
המאגר הלאומי לשיעורי חברה 

ב "תשפ-ף"תשתכנית עבודה 
ב"י-'לשכבות ז

הכשרה והשתלמויות, תוכניות, תכניםאגף 



ושייכותזהות

ואחריותשותפות, מעורבות

חברתיתכקבוצההכיתה

ישראללמדינתמחויבות

דמוקרטיחייםאורח

מנהיגות

משתנהבעולםבגרותלקראת

מחנךלשעתהלאומיהמאגר
ב"י-'זלכיתותהמחנךשעתצירי



,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

לקראת בגרות בעולם משתנה:אנוש

:בנושאא"ילכיתהחינוךשיעוריחידת

עיבוד ויישום, הכנה–ע "גדנ

, אחד בשביל כולם"

"כולם בשביל אחד



מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הוראהחומרי

מקורות

תחומיבין

נתונים

2 1

למורהמבוא

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

עיבוד ויישום, הכנה–ע "גדנ:ההיחיד נושא
א"ילכיתהחינוךשיעוריחידת

חשיבה:יותקוגניטיב
אוריינות,תיצירתי

דיגיטליתושפתית
מודעות :יותאישתוך

הכוונה עצמית, עצמית
מודעות: יותאישבין

התנהלות,תחברתי
תחברתי

מחויבות לערכי מדינת •
ישראל כמדינה יהודית  

ודמוקרטית 
אהבת דעת וחדוות  •

למידה
צדק חברתי וערבות  •

הדדית

3

וערכיםמיומנויות,עיד

את,ע"הגדנמטרותאתומציגהע"הגדנבפעילותעוסקתהיחידה
.ע"הגדנפעילותשלאופייהואתע"הגדנשלההיסטוריה

ועיבודסיכוםהואשלישיושיעורע"לגדנהכנהשיעוריהםשיעוריםשני
והפעולותהתכנים,הערכיםליישוםלפעילותויציאהע"הגדנלפעילות
.ע"הגדנובפעילותהשיעוריםבשנישנרכשו
:שיעורים3-למחולקתהיחידה

ע"מהו גדנ-1שיעור
לתרום ולהיתרם–ע "לקראת גדנ-2שיעור
עיבוד ויישום, סיכום–ע "אחרי הגדנ-3שיעור

4 

בוהמשתתפיםשיעוראתולהגבירע"הגדנלשבועהנוערבניאתלהכין
.והקבוצההפרטהעצמתאגבמשמעותילשירותהמוטיבציהואת

לבחירהושיקוליםמטרות

לקראת בגרות בעולם משתנה: ציר

יצירת אחריות משותפת וערבות הדדית1.

המיומנויות והערכים שיילמדו, הצגת הידע2.

השתתפות כלל התלמידים בכיתה3.

מתן תפקיד לכל תלמיד4.

עידוד מעורבות חברתית5.

חיזוק תחושת המסוגלות והאמונה ביכולת בקרב תלמידים6.

about:blankhttps://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


שיעורמערכי
1שיעור



פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

אוריינות,יצירתיתחשיבה:קוגניטיביות
ודיגיטליתשפתית

הכוונה,עצמיתמודעות:אישיותתוך
עצמית

התנהלות,חברתיתמודעות:אישיותבין
חברתית

כמדינהישראלמדינתלערכימחויבות•
ודמוקרטיתיהודית

למידהוחדוותדעתאהבת•
הדדיתוערבותחברתיצדק•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

ברוחהתלמידיםוהפעלתאינפורמציהמתן,ע"הגדנלפעילותראשוניתבהכנהיעסוקהשיעור

.ע"הגדנ

?ע"הגדנמטרתמה?ע"הגדנפעילותמהי?ע"גדנמהו

במליאהלדיוןהשאל
?לדעתכםל"צהשלתפקידיומהם•

.עצמומהשירותנתרשם,בפעילותשנעמיקלפני.הצבאילשירותכשערמשמשתע"הגדנפעילות

ל"צהבאדיבות,"כולםבשבילאחד"מתוך,"שלנובידייםהכול":וןבסרטצפייה
.בצבאופעילויותתחומים,יחידותמגווןשלתכליתתצוגתמציגהסרטון:תקציר

?בסרטוןלזהותהצלחתםתפקידיםאילו:הסרטוןעלשאלות
?בצבאתפקידיםשלגדולכהמגווןלהיותצריךלדעתכםהאם

ע"מהו גדנ

נוסףומידעע"הגדנשלההיסטוריה:ידע

(לידעקישורראה)

הדדיתוערבותמשותפתאחריותיצירת•
שיילמדווהערכיםהמיומנויות,הידעהצגת•
בכיתההתלמידיםכללהשתתפות•
תלמידלכלתפקידמתן•
חברתיתמעורבותעידוד•
ביכולתוהאמונההמסוגלותתחושתחיזוק•

תלמידיםבקרב

ע"מהי פעילות הגדנ
אשר במהלכם , ע מזמנת את הנער למפגש בלתי אמצעי עם חוויית הצבא במשך חמישה ימים"פעילות הגדנ

.שיעורים ועוד, מסדרים, מעגלי שיח, התלמידים חווים פעילויות

https://www.youtube.com/watch?v=dqiHadEwfic
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

.מטרותיהואתע"הגדנפעילותאתלעומקנכיר,זהבשיעור:רתקצי
.ביומיוםשלנומההתנהלותשונהאשרל"בצהולהתנהלותע"הגדנשלהשוניםלמאפייניםניחשף

במליאהלדיוןשאלות
?מנצחתאחתקבוצהכאשרולאמלאותהצלעותכלכאשררקמושלמתהמשימה,לדעתכם,מדוע•
?במשימההצלחתםלדעתכםהאם•
?להצליחכדימכםנדרשלדעתכםמה•

.משימהלהשלמתבדרךההדדיתהערבותמסרוחידודהזרותמרחבצמצום:הפעילותמטרת

השיעורלפנילהכנההנחיות
.(לצדדיםיוסטוהשולחנות)ת"חיבצורתתאורגןשהכיתהנדאג1.
.הדבקהסרטבעזרתהרצפהבמרכזמשולשנסמן2.
(1נספח).מקום.גהתנהגות.בידע.א:הכותרותמשלושאחתנדביקצלעבכל3.
(2בנספחההכנהכלשללדוגמהתרשים).ע"גדנהמילהאתנדביקהמשולשבמרכז4.

הפעילותמהלך
.(מקום,התנהגות,ידע)קבוצות3-להכיתהאתנחלק1.
(הערכהבתוךהוראות)."המודיעיןחומריערכת"אתנחלקקבוצהלכל2.
.המשולשצלעותעליונחוהרלוונטייםהמודיעיןחומריכאשררקתסתייםהמשימה3.
.משימהזמןדקותשלושעללהקפידיש4.

ע"מהו הגדנ

המשימהלאחר
?אפשרית?קשה–המשימהאתמגדיריםהייתםכיצד*

אוריינות,יצירתיתחשיבה:קוגניטיביות
ודיגיטליתשפתית

הכוונה,עצמיתמודעות:אישיותתוך
עצמית

התנהלות,חברתיתמודעות:אישיותבין
חברתית

כמדינהישראלמדינתלערכימחויבות•
ודמוקרטיתיהודית

למידהוחדוותדעתאהבת•
הדדיתוערבותחברתיצדק•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הדדיתוערבותמשותפתאחריותיצירת•
שיילמדווהערכיםהמיומנויות,הידעהצגת•
בכיתההתלמידיםכללהשתתפות•
תלמידלכלתפקידמתן•
חברתיתמעורבותעידוד•
ביכולתוהאמונההמסוגלותתחושתחיזוק•

תלמידיםבקרב

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


מקום

ידע

התנהגות
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ע"לכבוש את הגדנ: המשימה

.  החשוב ביותר לפני כל משימההאלמנט,וסיווגואיסוף מודיעין : הדרך

.איסוף מודיעין יעיל הוא מפתח לניצחון

הוראות

עליכם לעבור על חומרי המודיעין בצורה יעילה בעזרת כל חברי הקבוצה  •

(.התנהגות או מקום, ידע)ולבחור רק בחומר התואם את הגדרת קבוצתכם 

.פזרו אותו על הצלע המתאימה במשולש שבמרכז הכיתה, לאחר סיווג החומר•

רלוונטימודיעיניחומריותאםהצלעותשלושלכלכאשררקתושלםהמשימה•

.(מסיימתאחתקבוצהרקכאשרולא)

.שאספההחומראתבמליאהותסבירתציגקבוצהכל•

שלושלכםיש.במשימהכישלוןהיאבזמניםעמידהאי–"קודשהםזמנים"•

.המשימהלביצועדקות

!זוז•



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

במסדר( גם)ע נדרשים לעמוד "בגדנ

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

כולם בשביל אחד, ע אחד בשביל כולם"בגדנ



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

המחנה מאפשר מרחב לכל מחלקה

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

ע דואגת לבריאות החניכים ולכושרם"הגדנ



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

ע גאים  "חניכים שמגיעים לגדנ

ע"בעצמם ושמחים שיצאו לגדנ

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

ע היא בית גם לבנים וגם לבנות"הגדנ



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

ע ממוקמים באזורים  "בסיסי הגדנ

שבהם נוף ארצישראלי מרהיב

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

...אבל, ע מגיעים בלבוש רגיל"לבסיס הגדנ



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

ע מוצאים גם זמן לנוח"בגדנ

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

ע נדרשים להגיע לפעילויות במדים"בגדנ



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

ע יש חיבור למדינה"בגדנ

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

יש דרך שבה עומדים



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

לירי יש כללים

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

?  מה מתואר כאן

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

?  מה מתואר כאן

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

?  מה מתואר כאן

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

?  מה מתואר כאן

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

-סודי ביותר -

איסוף מודיעין

?  מה מתואר כאן

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

?  מה מתואר כאן

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

הבנו.מאיתנוולמצופהע"הגדנלאופינחשפנו.ע"הגדנלקראתרלוונטיידערכשנו,זהבשיעור
המשפטנוצרמכאן.קבוצתית-חברתיתאלא,אידנדיוודואליתאינההצלחהכיהפעילותדרך

."אחדבשבילוכולםכולםבשבילאחד"

.

למחשבהשאלה,השיעורלסיכום

?ע"הגדנמטרתלדעתכםמה•

?לכםלתרוםיכולההיאבמה:חשבו,ע"הגדנפעילותמהישהבנולאחר•

במליאהלדיוןשאלות
?בסרטוןשהוצגוהאתגריםעללהתגבראפשרכיצד▪

.לשירותךמתגייסים-מיטביחידתשלהרשמיהערוץמתוך–ע"גדנ:וןבסרטצפיה
,ע"הגדנפעילותאתחווייתיתבצורהומציגהשיעורשבגוףהפעילותאתמסכםהסרטון:תקציר

.בפועלע"הגדנמשבועוקולותתמונותבשילוב

ע"מהו גדנ

.ע"גדנמפקדיבכינוס,גוריוןבןדוד,הראשוןהממשלהראששלדבריוהצגת
?היוםרלוונטייםעליהםדיברגוריוןשבןהדבריםלדעתכםהאם:גוריוןבןשלדבריועלשאלה

אוריינות,יצירתיתחשיבה:קוגניטיביות
ודיגיטליתשפתית

הכוונה,עצמיתמודעות:אישיותתוך
עצמית

התנהלות,חברתיתמודעות:אישיותבין
חברתית

כמדינהישראלמדינתלערכימחויבות•
ודמוקרטיתיהודית

למידהוחדוותדעתאהבת•
הדדיתוערבותחברתיצדק•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הדדיתוערבותמשותפתאחריותיצירת•
שיילמדווהערכיםהמיומנויות,הידעהצגת•
בכיתההתלמידיםכללהשתתפות•
תלמידלכלתפקידמתן•
חברתיתמעורבותעידוד•
ביכולתוהאמונההמסוגלותתחושתחיזוק•

תלמידיםבקרב

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=WuKhcqS25Ps&feature=emb_logo
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


ההיסטוריהיעודוזהו.האומהעתידהואזהנוער"
נוערשזהבין,זהנוערלחנך:ע"גדנשלהגדול
המופקר,הרחובנועראועובדנועראו,לומד

ולעשותו,פשע-לחייגםואוליולבערותלבטלה
,התרבותית,המוסריתלתמורהמרכזימנֹוף

,קרעים-ורבמנומרביישובלחוללשיש,החברתית
יחידת,היסטוריתליחידהולמזגולצרפומנת-על

כלומר,יצירהומאווייויצרוכוחלשוןושאיפהרצון
".לעםלהפכו–

29.11.1951, ב"בחשוון תשי' ל, ע"דוד בן גוריון בכינוס מפקדי גדנ

ל"צה, "מערכות", "יחוד ויעוד"מתוך 



מערכי שיעור
2שיעור 



פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

לתת ולקחת

1ע"גדנ:בסרטוןצפייה

כשיצאולהםשהיוהנמוכותהציפיותעלהמספריםנוערבנימציגהסרטון

.להםהעניקהע"הגדנפעילותומהע"הגדנאל

במליאהלדיוןהשאל
?ע"עם אילו ציפיות אנו יוצאים אל הגדנ

?ע"לגדנאיתימביאאנימה?אישיתלילתרוםיכולהע"הגדנפעילותכיצד

אוריינות,יצירתיתחשיבה:קוגניטיביות
ודיגיטליתשפתית

הכוונה,עצמיתמודעות:אישיותתוך
עצמית

התנהלות,חברתיתמודעות:אישיותבין
חברתית

כמדינהישראלמדינתלערכימחויבות•
ודמוקרטיתיהודית

למידהוחדוותדעתאהבת•
הדדיתוערבותחברתיצדק•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הדדיתוערבותמשותפתאחריותיצירת•
שיילמדווהערכיםהמיומנויות,הידעהצגת•
בכיתההתלמידיםכללהשתתפות•
תלמידלכלתפקידמתן•
חברתיתמעורבותעידוד•
ביכולתוהאמונההמסוגלותתחושתחיזוק•

תלמידיםבקרב

https://www.youtube.com/watch?v=RE7FA5DkCIs
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

:רתקצי
.ע"לגדנאיתולהביאיכולאחדכלמהכעתנברר,ע"הגדנלקראתהכיתהשלהציפיותעלשעמדנולאחר

במליאהלדיוןהשאל
?ע"אנו יכולים להביא את הדברים שעלו בשיעור לידי ביטוי בגדנ, לדעתכם, כיצד•

המצב הכיתתי בהקשר למוכנות  –" מפת הכיתה"מציג להם את , המורה מפנה את התלמידים לתוצאות
:ע ומתייחס לנקודות אלו"לגדנ

. תכונות שקיבלו ערכים נמוכים לפי הצבעת התלמידים•
.תכונות שקיבלו ערכים גבוהים•
.ממוצע כיתתי•
.במה הכיתה חלשה ומה אפשר לעשות בנידון•

לתת ולקחת

פעילות
הסבר.השיעורבמהלךתלמידיםלהפעלתמקווןכליהואהמנטימטר–במנטימטרשימוש

כלולסמןהשונותהתשובותאתהלוחעללכתובאפשר,במנטימטרלהשתמשאפשרותאיןאם*
.עצמהעלהחוזרתתשובה

:השאלותעלהשיבו
(1נספח)מיליםמחסן–?ע"הגדנמפעילותלקבלרוצההייתדבריםאילו1.

.כך זה יראה בכיתה לאחר תשובות התלמידים

דרגו את התכונות ואת היכולות אשר לדעתכם אתם יכולים ... )ע"באיזו מידה ביכולתי להביא לגדנ2.
.כך זה יראה בכיתה לפי תשובות התלמידים(.  ע"להביא לגדנ

אוריינות,יצירתיתחשיבה:קוגניטיביות
ודיגיטליתשפתית

הכוונה,עצמיתמודעות:אישיותתוך
עצמית

התנהלות,חברתיתמודעות:אישיותבין
חברתית

כמדינהישראלמדינתלערכימחויבות•
ודמוקרטיתיהודית

למידהוחדוותדעתאהבת•
הדדיתוערבותחברתיצדק•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הדדיתוערבותמשותפתאחריותיצירת•
שיילמדווהערכיםהמיומנויות,הידעהצגת•
בכיתההתלמידיםכללהשתתפות•
תלמידלכלתפקידמתן•
חברתיתמעורבותעידוד•
ביכולתוהאמונההמסוגלותתחושתחיזוק•

תלמידיםבקרב

https://www.mentimeter.com/
https://ecat.education.gov.il/mentimeter
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


:מחסן מילים אפשריות לשאלה

?ע"אילו דברים היית רוצה לקבל מפעילות הגדנ

ביטחון עצמי•

התמודדות במצבי לחץ•

הכנה לצבא•

היכרות עם חברים חדשים•

ללמוד דברים על עצמי•

להסתדר מחוץ לבית•

יציאה מהשגרה•

להתנסות בדברים אחרים•

להתמודד עם אתגרים•

לא לפחד מהשירות•

להוכיח לעצמי•

כושר•

חוויה•

עמידה בזמנים•

כיף•



?ע"אילו דברים היית רוצה לקבל מפעילות הגדנ





פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

השיעורלסיכוםשאלה
?ע בצורה הטובה ביותר"כיצד אנחנו יכולים להתכונן לגדנ, בעקבות פעילות זו•

לתרום–"ולקבללתת"אותנומזמינהע"הגדנפעילותכילמדנו,זהבשיעור
ע"בגדנהכיתהולהצלחתלפעילותלתרוםמהישואחדאחתלכלכיראינו.ולהיתרם

.מהפעילותלהיתרםויכוליםע"מהגדנמשהומקבליםגםואחתאחדכלכיוראינו

.הנשיאאשלתיכוןשלע"הגדנפעילותמתוך–2ע"גדנ:בבסרטוןנצפה,לסיום

.ומיכולותיומעולמוולתרוםע"לגדנלהגיעאחדכלשלהצורךאתמציגהסרטון:תקציר
.והשלםהחלקים–והקבוצההיחידמסראתמדגישהסרטון

.הנדרשהציודורשימתהפרטיםכלובוחוזרלתלמידיםיחלקהכיתהמחנך*

לתת ולקבל

אוריינות,יצירתיתחשיבה:קוגניטיביות
ודיגיטליתשפתית

הכוונה,עצמיתמודעות:אישיותתוך
עצמית

התנהלות,חברתיתמודעות:אישיותבין
חברתית

כמדינהישראלמדינתלערכימחויבות•
ודמוקרטיתיהודית

למידהוחדוותדעתאהבת•
הדדיתוערבותחברתיצדק•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הדדיתוערבותמשותפתאחריותיצירת•
שיילמדווהערכיםהמיומנויות,הידעהצגת•
בכיתההתלמידיםכללהשתתפות•
תלמידלכלתפקידמתן•
חברתיתמעורבותעידוד•
ביכולתוהאמונההמסוגלותתחושתחיזוק•

תלמידיםבקרב

https://www.youtube.com/watch?v=xH9RD8lbW5o
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


ע"ציוד שיש להביא לגדנ

כלי  , ביגוד חם לחורף, לבנים, מצעים או שק שינה, בגדי ספורט, נעלי הליכה סגורות: ציוד חובה•

.שקפקפים למקלחת, חגורה למכנסיים, (בנים ובנות–לבעלי שיער ארוך )גומייה לשיער , רחצה

,  כובע  וכפפות, תרסיס נגד יתושים, מנעול לנעילת ציוד אישי, שעון, כסף, כלי גילוח: ציוד רשות•

.תיק גב קטן, מצלמה

אין להביא כל ציוד  . שמיכון ומזרן, חגורה למימייה, מימייה, מדים:ציוד שאתם מקבלים מהבסיס•

.ציוד צבאי יוחרם. למעט נעליים צבאיות, צבאי



שיעורמערכי
3שיעור



פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

מגלים יוזמה למען תלמידי בית הספר

?ע וליישם מתוך חוויה זו תוצר או תהליך"כיצד אפשר לעבד את פעילות הגדנ
?ע"מה אחריות התלמידים בבית הספר לאחר הגדנ

לדיוןשאלה

?מדוע לדעתכם נבחרו חוויות אלו כמשמעותיות ביותר

ע"כיצד אפשר לסכם את פעילות הגדנ

לאהסרטוןאם)ע"הגדנבמהלךותלמידיםמחנכיםשצילמווסרטוניםתמונותהצגת•

הכיתתיבווטסאפלשלוח,ע"מהגדנתמונהלבחורמהתלמידיםנבקש,מראשהוכן

.(זובתמונהבחרומדועפ"בעולספר

:התלמידיםאתנשאל•

?ע"הגדנשבועלךתרםבמה•

?ע"בגדנלכםשהייתהביותרהמשמעותיתהחוויהמה•

.ידבהרמתבהיתמוךבעיניוגםמשמעותיתהייתההמוצגתשהחוויהתלמידכל

אוריינות,יצירתיתחשיבה:קוגניטיביות
ודיגיטליתשפתית

הכוונה,עצמיתמודעות:אישיותתוך
עצמית

התנהלות,חברתיתמודעות:אישיותבין
חברתית

כמדינהישראלמדינתלערכימחויבות•
ודמוקרטיתיהודית

למידהוחדוותדעתאהבת•
הדדיתוערבותחברתיצדק•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הדדיתוערבותמשותפתאחריותיצירת•
שיילמדווהערכיםהמיומנויות,הידעהצגת•
בכיתההתלמידיםכללהשתתפות•
תלמידלכלתפקידמתן•
חברתיתמעורבותעידוד•
ביכולתוהאמונההמסוגלותתחושתחיזוק•

תלמידיםבקרב

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

:רתקצי
.התלמידיםכלללטובתבמיזםתבחרהכיתה,ע"הגדנחווייתבעיבודשיושמווהמיומנויותהערכיםמתוך

הפועלאלהמיזםלהוצאתפעולותותגדירעבודהתוכניתתיצורהכיתה

במליאהלדיוןשאלות
?ע נבקש ליישם במיזם הכיתתי"אילו ערכים מתוך הגדנ•
? כיצד נגדיר מראש את הצלחת המיזם•

:הפעילותמהלך
משובומתןדעההבעת,מידעאיסוףומאפשרתהליכיםהמלווהדיגיטליכלי–Triciderבכלישימוש
.Tricider-בשימושעלופשוטקצרהסבר

Tricider-במשימה
? ע לטובת תלמידי בית הספר שלנו"כיצד אפשר ליישם את הדברים שלמדנו בגדנ•

(.להעיר הערות ולהצביע למיזמים, הכלי המקוון יאפשר לתלמידים להציע רעיונות)הציעו מיזם כיתתי 
.כך זה יראה בכיתה לפי תשובות התלמידים

, הכיתה תבחר ביוזמה אחת לטובת תלמידי בית הספר•
.כאשר לכל תלמיד תפקיד, הכיתה תקבע אילו תפקידים דרושים לצורך הפקת המיזם ומי יאייש כל תפקיד•

.שלבים ותפקידים, הצעה לתוכנית עבודה ולהגדרת יעדים

מגלים יוזמה למען תלמידי בית הספר

אוריינות,יצירתיתחשיבה:קוגניטיביות
ודיגיטליתשפתית

הכוונה,עצמיתמודעות:אישיותתוך
עצמית

התנהלות,חברתיתמודעות:אישיותבין
חברתית

כמדינהישראלמדינתלערכימחויבות•
ודמוקרטיתיהודית

למידהוחדוותדעתאהבת•
הדדיתוערבותחברתיצדק•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הדדיתוערבותמשותפתאחריותיצירת•
שיילמדווהערכיםהמיומנויות,הידעהצגת•
בכיתההתלמידיםכללהשתתפות•
תלמידלכלתפקידמתן•
חברתיתמעורבותעידוד•
ביכולתוהאמונההמסוגלותתחושתחיזוק•

תלמידיםבקרב

https://www.tricider.com/
https://ecat.education.gov.il/tricider
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


ע לטובת  "כיצד ניתן ליישם את הדברים שלמדנו בגדנ

?  תלמידי בית הספר שלנו

.הציעו מיזם כיתתי

.  תכנים שונים ומצבים מיוחדים, חווינו פעילויות רבות, ע"ע ובשיעורי ההכנה לגדנ"במהלך הגדנ

.  עכשיו זה התפקיד שלנו ליישם את מה שלמדנו לטובת כלל תלמידי בית הספר

.הציעו רעיונות



ה/שם התלמידתפקיד

מוביל המיזם

קשר עם ההנהלהאחראי

צוות לוגיסטיקה

צוות לוגיסטיקה

צוות לוגיסטיקה

שיווק ופרסום המיזםאחראי

ופרסוםצוות שיווק 

ופרסוםצוות שיווק 

ופרסוםצוות שיווק 

צוות בקרת איכות

צוות בקרת איכות

אחראי כתיבה

צוות כתיבה

צוות כתיבה

צוות כתיבה

ה/שם התלמידתפקיד

אחראי עבודה מול המחנכים

צוות צילום ותיעודאחראי

צוות צילום ותיעוד

צוות צילום ותיעוד

צוות צילום ותיעוד

אחראי בטיחות

מורלצוות

מורלצוות

מורלצוות

בכיתותאחראי הסברה

צוות הסברה בכיתות

צוות הסברה בכיתות

צוות הסברה בכיתות

צוות הסברה בכיתות

מנהל עבודה

_____________: כיתה

___________________________________________________  : שם המיזם

_________________________________________________:  מטרת המיזם

תאריךשלבים בהפקת המיזם

1.

2  .

3  .

4.

הוצאת המיזם אל הפועל. 5

לכל תלמיד תפקיד

:מה נגדיר כהצלחה

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

כל אחד מסייע באשר יידרש להגשמת המיזם ולהוצאתו אל הפועל, בנוסף לתפקיד*

תכנית עבודה



פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

השיעורלסיכוםשאלות
האם לדעתכם אנו  . ל את התמונה העתידית הרצויה של הנוער הישראלי"דוד בן גוריון קושר לשירות בצה•

?זקוקים גם כיום לצבא שיקנה תכונות ויכולות אלו
כיצד אנו יכולים להגיע מוכנים –ע ובעקבות מה שלמדנו על עצמנו ועל הצבא "בעקבות פעילות הגדנ•

?לשירות הצבאי

כימצאנו.הספרבביתהתחתונותהשכבותלמעןוליזוםלהובילבאחריותנוכילמדנו,זהבשיעור
.לפעולהלצאת–זוהכרהומתוךהגבוהותביכולותינולהכיראותנוהכשירהע"הגדנפעילות

.הכיתתיהמיזםולהצלחתהכיתהלהצלחתהתורםתפקידישואחדאחתלכלכילמדנו

והםע"הגדנלמפקדינאמרואלהדברים.הראשוןהממשלהראש,גוריוןבןדודשלדבריואתנקרא,לסיום
.הגיחהשלפניהראשוןבשיעורבדבריושנפתחהמעגלאתסוגרים

מגלים יוזמה למען תלמידי בית הספר

אוריינות,יצירתיתחשיבה:קוגניטיביות
ודיגיטליתשפתית

הכוונה,עצמיתמודעות:אישיותתוך
עצמית

התנהלות,חברתיתמודעות:אישיותבין
חברתית

כמדינהישראלמדינתלערכימחויבות•
ודמוקרטיתיהודית

למידהוחדוותדעתאהבת•
הדדיתוערבותחברתיצדק•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הדדיתוערבותמשותפתאחריותיצירת•
שיילמדווהערכיםהמיומנויות,הידעהצגת•
בכיתההתלמידיםכללהשתתפות•
תלמידלכלתפקידמתן•
חברתיתמעורבותעידוד•
ביכולתוהאמונההמסוגלותתחושתחיזוק•

תלמידיםבקרב

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/present-the-knowledge-skills-and-values-to-be-learned/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/participation-of-all-students-in-the-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/


שליחותלוישכולולישראלהגנהצבא"
והשלוםהביטחוןעלשומרגםהוא.כפולה

המכשיריםאחדגםוהואהמדינהשל
דמותובעיצובהצעירהדורבחינוךהמרכזיים

ידיעת...לנוערמקנהכולוהצבא...האומה
,הציונותערכי,האומהתולדות,הארץ,הלשון

גופניכושר,חוריןבןשלאזרחיתהרגשה
".בעצמווביטחון

29.11.1951, ב"תשיבחשוןן' ל, ע"דוד בן גוריון בכינוס מפקדי גדנ

ל"צה, "מערכות", "יחוד ויעוד"מתוך 



2030מיומנויות הבוגר 
סוג המיומנויות#כותרות

מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטלית6

מיומנויות תוך אישיות

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

מיומנויות בין אישיות

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות



ערכים
פירוטהערכים

אהבת דעת וחדוות למידה
עידוד הסקרנות והעניין1.
שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.
מחשבה עצמאית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
ודמוקרטית

הכרת ערכים יהודיים ודמוקרטיים ומחויבות להם1.

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות שבמדינת ישראל
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.
הכרה מכבדת של לתרבויות ושל מורשות אחרות במדינה2.

כבוד האדם והמשפחה
להשקפותיו ולחירויות היסוד, לתרבותו, לזכויותיו, כבוד לאדם1.
שמירה על קדושת החיים2.
כיבוד ההורים והמעגל המשפחתי3.

צדק חברתי וערבות הדדית

סולידריות ועזרה לזולת1.

מעורבות חברתית ואזרחית  2.

מחויבות לטבע וקידום צדק סביבתי3.



ע"ההיסטוריה של הגדנ–ידע 

.'וכולאיתות , לקשר17-14הוקמו יחידות נועד בגיל " הגנה"כשליד ה, הדמים-בפרוץ מהומות1936ע כארגון נבטו בשנת "ניצניה הראשונים של הגדנ

חינוך גופני  )ם"החגהספר התיכוניים הוקם -בבתי". מרות לאומית"קרא דוד בן גוריון לגייס את בני הנוער תחת 1939-ב" הספר הלבן"לקראת פרסום 
תכנית הלימודים  כללה תרגילי . מלווה בהתנסות בשדה, חינוך לידיעת הארץ ואהבת המולדת, המטרה הייתה לעסוק בחינוך לאומי חברתי(. מוגבר

.אחריותו ושליחותו, תפקידיו, תהליך זה עיגן באופן פורמלי את האתוס של מנהיגות הנוער. 'וכוספורט מגן , סיירות, סדר

.ע תחת חיל חינוך"הועבר הגדנ90-בשנות ה. ע"ל פיקוד הגדנ"פעל בצה90-מקום המדינה ועד שנות ה

.כושר קרבי ועוד, אימוני נשק, ניתן לזהות התארגנויות של בני נוער אשר עסקו בהגנה. 1920-ב" הגנה"ע נעוצים עם הקמת ארגון ה"שורשי הגדנ

אשר היווה הכנה  )ם"החגע ואיחדו לתוך גדודי הנוער את "ייסדו למעשה את הגדנ1940ופרסום פקודת הנוער בנובמבר 39-ב" הגנה"הקמת מטה ה
להכשיר  : "היתהע "מטרת הגדנ. ע מיסדה את פעילות הנוער בהגנה"הקמת הגדנ. 15.5.1941, א"ג בעומר תש"ל-מועד ההקמה הרשמי היה ב(. ע"לגדנ

.ומעלה15ע הייתה התנדבותית לנערות ולנערים מגיל "החברות בגדנ". את הנוער העברי בארץ לתפקידי הגנה

.ע ארגון חשאי שפעל במחתרת"עד קום המדינה ועזיבת הבריטים את הארץ היה הגדנ

.ע לחמו במלחמת העצמאות בחזית ירושלים והיוו תפקיד מכריע בקרבות רבים בחזית זו"לוחמי הגדנ



!?הידעת

ותחושתעצמאות,אחריותלפיתוחתורםע"הגדנשבועכימצאשכליתמוגבלותעםחייליםשלצבאיבשירותהעוסקמחקר

'האונ).הבוגריםבחייהםלהםותורםבצבאהעתידיבשילובםמסייעאלהיכולותפיתוח.זואוכלוסייהבקרבעצמיתמסוגלות

(2015,שלםוקרןהעברית

ע בכל הארץ ערב קום  "נבחר בימי קום המדינה בשל חזרת מוטיב החץ והקשת בסמלי מסגרות הגדנ, חץ וקשת, ע"סמל הגדנ
אשרי  ; כחצים ביד גיבור כן בני הנעורים"ו( יח, א, שמואל ב..." )ללמד בני יהודה קשת"וכן שואב השראה מהפסוקים , המדינה

מועד הקמת  , ג בעומר"השפיע השיוך של חץ וקשת לל, נוסף על אלה(. ה-ד, קכזתהלים ..." )הגבר אשר מילא את אשפתו מהם
.ע"הגדנ

ע הגבירה את תחושת  "ע דיווחו כי ההשתתפות בשבוע הגדנ"רוב המחנכים והרכזים בבתי הספר שהשתתפו בפעילות הגדנ
משרד  , ה"ראמ. )את הרצון לשירות משמעותי ואת המוכנות לשירות, האחריות והנכונות של התלמידים בהגנה על ביטחון המדינה

(2017, החינוך

.ע"בגדנלהשתתףחייבב"י-א"יבשכבותונערהנערכלכיאומריםע"בגדנהשתתפואשרהעבריתדובריהנוערמבני80%-כ
(2017,החינוךמשרד,ה"ראמ)

ע "גדנ, 13שייטת -ע צלילה "גדנ, ע חובלים"גדנ, ע אוויר"גדנ, ע מזרחנים"ע נוספות הכוללות בין היתר גדנ"קיימות מסגרות גדנ
.ע להורים יוצאי אתיופיה"ע לעיוורים ולקויי ראייה והתקיים אף גדנ"גדנ, ל"ע לנוער חו"גדנ, ע לבני מיעוטים"גדנ, תקשוב

התנסות חיובית  זאת באמצעות, ל"חיזוק תחושת המסוגלות והמוטיבציה של בני הנוער לשירות משמעותי בצה: ע"מטרת הגדנ
(משרד הביטחון, חברתי-האגף הביטחוני. )בשמירה מרבית על שלומם וביטחונם של המתאמנים, במסגרת צבאית


