
 

 

 הכנה לקראת התנדבות – פעילותמערכי 

 

 

 

לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות משמעותית של  'לשם שינוי'פותח במסגרת תכנית 

נוער עם מוגבלות וליישום מוצלח של התכנית 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית' בקרב 

 תלמידים עם מוגבלות.

ישראל, מרכז  אשלים, אלווין-משרד החינוך, משרד הרווחה, ג'וינט ישראל שותפות של

 השלטון המקומי, איגוד מנהלי מחלקות החינוך ואגודת מנהלי מחלקות הנוער.

 .אתר מנהל חברה ונוערב כלים נוספים

 

 

 

 זהבי-רקפת הימן פיתוח וכתיבה:

 נוי'ישמנהלת 'לשם  -חני פרידמן :ת היגויצוו

 אשלים-מנהלת תכניות ג'וינט -יפעת קליין  

 משרד החינוך ארצית אגף א' חינוך מיוחד,מרכזת מדריכה  -דרגן-יסמין לסג'  

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/leshem-shinooy-main.aspx
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 רציונל הפעילות 
 

החינוך למעורבות חברתית הוא חלק מתפיסת הלמידה המשמעותית המובילה היום 

במערכת החינוך. מעורבות חברתית משמעותית מאפשרת פיתוח ערכים, הרגשת שייכות 

לפיתוח מסוגלות ניהול עצמי ותפקוד  , ותורמתלפעול למענהואחריות לקהילה ורצון 

 חברתי.

מעורבות חברתית משמעותית, על הפעילות ההתנדבותית להיות כזו המוכוונת  כדי לאפשר

כל ים, עומד הפרט וצרכיו האישילמעורבות חברתית  במרכז התוכניתלאדם המבצע אותה. 

 אחד על פי רצונותיו וחלומותיו, כישורי האישיים, יכולותיו וכוחותיו.  

 עקרונות למעורבות והתנדבות משמעותית 
 

תהליך בחירת פעילות התואמת את העדפותיו, כישוריו ותחומי  - פעילהשיתוף 

 .פעילההעניין של 

בפעילות העונה על צורך אמיתי, ומתן משמעות  פעילהשיבוץ  - משמעות לעשייה

את הראייה הרחבה של הפעילות ואת ההשפעה המיידית  פעילללהסביר  -לתפקיד

 והמצטברת של העשייה שלו.

, וכן פעילהמתן מרחב לקבלת החלטות בפעילות על ידי  - סמכות ויוזמה

 הזדמנויות לפיתוח והרחבת התפקיד.

, כולל הסבר על מוקד הפעילותמול  פעילההצגה עצמית של  -ייצוג עצמי

 ההתאמות הנדרשות.

עיבוד החוויה באופן שיאפשר גיבוש זהות של אישיות מתנדבת  -המשגה ועיבוד

 לצד ובשונה מזהות של אישיות עובדת.

והסביבה, ביצוע התאמות לפי  פעילהדה על: הכנה של הקפ -מעגל ההתנדבות

, הוקרה, הכשרה לתפקיד, תיווך וליווי, מישוב, פעילההמאפיינים הייחודיים של 

 סיום ופרידה, תוך הצבת יעדים ברורים לתקופות קצובות.

רכישת מיומנויות חדשות ופיתוח כישורים לצד העלאת  -התפתחות אישית

 .פעילהתחושת המסוגלות העצמית של 

העלאת המוטיבציה על ידי יצירת שיוך חברתי, בניית גאוות יחידה, וגיבוש  -שייכות

 .יםפעילהקבוצת 

דרך כל שלבי מעגל ההתנדבות, אשר ממושכת ותהליכית,  פעילות -התמדה

 וסביבתו.  פעילהתוביל לתועלות עבור 

 

 לגרסה להדפסה כאן לחץ

http://meyda.education.gov.il/files/noar/pinciples_of_meaningful_volunteering.pdf
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 ההכנה לקראת התנדבות פעילות תומטר
 

 חינוך למעורבות חברתית ונתינה, כל אדם על פי העדפותיו ויכולותיו האישיות. מטרת על:

  מטרות:

 .יםהאישי יהםלרצונותו ייןלתחומי הענבני הנוער פיתוח מודעות בקרב  .1

 .ביכולותיהם האישיות בני הנוערשל הגברת האמונה והעלאת תחושת המסוגלות  .2

 .והבנה של האפשרויות לנתינה לסביבתם בני הנוערשל  העלאת המודעות .3

ערך הכרה באפשרות ההשפעה על אחרים והכרה ביכולת הבחירה האישית של  .4

 הנתינה והאפשרויות העומדות לפניהם. 

 העלאת המוטיבציה למעורבות והתנדבות על ידי חיבור אישי. .1

שיתוף הפעיל, מבוסס על שלושת העקרונות הראשונים שהוצגו לעיל:  מערך ההכנה

 ויוזמה. תלעשייה, סמכות ומשמע

. רצף בחירה אישיתועידוד בני הנוער של  הכוונה עצמיתדגש על ההכנה ניתן במערכי 

, ומכוון אותם לסוג התפקיד המתאים להתבוננות הזדמנות לבני הנוערמאפשר הפעילות 

 בהתאם לזהותם. אופן אישי ולהם ב

להיות שותפים גבוהה יותר  עם נכונותיהיו בני הנוער בסיום מערך ההכנה המטרה הינה ש

תפקיד במסגרת פעילות בה הם כבר בהתאמת ובחירת פעילות המתאימה להם, ב

 .מתנסים

 

 רצף התכנים
 

 חלומות ורצונות – 1 מערך פעילות

 בני הנועראת המושגים תחומי עניין, רצון, שאיפה וחלום.  בני הנוערזה יכירו  מערךב

 ולתחומי העניין שלהם.יפתחו מודעות לרצונותיהם האישיים 

 וחוזקות , כוחותיכולות – 2מערך פעילות 

בני הנוער את המושגים נקודת חוזק, יכולת ומיומנות אישית. בני הנוער זה יכירו במערך 

  .יכולותיהם האישיותנקודות החוזק שלהם ויפתחו מודעות ל
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 ואני הסביבה שלי – 3מערך פעילות 

שיטה להסתכלות חברתית על הסביבה, בדגש על מעגלים בני הנוער זה ילמדו במערך 

יפתחו בני הנוער חברתיים קרובים )המשפחה, הכיתה, בית הספר, השכונה, העיר(. 

 ולצרכיה, ויביעו את עמדתם האישית בהקשר של נתינה לסביבה.לסביבה מודעות 

 היכולת שלי לתת – אני נותן – 4מערך פעילות 

יבינו את היכולת  בני הנועראת המושגים תרומה, נתינה ועזרה.  בני הנוערזה יכירו  מערךב

יבינו את  בני הנוערשלהם לתרום לסביבה על פי תחומי העניין שלהם, הרצונות והיכולות. 

 . ותפעילהסוגי התפקידים המתאימים להם וכי באפשרותם לבחור את סוג 

 

 דגשים פדגוגיים
 

במסגרת קבוצתית. עם זאת, מערך הפעילות פעילות מועברת ה – ייחודיות אישית .1

, מתוך ראייה הוליסטית. יש עם דעות ורצונות משלו כאדםמבני הנוער מכוון לכל אחד 

, את הזהות האישית ואת המודעות האישית מבני הנוערלהדגיש את הייחודיות של כל אחד 

כל אחד. של כל אחד מהם לעצמו. כן יש להדגיש את עקרון הבחירה האישית המותאמת ל

פנו את השאלות המכווינות . האחד לשניהשתדלו למנוע הגררות או הדבקה של דעות מ

להגיע לתשובות המתאימות מבני הנוער , עזרו לכל אחד בן/ת נוערכל לבמערכי השיעור 

 להביע את עצמו באופן פרטני.אחד  לו ואפשרו לכל

 

ות למידה משמעותית: מערכי הפעילות בנויים על פי עקרונ –למידה משמעותית .  2

ערך ללומד, מעורבות הלומד ורלוונטיות ללומד. בהתאם לעקרונות אלה, הפעילות 

מבוססת ברובה על התנסויות ותרגילים, המזמנים חוויה ללומד: רגשית, קוגניטיבית או 

חברתית. הפעילות מאפשרת למידה באמצעות חוויה תוך אישית של הלומד )התבוננות 

עצמו( וחוויה בין אישית )התבוננות ולמידה על עצמו באמצעות ולמידה פנימית על 

 אינטראקציה עם חבריו(.

 

שלפניכם מציגים את ים מערכה –ולסוג המוגבלות  בני הנוערלהתאמת הפעילות . 3

ים מערכה .מערךבומציעים פעילויות אפשריות לכל מטרה  הוראהרצף פי  להתכנים ע

הצרכים על עונות לא ההתאמות , אך ורמות תפקוד בני נוערמותאמים למגוון רחב של 

 בני כל סוגי המוגבלויות. במידת הצורך, התאימו את הפעילויות לסוגי המוגבלויות של של 
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, התאימו את רמת השיח, הדוגמאות בני הנוערעם  םהיכרותכ. לאור םהנוער בקבוצתכ

 .בני הנוערוההגדרות ליכולת ההבנה של 

 

)עד  שלפניכם מוגדרים לטווחי זמן קצריםים מערכה – הפעילותאפשרות להרחבת . 4

. מפגשים. כל אחד מהנושאים המוצעים ניתן להרחבה ורצוי להקדיש לו מספר דקות( 09

 ,יותר צריםלחלק אותה לחלקים קוניתן  כדאי להרחיב את השיח ואת הפעילות המוצעת,

 .םלרשותכולאפשרות הזמן העומד ה קבוצהבהתאם לצורכי 

 

עזרי הוראה, בהתאם לפעילויות שלפניכם מהמערכים בכל אחד  –עזרי הוראה . 5

. עזרי ההוראה מובאים כקבצים נפרדים באתר האינטרנט. התאימו את במערךהמוצעות 

: בגודל, במספר העזרים, בצבעוניות ובאופן ההגשה. לבני הנוערעזרי ההוראה 

 .לבני הנוער בקבוצהליצור עזרי הוראה נוספים ומותאמים באפשרותכם 

 

תוצר אישי. לקראת שיעור בני הנוער בכל אחד מהשיעורים מפיקים  –אוגדן אישי . 6

, והוסיפו את דפי העזר לסיום בן/ת נוער, אגדו את התוצרים באוגדן אישי לכל 4מספר 

את תהליך ההכנה באוגדן האישי שלהם, בני הנוער התהליך. בשיעור האחרון יסכמו 

 (.4)ראו הנחיות מפורטות בשיעור מספר  וקד הפעילות מלקראת בחירת 
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 חלומות ורצונות  – 1 מערך פעילות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקות 09 משך הפעילות:

 מהלך הפעילות:

 דקות( 11) "מי אני ומה אני אוהב" -משחק פתיחה  -1חלק 

 "מי אני"משחק: 

לומר את שמם ומשהו שהם אוהבים לעשות, על פי  אותםבמעגל. הנחו  משתתפיםהעמידו את ה

 ומוסיף את עצמו. ניתן שהוא אוהב לעשות חוזר על מה שחברו מצד ימין אמר משתתףסבב. כל 

 להוסיף מסירת כדור או העברת חפץ בין המשתתפים, בין האמירות.

 משחק: "החלפת כסאות"

. בחרו מתנדב אחד שיעמוד במרכז אכיסיושב על  אחדכל במעגל,  משתתפיםהושיבו את ה

פחות ממספר אחד  אכיסיש  - אחד אכיסהמעגל והוציאו את כסאו מהמעגל. )במצב זה חסר 

שהמשפט נכון לגביהם  מיהמשתתפים(. הסבירו למשתתפים שבכל פעם תכריזו על משפט. 

 במרכז המעגל היא משתתף העומדאחר. מטרת ה אכיסצריכים להחליף במקומותיהם ולתפוס 

, מנסה את מזלו בסיבוב ההחלפות אכיסשנשאר ללא  מיבזמן ההחלפה.  פנוי אכיסלתפוס 

  הבא.

 

 הפעילות: מטרות

 בני הנוער יכירו את המושג רצון, תחום עניין, שאיפה וחלום..1

 בני הנוער יפתחו מודעות לרצונותיהם ותחומי העניין שלהם, שאיפות וחלומות..2

 יוצרים אצלם סקרנות ועניין ומהווים מוטיבציה לפעולה.בני הנוער יבינו אילו תחומים .3

 המסר המרכזי:

 תחומי עניין, רצונות, שאיפות וחלומות.כל אחד הוא אדם שלם וייחודי אשר לו 

 אותנו לפעולה וגורמים לנו הנאה, יםאוהבים מניעומה שאנו תחומי העניין שלנו 

 לכן כדאי להכיר בהם ולחזק אותם.

 

 .עצמית מודעותמוטיבציה, סקרנות ועניין,  :ערכים מובילים
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לעשות  או ניתן לבצע את ההחלפות ללא מתנדב באמצע המעגל ,במידה והמשחק קשה מדי

 .משפטשימוש במילה אחת במקום 

 המשפטים:

 לולאככל מי שאוהב 

 להכין אוכלכל מי שאוהב 

 לראות טלוויזיהכל מי שאוהב 

 לראות סרטיםכל  מי שאוהב 

להשתתף בתוכנית  שרוצהכל מי 

 טלוויזיה

 להיות שחקן תאטרון רוצה כל מי שהיה

 או סרטים

 בעלי חייםכל מי שאוהב 

 בעל חייםבבית יש לו כל מי ש

כל מי שהיה רוצה לטפל בבעלי 

 להיות וטרינרחיים/

 לשחק במחשב/בטלפוןכל מי שרוצה 

לפתח רוצה כל מי שהיה 

 /משחקי מחשבאפליקציה

 לטיילכל מי שאוהב 

 לטוס לחוץ לארץ חולםכל מי ש

 לשחק במשחקי ספורטכל מי שאוהב 

להיות במשחק  רוצהכל מי שהיה 

 של הליגה הישראלית/ספרדית כדורגל

 /ליצור אמנותלציירכל מי שאוהב 

 להיות בחוג אמנות רוצהמי שכל 

 ללמוד באוניברסיטה רוצהכל מי ש

 אולקרכל מי שאוהב 

 להיות בתנועת נוער שרוצהכל מי 

 לשיר/לשמוע מוסיקהכל מי שאוהב 

 להופיע בפני אחרים רוצה כל מי שהיה

 אחר....

 

הזה? מה היה מה למדנו אחד על השני במשחק בסוף המשחק שאלו את המשתתפים:  

 המכנה המשותף בין המשפטים שאמרתי? מה הם מסמלים?

 כי המשפטים עסקו בתחומי עניין, רצונות וחלומות.הסבירו 

 דקות( 21רצונות, חלומות ושאיפות ) -2חלק 

 על פי סדר הישיבה הקבוע. משתתפיםהושיבו את ה

האם יש הבדל בין : . שאלורצון, שאיפה, חלוםכתבו את המילים הבאות על הלוח: 

 המילים? מה אומרת כל מילה? האם כל רצון שלי הוא גם חלום? 

בקשו מהתלמידים לתת דוגמאות  כתבו את ההגדרות על הלוח והסבירו אותם לתלמידים.

אפשר לחלק לתלמידים את דף ההגדרות )מצורף  וגמאות ליד כל הגדרה. וכתבו את הד

 דברות על אותו מאד, והן בעצם מה שמשמעות המילים דומעמדו על כך . כנספח(
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באפשרותכן לתת גם רק חלק  .הדבר, בעוצמות שונות ובטווחי זמן רחבים יותר

 מההגדרות, במידה ואתן חשות שהמילים מורכבות מדי.

 משאלת לב, חפץ לב, חשק, תשוקה למשהו, השתוקקות לדבר.  - "רצון"

 הברית. למשל: אני רוצה להכין לחם, אני רוצה להגיע לארצות

 דגש: רצון הוא דבר נקודתי.

 יעד אליו רוצים להגיע.רצון עז להגשים מטרה עתידית,  - "/שאיפהחלום"

, אני רוצה לדעת לדבר למשל: החלום שלי הוא להיות זמרת, החלום שלי הוא להיות וטרינר

  מקצוע מסוים. אני רוצה להצליח לרכב על אופניים, אני רוצה ללמודאנגלית, 

 חלום ושאיפה הם דברים ארוכי טווח, תהליכיים.דגש: 

 .בקשה, הבעת רצון שמשהו יקרה -"משאלה" 

 .הלוואי ואגור בחדר משלי, הלוואי ותהיה לי חברה :למשל

 דגש: משאלה היא הבעת הרצון או החלום ולא הדבר עצמו. 

פעולה או  דבר שמעניין, שאנחנו אוהבים ללמוד עליו ולעשות אותו. -"/תחביבם ענייןתחו"

 דבר שעושים בשעות הפנאי, משהו שאוהבים לעשות.

, מתמטיקה, בעלי חיים, מחשבים, למשל: טניס, הירח והכוכבים, היסטוריה של ישראל

 .ריקוד, שחייה, לגו

 תחום עניין או תחביב הוא מציאותי, משהו שכבר עושים אותו בפועל. דגש:

שלא יכול לקרות משהו התרחשות לא מציאותית, דמיון, חלום לא אמיתי,  - "פנטזיה"

 במציאות. 

 דגש: פנטזיה היא משהו ארוך טווח ולא מושג.

 

קשרו את המושגים לעולם בני הנוער ולחיים הפרטיים שלהם. עמדו על ההבדל בין 

ל לא אפשריים המושגים, בין רצון, חלום ופנטזיה. שוחחו על הדברים שהיו רוצים שיקרו אב

 מה כן אפשר להגשים. בני הנוערבעקבות המוגבלות. נסו לחשוב יחד עם 

 

למי יש משהו שהוא מאד אוהב : המשתתפיםשאלו את לאחר ההסבר על המושגים, 

למי יש חלום שהוא רוצה  לעשות שהוא רוצה לשתף את הכיתה? תחביב? תחום עניין?

 ? לשתף בו את שאר הכיתה

  על הלוח.כתבו את התשובות 

לפני ההסבר על המושגים, על הרצונות האישיים ותחומי העניין ניתן לבצע את השיחה 

 .בני הנוערבהתאם לרמת לכם על הסדר המתאים החליטו 
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 דקות( 45) הרצונות והחלומות שלי -3חלק 

 אישית ה: יציר 1אפשרות 

 את דף הפעילות "הרצונות והחלומות שלי".  משתתפיםחלקו ל

 על השולחן פזרו צבעים, מגזינים, תמונות, מדבקות וחומרי יצירה נוספים. 

ליצירת דף המייצג את עצמם, את הדברים שהם אוהבים לעשות ואת הרצונות  ותםהנחו א

כמה ימים לפני הפעילות להביא תמונה של  בני הנוערמ)ניתן לבקש והחלומות שלהם. 

 עצמם, ולהדביק אותה במרכז הדף(.

 ועזרו להם בביצוע. ביניהםהקדישו זמן ליצירה, עברו 

 

 דף הרצונות והחלומות שלי עזר הוראה:

 :  מדרש תמונה 2אפשרות 

)מעגל, שורות, ח'( הניחו על השולחנות, על הרצפה או  הקבוצה בהתאם למבנה הישיבה של

תמונות  2-4לבחירת  משתתפיםעל הלוח תמונות המייצגות רצונות ושאיפות. הנחו את ה

 .את הרצונות והחלומות שלהם שמייצגות

לספר ושאלו שאלות  אותםעל הבחירה שלהם. עודדו  קבוצהלספר לחבריהם ל אותםהנחו 

באילו תמונות בחרת? למה בחרת בתמונה זו ? מה התמונה מייצגת? למה אתה רוצה מנחות: 

שאתה רוצה  לעשות את הדבר הזה? האם אתה מרגיש שזה משהו שאתה טוב בו היום או

האם  ללמוד אותו? להשתפר בו? האם זה רצון מציאותי או שהוא לא בר מימוש/ פנטזיה?

 היום אתה עושה את זה?

 מצביםתמונות  עזר הוראה:

 

 דקות( 11סיכום ) - 4חלק  

  מה למדתם אחד על השני היום? מה למדתם על עצמכם?: משתתפיםשאלו את ה

תחומי עניין ודברים שאנחנו אוהבים לעשות. לכל אחד תנו יש לכל אחד מאסכמו את הפעילות: 

יש גם רצונות ושאיפות אותם הם רוצים להשיג ולהגשים. לפעמים זה קשור לדברים שאנחנו 

תחומי העניין שלנו והדברים שאנחנו  אוהבים לעשות היום ולפעמים זה נוגע לתחומים אחרים.

לכל  נאה וסיפוק, לכן כדאי להכיר בהם ולחזק אותם. אוהבים מניעים אותנו לפעולה וגורמים לנו ה

  שלו.אחד יש את הכוח להצליח להשיג את הרצונות והשאיפות 

בשיעור הבא נדבר על הכוחות והדברים החזקים  –הבא  מערךללקשר את התוכן  םבאפשרותכ

 יש בכל אחד מכם שיכול לעזור לו להגשים את הרצונות שלו.ששל כל אחד מכם ועל מה 
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 עזר הוראה:  דף הגדרות
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 עזר הוראה: דף "הרצונות והחלומות שלי"
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  תמונות מצביםעזר הוראה: 
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  תמונות מצביםעזר הוראה: 
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  תמונות מצביםעזר הוראה: 

 

 

 freepik.comהתמונות לקוחות ממאגר התמונות * 
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 יכולות, כוחות וחוזקות – 2 מערך פעילות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקות 41-09 משך הפעילות:

 מהלך הפעילות:

 דקות( 5) פתיחה -1חלק 

 במערך מה דיברנו על : משתתפיםהקודם. שאלו את ה המערךבאזכור  המערךפתחו את 

 הקודם? האם למדתם משהו חדש על עצמכם?  מערךבהקודם? מה עשינו 

 כיתה רצונות ואהבות שלהם.עצמם ולחבריהם ללהזכיר ל מהמשתתפיםבקשו מחלק 

 חדשים.נוספים ו דבריםהם ילמדו על עצמם הסבירו כי היום תמשיכו לדבר על הנושא ו

 דקות( 11) "ההצלחות והכישרונות שלי" –משחק פתיחה  - 2חלק 

 משתתפיםפנו בחזית הלוח או במקום אחר בכיתה מקום בו ה במשחק. מערךהפתחו את 

יכולים לנוע ולעמוד. הגדירו קו דמיוני או ציירו קו על הרצפה באמצעות גיר או חוט. הסבירו 

ג את העמדה "מסכים מאד" וצד שני מייצג את העמדה "לא מסכים". אם כי צד אחד מייצ

המילה "לא" וצד שני מייצג את המילה האמירה מורכבת מדי הסבירו כי צד אחד מייצג את 

 "כן". 

 

 הפעילות: מטרות

 בני הנוער יכירו את המושגים מיומנויות ויכולות..1

 בני הנוער יגלו ויכירו מיומנויות בהן הם שולטים ויכולות שיש להם. .2

להשתמש  םכי באפשרות נוויביהם, מודעות לנקודות החוזק של ויפתח בני הנוער.3

 .בהן

 המסר המרכזי:

 ומגוונות )בתחום המוטורי והחושי, השכלי, הרגשילכל אדם יכולות ומיומנויות רבות 

 וההתנהגותי(. חלק מהן מהוות נקודות חוזק. תכונות אלה מסייעות לאדם להשיג מטרות, 

 להתקדם ולהתפתח מבחינה אישית. כדאי להכיר בנקודות החוזק ולפתח אותן, להשתמש בהן 

 העצמי שלנו.כדי להתקדם לעבר הרצונות והמטרות שלנו, ולחזק את הביטחון 

 

 התפתחות אישית, ביטחון עצמי, השגת מטרות. :ערכים מובילים
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כי אתם אומרים משפט והם צריכים ללכת לצד המתאים להם. הסבירו  משתתפיםהסבירו ל

מצע או בנקודות שונות על הקו, בהתאם לרמת כי הקו מייצג רצף, ואפשר גם לעמוד בא

לי נוטה אעמוד באמצע, העמדה ש -ההסכמה/אי הסכמה. )למשל: העמדה שלי היא באמצע

 להסכמה אבל לא מוחלטת, אעמוד קרוב לקצה(.

 :המשפטים

 אני טוב בציור ואמנות

 אני יודע לבשל ולאפות

 אני טוב בשיחות עם אנשים

 אני יודעת לשמח אנשים

 אני טוב בנגינה/שירה

 אני טוב במשחקי קופסא ומשחקי חשיבה

 אני יודעת להסביר טוב דברים

 במחשבים אני טוב

 אני מסתדרת עם בעלי חיים

אני אוהבת לעזור לאחרים ומוכנה לתת 

 מהזמן שלי לאחרים

אני אוהבת לעזור לחברים במשימות 

 ובשיעורי בית

 אני יודעת לכתוב שירים

 אני אוהבת לקרא ומכירה הרבה ספרים

אני מסתדרת טוב עם אנשים מבוגרים 

 ממני

 אני טובה בהקלדה על המחשב

 להכין סרטונים במחשבאני יודעת 

אני יודעת לסדר את הדברים שלי והכל 

 אצלי מאורגן ומסודר

 אני טובה בעבודה בקבוצות

 סטוריהיאני מכירה ה

אני אוהבת לטייל ויודעת לספר על אתרים 

 בישראל

 אני טובה ברכיבה על אופניים/ספורט אחר

 אני יודע לפתור חידות הגיון

ה בלהקשיב לאחריםאני טוב

 

 ירגיש משתתף שכל כך, הנוער בני את שלכם ההכרות פי על נוספים משפטים הוסיפו 

 .שלו חוזק נקודות שעלו

למה עמדת במקום הזה? האם אתה על הבחירות שלהם. שאלו:  משתתפיםשוחחו עם ה

עושה את הדבר הזה שאתה טוב בו? מתי? עם מי? האם אתה מרגיש שאתה משתפר בו? 

 האם אתה מתמיד בו? 

מה למדתם אחד על השני? מה למדתם על עצמכם? האם יש אדם בתום המשחק שאלו: 

  שאין לו דברים שהוא טוב בהם?

לכל אדם  ניתן לראות שלכל אחד יש יכולות ומיומנויות שהוא טוב בהן. את המסר כי הדגישו

 יש נקודות חוזק, שמהוות יתרון משמעותי עבורן.
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 דקות( 31) שלי החוזקות - 3חלק 

 מה המשמעות של המילה "חוזקות"?שאלו: 

האם חזק הסבירו כי המילה "חוזקות", באה מהשורש ח.ז.ק, זאת אומרת משהו חזק. שאלו: 

י, לה משהו טוב? האם זה יתרון? מתי זה לא יתרון? )למשל: שחוזק הופך להיות משהו שליז

 .שפוגע באנשים אחרים(

דברים שהאדם טוב בהם, תכונות להיא , הכוונה אצל האדם "חוזקותכשאומרים "הסבירו כי 

 שמהווים יתרון עבורו. כישוריםחזקות אצל אותו אדם, 

 במשחק הקודם, אילו נקודות חוזק יכולות להיות לאדם?מתוך המשפטים שאמרנו שאלו: 

בני של  תכונות וכישוריםחשבו מראש על  .משתתפיםכתבו על הלוח את התשובות של ה

 וכתבו תכונות/מיומנות אלה על הלוח. המשתתפים על סמך ההיכרות שלכן איתם 

לבצע פעילות  אותםויות אישיות. הנחו ומיומנ כישוריםדף ובו רשימת  משתתפיםחלקו ל

 בשלושה שלבים:

 סימונם.בהם מתוך הרשימה ו דברים שהם טובים 8-6בחירת  .א

מה במקום הראשון, ו – דירוג על פי סדר: מה אני הכי טוב -מתוך הדברים שבחרו  .ב

 במקום האחרון. -אני הכי פחות טוב

 הכי אוהבים לעשות.שהם  1-2סימון  - מתוך הדברים שבחרו .ג

 "דף החוזקות שלי" עזר הוראה:

 

 דקות( 21) "בדיוק כמו שאני ככה זה טוב" -החוזקות שלי   – 3חלק 

השיר בביצוע ילדי אדמה. עיבוד )שי אור.  /השמיעו את השיר "בדיוק כמו שאני ככה זה טוב"

 את מילות השיר.משתתפים באפשרותכן לחלק ל .(נוסף לשיר בוצע על ידי הזמר נצ'י נצ'

 לשיר:קישור 

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

UQugJVbRRg-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdpLasLSIAw
https://www.youtube.com/watch?v=XdpLasLSIAw
https://www.youtube.com/watch?v=-UQugJVbRRg
https://www.youtube.com/watch?v=-UQugJVbRRg
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לוח את ה כתבו על –ככה זה טוב"  –את הדף "בדיוק כמו שאני חלקו מיד לאחר השיר, 

מה הייתם רוצים לספר על עצמכם לעולם? מה בעצמכם אתם השאלות הבאות ושאלו: 

אוהבים? אילו חוזקות שלכם הייתם רוצים להדגיש? אילו חוזקות שלכם הייתם רוצים שכולם 

 ?עליהם ידעו

 ף שקיבלו.לכתוב את התשובות על הד משתתפיםהנחו את ה

את אספו להציג את מה שכתבו על עצמם. משתתפים בתום העבודה האישית, הנחו את ה

המשך ב)ישמש  או הניחו במעגל על הרצפה הדפים ותלו אותם על אחד מקירות הכיתה

 .ת הבאה(ומערך, בפעילה

ם, הסתכלו על הדפים ושוחחו על הסוגים השונים של התכונות הטובות. משתתפייחד עם ה

 הדגישו כי יש סוגים שונים של מיומנויות וכישורים: פיזיות, רגשיות, שכליות. 

 –דף "בדיוק כמו שאני ככה זה טוב שי אור ;  מילות השיר "בדיוק כמו שאני"/ עזר הוראה:

 החוזקות שלי"

 

 דקות( 15) "כוחה של קבוצה" –נקודות חוזק משותפות  – 4חלק 

לקרא את הדברים שכתבו משתתפים , הנחו את המערךהכהמשך לחלק הקודם של 

 חבריהם, ולמצוא נקודות דמיון בינם לבין חבריהם, נקודות חוזק דומות או זהות. 

 )לפחות(, שלהם נקודות חוזק דומות.  חבריםלמציאת שני אותם הנחו 

ולהנחות אותם  ונייר דבק )סלוטיפ( צבעוניים /סרטיםחוטים משתתפיםבאפשרותכן לחלק ל

אחרים, שיש להם נקודות חוזק  חבריםבין הדף שלהם לדפים של  את הסרטיםלהעביר 

החברים שמצאו שמות לכתוב לעצמם את  אותםבמידה והפעילות קשה מדי, הנחו דומות. 

 ואת נקודות החוזק המשותפות.

 .בצורה ויזואליתוצג תש, הקבוצהשל קשרים בין חברי  ות זו  נוצרת מעין 'מפה')בפעיל

סביב תחומי  חבריםבהמשך, ביצירת קשרים בין  מנחההלשמש אותך  קשרים אלה יכולים

 (.בחלוקה לקבוצות ובהחלטה על מקומות התנדבות מתאימיםעניין ונקודות חוזק, 

  



 

19 
 

 

 דקות( 11סיכום ) – 5חלק 

 מה למדתם אחד על השני היום? מה למדתם על עצמכם? : משתתפיםשאלו את ה

 סכמו את הפעילות: 

לכל אדם יכולות, כישורים ומיומנויות רבות ומגוונות, חלק מהן חזקות יותר, והן מהוות עבורו 

נקודות חוזק. תכונות אלה מסייעות לנו להשיג מטרות, להתקדם ולהתפתח מבחינה אישית. כדאי 

, החוזק ולפתח אותן, להשתמש בהן כדי להתקדם לעבר הרצונות והמטרות שלנו להכיר בנקודות

אנחנו יכולים לבחור באילו תכונות להתמקד, בהתאם לרצונות  ולחזק את הביטחון העצמי שלנו

 שלנו, השאיפות שלנו והדברים שאנחנו אוהבים לעשות. 

 

 דקות( 15)" הקבוצה"בנק הזמן של  –נתינה בין חברים  –)רשות(  6חלק 

ניתן לבצע  , המשיכו את הפעילות.לבני הנוער בקבוצהבמידה ונשאר זמן, והדבר מתאים 

 .המערךחלק זה גם לפני סיכום 

מה למדנו אחד על השני? האם אנחנו יכולים להשתמש אחד בשני. : משתתפיםשאלו את ה

 איך? עזר אחד בשני? לנצל את נקודות החוזק של חברינו לכיתה למטרות טובות?ילה

ברעיון "בנק הזמן". רעיון זה אומר שכל אחד נותן שעה במה שהוא  משתתפיםשתפו את ה

אני יכולה לספר על כך או לעזור  -למשל: יש לי ידע רחב על שירים ומוסיקה )טוב בו. 

לחבר למצוא שירים באינטרנט, או : אני טובה במתמטיקה, אני יכולה לעזור בשיעורי בית, 

 אני יכולה לעזור למישהו בסידור הארון שלו(.  –דר טוב אני יודעת לסאו: 

במה אתן טובות ומה הייתן יכולות לתת במסגרת בנק הזמן. )למשל:  -הדגימו על עצמכן 

אני  – אני יכולה לשמור על הילדים של חברה שלי, אני טובה באפייה –אני טובה עם ילדים 

 .יכולה לאפות למישהו עוגה/אני יכולה ללמד מישהו לאפות עוגה(

ה פתקיות צבעוניות והנחו אותם לכתוב על הפתקים את השם שלהם ומ משתתפיםחלקו ל

שהם יכולים לכתוב כמה פתקים לבני הנוער הם יכולים לתת במסגרת שעת זמן. הסבירו 

 ים.של אותו הדבר. את השם יש לכתוב על כל אחד מהפתק

ולגלות מה לחברים שלהם יש להציע להם, הקבוצה להסתובב בין חברי  אותםהנחו 

אחרים בני נוער עם ובמקביל להציע את הזמן שלהם. הסבירו כי הם יכולים להחליף 

 פתקים, בהתאם למה שהם רוצים.
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". באפשרותכן הקבוצתיבתום הפעילות, ערכו רשימה של הפתקים שהוחלפו, של "בנק הזמן 

משיך עם הפעילות ולהקצות לכך זמן מתאים של החלפת שעות, לשתף את ההורים לה

 לתת אחד לשני את מה שהם יכולים, במסגרת פעילות בנק הזמן. בני הנוערולעודד את 

פעילות זו טובה כהכנה להמשך הפעילות לקראת ההתנדבות, שתתבצע  :הנחלמהערה 

בערך הנתינה וביכולת שלהם לתרום לחברה בני הנוער , שם יעסקו 4ביחידת שיעור מספר 

ולסביבה. הנתינה לחברים היא התנסות טובה לעניין זה, ומאפשרת התנסות בנתינה במעגל 

 קרוב ובטוח.

 פתקיות "בנק הזמן" עזר הוראה:
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 עזר הוראה: דף החוזקות שלי
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 י ככה זה טוב/שי אורנבדיוק כמו שא-שיר עזר הוראה: 
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 כמו שאני ככה זה טובעזר הוראה: בדיוק 
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 עזר הוראה: פתקיות בנק הזמן
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  הסביבה שלי ואני – 3 מערך פעילות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקות 41-09 משך הפעילות:

 מהלך הפעילות:

להביא תמונות של המשפחה שלהם מחיי היומיום )רצוי  בני הנוערמ, בקשו פעילותהבטרם 

בבית(, ותמונות של השכונה/עיר בה הם גרים. הנחו אותם לצלם מספר תמונות, ובהם 

דברים המאפיינים את העיר ודברים שהם אוהבים בעיר )אנשים, מקומות מרכזיים, חזות 

 . כללית(

 דקות( 5פתיחה ) -1חלק 

הראשון במערך כי לבני הנוער הקודמים. הזכירו מערכים הבאזכור  מערךהפתחו את 

השני שוחחתם על התכונות החזקות שלהם. במערך שוחחתם על הרצונות האישיים שלהם, 

המערכים הקודמים. בשני המערכים זה השיחה תהיה שונה משני במערך הסבירו כי 

זה השיחה במערך . (הייתה פנימיתההסתכלות )הראשונים התמקדתם באישיות שלהם 

לא על עצמם, אלא על אנשים ותופעות . השיחה תהיה תתמקד במקום ובחברה בה הם חיים

 )וההסתכלות תהיה חיצונית(.  אחרות סביבם

  

 הפעילות: מטרות

 בני הנוער יפתחו מודעות למעגלי השייכות שלהם ולסביבה בה הם חיים. .1

 למדו כלי יישומי ללמידה על סביבתם.י בני הנוער.2

 בסביבתם.בני הנוער יבחינו בצרכים של גורמים .3

 המסר המרכזי:

 ם ית מורכבים מאנשים, ארגונוהוא חלק ממספר מעגלי שייכות. מעגלי השייכ דםכל א

 וכל אלה מהווים את החברה בה אנחנו חיים. ,ופעולות

 ם. יבכל אחד מהמעגלים אנשים ולהם צרכים, רצונות, אתגרים וקשי

 ולצרכיה, ראיית האחר והבנה שלמתחילה ברגישות לסביבה משמעותית מעורבות חברתית 

 , ניתן לשפר ולעזורצרכיו. באפשרותנו לבחון את הסביבה שלנו ולבדוק במה 

 גם במעגל הקרוב אלינו וגם במעגלי רחבים יותר.

 

 מודעות חברתית, ראיית האחר, אחריות אישית. :ערכים מובילים
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 דקות( 21)שייכות מעגלי  -2חלק 

. לבני הנוערוהסבירו אותו  השייכותציירו על הלוח את תרשים מעגלי 

 

 הבאות:והדוגמאות השאלות  תהסבירו באמצעו

מה שם המשפחה שלי? מי במשפחה שלי )גרעינית ומורחבת(? מי גר איתי  – בית/משפחה

 בבית? עם מי מהמשפחה שלי יש לי קשר )חזק, בינוני, חלש(? 

של בית הספר )אמנות,  / מאפייניםמהו בית הספר שלי )שם(? מה ההתמחות – בית הספר

 ( מי התלמידים בבית הספר? אילו כיתות? 'מדע, טבע, משחקים, דמוקרטי, דתי וכו

מה הופך אותם לחברים טובים )אנחנו מבלים הרבה זמן מי החברים הטובים שלי?  – חברים

 ביחד/ יש לנו תחומי עניין משותפים/ אנחנו הולכים לאותה פעילות(?

? )חוג/ טיפול/ תנועת נוער וכדומה( ולך לפעילות אחר הצהרייםהאם אני ה –פעילות פנאי

 איזו פעילות? איך קוראים למקום? מה אני עושה שם?

 ?איפה אני גר? מה מאפיין את השכונה או הישוב בו אני גר – /עירשכונה/יישוב

 )קטן/גדול, עירוני/כפרי, בתים משותפים/פרטיים(

 ןלאילו קבוצות רחבת יותר אני שייך, שה  – קבוצות רחבות שאינן במקום המגורים

של תלמידים עם צרכים למשל: קבוצה מעורבת מערים שונות עבר למקום בו אני חי?  מ

קהילה של אוהדי קבוצת כדורגל, קהילה של מיוחדים, קהילה של ספורטאים בישראל, 

ת חברה של בני הנוער בישראל, חבר(, "Gamers"גיימרים )מעריצים של זמר מסויים, 

  .החברה במדינת ישראל ועוד(קבוצת עולים חדשים ממדינה מסוימת, תלמידים בישראל, 

 משתתפים(.מעגל זה הוא מעגל רשות, בהתאם לרמת ה)



 

27 
 

"שייכות", מה הכוונה שאני  המהי משמעות המיל :משתתפיםסיכום ההסבר שאלו את הב

 ".שייכות"הסבירו את המושג  שייך למשהו?

להיות קשור לקבוצה מסוימת של אנשים, להרגיש שאני חלק מהקבוצה, להרגיש  שייכות:

מאפיין מסוים תכונה או להיות בעל קשר רגשי לאנשים בקבוצה או לנושא של הקבוצה, 

 .הדומה לאנשים אחרים בקבוצה

תחושת שייכות יכולה להיות למשפחה שלי, לשכונה בה אני גר, לקבוצת חברים, לכיתה, 

 , למדינה או לקבוצת עניין אחרת.לתנועת נוער

 

 דקות( 11לאן אני שייך? ) -מעגלי השייכות שלי  - 3חלק 

שלי" והנחו אותם לכתיבת מעגלי השייכות  השייכותאת דף "מעגלי  משתתפיםחלקו ל

 .ולשאלות שהצגתן בהתאם להסבר שנתתן בחלק א', שלהם על הדף,

 חלק א' – דף מעגלי השייכות שלי עזר הוראה:

 

 דקות( 15) הסבר - מכירים את מעגלי השייכות שלנו – 4חלק 

שבשלב זה תכירו לעומק את מעגלי השייכות שלהם. הסבירו כי כדי  משתתפיםהסבירו ל

בהסבר תנו דוגמא על הבית שלכן או על  שאלות. 6-בלהכיר את מעגל השייכות, תעזרו 

 מעגל שייכות אחר.

ברמת הם ברמת תפקוד נמוכה, בצעו את אפשרות א'. במידה ו בני נוערבמידה ומדובר ב

לקבוצה בחרו את האפשרות המתאימה תפקוד גבוהה, באפשרותכן לבצע את אפשרות ב'. 

 שלכן, על פי ההיכרות האישית.

 היכרות עם מעגלי השייכות: בית, בית ספר –אפשרות א 

, תלמידים, אב םמנהלת, מורי  )דוגמא: אמא, אבא, אחות, כלב, סבתא ?. מיהם האנשים בו1

 בית(

דואגת  –: אמא ות)דוגמא פעולות שכל אדם עושה?תפקידים של כל אדם? מה ה. מה ה2

ועושה לוקח לחוגים  -מכינה איתנו שיעורים אבא מזמינה חברים, ,לפעילויות ולדברים בבית

באירועים מבלגנת את הבית, מצלמת מציירת,  -אחות לוקח אותנו לבילויים, ,קניות

 .משפחתיים(
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: בית קטן וצפוף, לכל אחד יש חדר משלו, גינה גדולה, ות)דוגמא . איך נראה המקום?3

 (מקושטות; חצר מלוכלכת, כיתות  בלאגן בבית, מסודר מאד

)אירועים, מקומות, ארגונים,  מה הכללים של החיים במקום הזה? . מה הדברים שקורים בו?4

אוכלים תמיד ארוחת ערב ביחד, מארחים הרבה, רבים על  :ותדוגמא .התנהגות יומיומית

כנס אחד לחדר של השני, ישנים כולם ביחד, פעם בשבוע יויזיה, מבקשים רשות להוהטל

 (; שיעורים, הפסקות, גינון, פעילויות ספורטרואים ביחד סרט 

; משותפים)דוגמא: טיולים  אני אוהב במעגל הזה? דברים הטובים במקום הזה? מההם . מה1

 .(יחס אישי של המנהלת

האם אני רואה אנשים שקשה להם או דברים מפריע לי?  לדעתי לא עובד טוב? מה . מה6

; אין מספיק ברזיות   ינה לא מטופחתשהאחים שלי רבים, שהג: ות)דוגמא שאפשר לשפר?

 .(בחצר, אין זמן בהפסקה, אין קשר בין התלמידים בכיתות השונות

 שכונה, יישוב, קהילההיכרות עם מעגלי השייכות:  – באפשרות 

 . מיהם האנשים שחיים ופעילים במעגל זה? 1

 . מהם הארגונים/המקומות הציבוריים המאפיינים מעגל זה? 2

 . מה קורה בכל ארגון/מקום ציבורי? 3

 מה מצליח או לא מצליח? מה עובד טוב או לא טוב?. 4

 נעימים/לא נעימים? נקיים/מלוכלכים? מטופחים/מוזנחים?. איך נראים המקומות? האם הם 1

 . מה אני אוהב במקומות האלה ומה מפריע לי? 6

 

 דקות( 31התנסות ) -מכירים את מעגלי השייכות שלנו  – 5חלק 

תלמידים בכל קבוצה(. במרכז כל קבוצה הניחו  4-1בקבוצות )בני הנוער הושיבו את 

 כרטיסיות עם שאלות, כשפניהן כלפי מטה. 

  מעגלי השייכות שלהם. כי באמצעות השאלות יכירו לעומק את לבני הנוער הסבירו 

להטיל קובייה ולהרים כל פעם את הכרטיסייה במספר המתאים. המשתתפים הנחו את 

ייה עונה על השאלה ראשון, בהקשר האישי שלו )למשל: על שהטיל את הקובהמשתתף 

יכולים לענות גם הם על השאלה. במידה בקבוצה המשתתפים הבית והמשפחה שלו(. שאר 

השאלה או להטיל אותה אחר את אותו מספר, הוא יכול לבחור לענות על למשתתף ויצא 
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. המשתתפיםאו השתמש בתמונות שהבילאן המקום כ את הקובייה לשאלה במספר אחר.

 להסתכל בתמונות שהביאו ולהיעזר בהן.המשתתפים הנחו את 

הבית שלהם,  -רצוי לבצע בשני סבבים, על שני מעגלי שייכות שונים. התחילו במעגל ראשון 

בית הספר, השכונה או הקהילה. )בהתאם  -בסבב השני של המשחק בחרו מעגל נוסף 

 לרמת התלמידים(.

על הבית שלהם או לכתיבה של התשובות המשתתפים הנחו את והשיחה,  פעילותלסיכום ה

 חלק ב'. –, בדף מעגלי השייכות על מעגל אחר שעליו שוחחו

 חלק ב' –; דף מעגלי שייכות  היכרות מעגל השייכות -כרטיסיות שאלות  עזר הוראה:

 

 דקות( 11סיכום ) – 6חלק 

המשתתפים הנחו את להסתדר במעגל.  בני הנוערסכמו את השיעור במשחק. הנחו את 

, הופתע לגלות, או שזורק כדור אומר דבר אחד שהבין משתתף להתמסר ביניהם בכדור. כל 

הבית/המשפחה/בית הספר/היישוב שלו )בהתאם לאופי לא שם לב אליו קודם, בהקשר של 

עתם לומר את דמבני הנוער במידה ופעילות הכדור אינה מתאימה, בקשו  .השיחה בשיעור(

 .בצורה חופשית, או על פי סדר

 

 מערך לאפשרות הרחבה 

 נוסף.מפגש במסגרת המערך  ניתן להמשיך את 

 יתוח מעגלי שייכות נוספיםנ –אפשרות א 

את התמונות שצילמו או לצלם תמונות נוספות, ובצעו שוב להביא  המשתתפיםהנחו את 

 נוספים. בעזרתן ובאמצעות השאלות ניתוח למעגלי שייכות

 ראיון -  בירור צרכים באחד ממעגלי השייכות –אפשרות ב 

הנחו את המשתתפים לבחירת אדם אחד ממעגלי השייכות שלהם, אותו ירצו לראיין כדי 

  עזור לו.שפר ולל ניתןלבדוק במה 

 איך לבצע את השיחה עם אותו אדם, על פי השאלות הבאות:לבני הנוער הסבירו 

 בבית הספר, בשכונה(?מה שמך ומה התפקיד שלך )בבית,  .1

 מה אתה אוהב במקום? .2

 באילו מהדברים שאתה עושה אתה נהנה? .3
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 באילו מהדברים אתה פחות נהנה? .4

 שלך? מה היית רוצה שישתנה? תפקידמה מפריע לך במקום הזה או ב .1

 במה אתה מרגיש שהיית שמח לקבל עזרה? .6

 איך אתה חושב שאפשר לשפר את המקום ואת החיים בו? .7

 לעזור לך להרגיש טוב יותר?איך אני יכול  .8

התנסות בראיון. ניתן לבצע בתוך קבוצת החברים, בזוגות, או במסגרת בני הנוער ערכו עם 

 בה מתקיימת, למשל: ראיון של המורה, מורה מקבילה או בעל תפקיד אחר.

שתפו את ההורים במשימת הראיון, הסבירו את משמעותה וודאו כי יכולים לסייע בביצוע 

 הראיון.

מפגש נוסף לשיתוף של המשתתפים בראיונות במידה ובחרתם בפעילות זו, הקדישו 

 הבא.למערך שביצעו. מתוך הראיונות והדברים שיעלו בצעו את הקישור 
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 עזר הוראה: דף מעגלי שייכות

 

 מעגלי השייכות שלי

 חלק א 

 מכיר באותו מעגל.  אתהש והמקומות אנשיםשל הכתוב בכל מעגל את השמות 

 

 

  

בית/     
 משפחה

 בית הספר

 פעילות פנאי

 אחר הצהריים

 שכונה

 קהילה

 חברה

 חברים

 / עיריישוב
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 חלק ב

 וענה על השאלות: אחד שייכות בחר מעגל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעגל שייכות )בית, בית ספר, פעילות פנאי( : _________________

 . מיהם האנשים בו? 1

 . מה התפקידים של כל אדם? מה הפעולות שכל אדם עושה? 2

 איך נראה המקום?. 3

 . מה הדברים שקורים בו? 4

 . מהם דברים הטובים במקום הזה? מה אני אוהב במעגל הזה?1

. מה לדעתי לא עובד טוב? מה  מפריע לי? האם אני רואה אנשים שקשה להם או דברים 6

 שאפשר לשפר? 

 

 יישוב, עיר, קהילה, חברה( :_________________מעגל שייכות )שכונה, 

 . מיהם האנשים שחיים ופעילים במעגל זה? 1

 . מהם הארגונים/המקומות הציבוריים המאפיינים מעגל זה? 2

 . מה קורה בכל ארגון/מקום ציבורי? 3

 . מה מצליח או לא מצליח? מה עובד טוב או לא טוב?4

 נעימים/לא נעימים? נקיים/מלוכלכים? מטופחים/מוזנחים?. איך נראים המקומות? האם הם 1

 . מה אני אוהב במקומות האלה ומה מפריע לי? 6
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 מעגלי שייכות - עזר הוראה: כרטיסיות שאלות

 

 )בית, בית ספר, פעילות פנאי( :_________________ מעגל שייכות

 

 מיהם האנשים בו? .1

 

 הפעולות שכל אדם עושה?מה התפקידים של כל אדם? מה  .2

 

 איך נראה המקום? .3

 

 מה הדברים שקורים בו? .4

 

 מהם דברים הטובים במקום הזה? מה אני אוהב במעגל הזה? .5

 

. מה לדעתי לא עובד טוב? מה  מפריע לי? האם אני רואה אנשים 6

 שקשה להם או דברים שאפשר לשפר?

 

 

 

 

 )שכונה, יישוב, עיר, קהילה, חברה( :_________________ מעגל שייכות

 

 מיהם האנשים שחיים ופעילים במעגל זה? .1

 

 מהם הארגונים/המקומות הציבוריים המאפיינים מעגל זה? .2

 

 מה קורה בכל ארגון/מקום ציבורי? .3

 . מה מצליח או לא מצליח? מה עובד טוב או לא טוב?4

נעימים/לא נעימים? . איך נראים המקומות? האם הם 5

 נקיים/מלוכלכים? מטופחים/מוזנחים?

 . מה אני אוהב במקומות האלה ומה מפריע לי?6
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 היכולת שלי לתת  -אני נותן  – 4 מערך פעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקות 09 משך הפעילות:

 מהלך הפעילות:

 דקות( 15) נתינה בחיינו -פתיחה -1חלק 

. העבירו כחול(ו)למש: אדום  צבעיםובה גזרי פתקים בשני ת הכינו מראש סלסלה או שקי

ואמרו להם לקחת מספר פתקים. אל תגידו כמה לקחת,  משתתפיםאת השקית בין ה

 השאירו את ההוראה פתוחה.

לספר על מקרים  אותםבמעגל. על פי מספר הפתקים שבידם, הנחו  משתתפיםהושיבו את ה

ו להם/נעזרו במישהו. בהם נתנו/עזרו/תרמו למישהו אחר, ועל מקרים בהם הם קיבלו/עזר

 פתקים כחולים=שני מקרי קבלה( 2פתקים אדומים=שלושה מקרי נתינה,  3)למשל: 

 מה לדעתכם נעים יותר? לתת או לקבל?בתום הסבב שאלו: 

 

  

 הפעילות: מטרות

 . יכירו את המושגים נתינה תרומה ועזרה בני הנוער.1

האישיות לאפשרויות בני הנוער יבינו את הקשר בין הרצונות האישיים והתכונות .2

 הנתינה וכי ביכולתם לתת מעצמם לסביבה.

בני הנוער יבינו את הקשר בין צרכים שהם מזהים בסביבה לבין יכולת הנתינה .3

 שלהם.

יכירו סוגי תפקידים ויבינו כי באפשרותכם לבחור את הפעילות  בני הנוער.4

 .המתאימה להם

 המסר המרכזי:

 תכנית המעורבות החברתית מקדמת ערך זה ומעודדת תרומה, נתינהנתינה היא ערך חיובי. 

 ועזרה לחברה. אפשרויות הנתינה הן רבות ומגוונות. כל אחד מבני הנוער יכול למצוא את 

 התפקיד והמקום המתאים לו, בהתאם לרצונותיו, תחומי העניין שלו, יכולותיו והכישורים 

 גביר את הסיכויים לחוויית הצלחה בפעולת שלו. התאמה טובה בין בן/ת הנוער לתפקיד ת

 ההתנדבות והרגשה טובה בקרב התלמידים.

 

 נתינה, מעורבות חברתית, ערבות הדדית. :ערכים מובילים
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 דקות( 31מהי נתינה? ) -2חלק 

 סרטון על נתינה ועזרה לאחר. בחרו את אחד הסרטונים הבאים:לבני הנוער הקרינו 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5G_AXvK0js  )חפשו: סרטון מרגש על נתינה לאחר(  

https://www.youtube.com/watch?v=bmAW5IXWLUk מעשים טובים( )חפשו: שרשרת של 

 :משתתפיםלאחר הצפייה, שאלו את ה

 מה הרגשתם בעקבות הסרטון?  -

 מה המסר של הסרטון? מה לדעתכם רצו לגיד לנו בסרטון? -

 לדעתכם? נתינהמשמעות המילה  מה -

 כתבו את התשובות על הלוח.

במידה ולא ניתן לצפות בסרט, ערכו את השיחה על נתינה ומשמעותה כהמשך לפעילות 

 .הפתיחה

קירות משפטים בנושא נתינה. הנחו הפזרו על הרצפה או תלו על לאחר הסרטון והשיחה, 

חושבים שהוא או  לעמוד או לשבת ליד המשפט שהם הכי מזדהים איתו משתתפיםאת ה

 נכון.

עמדו ם להסביר מדוע בחרו במשפט זה ולהגיד את דעתם עליו. מתוך המשפטי םבקשו מה

סוגי הנתינה הקיימים, ועל ההקבלה בין המילים נתינה, על משמעות המושג נתינה, על 

 המשפטים: .)מילים בעלות משמעות דומה( תרומה ועזרה

 לתתהיא נתינה שבאה מהלב, מתוך רצון אישי של האדם  תנתינה אמיתי -

 כל עזרה לחבר או לאחר היא נתינה -

 תרומה מתבטאת רק בכסף -

 תרומה יכולה להיות של כסף, זמן, ידע או מעשים -

 נתינה היא דבר שכל אדם יכול לעשות -

 לתת לאחרים זה דבר שתורם גם לאדם שנותן -

 עזרה לקבל קל יותר לתת עזרה מאשר -

 אדם שנותן לאחרים הוא אדם טוב -

 נתינה נותנת הרגשה של שמחה ואושר -

 כל אדם יכול לתת מעצמו בשביל אחרים -

 נתינה היא לא דבר שמתאים לכולם -

 לאחרים רק אנשים עשירים יכולים לתרום -

https://www.youtube.com/watch?v=Y5G_AXvK0js
https://www.youtube.com/watch?v=Y5G_AXvK0js
https://www.youtube.com/watch?v=bmAW5IXWLUk
https://www.youtube.com/watch?v=bmAW5IXWLUk
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 אנשים שנותנים הם חזקים יותר מאנשים שמקבלים -

 פעם אני בצד הנותן ופעם אני בצד המקבל -

 והגדרות: יםהסבר

העברת דבר מה לאדם אחר ללא תמורה, הענקה, עזרה או מעשה חסד מתוך  - נתינה

 אהבה והתחשבות בצרכי האחר.

רעיונות ועצות ; נתינה רגשית )הכלה, נתינה של זמן ; נתינה של ידע ; נתינה של סוגי נתינה: 

לעזור למישהו לעשות משהו;  נתינה חומרית  - ה, אמפתיה, חיבוק(  ; נתינת עזרהבהקש

 .)תרומת כסף, תרומת ציוד, משאבים, זמן(

נתינה של דבר מה בחינם, במטרה לעזור. סיוע משמעותי לדבר, קידום של משהו  - תרומה

 "הוא תרם רבות למחקר בנושא חקר המוח"(. או שיפור של נושא מסוים )למשל:

הפניית כוחות או משאבים להיכן שהם נדרשים, איפה שיש צורך. סיוע, תמיכה,  - עזרה

  השתתפות במאמץ, לקיחת חלק במעשה משותף עם עוד אנשים. להועיל, לשפר.

 

 דקות( 21אני יכול לתת ) -3חלק 

בן בשדכן, כך שלכל  1,2,3משיעורים  משתתפיםבטרם השיעור, לקטו את העבודות של ה

את דף "אפשרויות שלו. בסוף כל אוגדן הוסיפו  אוגדן אישי של תוצרי הלמידהיהיה  נוער

 . בני הנוערלחלקו את האוגדנים "אני נותן". דף לנתינה" ו

 את הנושאים עליהם דיברתם בתהליך הלמידה של שיעורי ההכנה עד כה:משתפים הזכירו ל

 והחלומות שלנוהרצונות  .1

 היכולות והכישורים שלנו .2

 מעגלי השייכות והצרכים שאני רואה  –הסביבה שלנו  .3

 נתינה .4

 –את אפשרויות הנתינה סבירו ה הציגו להם את דף "אפשרויות לנתינה" שבאוגדן שלהם.

 ם של פעילויות באפשרותם לבצע במסגרת ההתנדבות ובמסגרת מעשה הנתינה. אילו סוגי

 .מאגר הרעיונות באתר מנהל חברה ונוערההסבר באמצעות ניתן להרחיב את 

 קישור למאגר הרעיונות לפעילויות

 

 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/for-a-change/activities-dtabase.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/for-a-change/activities-dtabase.aspx
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ולאור התוצרים  ,הקודמיםבמערכים  שיצרו םלהסתכל בתוצרי משתתפיםהנחו את ה

את הדברים שבדף "אפשרויות לנתינה" פעילויות והדברים שסיפרו על עצמם, לסמן בסוגי ה

 . םשמתאימים לה

הדף האחרון  ,"אני נותן"דף ב שסימנואת הדברים הנחו את המשתתפים לכתוב לאחר מכן, 

 באוגדן. באפשרותם לכתוב רעיונות נוספים לנתינה. 

 לנתינה" ; דף "אני נותן"דף "אפשרויות  עזר הוראה:

 

 דקות( 21מילוי שאלון התאמה לפעילות )סיכום ו - 4חלק 

בדברים שבחרו וכתבו בדף "אני  קבוצהללשתף את חבריהם משתתפים בקשו ממספר 

 נותן".

סכמו את השיעור ואת תהליך ההכנה בכך שלכל אחד יש את היכולת לתת מעצמו, ואת 

הכישורים המתאימים לכך. ישנו מגוון גדול של אפשרויות לנתינה, וכל אחד יכול למצוא את 

 הדבר שמתאים לו, בהתאם לרצונותיו, העדפותיו, תחומי העניין שלו והיכולות שלו. 

 למילוי שאלון התאמה לפעילות. אותםנחו הסבירו על פעילות ההתנדבות וה

 שאלון התאמה לפעילות עזר הוראה:
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 עזר הוראה: דף אפשרויות לנתינה
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 עזר הוראה: "אני נותן"
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  (לחץ כאן)לקישור לשאלון   עזר הוראה: שאלון התאמה לפעילות

 

http://meyda.education.gov.il/files/noar/activity_adjustment_questionnaire.pdf

