה שיתרמו ללמידה -הוראה

 .תרבות ישראלשל נושא משמעותית 

  המרכזרכישת כלים לשילוב הנושא, 
בהוראת תרבות  ,"האחר הוא אני"

 .ישראל
 

 נושאי הלימוד:

בכלל  האחר: בין הדרה להכלה במשנה -

 .ובמסכת אבות בפרט

 –שה" י"שלא עשני א ,"שלא עשני גוי" -

 .האחר בסידור התפילה

של הרצל : בין  "אלטנוילנד"האחר ב -

 .אוטופיה למציאות

  .האחר בכור ההיתוך הציוני -

  מט"ח
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 אגף רוח וחברה - מזכירות פדגוגית

 

שם 

 ,התכנית

, המיזם

 הפעילות

 

אפיון 

קהל 

 היעד

 ,היקף התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

 אתראו ל קישור לחומרים תיאור התכנית

 

מסובלנות 

למניעת 

גזענות 

חיים לו

 משותפים

 

 

 תלמידים

 מורים

 מפקחים

 מנהלים

הכלה והתכנית מציעה דרכים לקידום סובלנות  ב"י-גן

מניעת דעות קדומות וגזענות באמצעות ול

בימי לוח קבועים במערכת;  הנושא שילוב

 מפגשים בין בעלי תפקידיםבבתחומי הדעת ו

 .תלמידים במערכת החינוךובין 

 אתר "האחר הוא אני"

 

 

 בתחומי הדעת מערכי שיעור - מזכירות פדגוגית

 

 

 לתפיסההצעת המזכירות הפדגוגית 

 אנגלית

 אמנות

 ארץ ישראל וארכאולוגיה

 גאוגרפיה

 היסטוריה

 מדעי החברה

 מולדת חברה ואזרחות

 מחול

 מחשבת ישראל

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/ui
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/ui
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/mazhap.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/english.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/english.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/Mayzame.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/Mayzame.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/ErezIsraelArchio.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/ErezIsraelArchio.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/Giografia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/Giografia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/history/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/history/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/history/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/history/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/moledet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/moledet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/Machol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/Machol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/machshevet/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/machshevet/
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 ספרות

 עברית

 ואסלאם ערבית

 צרפתית

 תושב"ע

 תאטרון

 תנ"ך

 

 

אגף  -נהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידעמי

 טכנולוגיות מידע

 

                                             

שם 

 ,התכנית

, המיזם

 הפעילות

 

אפיון 

קהל 

 היעד

היקף 

 ,התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

קישור  שותפים תיאור התכנית

 לחומרים

 אתראו ל

 

תקשוב 

 כהשתלבות

 

תלמידים 

בעלי 

צרכים 

 מיוחדים

 כלל הארץ 

נכון לחודש 

, 2015אפריל 

 2,379חולקו 

מחשבים 

 מותאמים

תכנית "תקשוב כהשתלבות" 

הוקמה במטרה לקדם 

צרכים  בעליתלמידים 

מיוחדים באמצעות טכנולוגיה 

מתקדמת. במסגרת התכנית 

מעניקים לתלמידים אלה 

 מחשבים ניידים ונייחים,

עזרי הנגשה ותוכנות  ,אייפדים

מותאמות, בהתאם להמלצת 

גורמי החינוך המיוחד. סיוע זה 

רך חיוני לתלמידים לצו

תפקודם במוסדות החינוך. 

התלמידים משתתפים 

בקורסים לשימוש מושכל 

במחשב, בהדרכות פרטניות 

 ,ובקבוצות קטנות בבתי הספר

ידי חונכים -עלוחלקם מלווים 

 אגף חנ"מ 

  מחשב לכל
 תלמיד

  מחוזות המשרד 

 :אתר המיזם

http://ww

w.orianit.e

-du

negev.gov.

il/histalvut

/ 

 

מסמך 

המתאר 

 :נתונים ועוד

https://do

cs.google.

com/docu

ment/d/1R

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/shafrut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/shafrut/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/ivrit/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/ivrit/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/arabic/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/tzarfatit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/tzarfatit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/Toshba.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/Toshba.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/teatron.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/teatron.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/tanach/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/tanach/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/histalvut/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/histalvut/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/histalvut/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/histalvut/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/histalvut/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/histalvut/
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
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tj9jStEDfJb .אישיים

BoDzmM7

6oce89SLh

nvRBgoyn

O0y2PKg/

edit?usp=

sharing 

 

סרטון 

המתאר את 

 :המיזם

https://ww

w.youtube.

com/watc

h?v=hlzXA

0cTJHw 

 

הקשר 

 דורי-הרב

 

 תות יכ

 ב"י-ד'

מפגשים  14

שבועיים 

)שעה וחצי כל 

 מפגש(

ערכית לחיזוק -תכנית חינוכית

דורי בתהליכי -הקשר הבין

למידת חקר ותיעוד מורשתם 

של האזרחים הוותיקים בכלים 

 דיגיטליים. 

כרות עם יהתכנית תורמת לה

קהילות שונות במדינת ישראל 

סיפורם, לחיזוק ערכי, עם ו

לטיפוח מחויבות ואכפתיות 

 לזולת ולצמצום הפער

הדיגיטלי. התכנית מעודדת 

תיעוד סיפורי מורשת באתר 

, הלאומי של מדינת ישראל

חיזוק הקשר בין  אגב

התלמידים לאזרחים 

הוותיקים; בשלב הראשון 

התלמידים מנחים את 

המבוגרים במיומנויות תקשוב 

שימוש בדואר בבסיסיות, 

 ,גלישה באינטרנטבאלקטרוני ו

ובשלב השני מתעדים יחדיו, 

את סיפורי  ,למידת חקר אגב

 המורשת של המבוגרים.

התכנית מאפשרת דיאלוג 

  מזה"פ )אגף
 מורשת(

  המשרד
לאזרחים 

 ותיקים

 מחוזות המשרד 

-הקשר הרב

 – דורי

מזקנים 

 אתבונן

)תהלים 

 קיט, ק(

https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtj9jStEDfJbBoDzmM76oce89SLhnvRBgoynO0y2PKg/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hlzXA0cTJHw
https://www.youtube.com/watch?v=hlzXA0cTJHw
https://www.youtube.com/watch?v=hlzXA0cTJHw
https://www.youtube.com/watch?v=hlzXA0cTJHw
https://www.youtube.com/watch?v=hlzXA0cTJHw
https://www.youtube.com/watch?v=hlzXA0cTJHw
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/kesher_rav_dori.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/kesher_rav_dori.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/kesher_rav_dori.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/kesher_rav_dori.aspx
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 מיגור גזענות ודעות קדומות.ו

Tec4Scho

ol 

למידה - 

שיתופית

-רב

 תרבותית

 

 

תלמידי 

 'כיתות ה

ממגזרים 

שונים 

 בארץ

פעילויות שיתופיות מקוונות  כיתות  113

של שיח בין קבוצות של מורים 

 ותלמידים מתרבויות שונות. 

  מזה"פ )אגף
 מורשת(

 מכון מופ"ת 

      מחוזות
 המשרד

למידע על 

   תכניתה

 

בתי ספר 

 תאומים

 

 

עשרות 

אלפי 

ילדים מגן 

 ועד תיכון

-למעלה מ

בתי ספר  600

ם בארץ ייהודי

 ובעולם

פרויקט בתי ספר תאומים הוא 

פרויקט הדגל של יחידת 

השותפויות בסוכנות היהודית, 

והמשתתפים בו יוצרים רשת 

עולמית. הפופולריות של 

הפרויקט נובעת מכך שהוא 

מעודד שינויים בתרבות בתי 

הספר, שינויים שמשפיעים על 

על המוסדות ועל התלמידים, 

את הסקרנות  ומגבירההורים, 

חקור את התפקיד הרצון לאת ו

של העם היהודי כקהילה 

 עולמית.

  מזה"פ )אגף
 מורשת(

  הסוכנות
 היהודית

  מחוזות
 המשרד

בתי ספר 

 תאומים

 

Schools 

online 

תלמידי 

בית ספר 

יסודי 

 וחטיבה

ספר בתי  56

 מכל המגזרים

פרויקט המאחד בתי ספר 

ממגזרים שונים ללמידה 

שיתופית בנושאים שונים 

ללמוד יכולים בהם הילדים ש

אלה מאלה וליצור מיזם 

משותף המתבסס על הלמידה 

 .המשותפת

  מחוזות
 המשרד

אתר 

 תכניתה

 

 

 

 

 

http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/Tec4Schools.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/Tec4Schools.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/teomim_sochnut.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/teomim_sochnut.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/Schools_Online.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/Schools_Online.aspx
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 החברה הערבית - חברה ונוערנהל ימ 

 

 ,המיזם ,שם התכנית

 הפעילות

היקף  אפיון קהל היעד

 ,התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 שותפים תיאור התכנית

מנהיגות צעירה עם 

 החינוך המיוחד.

תלמידים ובני נוער 

מהמנהיגות הצעירה עם 

 תלמידי החינוך המיוחד.

מפגשי תלמידים ובני  

נוער מהמנהיגות 

הצעירה עם תלמידי 

 החינוך המיוחד.

 

 אוהלי סובלנות:

 עכו.ב. 1

 . בפרדיס.2

. תלמידים ובני נוער 1

  ערבים ויהודים מבתי

 הספר בעכו.

. תלמידים ובני נוער 2

ערבים ויהודים מבתי ספר 

יעקב, -כרוןיזבזימר, ב

-מעגןבחוף הכרמל, ב

 פרדיס.במיכאל ו

1 .580 

תלמידים 

ובני נוער 

יהודים 

 וערבים.

2 .280 

תלמידים 

ובני נוער 

ערבים 

 ויהודים.

מפגשי תלמידים ובני 

 יהודים וערבים. נוער

אגף א' לחינוך 

לערבים ורשויות 

 מקומיות.

רכזי  145 .פרהס רכזי חח"ק בבתי השתלמויות רכזי חח"ק

 4-חח"ק ב

 ,השתלמויות

 שע'. 21

 השתלמויות

רכזי חח"ק להכשרת 

 .פרהס בבתי

 

השתלמויות מעורבות 

 חברתית א'

רכזי מעורבות חברתית 

 .פרהס בבתי

רכזי  165

מעורבות 

-חברתית ב

5 

 ,השתלמויות

 שע'. 15

 השתלמויות

רכזי להכשרת 

חברתית מעורבות 

 .פרהס בבתי

 

השתלמויות מעורבות 

 חברתית ב'

רכזי מעורבות חברתית 

 .פרהס בבתי

רכזי  118

מעורבות 

-חברתית ב

4 

 ,השתלמויות

 שע'. 12

 השתלמויות

רכזי להכשרת 

מעורבות חברתית 

 .פרהס בבתי

 

מנחי  18מנחי מועצות תלמידים השתלמות מנחי 

מועצות 

 להכשרת השתלמות

מנחי מועצות 
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תלמידים  .פרהס ונוער בבתי מועצות תלמידים ונוער

ונוער 

 ,בהשתלמות

 שע'. 3

 תלמידים ונוער בבתי

 .פרהס

 

בעלי  330 בעלי תפקידים בחח"ק. כנסים

תפקידים 

 בחח"ק.

כנס לכל בעלי 

תפקידים בחח"ק 

 פרהס בבתי

 וברשויות.

 עיריית נצרת

 

 

 וידיעת הארץ אגף של"ח - מינהל חברה ונוער

 

 

 

 

 ,המיזם ,שם התכנית
 הפעילות

 

אפיון 
 קהל היעד

 ,היקף התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

או  קישור לחומרים שותפים תיאור התכנית
 אתרל

 סדנת מפגש תרבויות
 

 

-כיתות ט'
 י'

 פרהס יתבכל ב
 המלמדים של"ח

שיעורים ויום  7
שעות  6סיור בן 

ממוקדים בקבלת 
 השונה

סדנת מפגש  מורי של"ח
 תרבויות

פעילות תלמידי של"ח 
 עם תלמידי ח"מ

 
 

-כיתות ח'
 י'

 פרמס פרס יתב
 בכל מחוז

מפגשים  כמה
משותפים ויום 

 שיא בטבע

 של"ח בשבילי הלב 
 ביבא-למחוז ת –

 של"ח בחיוך מיוחד
 מחוז מרכז –

 

 מש"צים בסיסי
 

 

  המש"ציםהנהגות  נושא מרכז לכנס מש"צים 6000-כ ט'-ח'

 
 מש"צים מתקדם

 

פעילות יזומה  מש"צים 800-כ י'-ט'
 בערים מעורבות

  

 יתתכנית של"ח בב
 לח"מ פרס

תכנית של"ח   י"ב-'ח
 מותאמת

  
 

פעילות הנהגת 
 ,מש"צים בקהילה

 למשל בבתי אבות

מש"צים בוגרים   י"ב-י'
מקיימים מפגשים 

וערבי תרבות 
 בבתי אבות

  
 

עם כרות יה  י' מסע חברתי
קבוצות תרבותיות 

שונות בחברה 
 הישראלית

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/Shelach/HoraahVehadracha/Sadnaoth.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/Shelach/HoraahVehadracha/Sadnaoth.htm
http://rcr.org.il/he-il/teacher-entrepreneur-award/winner-initiative.asp?InitiativeID=67
http://rcr.org.il/he-il/teacher-entrepreneur-award/winner-initiative.asp?InitiativeID=67
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/Merkaz/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7B2A9B8191-4B41-493B-8192-71C8306B1E9
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/Merkaz/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7B2A9B8191-4B41-493B-8192-71C8306B1E9
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אגף תכנים, תכניות, הכשרה  - מינהל חברה ונוער

 והשתלמויות

שם 

 ,התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

אפיון 

קהל 

 היעד

, היקף התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

 אתראו ל קישור לחומרים שותפים תיאור התכנית

התפיסה 

המערכתית 

לחינוך 

 ערכי

בהובלת 

מינהל 

חברה 

ונוער 

ובשותפות 

כלל מינהלי 

 המשרד

 ואגפיו

 

תלמידים  

וצוותים 

 חינוכיים 

בתי ספר 

 במחוזות

עיסוק מעמיק והוליסטי 

 :בערכים נבחרים

ערכים שנבחרו בבתי הספר 

  :תשע"דב

 3כבוד,  –בתי ספר  14: יסודי

  .קבלת השונה – בתי ספר

כבוד האדם,  – 18: יסודי-על

קבלת  – 12סובלנות,  – 15

  .פלורליזם – 1האחר, 

 

 

 

מינהלי 

המשרד 

 ואגפיו

http://cms.education.gov

.il/EducationCMS/Units/

Noar/TochniothUmifalim

/chinucherky.htm 

 

 סרטונים מהשטח:

http://cms.education.gov

.il/EducationCMS/Units/

Noar/TochniothUmifalim

/sirtonim.htm 

הובלת 

התכנית 

 "קיץ אחר"

 

אתר "קיץ 

 אחר"

http://cm

s.educatio

n.gov.il/E

ducationC

MS/UNITS

/Yam 

כל ילדי 

 ישראל

כל ילדי ישראל 

בכל המחוזות 

 ובכל המגזרים

גיבש תכנית  משרד החינוך

בעלת מתווה  ,מערכתית

בראייה  ,ערכי-חינוכי

המיועדת  . תכניתהוליסטית

 גיללילדים ולבני נוער מ

יסודי ועד -קדםהחינוך ה

התכנית  .לבוגרי כיתות י"ב

-טרוםל –שלב הכנה כוללת 

, ושלב הפעלה חופשת הקיץ

 .  למהלך החופשה

התכנית מספקת מענה 

חינוכי בנושאים שונים 

העולים במהלך חופשת הקיץ 

על הרצף שבין עידוד  –

תרבות פנאי חיובית 

ומשמעותית למניעת 

התנהגויות סיכון. התכנית 

מינהלי 

 המשרד

 ואגפיו

 :עיר הילדים והנוער

http://cms.education.gov

.il/EducationCMS/Units/Y

am/yesodi/kidscity.htm 

 :קייטנות דיגיטליות

http://cms.education.gov

.il/EducationCMS/Units/Y

am/alyesodi/digital.htm 

 :יורדים בטוח לאילת

http://cms.education.gov

.il/EducationCMS/Units/Y

am/alyesodi/eilat.htm 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/chinucherky.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/chinucherky.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/chinucherky.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/chinucherky.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/sirtonim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/sirtonim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/sirtonim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/sirtonim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yam
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yam
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yam
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yam
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yam
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yam
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/yesodi/kidscity.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/yesodi/kidscity.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/yesodi/kidscity.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/yesodi/kidscity.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/digital.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/digital.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/digital.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/digital.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/eilat.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/eilat.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/eilat.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/eilat.htm
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מאפשרת תהליך עומק, 

המחזק ומעצים את פעילות 

 הרשויות המקומיות בקיץ. 

 

 :חברים לנוער בחופיםמת

http://cms.education.gov

.il/EducationCMS/Units/Y

am/alyesodi/chofim.htm 

 :חינוך מיוחד בקיץ

http://cms.education.gov

.il/EducationCMS/Units/Y

am/ganim/chinuchm.ht

m 

 

 כתיבת תכנים

היום 

הבינלאומי 

למניעת 

 גזענות

 

 -חט"ב

 חט"ע

קובץ פעילויות ומידע בנושאי  

רקע גזעי, גזענות, אפליה על 

 .סובלנות-שנאת זרים ואי

 http://cms.education.gov.il/

EducationCMS/Units/Noar/

Miscell/gizanut.htm 

 

יום 

הסובלנות 

 הבינלאומי

 

 

 -חט"ב

 עחט"

פעילויות בנושא סובלנות  

וקבלת האחר, שיח מכבד, 

התמודדות עם גילויי גזענות 

 .וסטראוטיפים

 http://cms.education.gov.il/

EducationCMS/Units/Noar/

Miscell/yomsovlanut.htm 

 

המסע של 

יהודי 

 אתיופיה

 

-חט"ב

 חט"ע

פעילויות, סיפורים אישיים,  

 .יוזמות חינוכיות ומקורות מידע

 http://cms.education.gov.il/

EducationCMS/Units/Noar/

KatalogPirsumim/ToldothH

aamVehamedinah/Hamasa

ShelyehudeiEthiopiah.htm 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/chofim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/chofim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/chofim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/alyesodi/chofim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/ganim/chinuchm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/ganim/chinuchm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/ganim/chinuchm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/ganim/chinuchm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/gizanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/gizanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/gizanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/gizanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/yomsovlanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/yomsovlanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/yomsovlanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/yomsovlanut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/ToldothHaamVehamedinah/HamasaShelyehudeiEthiopiah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/ToldothHaamVehamedinah/HamasaShelyehudeiEthiopiah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/ToldothHaamVehamedinah/HamasaShelyehudeiEthiopiah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/ToldothHaamVehamedinah/HamasaShelyehudeiEthiopiah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/ToldothHaamVehamedinah/HamasaShelyehudeiEthiopiah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/ToldothHaamVehamedinah/HamasaShelyehudeiEthiopiah.htm
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 קהילתי, ילדים ונוער-אגף חינוך חברתי - מינהל חברה ונוער

שם 

 ,התכנית

, המיזם

 הפעילות

 

אפיון קהל 

 היעד

היקף 

 ,התכנית

 ,המיזם

 הפעילות

 

אפיקי פעילות 

 במסגרת התכנית

 שותפים

 

 

 אתראו ל קישור לחומרים

התפתחות 

אישית 

ומעורבות 

 חברתית

כל  'תלמידי כיתות י

 שכבות י'

התנסות אישית 

 ש' 60בהיקף 

 

http://meyda.education.gov.il/f חברתיים ארגונים וגופים

iles/noar/achermeoravut.pdf 

מועצות 

התלמידים 

והנוער 

בבתי 

הספר, 

ברשויות, 

במחוזות 

ובמועצה 

 הארצית

מגוון 

 תואוכלוסיה

שולחות נציגים 

 שנבחרו

בבחירות 

דמוקרטיות 

צגן ולקשר ייל

בינם ובין הגוף 

 התומך. 

מדובר על 

 30,000-כ

בני נוער 

מכל מגוון 

האוכלוסי

 בארץ.  ות

חינוך לאורח חיים 

 באמצעותדמוקרטי 

קבוצת בני נוער 

נוער מכל  – נבחרים

 ות,מגוון האוכלוסי

 הארץ רחבימכל 

 ומכל הדתות. 

מפגשים קבועים 

 ,מסגרות ארבעב

היא כשהמטרה 

 רכיוצללענות 

התלמידים ובני 

הנוער ולשמש להם 

לפתרון קול ו פה

 בעיות. 

ספר, השלטון בתי 

המקומי, מנהלי 

קוח יהמחוזות, הפ

הכולל, המזכירות 

 ועדות כל הפדגוגית, 

)למעט חוץ הכנסת 

משרד ראש  ,וביטחון(

)יוזמות  הממשלה

 בית הנשיא ,ומפגשים(

)ייצוגיות בכנסים 

 משרד החוץ,, אירועים(בו

 משלחות רשמיות

 מפגשים(,ב)בסדרה ו

יוניסף, אונסקו, האיחוד 

הרשות  ,האירופי

למלחמה בסמים, עיר 

ללא אלימות, מצי"לה, 

אור ירוק, מדע 

וטכנולוגיה, האגודה 

לשימוש נכון באינטרנט, 

גוגל ישראל, ועד ההורים 

המרכזי, צה"ל מיטב, 

יל, יועד למען החוה

קליטת ול עמותות לחינוך

אגודת מנהלי  ,היעלי

מחלקות  ,יחידות הנוער

 .החינוך ברשויות

  

 

דרך  ,יתאתר המועצה הארצ

 המינהל ודרך המשרד, 

דף הפייסבוק של המועצה 

מיליון ומאה אלף  – 1,000,100)

 (,חברים!

  ,במספר( 7ל )"חוזרי מנכ

 אתר מינהל חברה ונוער,

  ,אתרי הנוער בערים השונות 

 מרכזי ההדרכה ברשויות.

זרעים של 

 שלום

תלמידים 

תה ימסיימי כ

תלמידים ט', 

בוגרים ומלווי 

2,000 

 איש

תה ימיון תלמידים בכ

 םוהכנת ט' 

למשלחת בינלאומית 

 -צותיום באר 23בת 

משרד החינוך, משרד 

החוץ, הקונסוליה 

האמריקאית, הבית 

הלבן, נשיא המדינה, 

אתר מינהל חברה ונוער, אתר 

 "זרעים של שלום" באנגלית. 

http://meyda.education.gov.il/files/noar/achermeoravut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/achermeoravut.pdf
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 , במדינת מיין. ריתהב .משלחות

מפגש בין נוער 

סוך ממקומות סכ

שונים, בעיקר 

 מזרח התיכון .מה

 וקיום חזרה לארץ

מפגשים בנושאי 

בור, ייחסי צו מנהיגות

 ניתוח מקרים 

עם והתמודדות 

 קונפליקטים. 

נוער ממדינות המזרח 

התיכון, משרד ראש 

הממשלה, משרד 

 הביטחון.

מפגשים 

בחברה 

 הישראלית

מפגשים בין 

מגזרים בחברה 

 הישראלית

קיום, ותיקים -דו 

ועולים, דתיים 

 .םחילוניו

 

מינהלי משרד החינוך, 

גופי מגזר שלישי, מגזר 

 .רביעי

http://cms.education.gov.il/Ed

ucationCMS/UNITS/Noar/Tech

umeiHaminhal/ChinuchChevrat

hi/ 

 :יום האחדות

http://cms.education.gov.il/

EducationCMS/Units/ui/yam

im/yomachdut.htm 

 

  מועצת ארגוני הילדים והנוער

 

אמנת 

ואהבת 

 לרעך כמוך

 

 

 20,000 בני נוער

 בני נוער

יצירת 

אמנת בני 

נוער 

ברוח 

קבלת 

האחר 

והחתמת 

נוער וסגל 

חינוכי 

כלל מ

ארגוני 

הנוער 

 .בישראל

צבאיות, החברה -מכינות קדם

 .למתנ"סים

לחצו לדף הפייסבוק של המיזם 

 .כאן

 

 

מערכי 

שיעור 

בארגוני 

 50,000 בני נוער 

 בני נוער

העברת 

מערכים 

ברוח 

האחר "

" הוא אני

ת דגשהבו

נושא 

תרבות, ו , חוגי סיירות"אחריי"

, הצופים "בת מלך", "פרחי הדגל"

, "איגי"הערבים, תנועת נוע"ם, 

 ".אות הנוער"

 – חוברת של ארגון חרדיקישור ל

על עצמו  שקיבל "פרחי הדגל"

 ":האחר הוא אני"נושא לעסוק ב

 .לחצו כאן

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/yamim/yomachdut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/yamim/yomachdut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/yamim/yomachdut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/yamim/yomachdut.htm
https://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%95%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%9A-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%9A/287704701433453?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%95%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%9A-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%9A/287704701433453?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%95%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%9A-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%9A/287704701433453?fref=ts
http://meyda.education.gov.il/files/ui/PircheyDegel.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ui/PircheyDegel.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ui/PircheyDegel.pdf
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 – הנוער

האחר 

 הוא אני

 

קבלת 

השונה. 

נבנו בין 

15-10 

מערכי 

שיעור 

שונים 

 והם

הועברו 

ידי -על

מדריכים 

בארגוני 

 .הנוער

 מועצת תנועות הנוער

 

 תכנית

לשילוב ילדים 

צרכים  בעלי

מיוחדים 

בתנועות 

 נוער

 

 

ילדים ובני 

 בעלינוער 

צרכים 

מיוחדים 

וילדים ונוער 

החברים 

בתנועות 

 .נוער

שנתית -רב תכנית

 ארצית 

מטרתה לעודד 

השתלבות מיטבית של 

 בעליילדים ונוער 

 נוער. מוגבלות בתנועות

 מפתחת כלים  תכניתה

תדריך לשילוב ו עודיםיי

לשינוי  וכלים שילוב

. מודעותולעמדות 

ם א"גם התכנית:  קמפיין

אל  ,זה קשה יותר

 .תפספס חבר"

מת"ן ,משרד 

החינוך, משרד 

הרווחה, 

אשלים, קרן 

, המוסד "שלם"

טוח לאומי ילב

והמרכז לשלטון 

  .מקומי

 @Oritבאתר מת"ן ודרך 

tni.org.il –  מרכזת

 .תכניתה

 

שומרים על 

 , הדמוקרטיה

עצרת 

משותפת 

 בכיכר רבין

 

 

שדרת 

ההנהגה 

הבוגרת של 

 תנועות

 ,ש"ש הנוער,

שכבות 

בוגרות 

וחניכים 

צעירים 

בתנועות 

 הנוער.

הקף ארצי לאורך 

 השנה.

מתקיימת זו  תכניתה

היא ה, יהשנה השני

מאפשרת שיח עמוק 

אחריותנו  בנושאים

לשמירת מדינת ישראל 

-כמדינה יהודית

דמוקרטית, סובלנות, 

 ערבות הדדית ומניעת

  .גזענות

במסגרתה מתקיימים 

ימי עיון  ,מפגשים

תנועתיים -וסמינרים בין

לכלל שדרת הנהגות 

 ,ש"ש, להתנועות

ת ובוגרה ותשכבל

 לחניכי התנועות.ו

עצרת משותפת קיום 

שנשאה לציון רצח רבין 

שומרים "הכותרת  את

 ."על הדמוקרטיה

מת"ן וכלל 

  .תנועות הנוער

חוברות  :באתר מת"ן

  .ועוד הדרכה, תיעוד
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מסע 

 – המושבות

הכרות 

מעמיקה 

 ושיח בין

בני  חניכי

עקיבא 

חניכי ו

הנוער 

העובד 

 דוהלומ

הנהגות 

 התנועות 

הנהגות תנועות הנוער 

בני עקיבא והנוער 

 .העובד

משתתפים  100-כ

במעגל הראשון ומאות 

 במעגלי ההמשך.

שיח בין הנהגות 

כרות יהתנועות לה

 סובלנות.לפיתוח ו

 הנוער תנועותהנהגות 

ר והנוע קיבאעי בנ

יצאו  ומדלהעובד וה

לסמינר נודד בן מספר 

אלו את אלו ימים להכיר 

על ולשוחח על הדומה ו

 .ביניהם השונה

בני עקיבא 

והנוער העובד 

על  .והלומד

על זו ו תכנית

ן השותפות בי

התנועות, 

ות שתי מועמד

התנועות 

פרס לקבלת 

"ירושלים 

  .לאחדות"

אתרי הנוער העובד 

  .והלומד ובני עקיבא

 – גוונים

 להכרות 

 בין שיחלו

מגוון חברות 

בחברה 

  הישראלית  

 

  

 לי "מזכ

תנועות 

הנוער 

  וראשיהן.

לים ובעלי "מזכ 20-כ

כלל בתפקידים בכירים 

 תנועות הנוער.

שיח לכרות וילה תכנית

חברה ב בין מגוון חברות

הישראלית, כל מפגש 

כרות עם ימוקדש לה

 מגזר אחר.

 תכניותשמטרה היא ה

שיח לכרות וילה נוספות

גם בדרגי  יתקיימו

כל אחת  שלהמשנה 

גם בקרב מהתנועות ו

  .תוהבוגר ותשכבה

מת"ן, משרד 

החינוך, 

פדרציית סן 

פרנסיסקו, קרן 

 ."אלול"אביחי, 

 מידעולכולה  תכניתל

עליה:

Shlomit@tni.org.il.  

 תכנית

הוקרה 

לפצועי 

צה"ל 

ופעולות 

 איבה

 

כלל חניכי 

תנועות 

 הנוער.

 ,ארצית תכנית

בהובלת ועדת הדרכה 

של מועצת תנועות 

  .הנוער

מועצת תנועות הנוער 

ודי יום ייח ציוןקידמה 

להוקרה לפצועי צה"ל 

התכנית  .איבהופעולות 

בנושא  הסברהכללה 

חוברת הדרכה לכלל ו

הגילאים העוסקת 

בהתמודדות עם האחר 

 הוקרה לעשייתו.בו

מת"ן, משרד 

החינוך, ארגון 

  .נכי צה"ל

  .באתר מת"ן

ותיקים 

 – בתנועה

לקידום 

בין דיאלוג 

חניכי 

תנועות 

הנוער 

אזרחים ו

 ותיקים 

ה יעשילו

 משותפת

כלל חניכי 

תנועות 

 .הנוער

-תכנית ארצית רב

  .שנתית

תכניות, של יזום יקידום ו

בין  פרויקטים ומפגשים

חניכי תנועות נוער 

לקידום  לאזרחים ותיקים

, סובלנות שיח מכבד

 וערבות הדדית. 

 

 

מאפשרת  תכניתה

ניצולי  עםה ושיתוף יעשי

אזרחים עם שואה, 

ותיקים הזקוקים 

מת"ן, משרד 

החינוך, משרד 

לאזרחים 

  .ותיקים

 אתר מת"ן.

mailto:Shlomit@tni.org.il
mailto:Shlomit@tni.org.il
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אזרחים עם לתמיכה,  

ותיקים התורמים 

  לתנועות.

שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

אפיון קהל 
 היעד

קישור  שותפים
 לחומרים

 אתראו ל

ישראל 
ערבין זה 

 לזה

תהליך של עשייה אזרחית, של כיתות 
או של שכבות, בקהילה או בסביבה, 

 מפגשי הכנה של לימודהמבוסס על 
טקסטים בעלי באו מקורות ישראל ב

תכנים של דמוקרטיה וסובלנות, בזיקה 
לנושא הנבחר בתחום העשייה 

האזרחית )בנוסף לתכנית "מעורבות 
 .אישית"(

בתי ספר של  23
 המינהל

תלמידי חט"ב 
 חט"עו

    

 שקמה
 
 

          

  
 דיאלוג 

  

 או מפגשים של תלמידים עם מורה
מנחה העוסקים בנושאים רלוונטיים 

ש שיח ידגמלעולם התלמידים. המפגש 
פתיחות  ,הקשבה ואמפתיה ,מכבד

 והכלת חולשת הזולת ומצוקותיו.

 עה שבועית לכל כיתהש
 במשך כל השנה. 

תלמידי כיתות 
מחנכים,  ,י'-'ז

צוות חינוכי 
שמוכר 

  .לתלמידים

    

כל כיתה מתחלקת 
 לשתי קבוצות. 

  

  
חג פורים 

בית ב"
הבריאות

)מוסד  "
סיעודי 

-ביד
 מרדכי(

  

מפגש בין בני נוער  -מסיבת פורים 
-ה מבוגרת סיעודית בידילאוכלוסי

  :מרדכי
 .משלוח מנות –תלמידי כיתות ח' 

 .המגילההמחזת  –' תלמידי כיתות י

בחג  פעמי-מפגש חד
תכנית , כחלק מהפורים

 למעורבות קהילתית.
  

תלמידי כיתות 
י', -ו 'ח

מחנכים 
ומורים 
 מלווים. 

בית "צוות 
 "הבריאות

-ביד
 .מרדכי

  

הכנת קיר 
דקורטיבי 

בית "ל
הבריאות

-ביד "

 וזמה של שתי תלמידות מכיתה י'י
רת קיר דקורטיבי אמנותי במבנה ייצל

 מרדכי. -ביד "הבריאות בית"של 

פעילות הנכללת 
תכנית למעורבות ב

 , התקיימהקהילתית
מעבר בשעות ש

 התנדבות. ב ם,לימודיל

שתי תלמידות 
מכיתה י' 

 .מב"ר

רת חב
קיבוץ 

שעוסקת 
בתחום 

הדקורציה 

  

תכניות/ פעילויות/ יוזמות/חומרים  -מיפוי העשייה 

 במחוזות

 מינהל התיישבותי

  

 מינהל החינוך הדתי
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מלווה  מרדכי
מקצועית 

את 
 .הפרויקט

  
תלמידים 

מלווים 
 תלמידים

  

תלמידים בוגרים חונכים תלמידים 
מכיתה ז' ומבית הספר היסודי צעירים 
 ."חופים"

מפגשים קבועים 
 .במהלך כל השנה

תלמידי כיתות 
, כחלק י'

עורבות מהמ
 .קהילתיתה

צוות 
חינוכי 

משקמה 
חופים, מו

 אנשי קשר. 

  
  
  

יום 
קולנוע 

במכללת 
 "ספיר"

, וע כמדיום מתווך בין קצוותקולנ
 נרטיביים שונים.  תדגשהב

י מרוכז תמפגש סדנ
 יום לימודים במכללה. ב

תלמידי מגמת 
קולנוע 

משלושה בתי 
 .ספר

צוות 
אקדמי 

ממכללת 
  ",ספיר"

  

הפקת תוצרים קצרים  .השונות כיתרוןעל זרקור על הזרות ו
 במהלך  הסדנה. 

צוות 
הקולנוע 

ת ביב
 פר,הס

 .תלמידים
מפגש עם אנשי   

 אקדמיה.
  

מרוץ 
 –הבנים 

לזכר 
ת בוגרי בי

 פרהס
שנפלו 

במלחמו
ת ישראל 

לות וובפע
 איבה

מרוץ מסורתי בהשתתפות כל תלמידי 
 ,, מי בריצה ומי בהליכהפרהסת בי

  .נציגי המשפחות השכולות, הורים

סיום יום שלם לציון 
. יוזמה של 'א מחצית

 . פרהסת תלמידי בי

משפחות 
שכולות, כל 

ת תלמידי בי
, הורים, פרהס

רפים מצט
נוספים 

מהקהילה. 
הזדמנות 

לחיזוק הכלת 
 –האחר 

מדליה על 
מאמץ מיוחד 

 לתלמיד
-סיהסובל מ

 פי.

תלמידים, 
צוות, 

הורים, 
 .אורחים

https://on
edrive.live.
com/?cid=
7BCB3197
4CD696F6

&
id=7bcb31
974cd696f

%2143876. 

לראות 
את שון 
ולא את 

 – השוני
הפקת 

חוברת 
לזכרו של 

 שון

בעקבות מותו של שון  – א מתוכנןל
 לייבוביץ' ז"ל.

בעיקר בימי השבעה. 
 –סדנות שיח וכתיבה 

ללמוד מהאחר, 
 מהשונה.

כל תלמידי 
 פרהסת בי

והצוות 
 .החינוכי

המשפחה, 
גורמי חוץ 

שעבדו עם 
שון, מערך 

הייעוץ 
הפסיכולוג

 .י

 .לעיל אור

טיול ט"ו 
 בשבט

באזור המועצה  'מסלול ייחודי לשכבת ז
 .האזורית

יום שלם של סיור רגלי 
באזור גבעת חוליקת, 

 .מוא"ז חוף אשקלון

שכבת י'  שכבת ז'
והצוות 
 .החינוכי

  

https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214387
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מבצע התרמה לאחר  .עורכים התרמות 'תלמידי שכבת ז התרמות 
 .שעות הלימודים

תושבי 
המועצה 
 .האזורית

אלו"ט, 
עמותה 
לילדים 
חרשים 

 .ווריםיוע

  

התרמות 
 דם

תרומת דם של מגן דוד אדום למטרות 
 הצלה 

ת בוגרי בי 'ב במחציתיום אחד 
 פרהס

מגן דוד 
 אדום

https://on
edrive.live.
com/?cid=
7BCB3197
4CD696F6

&
id=7bcb31
974cd696f
6%214569. 

סיור 
 דתות

תלמידי  יום סיור הכרת דתות בישראל
 'שכבת ח

אתרי 
דתות 
 בארץ

מתוכנן 
 לחודש מאי

מעגלי 
 שיח 

פר ס מפגש עם תלמידים מבתי
 .מגזרים אחריםב

תלמידי  סדנה במשך יום
 שכבת י'

בתי ספר 
 ממגזרים

 אחרים

מתוכנן 
 לחודש מאי

פסיפס 
החברה 

 הישראלית

סיפורים  שלהןמפגשים עם דמויות 
הקשורים לתהליך  ,אישיים ייחודיים

 .השתייכותם לחברה הישראלית

תלמידי  ערב מפגשים
שכבת י' 
 והוריהם 

מתוכנן   
 לחודש מאי

      עמיאסף
  

פרויקט 
ראש 

 לאריות
  

 'ט-ו 'תלמידים משכבות ח 80
מיזם משותף  – משתתפים בפרויקט זה

של המרכז הבינתחומי בהרצליה, 
.  ליד אוניברסיטת סטנפורד וארגון

הפרויקט עוסק ביכולת לעבוד במשותף 
-וביעילות עם בני נוער מבאקה אל

לפתח כישורי מנהיגות  , ומטרתוגרבייה
 יותלה תכניתאפשר לחניכי הלו

למנהיגים במגוון זירות. התלמידים 
לאומיות להעצמה -דנות חדעברו ס

נפגשו עם נוער , לאחר מכן מנהיגותלו
ש יצירתי, ערכי מבאקה למפג

ברל. -בביתומשמעותי במדרשה 
המפגש הראשוני היה מהנה ומרגש, 

בו  ואך בהחלט ניכר ,מעט מהוסס
ניצנים להמשך היכרות ושיתוף פעולה. 

בני  :13.5מפגש השיא יתקיים בתאריך 
פגשו ביער יי נוער משני בתי הספר

 סבא ליום פעילויות משותפות.-כפר

, יומיים-מפגשים חד 5
להרחיב  היא הכוונה

ליצור  ,מפגשים אלו
פלטפורמה למפגשים 

בין צוותי בתי הספר 
 לקידום ולעודד שיח
 קיום-סובלנות ודו

  .מניעת גזענותול
 

תלמידי 
 .ט'-שכבות ח'

רכזות 
המקצוע, 
מחנכים, 

בנות 
מארגון 

 .ליד

 

https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
https://onedrive.live.com/?cid=7BCB31974CD696F6&id=7bcb31974cd696f6%214569
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איסוף 

מצרכים 
למשפחו

ת נזקקות 
והתרמה 

לעמותות 
אלו"ט, 

האגודה 
למען 
חולי 

סרטן 
 ועלם

  

ט' יזמו והובילו -ו 'תלמידי שכבות ז
מבצע איסוף מצרכים למען משפחות 

בשיתוף עם  ,נזקקות בתחומי המועצה
לראש השנה  'שכבת ט :עמותת אחים

קיימנו מבצעי  ,ושכבת ז' לפסח. בנוסף
אלו"ט, האגודה התרמה לעמותת 

הלאומית לילדים אוטיסטים. תלמידי 
שקלים.  21,000שכבת ז' גייסו מעל 

 ,שכבת ח' התרימה לעמותת עלם
לאחר הרצאה של נציגה של העמותה 

דיברה על נוער במצוקה ועל בה ש
הבית הפתוח שהעמותה מציעה. 

 11,000בהתרמה גויס סכום של 
במיזם יוצא דופן,  ,שקלים. שכבת ח'

פסקה פעילה משמעותית ה הערכ
וערכית להגברת המודעות למחלת 

הסרטן ולגיוס תרומות למען מתן בר, 
מאחד היישובים שחלה  שלושילד בן 

היה זקוק להשתלת מח שבמחלה ו
 24,000-עצם. השכבה גייסה למעלה מ

הועבר להורים הסכום  ,שקלים
ערכה שכבת ט' בהתרגשות מרובה. 

ס גוי ,התרמה לאגודה למלחמה בסרטן
שקלים.   איתן  20,000סכום של 

ט' בנושא -לשכבות ח' ישראלי הרצה
 ראייה.   יעיוורון והחיים בצל לקו

 
 
 
 

תלמידי  סמר -חודש פברואר
 השכבות

רכזים 
 ומחנכים

 

  
 דור לדור

  

  :חידשנו את פרויקט "דור לדור"
סבים וסבתות  לומדים את רזי המחשב 

עם נכדיהם משכבת ז'. במפגשים 
מיתרונותיו כל צד תורם  ,ההדדיים

דורי. למידה הדדית -ןילחיזוק הקשר הב
להבנה  ותוחוויות משותפות תורמ

וכך  ,טובה יותר של בן הדור האחר
יוצרים מערכת שורשית וערכית 

 בחברה.
  

ועד  סהחל מחודש מר
 ,הלימודים תסוף שנ
להרחיב  היא הכוונה

את הפרויקט בשנה 
 .הבאה

רכזת  שכבת ז'
ז' שכבת 

 ומחנכות

  

  
  

יום 
המעשים 

 הטובים

תלמידי שלוש השכבות ניקו וטיפחו 
את את מגרש הספורט ו   ,פינות נוי

ובמיוחד את האנדרטה לזכר  ,כיתותה
לרווחת כלל הספר, נופלי בית 

התלמידים. כמו כן, תלמידי השכבה 
הכינו כרזות בנושא גלישה בטוחה, 
שימוש בטוח ביישומיים באינטרנט 

ובפלאפונים, סיקרט, ווטצאפ, פייסבוק, 
תופעת  הדגשוסנפצ''ק ואינסטגרם. ה

" ברשת. תלמידי שכבת ט' הבריונות"
הרקידו את תלמידי החטיבה וחילקו 

המודעות  צמידים צבעוניים להגברת
כללים ללשימוש הולם באינטרנט ו

רכזים  כלל השכבות יום המעשים הטובים
 ומחנכים
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 לגלישה בטוחה.

משלחת 
 מגרמניה

יצאה  ,בשנת הלימודים תשע"ד
, שכבת פרהסת משלחת של תלמידי בי

  .גרמניהל ט'
 
 

השנה אנו מארחים קבוצה של 
 תלמידים מגרמניה ומוריהם.

 
 
 

 ,זיכרון ושואה ים:נושאבמעגלי שיח 
הכרת האחר,  סובלנות לעומת גזענות,

קבלת האחר, הזכות לכבוד והחובה 
לכבד, דילמות ערכיות ומוסריות, 

 אנטישמיות ופלורליזם. 
  

  
: שמונה ימים מרוכזים

25.4.2015-14.4.2015. 
 
 

פעילויות בבית הספר 
 .וטיולים ברחבי הארץ

  
בני משלחת 

נוער, כיתות ה
הלימוד של 

 ,המארחים
אורחינו 

הגרמנים,  
הורים וצוות 

 חינוכי.
  
  

    

בז'ה 
 נבבה

ט יהרצאה של האצן העיוור אשר החל
הצליח לכבוש שלא להיכנע למוגבלותו ו

 ות.וגאוגרפי ותפסגות אנושי

    'ז-' ושכבות י שעה וחצי

איתם 
 ישראלי

אשר  ,הרצאה של איתם ישראלי
התעוור עקב מחלה. איתם הוא ראש 
נבחרת שיט העיוורים בישראל ומיצג 

 .אותנו בתחרויות בינלאומיות

     'ט-'שכבות ח שעה וחצי

צוות 
 – איתמר
חלוקת 

מזון 
 ,לנזקקים
בשיתוף 
עמותת 

"הזן את 
 ל"והכ

יוצאת בימי חמישי אחת לשבועיים 
 חלקלעם המחנכת אחת מכיתות י"ב 

 חבילות מזון לשבת לנזקקים.

בימי חמישי אחת 
 לשבועיים לאורך השנה. 

שכבת י"ב, 
מחנכים, צוות 

 המורים.

    

צוות 
 –איתמר 
יציאה 
לבית 
אבות 

סיעודי 
-בהוד

השרון 
בפורים 
לשמח 

צוות של  ,פוריםהבחופשת   ,די פוריםמ
לשמח מורים, תלמידים ובוגרים יוצא 

זכרו של בוגר בית הספר, ל – קשישים
 איתמר מוצפי ז"ל, וכהמשך דרכו.

צוות, מנהלת,  שעתיים -פורים 
תלמידים 

משכבות י', 
י"ב ובוגרי  ,י"א

 בית הספר.
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 קשישים

יצחק-אלוני  
  

פעילות 
תאטרון 
בנושא 

 דמוקרטיה
  

תלמידי שכבות  ,בעקבות אירועי הקיץ
 יי"ב עברו שיעורי חינוך בנושא-ט'

דמוקרטיה, אלימות, מאבק בגזענות 
היה וקבלת האחר. שיא הפעילות 

בה ש ,עם שחקנים תאטרון בפעילות
 דמוקרטיה.הקשורות בהועלו דילמות 

 שיעורי חינוך שלושה
 .אטרוןפעילות תו

תלמידי כיתות 
 'יב-ט'

אטרון ת
-די"

 "תאטרו

  

פעילות 
עם בית 

ספר 
מהכפר 

 מייסר

שני  אמצעי בין תלמידי-מפגש בלתי
האחר את ר יהכלה מטרב בתי הספר

כי האחר הוא אני. התלמידים  יןהבלו
 ,הכנה למפגשכעברו שיעור חינוך  

קבלת האחר, ניפוץ  יבנושא
 .סטריאוטיפים, סובלנות ועוד

מפגשי הכנה  שני
מפגשים  שניבכיתה ו

אחד : םיאמצעי-בלתי
יצחק ואחד -באלוני

 במייסר

תלמידי כיתה 
 2ח'

בית הספר 
 מייסר

  

פעילות 
בית  עם

ספר 
דליית ב

 כרמל-אל

אמצעי -שמטרתה מפגש בלתי תכנית
ה מטרב שני בתי הספר, בין תלמידי

כי האחר הוא  יןהבלהאחר ו את ריהכל
אני.  התלמידים עברו שיעור חינוך 

קבלת האחר,  יבהכנה למפגש בנושא
 .ניפוץ סטריאוטיפים, סובלנות ועוד

מפגשי הכנה  שני
מפגשים  שניבכיתה ו

אחד : אמצעים-בלתי
יצחק ואחד -באלוני

 כרמל.-בדליית אל

בית הספר  שכבת ח'
אורט 

קופטאן 
 חלבי

  

פעילות 
בית עם 

הספר 
 "גוונים"

 מעגלתכנית שמטרתה הרחבת 
והכרת בני נוער מאותה  ההיכרות

דילמות של מתבגרים בדיון אגב מועצה 
 בחברה הישראלית

 שנישיעור הכנה ו
וני מפגשים: אחד באל
 יצחק ואחד בגוונים

תיכון  שכבת י'
 גוונים

  

סמינר 
בנושא 

החברה 
 הישראלית

ר קבוצות שונות יהכלשמטרתה  תכנית
 את קבלללמוד לבחברה הישראלית, 

ערך הסובלנות, את פתח להשונה 
 .ר סטריאוטיפיםושבול

 שיעורי הכנה בנושאים:
גוונים בחברה 

הישראלית, סובלנות, 
קליטת עלייה, יחסי 

דתיים -חילוניים
 ערבים,-יהודיםו

פתרון מחלוקות בחברה 
 .ועוד

בסיום השיעורים נצא 
לסמינר שיא בן יומיים 

-בנושא רב ,בחיפה
תרבותיות בחברה 

)הכרת הקבוצות 
השונות בחיפה( ובירור 

מרכיבי הזהות 
 .הישראלית שלי

   המעורר שכבת י'

המסע 
לארץ 

 הבחירה

ייחודית הכוללת הכנות בבית  תכנית
ימים  חמישהמסע בן לאחריהן הספר ו

הזהות שלי, אני  :בנושאיםשבו יעסקו 
נורמות חברתיות,  ,והקבוצה, מנהיגות

הדות, תרומה למדינה, בחירה י ,ציונות
 .ועוד

חודשיים של הכנות 
הכוללות  ,בבית הספר

שיעורים בנושא החברה 
 סמינר בןו ,הישראלית

 ימים. חמישה

   המעורר שכבת י"ב
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פורום 
משפחות 

 שכולות

הכנה ושני מפגשים לעידוד השיח 
 .שבירת החיץלהפלורליסטי ו

שיעור מקדים ומפגש 
 פורום

פורום  י"ב-י"א
 משפחות

  

האחר 
 –הוא אני 
בחינוך 

 הפנימייתי

          

מאגר של 
פעילויות 

באתר 
המרכזייה 
החינוכית 

 במינהל
לחינוך 

התיישבו
תי 

 עלייתלו

סדנות מנחים מהמרכזייה החינוכית 
 .במקומות החינוך

יה יהמרכז י"ב-שכבות ז' בכפרי נוער
הפדגוגית 

של החינוך 
ההתיישבו

 תי

http://ww
w.mchp.go
v.il/Pages/
default.as
px 

הנוער: 
המרכזייה 
החינוכית 

מאגר  –
 משאבים

ה יהמרכזי י"ב-שכבות ז' נוערבכפרי   
הפדגוגית 

של החינוך 
ההתיישבו

 תי

http://ww
w.mchp.go
v.il/Dormit
ory/Aminis
tration/Re
sources/Pa
ges/defaul
t.aspx 

קורס 
כתיבה 
ביחידה 
 לאמנויות

האחר  –
 הוא אני

וזוג עיניים  ייחודי לוהכל אחד קול ל
מיוחדות לו שדרכן הוא רואה את עצמו, 
 את האחר ואת העולם.

נוערכפרי ב י"ב-שכבות ז'  ה יהמרכזי 
הפדגוגית 
של החינוך 
ההתיישבו
 תי

  

היא מסע שנועד לגלות את  וזסדנה   
איך  וללמוד האלו שלושת המרכיבים

 לעבוד אתם.

יה יהמרכז י"ב-שכבות ז' נוערכפרי ב
הפדגוגית 

של החינוך 
ההתיישבו

 תי

  

 – שווים
מפגש 

אה השר
לצוותי 
חינוך 

בפנימייה 
בנושא 
האחר 

 הוא אני

לצוותי  ואינטראקטיביפגש חוויתי מ
יקה, זבמושבו עיסוק  חינוך בכפרי נוער,

  משחקיב

ה יהמרכזי י"ב-שכבות ז' נוערפרי בכ
הפדגוגית 

של החינוך 
ההתיישבו

 תי

  

סדנת אמנות בדיון משתף ובתאטרון,   
שתוצריה יוצגו בסיום  – פעילה

 הפעילות.

ה יהמרכזי י"ב-שכבות ז' נוערכפרי ב
הפדגוגית 

של החינוך 
ההתיישבו

 תי

  

http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Dormitory/Aministration/Resources/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Dormitory/Aministration/Resources/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Dormitory/Aministration/Resources/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Dormitory/Aministration/Resources/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Dormitory/Aministration/Resources/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Dormitory/Aministration/Resources/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Dormitory/Aministration/Resources/Pages/default.aspx
http://www.mchp.gov.il/Dormitory/Aministration/Resources/Pages/default.aspx
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כרם -י עיןיבית הספר האזורי הניסו  

  
מעגלי 

 – שיח
תלמידים 

מנחים 
 תלמידים

בשבוע  –
שקדם 

ליום 
כרון יהז

ליצחק 
  ןרבי

  

תלמידים הובילו מעגלי שיח בנושאים 
שונים הקשורים לקבלת האחר בחברה 

  .הישראלית

מפגשים במהלך  4
 שבוע 

תלמידי בית 
 , כיתותהספר

 א"י-'ז

   תלמידי יב

פעילות 
ראש 

חודש 
בנושאים 
הקשורים 
לגזענות, 

זכויות ל
אזרח 

שוויון לו
בין 

 אזרחים 

הכינו  לכיתותיהם נציגי כיתות 
פעילויות לראש חודש והעבירו את 

 . הפעילות בסיוע מחנכים

כל ראש חודש מתחילת 
 .השנה ועד היום

נציגי כיתות 
 א "י-'ז

מורים 
ממרכז 

 הל"ב 

  

  
הנעת 

תהליך 
בנושא 

תופעות 
של 

גזענות 
בחברה 

הישראלי
 ת 

  

מפגש חדר מורים להנעת תהליך 
  ,בנושא

  .נורדיהמפגש עם נציגי ביתר 
  

מורי בית  מפגשי מעגל.  2
 הספר 

מרכז 
הל"ב 
וצוות 

תלמידים 
 נבחר 

  

טוב-הר  

  
חיים 

 משותפים
  

מפגשים בנושאי זהות, לאומיות  8
טוב -וסובלנות בין תלמידי שכבת י' בהר

 .נקובה-עיןוברפא -לתלמידי י' בעין

מפגשים במהלך  8
 .השנה

שכבות י' 
 ,רפא-עיןמ
נקובה -עיןמ
 .טוב-הרמו

מכללת 
 אדם

  

  
מובילים 

 יחד
  

 זר הדתיגמפגשים בין תלמידי י' למ 8
בנושאי סטאטוס קוו, מהות השבת, 

פערים בחברה הישראלית, התנדבות 
 ערבות הדדית.ומשותפת 

תלמידי  לפגשים שמ
טוב עם -הרבי' כיתה 

 ,תלמידי "עמית נחשון"
נוגב" ו"גילה" )ישיבות "

 .ואולפנות(

 30 – שכבת י'
תלמידים 

ותלמידות 
מבתי הספר 

 .הנ"ל

מכון 
 הרצוג
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 למענם

  

 ,פעמי של מועצת תלמידים-מפעל חד
 ,טוב-שמתקיים פעם בשנה בהר

בשיתוף עמותת "לתת" לסיוע 
 במלחמה בסרטן.

פעמי -הפנינג המוני חד
 :של מועצת תלמידים

לונה פארק של 
משחקים והפקת 

יקה לצורך גיוס זמו
 .כספים

ת לכל קהי
 טוב-הר

עמותת 
 ""לתת

  

 שפרירים

מפקחת         
בית 

 ,הספר
אורנה 
 ;פרידמן

 מנהלת גף
החינוך 
בעמק 

חינה  ,חפר
 ;קורן

מנהלי בית 
הספר: 
ואליד  

זיידן, 
מנשה לוי, 

אורית 
  ,מליחי

  

מעגלי 
שיח בין 

שלוש 
קבוצות 

מבתי 
ספר בעלי 
מאפיינים 
ייחודיים 

בנושא 
לראות 

את 
היחיד 
וליצור 

 את היחד

הכרת הכרת האחר,  בנושאמעגלי שיח 
הייחודי לכל אחד ואחד מאתנו 

 דילמות ערכיותו לכולנו והמשותף
לקבלת  התמקדות בהכשרת הלבבות

אוכלוסיות על הרחבת הידע ב, האחר
  עם אוכלוסיות אלו.ת וכריהבשונות ו

שלושה ימים במהלך 
כל מפגש  ,השנה

בית ספר מתקיים ב
 אחר. 

ית ספר ב
 "שפרירים א'"
המיועד  –

לתלמידים 
בעלי משכל 

גבולי 
ומוגבלות 

שכלית 
  ,התפתחותית

רכזים 
 חברתיים

 

  
  

    
  

בית ספר 
 ""ימא

 ,ישוב זמרימה
ספר  בית

  ".מעיין"
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מפגש 
דורי -בין

להעצמה 
 הדדית

כרות של התלמידים עם ניצולי י.א. ה1
חיים -קיבוץ גבעתמקשישים עם שואה ו

ה לארץ, ניצולי שואה, יאיחוד )עלי
 הקמת המדינה(. 

  
כרות של תלמידים עם סיפורים יב. ה

של אנשים אשר היה להם חלק 
בהקמת המדינה, סיפור המעברות 

 .וההתאקלמות בארץ
  

  .סיפורי חיים תשמיע .2
  

 מפגשים שבועיים בבית
, ראיונות הקשישים

ושיחות, השארת חותם  
קורות חיים לכל קשיש 

תחום ב בספר, עזרה
בו הם נזקקים, כמו ש

 סידור הגינה.

תלמידי בית 
ספר 

שפרירים "
  , "א'

מורה 
להיסטוריה, 

מורה 
  .לקולנוע

  
  
  

    

הדסה-נווה  

  
אימוץ 

תלמידים 
אוטיסטי

בית מם 
ספר 

בית "
 "אקשטיין

  

ליווי בחונכות, לכל אורך שנת 
הלימודים, של תלמידים אוטיסטים. 

 עזרה בטיפול, משחק ושיחה עם
 התלמידים.

עשרה תלמידים קבועים 
לאורך ת י', שכבמ

 השנה.

תלמידי יסודי 
על הרצף ש

 האוטיסטי
תלמידי ו

בבית  ת י'שכב
 הספר

  

בית 
 אקשטיין

  

  
מפגש עם 

בוגרים 
בעלי 
נכות 

 גופנית
  

מפגש שיח בין התלמידים לחמישה 
נכים בוגרים. לאחר מכן פעילות גופנית 

 זרות.הת תמשותפת להפח

אחד בן ארבע מפגש 
 שעות.

שעות  ואחרילו ולפני
 .חינוך לעיבוד הנושא

  

עמותת חברי 
 ,הנכים

תלמידי 
 .חט"ב

  

עמותת  
 הנכים

  

  
חלוקת 

 סלי מזון
  

חלוקת סלי מזון בראש השנה ובפסח 
 .למשפחות נזקקות

שבועיים של פעילות 
לפני החגים. שיעורי 

עזרה  ימחנך בנושא
 הדדית ומתן בסתר.

נציגי 
תלמידים מכל 

  .השכבות

עמותות 
סיוע 

 בנתניה

  

-תיקרי
 יערים

     

  
תרומה 

למשפחו
ת נזקקות 

בשנת 
 שמיטהה
  

לימוד  אגביציאה לעבודה חקלאית 
 של תרומה. חוויתי להשגת המטרה

חטיבת  ,יום התנדבות
 ביניים

תלמידי 
חטיבת 
 הביניים

תלמידי 
החטיבה 

והצוות של 
 פרהסת בי

של ו
 היהפנימי
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שיקום גן 
ילדים 

ילדי ל
עובדים 

זרים 
 בירושלים

הכרת הנפשות הפועלות  ,תכנון
 ,במקום

עם יצירת קשר אישי עם הילדים ו
 ,הצוות

ביצוע , עודייםיהקמת צוותי עבודה י
 .לות השיקוםופע

 ,שבוע התנדבות בשטח
ש"ש ללימוד הסוגיה  14

 .החברתית
  
  

תלמידי 
 שכבת י"ב

צוות 
שכבת י"ב 

ת בבי
 פרהס

 היובפנימי

  

עזרה 
בבית 
אבות 

לקשישים 
בעלי 

מוגבלות 
 שכלית

פגישה קבועה של צוות תלמידים 
 עבודה בבית האבותל

תלמידי  תכנית שנתית
 שכבת י'

צוות 
שכבת י' 

ת בבי
 פרהס

 ובפנימייה
קבוצת ו

תלמידים 
 משכבת י'

  

  

פרויקט 
 קיום-דול

בין 
-קריית
 יערים

 גוש-אבוו

פעילות קידום קשרים חברתיים דרך 
 .ספורטיבית

תלמידים  תכנית שנתית
י"ב -מכיתה י'

בכפר הנוער 
-ונערים מאבו

 גוש

ת צוות בי
 פרהס

וצוות 
 הפנימיהו

  

 
ישראל צרפתי-מקווה  

  
קולות 

אחרים 
בספרות 
 העברית

  

 הכרת האחר והשונה באמצעות 
נשים, עולים,  –סטים מן הספרות קט

 .להט"ב, ערביי ישראל
  

יחידה שלישיית 
 שעות 45, בספרות

הרחבה 
 בספרות
 בכיתות

 .ב"א, י", י'י
  

    

  
עבודת 

חקר 
 – אישית
על הבעה 

 פה
  

-הצגת הקול האישי של התלמידים על
 פי נושאי עניין

     'תה זיכ שעות 30 ,הבעה

  
מפגש עם 

תלמידי 
בית ספר 

 בפולין
  

באמצעות דיאלוג  הכרת תרבות האחר
יקה, זמו :כגון ,מאפייני תרבותהעוסק ב
 .סטים מתורגמיםקריקוד, ט

משלחת  ב, "תלמידי י
 לפולין

 םתלמידי
ם ומורי

בית מ
הספר 

 ,בוורשה
משרד 

החינוך 
הישראלי 

 ,והפולני
 ושם-יד

  

עבודת 
 שורשים 

הכרת התרבות והמסורת המשפחתית 
 של כל תלמיד.

תלמידים  'כיתה ז עבודת חקר שנתית.
ומשפחותי

 הם
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מפגשי 

תרבויות 
מנהיגות –

נוער 
בבית 
הספר 
קאי יהאמר

-בן"
 "יהודה

  

בסוגיות עיסוק  – מפגש בנוסח האו"ם
 הכרת מגוון דעות. ,נלאומיותיב

במשך  ראשון וםכל י
  אחד סמסטר

 ,א"י', יתות יכ
 ב"י

תכנית 
 ,האו"ם

בית הספר 
 האמריקאי
  

  

יקה זמו
ואמנות 

בימי 
 ,הביניים

מפגש בין 
 תרבויות

יקה זתחומי של מו-בין לימוד
 .םאסל, נצרות ואיהדות ,והיסטוריה

 30 , סה"כשעה שנתית
 שעות

מורה  'תה זיכ
להיסטורי
ה, מורה 

יקהזלמו  

  

      נעורים
  

פעילות 
במועדון 
לניצולי 
שואה 

)המועדון 
נמצא 

היבפרדס
וניצולי  ,

השואה 
השוהים 

בו הם 
 חוסים(

  

כיתות קבוצת תלמידים ממפגשים של 
 ב:"י-ט'

קבלת שבת, מסיבת חנוכה, מסיבת ט"ו 
בשבט, מסיבת פורים. לפני כל מפגש 

נערכה הכנה עם התלמידים במסגרת 
משלחת העורי חינוך. תלמידים מיש
על עצמם לאחר חזרתם  קיבלופולין ל

 ,סגירת מעגלכמהמסע, כפרויקט סיום ו
להיפגש עם החוסים ולהעביר להם 

 פעילות "יהיה טוב יותר".
  

ת תלמידי בי םמפגשי 4
הדסה " פרהס

 "נעורים

 מועדון
 הקשישים

  

  
מפגש עם 
התרבות 
 הבדואית

  

ליד שבמאהל בדואי  'שיחה עם שייח
. התלמידים במאהל ערד, כולל אירוח

המנהגים של על שמעו על המסורת ו
 .החברה הבדואית

מפגש אחד במהלך 
 שנתיהטיול ה

ב "תלמידי י
ת של בי

הדסה " פרהס
 "נעורים

חוות 
 הנוקדים

  

  
שיחה עם 

אדם 
שנהיה 

נכה 
בעקבות 

תאונת 
 דרכים

  

 ,זהירות בדרכים בנושאפעילות כחלק מ
י' נפגשו עם שוטר -ט' כיתותתלמידי 

שנפגע בתאונת דרכים וכתוצאה מכך 
את  ותשנלנאלץ לוותר על עבודתו ו

ב נפגשו עם שוטר "מקצועו. תלמידי י
לשעבר מיחידת האופנוענים של 

גם נאלץ והמשטרה שנפגע מנטלית 
 לשנות את מקצועו. הוא 

תלמידי כיתות  מפגש אחד
וכיתה י' -ט'

ת ב בבי"י
הדסה " פרהס

 "נעורים

   "אור ירוק"

  
סיוע  

לקשישים 
ביום 

 הבחירות

 
ב סייעו לקשישים להגיע "תלמידי י

 .לקלפי ולהצביע

 
 הבחירותיום 

 
 ב"תלמידי י

   

      ברנר
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 –ערבים 
נוכחים 
 נפקדים

  

על לימוד על אזרחי ישראל הערבים, 
ת השתלבותם יבעיעל בעיותיהם, 

 בחברה הישראלית היהודית וכו'.

יומיים לכל שנתון ועוד 
יומיים לקבוצה 

פגישה עם  –מעוניינת ה
 פרסת תלמידים מבי
  ערבי ישראלי.

שנתון תלמידי 
 י"א

  

  
סמינר 
זהות 

 יהודית
  

לימוד על החברה הישראלית בכלל ועל 
חרדים, דתיים  –זרמים ביהדות 

 לאומיים, רפורמים, אורתודוכסים וכו'.

תלמידי שנתון  ימים  4
 י"ב

  

היכרות 
עם 

 השונה

תלמידי שנתון  יומיים. לימוד ופעילות עם הקהילה האתיופית.
 ט'

  

  
פעילות 
בנושא 
 האחר

 הוא
בהקשר 

של 
 רכתעמ

הבחירות 
של ו

קבלת 
תעודת 

 זהות
  

  

 לימוד לקראת פאנל בחירות שנתוני.
 הצגת מצעים של שבע מפלגות.

 בחירות מדומות.
 .וי יסוד משותפים לכולםוניסיון לגבש ק

תלמידי שנתון  יומיים
 י' 

  

 גוונים

מעגל 
 השייכות

מישהו  –
 אחר

 שני –מפגש עם תלמידים ערבים 
נפגשת אחת  : כיתהבמקבילמפגשים 

 .בגוונים ואחת בבית הספר הערבי
הזמנה לשקט,  –מוזיאון הילדים בחולון 

 דיאלוג בחשכה, דיאלוג בזמן.
 מפגש עם אביחי שלי.

 "פורסט גאמפ". –סרט 

חודשיים מרוכזים 
במחצית הראשונה של 

 .השנה

 פרסת בי שכבת ז'
 מייסרב

  

לחץ 
 ,חברתי

אני 
 –וזולתי 

הפעלה 
כניעה על 

ללחץ 
 חברתי

לחץ חברתי זיהוי לכיתתית  הסדנ
 .התמודדות אתולו

 ,יום מרוכז, שיעור הכנה
 .שיעור עיבוד

-די" שכבת ח'
 "תיאטרו
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צדק 
ושינוי 

 –חברתי 
מערך 

פעילות 
נושא ב

מנהיג 
 ודרך

 סרט "תעביר את זה הלאה".
יובל רוט  –שינוי חברתי לפאנל 

עומר ערמון )עובדים  )פלסטינים(,
 (. "אור ירוק"זרים(, עמית ברקאי )

מפגש עם עדי אלטשולר, "כנפיים של 
  .קרמבו"

לאורך  –שעות(  30תרומה לקהילה )
 .כל השנה

לאורך כל השנה )החל 
 בנובמבר(

     שכבת ט'

שותפות 
עם  2,000

 קשתות

 פרהסת מפגשים עם ילדי בי
 .לאוטיסטים "קשתות"

סדרה של ארבעה 
 .מפגשים לאורך השנה

 20-כ
תלמידים 

י' -משכבות ט'
שבחרו 

להצטרף 
 .לקבוצה

 פרסת בי
 "קשתות"

  

שוויון 
  –חברתי 
מעמד 

 האישה,
נטייה 
 מינית

  

אישה  –מפגש עם טל רבינוביץ 
  .תה נשואה לגבר מכהישהי

 סרט: "תלמה ולואיז".
 הומואים ולסביות. –מפגש חוש"ן 

 "הבועה".", 2סרט: "יוסי וג'אגר 

טל  שכבת י' דצמבר -נובמבר 
 רבינוביץ'

ארגון 
 חוש"ן

  
  

  

קיבוץ 
 –גלויות 
השונות 
בחברה 

 הישראלית

 סרט "סאלח שבתי" 
 הצגה "באמהרית זה נשמע יותר טוב".

     שכבת י' ינואר        

הסכסוך 
הישראלי

 ערבי-

מפגש עם סייד  – "עבודה ערבית"
 קשוע.

 -המשפחות מפגש כפול עם פורום 
 ישראלים ופלסטינים. ,הורים שכולים

     שכבת י' פברואר        

 –חונכות 
מעורבות 
חברתית 
 קבוצתית

" חונכות גוונים"קבוצות מכל כיתות י' ב
 פרהסת ו' בבי-כיתות ד'את תלמידי 

 "רעות, "היסודי הסמוך

 פרסת בי שכבת י' כל השנה
 "רעות"

  

תכנית 
 מפגשים

ת תלמידים מבי מפגשים הדדיים עם
שיעור ניכר שבו  –" יצחק-אלוני" פרהס

 –תלמידי נעל"ה של של עולים חדשים ו
מעגלי שיח מונחי תלמידים ופעילות 

 .יצירה משותפת

סדנות הכנה להכשרת 
מנחים, שני מפגשים, 

עיבוד לאחר המפגשים, 
 .היבמחצית השני

 פרהסת בי שכבת י'
-אלוני"

 "יצחק

  

סמינר 
חברה 

וכלכלה 
 בישראל

 ".תיאטרו-די"סדנת  –הכנה 
 .יציאה לסמינרההרצאה טרם 

הרצאות,  –סמינר חברה וכלכלה 
 .אביב-לילה בתל-ות, סיור יוםסדנ

     ב"שכבת י דצמבר-נובמבר

      
 אורט ימי אשדוד

 עציון-ישיבת אורו
 
לימוד  

בחברות
א עם 

תלמידי 
ישיבת 

 עציון-אור

מפגשים מרוכזים   .מעורבות הדדית נושאבמעגלי שיח 
 פעמיים בשנה  

תלמידי ישיבה 
עם תלמידים 

 חילוניים 

תלמידי 
אורט ימי 

 אשדוד
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קשר עם 

ויטרנים וה

 באשדוד 
  

  
און הגבורה ללוחמי מפגשים במוז

 לשיח על מלחמת העולם השנייה
וגבורתם של  הלוחמים היהודים בצבא 

   .הרוסי נגד הנאצים

  
  

מפגשים  מרוכזים 
סים בית קובטבמוזאון 

 ם יספרי
  

  
תלמידי בית 

 הספר
לוחמים ו

 ים ויטרנ

  
  

בית הספר 
לקציני ים 

אורט 
אשדוד 
וארגון 

ויטרנים וה
 באשדוד

  

  

  
מחשב 

 לכל ניצול 
  

 
ניצולי למסייעים   'תלמידי שכבה י

  .שואה בהכרת המחשב

  
בבית ניצול  ימפגש שבוע

 השואה 
  

ניצולי שואה 
ותלמידי  

  'שכבה י

תלמידים 
 וניצולים 

  

  
ביקור 
בבית 

הלוחם 
-בארב

 שבע 
  

א ביקרו "ושכבה י 'תלמידי שכבה י
שבע וקיימו  עם -בבית הלוחם בבאר

פצועי צה"ל יום שלם של תחרויות 
  .ספורט

מפגש מרוכז פעם בשנה 
הצדעה לפצועי הביום 
אפשרות  ,צה"ל

  ,למפגשים נוספים
נשמר קשר עם השבוי 

 והוא, לשעבר סלם יוסף
כנן להגיע להרצאות מת

  .בבית הספר
  

תלמידים 
 ופצועי צה"ל 

תלמידי 
בית הספר 

 ונכי צה"ל

  

סיוע 
לילדים 

נפגעי 
נפש 

 (אקי"ם)

תלמידים  פעם בשבוע    'תלמידי שכבה י
 וילדי אקי"ם 

, תלמידים
, מדריכים

מדריך 
, אקי"ם

מתנדבים 
 שונים

  

בית 
 ידידים 

בעיות כלכליות והפרעות  שלהםילדים 
  .קשב וריכוז

שבועיים -מפגשים חד
 .במועדונית באשדוד

תלמידים 
 והילדים 

בנות 
רות יש

, לאומי
, חיילות

תלמידי 
אורט 

, אשדוד
 סטודנטים 

  

הפוך על 
 הפוך 

 תלמידי אורט ימי אשדוד 
 

 נוער בסיכון 

מפגש  שבועי בקניון 
  "לב אשדוד"

 תלמידי אורט 
ונוער בסיכון 

 באשדוד 

על  "רכזת 
 ",הפוך

סטודנטים 
ונוער בעיר 

 אשדוד 

  

תלמידי שכבה י' מאמצים ניצולי שואה  מחוברים
  קביעות.ומבקרים אותם בביתם ב

זוגות תלמידי  עשרה
שכבה י' מגיעים פעם 

 ,ביום קבוע ,בשבוע
 .לניצולי שואה

הפגת בדידות 
אנשים  לש

עריריים 
 ניצולי שואה. 

י תלמיד
בית 

הספר, 
הקרן 

לניצולי 
שואה  
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ורשת 
 אורט

שיתוף 
בית ספר 

לחינוך 
מיוחד 

 "אילנות"
סים קבט

של בית 
 הספר 

סים קבט "אילנות"מעורבות תלמידי 
  .בצורה פעילה

סי קבט ,ימים מרוכזים
  .יום הזיכרון

תלמידי בית 
הספר 

ותלמידי יסודי 
  ".אילנות"

, מנהלים
 ,מורים

 ,מדריכים
 תלמידים 

  

שיתוף 
בית "עם 
", הדר
בית 

חולים 
 סיעודי

 אשדוד ב
  

החולים בפעילות עם תלמידי וף תיש
  .שכבה ט'

תלמידי שכבה  במהלך השנה 
ומפקדת  'ט

 קדטים 

 ,מנהלים
  ,מורים
  ,אחיות

עובדות 
סוציאליות

,  
 תלמידים 

  

 קדמה

  
סדנת 

אומן עם 
רועי 

 קאשי
  

"האחר הוא אני" בהשראת מוזיקלית. 
 .סגנונות מוזיקה שוניםהתוודעות ל

יום מרוכז של בית 
 הספר כולו

צוות 
ותלמידים 

מכל שכבות 
 הגיל

   קדמה

חדר 
זיכרון 

ופעילות 
על יצחק 

 רבין

פעילות בנושא קבלה וחדר זיכרון 
 .דעותיושל והכלה של האחר ו

ביום  :יומיים מרוכזים
חדר זיכרון בהראשון 

פעילות בנושא  ,לרבין
 ,למחרת ;קבלת האחר

 .טקס כפרי לזכר רבין

פנימייה  כל השכבות
 ובית ספר

  

יום שכולו מוקדש להכרת תרבות  חג הסיגד
 . האתיופייהודי ומורשת 

של פעילות יום שלם 
כל תחנה בתחנות, ב
 גורם תרבותי אחר: צגומ

 ,לבוש ,מוזיקה, אוכל
חידון על יהדות 

 .אתיופיה

אנשי  כל הכפר
 הכפר 

  

 באר עמ"י
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אחווה 
 בקהילה

ים מתנדבים ובין מפגשים בין סטודנט
 קהילת בית הספר

תלמידים,  .יומיים מרוכזים
 צוות

מכללת 
אחווה, 
מועצת 

-באר
טוביה, 
שיטור 

 קהילתי

מכללת 
 :אחווה

http://ww
w.achva.ac
.il/ar/%D7

%90%D7%
97%D7%9
5%D7%94

-
%D7%91%
D7%A7%D
7%94%D7

%99%D7%
9C%D7%9

4 
  

  
  

פרויקט 
 הנצחה

  
  

אודות חללי על כתיבת ספר הנצחה 
בתחומי  וגרו יום הכיפורים אשר נפלו

 המועצה. 

משרד  תלמידים לאורך השנה
החינוך, יד 

לבנים, 
מועצה 
אזורית 

-באר
טוביה 

ומשפחות 
 .החללים

קישור 
  :לאתר

-https://he
il.facebook
.com/SMK

Bstudents/
posts/101
53406873

039838 
  
  

ישיבת 
 שעלבים

     

  
שווה בין 

 שונים
  

ממלכתיים  פרס הזמנת בני נוער מבתי
 .לשיח משותף

א "שכבת י א"שכבת י מפגשים שלושה
 פרסת מבי

 באשקלון

  

  
הכר את  

 האחר

ממלכתיים  פרס עם בתישיתוף פעולה 
 .יסודיים במיזם פורים

מפגשים לקראת חג  שני
 .הפורים

 פרס בתי 'שכבת י
לכתיים ממ

 אזוריים
 גזרב

  

  
ונכות ח

 קבוצתית
  

 ימפגש שבועי עם תלמידים לקוי
 .למידה

 פרס בתי ב"שכבת י כל שבוע
 ממודיעין

  

 נריה בנות

http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.achva.ac.il/ar/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he-il.facebook.com/SMKBstudents/posts/10153406873039838
https://he-il.facebook.com/SMKBstudents/posts/10153406873039838
https://he-il.facebook.com/SMKBstudents/posts/10153406873039838
https://he-il.facebook.com/SMKBstudents/posts/10153406873039838
https://he-il.facebook.com/SMKBstudents/posts/10153406873039838
https://he-il.facebook.com/SMKBstudents/posts/10153406873039838
https://he-il.facebook.com/SMKBstudents/posts/10153406873039838
https://he-il.facebook.com/SMKBstudents/posts/10153406873039838


 

63 
 

 

 אביב-מחוז תל      

  
ליסודי 

 – באהבה
מפגש בין 

קבוצות 
שונות 

של 
תלמידי 

כיתות ה' 
ותלמדי 
 כיתות י'

  

מפגש בין קבוצות שונות של תלמידי 
ת ה' ותלמדי כיתות י'. במהלך כל כיתו

מעגל השנה  עלמפגש הועברה פעילות 
אהבת שונה, קבלת הנושאי  תדגשבה

כרות יהבעידוד לו חינם ובין אדם לחברו
 חיבור.לו

פעם בחודשיים לאורך 
 .כל השנה

כיתות ה' 
 ספר בבתי

יסודיים 
מידות לות

 כיתה י'.

צוות 
 :חינוכי

מחנכת, 
רכזת 
חינוך 

חברתי, 
יועצת, 
סגנית 
 מנהלת

  

יום 
האחר "

 הוא אני"

יום שנפתח בחלוקת מצרכי מזון 
של היום  בחלקו השני ,לנזקקים

משחק  –" משחק נכיםהתקיים "
יום של מהמאפשר והתנסות בחיי היו

ים כשהם אדם נכה.  התלמידים משחק
 גלגלים. ותסאיכבבים שוי

נציג  כיתות התיכון .יום שיא במהלך השנה
מאוכלוסיי

 ת הנכים

  

דיאלוג 
 בחשכה

דיאלוג  – ביקור במוזיאון הילדים בחולון
ם בחשכה, הזמנה לשקט ודיאלוג ע

 הזמן.

מוזיאון  כיתות התיכון יום ביקור
הילדים 

 בחולון

  

מפגש 
משותף 

עם ותיקי 
הקהילה 

בבית 
 הספר 

המפגש כולל משחק משותף, לימוד 
 חיבור. לכרות ויוזמן לה

רב בית  כיתות ח' וט' פעם בשבוע 
הספר 
מוביל 

 תכניתה

  

 שדות נגב

  
 התנדבות

  

סיות מיוחדות במפעל ופעילות עם אוכל
 .מוגן  שיקומי

שעתיים שבועיות לאורך 
  .לימודיםהשנת 

בעלי   ,בוגרים
 הקש נכות 

ים קוייובעלי ל
 .יםנוספ

תלמידות 
 'שכבה ט
 בכל שנה

  

  
 התנדבות

  

 פעילות קבועה עם נשים קשישות
 .במועדון לנשים מבוגרות

שעה שבועית לאורך 
 .לימודיםהשנת 

 70נשים בנות 
 ,ומעלה

תושבות 
המושבים 

 .באזורש

תלמידות 
שכבה ח' 
 בכל שנה

  

יום מרוכז בנושא סובלנות ודעות, ביום  סובלנות
 .הזיכרון ליצחק רבין

כלל  יום פעילות
 התלמידות

צוות 
חינוכי 

ומרצים 
 מבחוץ
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שם 
 התכנית

היקף  תיאור התכנית
 ,התכנית

 ,המיזם
 הפעילות

אפיון קהל 
 היעד

קישור  שותפים
 לאתר

שם  תפקיד
המוס

 ד

שם 
הרשו

 ת

של חונכות 
 כיתות ז'

את כיתות 
   ג'
 
 

בוקר טוב 
 גורדון

 
 רון זיו

את תלמידי  'ז חונכות שכבת
מתמטיקה לימודי ג' בשכבת 

 וכישורי חיים. 
 
 

כל בוקר נפתח ברבע שעה 
בה תלמיד משתף את כל ש

או  בדבר מה תלמידי הכיתה
יזם שמעביר להם פעילות 

הקשורה בהקשר למיומנות 
יצירתיות, חשיבה  :אותו יוםל

-ביקורתית, תקשורת בין
אישית, בוקר אישי, בוקר של 

 . וכו' הצבת מטרות

: חונכות
 ג'כיתות 

 .ז'-ו
 
 
בוקר  

: טוב
-א'כיתות 

 ח'.
 

ילדים ובני 
 נוער

צוות 
המורים 
 ויועצת 

 גורדון מנהל 
 
 

גבעתי
 ים

מעורבות 
 קהילתית
 קבוצתית

 
הדס 

אלרום 
ושרון 

-מנור
 ליברמן

שכבות י', י"א וי"ב  תלמידי
משלבים בין למידה פדגוגית 

מעורבות קהילתית לבין 
 :פעילות חברתית כיתתיתב

  – תלמידי מגמת תקשורת
עורי אקטואליה בצהרונית יש

בבית ספר  "עמיחי"
 ;לקבוצה הבוגרת "קורצ'אק"

שעת  – תלמידי מגמת ספרות
סיפור בצהרונית "עמיחי" 

 "קורצ'אקבית ספר "ב
 ;לקבוצה הצעירה

תלמידי מגמת מדעי הרפואה 
הדרכה בנושא גוף האדם  –

יסודיים ה פרהס יתבב
 ;"הוברמן" ו"עין גנים"

 –תלמידי מגמת ספורט 
שיעור חנ"ג משותף עם 

 פרהסת תלמידי בי
 ;בתיכון "ברנר" "קורצ'אק"

      –תלמידי כיתות מב"ר 
הדרכת תלמידי "אמיר" 

ת מגמ .בתחום הקיימות
.                    5גיאוגרפיה, י' 

 .4מגמת תושב"ע, י' 
 –תלמידי הכיתה המוגברת 

כחלק משפט ציבורי עריכת 
 ,הנחלת לקחי השואהמ

בשיתוף עם ניצולי שואה 
 תושבי העיר.

התכנית 
מתקיימת 
לכל אורך 

שנת 
הלימודים 
על בסיס 

 שבועי.

 פרסת בי
 "קורצ'אק"

 הוא בית
ספר לילדים 
בעלי צרכים 

 מיוחדים.
בתי הספר 

היסודיים 
שבתכנית 

הם בתי 
הספר 

תלמידיהם ש
יגיעו ללמוד 

תיכון ב
 ."ברנר"

הספר  בתי
 בתכנית: ש
,"קורצ'אק"
, "אמיר"
, "אורנים"
, "הוברמן"
, "גנים-עין"

תיכון 
 ."ברנר"

רכזת  
מעורבו

ת 
חברתי

ת ורכזת 
חינוך 

 חברתי

תיכון 
ברנר"
"  

-פתח
 תקווה

תמי 
 שטרנליכט

 ית ספרבנות )בתת יכ.  1
 מ( יוצאת למועדון לקשיש"חנ

לשוחח עם הקשישים, לשחק 
אתם ולהשתתף בחוגים 

 .משותפים
 
 פרסבית תת בנים ). כי2

מ( יוצאת לארוז סלי מזון "חנ
 למשפחות נזקקות דרך

 שלוש
שעות 
שבועית 
 לכל כיתה

קשישים 
משפחות ו

 נזקקות 

עמותת 
"לאורו 

נלך", 
עמותת 

חיים",  -"טל
מועדון 
 לקשיש

מעור
בות 

חברת
ית 

במסג
רת 

פרויק
ט 

"לאור

ד "ממ מנהלת
 שלום

-פתח
 תקווה
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 ו נלך" ".חיים-טל"עמותת 

שבוע 
זכויות 
 האדם

 
 הדס קדוש

במהלך שבוע זכויות האדם 
הבינלאומי שנערך בחטיבת 

 12-7-בין ה "גולדה"
נחשפו התלמידים  בדצמבר,

דיונים ללהתנסויות, 
 פעילויות בנושא זכויותלו

וקבלת האחר. קירות  האדם
 בנושאבית הספר קושטו 

החל באישים  האדם: זכויות
חשובים אשר השפיעו על 

הבטחת קיומן של הזכויות, 
אמנת לעד לעץ הזכויות ו

  זכויות הילד והאדם.
בשיעורי חינוך  העבירו 

המחנכים מגוון שיעורים 
הרקע  :זכויות האדם בנושא

ן, ולהתפתחותן, הזכות לשווי
  וזכויות התלמיד. זכויות הילד

תלמידי  
חטיבת 
 הביניים

-')ז"גולדה" 
תלמידי ו ('ט

בית ספר 
 "קורצ'אק"

לאוכלוסיות 
 בעלות
צרכים 

 מיוחדים. 

מנהלת 
חטיבת 

  "גולדה",
 ,רבקה לזר

רכזת 
אזרחות 

 ,פעילה
ענבל 

 .ישראלי

רכזת  
חינוך 

 חברתי

חט"ב 
גולד"
 "ה

-פתח
 תקוה

תכנית 
 – הכלה

 מקום בלב
 

אסתר 
 אליאס

בתכנית משתתפים תלמידים 
 או שי התנהגותי, רגשיוק שלהם
וכן קשיים בקבלת מרות  ,חברתי

הצבת גבולות. לתלמידים רקע בו
על תפקודם  המשפיע ,מורכב

 לימודי.וה ההתנהגותי
 שלושההתכנית פועלת ב

 מישורים:
צוות  .3. הורים 2. תלמידים 1

 .חינוכי
. לתלמידים חדר מרגוע 1

מזמנת בביה"ס שבו סביבה 
רכיהם: פופים, פינת ובהתאם לצ

ציור, פינת משחקים, מחשב 
קריוקי. כאשר התלמידים ציוד לו

מקבלים  , הםמצבי תסכולחווים 
 ושוהים במהרכזת מפתח לחדר, 

וחוזרים לכיתה  ותדק חמשכ
 רגועים.

אחת  כנסיםמתהתלמידים 
מליאה זה, ב לשבוע בחדר

במתן מענים שונים  יםעוסק
: שליטה על לצורכי התלמידים

כעסים, ויסות רגשי, איפוק, 
 מנים אחרים.דנתינה ונושאים מז

תלמידים  מתחזקים ה ,בנוסף
גינה טיפולית בסיוע חצרנית 

 ביה"ס.
נכים ולתלמידי "מקום בלב" ח

 , הלומדים אתם מכיתות שונות
מקצועות שונים אחת לשבוע. 

בתכנית 
משתתפים 

14 
 תלמידים.

התכנית 
מיועדת 

לתלמידים 
שי וק שלהם

התנהגותי, 
חברתי, רגשי: 

קשיים 
בדחיית 

-סיפוקים, אי
יכולת 

להתמודד 
מצבי ב

תסכול, קושי 
בקבלת מרות 

וחוסר 
 גבולות.

לתלמידים 
ים קשיים רב

במישור 
המשפחתי: 

גירושין, 
מאסר של 

אחד ההורים, 
בעיות 

 כלכליות וכו'.

מנהלת 
ביה"ס: חני 

 ;נגר
יועצת 

ביה"ס: 
 ;סיוון בראון

רכזת 
התכנית: 

אסתר 
 ;אליאס

מדריכת 
הכלה: 

 ;מיטל חג'בי
פרויקטורית  

התכנית: 
 .מיכל וולף

יה זו ילעש
: שותפים

משרד 
החינוך, 
הרשות 
וארגון 
 . הג'וינט

 רכזת 
"מקום 

 בלב"

עקיב
 א

עיריי
ת 

-בת
 ים
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התלמידים מקבלים תגבור 
פול רגשי ילימודי ואף ט
 מנות.באמצעות או

להורי  – . במישור ההורים2
מוצעת תלמידי "מקום בלב" 

קבוצת אפשרות להשתתפות ב
 בניהולו שלתמיכה בביה"ס 

אחת  .המרצה מתי צוקרמן
הרצאות מתקיימות לשבועיים 

וסדנות בנושא תקשורת נכונה 
ם, הקשבה, בין הורים לילדי

ההורים  .פתרון קונפליקטים וכו'
בסדנות ברצון ואף  משתתפים

קבלים את מאמרי השיעור מ
 במייל.

 – . במישור הצוות החינוכי3
הצוות אף הוא רתום למהלך 

ועורך מעקב מובנה אחר 
התנהגותם של התלמידים, 

המעקב מתועד בקלסרי מעקב 
הרכזת   ,שבועכל מובנים. בסוף 

ובתחילת , המידעאוספת את כל 
השבוע התלמידים מקבלים 

התנהגותם במהלך  עלמשוב 
 .הקודם השבוע

הצוות אף הוא מקבל הדרכה 
מדריכת מבשעות מוגדרות 

 הכלה מטעם הפרויקט.
 

-למידה רב
תחומית 

בנושא 
בכל 

ות מקצועה
 ,הצגה –

התנדבות 
ומעורבות 

כנפיים ב"
של 

 "קרמבו
 

אזאצ'י  
 ולרי

נבנתה חוברת מערכים 
 תקשוב, שמשולבים בהם

 .סיפורים אישיים, דילמות ויצירה

תכנית 
ספירלית 

המתקיימת 
 לאורך 
השנה 

בשילוב יום 
 .שיא

 
תלמידי  645

 'ח-'ז

 סגנית
 מנהל

מחלקת 
 ,הנוער

חיילים 
 ,מתנדבים

רכזת 
 ,חברתית

 .תמתלי''

57025 מנהלת  
9 

-אור
 יהודה

שילובים 
תעסוקתיי

ם, 
חברתיים 
 ולימודיים

  
אולגה 

 פישר

שילוב לימודי: שיעורי ספורט 
ואנגלית בעירוני ט', שיעורי 

במעבדת מדעים משותפים 
 המדעים באורט סינגלובסקי.

חברתי: פרויקט מדעים  שילוב
עם חטיבת ביניים עירוני י"ד, 

מפגשים חברתיים עם תלמידי 
תיכון עירוני י"ד, מפגשים 

ם עם חיילי ישבועי-חברתיים חד
ריון ומג"ב, תכנית של"ח עם ש
 "תיכון חדשעם "ו "טורט אבין"

גן, ימי ספורט משותפים -רמת
 גבעתיים.      "אורט"עם 

 שילוב תעסוקתי:
דרך "יף הדואר עבודה בסנ

)עבודות פקידות(,  "השלום

וב ר
תכניות ה

מתקיימות 
במהלך כל 

שנת 
 ,הלימודים
על בסיס 

 שבועי.

אוכלוסיית 
היא ביה"ס 

מתבגרים   של
-21 בגילאי

 הנמצאים 12
על 

הספקטרום 
 ,האוטיסטי

בכל רמות 
 התפקוד.

נהל ימ
חברה ונוער 

במשרד 
החינוך, 

 .צה"ל

https
://ww

-w.tlv
edu.

gov.il
/sites
/gil/P
ages/
defa

ult.as
px 

-תל גיל מנהלת
 אביב

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/gil/Pages/default.aspx
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התנדבות בצה"ל: אפסנאות 
השומר, גן -בשלישות ובבסיס תל
ספריית ילדים )עוזרת לגננת(, 

משחקי באלון )ספרנית(, שיפוט 
כדורסל תיכוניים, עבודה 
במתפרה, סידור סחורה 

שף בקונדיטוריה, -במכולת, סו
 בית מרקחת )עבודה במחסן(,

ת לוגיה, דיקת תוכנה בחברב
גן )עבודות גינון -מתרמשתלה ב

וחממה(, ספארי )טיפול בבעלי 
 .חיים(

האחר הוא 
 אני:

התמקדות 
ביחס 

, מוגבלל
גזענות ב
סטראוטיבו

 פים
 

 בקי יוסף

כיתת נחשון במסגרת שעות 
ת העניקו חלק מנהיגות וסדנאו

עיסוק במשמעותי משעות אלה 
 בנושא: האחר הוא אני

)פעילויות עם ילדים מוגבלים 
 . בעיקר(

 
ב "י-א"צפו כל תלמידי י ,כמו כן

בהצגה בנושא התמודדות עם 
מוגבלות בעקבות תאונת דרכים. 

במהלך ההצגה התקיים דיון 
בשיתוף שחקנים ותלמידים.  

נערכו לפני  בנושאשיעורי חברה 
 .יההצגה ולאחרה
שיעורי עסקו בב "כיתות י 

סובלנות,  יםנושאבאזרחות 
גזענות וסטריאוטיפים. חלל 

 עוצבב "מסדרונות שכבת י
 בלוחות קיר בנושא זכויות אדם.

 ב"שכבת י
שיעורי  –

 .אזרחות
כיתת 

מנהיגות 
 – נחשון

 .א"שכבת י
שכבות 

 – ב"י-א"י
 ,הצגה ודיון

שיעורי 
חברה 
ועיצוב 
החלל 

 בהתאם.

מגוון תלמידי 
 .ביה"ס

גורמי חוץ 
בהצגה 
ובסדנה 
לכיתת 
 נחשון.

יובלי מנהלת 
ם 

-א"י
 ב"י

-אור
 יהודה

 
התנדבות 

 שבועית
  

 דגנית מלל

התנדבות שבועית של ילדי 
ביה"ס בקרב ילדי הגנים 

ם למרכז יגבעתיים המגיעב
פרויקט כחלק ממצוינות 

"לבלובים" מדצמבר עד מאי. 
לימודים משותפים של תלמידי 
האגף למחוננים עם תלמידינו 

בקורסים במרכז מצוינות 
מפגש שבועי לאורך  – גבעתייםב

 השנה.
צבי -תיכון שמעון בן– של"ח

אימץ את תלמידי שכבת ח' 
מדריכי של"ח צעירים  :בביה"ס

מהתיכון מדריכים את תלמידנו  
 .שה סיוריםשלו – בסיורים

בית ספרינו  
בי"ס  ואה

 לח"מ

מרכז 
 ,נותמצוי

ביה"ס 
 .שב"צ

מנהלת   
 ביה"ס

בית 
אקש
 טיין

גבעתי
 ים

מסטר שף 
-רב

 תרבותי
 

 מיכל מלכי

הכשרות להתנדבות, כחלק מ
הקמנו קבוצה שלומדת 

מיומנויות בישול ואפייה, קבוצה 
תלמידי שכבת ח',  12 , המונהזו

ם קבוצה של בני נוער ע הנפגש
תושבי חולון, בני גילם, יוצאי 

. המפגש עסק העדה האתיופית
הכנת מאכלים מגוונים ב

הקבוצות  . בין שתימהעולם
נוצרו חיבורים וקשרים 

 משמעותיים.

בני נוער,  24 חצי שנתי
 – מאזור 12

תלמידי  
 שכבת ח'

חטיבת ב
רבין, ילידי 

 ;הארץ
 – מחולון 12

תלמידי 
 ,ט'-שכבת ח'

העדה מ
 .האתיופית

מועצה 
מקומית 

אזור, 
תרומה 

מקרן 
 .פרטית

מנהלת  
מדור 

 נוער

מדור 
 נוער

 אזור
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 תכנית
 – יזמות

משהו 
חדש 

מתחיל 
אצלי 
 עכשיו

 
יפית 

 שמואלי

כל תלמידי בית הספר 
-לקבוצות יזמות עלמתחלקים 
הבחירה נעשית  .פי בחירתם

בשיתוף המחנכות והמורות 
בהתאם לכישורים והמקצועיות 

מטרת כל  .ילד ייחודיות של כללו
בתהליך  ,היא לפתח קבוצה

אשר עונה על  דבר מה ,יזמי
צורך בסביבה הלימודית בבית 

הספר. בכל קבוצות היזמות 
של כל הייחודיות ו דגשהו

השונות שבין הלומדים משתתף, 
ויישום ערכי מפתח הל"ב 

התוצר הסופי בכך ש .השונים
ח ותיפ ישעונה על צורך 

 תהייחודיות של כל פרט וראיי
 צורכי הזולת.

ות: קבוצת מצוינות, דוגמ
מנהיגות ירוקה, פיתוח משחקי 

חצר וסביבות למידה מגוונות 
בחצר בית הספר, כתיבת 

ספרונים והכנת ספרייה ניידת, 
 תזמורת, מקהלה. 

 תכניתה
מיועדת 

לכל 
תלמידי 

בית הספר 
וכל 

מורות ה
 שותפות

בהפעלת 
קבוצות 
היזמות. 

הקבוצות 
פועלות 

שעה ב
 ,שבועית

קבוצות  יש
התמחות 
הפועלות 

שעות 
נוספות 

לאחר 
 הלימודים.

תלמידי 
ו', -כיתות א'

בעלי הישגים 
 שונים, יכולות

 שונות
ותכונות 
 מגוונות.

פיתוח 
התכנית 

ידי צוות -על
 ,ההנהלה

יישום 
התכנית 
ופיתוח 

הקבוצות 
השונות 

בשיתוף כל 
הצוות 
בבית 

 הספר.

רכזת  
חברתי

 ת

אהוד 
 מנור

-אור
 יהודה

מגוון 
מפגשי 
שילוב 

בנושאים 
 חברתיים:
Cel-aviv – 

הנגשה 
באמצעות 
טכנולוגיה 

 ,חדשנית
הנגשה 

אינטרנטית
מפגשי , 

 ,שילוב
בשבילי 

, הלב
, צופים

פרויקט 
 ,הומצו-בני

חינוך 
 פיננסי

 
 מיכל גרוס

בת"א  הנגשת מתחם שרונה
לאנשים שלהם צרכים מיוחדים 

-בשיתוף תיכון שבח – מיוחדים
 מופת;

 אינטרנטית: יוזמההנגשה 
חינוכית להנגשת אתרים 

באינטרנט לאנשים שלהם 
בשיתוף  –צרכים מיוחדים 

 מכללת סמינר הקיבוצים;
 מפגשים, פעילויות וסדנות 

 "משותפות עם תלמידי בי"הס גן
גן-קורצ'אק רמת  

ם עם יצופים: מפגשים וירטואלי
  שבט גבעתיים ושבט דן.

מצווה: חגיגת בני מצווה -בני
.צרכים מיוחדים בעלי לאנשים    

 
חינוך פיננסי לאנשים עם צרכים 

 .ח"מיוחדים בשיתוף מט

מפגשים 
על בסיס 

שבועי -דו
 או חודשי.

תלמידים 
מבי"ס "און" 

לנפגעי 
מוחין -שיתוק

ובתי"ס 
ממערכת 

החינוך 
הרגילה 

 במחוז.

מט"ח, בי"ס 
בקהילה, 

הנהגת צופי 
ת"א, מינהל 
 חברה ונוער

של"ח,  –
התנועה 

 המסורתית.

-לת און מנהלת 
 ביבא
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הרצאות 
ופעילות 

בקרב 
 התלמידים

גיבור  –
החודש:  

ת הזמנ
 יםמרצ

מתחומים 
שונים 

הקשורים 
 – לאחרות
הקניית 

ידע 
חשיפה ו
סיפור ל

ם החיי
אישי על ה

האחרות 
 שלהם

  
אבי 

 סיקסיק

בי"ס אימץ את עמותת כנפיים 
מובנים:  כמה של קרמבו ב

תלמידים שלנו מתנדבים 
המחויבות כחלק מבעמותה 

בית הספר תרם  ;האישית שלהם
את אולם בית הספר וציוד 

מתאים כדי שבני הנוער 
והמדריכים מטעם התנועה 

)כנפיים של קרמבו( יוכלו 
להעביר פעילויות. הפעילות 

בכל יום שלישי אחר  מתקיימת
 הצהריים.

כחלק 
מחויבומה
אישית הת 

ום ג' כל יבו
 .אחה"צ

תלמידי בית 
הספר 

ותלמידים 
מבתי ספר 

 .אחרים

עמותת 
כנפיים של 

קרמבו, 
עיריית 

 חולון

חט"ב   
יגאל 
אלון 

חולוב
 ן

 חולון

עבודת 
 על חקר

דמות 
 ,מופת

 ",כולננה"
ערך 

 ,החודש
, שגרירים
פעילות 

למען 
 ,הקהילה

פעיל 
 ,מצטיין

פעילות 
 לילדי גנים

 
מירית 
 מויאל

 

כיתות תלמיד ב: כל עבודת חקר
ו' חקר דמות מופת מעולמות -ב'

, תוכן שונים )חיי הדמות
 ;פעילותה ותרומתה(

בין  שיתוף פעולה ":כולננה"
 – החינוך הרגיל לחינוך המיוחד

ביקורים  ,למידה משותפת
במוזאון והכנת תוצר אמנותי 

 ;משותף
לימוד הערך  :ערך החודש

, בכיתות לאורך כל השנה
נתינת בורכי הילדים וצ תדגשבה

כלים להתמודדויות במצבים 
 שונים.

התלמידים העבירו  :שגרירים
פעילויות חברתיות שונות 

כיתה ד'  – בשכבות שונות
 ;כיתה א'ל 'כיתה ג ,כיתה ב'ל

תלמידי  :פעילות למען הקהילה
בית הספר יצאו לבית הקשיש 

הכנת  – פעילויות שונותל
קישוטים לסוכה, יצירת פרחים, 

 ;טקסים ועודקיום 
רה יעבההרכזת   :פעיל מצטיין

 ,פעילות מקדימה בכיתות
ישו הילדים בכתב לאחריה הג

 ;לנבחריםהמלצות מנומקות 
פעילות : פעילות לילדי הגנים

, ""האחר הוא אני בנושא
"שלושת  הצגת לדוגמה

  .אטרון צלליותת" בהפרפרים

דים  מילתה
פעלו 

לאורך 
השנה 

במסגרות 
 השונות.

ילדי הגנים 
הוזמנו 

ת אח
 .לחודש

שיא 
 הפעילות

 היה
לקראת 
, שבועות

מרתון ב
יוזמות 

חינוכיות  
בנושא 

"האחר 
 .הוא אני"

תלמידי כל 
 ,בית הספר

ילדי הגנים 
 והורים

כל צוות 
 בית הספר

מנהלת  
 ביה"ס

אלוני
 ם

-אור
 יהודה



 

70 
 

 12הפנינג 
 י:שנת

מקבלים 
את 

 ,האביב
מחבקים 

את 
 הקהילה

 
פיינגולד 

 יעל

ביום הראשון  ,שנה בכל
בית  ,לפתיחת עונת האביב

שש ביה"ס ה ",לב-בר"החינוך 
"אחד העם" וביה"ס שנתי 

ביטוי לתכנית יחד נותנים 
 שנתי 12-המעברים ברצף ה

 בפעילויות משותפות,
מפגשים בטקסים משותפים וב

 ערכים. בנושאי
חגגנו את הפנינג  שנהה

"מקבלים את האביב מחבקים 
את הקהילה", ואת פתיחת 

 החינוך העירוני. שבוע
תלמידי בתי הספר הכינו דוכני 

מכירות ייחודיים ומגוונים, 
 חבורת הזמר השש שנתית

בנות  ,הופיעה במגוון שירים
המחול הופיעו בפני הקהל 

תלמידים בעלי הופיעו  וכן הרחב
 .מיוחדים שרונותיכ
לבי"ח  הוקדשו ל ההכנסותכ

ה יגן אלי"ע ללקויי ראילשניידר, 
 עמותת טל חיים.לו

כחלק 
 ,המיזםמ

ערכנו 
מפגשים 

מקדימים 
בפורום 
 מצומצם

 של
מנהלים 

 ורכזות 
; חברתיות

 של
רכזות 

חברתיות 
משלושת 

; בתי הספר
עם קב"ט 

; היהעירי
של 

מועצות 
התלמידים 

, מהיסודי
חטיבה מה

 .התיכוןמו

קהילת 
 תלמידים

והורים של 
שלושת בתי 

הספר 
ומביה"ס 

" נעמי שמר"
, )שכבת ו'

ילמדו ש
בשנה הבאה 

טיבה בח
 ,שלנו

 והוריהם(   
קהילת 

שכונת אם 
 .המושבות

מנהלי בתי 
הספר, 
רכזות 

חברתיות, 
מועצות 

התלמידים 
והנהגת 
 .ההורים

סגנית  
מנהלת 

ורכזת 
חברתי

 ת

חטיב
ת 

אחד "
 ",העם

השש 
שנתי

 ת

-פתח
 והותק

המגוון יום 
 האנושי

 
פיינגולד 

 יעל

אנו משתפים שזו השנה השנייה 
פעולה עם פעילי הקהילה 

תקווה בהובלתה -הנגישה בפתח
 של סמדר סאעצ'י.

שכבת ז' שמעו את  ,השנה
סיפורם האישי של שלושה 

 ;כבד ראייה ,עמיחי: פעילים
 ;סא גלגליםיכבנכה  ,עדה

חירשת אילמת   ,אהובה
שסיפרה את סיפורה בעזרת 

 .מתורגמנית
התלמידים  ,לאחר ההרצאה

 :התנסו בתחנות שונות
כתב , סא גלגליםבכיריקוד 
מקל  בעזרתהליכה , ברייל
 .נחייה

זו השנה 
השנייה 
לשיתוף 
פעולה 

שלנו עם 
סמדר 

סאעצ'י 
עם ו

פעילים ה
מהקהילה 

הנגישה 
-בפתח

 .הותקו

השנה 
תלמידי 
  ,שכבת ז'

ה בשנ
שעברה 
 ,'ח' וזתלמידי 

תחנות  14
שונות 

לחשיפה 
 התנסות,לו

הרצאה 
מרתקת של 

דליה רצון על 
סיפור ה
אישי של ה

 ,משפחתה
של  שיאו
היה  היום

משחק 
 .כדורסל נכים

סמדר 
סאעצ'י 

 ,מהרשות
אחראית 

על הקהילה 
; הנגישה

 ,ורדינה אוס
מנהלת 

 ;החטיבה
יעל 

 ,פיינגולד
סגנית 
 מנהלת
 ביה"ס;
שרית 

 ,רוזנברג
רכזת 

 .שכבת ז'

סגנית  
 מנהלת
 ביה"ס
ורכזת 
חברתי

 ת

חטיב
ת 

אחד "
 "העם

השש 
שנתי

 ת

-פתח
 הותקו

הוא  אחרה
שובר  – אני

 וויוןש
 

 תומר רבי

לכל תלמיד  מאפשרתתכנית זו 
יכולותיו את לפתח את כישוריו ו

בין שונותנת מקום לשונות 
התלמידים. הלמידה נעשית 

עורים ישבו בשיעורי כישורי חיים
כל תלמיד  . במקביל,אחרים

משובץ בקבוצה בתחום דעת 
כגון:  ,חודיותויהתואם את י

נגינה, אמנות, מחול, מחשבים, 
 שפה, מתמטיקה. 

גם ברמה הכיתתית, כל כיתה 
חודיותה ימביאה לידי ביטוי את י

בהכנת כרזות לקהילה, בהכנת 
תוצרים על הרב ישראלי 

 ,חמ"ד(ב)הדמות השנתית 

נית התכ
שזורה 
בהווי 

החיים 
 הבית ספרי

על ופרושה 
כל פני 

מערכת 
 .השעות

הפעילויות 
והמיזמים  
 מתקיימים

 תליובין כ
בית 

החינוך.  

כלל תלמידי 
 בית החינוך

 .כלל ההוריםו

כלל צוות 
בית 

 ,החינוך
עיריית 

 ,ת"א
משרד 
 .החינוך

אתר 
בית 

החינו
ך 

דיזנגו
:ף  

https
://ww
w.tlv-
edu.

gov.il
/sites
/Dizi

ngof/
Page

מנהל 
בית 

 החינוך

ממ"ד 
קהיל

תי 
דיזנגו

 ף

-תל
 אביב 

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
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יחודי ועוד. אנו ית גמ"ח בפתיח
מחנכים את התלמידים להכלת 

השונות, לסובלנות לאחר, 
חודיות של כל אחד ילפיתוח הי

 ועוד. 

גם ההורים 
שותפים 

תכנית זו ב
ם ומביאי

לידי ביטוי 
 םחודיאת י

יות ובפעיל
שונות  
לאורך 
 השנה.

s/def
ault.a

spx 

שפת 
הסימנים 

 הישראלית
 

אפרת 
 מרז׳ו

אנו לומדים מילים  ,לאורך השנה
ושירים בשפת הסימנים 

הישראלית, כחלק משיח רחב 
 ."האחר הוא אני"אודות על 

 התלמידים שנתית
והוריהם 
שותפים 

 .תכניתל

צוות  ,הורים
 דיםמילתו

מנהלת  
 גן בוקק

גן 
בוקק 
 קק"ה

-פתח
 תקווה

שירי ילדים 
שאנחנו 
 אוהבים

 
 אירנה קסל

הכינו בבית ספרון  התלמידים
שירי ילדים אשר בחרו  של

  .את הספרון ואיירם ובמשפחת
 בגן עשינו תערוכת תוצרים 

לו ספרים של שאילדים ו
  .ביתבלקריאה בריהם ח

הורים  הורים וילדים חודש
 וילדים

מנהלת  
 גן

גן 
 חצור

-פתח
 תקווה 

  מנבון
 –ה באהב

נותנים 
מכל הלב 
והנשמה 

 השנה כל
 

 דונסקי ליז

קרו  יתלמידי כיתות ח' ב
מחלקת ילדים בביה"ח דנה ב

לילדים  תקיםמוחלקו מ
 המאושפזים במקום;

ות סדנהתלמידים  קיימו 
 ;לתלמידי בי"ס עמל בחולון

במסגרת  ,כיתות ט' יצאונציגי 
לביה"ס עוז וקיימו  ,לימודי של"ח

עם מורי של"ח פעילות של"ח 
לכיתות ביה"ס )שיתוף הפעולה 

 ;ממשיך(
מאמצים אשכול  ת ט'נציגי שכב

גוריון ומקיימים -גנים בקרית בן
 ;שם פעילות שבועית

שתתפו בפרויקט ה כיתות י'
 ;"לקט ישראל"

כיתה מהשכבה ארגנה יום 
רט טבלאי לכל תלמידי ספו

 ;חטיבת הביניים
כיתה אחרת קיימה פעילות 

קראת פורים לאשכול ית לתסדנ
 ;הגנים שבשכונה

כתה אחרת אספה במשך חודש 
בית "כספים לקניית משחקים ל

 ;דפנה"
נציגות התלמידים נפגשה עם 

וקיימה  ב"בית דפנה" החוסים
של של שירים ו העמם שע
המפגש היה מרגש עד  .ריקודים
 ;דמעות

 לאיסוף כל הגימנסיה התארגנה 
וצרי יסוד מ – קמחא דה פסחא

כל 
 תכניותה

התקיימו 
תהליך ב

 – מתמשך
לקן ח

מתחילת 
ימי  .השנה
השיא 

מתקיימים 
בשבוע  

המעשים 
 הטובים.

הקהילה 
 ,בעיר חולון

 ,גני ילדים
בתי ספר 

לתלמידים 
 – מיוחדים

 ;וז ועמלע
 – בית דפנה

בעלי למעון 
מוגבלות 

 שכלית.

"ם, אקי
עיריית 

טובה  ,חולון
  .מסלתי

רכזת  
חינוך 

 חברתי

גימנס
 יה

 ע"ש
יצחק 

 נבון

 חולון

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Dizingof/Pages/default.aspx
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 נזקקים.  לחולקו ש

 – לת"ת
לכל תלמיד 

 תפקיד
 

סיון 
 שוסטרמן

, התלמידים פעילות ועדותב
היכולת שלנו כבני אדם  ההודגש

בה אנו שלהשפיע על החברה 
 בשאלותשיח התקיים חיים. 

כיצד אני רוצה שהמציאות 
תראה וכיצד אני יכול להשפיע 

ליצור  אועדות היועליה. מטרת ה
תלמידים ומורים  ביןשיח 

ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, 
שותפים לדרך.  התלמידיםבו ש

קישוט,  :ועדות הםותחומי ה
משחק ת נושא הדגשבהספורט )

הוגן ומניעת אלימות(, עיתון ה
)אשר חלק מהכתבות בו עסקו 

בכל הקשור  משפיעיםבאישים 
קיום -דובו זכויות אדםבבשוויון ו

הקיים בביה"ס(, מדברים על זה 
)ועדת שיח של נציגי הכיתות עם 

סוגיות  להעלאתמנהלת ביה"ס, 
שונות הקשורות לחיי בית הספר 

(, חונכים ןמתן פתרונות להלו
 ירועים. צעירים, א

 אירועים שונים. קיימו ועדותוה

פגישה 
שבועית 

לכל ועדה 
ואירועים 
 חודשיים.

בביה"ס 
לומדים 

תלמידים 
בעלי הפרעות 

התנהגות 
ובעיות 

רגשיות. 
אוכלוסיית 
בית הספר 

מורכבת 
מיהודים, 

ערבים מ
בנים מו

לעובדים 
 זרים. 

מנהלת בית 
הספר, 

סגנים וצוות 
 המורים.

רכזת  
חברתי

 ת

נווה 
 ןשאנ

עיריי
ת 
-תל

 אביב

 
פרויקטים 

 מגוונים: 
נדבות הת

קהילה, ב
חינוך 

 לדמוקרטיה,
מנהיגות, 
העצמת 

ת יוצאי קהיל
 ה,אתיופי

חינוך אישי, 
 יוניסטרים, 
התמודדות 
עם גזענות 

ועידוד 
סובלנות ל

דרך 
מקצועות 

 שונים,
עבודות 

חקר 
 יםבנושא
חינוך 

לסובלנות, 
כבוד האדם 

וחופש 
 הביטוי

 
סיון 

 שוסטרמן
 

אנו מקדמים   אלו בפרויקטים
 בקרבערכים משמעותיים 

, ערבות צדק חברתי התלמידים:
אנו מעצבים  .הדדית, סולידריות

המוכן , תלמיד אוטונומי ועצמאי
מפיק מכך הלתרום לקהילה ו

 תועלת אישית.
מחנכים תלמידים לגלות אנו 

הבנה  ,אנושיות ,סובלנות
ואכפתיות לצרכים של האחר, 
וכן להבין כי כל אחד מאתנו  

 .תים "האחר"לעהוא 
העצמת התלמיד אנו פועלים ל
ליצירת צדק  ,כמנהיג מוביל

טיפוח יחס של כבוד לחברתי, 
 ,לקהילות השונות בחברה

יה נזקקת יבעיקר לאוכלוס
עידוד התלמידים , לונצרכת

יוזמות קהילתיות שונות, פיתוח ל
יצירת ל ,יח משלב ומגןשאגב 

שותפות מלאה בין התלמידים, 
חברה ת השאיפה לדגשבה

 מתוקנת ותרבותית. 

 התכנית
 אהי

, שנתית 
מתקיימת 

 בכל תחומי
הדעת 

ובכל 
הפרויקטים 

 .שצוינו

הנהלת בית   'י-'ט ותשכב
צוות  ,הספר

המורים 
, צוות כולו

המנהלה, 
מועצת 

תלמידים, 
מחלקת 

הנוער 
, ייהבעיר

גורמים 
חיצוניים 

)בתי אבות 
שונים, בתי 
ספר שונים, 

 ,מע"ש
 מד"א וכו'(

מנהלת  
בית 

 הספר

בית 
ספר 
יובלי

 ם 

-אור
 יהודה
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שיתופי 
פעולה 

-לימודיים
-חברתיים

רגשיים עם 
בית ספר 
"חורב", 

בי"ס 
לחינוך 

מיוחד על 
רקע 

-התנהגותי
 ,רגשי

הסמוך 
לבית 
 ספרנו

 
-ריקי גינדי

 הכהן

 ם" נמצא"בחכמ"ה "עמיאל רמב
בו ש ,בשכנות לבי"ס "חורב"

 שלהםלומדים ילדי חינוך מיוחד 
רקע התנהגותי ורגשי. במהלך 

החלו  ,השנתיים האחרונות
שיתופי פעולה רבים בין שני בתי 

 הספר: 
ילדים מבי"ס  – במעגל הלימודי

חורב מגיעים לשעות שילוב 
ובכך  ,ם""בבי"ס "עמיאל רמב

חווים הצלחה לימודית ורגשית 
 כאחד. 

 תכניתקיימת  – גל החברתיבמע
חברתית משותפת לשני בתי 

הכוללת פעילויות  ,הספר
 ,משותפות במהלך השנה

פעילות משותפת  הלדוגמ
 בנושאלקראת חגים, פעילות 

ערכי החינוך החברתי וקיום 
ידור סמסיבת  :טקסים משותפים

משותפת לכיתות א' משני בתי 
הספר וכן ערב שירי לוחמים 

תלמידים  בו מופיעיםשקהילתי 
 משני בתי הספר. 

תכנית קיימת  – במעגל הרגשי
בה משולבים ילדים שרגשית 

ם על "מחורב בבי"ס עמיאל רמב
ילדים ה .מנת להעצימם

כגון  שונים, משולבים בתחומים
מחול. כמו כן, ילדי בי"ס וספורט 

ם הולכים לפינת "עמיאל רמב
החי בבי"ס חורב ולומדים מילדי 

הטיפול על חורב על החיות ו
 . ןבה

חדרי  ,כמו כן, כחלק מהתהליך
המורים של שני בתי הספר 
חברו להשתלמות משותפת 

מורים" -בנושא "ברית הורים
ולמדו יחדיו כיצד להתמודד עם 

 . תמיטבי בצורההורים שונים 
בנוסף, בתי הספר חברו 

בו , שיקט סייבר משותףלפרו
התלמידים משוחחים ולומדים 

ם וירטואלי בהתאובעולם ה
 כישורי חיים. תכניתלתכנים של 

כל באי 
 בית הספר: 

  – מורים
המורים 

עברו 
השתלמות 

משותפת 
 הםו

נפגשים 
לצורך 

השילובים 
השונים. 
המורים 
נמצאים 

בקשר 
רציף 

במטרה 
לקדם את 

השילוב 
את ו

יקטים הפרו
 ; הייחודיים

 – הורים
ההורים 
נפגשים 

בטקסים 
ובפעילויות 

 השונות.

בי"ס עמיאל 
 אהום "רמב

בי"ס ממ"ד 
הקולט  ,רגיל

ילדים משכונות 
ווה, עזרא התק

והארגזים. 
ילדים רבים 

בית הספר ב
מאובחנים 

כסובלים 
למידה י לקוימ

קשיים מאו 
רגשיים 

 משמעותיים. 
 אבי"ס חורב הו

בי"ס ממ"ד 
 ,לחינוך מיוחד
הקולט ילדים 

קשיים  שלהם
-רגשיים

התנהגותיים 
 משמעותיים.

-עיריית תל
אביב 

שותפה 
 כניתתל

 הסייבר

עמיא מנהלת 
ל 

רמב"
 ם

-תל
 אביב



 

74 
 

; חונכות
תעביר את 

 ;זה הלאה
חלון 

; ג'והרי
הלב 
 ם; האדו

כל אחד 
 – יכול

כלל  לימוד
 התלמידים

 בתחומי
כישורים ה
 אישייםה
 

עידית 
 בלכר

כל התכניות מאפשרות לילדים 
להכיר טוב יותר את עצמם 

ולהתבלט בכישוריהם 
 וביכולותיהם.

חונכים את תלמידי  'ו-'תלמידי ד
בתעביר  ;בקריאה שבועית 'ג-'א

תלמיד עושה כל  ,את זה הלאה
בחלון ; מעשה קטן שעוזר לחברו

הילדים  לומדים להכיר  ,גוהרי
 כל אחד מתלמידי הכיתה על 

על יכולותיו ו , עלשרונותיויכ
; בלב האדום מעניקים קשייו

תעודות בצורת לב לתלמידים 
תורמים שו לאחרים שעוזרים

תלמידים ; מזמנם למען האחר
בעלי צרכים מיוחדים מלמדים 

בתחומי  את תלמידי בית הספר
מט -שח ,)ציורשלהם שורים יכה

 .ועוד(
 

 – חונכות
שלוש 
שעות 

שבועיות 
לאורך כל 

 ;השנה
תעביר את 

 – זה הלאה
פעם 

; בחודש
 חלון ג'והרי

פעם  –
בשבוע 

לאורך כל 
 ;השנה
הלב 

 – האדום
פעם 

 ;בשבוע
כל אחד 

 – ליכו
 בהפסקות.

 

 – חונכות
 'ו-'דתלמידי 
 מלמדים

בסוף  קריאה
יום הלימודים 

 תלמידים
-'א מכיתות

תעביר את  ';ג
 – זה הלאה

למידי ת
'; כיתות ג

 – חלון ג'והרי
למידי ת

 ו';כיתות 
 הלב האדום

 ';תות דיכ –
 כל אחד יכול

לל כ –
 .התלמידים

 

 יכל מור
בית הספר 

 וההנהלה

סגנית  
מנהל 

 ומחנכת

סביוני
 ם

-אור
 יהודה

מסע 
לפולין 

לתלמידים 
נפגעי 
 שיתוק
מוחין 

הסובלים ו
נכויות מ

 מורכבות
 

 גרוס מיכל

מוגבלויות  בעלישילוב תלמידים 
 .פיזיות קשות במסעות לפולין

ביה"ס  ,2001החל משנת 
קבוצות של תלמידים  משתף

מוגבלויות פיזיות קשות  בעלי
משלחות הממלכתיות לפולין. ב

בי"ס "און" קבוצות מ חמש
מוחין  לתלמידים נפגעי שיתוק

פגיעות מוטוריות נלוות בעלי ו
מת"א וקבוצה אחת של 

תלמידים נכים מטעם עמותת 
 "קו לחיים".

 12-ל 8בכל קבוצה בין 
ולכל אחד מהם  ,תלמידים

 מלווה סיעודי צמוד.
חשוב לציין כי תלמידים אלו הם 
בעלי יכולת לימודים טובה וללא 

 שכלי.פיגור 
 
תלמידים אור האוכלוסייה: ית

ניוון ממוחין,  שיתוקהסובלים מ
פגיעות משרירים מתקדם ו

 .18-17בגילאי  ,מוטוריות נלוות
רוב התלמידים סיעודיים במאת 

 יםהאחוזים. חלקם מתנייד
בעזרת הליכונים וקביים וחלקם 

סאות גלגלים. ילכ יםמרותק
לחלק מהתלמידים פגיעות 

 וןקיהמצריכות צנתור )לר
שלפוחית השתן(, האכלה דרך 

גסטרוסטרום )הישר לקיבה( 
 ונטילת תרופות.

לכל תלמיד מוצמד איש צוות 
הוא סיעודי המכיר את צרכיו ו

 –מטפל בו לאורך כל המסע 
נשיאת הציוד האישי, האכלה, 

הליך ת
הכנת 

ת קבוצ
התלמידים 

 שלהם
נכויות 
פיזיות 
קשות 

ליציאת 
המשלחת 

אורך כשנה 
 וחצי.

במהלך זמן 
 ,זה

התלמידים  
לומדים את 

נושא 
"שואה 
וזיכרון" 

כאשכול 
מקצועות 
, ה)היסטורי

ספרות 
שואה, 

דילמות, 
פולין 

כמדינה 
ואמנות( 

אנשי מ
מקצוע 
בתחום 
בשיתוף 

 ושם". -"יד
היציאה 

למסע 
פולין היא ב

תלמידים 
-א"מכיתות י

 ב"י

מינהל 
חברה 
ונוער, 

מינהלת 
-פולין, "יד

 ם"וש

מנהלת  
בי"ס 
 "און"

בי"ס 
 "און"

-לת
 ביבא
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רחצה, סיוע בשירותים, הלבשה 
ועוד. מדובר באנשים מקצועיים 

את המכירים את התלמידים ו
ם )מחנכת, רכיהוצ

פיזיותרפיסטית, מרפאה 
בעיסוק, קלינאית תקשורת, 

 סייעים טיפוליים ועוד(.
לכל קבוצה כזו מוצמד רופא 

בקיא את התלמיד וה המכיר
 .מגבלתובפרטי 

חלק ככל קבוצה יוצאת 
ממשלחת של בני נוער ממסגרת 

ואנו רואים  ,החינוך הרגילה
שילוב זה כפרויקט ראשון 

 במעלה.
 בעלימידים תלמטרות שילוב 

לויות פיזיות קשות במסעות מוגב
)מעבר למטרות חוזר  לפולין

מנכ"ל בהקשר למסעות בני 
 :(בכלל נוער לפולין

לבני נוער אלו . מתן אפשרות 1
אותן חוויות שחווים בני לחוות 

מסגרת החינוך בנוער בגילם 
 הרגילה.

העלאת  –. שונים אבל שווים 2
 .של בני נוער אלו הדימוי העצמי

פיתוח כשרים וקשרים  .3
חברתיים עם בני נוער ממסגרת 

 החינוך הרגילה.
 .. קבלת השונה4
וב ר –מסע של התבגרות . 5

 תבסביב  התלמידים נמצאים
קרובי משפחתם לאורך שנות 

לרובם זו הפעם  ,חייהם
 מהבית. יםצאוי הםהראשונה ש

. התמודדות עם הנכות בשטח 6
 –שרובו לא מותאם לנכים 

בה שת החינוכית הבית והמסגר
נמצאים התלמידים רוב זמנם 

 ,רכיהם. במסעומותאמים לצ
התלמידים ומלוויהם  

מתמודדים עם בעיות נגישות 
ונעזרים גם בבני הנוער חברי 

 המשלחת.
  

 
 

שיאו של 
תהליך 
חינוכי 
 חברתי.

עולמם של 
 העיוורים

התמקדנו במוגבלות  ,בשכבת ח'
 ראייה. 

בפעילות שכבת ח' בתיכון 
התלמידים  ,לאורך כל השנה

נחשפים לעולמם של העיוורים 
ולקשיים שאתם הם מתמודדים, 

דרכים לקבלת בעלי  הם בוחנים
 ומכיריםחברה למוגבלויות 

ביתרונות לחברה הטמונים 
  בהכלת האחר.

כל השכבה 
 וכל השנה

תלמידי 
', שכבת ח  

.14בני   

עמותת 
 צמ"ד

תובנות 
 בחינוך

רכזת  
חברתי 

 חט"ב

תיכון 
עתידי

 ם

 חולון
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קשרים 
דוריים -בין

עם 
 גמלאים

  
 פרי יעל

 יוצרתכיתות(  4שכבת ט' )
דוריים עם בני גיל -קשרים בין

הזהב בסביבת הקהילה הקרובה 
 לבית הספר.

התרומה לקשישים יכולה 
בינם להתבטא ביצירת קשר חם 

בני נוער, בבילוי זמן  לבין
משותף, בהפגת בדידות, בגיוון 

בשגרת היומיום ובלמידה 
 והעשרה בתחומי דעת שונים. 

התרומה לבני הנוער יכולה 
 לתלהתבטא בפיתוח יכו

ית, הבנה ודאגה לזולת, תאמפ
מוסריות, אחריות לכלל, סיפוק 

 וגאווה. 
 מסגרת ההתנדבות:

גשים לאורך כל שנת מפ
קשישים ממועדון הלימודים בין 

הקשישים "אורכידאה" בחולון 
לבין תלמידי שכבת ט' בתיכון 

 נערכים. המפגשים "עתידים"
במועדון הקשישים ובמרחב 

 הבית ספרי.
 נות: הפעילויות מגוו

משחקים לפיתוח קשרים • 
פורמליים בין -אישיים בלתי
 .המשתתפים

למידת טכנולוגיה ומחשבים • 
  .בצוותא

השתתפות בשיעורים • 
להעשרה וללמידה )גם של 

התלמידים מהקשישים ומניסיון 
הגמלאים  :לדוגמה ,חייהם

מגיעים לבית הספר לשיעורי 
אם לומדים על סטוריה, יה

העליות לארץ, הם מספרים על 
שמדברים  ם, אהעלייה שלהם

מלחמת העולם על על השואה ו
הם מספרים זאת  ,היהשני

 .מנקודת מבטם(
השתתפות באירועי בית הספר • 

  .חגי השנה העבריתבסמוך ל
כתיבת סיפורי החיים • 

המעניינים של הגמלאים 
והוצאתם בספר היישוב "חולון 

 ."75בת 
  

פגשים מ
-כל חודש
צי, חודש וח
-כשבעה
 שמונה

מפגשים 
 .בשנה

מועדון  'שכבת ט
גמלאים 

"אורכדיאה
,"  

תובנות 
 בחינוך

http://
www.a

-tidim
holon.
co.il/w
bPro/e
projec

t/katav
a1.asp
?code
Client

=2111
&Cod
eSub

Web=
0&id=
28238
1&pro

jId=5
9006 

רכזת 
חברתי

 ת חט"ב

תיכון 
עתידי

 ם

 חולון

פעילויות 
עם גני 
ילדים 

בקשרי 
 קהילה

 
 יעל פרי

עם גני ילדים  'פעילות שכבת ז
לאורך  .בקרבת בית הספר

התלמידים יוצאים  ,השנה
 יות שונות עם ילדי הגןולפעיל

עבורם מעין אח גדול שמשים ומ
עוזרים להם מודל לחיקוי וו

תמודד עם קשייהם השונים. לה
כגון  ,כל פעילות יש ציר מארגןל

נושא הגינה, פורים, בפעילות 
 .מדעים, מתמטיקה, אוריינות

מפגשים  6
לאורך 
 השנה

מתנ"ס  'שכבת ז
"נאות 

רחל" וגני 
 הילדים

http://w
ww.atidi

-m
holon.co.
il/webPr

o/project
/katava1.
asp?cod
eClient=
2111&C
odeSub

Web=0&
id=2823
81&projI
d=59006 

רכזת 
חברתי

 ת חט"ב

תיכון 
תידיע
 ם

 חולון

http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
http://www.atidim-holon.co.il/webPro/project/katava1.asp?codeClient=2111&CodeSubWeb=0&id=282381&projId=59006
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חונכות 
תלמידי 
 'שכבת ט

את 
תלמידי 
 2'כיתה ז

 
 יעל פרי

 "חונכות"משמעות המושג 
תלמידים הוא:  "עתידים"ב

 עושים למען תלמידים בביה"ס.
העיקרון המנחה את הפרויקט 

 אפשרותהוא שלתלמיד יש 
שונה מזו של המורה המבוגר 

 .לתלמיד אחר םתרול
הוא  יתרונה של שיטת החונכות

שהיא מאפשרת יצירת כך ב
בה שפורמלית, -מסגרת בלתי
ם אישיים ומערכת נוצרים קשרי

בוגר  , שהואיחסים בין החונך
יותר ומנוסה באורחות בית 

צעיר, התלמיד הלבין  ,הספר
שזה עתה נקלט בחטיבת 

הביניים. החונך קרוב לתלמיד 
כך הבנתו משום בגילו ובניסיונו ו

של התלמיד הצעיר את צרכיו 
 יו טובה יותר.ימאוואת ו

מערכת יחסים זו נועדה לסייע 
 ולתלמיד הצעיר בהתפתחות

מיומנויות בפיתוח במתן ידע, 
 תמיכה רגשית ולימודית.בו

החונך מעניק תשומת לב אישית 
ובכך  ,דגם חיובי לחיקוימשמש ו

מסייע לתלמיד הצעיר לממש 
את הפוטנציאל הגלום בו, 

חיובית  עצמית לפתח הערכה
 ולשגשג.

, מערכת יחסים זו ןכמו כ
ערכים חברתיים גם מפתחת 

החונכים: אמפתיה לזולת,  בקרב
יכולת לקבל את השונה, עקביות 

תהליך מתמשך, בואחריות 
גמישות בתגובות לקשיים 

 ויצירתיות.
בית הספר מעמיד לרשות 

החונכים והנחנכים מגוון של 
אמצעי עזר כדי לאפשר את 

את הרחבת הפעילות ו
ספרים,  העשרתה. בין אלה:

חוברות עבודה במקצועות 
שונים, מחשבים, משחקים 

חינוכיים, אמצעי ספורט וחומרי 
 מלאכה וציור.  

התלמידים החונכים נבחרו 
. התלמידים 4מתוך כיתה ט'

, הם 2הנחנכים, תלמידי כיתה ז'
ילדים בעלי צרכים לימודיים 

-ורגשיים, חלקם מרקע חברתי
כלכלי חלש, בעלי ליקויי למידה 

 מה.     וכדו
 
 

לאורך כל  
השנה, 

מפגשים 
כל שבוע 

בשעה 
קבועה 

במערכת 
 .השעות

שכבת ט' 
 :2'כיתה זו

ילדים בעלי 
צרכים 

לימודיים 
ורגשיים, 

חלקם מרקע 
-חברתי

כלכלי חלש, 
בעלי ליקויי 

למידה 
 וכדומה.      

רכזת   
חברתי

 ת חט"ב

תיכון 
עתידי

 ם

 חולון
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אפשר 
 – אחרת

מפגשים 
בין יהודים 

 ערביםו
 

מריאנה 
 יוסף-בן

תלמידי  השתתפובפרויקט 
תיכון הכיתה ט' בבית הספר 

ותלמידי  ןג-מתבר "אורט אבין"
" אורט רמלה"בית ספר התיכון 

של מפגשים סדרה הערבי, ב
זכו  ,חווייתיים ומעצימים

להכיר את  היהודים התלמידים
 ,התרבות הערבית על מאפייניה

להשתתף  והנוער הערבי זכה
רגשית ומחשבתית בנדבכים 

בין  .תרבות היהודיתבמרכזיים 
-התלמידים נוצרו קשרים בלתי

אמצעיים. המפגשים לוו 
 ,בהכוונה מודרכת ומושכלת

גב' תקווה  המדשבראשה ע
ידי עמותת "אפשר -על ,ברכה

-מנהיגות בחברה רב –אחרת" 
היסוד הנחת  פי-, עלתרבותית

שתלמידים המשתתפים 
עוברים תהליך שינוי  בפרויקט

מעצם המפגש האינטנסיבי עם 
בעקבותיו יוכלו להפיץ שו ,האחר

את רעיון הקיום המשותף בבית 
 הספר ובקהילה.

 –הריח, הטעם, המראה 
ל היה שונה וקצת ובתחילה הכ

אחרת. אבל במעלה הדרך 
 –מא ימא זו אישא למדנו כולנו

יעל כמו פאטמה, שמשובות 
-תהנעורים זהות ברמלה וברמ

בין  שונה אינהגן, שרוח הנעורים 
מן הרגע  ה.ידת אחת לשניבני 

הראשון היה חיבור מלא בין 
בין  והספר  ישתי מנהלות בת

 ןג-מתתה ט' ברימחנכת כ
 תה ט' ברמלה.ילמחנך כ

התקיימו 
שמונה 

מפגשים 
בני יום. 
חלקם 
בבתי 

הספר 
וחלקם 

במקומות 
 אחרים,

 כמו 
פארקים, 

אטרון ת
 .וכו'

התקיים 
ש בין מפג

 – ההורים
ערב 

חווייתי עם 
הפעלות 

ומאכלים. 
ההורים 

ביקשו 
להמשיך 
ולהיפגש 
גם מעבר 
למתוכנן 

 פעילות.ב

תלמידי 
כיתות ט', 

הורים וצוות 
המורים 
 .בביה"ס

עמותת 
"אפשר 
 אחרת"

http:/
/ww
w.an
eww
ay.or

g.il                                    /                
               

http:/
/ww

w.ebi
n.ort.
org.il

/ 

תיכון  מנהלת 
אורט 

 אבין

-רמת
 גן

האחר הוא 
שיח   – אני

על הסיפור 
 דירה"

  ",להשכיר
שיח על 

קבלת 
  ,השונה

סיפורים 
פרו ישס

הגן   ילדי
  ,בנושא

עבודה 
יצירתית 

משותפת 
של ילדי 

הגן 
 ,לסיכום
 לוי רחל

מגוון רחב של חומרי  הנחנו
בנינו עם  ,שולחנות עליצירה 

 תארבהש . ילדי הגן בית גדול
שילבו  "דירה להשכיר"סיפור ה

הילדים דמויות של ילדים בעלי 
היצירה יצאה יפה בבית. שונות 

 להפליא.

מתחילת 
השנה אנו  

עוסקים 
נושא  ב
 ,שיחותב
 שיריםב

 ,מחזותוב
סיכומו ל

 הכנו
עבודה 

יצירתית 
 משותפת

 ,ילדי גן חובה
-גילאי חמש

 .שש

  ,ילדי הגן
הסייעות 
שעובדות 

   ,בגן
וכמובן 
הורים 

שהגיעו 
 .בימי שישי

גן  גננת 
 אנפה

 חולון

http://www.anewway.org.il/
http://www.anewway.org.il/
http://www.anewway.org.il/
http://www.anewway.org.il/
http://www.anewway.org.il/
http://www.anewway.org.il/
http://www.ebin.ort.org.il/
http://www.ebin.ort.org.il/
http://www.ebin.ort.org.il/
http://www.ebin.ort.org.il/
http://www.ebin.ort.org.il/
http://www.ebin.ort.org.il/
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אתגרים 
 בים

 
-טלי שמיר
 ורצברגר

פעילות שבועית לאורך שנת 
בני  18הלימודים, במסגרתה 

נוער יוצאים לפעילות שיט 
עמותת עם במרינה בת"א 

עמותה המאתגרת  – "אתגרים"
אוכלוסיות מיוחדות בפעילות 

בטבע. בפעילות הנערים לומדים 
: מפרש, להשיט סירות שונות

לאחר הלמידה  .ייקיםחתירה, ק
עם  לפעילות מתנדביםהם 

אוכלוסיות מיוחדות בים. בוגרי 
משתלבים בפנימיות  תכניתה

רות צבאי יצבאיות ובש
משמעותי, חלק גם בחיל הים. 

רות ייצאו לשנת ש תכניתבוגרי ה
בוגרת המחזור  ,לפני הצבא

התחילה של התכנית הראשון 
השנה את לימודיה 

 גוריון.  -ברסיטת בןיבאונ

הפעילות 
 25כוללת 

מפגשים + 
ל ימי טיו 3

 מסכם.
 

זו השנה 
  העשירית

ברצף 
שהפרויקט 

 ,מתקיים
בשיתוף 
פעולה 

צמוד עם 
צוות חט"ב 

באזור, 
צוות קידום 
נוער וצוות 

מדריכי 
יט הש

מעמותת 
 . "אתגרים"

בני נוער 
-מכיתות ח'

ט' 
המאופיינים 
בסף תסכול 

קושי בנמוך, 
בקבלת 

מרות, 
קשיים ב

חברתיים 
קבוצת  בקרב

השווים. כמו 
מדובר  ,כן

רים בנע
ממשפחות 

 מרובות
חלק לבעיות. 

מהנערים 
דימוי עצמי 
נמוך, נוער 

שמוגדר 
בסיכון גבוה 

לשימוש 
בסמים 

אלכוהול בו
ת הסתבכולו

 עם החוק.

מועצה 
מקומית 

 ,אזור
עמותת 

 ,"אתגרים"
היחידה 
לקידום 

 ,נוער
 מצילהאגף 

משרד ב
טחון ילב

  ,פנים
חטיבת 

הביניים 
 ע"ש רבין

 .אזורב

https:
//driv
e.goo
gle.co
m/fol

dervie
w?id=
0Bycl

kZ1o3
Y2dQ
UZfa1
ljRTh
Pak0
&usp
=shar
ing&t
id=0B
yclkZ
1o3Y
2ddk
prZW
V6Rz
BGT0

k 

מנהלת 
היחידה 

דום לקי
 נוער 

קידום 
 נוער

 אזור

-פעילות דו
קיום עם 
בית ספר 

-יד"
 "מרדכי

מהעיר 
 ים-בת

 בנושא
אורח חיים 

 בריא
 

עמראן 
 חיט-אבו

קיום מפגשים משותפים בין 
תלמידים ערבים ויהודים 

משני בתיה"ס, בתי  'משכבה ד
זה את תלמידיו הספר מארחים 

סיורים מקיימים , של זה
-בתמשותפים בעיר יפו ובעיר 

ערב משותף עם ההורים  ,ים
 ויום ספורט בסמינר הקיבוצים.

מפגשים,  6
 4כל מפגש 

 שעות.

תלמידי כיתה 
, ילדי חינוך 'ד

ממלכתי 
 רגיל.

המפקח על 
החינוך 
הגופני 
  – במחוז

רועי 
ברקוביץ, 
מפקחת 

גב  – ביה"ס
יוהנה 

מרמן, יצ
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך 

יסודי בעיר 
 'גב – ת"א

לאה זיידה, 
סמינר 

הקיבוצים. 
מרכז 

הטניס 
 ביפו.

https:
//driv
e.goo
gle.co
m/fol

dervie
w?id=
0Bycl

kZ1o3
Y2dQ
UZfa1
ljRTh
Pak0
&usp
=shar
ing&t
id=0B
yclkZ
1o3Y
2ddk
rZWp

V6Rz
BGT0

k 

-תל לב יפו מנהל
 אביב
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30% 
מהציון 

בהיסטוריה
הערכה  -

 חלופית 
בנושא 

ג'נוסייד 
 )רצח עם(

 
ליאורה 

 דקל

 אחוז 30קביעת  כחלק מהעברת
מהציון בבגרות בהיסטוריה  

ספר, הבית  ידיבנושא השואה ל
נושא זה ללמידה בחרנו להרחיב 

עמים. בדרך זו, על תופעת רצח 
התלמידים לא אנו חושפים את 

רצח עם  ם שונים שלרק לאירועי
-שהתרחשו מראשית המאה ה

ועד היום, אלא גם מראים  20
-מדובר בתופעה חד איןלהם ש
, אלא בתופעה אנושית פעמית

שפוגעת בזכויות , רחבה ונפוצה
האדם ובמוסר האנושי. למידת 

חושפת את  בדרך זוהנושא 
התלמידים לסכנות שבאלימות, 

ומעלה את הסתה בגזענות וב
 מצביםהמודעות שלהם ל

לנהוג בצורה  להם יםהגורמ
עיוורת ובהכללה כלפי 

אוכלוסיות מסוימות בחברה 
חברה היות ולתוצאות של 

מעודדת גזענות כלפי קבוצות 
 שונות.  

במהלך השנה התלמידים 
הקריטריונים  אתלומדים 
תהליכים על  ,רצח עם להגדרת

שחברות שונות עוברות בדרך 
על רציחות עמים  למעשה זה,

השואה  בוחנים אתשונות, 
 ,קריטריונים אלו לפיהיהודית 

הרצאות, ועדויות  יםמעוש
חקר וסקרים בבית מקיימים 

רמת המודעות של  בענייןהספר 
נושא להמורים של התלמידים ו

עבודות שונות כותבים זה ו
בהתאם למגמות שלהם במטרה  
להרחיב לא רק את הידע שלהם 

של את הידע בנושא, אלא גם 
הסביבה הקרובה להם, ובכך 

נושא  שלליצור הסברה מיטבית 
את זה בחברה בתקווה למגר 

 חברה הישראלית. מההגזענות 

תלמידי 
כיתות י' 

בבית 
הספר 

וסביבתם 
 :הקרובה

משפחה, 
חברים, 

 מורים
 ועוד.

תלמידי 
כיתות י' 

בתיכון 
נולוגי כט
 "נעמת"

 בחולון.

הוועד 
למאבק 

ברצח עם 
והאגודה 

זכויות ל
האזרח 

 בישראל.

מנהלת  
בית 

 הספר

תיכון 
טכנול

וגי 
נעמ"

 "ת
 חולון

 חולון

 
שיתופי 

פעולה בין 
בי"ס חנ"מ 
לבי"ס רגיל 

בשלושה 
 :מעגלים

תלמידים, 
מורים, 

 הורים
 

 גלית ליאור

כוללת שילוב לימודי  תכניתה
 "חורבבי"ס "של תלמידים מ

, שילוב ",ם"עמיאל רמב"בבי"ס 
 "ם"רמב עמיאל"של תלמידים מ

בשיעורים בפינת החי  "חורב"ב
במטרה להעצים  היובמשחקי

את התלמידים שמסוגלים 
 ;להשתלב או לארח
מסיבת  , כגוןמסיבות משותפות
שני מתות א' יסידור משותפת לכ

ס "ביתלמידי אירוח  ;בי"ס
 "ם"עמיאל רמב"ס "בבי "חורב"
פרויקט  ;ערב שירי לוחמיםל

סייבר משותף לשני בתי הספר 
למידה שיתופית בסביבה ל

 מתוקשבת.

לאורך 
 – השנה

שילובים 
עורים, יבש

שילוב 
בפינת 

החי, 
רועים יא

משותפים 
ופרויקט 

סייבר 
 משותף.

ת יתלמידי ב
" חורב" הספר

 חינוך מיוחדל
לתלמידים 

 קשיי שלהם
התנהגות 

 וקשיים
ים, רגשי

ותלמידי 
ביה"ס 

עמיאל "
" ם"רמב

 .חינוך רגילל

בהובלת  
מנהלות 
 ,רבתי הספ

צוותים 
משני בתי 

 ,הספר
יועצות, 

מחנכים, 
  .רכזים

מנהלת  
בי"ס 

 "חורב"

בי"ס 
ממ"ד 
ניסויי 
"חורב

" 

-תל
 אביב
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כיתות אם 
-תלת

 – יותאגיל
בניית ה

סביבות 
למידה 

מותאמות, 
מכילות 

מקדמות ו
לכל 

 הילדים
 

 גלית ליאור

-כיתות תלת 6בבית החינוך 
כיתות  5-ו 'ג-'אלגילאי  יותאגיל

. 'ו-'ד לגילאי יותאגיל-תלת
מאפשרת  ילגמסגרות השבירת 

רבית, קידום גמישות פדגוגית מ
לומד עצמאי, דרכי הל"ה 

מליאות  :מגוונות ומשתנות
מותאמות, תרגולים מקדמים, 

הקניות בקבוצות הומוגניות 
 תכניותוהטרוגניות, בניית 

לילדים מצטיינים ולילדים בעלי 
 לקויות מסוגים שונים. 

כל הילדים 
 הזמן.כל 

ילדים בגילאי 
ביה"ס 

היסודי, 
רגילים ובעלי 
 לקויות שונות.

רשות 
מקומית, 

אגף מו"פ 
ניסויים 
 ויזמות.

http:/
/t5.ti

-k
tak.c

o.il/w
ebPr

o/ind
ex.as
p?co
decli
ent=
2022 

אדם  מנהלת
וסביב

 ה

געש, 
חוף 
 רוןהש

 למידה 
 בתנועה

חדר ב
שילוב 
ברוח 

תבונה 
 ותנועה

 
ד"ר אלכס 

 שניידר

כמו גם בבתי ספר  ,בבית ספרנו
משולבים תלמידים  ,אחרים

ריכוז, בקשב וקשיים בבעלי 
הקושי מתבטא בכך שתלמידים 

 שאינם מסוגלים להתרכז 
 לאורך זמןולשבת במקום אחד 

שבש את הפעילות מתחילים ל
יוזמה זו . הלימודית השוטפת

באה לפתור את הבעיה בעזרת 
הכולל כדורי  ,ארגז כלים מגוון

 דוושות ועוד. כריות, ,ענק
היא לגרום לכך  מטרות היוזמה 

 יהיוהלמידה והשיעור ש
  קשיי בעליידידותיים לתלמידים 

קשב וריכוז ולתלמידים 
המרגישים קושי בישיבה 

 הגדרתיוזמה מונעת . הממושכת
  גיםכחריתלמידים מסוימים 

ומאפשרת לכלל התלמידים 
 . ותמקדהתהתרעננות ו

התלמידים מעידים שהשימוש 
בעזרים מסייע להם להיות 

קשובים ומרוכזים יותר במהלך 
שימוש באמצעים אלו . השיעור

   בהחלט משפר את יכולת
המענה לתת המורה המשלבת 
   של התלמידים.לצרכים השונים 

הוא להצלחת היוזמה המדד 
של התלמידים  החיובי המשוב

המורה והרצון שלהם של ו
להשתמש בעזרים השונים 

 לאורך זמן.

החדר 
פעיל  

ככיתת 
ב ושיל

חמישה 
ימים 
 ע,בשבו
ביום 

החופשי 
של המורה 
המשלבת 

 מורות
  אחרות

משתמשות 
בחדר 

לעבודה 
 .פרטנית

 תלמידי
בבית  שילוב

 הספר.
 םתלמידי

שבעבר ראו 
יציאה את ה

לכיתה 
משלבת 

רואים עונש כ
היום  זאת

 ואף פרסכ
תלמידים 

שאינם זכאים 
לשילוב 

מבקשים 
מילדי 

השילוב 
להזמינם 

לבוא עמם 
עורי ילש

 השילוב.

פסיכולוג 
 בית הספר

ד"ר בוב  –
  ,צ'רניק

 מורת שילוב
חן  'גב –

 ,חמוז
מחנך ורכז 

מר  – ג"חנ
 איתי דקל 

מנהל  
בית 

 הספר 

בית 
הספר 
המשו

תף 
-כפר

שמרי
הו 

חוף 
 השרון 

-כפר
שמרי

 הו 

מיזמים 
 עסקיים

 
אורנה 

 יזנמןיא

גם  מנהלתכל מגמה בביה"ס 
שירותים  של מיזם עסקי

. כל תלמידי ביה"ס לקהילה
המיזמים: גינון, מצוותים לאחד 

 בישול, קוסמטיקה, צילום.
ביה"ס מספק קייטרינג, צילום 

אירועים, טיפולי פנים, גינון ועוד. 
הילדים רוכשים מקצוע 

 ומשתכרים.

פעמיים 
כל בשבוע. 

 8פעם עד 
 שעות.

מוסדות, 
ארגונים 
ואנשים 
 פרטיים.

עיריית 
 חולון

אתר 
 ביה"ס

 

אורט  מנהלת
מיטרנ

 י

 חולון

http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
http://t5.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeclient=2022
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מפגשים 
משמעותיים 

עם אנשים 
שונים 

מקהילות 
שונות 

ח ותילפ
סובלנות 

ביחס 
 לשונה

 
רסיטל 
 יצחקי

מזמנים לתלמידים  בכל שנה
מפגשים עם אנשים מקהילות 

 תכנית משתנה. מבנה ה שונות,
 : הלדוגמ

נפגשים עם תלמידי כיתות ג' 
אוכלוסיית אנשים לקויי ראייה 

מרכז ייחודי  – במרכז מרש"ל
הנותן מענה כוללני לאוכלוסיית 

העיוורים ולקויי הראייה בעיר 
ת"א. ההיכרות תאפשר 

לתלמידים להכיר את השונה 
ואת קשייו ולמצוא את המשותף 

 והדומה. 
נפגשים עם תלמידי כיתות ד' 

תלמידים מאותה שכבת גיל 
ו. המפגשים מבית ספר ערבי ביפ

 ,יהודי-מתקיימים במרכז הערבי
שם התלמידים נחלקים 

לקבוצות מעורבות ועוסקים 
מנות פעילויות בנושאי אב

 אויצירה. המטרה של יוזמה זו הי
עם דים להיפגש תלמיל אפשרל

בני חברה אחרת הגרים באותה 
 ,בוד הדדי, לפתח סובלנות וכעיר

-אישית ובין-לפתח תקשורת בין
תרבותית ולהפחית את 

הדעות את הסטריאוטיפים ו
 הקדומות.

תלמידי כיתות ה' נפגשים עם 
בני גיל הזהב, מלמדים אותם 

מיומנויות תקשוב בסיסיות 
וגלישה ברשת ולאחר מכן 

זיכרונותיהם  את מתעדים יחד
יוצר  – ותיקיםושל האזרחים ה

שת מידה ושימור המורל
התרבותית, היישובית 

 והקהילתית.
 כמה מקיימיםתלמידי כיתות ו' 

יקטים ללימוד על קהילות פרו
איסוף תרומות לשונות ו

תלמידי  הןיבינ ,לקהילות אלו
הסובלים  ,בית ספר "אנוך"

 רב בעייתי.עד  פיגור קלמ

בכל שנה 
ת ינבנ

 תכנית
למפגשים 

עם 
אוכלוסיות 

 שונות, 
בכל שנה 

מבנה 
 תכניתה

 ה.משתנ

תלמידי בית 
הספר, צוות 
בית הספר, 
קהילת בית 

 הספר.  

קהילות 
מגוונות 

 ומשתנות. 

תל  מנהלת 
נורדא

 ו

-תל
 אביב
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פרויקט 
 – נוע"ם
נוער 

 מתנדב
 

אמירה 
 רוזין

בבית ספרנו בחרנו להרחיב את 
 ,פרויקט נוע"ם לשלוש שכבות

 וכדי להכשיר את הלבבות
שיבצנו שעות נוע"ם  לנושא,

. בכל יום של שכבת ז' במערכת
רביעי  מדריכי נוע"ם נכנסים 

עובדים עם ולכל כיתות ז' 
התלמידים על מגוון נושאים 

"אחר הוא אני". להקשורים 
התלמידים   ,לואבשיעורים 

ערכים של סובלנות, לומדים 
הקשבה, אכפתיות הכלה, 

ידים יוצאים ואחריות. התלמ
 מסגרותלפעילויות התנדבות ב

ון גני ילדים, כג ,בעיר שונות
ה העירונית, בתי אבות, יהכלבי

בית "להיות" המשמש את ניצולי 
בית , השואה, עמותת "עמך"

ט' -בכיתות ח' החולים וולפסון.
שעות ב מתקיימת הפעילות

התלמידים ום יאחרי הצהרי
ממשיכים להתנדב במסגרות 

בדרך זו הם  שונות ובמתנ"ס.
ם יגדלים להיות אזרחים אכפתי

רכי ושקשובים לצ ,ומעורבים
הפרויקט המרגש הזה  האחר.

נוחל הצלחה רבה בקרב 
מכך התלמידים ולא פחות 

 הקהילה. בקרב

-ז' שכבות 
 ט'

כל תלמידי 
 בית הספר

מדריכי 
מתנ"ס 

נאות "
, "שושנים
מנהלת 

התכנית 
במתנ"ס, 

הצוות 
החינוכי של 
בית הספר, 

גופים 
שונים 

 .בקהילה

http:/
/ww

w.gol
da.m
s.hol
oned
u.org
.il/BR
Porta
l/br/

P102.
jsp?a
rc=1
1727
85&t
m=1
4277
9288
6898 

חטיב מנהלת 
ת 

גולדה 
 מאיר

 חולון

שורי יכ
חיים 

 וספורט
 

 יעל אוחיון

שורי עבודת יכ מפתחת תכניתה
הותאמה לבנות  היא  צוות.

אשר התקשו לנהל כיתה ו' 
אישיות -מערכות יחסים בין

תקינות ומכבדות. השילוב בין 
פעילות פיזית משחקי ספורט )

לבין מושגים והתנסותית( 
שורי החיים מאפשר ימעולם כ

בחברה  מקומןלהכיר את להן 
ת ומערכולנהל קבוצת השווים וב

הצרכים  ייתרא אגב יחסים
 חברי הקבוצה. שלהשונים 

 תכניתה
מתקיימת 

אחת 
ויש לשבוע 

 12 בה
 מפגשים 

בנות בכיתה 
 ו'

ידי יועצת 
בית הספר 

מורה ו
לחינוך 

 גופני.
מחנכת 
הכיתה 
שותפה 
לתכנית 

 פין.קיעב

בית  יועצת 
הספר 
"ברנר

" 

הרצלי
 ה

http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
http://www.golda.ms.holonedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1172785&tm=1427792886898
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  – לב"ה
למידה 

 באמצעות
 – התמחות

מאפשרת 
לתלמידים 

אינם ש
מצליחים 

להוציא 
תעודת 

 בגרות
להרחיב 

את 
ידיעותיהם 

ולרכוש 
  מקצוע 

 
 סני כרמלי

תכנית  היא תכנית לב"ה
היא ראשונה מסוגה בארץ, 

לבית הספר להיות  מאפשרת
רלוונטי ומשמעותי גם 

לתלמידים שאינם מצליחים 
ידי -על להוציא תעודת בגרות

 הרחבת הגבולות הבית ספריים
ויצירת חיבור אמתי בין 

נקודות , בהתאם להתלמידים
 , לביןהחוזק והעניין שלהם

תעסוקתי -המקצועי התחום
 בקהילה מחוץ לבית הספר.

רואה בנקודות החוזק התכנית 
והעניין של התלמידים מנוע 

למידה במגוון רחב של ל
מידה אוריינית, ל: תחומים

התכנית אינה אישית ומקצועית. 
ת, תאורטי מסתפקת בלמידה

אלא מאפשרת לתלמידים 
 ידי-בתחום על התמחותל

מציאת אנשים וגופים העוסקים 
בתחומי העניין ויצירת חיבור בין 
 תלמיד למנטור מקצועי בתחום.

   
תכנית לב"ה שני שלבים: ב

נעשית הלמידה  ,י'-ט' ותבכית
 התנסות והתמחות בתחום אגב

מסוים )גלישה, כדורגל, אמנות, 
התלמידים  –אטרון וכו'( ת

 ,בוחרים אחד מן התחומים
ובמערכת השעות הרגילה של 

בית הספר משובצים שני 
בו ש –מפגשים: מפגש מעשי 

 –מתנסים בנושא, ומפגש עיוני 
בו מקיימים למידה ש

 נושא.ברפלקטיבית ואוריינית 
 

 , התלמידיםי"ב-י"א בכיתות
עוברים תהליך של חיפוש 

שבסופו יבחרו תחום עניין אישי 
הם יבצעו את ההתמחות  ובו

מחוץ לבית הספר. הם יצאו 
להתמחות  ליום אחד מבית ספר

 באותוו אצל מנטור מקצועי
השבוע יקיימו מפגשי למידה 

ויצירת פרויקט בליווי חונך אישי 
 מצוות בית הספר.

תלמידי 
 חט"ע

תלמידים 
 אשר 

אפשרויות ה
העומדות 

בפניהם בבתי 
הספר כיום 

ן נותנות אינ
מענה להם 
 ק. מספ

בית הספר 
אורט "

 "גאולה
מאופיין 

בהיותו מרכז 
לימודי 

לחרשים 
כבדי לו

שמיעה 
מאזור מרכז 
הארץ וכבית 

שלב המספר 
אוכלוסיות 

בעלות שונות 
תכנית  .רבה

לב"ה 
מאפשרת לנו 
ליצור מרחב 

פעילות על 
בסיס שוויוני 

 יותר.  

 ,רשת אורט
ג'וינט 

 אשלים

https
://ww
w.yo
utub
e.co
m/w

atch?
v=bv
O5vR
iuH1

Q 

מנהל 
בית 

 הספר

תיכון 
אורט 
 גאולה

-תל
 אביב

https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvO5vRiuH1Q
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 מחוז צפון

 ,שם התכנית
 ,המיזם

 הפעילות
 

, היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד
 

 לחומרים קישור שותפים
 אתראו ל

 

איסוף ותיעוד 
 תכניות בנושא 

טופס גוגל דוקס 
לתיאור תכנון 
פעילויות בית 
 .ספריות בנושא

כלל מוסדות 
החינוך במחוז  

צפון לאורך 
 .השנתיים

מנהלים 
 ומורים

מיפוי פעילויות  רפרנטית ההכלה, תקשוב
בנושא "האחר הוא 

אני" במוסדות 
 .החינוך

 
 

תיעוד פעילויות 
 .במוסדות החינוך

 

 
 הפצת ידע

 

הפקת אגרת מחוז 
 .בנושא

כלל מוסדות 
החינוך במחוז 

  .לאורך השנתיים

כלל עובדי 
 ההוראה

 ,מדריכת אתר מחוז צפון
צוות הכלה, צוות שפה, 

 תקשוב 

אגרת המחוז 
 .בנושא

 

האחר "אתר 
 "הוא אני

בחיבור למפתח 
 הל"ב

אתר פעיל לפי ערכי 
מפתח הל"ב 

בפריזמה של האחר 
 .הוא אני

בתי ספר יסודיים 
לאורך תשע"ד 

 .תשע"הו

כלל עובדי 
 ההוראה

אתר מפתח הלב  רכזת מפתח הל"ב, 
 .וחינוך לשוני

 

פעילויות 
ואירועים 
 מיוחדים

 

הפקת ימים  .1
מיוחדים ופעילויות 

פעילויות  – בנושא
אוהל  ,קיום-דו
 דברות.יה
 של"ח בשביל הלב .2
טיולים בארץ  –
 .ילדי חנ"מלנוער ול
. מועצת תלמידים 3

 ,דרוזים – מחוזית
 .בדואים ,יהודים

נציגות מכלל 
 המוסדות

 
 
 
 

 תלמידים

 ,הנהלת המחוז .1 
 ,מינהל חברה ונוער

 
נהל חברה ונוער ימ .2

 .וחנ"מ
נהל חברה ונוער ימ .3

 .ומגזר דרוזי ובדואי

יום הסובלנות 
  .והאחר הוא אני

 

הפצת ידע 
ואמצעים 
להטמעת 

 הנושא
 

חומרים שונים 
למוסדות  המופצים 

  .במחוזהחינוך 

     עובדי ההוראה
האחר הוא אני  

בראי 
 .האינטליגנציות

 
 

 

 פעילות ימי
 – תמקוונ

 שפה עברית
)פתגמים 

בנושא 
"האחר הוא 

כרות יאני", ה
תלמידי  םע

המחוז 
השונים, 
הערכת 
עמיתים 

 ושיתופיות(

בבתי פעילות 
הספר )כחודש( 
 ולאחר מכן ימי

 תמקוונ פעילות
בהם התלמידים ש

זה נותנים משוב 
ומשתתפים  לזה

 .בחידון

תלמידים  חודשיים
בחינוך 

 סודיהי

מדריכות שפה ומדריכי 
 מורים, תקשוב

 .קישור לאתר

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19aBfPTd7C51Thnd9B8lmLwrKqM1NU-D74YMz2XtzwZY/edit#gid=2038495960
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19aBfPTd7C51Thnd9B8lmLwrKqM1NU-D74YMz2XtzwZY/edit#gid=2038495960
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19aBfPTd7C51Thnd9B8lmLwrKqM1NU-D74YMz2XtzwZY/edit#gid=2038495960
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19aBfPTd7C51Thnd9B8lmLwrKqM1NU-D74YMz2XtzwZY/edit#gid=2038495960
https://docs.google.com/document/d/1Y3yT471mJ2xFM_bedI2f7AD7nNX5NqERwKj28KTuM5w/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y3yT471mJ2xFM_bedI2f7AD7nNX5NqERwKj28KTuM5w/edit
http://meyda.education.gov.il/files/tzafon/egeretHamahuzDesign3final.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/tzafon/egeretHamahuzDesign3final.pdf
https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/manicot/
https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/manicot/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1590168624535850.1073742153.1416326315253416&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1590168624535850.1073742153.1416326315253416&type=1
https://docs.google.com/document/d/1UCJvPt7wpG7z5AU2B4QeSaxcpk3GtQNuV6yzn0lRf7s/edit
https://docs.google.com/document/d/1UCJvPt7wpG7z5AU2B4QeSaxcpk3GtQNuV6yzn0lRf7s/edit
https://docs.google.com/document/d/1UCJvPt7wpG7z5AU2B4QeSaxcpk3GtQNuV6yzn0lRf7s/edit
https://docs.google.com/document/d/1UCJvPt7wpG7z5AU2B4QeSaxcpk3GtQNuV6yzn0lRf7s/edit
https://docs.google.com/document/d/1UCJvPt7wpG7z5AU2B4QeSaxcpk3GtQNuV6yzn0lRf7s/edit
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/ui.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/ui.htm
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 מחוז דרום

 

 מתקיימתהעלה כי במחוז תפיסת "האחר הוא אני"  המיישמות אתמיפוי של תכניות  •
היא באה לידי ביטוי גם בימי שיא, כי ו ת,יום החינוכימעשייה נרחבת ומקיפה בשגרת היו

 , ממ"ד ובדואי. ממלכתימפגשים בין מגזרים: בחיבורים וובטקסים ב
 – קשישים וקהילות מעבר ליםשל בני נוער, של ילדים,  בהן קהילות של – קהילות רבות •

פרויקטים של חונכות,  מתקיימיםת שיתוף. שיח פורה להיכרות, ללמידה וליציר ותמקיימ
המבטיחים את קידומה של ולצרכים מקומיים  המותאמיםמיזמים, פעילויות וסדנות 

מעורבות חברתית, התנדבות, עזרה הדדית, נתינה  באמצעות חברת מופת בישראל
 . פרטואל רק של טובת ה טובת כלל הציבורשל ה ימזווית ראי על נושאים שונים והתבוננות

 יקה, אמנות. זיטוי בתחומי דעת שונים: שפות, מוהנושא בא לידי בבבתי הספר  •
מתקיימות מסגרות לפיתוח מקצועי בנושאי הכלה וקבלת האחר בהשתלמויות מוסדיות  •

 ובהשתלמויות במרכזי פסג"ה. 
 

 

קריאת יצירת 
ספרות )ציפור 

 (הנפש
בעברית 

ערבית  בו
ופעילויות 
בעקבות 
 היצירה.
בסיום 

 –הלמידה 
מקוון  מפגש 

עם הסופרת 
 מיכל סנונית 

 
 

למידה של יצירת 
בה שספרות 

התלמיד לומד על 
 עצמו.

חיבור בין מגזרים 
 ,יהודי(ו )ערבי

שיח עם  –סיכום לו
 .הסופרת

תהליך למידה 
בבתי הספר 

 ,כחודשיים
ם מפגש מבסיו

 .עם הסופרת

-'תלמידי ג
 'ו

מדריכות שפה ומדריכי 
 תקשוב

 .קישור לאתר

 
תכנית 

המפגשים יא 
 סלאם

 

מפגשי מורים 
ומפגשי תלמידים 

יהודים וערבים 
משימות לביצוע 

 משותפות

 10-מ 'ו-'כיתות ה
  בתי ספר

 5-ערביים ו 5)
 , סה"כ(יהודיים

 .תלמידים 368

 'ו-'כיתות ה
בתי  10-מ

 ספר
ערביים  5) 
 5-ו

, (יהודיים
 368 סה"כ

 .תלמידים

  קרן אברהם

 
 פורום מנהלים

 

מפגשי לימוד 
אזרחות  של סוגיותב
חיים משותפים של ו

 ם עלמבוססיה
טקסטים מן 

 .המקורות

מנהלי חטיבות  30
 .עליונות

מנהלי בתי 
-ספר על

 ים.יסודי

  מכון הרטמן

 
בתי ספר 

 בריאותמקדמי 
 

מפגשי מורים 
ומפגשי תלמידים 

 יהודים וערבים
בנושא קידום 

 בריאותה

זוגות בתי ספר  5
 יםיסודי

ן אברהם מיזם משותף של קר 'ו-'כיתות ה
 ומשרד החינוך

ממתינים לאישור 
 כספי

https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/difrentmanorth/home/nefesh
https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/difrentmanorth/home/nefesh
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

 ברמה קהילתית, יישובית  ורשותית

 

 

 – יש"י
יחד 

שבטי 
 ישראל

 

למידה בחברותא 
-בנושאים חברתיים

. המפגשים הם  רכייםע
בין בתי הספר 

והממ"ד  יםממלכתיה
היסודיים ברשויות 

 השונות. 

 

 

בתי ספר 
מ"ד מו יםממלכתי
 במחוז. 

 

בתי ספר  61
באשקלון 
 ובאשדוד.

 

מנהלים, 
מחנכים 

ותלמידים  
מבתי הספר 

 יםממלכתיה
 והממ"ד.

 

 

משרד 
 החינוך

הרשות 
 המקומית

 הספר בתי

-קישור לתוצר
סרטון המתאר 

מפגש יש"י 
שנערך 

באשקלון 
בחודש שבט 

 תשע"ה.

מאירים  
את 

ברזילי 
את ו

 סורוקה

 

הספר  תלמידי בתי
היסודיים באשקלון 

אוספים  שבע-ובבאר
דרך הספר  בתיבכספים 

דרך קיום קפיטריות ו
מכירת חפצים שנתרמו 

את  למען מיזם זה.
 בתילהכספים מעבירים 

בטקס ייחודי החולים 
תעודות  מעניקיםבו ש

 על הוקרה והערכה
 לבתי התגייסותה

. בכספי התרומה הספר
מחדשים ורוכשים 

אביזרים למחלקות 
 הילדים.

בתי הספר  61 
היסודיים 

-בארבבאשקלון ו
 שבע.

מנהלים, 
 ,מחנכים

תלמידים   
והורים מבתי 

הספר 
 יםממלכתיה

 .והממ"ד

משרד 
 החינוך

הרשות 
 המקומית

 הספר בתי

http://www.o
-rianit.edu

negev.gov.il/
dmfch/photo
_gallery/defa
ult.asp?page

=1. 

 

חיילים 
 יד ביד

מטרת התכנית היא 
להכיר תודה לחיילי 

בין  נוצר חיבורצה"ל. 
ליחידות  פרהס יתב

 פרהסתי צבאיות, ב
וימי מארגנים מסיבות 

עם  יםמשותפפעילות 
היחידה, מפנקים את 

חבילות שי בהחיילים 
צ'ופרים ומביעים את בו

דאגתם את אהבתם ו
 שליחתלחיילים. 

ת עם החבילות מתואמ
האגודה למען החייל 

 קרן ליב"י.עם ו

בתי ספר  13
 בערים: ,במחוז

אשקלון, אשדוד, 
שבע, -אילת, באר

-דימונה וכפר
 מנחם.

, תלמידים
צוותים 

 חינוכיים
 וחיילים.

משרד 
 החינוך

 

קרן ליב"י 
והאגודה 

למען 
 החייל.

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3WICbOyGQA
https://www.youtube.com/watch?v=P3WICbOyGQA
https://www.youtube.com/watch?v=P3WICbOyGQA
https://www.youtube.com/watch?v=P3WICbOyGQA
https://www.youtube.com/watch?v=P3WICbOyGQA
https://www.youtube.com/watch?v=P3WICbOyGQA
https://www.youtube.com/watch?v=P3WICbOyGQA
https://www.youtube.com/watch?v=P3WICbOyGQA
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/dmfch/photo_gallery/default.asp?page=1
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/dmfch/photo_gallery/default.asp?page=1
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/dmfch/photo_gallery/default.asp?page=1
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/dmfch/photo_gallery/default.asp?page=1
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/dmfch/photo_gallery/default.asp?page=1
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/dmfch/photo_gallery/default.asp?page=1
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/dmfch/photo_gallery/default.asp?page=1
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/dmfch/photo_gallery/default.asp?page=1
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

שבוע 
ואהבת 

לרעך 
 כמוך

 

מתקיים שבוע פעילויות 
"ואהבת לרעך בנושא 

כמוך" בבתי ספר 
במהלך  .באשדוד

השבוע מתקיימות 
נושא השנתי בפעילויות 

"האחר הוא אני" 
 בעליוחשיפה לאנשים 
 צרכים מיוחדים.

 משתתפיםבפעילויות 
הספר.  כלל תלמידי בתי

  יםריעבהפעילויות מאת 
 שגרירי מפתח הלב,

 צות עניין בבתיקבו
הספר ומועצות 

תלמידים. בסוף ה
השבוע מתקיימת 

תערוכה עירונית של 
 הספר. תוצרי כלל בתי

 

ספר  בתי 42
  .באשדוד

מנהלים, 
 ,מחנכים

   ,תלמידים
הורים מבתי ו

הספר 
 ,יםממלכתיה

הממ"ד 
 והחנ"מ

 .וקהילת העיר

 

משרד 
 החינוך

 מתי"א 

רשות 
 מקומית

 מנהל
 מחלקת
 ורווחה

החברה 
העירונית 

סים "למתנ
ועמותות 

 שונות.

קישור לאתר 
מנהל החינוך 

ובו כל אשדוד ב
החומרים 
והתמונות 
הקשורים 

 זו. תכניתל

 

אות 
הפעיל 

המצטיין 
לבתי 
ספר 

יסודיים 
-תיבקרי

 גת

טקס המתקיים זו השנה 
 בעירייתהשלישית 

גת. בטקס זה -קריית
 מביעים הוקרה

וועדה שהלתלמידים 
קבעה הרשותית 
בתחום  כמצטיינים

חברתית ה ותמעורבה
 בביה"ס ובקהילה. 

בתי ספר  11
וממ"ד  יםממלכתי

 גת.-תיבקרי

 תלמידים

צוותים 
 חינוכיים

רכזות 
 חברתיות

הורים 
 וקהילה.

משרד 
 החינוך

הרשות 
 המקומית

פרלמנט 
הילדים 
 העירוני.

 

קישור לסרטון 
טקס אות מ

הפעיל 
 .המצטיין

האחר 
 הוא אני

כנס  –
מועצות 

תלמידים 
 בדימונה

שקיימו לאחר תהליך 
מועצות התלמידים 

התנהגותם של לבחינת 
התלמידים בבתי הספר 

חמישה ממדים: ניהול ב
שיח, יחס מכבד, עבודה 

בצוות, מעורבות 
, והשתלבות חברתית

קיימו מועצות 
שיא יום התלמידים 

שיח סביב שולחנות ל
עגולים בעניין 

הממצאים כחלק 
עבודה  תכניתהכנת מ

 לשנה"ל הבאה.  

בתי ספר  12
 יםממלכתי

 .וממ"ד

 תלמידים

צוותים 
 חינוכיים

רכזות 
 חברתיות

 

משרד 
 החינוך

הרשות 
 -המקומית

מנהל 
 החינוך
 .ברשות

קישור לסרטון 
 .מהכנס

http://www.hm.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.hm.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.hm.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.hm.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.hm.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.hm.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.hm.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=wPPhRhH4s2E
https://www.youtube.com/watch?v=wPPhRhH4s2E
https://www.youtube.com/watch?v=wPPhRhH4s2E
https://www.youtube.com/watch?v=wPPhRhH4s2E
https://www.youtube.com/watch?v=lu2NZGxPSdU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lu2NZGxPSdU&feature=youtu.be
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

 יסודי-קדם

ללמוד 
לחיות 

 ביחד

השתלמות לגננות   
בנושא: התמודדות 
במצבים חברתיים 

מורכבים וקבלת 
 השונה. 

בכמה  עוסקת תכניתה
 :נושאים

העצמת הגננת לקבלת -
קשרים השונה וליצירת 

חברתיים בקרב הילדים 
 בגן .

 החיים בקבוצה.  -

פיתוח תחושת           -
 שייכות ומוגנות. 

פיתוח רגישות  -
 לצרכים של הזולת.

לק מאורח ח
 .החיים בגן

השתלמויות 
לתקופה של 

בכל  ,שנתיים
 ,ש"ש 30שנה 

ת ומתקיימ
מרכזי  שלושהב

 פסג"ה במחוז.

גננות 
וסייעות. יש 

חשיבות רבה 
 לשיתוף

הפעולה של 
כל אנשי 

הצוות 
להטמעת 

שיח משותף 
 בגן.

משרד 
החינוך, 
פיקוח, 
פסג"ה, 

גננות, 
 .סייעות

 

מעגל 
 הקסם

 

"מעגל  תכניתשילוב 
הקסם" בגנים במטרה 

לטפח כישורי שיח 
רגשי, ויסות רגשי 

 אישיים-ויחסים בין
עבודה עם ילדים ב

 בקבוצות קטנות.  

 

לפחות שני 
מפגשים שבועיים 

קבוצות ילדים עם 
 בגן.

הגננות 
המרכזות 

 והמשלימות

 ילדי הגן

 השתלמויות
לגננות 
 30 –בפסגות

 ש"ש 

פיקוח 
משרד 

החינוך, 
פסג"ה, 

, גננות
יועצות 
 בגנים.

 

 

 

 

 

 

סיפורי 
 דוסו

 

 

עבודה עם ילדי הגן 
להבנת התנהגויות 
רגשיות וחברתיות 

 באמצעות סיפורים.

באורח החיים של 
לפחות  ,הגן

 ,בשבועם יפעמי
 .סיפורבאמצעות 

 הדרכת גננות
ידי -על

היועצות 
 .בגנים

פיקוח 
משרד 

החינוך, 
 גננות.
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

יוזמות 
אישיות 
לחינוך 

-רב
 תרבותי  

פגשים וסדנות עם מ
כרת תרבותם הורים לה

אמצעות ואורח חייהם ב
שירים  ,סיפורים

 ומאכלים.

לפחות פעם 
בשנה בגנים 

 .במחוז

ילדים, הורים, 
 .צוותים

 ,צוות הגן
 ,ילדי הגן
 .ההורים

 

מדריכים 
 צעירים

ילדי ביה"ס שז"ר 
מגיעים לגן הילדים 

"שיבולת" עם בע"ח, 
 ,בליווי מורה וסייעת

למידה  תכניתומעבירים 
על בע"ח. בחלק 

מהמפגשים ילדי הגן  
מבקרים בביה"ס 

 ופועלים בפינת החי.

זו פועלת  תכנית
שנים, אחת  7-כ

 לשבועיים.

 

ילדי גן 
גן , "שיבולת"

 מכיל.

ילדי ביה"ס 
, בי"ס שז"ר

חינוך מיוחד ל
על רקע 

בעיות 
התנהגותיות 

 קשות.

בהנחיית 
מדריכה 
וסייעת. 
ילדי גן 

שיבולת 
 והצוות.

 

 

גנים 
 מכילים

 

שבהם עד גני חובה 
ילדים בעלי   שלושה

 ,קשיים התנהגותיים
שלא  ,תים מורכביםלע

עברו ועדות השמה. 
הילדים מקבלים את 

הסיוע הנדרש ותמיכה 
מקצועית -רב

המאפשרת את 
לכל  השתלבותם,

 תכניתתלמיד נבנית 
הכלה הנותנת מענה 

 הוליסטי לצרכיו. 

 

פועלת  תכניתה
 שנים 4מזה 

שבע -בבאר
 סך – אשקלוןבו

 הכול בעשרה
 גנים.

 

 ילדי הגן

 הורים

 

 

משרד 
החינוך 

מחוז 
דרום, 
 ,רשויות
 ,שפ"ח

ייעוץ וצוות 
 הגן.

 

 יסודי

מפגשים 
בין 

מגזרים 
בין ו

קהילות 
 בעלות
צרכים 

 מיוחדים

פעילויות  .1
משותפות 
 'שכבת הלתלמידי 

מגזר ספר בבבתי 
 הבדואי והיהודי

 ,קיום-דובנושא 
מנהגים ההכרת 

קבלת של האחר 
הכרת האחר ו

 .השכנים שלי
שיח טיפוח 

ערך  תדגשהב

 בתי ספר 50
-)בערד, בבאר
 שבע, ברהט,

 גת(-בקריית

 ממלכתי

 ממ"ד

 חנ"מ

 קשישים

בעלי צרכים 
 מיוחדים

משרד 
 החינוך

קהילות 
בארץ 

 ובחו"ל

 

סובלנות 
 וטיפוח האחר

 

 

 

 

http://portal.k12.il/beer-sheva/neve-menahem/Pages/ahaher%20hou%20ani.aspx
http://portal.k12.il/beer-sheva/neve-menahem/Pages/ahaher%20hou%20ani.aspx
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

הסובלנות וקבלת 
פעילות  ,האחר

במחלקה  משותפת
הכירורגית בבית 

חולים סורוקה 
לשמח במטרה 

ולהפעיל ילדים 
 בה.המאושפזים 

 

פעילויות  .2
משותפות 
מגזר לתלמידי ה

 ממלכתיה
 :והממ"ד

למידה  – יש"י
 בתישל משותפת 

ספר ממלכתיים 
-יםעם ממלכתי

לקראת  יםדתי
ימים בחגים ו

 מיוחדים.

 

פעילויות של  .3
תלמידי בתי הספר 

בעלי צרכים ל
מיוחדים: בית 

העיוור, ילדי 
וראייטי, חרשים 

מרכז לימודי   ועוד.
בנושא אורח חיים 

 פרסת בי :בריא
לעיצוב התנהגות 
מארח בתי ספר 

מהקהילה במטרה 
להפיג את 
את החששות ו
על   הסטיגמה

ולקרב בין  ביה"ס
תלמידי ביה"ס 

לתלמידי החינוך 
 הרגיל בקהילה.

ילדי   יחד:ומדים ל
ספר ממלכתי בית 

רגיל חונכים את 

קישור לסרטון 
 של מפגש בין
 תלמידי בי"ס

 ממלכתי
 .לבדואי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין שילוב 
יסודי תלמידי 
 ממלכתי
חינוך  ותלמידי

 מיוחד.

 

 

  

 

קשישים 
במועדון 

 .חרשים

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/yov.tzafonet.org.il/home/
https://sites.google.com/a/yov.tzafonet.org.il/home/
https://sites.google.com/a/yov.tzafonet.org.il/home/
https://sites.google.com/a/yov.tzafonet.org.il/home/
https://sites.google.com/a/yov.tzafonet.org.il/home/
https://sites.google.com/a/yov.tzafonet.org.il/home/
https://www.youtube.com/watch?v=UtHyDN_-JVs
https://www.youtube.com/watch?v=UtHyDN_-JVs
https://www.youtube.com/watch?v=UtHyDN_-JVs
https://www.youtube.com/watch?v=UtHyDN_-JVs
https://www.youtube.com/watch?v=UtHyDN_-JVs
https://www.youtube.com/watch?v=UtHyDN_-JVs
http://qg.sisma.org.il/school/rambam/specials_open/ravdori/SitePages/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9%20%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa.aspx
http://qg.sisma.org.il/school/rambam/specials_open/ravdori/SitePages/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9%20%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa.aspx
http://qg.sisma.org.il/school/rambam/specials_open/ravdori/SitePages/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9%20%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa.aspx
http://qg.sisma.org.il/school/rambam/specials_open/ravdori/SitePages/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9%20%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa.aspx
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

ילדי בית ספר 
"רעים" לחינוך 

 תכניתמיוחד ב
שנתית וכלל בית 

  ספרית.

תלמידים מתעדים 
ם החיי יסיפוראת 

של חברי מועדון 
-יתיקרב חרשים

בשיתוף בית  ,גת
 התפוצות.

 

קהילות בחו"ל  .4
שיתוף : אבות בתיו

פעולה בין ביה"ס 
ובין בית ספר "פרי 

 עץ חיים"
סטן . זבקירגי

התלמידים פועלים 
פעילות ב

אסינכרונית 
 בנושאיוסינכרונית 

 אירועים וחגים.
תכנית  חי: שרג

 תאומים בתי ספר
עם בית ספר 

-בארצות יםיהודי
 הברית.

  ",בית אביב"אימוץ 
: מעון יום לקשיש
אחת לשבועיים 

יוצאת כיתה 
שלמה לפעילות 

 ."בית אביב"ב

 

 

 

 

 גשר חי

 

 

 

 על כתבה
אימוץ בית 

 הקשיש

ימי שיא 
 וטקסים

ימי  שיא וטקסים 
 בנושא קבלת האחר.

כל בתי הספר 
 .במחוז

 תלמידים

צוותים 

 הורים

 קהילה

  טקס מרכזי

http://portal.k12.il/yoav/sdot-yoav/Pages/Lehigh-Valley.aspx
http://portal.k12.il/yoav/sdot-yoav/Pages/Lehigh-Valley.aspx
http://ashdod10.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%A1-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://ashdod10.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%A1-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://ashdod10.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%A1-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://ashdod10.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%A1-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=hc2Hfm0y8yk
https://www.youtube.com/watch?v=hc2Hfm0y8yk


 

93 
 

שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

 חינוכיים 

שילוב 
הנושא 

בתחומי 
 הדעת

יצירת תקשורת 
והידברות בין קהילת 

 "גבריאל"בית ספר 
לאמנויות הבמה לבין 

קהילת בית ספר 
)הכושים  "אחווה"

העבריים( דרך עשייה 
 אמנותית.

 תדגשהימי ספורט ב
 .אחר הוא אני""ה נושא

 

 

 

 

 

 

 

תלמידים כותבים 
ספרים בקבוצות בנושא 

 "האחר הוא אני".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תלמידים  בתי ספר 20-כ

 קהילות

 חנ"מ

צוותים 
 חינוכיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יועצת

 מחנכות

 תלמידים

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 
מתערוכת 

התוצרים של 
בית ספר 

"גבריאלי" 
 ו"אחווה".

 

 

מצגת הצגת 
 דיי-להספרים ע
 .התלמידים

https://drive.google.com/file/d/0BzdPpynCev9Sa1VGejBaQkJRS1U/view
https://drive.google.com/file/d/0BzdPpynCev9Sa1VGejBaQkJRS1U/view
https://drive.google.com/file/d/0BzdPpynCev9Sa1VGejBaQkJRS1U/view
https://drive.google.com/file/d/0BzdPpynCev9Sa1VGejBaQkJRS1U/view
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

 ,לבן-כחולמועדון זמר  
 :יקהזמיזם בתחום המו

להחזיר את  –המטרה 
לפעילות השירה בציבור 

התרבותית בישראל, 
בהלימה לנושא "האחר 

ת דגשהבוהוא אני" 
המשפחה. כל נושא 

תלמיד התבקש 
להעלות לאתר הכיתתי 

יין את שמאפמילות שיר 
ביתו, שהוריו אוהבים 

הקשור לארץ ו אותו
ישראל, לכתוב מי 

ולנמק  כתבהלחין ומי 
הוריו בשיר  את בחירת

 .זה

 

שרשרת הדורות בראי 
תלמידים  יקה:זהמו

קשישים חונכים 
 באמצעות אמנויות

מועדון בבית אבות וב
  .קשישים שכונתי

 

 ילדיםוהורים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית ספרי

הורים, 
תלמידים, 

צוות 
 חינוכי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קשישים 
ותלמידי 

 ביה"ס

תהליך תיעוד ה
אתר הבית ב

 .ספרי וסרטונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתר בית
 .הספר

קידום 
חברת 
 מופת

מתקיימות פעולות 
רבות  לקידום חברת 

 מופת.

 ות לפעולות:דוגמ

"מעבירים את  תכנית
נושא  :זה הלאה"

נושא  ואמעברים הה
ו'. השנה  תמוביל בשכב

נבנתה תכנית חדשה 
עשרה להוייחודית 

 ,מוקדי למידהב
על יסודות מבוססת ה

ערכיים שהם חלק 
מחזון בית הספר 
ומהעשייה הבית 

 .ספרית

כרזות זה"ב בנושא 

 תלמידים  ספר בתי 50

 קהילות

 הורים

 חנ"מ

צוותים 
 חינוכיים

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qg.sisma.org.il/school/ben-zvi/professions/muzik/zemer/Pages/home.aspx
http://qg.sisma.org.il/school/ben-zvi/professions/muzik/zemer/Pages/home.aspx
http://qg.sisma.org.il/school/ben-zvi/professions/muzik/zemer/Pages/home.aspx
http://qg.sisma.org.il/school/ben-zvi/professions/muzik/zemer/Pages/home.aspx
http://di.sisma.org.il/school/rabin/Pages/האחרהוא-אני-רבין.aspx
http://di.sisma.org.il/school/rabin/Pages/האחרהוא-אני-רבין.aspx
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

 ה"אחר הוא אני":
בשיתוף  ,תחרות כרזות
בנושא  ,הורים וילדים

 ".האחר הוא אני"
 ,בביה"ס עשר ועדות

ועדת  מהן היא אחת
לדי י . חברים בהזה"ב

ההכלה החברתית 
)ילדים אשר בד"כ אינם 

פעילים שותפים 
 בכיתה(.

ר וחבר בצבע אח עמית
למידה משמעותית  –
 חינוך לחשיבה:ו

פתוחים  שיעורים
ללמידת עמיתים, קיום 

ושיג כמו דיבייט,  ,ותסדנ
שיח בסוגיות חברתיות, ו

בניית תכניות אישיות 
עיסוק להכלת האחר, 

איכות הסביבה, ב
שרון יחלון לכבגישור, ב
מצוינות בו אישי מיצויב

 אישית. 

 

: האחר הוא אני
פעילויות מתוקשבות 

 .בכיתות

 

 

כחלק  :לפיוט הזמנה
 ",מורשה"תכנית מ

מסורת מ פיוטים שונים
נלמדים בבית ישראל 

הספר. הפיוטים 
 םמותאמים לאירועי

חגי השנה. לשם כך לו
, נבחרה מקהלת פיוט

מופיעה בפני  והיא
קהילת ביה"ס 

שונים. באירועים 
במקהלה זו שולבו 

אולפן תת יתלמידים מכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם תלמידי
עולים 

אתיופיה מ
הלומדים 

 תת אולפן.יבכ

 

 

 

 

 

למידה 
משמעותית 

חינוך ו
 ,לחשיבה

כולל חוברת 
מערכי שבה 

שיעור ועוד 
חומרים 

 רלוונטיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .קישור לאתר

 

 

 

 

 

קישור 
 .לסרטון

http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://portal.k12.il/metar/amit/Pages/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx
http://be.sisma.org.il/school/hazon/DocLib26/Forms/AllItems.aspx
http://be.sisma.org.il/school/hazon/DocLib26/Forms/AllItems.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=MigD4_3Qvmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MigD4_3Qvmg&feature=youtu.be
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

עולים שבבית הספר. ל
חלק מהפיוטים מושרים 

גם בלחנים של העדה 
 ופית.האתי

 

 

 יסודי-על

 

 

 עזריאלי,
 מילת 

 

 

 

והעצמה  צמצום פערים
אישית דרך תגבורים 

העצמה  ,לימודיים
 חברתית וסדנת הורים.

 

 

 בתי ספר  20

מסגרות בתום  17
 יום הלימודים.

 

 

 הורים

תלמידי 
 'ט-'כיתות ז

 

 

משרד 
החינוך, 

קרן 
 עזריאלי 

 

 מרחב

 

 

 שלהםטיפול בתלמידים 
בעיות רגשיות 

באמצעות מענים 
כגון: תרפיה  ,טיפוליים
, מחול, בבאמנות

  .בעלי חייםבאמצעות 

 בתי ספר 5

שעות  10
שבועיות על 
בסיס שבועי 

 קבוע. 

משרד  'ט-'כיתות ז
 ,החינוך

אגף 
לחינוך 

 עי"ס 

 

 העצמה חברתית קמץ
 באמצעותרגשית ו

 הכוללתלמדעים  תכנית
 פעילויות חברתיות.

 ,רשויות 'ט-'ז בתי ספר 10
מכון 

 דוידסון 

 

 ,ידידים
 פרח

י יד-לחונכות אישית ע
 סטודנטים אחת לשבוע.

רווחה  'ט-'ז בתי ספר 22
 ,חינוכית
עמותת 

", ידידים"
 רשויות,

מוסדות 
להשכלה 

 גבוהה

 

כיתות 
 הצלחה 

בגרויות  לקידום 
לתלמידים מאתגרים 

 ,שהיו על סף נשירה
 מכילהמסגרת 

 הצלחה.ל

אגף  י"ב -'י ס"בתי 15
, שח"ר
רשות 

 ,מקומית
עמותת 

 "יכולות"
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

הישגים בקידום  נחשון
-לימודים וליווי רגשי

 .טיפולי 

 ,בתי ספר 24
במגזר  15מתוכם 
 .הבדואי

במגזר    'כיתות ח
הבדואי 

מימון מלא 
משרד של 

 ,החינוך
בשאר בתי 

הספר 
משרד 
 החינוך

 .רשויותו

 

 

 תכנית
 אל"ה

 

ם תלמידים בכיתות קידו
שפה תחום הז' במחוז ב

כבסיס להצלחה 
 בהמשך.

 

 חט"ב  80

 

 'ז

 

משרד 
 – החינוך

 מטה
 מחוז ו

 

ללמוד 
 מחדש

 שלהישגים בקידום 
 תלמידים ליקויי למידה. 

  כי"ח  'ט-'ז בתי ספר 2

 נהל חברה ונוערימ

חדר  
פעיל 

במרכז 
 הדרכה 

"האחר  לנושא חשיפה
והתנסות  הוא אני"

  .בסדנות בנושא

במהלך כל 
 השנה.

לתלמידי כל 
  .במחוזהתיכונים 

 

כל בעלי 
 – התפקידים

הכשרה, 
השתלמויות 

 וימי עיון.

המשתתפים  
דיסק ובו קיבלו 

פעילויות שונות, 
מאמרים 

 ושירים בנושא.

 

 

אוהל 
הידברו

 ת 
בין 

קבוצות 
שונות 

של בני 
נוער, 

בין בני 
נוער 

לאנשי 
חינוך, 

בין בני 
נוער 

 הוריםל

 

ים נושאבמעגלי שיח 
 ,לסובלנות "כןשונים: "

קבלת  ;לגזענות "לא"
הזכות לכבוד  ;האחר

דילמות  ;והחובה לכבד
 .ערכיות

 

 שלושה ימים
  ,מרוכזים

כל בתי הספר 
 התיכוניים במחוז.

 

בני נוער, 
צוותי חינוך, 

הורים 
וסטודנטים 

 לחינוך.

 

חמדת 
 דרום.

החומרים 
נמצאים במרכז 

  ההדרכה.

 

 .קישור לכתבה

http://www.star-darom.co.il/n/8978765432132167496874113
http://www.star-darom.co.il/n/8978765432132167496874113
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

חיים 
משותפים 

 בנגב

יום מחוזי במרכז 
בני נוער ל ההדרכה

מהמגזר הבדואי והיהודי 
דיונים סביב שולחנות ל

בנושא סובלנות  עגולים
 .ומניעת גזענות

"ס יבת 17
 תיכוניים

תלמידי כל 
בתי הספר 
השותפים 

לתכנית 
חיים "

 . "משותפים

מפקחים, 
מנחים, 

סטודנטים 
מעמותת 

 ."ידידים"

 .חיים משותפים

פעיל 
 מצטיין

כנפיים 
של 

 קרמבו

בני נוער  ביןמפגשים 
ילדים מוגבלים במהלך ו

ס הענקת קהשנה ובט
ות תעודת הצטיינ

  .לתנועה

 

 

 

במהלך כל 
 ,השנה

תלמידים  24
 24-פעילים מ

 רשויות.

רכזי מעורבות 
 ותלמידים.

מנהלים, 
רכזי 

, מעורבות
מפקחים, 

מנחים, 
תנועות 

נוער 
רגוני וא

נוער, בעלי 
 תפקידים.

 

 .טקסתיעוד ה

קדושת 
החיים, 

אני 
 והאחר

 

 

 

 

 נושא. בפעילויות 
 

כחלק מהתכניות 
תעודת ל מסלולב

בגרות חברתית, 
בתחילת השנה 

 התקיים כנס.

למידים ת
 כל בתימ

הספר   
 .בחורה

שפ"י, 
יחידת 
 הנוער,

 בתי ספר.

חוברת באתר 
 חידון

אדם ונוף 
 :במדבר

http://www.o
-rianit.edu

negev.gov.il/t
aleb/. 

חידון 
אדם 
ונוף 

 במדבר

 

שלב כיתתי, שלב בית 
היכרות עם אנשי  ,יספר

עם מוסדות וציבור 
סבלנות ערכי  תדגשהב
 .קבלת האחרו

 

תלמידי חט"ב  כל השנה.
 המגזר בכל

 הבדואי.

מורים, 
מנחים, 
מפקחי 
המגזר 

הבדואי 
ומרכז 

 ההדרכה.

החומרים 
 :באתר

http://www.o
-rianit.edu

negev.gov.il/t
aleb/. 

פעילות 

התנדבו

יצירת קשר והיכרות עם 

קומי, מוסד הכפר השי

 .לבעלי מוגבלויות קשות

  עלה נגב תלמידי חט"ב כל השנה

http://ajeec-nisped.org.il/project/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91/
http://ajeec-nisped.org.il/project/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307560866032066.74484.226055454182608&type=3
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb/
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שם 
 ,התכנית
 ,המיזם

 הפעילות

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד

 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

תית של 

נוער 

עלה "ב

 "נגב

 

בני נוער מתנדבים 

 כחלק מהתכניתבמקום 

תעודת בגרות ל

 חברתית.
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 מחוז ירושלים

 

 ,שם התכנית
 ,המיזם

 הפעילות
 

היקף  תיאור התכנית
, התכנית
  ,המיזם

 הפעילות

 

אפיון 
קהל 
 היעד
 

או  קישור לחומרים שותפים
 אתרל

 ברמה קהילתית, יישובית  ורשותית
 

 
יחד  – יש"י

 שבטי ישראל

 
של למידה בחברותא 
  ערכיים.-נושאים חברתיים

המפגשים הם בין בתי 
 יםממלכתיהספר ה

והממ"ד היסודיים ברשויות 
במהלך השנה  ,השונות

 .ובמרוכז ביום ירושלים
 

 
בתי ספר 
 יםממלכתי

חמ"ד של הו
במחוז 

 ירושלים. 
 

 

 
מנהלים, 
מחנכים 

ותלמידים  
מבתי הספר 

 יםממלכתיה
 והממ"ד.

 

 
 ,משרד החינוך

הרשות 
 ,המקומית

 .הספר בתי

 

האחר הוא 
כנס  – אני

 של העצמה
מועצות 

תלמידים 
במעלה 
 אדומים

לאחר שנת עשייה והובלה 
של חברי מועצות 

, בבתי הספר התלמידים
נפגשות כל מועצות 

חברי מועצת  ,התלמידים
שמובילה  ,עירוניתההנוער 

רכזות וה ,ומארחת
למפגש הכרות החברתיות 

העצמה של כל חברי לו
, לתכנון המועצות בעיר

מגוון פעילויות המשך 
פעילויות שהתקיימו ל
בניית לשנה"ל תשע"ה וב

תכנית לשיתופי פעולה, 
מעורבות למנהיגות ול

שנה"ל בחברתית ערכית 
 הנהגות – ו"תשע

התלמידים מקדמות 
 ערכית.-מעורבות חברתית

 
 

בתי ספר  12
 ,יםממלכתי

של ממ"ד ו
חינוך ה
 מיוחדה
 

150 
 תלמידים

 ,תלמידים
צוותים 

 ,חינוכיים
 רכזות חברתיות

 

 ,משרד החינוך
 הרשות המקומית

–  
 מחלקת  מנהל

חינוך במעלה 
 אדומים.

 

ארוחה 
 – משפחתית

מפגשים 
במגוון 

 מסגרות

מגני המופעל פרויקט עירוני 
 הילדים ועד התיכון. 

ארוחה משפחתית מקדמת 
 ערכית.-מעורבות חברתית

*כל בני המשפחה יושבים 
 .יחדואוכלים 

 .*תפריט בריא ומגוון
 –*מכבים את כל המסכים 

טלוויזיה, מחשב, ניידים 
 ועוד.

*מקיימים שיח משמעותי 
המשתף את כל בני 

כל מסגרות 
החינוך 
במעלה 
 .אדומים

 ,גני ילדים
בתי ספר 
-עליסודיים ו

 ים,יסודי
 יםממלכתי

 וממ"ד 

 ,משרד החינוך
 הרשות המקומית

–  
מחלקת מנהל 

חינוך במעלה 
 ,אדומים

ועד ההורים 
 ,המרכזי

 המתנ"ס העירוני.
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 המשפחה.
 

 
עם  יד ביד
 חיילים

מטרת התכנית היא להכיר 
נוצר תודה לחיילי צה"ל. 

ליחידות  פרס יתבין ב חיבור
 פרסה יתצבאיות, ב

מארגנים אירועים 
משותפים, מסיבות 

 משותפות וימי פעילות
משותפים לתלמידים 

היחידה, מפנקים  ולחיילי
חבילות שי באת החיילים 

צ'ופרים ומביעים את בו
דאגתם את אהבתם ו
החבילות  משלוחלחיילים. 

עם האגודה למען  םמתוא
 .קרן ליב"יעם החייל ו

ספר חוברים לעתים בתי 
ת צה"ל ליחידו תעצמאי
 שונות.

 
 

אחוז  90
מכלל בתי 

הספר 
 במחוז 

 ,תלמידים
צוותים 

 ,חינוכיים
 ועדי הורים

 וחיילים.

 משרד החינוך
 

קרן ליב"י 
והאגודה למען 

 החייל.
 

עמותת "לחיילים 
 באהבה"

 

מועצות 
תלמידים 
מקדמות 

 ערכים
 

 

מפגשי מועצות תלמידים 
 .מכל המגזרים ברשות

 ,זאב-גבעת
-מעלה

 ,אדומים
 בנימיןמטה 

הנהגות 
תלמידים 
 יסודיבחינוך ה

 ,משרד החינוך
 ,בתי הספר

מחלקות החינוך 
 ,ברשויות

נהל חברה ימ
 ונוער

 

טקס יום 
ירושלים 

 רשותי 
 

כל מוסדות החינוך ברשות 
מתכנסים לפעילות 

  .משותפת
 

כל מוסדות  זאב-גבעת
-החינוך )מקדם

-יסודי עד על
 יסודי(

 ,משרד החינוך
 ,רשות המקומית
 מוסדות החינוך

 

מנגנים 
 בבנימין

הרשות הקימה הרכב נגינה 
המאפשר לכל בית ספר 

לאתר את התלמידים 
 .נגינהבשיועצמו 

 ,משרד החינוך יסודי מטה בנימין
  ,בתי הספר

 רשות מקומית

 

 חמ"ד וקהילה
 

 יתתלמידי ב ביןיצירת קשר 
אוכלוסייה של ספר עם 

 מועדון קשישיםקשישים מ
צרכים בעלי או של 

 מיוחדים בקהילה.

 ,מטה בנימין
 ,שמש-בית

-קריית
 ארבע

 ,משרד החינוך יסודי
  ,בתי הספר

 ,רכזי הקהילות
 מחלקת הרווחה

 

פעילויות 
רשותיות 
לקהילה 
הרחבה 

בשיתוף בתי 
 הספר 

 

פעילויות של ימי שיא, שבוע 
מרוכז והפנינג לקידום 

 ,יישומםלהערכים ו
 בהלימה ליעד הרצפים.

 ,מטה בנימין
 ,הדר-הר

 ,זאב-גבעת
 ,מודיעין

-קריית
 ,ארבע
-מעלה

 ,אדומים
 מבשרת

 
 

כל מוסדות 
-מקדם ,החינוך

-עליסודי ועד 
כולל  ,יסודי

 נוער.תנועות 

 ,משרד החינוך
 ,ספרבתי 

המחלקה לחינוך 
 ,לחיים בחברה

נהל חברה ימ
 ,ונוער

מחלקות החינוך 
 ברשויות. 

 

 בתי ספר יסודיים
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מפגשים מלב 

 אל לב 
ערכית -תכנית חברתית

נועדה לסייע למחנכים ש
בניהול מפגשים בינם לבין 

קבוצת תלמידים קטנה 
 ,תלמידים( 5)המונה עד 

בהם ישוחחו על אודות ש
נושאים הרלוונטיים 

 לעולמם של התלמידים.
 

שעות 
פרטניות 

בכלל בתי 
 הספר 

מדריכים, צוותי  תלמידים
 הוראה, ייעוץ 

http://cms.educatio
n.gov.il/EducationC
MS/Units/Yesodi/H
evra/LevElLev/Mifg
ashimMilevElLev.ht

m. 
 

 
תכנית שגרירי 

 מפתח הל"ב 
מקדמים 

 ערכים

לטפח היא מטרת התכנית 
מעורבות חברתית 

ולאפשר  בבתיה"ס
לתלמידים  להתנסות 

במעורבות חברתית וליזום 
ערכיות -פעילויות חברתיות

בהלימה לערכי מפתח 
 הל"ב. 

 

בתי ספר  26
  יםממלכתי

תלמידים, 
צוותים 

 חינוכיים 

צוותי הוראה 
 ותלמידים 

שגרירי מפתח הל"ב 
בבית ספר "אבני חן" 

 .במודיעין
 

 

מועצת 
תלמידים 

מובילה הכלה 
 –בבתי הספר 

מודל בתכנית 
שגרירי מפתח 

 הל"ב 
 

ספרי לקידום  מודל בית
ההכלה בחברת ילדים 

המיושם כחלק מתכנית 
 ."שגרירי מפתח הל"ב"

מודל המאפשר לחברת 
הספר לבחון  הילדים בבית

ערכיות -סוגיות חברתיות
המעסיקות אותן, לקבוע 

כללים והסכמות שיסייעו 
בהתמודדות עם סוגיות 

אלה, להחליט אילו 
התנהגויות יישמו 
פעול בהתמודדות זו ול

הכלה בחברת לקידום ה
 הילדים.

מועצות  
תלמידים 

וצוותים 
 חינוכיים 

צוותי הוראה, 
תלמידים ולעתים 

 נציגי הורים

 

 –שגריר אישי 
מודל בתכנית 
שגרירי מפתח 

 הל"ב 
 

 

התכנית מאפשרת לתלמיד 
כיתתו, להציג ביחיד לפעול 

התמודדות מכל תחום דרך 
שיבחר והרלוונטי לחייו. 

התכנית מאפשרת לפרט 
לבחון מצבים שבהם הוא 

"האחר" ואת דפוס 
במצבים ההתמודדות שלו 

שיתוף התלמידים אלו, ב
מצבים  םהעלאתבו

אפשריים שבהם הם 
 "דומים" או "שונים".

תלמידים וצוותי   
 הוראה 

 

ילדים יוזמים 
 ומשפיעים

התכנית מאפשרת  
להתנסות ביישום ערכי 
מפתח הל"ב ובפיתוח 

 תתפקודי לומד, דורש
מהלומדים לממש את 

תפקודי ההכוונה העצמית 
בלמידה ולהוציאם מן הכוח 

הטמעה 
שהחלה 
במחצית 

השנייה של 
תשע"ה 
ותמשיך 

בשנת 

 הוראהצוותי  תלמידים 
בית בהדרכה ו

 ספר ה

http://cms.educatio
n.gov.il/EducationC
MS/Units/Yesodi/H
evra/yazamut/sadn

a.htm. 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://www.avneyhen.jedu.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=237976
http://www.avneyhen.jedu.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=237976
http://www.avneyhen.jedu.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=237976
http://www.avneyhen.jedu.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=237976
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
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 אל הפועל.
הלומדים מתבקשים לאתר 

צרכים, להציע מענים 
שונים, להפעיל שיקולי דעת 

 בבחירת המענה המתאים
ולתכנן את צעדיהם 

בסס על בהמשך בהת
תהליכי חשיבה 

-קוגניטיביים ומטה
 קוגניטיביים.

כל אלה נשענים על 
מוטיבציה פנימית ועל 

תחושת מסוגלות ביחס 
ליכולתם לממש את 

 היוזמה.

תשע"ו 
 ותשע"ז

מועצות 

והנהגות 

צעירות 

 מובילות

  

תלמיד בבית הספר כל 
 מצטרף למועצה או

המתאימה  אחרת הנהגהל
 לכישוריו.

אחוז  80
מכלל בתי 

 הספר

תלמידים, 
מורים 

 מובילים 

צוותי הוראה 
בית בהדרכה ו

 ספרה

מנהיגות צעירה 
 .חן-באבני

משרתים יד 
 ביד  

 
 

פרויקט "משרתים יד ביד" 
של עמותת "לחיילים 

 במטרהבאהבה" הוקם 
לאפשר לאזרחים להכיר 

תודה לחיילי צה"ל. 
 יתבפרויקט משדכים בין ב

שני ליחידות צבאיות, ו פרס
יחד מארגנים הגורמים 

אירועים וימי פעילות 
התלמידים ומשותפים 

מפנקים את החיילים 
 צ'ופרים.בבחבילות שי ו

תלמידים,  
צוותים 

חינוכיים 
 וחיילים 

  ,משרד החינוך
"לחיילים  תעמות

 באהבה"  

http://lachayalimbe
ahava.org/. 

 
 

 

ימי שיא 
 וטקסים 

ימי שיא וטקסים שהוקדשו 
 .לנושא "האחר הוא אני"

כלל בתי 
 הספר 

תלמידים 
וצוותי 

 חינוך

 קהילה 
 הורים ו

בבית ספר "רמון" 
 במודיעין.

  

שבוע 
ה"שונות" 

ת דגשהב
אחר "ה נושא

 "הוא אני
 

 תשבוע למידה ערכי
במעגלים שונים בהלימה 

ת דגשהלערך השונות וב
 "אחר הוא אני"ה נושא

בבית מסגרות במגוון 
 .הספר

 ,תלמידים 
 ,הורים
צוותי 

 הוראה

 ,צוותי הוראה
 ,מועצת תלמידים

 תלמידים
 

 "שונות"שבוע ה
שונות בבית במסגרות 

-ספר "מגדים" במעלה
 .אדומים

 
 

 מפתח הל"ב
לשעת חינוך 
 –חודש כסלו 

 ערך השונות 

 בנושאלמידה והתנסות  ,שיח
התייחסות  :שונותהערך 

שאיפות, למשאלות וללצרכים, 
דעות לתפיסות עולם, ל
מראה חיצוני, לרצונות, לו
יכולות לתכונות אופי, ל
תחביבים, לכישרונות, לו
 תרבויות.למסורות ול

 

כלל בתי 
הספר 

 בירושלים 

מפתח הל"ב לשעת  צוותי הוראה  תלמידים 
 .חינוך בחודש כסלו

 
חודש כסלו לפעילות 

ערך השונות  תדגשהב
ספר "יחד" הבבית 

 .במודיעין

מפתח הל"ב 
לשעת חינוך 

 –חודש ניסן ב

 בנושאלמידה והתנסות  ,שיח
 שונות. האחדות והערך 

גיוס כוחות התכנית מזמנת 
 לצורך השגת מטרות

כלל בתי 
הספר 

 בירושלים 

http://cms.educatio צוותי ההוראה  תלמידים 
ov.il/EducationCn.g

MS/Units/Yesodi/H

http://www.avneyhen.jedu.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=88478
http://www.avneyhen.jedu.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=88478
http://lachayalimbeahava.org/
http://lachayalimbeahava.org/
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Kislev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Kislev.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fQAIWnFsiCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fQAIWnFsiCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fQAIWnFsiCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fQAIWnFsiCc&feature=youtu.be
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
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אחדות 
 ושונות 

מתן לגיטימציה במשותפות, 
לייחודיות האחר, לקיומם של 

אמונות, של דעות, של צרכים, 
של כישורים ושל שאיפות, של 

מנהגים שונים לצד שמירה על 
 המאחד בין הגוונים השונים.

evra/MafteachHale
v/MafteachHalevNi

san.htm. 

להרגיש 
 נגישות

 

יצירת סביבה ליקט פרו
נוך תהליכי חיאגב  נגישה

מודעות לנושא ההגברת ל
הנגישות בקרב בני הנוער. 

שילוב של התנסות 
כל בה כל ילד ושחווייתית, 

אדם מתנסה בהתמודדות 
היכרות עם בעם מוגבלות ו

מוגבלות  בעליאנשים 
המאפשרת הצצה לחייהם, 

אתגרים לקשיים, לכולל 
ניצחונות שהם חווים לו

מחיש במטרה לה יוםמביו
אדם  ות שלתמודדההאת 

בכך סייע למוגבלות ובעל 
לשבירת קיר הזכוכית 

הטמעת החשיבות לו
 שבקבלת השונה בחברה. 

 

תלמידים  
וצוותי 
 הוראה

 ,משרד החינוך
נגישות "עמותת 

 ישראל

http://www.aisrael.
org/. 

 

שילוב הנושא 
ביום הזיכרון 

 ליצחק רבין 

פעילויות המוקדשות לדיון 
כוחה בבתופעת האלימות, 

קבלת דעות בשל מילה, 
  .שונות וכדומה

כלל בתי 
 הספר

  ,תלמידים
  ,הורים
צוותי 

 הוראה

קהילת באי בית 
 הספר 

 
http://edu.gov.il/o

wlHeb/CHativa/Mik
tsootVeTchumayLi

-and-mud/holidays
-special
-days/Pages/rabin
-day-memorial

2014.aspx. 
 

ספר "היובל" הבית 
 .במודיעין

 
ספר "לביא" הבית 

 .בנעלה
 

ספר "מעוז הבית 
 .המכבים"

 

שילוב הנושא 
בתחומי 

 הדעת

יצירת תקשורת והידברות 
בין קהילת בית ספר דרך 

 עשייה אמנותית.
 

 ת נושאדגשהימי למידה ב
אחר הוא אני" וערך "ה

 השונות.
 
 

שילוב למידת ערך השונות 

 , תלמידים 
צוותים 

 חינוכיים

 ,יועצת
 ,מחנכות

 תלמידים

 
שילוב הערכים בבי"ס 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://www.aisrael.org/
http://www.aisrael.org/
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
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 "האחר הוא אנינושא "ו
 סרטונים.בבמשחק ו

 
לדוגמה: בבית הספר 
-"תומר רחל" במעלה

 'ב-'שכבות אאדומים, 
סיפור "ממלכת עסקו ב

המרובעים", נערך דיון על 
נושא השונות, התלמידים 
חולקו לקבוצות והמחיזו 

 קטע מהסיפור. 
צפו בסרטון  'ד-'שכבות ג

"זרה בתוכנו", והתקיימה 
 פעילות בעקבות הסרטון.

 ,בסיום כל התלמידים
 ,מנותבשיתוף המורה לא

 יצרו יצירת אמנות שכבתית
 המבטאת את השונות. 

צפו בסרטון  'ו-'שכבות ה
"דובי אח שלך", ערכו דיון 

והעלו את הדילמה 
המופיעה בסרטון. כל 

תלמיד היה צריך לכתוב 
גע לדילמה את עמדתו בנו

ולכתוב מכתב לאחת 
 הדמויות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "עידנים" במודיעין.
 

שילוב הערכים 
אחר ה" ת נושאדגשהב

אני" בבי"ס "חוט הוא 
 ,השני" במודיעין

 
ספר "תומר הבבית 

 .אדומים-רחל" במעלה
 

מעורבות 
-חברתית
 קהילתית

פרויקטים בית ספריים 
 והמגוונת לקהילה הרחבה

 ,נתינהללמידה, לכרות, ילה
לקבלת ושיתופי פעולה ל

 האחר והשונה.
הרי "פרויקט לדוגמה: 
קהילת בית  –" ירושלים

" פועלת עם אלון"ספר 
 קהילת "הרי ירושלים"

 בכמה מעגלים.
תלמידי בית  – . בית ספרי1

מכינים  "אלון"ספר 
משלוחי מנות לתלמידי 

. הפעילות "הרי ירושלים"
 אחריות מועצת תלמידים. ב
שכבת תלמידי  – . שכבתי2
 גילפרויקט כחלק מ ,ו'

 
 אחוז 85

 מבתי הספר

 
 ,תלמידים
צוותי 
 חינוך

 
 ,צוות ההוראה
 ,רכזת חברתית

 ,יועצת
מועצת תלמידים 

 ותלמידים 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
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מצווה, הכינו פעילות 
שגרירית לערך הנתינה 

לארבע כיתות היסודי בבית 
 "הרי ירושלים"ספר 

)תלמידים בסיכון גבוה(. 
כהכנה למפגש בין הילדים, 
תלמידי שכבת ו' נפגשו עם 

סיפר  , והואמנהל הפנימייה
על להם על בית הספר, 

 התלמידים.על הפנימייה ו
. זו השנה השלישית 3
  "אלון"צוות בית ספר ש

מקיים פעילויות 
 אחתבהתנדבותיות 

חופשות החגים הארוכות מ
. או בשתיהן פסח()סוכות, 

 מיועדותהפעילויות 
לתלמידים הנשארים 

ה ואינם יוצאים יבפנימי
 הביתה לחופשה.

זו השנה  – . כיתתי4
השנייה שתלמידי חטיבת 

 "הרי ירושלים"הביניים 
 "אלון"מגיעים לבית ספר 

ומקיימים פעילות לכיתה 
כחלק אחת )ג' או ד'( 

פרויקט בר מצווה מ
המתנהל בבית ספרם. 

כיתה והרכזת מחנכת ה
 מכינות את החברתית

 המשתתפתתלמידי הכיתה 
. לקראת המפגשפעילות ב

 ומותאםהשיתוף הוא הדדי 
הרי "יכולתם של תלמידי ל

 ."ירושלים
 

סובלנות 
 וגזענות

ולמידה על  ערכיםלחשיפה 
במסגרות  אודותיהם

קיום השונות בבית הספר ו
ערכית -פעילות חברתית

סבלנות וסובלנות בנושא 
בחברה בישראל, בקהילה 

 ובבתי הספר.

בכל בתי 
 הספר

תלמידים 
וצוותי 
 הוראה

 ,רכזים חברתיים
 צוותי הוראה

 ותלמידים

 
 

בית ספר "קשת" 
 במודיעין

 
מגלים סובלנות בבית 
-ספר "מגדים" במעלה

 .אדומים

ת ורכזכנס 
לקידום  מחוזי

כנס רכזות חברתיות 
וצוותים חינוכיים לקידום 

כל בתי 
 הספר

רכזות 
 חברתיות

 ,מנחות מחוזיות
המטה לחינוך 

  .מצגת לכנס
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://www.youtube.com/watch?v=YDhXl27XgQk
https://www.youtube.com/watch?v=YDhXl27XgQk
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יוזמות ערכיות 
ת דגשהב

תפקודי  נושא
 לומדה
 

 תדגשהיוזמות ערכיות ב
קבלת האחר וחיזוק נושאי 

 .החוזקות של התלמידים

 ,לחיים בחברה
רכזות וצוותים 

 חברתיים

מצגת המסכמת את 
 .הכנס המחוזי

פיתוח מקצועי 
רכזים ל
צוותי לו

 הוראה
 

פיתוח מקצועי לרכזים שנה 
א', שנה ב', שנה ג', שנה ד', 

שילוב הערכים בתחומי ל
שיתוף ולמידה : הדעת

קבלת כלים  מהשטח,
-הובלת החינוך החברתיל

ערכי בבתי הספר 
לחברת הילדים  והתאמתו

 ולילד.

 נציגותיש 
 90-של כ
מכלל אחוז 

בתי הספר 
 בקורסים

רכזות 
חברתיות 
וצוותים 
 חברתיים

מטה המחלקה 
לחינוך לחיים 

 ,בחברה
 ,פסגות

 ,מנחה מחוזית
רכזות חברתיות 

 וצוותים חברתיים

 

מפתח הלב 
 מתוך אמונה
   לקידום נושא
"האחר הוא 

 האני"
 תכנית)ה

משולבת עם 
 כישורי חיים(

בכל חודשיים מוטמע ערך 
מפתח הלב  מערכיאחר 

 מתוך אמונה.
השנתית מתוכננת  תכניתב

ה פעילות בכל ערך בזיק
 ,"האחר הוא האני" לנושא
: לימוד זכות ועין הלדוגמ
ל ילד מבאי בית כ – טובה

הספר שיתף בנקודת החוזק 
נקודת ילדים ציינו , שלו

 חוזק של חבריהם וכדומה.
כל בו הפנינג ש – נתינה

, מכישרונותרם תלמיד 
 תחביבו וכדומה.מ
 

 אחוז 60
מבתי הספר 

 היסודיים

 ,השתלמויות יסודי
הדרכות בית 

 ,ספריות
 ,פיקוח
 ,יועצות

 רכזות חברתיות

 

שילוב ערכים 
בתחומי 

 הדעת

המורים במגוון תחומי 
כל הדעת נדרשים לקדם 

ערך שנלמד במפתח הלב 
בהתייחסות מתוך אמונה 

  ,ייחודיות של כל תלמידל
 :הלדוגמ

התייחסות  – עין טובה
אמנות , מדעיםבמקצועות 

 וכדומה.
 – אהבת העם והמדינה
התייחסות במקצוע 

כל תלמיד  : היסטוריה
ה הקשור יפור עלייכותב ס

 ו בדרךלמשפחתו ומציג
 יצירת דגל אישית )יצירתי

 .(י וכדומהמשפחתאו 
 

אחוז  30
 מבתי הספר

 ,השתלמויות יסודי
הדרכות בית 

 ,ספריות
 ,פיקוח
 ,יועצות

 רכזות חברתיות

 

יחד שבטי 
 ישראל

 והממ"ד. ממלכתיהמגזר ה
למידה  – דוגמות: יש"י

 בתישל תלמידי משותפת 
 ובתי ספרספר ממלכתיים 

 ים בנושאידתי-יםממלכתי
 חגים וימים מיוחדים.

 

ים ממלכתי בתי ספר  20
 ממ"דו
 
 
 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3FOVy5ldbIGV05XVnhsaEVuVXM
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עמותת "מקום לכולם"  מקום לכולם
פועלת בבית הספר  בעזרת 

: בית בעלי צרכים מיוחדים
, העיוור, חרשים ועוד

במשך  פעילות שבועיתב
.  הפעילות מגוונת: שנה
, מרכז למידה, ותסדנ

 סיורים מאורגנים וכדומה.
המטרה: להפיג את 

לשבור את החששות ו
ביחס הסטיגמה 

צרכים בעלת אוכלוסייה ל
המיוחדים  ולהגביר את 

הרגישות האזרחית 
 לצרכיהם.

בתי ספר  5
 במחוז

 ,השתלמות רכזים יסודי
 בתי הספר

 

מעורבות 
מקדמת 

 ערבות

חונכות אישית של תלמידי 
כחלק יסודי )-העל
בבתי  אישית(המעורבות מה

 ספר יסודיים.
 

בתי  10
, ספר

מסגרת ב
שבועית 

 קבועה

 יסודי
 יסודי-עלו

 ,מחלקות החינוך
-מוסדות על

 יםיסודיים ויסודי

 

לכל תלמיד 
 ניגון משלו 

 בתי הספר ניצלו את
הניהול העצמי  אפשרות

ויצרו  אפשרויות למיצוי 
בדרכים  סגולות התלמידים

 ,נגינה :שונות
 ,פינות חיפעילות ב

 .סדנות, עורי בחירהיש
נבנה והתהליך מובנה 

 .צרכיםהזיהוי  לאחר
 

 ,רשויות מקומיות יסודי בתי ספר  30
 בתי הספר

 

ערבי במ"ה 
)בית מדרש 

 הורים(
 

 תלמידי מפגשים עם הורי
לעיסוק בית הספר 

שונים נושאים ב
התמודדויות חינוכיות  בו

 .מהשטח יםהעול
את הערבים מוביל צוות 

בית הספר בהנחיית 
 היועצות.

 

-עלו יסודי בתי ספר 30
 יסודי

 ,שפ"י
 ,משרד החינוך

 בתי הספר

 

מתעודה 
 לתהודה

תהליך משמעותי של 
לקראת  ערכת התלמידה

קבלת או  פת הוריםאס
 תעודות.

 מתקיים בכמההתהליך 
 מעגלים:

השתלמות , חדר מורים
 הורים., תלמידים, רכזים

התהליך מובנה ומטרתו 
הערכה מעצבת ומעצימה 

 .כל תלמיד ותלמיד של

  ,משרד החינוך יסודי בתי ספר  50
 הספרבתי 

 

 חמ"ד והוקרה
 

טקס הוקרה לתלמידים 
 מתנדבים.

עידוד תלמידי בתי הספר 

 הטקס
מתקיים 

 פעם בשנה

-קדם
 ,יסודי
 ,יסודי

 ,מחוז ירושלים
 ,רשויות

 חינוךבתי 
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להתנדב ולתרום  במסגרות 
, הזקוקות לכך )גני ילדים

, קשישים, חינוך מיוחד
תלמידים  שזקוקים לכך 

 .בבית הספר(
 

 יסודי-על

 אישי ממיצוי
 למצוינות

שילוב תלמידים במיזמים 
לימודיים בבתי הספר 

במכלול המקצועות 
, עברית, חשבון, )מדעים
ספורט , מנותא, אנגלית

את להעצים ה מטרב ועוד(
מצטיינים התלמידים ה

 ולעודדבמקצועות השונים 
 .םתלמידים מתקשי

    

חמ"ד של 
 בוץ גלויותיק

ה, אתיופי)מעולים קליטת 
 בני מנשה( מקרב ,צרפתמ

  .ספרהבבתי 

בתי ספר 4
 2, בבנימין

בתי ספר 
 ,מודיעיןב
צלפון ב

)מטה 
 ,יהודה(

-רייתקב
 .ארבע

תלמידים   
וקהילות 

 העולים

מנהל, מחנכים, 
צוות האולפן, 

 י העוליםהור

 

כולם נקבצו 
 ובאו לך

לקליטת עולים מערך שנתי 
, בעיקר מצרפת ,חדשים

. קיימנו בבתי הספר
נושא במספר פעילויות 

את "האחר הוא אני". 
מעבירות  פעילויותה

קבוצות עולים ומשתתפים 
 כלל תלמידי בתי בהן

 הספר. העולים מציגים,
משתפים ומפעילים את 

נושא בתלמידי בית הספר 
העלייה וההתאקלמות פה 

 בארץ.

    

מפקחי המחוז מתארחים  מפקח חסד
במרכז הקליטה שממנו 

מוזנים בתי הספר במחוז 
 )מרכז קליטה במבשרת(.

בבתי  מתארחיםהמפקחים 
על  יםמעוהתלמידים, ש

, תהאתיופי העדה  מנהגי
עם ההורים ולבסוף  יםעלופ

מסיבת קבלת משתתפים ב
עם סידור עם הילדים ו

הוריהם במעמד מנהל בית 
הספר, הפיקוח וצוות מרכז 

 הקליטה.
 

    

ערבי במ"ה 
 להורי העולים

מיועד  ,בית מדרש הורים
פי זיהוי  -על ,להורי העולים
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 .הצרכים 

 
 
 
 

 

     

 יסודיים-בתי ספר על
 

יום בינלאומי 
לסובלנות 

(16.11.2014) 
 

 

ערכית -פעילות חברתית
 .בשעות חינוך בבתי הספר

בכל בתי 
הספר 
במחוז 

 ובמנח"י

 -תלמידי ז'
 ב"י

רכזי חינוך 
 ,חברתי, מחנכים

 מנחי חח"ק

תכנית ליבה לשעת 
 מחנך

מועצת 
התלמידים 

והנוער 
 המחוזית

המועצה מורכבת מנציגות 
שונים  תלמידים ממגזרים

שונות: ממלכתי, מסגרות ומ
דתי, חינוך מיוחד, -ממלכתי

 .תנועות נוער

חברי  במחוז
מועצות 

התלמידים 
והנוער 
במחוז 

 ובמנח"י

מנחת מועצת 
הנוער במחוז, 
מנחי מועצות 

התלמידים 
 והנוער ברשויות

 

נוער  תנועות 
 :וארגוני נוער

 – בבוקר
פעילויות 

בשילוב בתי 
 הספר, אחה"צ

פעילויות   –
 בקהילה 

 ,מנהיגות נושאיבפעילויות 
 בעלישילוב ילדים 

בין  שיתוף ויצירת מוגבלויות
 .שונים

ברשויות 
 המחוז

 םחניכי
 םומדריכי

תנועות ב
 נוער

מפקחים 
רשותיים, מנהלי 

יחידות נוער ורכזי 
 התנועות

 

פעילות 
 מד"צים 

סובלנות וקבלת בנושא 
 .האחר

יות ורש 5-ב
 מחוזב

תלמידים 
 ונוער 

רכזי מנהיגות 
 ברשויות

 

צעדה לזכרו  
של רחבעם 

זאבי 
(17.10.2014) 

צעדה משותפת לתלמידי 
בתי ספר ממלכתיים 

דתיים ובשילוב -ממלכתייםו
 .החינוך המיוחד תלמידי

 1,000 במחוז
תלמידים 

מבתי ספר 
תנועות מו

 נוער 

מדריכי של"ח 
 במחוז

 

מנהיגות 
 –צעירה 

מועצת הנוער 
המחוזית 
מקיימת 

פעילות עם 
ילדי החינוך 

המיוחד 
 במחוז

מועצת הנוער המחוזית 
סייעה בהקמת מועצות 
תלמידים בחלק מבתי 

 .הספר של החינוך המיוחד

בתי ספר  
בחינוך 
 המיוחד

מנחת מועצת 
הנוער המחוזית 

עם נציגי מנהיגות 
 הנוער

 

 יום רבין
 
 

צעדת הל"ה 
(22.1.2015) 

  .עורי מחנךיטקסים וש
 

 2,500צעדה בהשתתפות 
מהחינוך  תלמידים

דתי -ממלכתיה ,ממלכתיה
 .מיוחדהחינוך הו

כל בתי 
 ,הספר

יחידות 
הנוער 

ותנועות 
 הנוער 
 במחוז

 -תלמידי ז'
 ב"י
 

קבוצות 
מש"צים 
ותלמידי 

 של"ח

 ,רכזי חח"ק
 ,מחנכים

 מדריכי של"ח

 

סמינרים של 
מנהיגות 
מש"צים 

הידברות בין שונים וקבלת 
האחר באמצעות סיורים 

 .ומעגלי שיח

בני נוער  במחוז
יות ומרש

 המחוז

רכזי מנהיגות 
 הרשויות
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 ומד"צים

מנהיגות 
פרוזדור 
 ירושלים

שישה תלמידי מפגשים בין 
גוש, -רפא, אבו-שובים: עיןיי

אדר, מבשרת ומטה -הר
יץ לבניית תכניות ק יהודה

לקידום שיח ומשותפות 
 .חזון משותפיםו

שלושה 
מפגשים של 

בני  60-כ
נוער יהודים 

  .וערבים

נציגי 
מועצות 

הנוער 
 שוביםיבי

מפקחים 
מנהלי  ,רשותיים

יחידות הנוער 
 ורכזי נוער 

 

כנס מחוזי 
(16.12.2014) 

ערבות הדדית בנושא 
 .בחברה הישראלית

כנס שנתי 
ובו תערוכה 

תוצרים של 
 בתי ספרמ
רשויות מו

במחוז, 
דיון סדנות ו

 .מליאהב

אנשי  300
חינוך 

 מהמחוז

צוות מינהל 
 ,חברה ונוער

מפקחים 
 ומדריכים

 

השתלמויות 
בעלי תפקידים 

בחינוך 
 החברתי

הידברות וסובלנות בנושא 
יחד שבטי  –בין שונים 

 .ישראל

כלל בעלי 
התפקידים 
בהכשרות 

ובהשתלמויו
 .ת

רכזי 
חח"ק, 

מנחי 
מועצות, 

רכזי 
ורבות מע

חברתית, 
מנהלי 
יחידות 

ובעלי  נוער
תפקידים 

 מובילים

צוות מפקחים 
ומנחים בחח"ק, 

 מרכז הדרכה

 

הידברות, עיסוק בנושאים:  שעות חינוך
ד האדם, סובלנות בין כבו

יות אדם וזכו שונים, הכלה
בהתאם לתכנית הליבה 

 .פי חודשי השנה-לוע

כלל תלמידי 
 בתי הספר

 -כיתות ז'
 ב"י

רכזי  ,חח"קמנחי 
 חח"ק ומחנכים

תכנית ליבה לשעת 
 מחנך

מחוזיים מפגשים ארבעה  הקהל
 .בנושא יחד שבטי ישראל

קבוצות 
תלמידים 
ומועצות 

-מתלמידים 
בתי ספר  30

  .במחוז

תלמידי 
 החמ"ד

מנחי חח"ק ורכזי 
 חח"ק בחמ"ד

 

  – רצפים
מפגשי 

מועצות 
 תלמידים

בחינוך 
ממלכתי ה
-ממלכתיהו

 דתי ברשויות 

מפגשי מועצות לשיח 
לקידום למידה משותפים לו

 .פעילות משותפת בקהילה

בארבע 
רשויות 

 .במחוז

מועצות 
 תלמידים 

מפקחים 
רשותיים, מנחי 

חח"ק, רכזי 
 חח"ק

 

בתי מדרש 
 מסיירים

תלמידים ונוער ממגזרים 
-שונים: ממלכתי וממלכתי

סיורים משתתפים ב דתי
מעגלי שיח במודרכים ו

 .ללמידה משותפת
 

 

שבעה בתי 
מדרש 

מסיירים 
בהשתתפות 

300 
תלמידים 

 .ואנשי חינוך

תלמידים 
וצוותי 

 חינוך

מפקחים 
רשותיים, של"ח, 

מנחי חח"ק ורכזי 
 חח"ק

 



 

112 
 

ציוניוני 
 החודש

בדיוור עלון מקוון המופץ 
כתובות מייל,  5,000-לישיר 

ותכניות  תכנים ובו
בנושאי  , בין היתרחינוכיות

 ,הידברות וסובלנות
בהלימה לתכניות המינהל 

תכנית הליבה לשעת לו
 .מחנך

אנשי  5,000
 חינוך

צוות מרכז  
 ההדרכה

באתר המחוז ובאתר 
 מינהלה

השתלמויות 
לצוותי חינוך 

 בבתי הספר

השתלמויות בנושא העצמת 
כלים  וקבלת המחנך

ומתודות לקידום שיח ערכי 
 .בכיתות

מחנכים 
 ומורים

מנחי 
חח"ק, 

רכזי חח"ק 
 ומחנכים

מנחי חח"ק, רכזי 
 חח"ק ומחנכים

 

 
היגות ע"ש נמ

סגן הילה 
 בצלאלי

הכשרת בני נוער מנהיגים 
קידום ללאחריות חברתית ו

 .הסובלנות בחברה

100 
מנהיגים 

נציגים 
מבתי ספר 

 שונים
 בחינוך

ממלכתי, ה
-ממלכתיה

חינוך הדתי, 
מיוחד ה
מגזר הו

 .ערביה

נציגי 
קבוצות 

מנהיגות 
ברשויות 

ובבתי 
הספר 
 .במחוז

מנחת מועצת 
הנוער המחוזית, 

חברי מועצת 
הנוער, רכזי 

מנהיגות בבתי 
   ,הספר וברשויות

 "בית אביחי"

 

בית מדרש 
 למנהלים

מנהלי בתי ספר  40
-ממלכתיים, ממלכתיים

 .דתיים, אולפנות וישיבות

שני מפגשים 
שנתיים 

לקידום שיח 
ל ע

המנהיגות 
החינוכית 

 .במחוז

מנהלי בתי 
 ,ספר

מפקחים 
ומנחים 
 במינהל

ם ומנחי םמפקחי
מינהל חברה ב

בית "ונוער, 
 "אביחי

 

השתלמות 
לצוות מפקחי 
מינהל חברה 
 ונוער במחוז

יהדות כתרבות בנושא 
וערבות הדדית בחברה 

 .הישראלית

שעות  60
של סיורים, 

הרצאות של 
 .שיחשל ו

מנחים 
ומפקחים 

 במחוז

 ,המינהל במחוז
מכללת 

 הקיבוצים

 

השתלמות 
מלווים מורים 

לפולין בחינוך 
 המיוחד

"מחויבים לידע ומצווים 
שתלמות ה – לזיכרון"

של תלמידי אה ילקראת יצ
החינוך המיוחד והחינוך 

  .פוליןלמשלחות בהרגיל 

מורים 30
מהחינוך 
 המיוחד 

מורים 
ובעלי 

תפקידים 
בחינוך 
 המיוחד

ומרכז  "ושם-יד"
 ההדרכה

פיקוח על הו
 החינוך המיוחד

 

בחירות מרס 
2015, 

ימי שיא בבתי 
ספר וביחידות 

הנוער 
 ברשויות

 חשיפה לנושא
ומפגשים עם דמויות 

בחברה הישראלית 
צגות את מגוון הקולות ישמי
  .בה

עורי יש
 מחנך

 – פאנליםו
ם מימתקיי

ברוב בתי 
 ,הספר

בהובלת 
הרכזים 

 ,החברתיים
המורים 

לאזרחות 
ורכזי 

מעורבות 

הדרכה, מרכז  תלמידים 
 ,מנחי חח"ק
 ,רכזי חח"ק

מחנכים, רכזי 
מעורבות, רכזי 

 מקצוע
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 .חברתית

ימי שיא בבתי 
ספר וביחידות 

הנוער 
 ברשויות

בנושא מעורבות חברתית 
 .והתפתחות אישית

מפגשים, 
הצגות 

מעגלי שיח ו
לקידום 

מעורבות 
חברתית 
וערבות 
הדדית 

בביה"ס 
 .ובקהילה

תלמידים 
 ובני נוער

מנחי חח"ק, רכזי 
רכזי  חח"ק,
 מקצוע

 

אוהל 
 הידברות

הזיכרון בשבוע של יום 
 יצחק רביןל

הרצאות 
ומעגלי שיח 

בכיכר 
ספרא 

בהשתתפות 
מאות בני 

נוער 
מהמגזרים 

השונים 
תנועות מו

 הנוער

250 
תלמידי 

בתי הספר 
במחוז 
ומנח"י 

ובהשתתפ
ות נציגי 
תנועות 

 .הנוער

צוות מינהל 
רכזי  ,חברה ונוער

 ,חח"ק
 ,מרכז ההדרכה

 ירושלים ייתועיר

 

 

 

 מנח"י

 

 

 בתי ספר יסודיים
מפגשים מלב 

 אל לב 
ערכית -תכנית חברתית

נועדה לסייע למחנכים ש
בניהול מפגשים בינם לבין 

קבוצת תלמידים קטנה )המונה 
בהם ש ,תלמידים( 5עד 

ישוחחו על אודות נושאים 
הרלוונטיים לעולמם של 

 התלמידים.
 

שעות 
פרטניות 

בכלל 
בתי 

 הספר 

מדריכים, צוותי  תלמידים
 הוראה, ייעוץ 

http://cms.educatio
n.gov.il/EducationC
MS/Units/Yesodi/H
evra/LevElLev/Mifg

ashimMilevElL.
ev.htm 

 

 
שגרירי מפתח 

 הל"ב 
מקדמים 

 ערכים

לטפח היא מטרת התכנית 
 מעורבות חברתית בבתיה"ס

ולאפשר לתלמידים  להתנסות 
במעורבות חברתית וליזום 

ערכיות -פעילויות חברתיות
 בהלימה לערכי מפתח הל"ב. 

 

בתי  20
ספר 

בירושלי
 ם 

תלמידים, 
צוותים 

 חינוכיים 

צוותי הוראה 
 ותלמידים 

תלמידי בית הספר 
 "יוני נתניהו"

משגרירים את ערך 
  השונות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/LevElLev/MifgashimMilevElLev.htm
http://www.pisgazvb.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1254655&tm=1430304270183
http://www.pisgazvb.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1254655&tm=1430304270183
http://www.pisgazvb.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1254655&tm=1430304270183
http://www.pisgazvb.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1254655&tm=1430304270183
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מועצת 
תלמידים 

מובילה הכלה 
 –בבתי הספר 

מודל בתכנית 
שגרירי מפתח 

 הל"ב 
 

ספרי לקידום  מודל בית
ההכלה בחברת ילדים המיושם 
כחלק מתכנית "שגרירי מפתח 

מודל המאפשר לחברת  .הל"ב"
הספר לבחון  הילדים בבית

ערכיות -יות חברתיותסוג
, לקבוע ההמעסיקות אות

כללים והסכמות שיסייעו 
בהתמודדות עם סוגיות אלה, 

להחליט אילו התנהגויות 
פעול שמו בהתמודדות זו ולויי

ההכלה בחברת לקידום 
 הילדים.

בתי  10
ספר 

בירושלי
 ם

מועצות 
תלמידים 

וצוותים 
 חינוכיים 

צוותי הוראה, 
תים עלתלמידים ו

 הורים

 

 –שגריר אישי 
מודל בתכנית 
שגרירי מפתח 

 הל"ב 
 

 

התכנית מאפשרת לתלמיד 
כיתתו, להציג ביחיד לפעול 

תחום שיבחר התמודדות מכל 
נית והרלוונטי לחייו. התכ

מאפשרת לפרט לבחון מצבים 
שבהם הוא האחר ואת דפוס 

במצבים אלו, ההתמודדות שלו 
העלאת לשיתוף התלמידים ב

מצבים אפשריים שבהם הם 
 "דומים" או "שונים".

בתי  10
ספר 

בירושלי
 ם 

תלמידים וצוותי  
 הוראה 

 

ילדים יוזמים 
 ומשפיעים

 לתלמידים  התכנית מאפשרת
תח י מפלהתנסות ביישום ערכ

. הל"ב ובפיתוח תפקודי לומד
מהלומדים לממש  תדורשהיא 

את תפקודי ההכוונה העצמית 
בלמידה ולהוציאם מן הכוח 

 אל הפועל.
הלומדים מתבקשים לאתר 

צרכים, להציע מענים שונים, 
להפעיל שיקולי דעת בבחירת 

ולתכנן את  המענה המתאים
צעדיהם בהמשך בהתבסס על 

תהליכי חשיבה קוגניטיביים 
 קוגניטיביים.-ומטה

על  מתבססיםכל אלה 
מוטיבציה פנימית ועל תחושת 

מסוגלות ביחס ליכולתם 
 לממש את היוזמה.

הטמעה 
שהחלה 
במחצית 
השנייה 

של 
תשע"ה 
ותמשיך 

בשנת 
 .תשע"ו

הוראה צוותי  תלמידים 
בית בהדרכה ו

 ספר ה

http://cms.educatio
n.gov.il/EducationC
MS/Units/Yesodi/H
evra/yazamut/sadn

a.htm. 
 

 

משרתים יד 
 ביד  

 
 

פרויקט "משרתים יד ביד" של 
עמותת "לחיילים באהבה" 

לאפשר לאזרחים  כדיהוקם 
להכיר תודה לחיילי צה"ל. 

תי בין ב נוצר חיבורבפרויקט 
שני ליחידות צבאיות, ו פרס

יחד מארגנים הגורמים 
משותפים אירועים וימי פעילות 

מפנקים את התלמידים ו
החיילים בחבילות שי 

 צ'ופרים.בו

בתי  17
ספר 

 בירושלים 

תלמידים, 
צוותים 

חינוכיים, 
 וחיילים 

  ,משרד החינוך
"לחיילים  תעמות

 באהבה"  

http://lachayalimbe
ahava.org/. 

 

 ,"יפה נוף"בית הספר  קהילה תלמידים כלל בתי נושא בימי שיא וטקסים קיום ימי שיא 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/sadna.htm
http://lachayalimbeahava.org/
http://lachayalimbeahava.org/
http://www.yefenof.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=938026
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הספר  ."האחר הוא אני" וטקסים 
 בירושלים 

וצוותי 
 חינוך

  הורים 
 תתערוכ – תל"י מזרח

האחר "חנוכיות בסימן 
  ."הוא אני

 
פסטיבל בנושא 

 "האחר הוא אני"
  .בתל"י גילה

הל"ב מפתח 
לשעת חינוך 

 –חודש כסלו ב
 ערך השונות 

 בנושאלמידה והתנסות  ,שיח
שונות, התייחסות הערך 

שאיפות, למשאלות וללצרכים, 
דעות לתפיסות עולם, ל
מראה חיצוני, לרצונות, לו
יכולות לתכונות אופי, ל
תחביבים, לכישרונות, לו
 תרבויות.למסורות ול

 

כלל בתי 
הספר 

 בירושלים 

מפתח הל"ב לשעת  צוותי הוראה  תלמידים 
 .חינוך בחודש כסלו

 
ערך השונות בבית 

-מדעיההספר 
 .כנולוגיט
 

ערך השונות בבית 
 .אריאל "גילה"הספר 

 
ערך השונות בבית 

 .וגן-ל"י ביתהספר ת

מפתח הל"ב 
לשעת חינוך 

 –חודש ניסן ב
אחדות 
 ושונות 

 בנושאלמידה והתנסות  ,שיח
 שונות. האחדות והערך 

כוחות גיוס התכנית מזמנת 
לצורך השגת מטרות 

מתן אגב משותפות, 
לגיטימציה לייחודיות האחר, 

דעות,  של לקיומם של צרכים,
של שאיפות, של אמונות, של 

מנהגים שונים של כישורים ו
לצד שמירה על המאחד בין 

 הגוונים השונים.

כלל בתי 
הספר 

 בירושלים 

http://cms.educatio צוותי ההוראה  תלמידים 
n.gov.il/EducationC
MS/Units/Yesodi/H
evra/MafteachHale
v/MafteachHalevNi

san.htm. 

הוקרה יום 
לפצועי צה״ל 

נפגעי לו
פעולות 
האיבה 

9.12.2014 ,
י״ז בכסלו 

 תשע״ה

להוקיר,  אפשרותמזמן יום זה 
להכיר ולראות את אלה 

 פיזיים, –קשיים מים לבסוה
בעקבות  –ם נפשיימנטליים, ו

איבה שהותירו קרבות ופעולות 
 .בגופם ובנפשם םאת חותמ

כלל בתי 
הספר 

 בירושלים 

  ,תלמידים
  ,הורים
צוותי 

 הוראה 

  ,קהילה
 ,הורים

 "בית הלוחם"
 וכדומה 

 

לפצועי יום הוקרה 
נפגעי פעולות לצה"ל ו

בית הספר  – איבה
 .אריאל "גילה"

 נושאשילוב 
"האחר הוא 

ביום  אני"
הזיכרון ליצחק 

  רבין

פעילויות לדיון בתופעת 
כוחה של מילה, בהאלימות, 

  קבלת דעות שונות וכדומה.ב

כלל בתי 
 הספר

  ,תלמידים
  ,הורים
צוותי 

 הוראה

קהילת באי בית 
 הספר 

בית  ,שירת הסטיקר
  ,הספר גבעת משואה

 
 ,חולצות "מדברות"

 "ישראלי"בית הספר 
 .בית הכרם

 
 

http://edu.gov.il/o
wlHeb/CHativa/Mik
tsootVeTchumayLi

-and-mud/holidays
-special
-days/Pages/rabin

http://www.talipz.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1139800&tm=1430304120802
http://www.talipz.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1139800&tm=1430304120802
http://www.talipz.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1139800&tm=1430304120802
http://www.talipz.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1139800&tm=1430304120802
https://www.youtube.com/watch?v=3vb5i7rPeQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3vb5i7rPeQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3vb5i7rPeQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3vb5i7rPeQQ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Kislev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Kislev.htm
http://www.madaipz.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=851554
http://www.madaipz.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=851554
http://www.madaipz.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=851554
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfTDU4TEtZb29mdTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfTDU4TEtZb29mdTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfcjdZZC03YmZNbDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfcjdZZC03YmZNbDA/view?usp=sharing
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteachHalevNisan.htm
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfVk04OVducE9feGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfVk04OVducE9feGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfVk04OVducE9feGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfVk04OVducE9feGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfZ2RhT2JCZjNRTDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfZ2RhT2JCZjNRTDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfeHpyellOQWFDczA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfeHpyellOQWFDczA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfeHpyellOQWFDczA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5PsXSEg8umfeHpyellOQWFDczA/view?usp=sharing
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
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-day-memorial
4.aspx201 

 

מפתח הלב 
מתוך אמונה 
   לקידום נושא
"האחר הוא 

 האני"
 תכנית)ה

משולבת עם 
 כישורי חיים(

 ,שנתית בתכנית ,בכל חודשיים
ערך אחר של מפתח מוטמע 

ה בזיק הלב מתוך אמונה
 ."האחר הוא האני" לנושא
 : לימוד זכות ועין טובההלדוגמ

כל ילד מבאי בית הספר  –
 החוזק שלו ודתקשיתף בנ

חוזק של  ודתילדים ציינו נקו
 .חבריהם

כל תלמיד בו פנינג שה – נתינה
 '.תחביבו וכו, מנתן מכישרונו

 

 25-כ
בתי 

הספר 
היסודיים 

 בעיר

 השתלמויות יסודי
בית  הדרכותו

 ,ספריות
 ,פיקוח
 ,יועצות

 רכזות חברתיות

 

שילוב ערכים 
בתחומי 

 הדעת

המורים במגוון תחומי הדעת 
כל ערך שנלמד נדרשים לקדם 

במפתח  הלב מתוך אמונה 
של ייחודיות אגב התייחסות ל

 עין טובה :הלדוגמ. כל תלמיד
התייחסות במקצועות  –

 '.אמנות וכו, מדעים
 – אהבת העם והמדינה

: סטוריההתייחסות במקצוע הי
ה יפור עלייכל תלמיד כותב ס

אותו הקשור למשפחתו ומציג 
יצירת דגל ת )יצירתי בדרך
  '(.משפחתי וכואו  אישי

 

 15-כ
בתי ספר 

בעיר 
 ירושלים

 השתלמויות יסודי
הדרכות בית ו

 ,ספריות
 ,פיקוח
 ,יועצות

 רכזות חברתיות

 

עמותת "מקום לכולם" פועלת  מקום לכולם
פעילות שבועית בבבית הספר 
 בעזרת בעלי במשך שנה 

צרכים מיוחדים. הפעילות 
, מרכז למידה, מגוונת: סדנות

 .'וכד סיורים מאורגנים
המטרה: להפיג את החששות 

ביחס הסטיגמה את ו
יה בעלת הצרכים יאוכלוסל

המיוחדים ולהגביר את 
 הרגישות האזרחית לצרכיהם.

בתי  5-כ
ספר 
 בעיר

 ,השתלמות רכזים יסודי
 בתי הספר

 

לכל תלמיד 
 ניגון משלו 

אפשרות ספר ניצלו את בתי 
מגוון הניהול העצמי ויצרו 

למיצוי סגולות דרכים 
, פעילות נגינה התלמידים:

, עורי בחירהיש, פינות חיב
 .סדנות

 לאחרבנה נוהתהליך מובנה 
 .זיהוי צרכים

 

 15-כ
 בתי ספר 

 ,רשויות מקומיות יסודי
 בתי הספר

 

ערבי במ"ה 
)בית מדרש 

 הורים(

בית  תלמידי מפגשים עם הורי
 שונים  נושאיםלעיסוק בהספר 

התמודדויות חינוכיות  בו
 .השטחהעולים מ

 30-כ
מוסדות 

 חינוך

-על, יסודי
 יסודי גנ"י

 ,שפ"י
 ,משרד החינוך

מינהל החינוך 
 ,הדתי

 

http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/rabin-memorial-day-2014.aspx
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את הערבים מוביל צוות בית 
 הספר בהנחיית היועצות.

 בתי הספר

מתעודה 
 לתהודה

ערכת התהליך משמעותי ל
 התלמיד לקראת אספת הורים

 קבלת תעודות.או 
 מתקיים בכמה  התהליך
, חדר מורים מעגלים:

, תלמידים, השתלמות רכזים
 הורים.

ליצור התהליך מובנה ומטרתו 
 הערכה מעצבת ומעצימה של

 .כל תלמיד ותלמיד

 20-כ
 בתי ספר 

  ,משרד החינוך יסודי
מינהל החינוך 

 ,הדתי
 בתי הספר

 

 אישי ממיצוי
 למצוינות

שילוב תלמידים במיזמים 
במכלול המקצועות לימודיים 

, חשבון, בבתי הספר )מדעים
ספורט , מנותא, אנגלית, עברית

להעצים  המטר, בועוד(
תלמידים מצטיינים במקצועות 

דד תלמידים ועלהשונים ו
 .מתקשים

    

ד של "חמ
 בוץ גלויותיק

עולים  קולטים בתי ספר רבים
בני מקרב  ,צרפתה, מאתיופימ)

עם נעשית פעילות . מנשה(
ם וע התלמידים הקולטים

 ההורים.

בתי  5-כ
 ספר

 תלמידים  
וקהילות 

 העולים

מנהל, מחנכים, 
 צוות האולפן, 
 ,מדריכי קל"ע

 י העוליםהור

 

מפקחי המחוז מתארחים  מפקחסד
במרכז הקליטה שממנו מוזנים 

בתי הספר במחוז )מרכז 
 קליטה במבשרת(.

בבתי  מתארחיםהמפקחים 
 מנהגיעל  יםמעוהתלמידים, ש

עם  יםעלו, פתהאתיופי העדה
משתתפים ההורים ולבסוף 

מסיבת קבלת סידור עם ב
הוריהם במעמד  עם הילדים ו

מנהל בית הספר, הפיקוח  
 וצוות מרכז הקליטה.

צוות 
הפיקוח 

מחוז 
ירושלים 

 י"ומנח

   

ערבי במ"ה 
 להורי העולים

מיועד הבית מדרש הורים 
 .םהרכיופי צ-להורי העולים על

    

 יסודיים-בתי ספר על
 

יום בינלאומי 
לסובלנות 

(16.11.2014) 
 

 

ערכית -פעילות חברתית
 .בשעות חינוך בבתי הספר

בכל בתי 
הספר 
במחוז 

 ובמנח"י

 -תלמידי ז'
 ב"י

רכזי חינוך 
 ,חברתי, מחנכים

 מנחי חח"ק

תכנית ליבה לשעת 
 מחנך

מועצת 
התלמידים 

והנוער 
 המחוזית

ורכבת מנציגות המועצה מ
 שונים מגזריםתלמידים מ

חינוך מסגרות שונות: מו
דתי, חינוך -ממלכתי, ממלכתי

 .מיוחד, תנועות נוער

חברי  במחוז
מועצות 

התלמידים 
והנוער 
במחוז 

 ובמנח"י

מנחת מועצת 
הנוער במחוז, 
מנחי מועצות 

התלמידים 
 והנוער ברשויות
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תנועות הנוער  
 :וארגוני נוער

 – בבוקר
פעילויות 

בשילוב בתי 
 הספר, אחה"צ

פעילויות   –
 בקהילה 

שילוב ילדים  ,בנושאי מנהיגות
 ויצירת שיתוף מוגבלויותבעלי 

 .בין שונים

ברשויות 
 המחוז

 םחניכי
 םומדריכי

תנועות ב
 נוער

מפקחים 
רשותיים, מנהלי 

יחידות נוער ורכזי 
 התנועות

 

פעילות 
 מד"צים 

 5-ב סובלנות וקבלת האחרבנושא 
יות ורש

 מחוזב

תלמידים 
 ונוער 

רכזי מנהיגות 
 ברשויות

 

      

צעדה לזכרו  
של רחבעם 

זאבי 
(17.10.2014) 

צעדה משותפת לתלמידי בתי 
-ממלכתייםוספר ממלכתיים 
בתי תלמידי דתיים ובשילוב 

 .ספר של החינוך המיוחד

 1,000 במחוז
תלמידים 

מבתי ספר 
תנועות מו

 נוער 

מדריכי של"ח 
 במחוז

 

מנהיגות 
 –צעירה 

מועצת הנוער 
המחוזית 
מקיימת 

פעילות עם 
חינוך ילדי ה

המיוחד 
 במחוז

מועצת הנוער המחוזית סייעה 
בהקמת מועצות תלמידים 

בחלק מבתי הספר של החינוך 
 .המיוחד

בתי ספר  
בחינוך 
 המיוחד

מנחת מועצת 
הנוער המחוזית 

עם נציגי מנהיגות 
 הנוער

 

 יום רבין
 
 

צעדת הל"ה 
(22.1.2015) 

  .עורי מחנךיטקסים וש
 

 2,500צעדה בהשתתפות של 
 ,ממלכתיה מהחינוך תלמידים

חינוך הדתי ו-ממלכתיה
 .מיוחדה

כל בתי 
 ,הספר

יחידות 
הנוער 

ותנועות 
 הנוער 
 במחוז

 -תלמידי ז'
 ב"י
 

קבוצות 
מש"צים 
ותלמידי 

 של"ח

 ,רכזי חח"ק
 מחנכים

 מדריכי של"חו

 

סמינרים של 
מנהיגות 
מש"צים 
 ומד"צים

הידברות בין שונים בנושא 
וקבלת האחר באמצעות 

 .סיורים ומעגלי שיח

בני נוער  במחוז
יות ומרש

 המחוז

רכזי מנהיגות 
 הרשויות

 

מנהיגות 
פרוזדור 
 ירושלים

שישה תלמידי מפגשים בין 
גוש, -רפא, אבו-שובים: עיןיי

 אדר, מבשרת ומטה יהודה-הר
לבניית תכניות קיץ משותפות 

 .חזון משותפיםולקידום שיח ו

שלושה 
מפגשים 

 60-של כ
בני נוער 

יהודים 
  .וערבים

נציגי 
מועצות 

הנוער 
 שוביםיבי

מפקחים 
מנהלי  ,רשותיים

יחידות הנוער 
 ורכזי נוער 

 

כנס מחוזי 
(16.12.2014) 

ערבות הדדית בחברה בנושא 
 .הישראלית

כנס 
שנתי 

בו ש
מוצגת 

תערוכה 
של 

תוצרים 
שנעשו 

בתי ב
ספר 

אנשי  300
חינוך 

 מהמחוז

צוות מינהל 
 ,חברה ונוער

מפקחים 
 ומדריכים
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רשויות בו
במחוז, 
סדנות 

דיון ו
 .מליאהב

השתלמויות 
בעלי תפקידים 

בחינוך 
 החברתי

הידברות וסובלנות בין בנושא 
 .יחד שבטי ישראל –שונים 

כלל 
בעלי 

התפקידי
ם 

בהכשרו
ת 

ובהשתל
 מויות

רכזי 
חח"ק, 

מנחי 
מועצות, 

רכזי 
מעורבות 
חברתית, 

מנהלי 
יחידות 

נוער ובעלי 
תפקידים 

 מובילים

צוות מפקחים 
ומנחים בחח"ק, 

 מרכז הדרכה

 

הידברות, כבוד האדם, בנושאי  שעות חינוך
סובלנות בין שונים, הכלה 

בהתאם לתכנית  ,יות אדםוזכו
 .י חודשי השנהפ-להליבה וע

כלל 
תלמידי 

בתי 
 הספר

 -כיתות ז'
 ב"י

רכזי  ,מנחי חח"ק
 חח"ק ומחנכים

תכנית ליבה לשעת 
 מחנך

מחוזיים מפגשים ארבעה  הקהל
 .בנושא יחד שבטי ישראל

קבוצות 
תלמידים 
ומועצות 

תלמידים 
 30מ 

בתי ספר 
  .במחוז

תלמידי 
 החמ"ד

מנחי חח"ק ורכזי 
 חח"ק בחמ"ד

 

 – רצפים
מפגשי 

מועצות 
תלמידים 

בחינוך 
ממלכתי ה
-ממלכתיהו

 דתי ברשויות 

למידה למפגשי מועצות לשיח ו
משותפים ולקידום פעילות 

 .בקהילהמשותפת 

בארבע 
רשויות 

 במחוז

מועצות 
 תלמידים 

מפקחים 
רשותיים, מנחי 

חח"ק, רכזי 
 חח"ק

 

בתי מדרש 
 מסיירים

מהחינוך תלמידים ונוער 
 דתי-ממלכתיהממלכתי וה

סיורים מודרכים  מקיימים
 .ומעגלי שיח ללמידה משותפת

 
 

שבעה 
בתי 

מדרש 
מסיירים 
בהשתת

 300פות 
תלמידים 

ואנשי 
 .חינוך

 תלמידים
וצוותי 

 חינוך

מפקחים 
רשותיים, של"ח , 
מנחי חח"ק ורכזי 

 חח"ק

 

ציוניוני 
 החודש

בדיוור ישיר עלון מקוון המופץ 
 בעלוןכתובות מייל,  5,000-ל

, בים תכנים ותכניות חינוכיות
בנושאי הידברות  היתר

בהלימה לתכניות  ,וסובלנות
תכנית הליבה להמינהל ו

 .לשעת מחנך

5,000 
אנשי 
 חינוך

צוות מרכז  
 ההדרכה

באתר המחוז ובאתר 
 מינהלה

 מנחי חח"ק, רכזי מנחי מחנכים השתלמויות בנושא העצמת השתלמויות 
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לצוותי חינוך 
 בבתי הספר

כלים ומתודות  ולמידת המחנך
 .לקידום שיח ערכי בכיתות

חח"ק,  ומורים
רכזי חח"ק 

 ומחנכים

 חח"ק ומחנכים

היגות ע"ש נמ
סגן הילה 

 בצלאלי

בני נוער מנהיגים הכשרת 
קידום ללאחריות חברתית ו

 .סובלנות בחברה

100 
מנהיגים 

נציגים 
מבתי 
ספר 

שונים: 
 ,ממלכתי
ממלכתי

דתי, -
חינוך 

מיוחד 
ומגזר 

 ערבי

נציגי 
קבוצות 

מנהיגות 
ברשויות 

ובבתי 
הספר 
 במחוז

מנחת מועצת 
הנוער המחוזית, 

חברי מועצת 
הנוער, רכזי 

מנהיגות בבתי 
   ,הספר וברשויות

 "בית אביחי"

 

בית מדרש 
 למנהלים

מנהלי בתי ספר  40
דתיים, -ממלכתיים, ממלכתיים

 .אולפנות וישיבות

שני 
מפגשים 
שנתיים 
לקידום 

שיח 
 בנושא

מנהיגות 
חינוכית 

 .במחוז

מנהלי בתי 
 ,ספר

מפקחים 
ומנחים 
 במינהל

 םומנחי םמפקחי
מינהל חברה ב

בית "ונוער, 
 "אביחי

 

השתלמות 
לצוות מפקחי 
מינהל חברה 
 ונוער במחוז

יהדות כתרבות וערבות בנושא 
 הדדית בחברה הישראלית

שעות  60
של 

סיורים, 
של 

הרצאות 
 .שיחשל ו

מנחים 
ומפקחים 

 במחוז

 ,המינהל במחוז
מכללת 

 הקיבוצים

 

השתלמות 
בחינוך מורים 

מסע להמיוחד 
 פולין ב

יבים לידע ומצווים מחו"
השתלמות לקראת  – לזיכרון"

תלמידי החינוך אה של ייצ
 המיוחד והחינוך הרגיל

 .פוליןלמשלחות ב

30 
מורים 

מהחינוך 
 המיוחד 

מורים 
ובעלי 

תפקידים 
בחינוך 
 המיוחד

מרכז  ",ושם-יד"
 ההדרכה

פיקוח על הו
 החינוך המיוחד

 

 
בחירות מרס 

2015, 
ימי שיא בבתי 
ספר וביחידות 

הנוער 
 ברשויות

 
עורי מחנך, ישב חשיפה לנושא

ומפגשים עם דמויות  פאנלים
צגות יבחברה הישראלית שמי

 .את מגוון הקולות בה

 
מתקיים 

ברוב 
בתי 

הספר 
בהובלת 
הרכזים 

החברתיים

המורים  ,
לאזרחות 

ורכזי 
מעורבות 
 .חברתית

 
 

 תלמידים 

 
מרכז הדרכה, 

 ,מנחי חח"ק
 ,רכזי חח"ק

מחנכים, רכזי 
מעורבות, רכזי 

 מקצוע

 

ימי שיא בבתי 
ספר וביחידות 

הנוער 
 ברשויות

בנושא מעורבות חברתית 
מפגשים,  .והתפתחות אישית

מעגלי שיח לקידום ו הצגות
מעורבות חברתית וערבות 

בביה"ס 
 ובקהילה

תלמידים 
 ובני נוער

מנחי חח"ק, רכזי 
חח"ק, רכזי 

 מקצוע
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 .הדדית

אוהל 
 הידברות

יצחק הזיכרון לבשבוע של יום 
הרצאות ומעגלי שיח , רבין

 .בכיכר ספרא

בהשתת
פות 

מאות 
בני נוער 
מהמגזרים 

השונים 
תנועומו

 .נוערת 

250 
תלמידי 

בתי הספר 
במחוז 

מנח"י בו
ובהשתתפ

ות נציגי 
תנועות 

 .הנוער

צוות מינהל 
רכזי  ,חברה ונוער

 ,חח"ק
 מרכז ההדרכה

 ירושלים ייתועיר

 

 

 מחוז חיפה

 

 נושא

 

 הערות  קהל יעד תאריך

חברי המועצה 

מחוזיתה  

קבלת להתנעת תהליך 

השונה החל מחודש 

  .נובמבר ולאורך כל השנה

חברי מנהיגות 

הנוער 

  .המחוזית

נושא בשיח  יתקייםבשבוע הסובלנות 

קבע תכנית יסובלנות ומניעת גזענות ות

 פעולה של תלמידים למען תלמידים. 

 

בני  – מתחברים

נוער מכלל 

 המגזרים 

19.11.2014 

 

 

2015פברואר   

תלמידי , בני נוער מהמגזר היהודי והדרוזי  תלמידי תיכון 

בנושא  המכלל המגזרים מקיימים סדנ החנ"מ

."מקיימים קשרים ובונים גשרים"  

 

בתי ספר מקיימים 

פעילויות עם בתי 

 ספר ממגזר אחר

חגים של ה בנושא

  .כל אחד מהמגזרים

כלל אוכלוסיות   .לאורך השנה

  .הגיל

בתי הספר ומפגשים סינכרוניים מפגשים ב

.נושא תרבות וחגיםבמקוונים   
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 קונגרס הנוער – פעילות שנתית בנושא ערבות הדדית 

 

 הערות  קהל יעד תאריך נושא קונגרס הנוער 

הקונגרס לנוער לבניית חברת 

שנה ה מתקיים זהמופת 

השנה בסימן ערבות , רביעיתה

 הדדית. 

שבוע הסובלנות 

 הבינלאומי

16.11.2014 

 

קיום פעילויות 

ציון לבית ספריות 

 אפשרימים אלו )

לאורך כל  ןלקיימ

.(אותו שבוע  

במסגרת זו מתקיימות פעילויות חינוכיות 

משמעותיים בלוח השנה.  םימי מצויניםו  

 

ישתתפו בתהליך גם תלמידי  ,לראשונה ,השנה

אשר מועברות בבתי הספר בפעילויות כיתות ו', 

.()מובילי חברת מופת מח"מי יד-לע  

 

יום  זכויות האדם 

והאזרח 

10.12.2014 

 

יום הזיכרון 

הבינלאומי 

להנצחת קרבנות 

השואה והמאבק 

 באנטישמיות

27.1.2015 

יום המאבק 

לאומי נהבי

 בגזענות

21.3.2015 

ינוך הכשרת תלמידי הח

לקראת העברת  הממלכתי

 תכנים הקשורים לערך שנבחר

.בכיתות  

אפריל   -סמר -תלמידי כיתות י' 

הכשרה  יעברו א"י

במרכז משמעות 

  ,במוצקין

טיול בירושלים 

  .לקבוצת המח"מ

המתקיים זו  אירוע שיא שנתי

  .רביעיתהשנה ה

 1,200, כיתות ח'  2.6.2015

תלמידים מכל 
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.המגזרים  

פעילויות הכולל יום שיא שנתי 

 –כלל בתי הספר במחוז ל

משתתפים בו גם לראשונה 

'.כיתות ותלמידי   

 כיתות ו'  10.5.2015

של אמנות תערוכת יצירות 

תלמידי המחוז בנושא 

.סבלנות  

לקראת הקונגרס 

-שיתקיים ב לנוער

10.6.2015 

בתי הספר מכינים  ,לקראת אירוע השיא כיתות ח' 

הערך הנלמד  בנושאמיצגים ויצירות אמנות 

 באמנה החברתית. 

 הערות  קהל יעד תאריך נושא 

מנהלים מכלל המגזרים שיח 

בנושא  שולחנות עגוליםב

  .חינוך וערבות הדדית

  ,תחילת שנה

2015פברואר   

בתי ספר מנהלי 

, חיפה יםערב

חדרה, באקה 

גרביה ואום -אל

  .פחם-אל

בית הספר הראלי בהתקיים מפגש אחד 

בבית הספר הדמוקרטי והשני  העברי

  .חדרהב

 עגוליםשולחנות שיח ב

למנהלי בתי הספר היסודיים 

היום הבינלאומי לשואה  לציון

.ולגבורה  

מנהלי בתי  27.1.2015

הספר היסודיים 

ברשות נשר 

במועצה ו

  .מקומית זבולוןה

 

מסגרות החינוך שבו שבוע 

 תלמידי המיוחד מארחות את

  .החינוך הרגיל

תערוכות אמנות של תלמידי 

אות."החינוך בפסגות ובמתי  

13.3.2015-

8.3.2015 

תלמידים החינוך 

המיוחד 

מארחים את 

תלמידי החינוך 

הממלכתי בכלל 

 –המגזרים 

נושא לעיסוק ב

.סובלנות  

שנה המתקיימת זו ה מסורת במחוז חיפה

  .שלישיתה

 – שבוע החינוך היסודי

 אורחים ומתארחים

כלל בתי ספר  24.2.2015

  .בחינוך היסודי

מנהלי בתי ספר בכלל המגזרים מארחים 

.םומתארחים אצלמנהלים עמיתים   



 

124 
 

מקהלות בתי  12.3.2015 כנס מקהלות מחוזי 

.הספר היסודיים  

תלמידי  ןיש מקהלות במחוז אשר חברים בה

הלומדים מיוחד )החינוך הרגיל והחינוך ה

.במסגרות החינוך המיוחד(  

תלמידי ליום ספורט מחוזי 

 החינוך המיוחד

כלל תלמידי  27.5.2015

החינוך המיוחד 

ביום ספורט 

  .מחוזי

פיקוח על החינוך של הפעילות משותפת 

  .מיוחדהחינוך על ההגופני והפיקוח 

תלמידי הקהילה  2.6.2015 מעגלי מתחברים בעיר חיפה  

האתיופית, 

תלמידים עולים, 

די ייל םתלמידי

.הארץ וכו'  

  .באחריות מינהל חברה ונוער

 

 מחוז מרכז           

 מיפוי העשייה החינוכית במוסדות החינוך

 s/noar/tochmerkaz.xlsxhttp://meyda.education.gov.il/file :בקישור הנ"ל

 

 

 ,שם התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

 ,היקף התכנית תיאור התכנית
 הפעילות ,המיזם

 

אפיון קהל 
 היעד
 

 קישור לחומרים שותפים
 אתראו ל

 אור שבי 
 

 

תערוכה עירונית לזכרו של 
ידי -הנער אורי שנרצח על

 "חביב"נערים בחצר בי"ס 
 .בעיר

 תכנית שנתית -
הכוללת במות 

ת סוגיבדיון 
האלימות בבתי 

  .הספר
מישל מפגש עם  -

אמן  – קישקא
אשר  הקומיקס

ה את וליו
  .התכנית

סיור במוזאון  -
 .הקומיקס בחולון

 

תלמידי 
יסודי -על

בעיר 
-ראשון
 .לציון

 מרכזת תחום
"האחר הוא 

 ,במחוז" אני
מפקחת בתי 
הספר בעיר 

 ,ראשל"צ
 ,נציגת רשות

הורי התלמיד 
, אור ז"ל אורי

האמן מישל 
, קישקא

מנהלת אגף 
החינוך 

 .ראשל"צב
 

 
http://www.ris
honlezion.mun
i.il/Articals/arc
hive 
/Pages/komix_
uri_hen.aspx 
 
 
 

 תלמידי תלמידי תלמידים חשיפה למגוון יצירות  - 

https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=dNg5RhTLR0ik-q-TK84ljrWwKaiCcNIIZl74OQE1tNWUQ4FPWdaPNWL_dch8XgCeaFmtmqF-Oz4.&URL=http%3a%2f%2fmeyda.education.gov.il%2ffiles%2fnoar%2ftochmerkaz.xlsx
http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/archive
http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/archive
http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/archive
http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/archive
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ייצוגים שונים 
של האחר בראי 

 האמנות

אמנות, ישראליות 
 .ובינלאומיות

לאחר טיפוח מודעות  -
-באמצעות למידה רב

 חושית
 .ביטוי אישיאפשרות ל -

מצטיינים 
 ומחוננים

 "אמירים" "אמירים"
בחט"ב 

 ,קדימה צורן
מורה 

לאמנות, 
מנהלת 

 ביה"ס
 

 
 

 
האחר הוא אני 
בראי העברית 

 והאמנות
 

שימוש בספרות ובאמנות 
כדי לבטא רגשות, דעות 

 .ועמדות בנושא האחר

כל תלמידי  במהלך שנה"ל
, ביה"ס
 כיתות

 'ו-'א
 

מחנכים, 
מורים 

 ,לאמנות
מורים לחינוך  

 חברתי
 

 
 

 
עולים, רואים 
ופועלים בעיר 

 לוד

 ,פיקוח ומנהל ,ז מרכזומח
עולים ללוד ומתנדבים 

במוסדות הפזורים ברחבי 
 .העיר

פעילות מרוכזת 
 בחנוכה

 מפקחים,
מדריכים  

ואנשי 
נהל ימ

במשה"ח 
 מחוז מרכז

הנהלת 
המחוז, מנהל 

"ס בעיר מתנ
לוד, מנהלי 

המוסדות 
כלל , בעיר

המפקחים, 
המדריכים  

ואנשי 
נהל יהמ

 במחוז

http://www.lod
.muni.il/show_i
tem.asp?levelI
d=57813%20&
itemId=5433 
 

  – טנא חינוכי
בית פתוח 

 להכרת האחר

בוקר למידה של מפקחים 
נהל במחוז יאנשי משל ו

מרכז. בניית קהילה לומדת 
למידה ב"חדרים  ,ומלמדת

פתוחים", שיתוף בתחומי 
ידע שונים והיכרות קצת 

אחרת עם עמיתים 
 לעבודה. 

בוקר למידה 
בשנת תשע"ה 

 בתשע"ווהמשכו 

מפקחים, 
מדריכים 

ואנשי 
נהל ימ

במחוז 
 מרכז

הנהלת 
המחוז, 

מפקחים, 
מדריכים 

 נהליואנשי מ

 

  – בית מארח
תכנית בגני 

הילדים במחוז 
 מרכז

במטרה לערב את קהילת 
נושא ב בפעילותההורים 

ו בהתנד ,"האחר הוא אני"
משפחות לארח  שבע

 קבוצות ילדים מהגן.
ספר ב כל קבוצה קראה

 בו , דנההגננת הששלח
. בהקשר למסופר בוופעלה 

הספרים עוסקים בנושאים 
לילדים  רלוונטייםה

 .והקשורים לאחר

שבעה מפגשים 
בסבב בין 

 .הבתים

הורים 
וקבוצות 

ילדים 
 מהגן

מנהלת הגן, 
 הורים וילדים

 בית מארח
https://plus.go
ogle.com/phot
os/114863550
292269409704
/albums/59639
743091624816
81?authkey=CI
OU142lkOa1h
wE 
 

תערוכת תוצרי 
תלמידים 

 בחינוך המיוחד
בגלריה מחוץ 

 ס "לביה

הקצאת החלל המרכזי  -
לתצוגות מתחלפות 

תערוכת מתי"א רג"ב לב
עבודות תלמידים המעוצבת 

 תמכובד ת,מקצועיבצורה 
 .תומכבד

החינוך  תלמידיאיתור  -
המיוחד בבתי הספר  

ממ"ד ההממלכתיים, 

המיזם  ל השנהלאורך כ
מיועד 

לתלמידי 
החינוך 

המיוחד 
המשולבים 
בבתי ספר  

  – רגילים
יםממלכתי

לת מנה
מתי"א, פיקוח 

על הוראת 
 האמנות,
מפקחת 

כוללת, מנהלי 
בתי הספר 

זור ההזנה בא
א, של מתי"

 
 
 
 
 

http://www.lod.muni.il/show_item.asp?levelId=57813%20&itemId=5433
http://www.lod.muni.il/show_item.asp?levelId=57813%20&itemId=5433
http://www.lod.muni.il/show_item.asp?levelId=57813%20&itemId=5433
http://www.lod.muni.il/show_item.asp?levelId=57813%20&itemId=5433
http://www.lod.muni.il/show_item.asp?levelId=57813%20&itemId=5433
https://plus.google.com/photos/114863550292269409704/albums/5963974309162481681?authkey=CIOU142lkOa1hwE
https://plus.google.com/photos/114863550292269409704/albums/5963974309162481681?authkey=CIOU142lkOa1hwE
https://plus.google.com/photos/114863550292269409704/albums/5963974309162481681?authkey=CIOU142lkOa1hwE
https://plus.google.com/photos/114863550292269409704/albums/5963974309162481681?authkey=CIOU142lkOa1hwE
https://plus.google.com/photos/114863550292269409704/albums/5963974309162481681?authkey=CIOU142lkOa1hwE
https://plus.google.com/photos/114863550292269409704/albums/5963974309162481681?authkey=CIOU142lkOa1hwE
https://plus.google.com/photos/114863550292269409704/albums/5963974309162481681?authkey=CIOU142lkOa1hwE
https://plus.google.com/photos/114863550292269409704/albums/5963974309162481681?authkey=CIOU142lkOa1hwE
https://plus.google.com/photos/114863550292269409704/albums/5963974309162481681?authkey=CIOU142lkOa1hwE
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חברה הערבית בו
 המועמדים להציג בגלריה.

עבודה רציפה לאורך  -
 .ימות השנה בנושא הנבחר

. 
הצגת התוצרים ומפגש  -

 בנושאהורים וילדים 
 התערוכה.

 

ד ", ממ
חברה בו

 הערבית.

מחנכות, 
מורה לאמנות 

 ותלמידים

 19-כרון הייום הזציון  סובלנות
 .רביןלרצח 

כלל מוסדות 
 החינוך במחוז

, מרכז רבין י"ב-'א
המטה לחינוך 

נהל יאזרחי, מ
חברה ונוער 

 והמחוז

 

שבוע 
 בלנותוהס
 

פעילויות מגוונות בנושא 
סובלנות בהלימה לשכבות 

 .הגיל

כלל המוס"ח 
בתי  250, במחוז

ספר דיווחו על 
 .פעילות

 י"ב-גן
מסגרות ו

-בלתי
 ותפורמלי

, פקחיםמ
 ,מדריכים
 מנהלים

 

יסודי עם -מפגש תלמידי על 
 .פרקליטים

תלמידי  בתי ספר  70
 יסודי-על

פרקליטות 
המדינה, 

המטה לחינוך 
 אזרחי והמחוז

 

משפחות מאמצות  - 
 .משפחות עולים

סבים וסבתות מספרים  -
לילדים על ייחודיות 

על מנהגים ועל המשפחה, 
 מסורת.

 – לכל ילד מנגינה משלו -
 .ילד כוכב השבוע

גני חינוך רגיל מארחים  - 
 גני חינוך מיוחד.

מניעת גזענות  :בחמ"ד -
סיפורי עיסוק ב באמצעות

  .חז"ל

יות מגוונות ופעיל
לאורך השנה 

קפים יבה
 .משתנים

פיקוח גני  יסודי-קדם
 ילדים וגננות

 

 

תלמידים המועצת  קול קורא
"קול במחוזית יצאה ה

קורא" למועצות התלמידים 
פעילות קיים במחוז ל

התמודדות עם  בנושא
 .גזענותעם אלימות ו

-בתי ספר על
 יסודיים

בתי ספר 
-על

 יםיסודי

מועצות 
תלמידים 

בשיתוף 
נהל חברה ימ

 ונוער

 

מודל יישובי בעיר רמלה  חיים משותפים
המפגיש בין צמדי בתי ספר 

יהודים וערבים על פני כל 
 הרצף.

התכנית כוללת 
, רכזים השתלמויות מנהלים

 ,התכנית ומובילי
תלמידי  – לימוד משותף

ארבעה צמדי בתות ה' יכ
 יחד בתי ספר לומדים

על בסיס ש"ש  2מתמטיקה 
  .קבוע

 כלל בתי הספר
ממלכתי ה בחינוך

ערבי, יסודי הו
 יסודי-ועל

תלמידים 
ומורים 

מבתי 
 הספר

מפקחים, 
מדריכים 

 ,מחוזיים
פסגה 

 ,רחובות
מט"ח 

 ומרחבים
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מורים מהחברה הערבית  בואו נדבר
ערבית בבתי ספר  מלמדים

  .יסודיים יהודיים

בתי ספר  37
 במחוז 

-'תות דיכ
  'ו

   מכון מרחבים

שילוב מורים ערבים  
מקצועות בהוראת ה

 מתמטיקה, אנגלית ומדעים
 .בבתי ספר יהודיים

מורים  30
 משובצים 

מורים 
 םערבי

מכון מרחבים 
  במחוז

 

בתי מדרש לנוער דתיים  
 .חילונייםו

-רשויות , כ 12
 משתתפים 600

תלמידי 
 יסודי-על

מדריכת 
המטה לחינוך 
אזרחי במחוז, 

נהל ימדריכי מ
חברה ונוער 

במחוז, 
 עמותת גשר

 

שילוב ילדי חינוך מיוחד  של"ח
 בשל"ח 

נהל ימדריכי מ יסודי-על תלמידים 1,000
חברה ונוער 
ומנהלי בתי 

 ספר

 

      

נהל ימדריכי מ יסודי-על ישוביםי שבעה .ומתחבריםדברות יאוהלי ה של"ח
חברה ונוער 

במחוז 
 ועמותת גשר

 

השתלמויות מגוונות בנושא  
 ."חיים משותפים" במחוז

מורות  השתלמויות ששכ
חרדיות, 

מורים 
ם חילוני

דתיים ו
ומורים 

מהחברה 
 הערבית

-פסגה כפר
 ,רחובותו סבא

, מט"ח
מרחבים, גשר 

, מדריכי 
המטה לחינוך 

 ,אזרחי במחוז
נהל ימדריכי מ

חברה ונוער 
במחוז 

ומדריכי 
 מפתח הלב

 

פתיחת שנה"ל 
תשע"ה בסימן 

האחר הוא "
 "אני

 ,בעקבות מבצע "צוק איתן"
הפגת לפעילות  התקיימה

שיח בנוגע לקבלת לחרדות ו
האחר על רקע המתיחות 

שנוצרה בחברה 
 .הישראלית

כלל מוסדות 
החינוך במחוז 

 במגוון פעילויות 

מדריכי  שפ"י, י"ב-מגן
החינוך 

החברתי, 
המטה לחינוך 

 אזרחי

 

 בנושא יחת שנהתכנס פ 
"כולנו רקמה אנושית 

 .אחת"

מורים,  כנס
מנהלים 
ומדריכי 

 נוער

נהל חברה ימ
ונוער ומנהלי 

מחלקות נוער 
 ברשויות 
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תערוכה 
מחוזית בנושא 

"האחר הוא 
 אני"

מצגת מחוזית הכוללת 
ייצוגים חזותיים של אמנים 

ישראלים ובינלאומיים 
והצעות למגוון פעילויות  

הופצה לכל מורי האמנות 
תשתית לבניית כבמחוז 

תחומיים -ןמערכים בי
  .בנושא

במהלך שנה"ל 
 תשע"ד ותשע"ה

מורים 
לאמנות 
ותלמידי 

בתי הספר 
היסודיים 

 וחט"ב
במגזרים 

 השונים

מערך הפיקוח 
וההדרכה על 

הוראת 
האמנות 

 במחוז מרכז

 
 
 
 
 
 
 

קטלוג דיגיטלי 
של התערוכה 

 המחוזית
בנושא "האחר 

 הוא אני"

של  תערוכת תוצרים
תלמידים מכלל בתי הספר 

יסודיים וחט"ב,  :במחוז
 במגזרים השונים. 

במהלך שנה"ל 
 תשע"ד ותשע"ה

מפקחי 
מחוז 

רכז, מ
מורים 

לאמנות, 
פרחי 

הוראה, 
תלמידי 

בתי והורי 
הספר 

היסודיים 
 וחט"ב

במגזרים 
 השונים

מערך הפיקוח 
וההדרכה על 

הוראת 
האמנות 

 במחוז מרכז

http://exbtion2
014.flipsnacke
du.com/brows
e/fcme70lj 

קישור לקטלוג  
 אפשרהדיגיטלי, 

לפתוח את הקישור 
למעט מכל מחשב, 

מחשבי משרד 
  .החינוך

האחר הוא אני 
בשירה 

 הישראלית

מגוון  שלמצגת מחוזית 
ם העוסקים ישירים ישראלי

  .בנושא

במהלך שנה"ל 
 תשע"ד ותשע"ה
חשיפה לתכנית 

יקה זמושיעורי ב
 . המצגתואמנות

ניתנה לכלל 
המורים 

, לאמנויות
למנהלים בכל 

 המחוז
 ולמפקחים.

מורים 
 יקהזלמו

ותלמידי 
בתי הספר 

היסודיים 
וחט"ב 

במגזרים 
 השונים

מערך הפיקוח 
וההדרכה על 

הוראת 
יקה זהמו

 במחוז מרכז

 

משפחה זה כל 
 פוריהס

כלל תלמידי בית הספר ו
ם ההורים האזינו לסיפורי

על  ,ומורשת עלייה על
מסורות  , עלהקמת המדינה

 .סיפורי הצלחהלבמשפחה ו

במהלך שנה"ל 
וקיום יום שיא 
 .ביום המשפחה

כלל 
קהילת 
-בי"ס בן

 שמן

הנהלת 
ביה"ס, צוות 

מורים, 
מנהיגות 

הורים, 
מדריכי 
החינוך 

 החברתי

 

-קשר רב
 -תרבותי ורב

 דורי
 

פעילות משותפת בין 
מגזרים לקבוצות 

-המשתתפות בתכנית הרב
 דורית.

ספר המודל שיתופי בין בתי 
ת יחסון, דלי 'יסודי א' ע"ש י

כרמל ובי"ס חתני פרס -אל

במהלך שנה"ל 
וקיום מפגשי 

 גומלין

כלל 
קהילות 

 בתי הספר

מנהלות בתי 
הספר 

המשתתפים 
ומנהלות 
התכנית, 

 הורים ,מורים
ומדריכי 

בו שקישור לאתר 
תקציר על 
הפעילות 
 המשותפת
http://www.hp
n.rlz.org.il/BRP
ortal/br/P102.j

http://exbtion2014.flipsnackedu.com/browse/fcme70lj
http://exbtion2014.flipsnackedu.com/browse/fcme70lj
http://exbtion2014.flipsnackedu.com/browse/fcme70lj
http://exbtion2014.flipsnackedu.com/browse/fcme70lj
http://www.hpn.rlz.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1093944
http://www.hpn.rlz.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1093944
http://www.hpn.rlz.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1093944
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החינוך  .לציון-נובל, ראשון
 החברתי

sp?arc=109394
4 
http://ravdori.b
logspot.co.il/2
015/02/blog-
post_4.html 
 
 
 

מובילי לקורס 
שילוב חברתי 

תלמידים של 
בעלי צרכים 

מיוחדים 
 בכיתות רגילות

 

השתלמות המבוססת על 
לשילוב פיתוח קריטריונים 

מתן כלים על וחברתי 
ים להשתלבות מיטבי

צרכים תלמיד בעל 
 תה רגילה.ימורכבים בכ

מורי חנ"מ  
חנ"ח ו

ומורים 
 כוללים

צוות הקמת 
היגוי אשר 
כלל אנשי 

, אקדמיה
מפקחים 

ומנחים 
ח  וניסל

תכנית  
שתיתן מענה 
בנושא שילוב 

תלמידים 
בעלי צרכים 

מיוחדים 
בחינוך הרגיל. 
צוות הפיתוח 

מורכב 
ממובילות 

תחום בחינוך 
מיוחד, 

מנהלות 
פסגה, רכזות 

, חברתיות
 .מחנכים

 

 
 
 
 
 
  

אהבת הארץ 
מכחול ב ,בשיר

 – חולבו
יצירת  תדגשהב

קשר בין בתי 
ספר ממלכתיים 

וממ"ד בעיר 
 העין-ראש

מפגש לפיתוח ת"ל ייחודית 
תחומי בתחומי הדעת: -ןבי

 שפה, אמנות ומוזיקה.
השתלמות משותפת  לאחר

 כתיבת התכניותלאחר ו
)משותפת וייחודית(, 

חשיפת חומרי הלמידה 
והתוצרים לכלל התלמידים 

  .והקהילה בעיר

במהלך שנה"ל 
 ותשע"ה.תשע"ד 

יום שיא 
בהשתתפות כל 

תלמידי כיתות ד' 
 הםהוריובעיר 

מופע משותף ב
שכלל שירה, 

 תנועה ותצוגת 
 תערוכות 
 .תלמידים

מורי 
אמנות, 
 ,מוזיקה

שפה 
וחינוך 

חברתי 
מבתי 
הספר 

יממלכתיה
ממ"ד הו ם

-בראש
 העין

פקחות מ
ומדריכות 

 למוזיקה
 ,אמנותלו

מפקחים 
כוללים, 

מנהל 
החינוך 

-בראש
 העין

 

 
 

העצמה אישית 
למע"ן עוצמה 

 חברתית

"האחר הוא מודעות לנושא 
 אני" בשגרת ביה"ס.

 בנושא פעילויות מגוונות 
 ערכי אהבת אדם וסובלנות.

 

כלל  במהלך שנה"ל
קהילת 

בי"ס 
שקמים, 
 ראשל"צ

הנהלת 
ביה"ס והצוות 

החינוכי 
בשיתוף 
החינוך 

 החברתי

 
קישור לאתר הנהלת כלל במהלך שנה"ל מופע המדגיש את פער  -מגוון  – שונות

http://www.hpn.rlz.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1093944
http://www.hpn.rlz.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1093944
http://ravdori.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_4.html
http://ravdori.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_4.html
http://ravdori.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_4.html
http://ravdori.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_4.html
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נקודות מבט 
להתבוננות 

 בחג החנוכה 

דיאלוג והעוסק ב הדורות
מגדר, בבין שתי תרבויות, 

 מעטים מול רבים.בדת, ב
 מופע המסובב על הסיפור -

העוסק , דירה להשכיר
קבלת השונה, ב ,בשונות

חברות, בניגודים, בהכלה, ב
, דיאלוגבשיתוף, ב
. חוסר סובלנותבסובלנות וב
מופע הודגשו המושגים ב

מעט, -אטי, הרבה-מהיר
לבן, רעש והרמוניה -שחור

בשילוב תנועה, מוזיקה 
 ואמנות.

 

 תשע"ד ותשע"ה
מופעי  שיא ו

 בחנוכה 
 

קהילת 
בי"ס 

שדות, 
 דגן-בית

ביה"ס 
והמורות 

יקה, זלמו
חנ"ג ל
 אמנותלו

בו מגוון שביה"ס 
פעילויות בנושא 
 "האחר הוא אני"
http://www.sad
ot.edu1.org.il/
BRPortal/br/P1
00.jsp?tm=142
9098979247 
 

תלמידים ה של הפקת קליפ שווים
בהשראת השיר "שווים" של 

עיליי בוטנר, תרגום חזותי 
תנועה באמצעות קול, 

 .ותלבושות

במהלך שנה"ל 
 תשע"ד ותשע"ה

תלמידי 
כיתות ו' 

בי"ס ב
רננים, 

 ראשל"צ 

הנהלת 
ביה"ס, מורה 

לאמנות, 
תלמידי כיתות 

 'ו

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=Bs_v0XW
udhY 

קישור לקליפ 
"שווים" 
 בהשראת עיליי
 'בוטנר, כיתה ו

בי"ס רננים, 
 ראשל"צ

יחד שבטי 
 ישראל 

חיבור בין מוסדות חינוך 
 שתיוממ"ד ב יםממלכתי

 .רשויות במחוז מרכז

במהלך שנה"ל 
 ,תשע"ד ותשע"ה

יום שיא ביום 
 ירושלים

 ,מפקחים
נהל ימ

חברה 
ונוער, 
חינוך 

חברתי, 
מנהלי 

ותלמידי 
ספר  יבת
-על

 יםיסודי
ממלכתיים 

 וממ"ד

 ,מפקחים
נהל חברה ימ

ונוער, חינוך 
חברתי, 

מנהלי בתי 
-ספר על

 יםיסודי
ממלכתיים 

 וממ"ד

 

 
תוצר עבודות 

השורשים 
באמצעות 

  המשחקי קופס

קריית החינוך הצומחת 
ברחובות פועלת ברוח מודל 

רשת בתי הספר "היי טק 
היי" מסאן דייגו. אחד 

 ואהשל השיטה העקרונות 
יקטים פרולמידה על בסיס 

(PBL .)מחנכי  לכן הגדירו
נושא "האחר  הכיתות את

קטלי הוא אני" כנושא פרוי
הלכה למעשה  ליישום

 רובד אישי. ב
הן עבודות השורשים כולן 
 התוצר של משחקי קופס

כל תלמיד  וףשיתבנעשו ש
ותלמידה בביה"ס ובכך 

שנתית  תכנית
פרויקט כחלק מ

"שורשים" של כל 
תות ז' בביה"ס כי

הצומח החדש 
 שלנו.

תלמידי 
 תות ז'יכ

 ,צוות הוראה
  ,תלמידים

 ,קהילה
 ,רכזים

 מועצה

http://www.tik-
tak.co.il/webPr
o/index.asp?co
deClient=2277 
 

http://www.sadot.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1429098979247
http://www.sadot.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1429098979247
http://www.sadot.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1429098979247
http://www.sadot.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1429098979247
http://www.sadot.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1429098979247
https://www.youtube.com/watch?v=Bs_v0XWudhY
https://www.youtube.com/watch?v=Bs_v0XWudhY
https://www.youtube.com/watch?v=Bs_v0XWudhY
https://www.youtube.com/watch?v=Bs_v0XWudhY
http://www.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=2277
http://www.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=2277
http://www.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=2277
http://www.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=2277
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הייחודיות האישית  הדגשוה
 .כל תלמידשל

רעננה  "אריאל"בי"ס ממ"ד  סובב עולם
 ,תלמידים 766מונה 

עולים  257מתוכם 
 מארצות הרווחה.

קלט ביה"ס  לבדה בשנה זו
בעיקר  ,עולים חדשים 80

 הברית.-ארצותממצרפת ו
 התלמידים העולים

סובב "בפרויקט  משתתפים
חברי להם מציגים  :עולם"

כיתתם את המדינה 
שממנה הם עלו ואת כל 

 המשפחה שעלתה ארצה.
 נתניתלכל תלמיד עולה 

ביטוי והוא לאפשרות 
מעלה את תחושותיו בפני 

לומדים לקבל  . אלוחבריו
פרויקט  .אותו ולהבין אותו

"סובב עולם" נעשה 
עם ההורים של גם במקביל 

 התלמידים העולים.

כלל תלמידי 
 ביה"ס והקהילה

תלמידים 
עולים 

בשיתוף 
התלמידים 
הוותיקים 
 של ביה"ס

הפרויקט 
 מתקיים

במשך חודש 
בסמוך ימים 

 ,חג החנוכהל
כחלק 

הפרויקט מ
מתקיימת 

מסיבת חנוכה 
לעולים עם 
 :צוות ביה"ס

מדליקים נר 
ראשון בארץ 

 ישראל.

 – אתר ביה"ס
פרסום בידיעון 
המתפרסם כל 

נשלח גם השבוע ו
למפקח על 
.העולים במחוז  

הילד שמאחורי 
 התלמיד

 

בשוהם  "יהלום"בחטיבת 
כיתות  – כיתות ח"מ חמש

תקשורת וכיתות ל"ל. 
הפעילויות ממוקדות בעיקר 

 בקבלת  
 שילובלהכלה, ובהאחר 

במערך  תלמידי כיתות אלו
השכבתי בהיבטים 

החברתיים  ,הפדגוגיים
 והערכיים.

  
מיזם "חיים משותפים" 
להיכרות בין בני נוער  

מהמגזר הערבי ותלמידים 
 נוצרהשנה  ,מהחטיבה

קשר עם חטיבת ביניים 
 בטייבה.

 
בשילוב תלמידים 

 רגילותדיפרנציאלי בכיתות 
לקויות  בעליתלמידים  –

 לקויות שמיעהו ראייה
בכיתה הרגילה לומדים 

 סייעת צמודה. בסיוע

    

יישום התכנית 
 חיים "

  ,"משותפים
הילד שמאחורי 

 התלמיד

היכרות בין בני נוער  
מהמגזר הערבי ותלמידים 

נוצר השנה  ,מהחטיבה
קשר עם חטיבת ביניים 

 בטייבה.

פעילות לאורך כל 
 השנה

קשר בין 
תלמידי 
חטיבת 

ים יהבינ
"יהלום" 
בשוהם 

פיקוח, 
מנהלת וצוות 

 המורים 
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לתלמידי 
חט"ב 

 .בטייבה

חיים משותפים 
מיזם בי"ס  –

"אופק" רמלה 
"ס יהוב

דוקסי תוהאור
 רמלה

ספר ה יתב תלמידי שני
מספר פעמים  נפגשים

המפגשים  בשנה.
מתקיימים בשני בתי הספר. 

השנה התווסף נדבך 
אנגלית לימוד  :תכניתל

משותף של תלמידי כיתות 
 ה' משני בתי הספר.

 שלושהנערכים 
מפגשים לאורך 

 ארבעההשנה, ו
מפגשי למידה 

  .באנגלית

תלמידי 
תות ה' יכ

משני בתי 
 הספר

מחנכות 
ומורות כיתה 

רכזת  ',ד
החינוך 

החברתי 
וצוות מורים 

אשר משתלם 
בהשתלמות 

של חיים 
 משותפים

החומרים 
נמצאים באתר 
 ,של מחוז מרכז

"חיים 
.משותפים"  

יצירת קשרי 
בין גומלין 
אור " תלמידי
כפר ב "ושמחה
ותלמידי חב״ד 

חט"ב "סביון" 
 יהודה-גניב

בין שני המוסדות החיבור 
 והיהנקודתי ברעיון החל 

בה ש לתכנית שנתית
קשרי  םתלמידיהמקיימים 

גומלין, ביקורים הדדיים, 
ואירוע טיולים משותפים 

בר מצווה של חגיגת שיא 
משני  שכבות ז׳ תלמידיל

 .בתיה"ס

התכנית נפרשת 
 על פני שנה; 
אחת לחודש 

מתקיימת 
 פעילות : 

מועצת  – ינואר
התלמידים 

מבקרת בכפר 
  .להכרות
 – פברואר

תלמידי שני 
המוסדות יוצאים 

לטיול משותף 
  .בירושלים

תלמידי  –ס מר
הכפר מתארחים 

בסביון 
ומשתתפים 
  .במרוץ סביון

יום המעשים 
חילופי  – הטובים

 תלמידים. 
רוע אי – אפריל

         .בר המצווה

תלמידי 
 תות ז'יכ

 'ט-'שכבות ו
מבית הספר 

, במיוחד סביון
 שכבת ז׳

 
 

שפע תמונות 
ביה"ס ישמח ש

ן.בה לשתף  

גישור בחברת 
הילדים ברוח 

 ק'קורצ

מרכז בניסויי והבי"ס ב
פועלת הפצה "אביחיל" ה

-עלכל השנה ועדת גישור, 
של קורצ'ק. פי תורתו 

דים המגשרים יהתלמ
תלמידים אחרים  םמלמדי

עקרונותיו על התהליך ו על
כוח חיובי היוצר  ומשמשים

 שינוי בביה"ס.
 
 

 

במהלך כל 
 שנה"ל

הפעילות 
כוללת את 
כל תלמידי 

 ביה"ס. 
קיום כנס 

שתתפוהב
צוותי  ת

חינוך, 
נציגי 

האגף 
הניסויי 
 .והורים

התכנית 
 דיי-למלווה ע

יועצת ביה"ס, 
מגשרת 
בכירה  

והיועצת 
האקדמית של 

 .ביה"ס

חומרים יינתנו 
בפנייה ישירות 
 לביה"ס

חוקרים 
תרבויות 

 ומגלים עולם

ביה"ס "אבן חן" בשוהם 
תחום  מפתח את
חקר תרבויות , הייחודיות

תפישה שהכרת , בושונות

 תכניתהבניית 
שש שנתית 

ספירלית  
המקיפה את כלל 

מורים 
וכלל 

תלמידי 
 ביה"ס 

אתר ביה"ס ב צוות ביה"ס  
פיתוח חומרי 

פתיחת   .למידה
אתר תומך 
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האחר והכרה בשונות 
 הכרחית לקיום חברתנו. 

הכרת התכנית:  מטרות
תרבויות שונות בארץ 

 פיתוח אגבובעולם 
סקרנות, עניין ומוטיבציה 

 .ללמידה
הכרת בשלב הראשון 

מעגל הקרוב, תרבויות מה
הארצי, ולאחר מכן הרחבה 

 למעגל העולמי. 
דום ופיתוח דרכי הוראה יק

מתקדמות של חקר והבניית 
ידע על עבודת החקר של 

 התלמידים. 

-בפסגה ראש .תלמידי ביה"ס
.העין  

 דורי"-ביןתכנית "קשר  דורי-קשר בין
בשיתוף "בית  מתקיימת

פעילות עם  – התפוצות"
קשישים מאחוזת "נווה 

סבים של עם חוף" ו
תלמידנו. תיעוד העבר של 

 המבוגרים במחשב.

הפעילות 
מתבצעת לאורך 

השנה פעם 
בשבועיים. מפגש 

אחד מתקיים 
בבית הספר 
ומפגש אחד 

מתקיים באחוזת 
"נווה חוף" 

 לסירוגין.

תלמידי 
-כיתות ה'
ו' מבי"ס 
"חופית" 

 בראשל"צ
ואוכלוסיי
ת אחוזת 

 "נווה חוף"

 ,ו'-מחנכות ה'
בית 

 ,התפוצות
קשישי אחוזת 

 "נווה חוף"

 

כי האחר הוא 
 ,אני

פינס" "בי"ס 
 גדרה 

ביה"ס ובוגרי הקהילה הם 
סוכני התרבות 

המשמעותיים לילדנו. 
ח חברת  במטרה לטפ

מופת ובהכרת חשיבות 
לנו האחר הוא אני" "סוגית 

 תחנו יפ ,כחברה
התלמידים  לחינוךיוזמה 

בדרך חווייתית ויצירתית 
 של להפנמת הערכים

מופת. בסוף  תחבר
יובילו התלמידים  ,התהליך

מסע פרסום )כחברת 
סוכני תרבות(. , כפרסום

ישווקו בקהילה תהליך ו
יצירתי )ציור דיוקן של אזרח 

למופת( אשר יגביר את 
תכונות ל, המודעות לערכים

פעולות הנדרשים מהיחיד לו
 חברה למופת. יצירתל

 ,מחנכות  
מורות 

 ,לאמנות
יועצת  חינוך 

חברתי 
 וכישורי חיים

 

של"ח בחיוך 
   מיוחד

בתי ספר ב חטיבות ביניים
בתי ספר של ברגילים ו

 .מיוחדהחינוך ה

    בני נוער 1,000-כ

מפגשי 
הידברות 
 ביןרשותיים 

 דתייםום חילוני
  בשיתוף גשר

דברות בין תלמידי ימפגשי ה
  .רשויות חמשבס "בתי

 

מפגשים שבעה כ
, יום שיא בשנה

  .יום ירושליםב
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כנס פתיחת 
כולנו  –שנה 

רקמה אנושית 
אחת, השקת 

 :מרכזהנושא ה
סובלנות 
בחברה 

 תהישראלי

עיסוק בנושא סולידריות 
 וחברתית על היבטי

 .השונים

 :משתתפים 400
כלל בעלי 

התפקידים 
במחוז, מנהלי 

יחידות נוער, 
מנהלי מחלקות 

חינוך, רכזי חינוך 
עובדי  ,חברתי

 .נוער
 

   

כתיבת פעילות 
   

 

בעלי תפקידים במחוז: רכזי 
ח, "חינוך חברתי, מורי של

 מנהלי יחידות נוער

    

הפצת מידע 
לבתיה"ס 

בנושא סובלנות 
בכלל ויום 
 הסובלנות

 בפרט

     

קבוצת הקמת 
גשרים בקהילה 

כחלק  –
מתכנית השר 

למעורבות 
 חברתית
  

 

אזור בתות י"א יתלמידי כ
 .מועצות נוערו השרון

    

יום עיון "גוונים 
של שחור" 

למנהלי יחידות 
מפגש  ,נוער

 חרדיםוחילונים 
    

 

מורי ו מנהלי יחידות נוער
 השל"ח

    

מפגש בין 
חרדים 
  יםלחילונ

 
  

-בראש "חברותא"עמותת 
מקיימת מפגש  העין

הכשרת מורות וצוותי ל
הנהלה של נשים חרדיות 

למתן כלים ווחילוניות 
להתמודדות עם דעות 

 .סטריאוטיפיםעם קדומות ו

מורות ומנהלות 
בבתי"ס חרדים 

וחילוניים בשיתוף 
המטה לחינוך 

 אזרחי
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 גלריית תמונות                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רמלה-לוד מרכז פסג"ה
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 מאיה צוקר/ דיוקן עצמי מטביעות אצבע       
 האקדמיה למדענים צעירים, ידלין

הפקת קליפ תלמידים בהשראת השיר "שווים" של עיליי בוטנר, 

 תרגום חזותי באמצעות קול, תנועה ותלבושות, תלמידי כיתות ו'

 , ראשל"צ "רננים"בי"ס ב

https://www.youtube.com/watch?v=Bs_v0XWudhY 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs_v0XWudhY
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Acher/HaacherHuAni.htm 

 

 

 

 

 מתוך אתר זכויות התלמיד לציון-לוח קיר במקיף ח' בראשון

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Acher/HaacherHuAni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/LomdimZchuyot/Acher/HaacherHuAni.htm
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 לציון-ראשון ,עו"ז"-בית ספר "נווה של תלמידי תוצרים

 תחרות כרזות בתחום הדעת ערבית ואסלאם

 מש"צים בפעולה / של"ח 
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-ת אליחסון, דלי 'מודל שיתופי בין בתי ספר: יסודי א' ע"ש י
 לציון-כרמל ובי"ס חתני פרס נובל, ראשון

http://www.hpn.rlz.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1164848
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 "חייל ליום אחד", מינהל חברה ונוער

 "חיים משותפים" בנגב

 הסיגד בתנועות הנוערחג 
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 יום האחדות, מפגש נוער באריאל


