
המאגר הלאומי לשיעורי חינוך
הקבוצה ואני

'ט-'מומלץ לכיתות ז

הכשרה והשתלמויות, תוכניות, אגף תכנים



,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

הכיתה כקבוצה חברתית: אנוש

:בנושאחינוךשיעוריחידת

הקבוצה ואני

פתיתי שלג הם בין היצירות  "
אך , השבריריות והעדינות בטבע

תראו מה הם יכולים  
..."  לעשות כשהם באים יחד

(  אלמוני)



מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הוראהחומרי

מקורות

תחומיבין

נתונים

עזרחומרי 2 1

למורהמבוא

פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

הקבוצה ואני: ההיחיד נושא

אוריינות: ותקוגניטיבי
,תביקורתיחשיבה,תשפתי

אוריינות,תיצירתיחשיבה
.דיגיטלית

,תעצמימודעות:יותאיש
.תעצמיהכוונה

מודעות: יותאישבין
התנהלות,תחברתי
.תחברתי

אהבת הדעת וחדוות  •
עידוד  –הלמידה 

, הסקרנות והעניין
.מחשבה עצמאית ויוזמה

צדק חברתי וערבות  •
סולידריות  –הדדית 

מעורבות  , ועזרה לזולת
.חברתית ואזרחית

3
וערכיםמיומנויות,עיד

4 

היחידהתומטר
ואתהאישיותסגולותיהםאתלזהותהתלמידיםאתלעודד

הכיתהשלבקיומהלהכיר.ובקבוצהכקבוצהלתרוםיכולותיהם
ולדוןלכיתההשייכותתחושתאתלחזק,חברתיתכקבוצה
.וכקבוצהבקבוצההדדיתהערבותלחיזוקבדרכים

לבחירהושיקוליםמטרות

הכיתה כקבוצה חברתית: ציר

.וביתרונותיהבכוחה,קבוצהשלבהיווצרותהעוסקתהיחידה
בקבוצה,התלמידשלהשייכותבקבוצותדנההיא,כןכמו

סיום.חברתיתכקבוצהובכיתהבעיניוביותרהמשמעותית
הקבוצהחבריביןההדדיתהערבותערךבהקנייתהיחידה

.החברהכלפיוכקבוצה

:שיעורים3-למחולקתהיחידה
שליהקבוצה-1שיעור
ליוהקבוצהלקבוצהאני-2שיעור
והקבוצההדדיתערבות-3שיעור

דיון דילמה1.

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד2.

ביצועי הבנה3.

פיתוח נקודות מבט מגוונות4.

עידוד מעורבות חברתית5.

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

הקבוצה שלי

?קבוצהמהי
?קבוצהנוצרתכיצד

?הקבוצהיתרונותהםמה

?מהי קבוצה
,גומליןיחסיביניהםהמקיימיםיותראואנשיםשלושהבתחברתיתיחידההיאקבוצה

שיש,ומובנתיציבהביניהםהיחסיםשמערכת,משותפתאחתמטרהלפחותלהםשיש
.מהקבוצהחלקעצמםתופסיםושהםהדדיתתלותביניהם

במליאהלדיוןשאלות
?כקבוצהלהתארגןליחידיםגורםמה,לדעתכם▪
?כקבוצהשבהתאגדותהיתרונותמה,לדעתכם▪

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית
.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.חברתית

עידוד  –אהבת הדעת וחדוות למידה 
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  –צדק חברתי וערבות הדדית 
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

.פוטרהאריהסרטמתוך,הקבוצהשלחשיבותה:וןבסרטצפייה
לעומתלקבוצהמתאגדיםהםכאשרלפרטיםשישהכוחאתמדגישהסרטון:תקציר

.משימהמוללבדועומדהואכאשרלפרטשישהכוח

https://www.youtube.com/watch?v=HOzzpY-TK58&list=PLZxwLA_YLdE7ESmvu2GZT5rlS9Bmxgjko&index=3&t=0s


פתיחה  

מהלך–גוף

סיכום

משמעותיתקבוצהואיזומשתייכיםהתלמידיםקבוצותלאילולעומקונבדוקבררנ:רתקצי
.בעיניהםביותר

במליאהלדיוןשאלות
?בחרו רוב התלמידים בקבוצת השייכות הבולטת על המסך, לדעתכם, מדוע•
הציעו  ? אפשר לגרום לכך שהכיתה תהיה קבוצת השייכות המשמעותית לכם, לדעתכם, כיצד•

.רעיונות

הפעילותמהלך
שימושעלופשוטקצרהסבר.שיעורבמהלךתלמידיםלהפעלתמקווןכליהואמנטימטר:במנטימטרשימוש

.במנטימטר
מעולםמושגיםשלראשוניתמפה–אסוציאציותבשמשלהשתמשאפשר,במנטימטרלהשתמשאפשרותאיןאם

.לקבוצההקשוריםהתלמידיםשלהידע

במנטימטרשאלות 
?מה הן קבוצות השייכות שלך. 1

היאשייכותקבוצת.ועודכדורגל'קב,הנוערבתנועתהשבט,הכיתה,מהשכונהחברים,משפחה:לדוגמה
.חייוקבוצותלאורךשלרבבמספרחבראדםכל.אליהמשתייךשהפרטקבוצה

קבוצותלשארביחסבולטתבצורהתופיעבהבחרוהתלמידיםשרובהשייכות'קב,המנטימטרמילויבמהלך•
.התלמידיםתשובותלאחרבכיתהייראהזהכך.השייכות

לאחרבכיתהייראהזהכך.(תרומות3)בעיניךהמשמעותיתהשייכותקבוצתלךתורמתמה.2
.התלמידיםתשובות

הקבוצה שלי

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית
.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.חברתית

עידוד  –אהבת הדעת וחדוות הלמידה 
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  –צדק חברתי וערבות הדדית 
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://www.mentimeter.com/
https://ecat.education.gov.il/mentimeter




אהבה

חברות בית

יחס חם

השקעה בטחון תחרות

משחקים

השקעה

עזרה

אהבה

בטחון

תחרות

אהבה

יחס חם

?מה תורמת לך קבוצת השייכות המשמעותית בעיניך



פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

(סיכום)הקבוצה שלי 

.בזמןבוקבוצותלמגווןשייכיםאנוכיוראינוהקבוצהשלכוחהעללמדנוזהבשיעור
.עבורנומשמעותיותוכירבותלנותורמותאלוקבוצותכיגםראינו
.עבורנומשמעותיתלקבוצהתהיהשהכיתהלכךלגרוםאפשרכיצדבחנו

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד
ביצועי הבנה

פיתוח נקודות מבט מגוונות
הכרת השונה

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיבי
.אוריינות דיגיטלית, יצירתית

.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: תוך אישי
התנהלות , מודעות חברתית: בין אישי
.אוריינות גלובאלית, חברתית

, עשייה, מעורבות חברתית בכיתה כקבוצה
,  סובלנות, אחריות, אהבת האדם, אכפתיות

.ערבות הדדית, דאגה לאחר
.מסוגלות אישית בתרומה לקבוצה

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית
.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.חברתית

עידוד  –אהבת הדעת וחדוות למידה 
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  –צדק חברתי וערבות הדדית 
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

משמעותיתכקבוצההכיתה–המשךתוכנית

ישאם)המוצעיםהתחומיםבאחדחברתיתלמעורבותתוכניתיבנהצוותכל,לצוותיםהכיתהאתנחלק
:(זאתלאפשרכדאי-מתאימיםנוספיםרעיונות

.בכיתהחברתיתתמיכהצוות1.

.לימודיתחונכותצוות2.

.ופישורגישורצוות3.

.הסביבהעלושמירהקישוט,ניקיוןצוות4.

.חוליםלתלמידיםהאחראיתקבוצה5.
הנחיות

.לצוותשםתנו•
.שלכםהעיקריותהמטרותאתקבעו•
.המטרותלהגשמתפעולהדרכיעלהחליטו•
.בקבוצהתפקידיםחלקו•
.מבחינתכםהצלחהייחשבמההחליטו•

.הקבוצהמטרותליישוםיפעלבכיתהצוותכל,מעתה
.הקבוצהפעילותלהערכתעגולשולחןיקיים,לחודשאחת,המורה

.הקבוצהמטרותבמימושלעזוריכולותהפרטשלתכונותיוכיצדנלמד,הבאבשיעור



פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

"הלאהזהאתתעביר":סרטון

קיבלוהתלמידים.כיתתיחברתיפרויקטנערך,צ"בראשל'ומקיף–אלוןיגאלש"עהחינוךבקריית:תקציר

לעשותעליהםהיה,שבועחלוףועדרגעמאותו."הלאהזהאתתעביר":הכיתובשעליהםירוקיםצמידים
.הלאהוכן,הצמידאתלוולהעבירבכיתהאחרלתלמידטובמעשה

.בכיתהאחרלתלמידלעזוריכולאחדכלכיבסרטראינו
להשתמשאפשרכיצדונבדוקבקבוצהפרטכלשלהייחודיותתכונותיואתנכיר,קדימהצעדנתקדם,כעת

.הקבוצהמטרותלקידוםאלובתכונות

אני לקבוצה והקבוצה לי

? מה ביכולתו של הפרט להעניק לקבוצה
?כיצד הקבוצה יכולה לנצל את תכונות הפרט למימוש מטרותיה

למחשבהנקודות

.לקבוצהלתרוםשיכוליםאחדכישרוןאואחתתכונהלפחותואחתאחדבכל
.לקבוצהלהביאיכוליםאתםמהחשבו

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית
.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.חברתית

עידוד  –אהבת הדעת וחדוות למידה 
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  –צדק חברתי וערבות הדדית 
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

אני לקבוצה והקבוצה לי
הקבוצה היא בשבילנו מכשיר . אנחנו מצטרפים לקבוצה בשל צורך בסיסי שלנו להתחברות ולשייכות

.דרכה אפשר לאחד כוחות ולמלא משימות, להשגת מטרות

https://www.youtube.com/watch?v=BantXtA31a4


פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

אני לקבוצה והקבוצה לי

רתקצי
לקבוצההפרטתרומתבחשיבותונדוןוליכולותיובקבוצההפרטשללתכונותיונתוודע
.לקיומהכתנאי

במליאהלדיוןשאלות
מהן התכונות המאפיינות את החיות שבחרתם וכיצד הן יכולות להועיל , לדעתכם▪

?לקבוצה

הפעילותמהלך
חיותי'אימוגשלכרטיסיות
אפשרויות

.ים'האימוגאתלהקרין-
.בכיתהולפזרים'האימוגאתלהדפיס-
.שלוהניידבטלפוןמהווטסאפי'באימוגלבחורתלמידלכללאפשר-

.אחתמחיהביותרלבחוראפשר–מתכונותיואחתאתהמאפיינתחיהשלי'באימוגיבחרתלמידכל
.חריצותמסמלתהיאכיבנמלהבחרתי:לדוגמה

.נחלק את הכיתה לקבוצות
.לקבוצהשבחרומטרהלקידוםלהועיליכולאשרשבקבוצההחיותממגווןתכונותבנקתיצורקבוצהכל

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית
.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.חברתית

עידוד  –אהבת הדעת וחדוות למידה 
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  –צדק חברתי וערבות הדדית 
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות







פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

אני לקבוצה והקבוצה לי

.ממנהנתרםהואוכיצדלקבוצההפרטשלהייחודיתתרומתועללמדנוזהבשיעור
.הקבוצהשלמטרותיהבקידוםלהועיליכולותאשרהפרטשלהתכונותמגווןעלעמדנו

ופרטפרטכלשלהתרומהחשיבותאתביטוילידיהמביא–הזרזיריםריקודבסרטוןנסיים
.ומיוחדמרהיבדבריוצרתקבוצהשלכיצדהתאגדותלראותאפשר.לקבוצה

:המשפטנאמרגםכךעל
יכוליםהםמהתראואך,בטבעוהעדינותהשבריריותהיצירותביןהםשלגפתיתי"

(אלמוני)"...יחדבאיםכשהםלעשות

:הבאלשיעורכהכנהשאלה

?הכלללטובתגםאלא,לחבריהרקלאלתרוםיכולהקבוצה,לדעתכם,כיצד▪
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חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד
ביצועי הבנה

פיתוח נקודות מבט מגוונות
עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתיתקוגניטיביות 
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית
.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.חברתית

עידוד  –אהבת הדעת וחדוות למידה 
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין
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מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://www.youtube.com/watch?v=jab6THorj08
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סיכום
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?מהי ערבות הדדית בקבוצה
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הקהילהלמעןקבוצה
החייםלבעליותורמיםממחזרים-סרטוןהקרנת
בקבוקיםחודשיםארבעהבמשךאספהמאזורהשבעהספרביתתלמידיקבוצת:תקציר
."חייםבעליצער"לאגודתנדיבהתרומהכךוהשיגהלמחזור
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התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.חברתית

עידוד  –אהבת הדעת וחדוות למידה 
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.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת
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עוזרהאחדכאשר,גורמיםשניביןשמתבצעתעזרהאותמיכהפעולתהיאהדדיתערבות
הדדיתלערבותנתייחס,זוביחידה.בקבוצהאויחידיםביןלהתרחשיכולההערבות.לשני

.קבוצהשל

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


פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

ערבות הדדית והקבוצה

.פעילות זו תעסוק בשאלת הערבות ההדדית בתוך הקבוצה ובדרכים לחיזוקה: תקציר

במליאהלדיוןשאלות
?עליכםהקשהמה?במשימהלהצליחלכםעזרמה•

מהלך הפעילות  
,החייםלבעליותורמיםממחזרים:בסרטוןהצפייהלאחר
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https://www.youtube.com/watch?v=bnsNBExCbJM


פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

ערבות הדדית והקבוצה

המשךומשימתחשיבהתשאל,השיעורלסיכום

.הרובידיעלשנבחרההתוכניתאתהכיתהבפנימציגים•
,השיעוריםבמהלךדיברנושעליהםולכישוריםלתכונותבהתאם,ואחתאחדכל•

.שנבחרהלתוכניתלתרוםיכולהואכיצדהבאהמפגשלקראתיחשוב
שיישלחמקווןבקישור,שיתופיקירבלוח,בביתהתלמידיםיבצעוהכתיבהאת•

.padletכדוגמתאליהם
החינוךמשרדמאתרהקירלהכנתהוראות•
כךייראההקיר•

חווינו את ערכה של הערבות  . למדנו על ביטויה של הערבות ההדדית בקבוצה ומצד הקבוצה
.ההדדית בתוך הקבוצה והבנו שערבות הדדית היא נדבך משמעותי להמשך קיומה של הקבוצה

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
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עידוד מעורבות חברתית
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.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  –צדק חברתי וערבות הדדית 
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://he.padlet.com/
https://youtu.be/ipHNpBr225U
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מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטלית6

מיומנויות אישיות

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

מיומנויות בין אישיות

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות



ערכים
פירוטערכים

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

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
ודמוקרטית

הכרת הערכים היהודיים והדמוקרטיים ומחויבות להם1.

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.
הכרה מכבדת של תרבויות ושל מורשות אחרות במדינה 2.

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.



פעילות,הדדיתהשפעה,מתמשכתפעילות,אינטרסים,ערכים,וזהותהשתייכות:מאפייניםמספרשלהםחברתייםתאיםהןאדםבנישלקבוצות
(למקור).ועודעדות,דתיות,אתניות,הנוערתנועת,הספרבית,הכיתה,המשפחה:כגוןאחרותקבוצותעלוהשפעהגומלין

היחסיםמערכת,משותפתאחתמטרהלפחותלהםשיש,גומליןיחסיביניהםמקיימיםשחבריה,יותראואנשיםשלושהבתחברתיתיחידההיאקבוצה
1994Byrne).מהקבוצהחלקעצמםתופסיםוהם,הדדיתתלותביניהםיש,ומובנתיציבהביניהם & Baron,(

.בקבוצהאויחידיםביןלהתרחשיכולההערבות.לשניעוזרהאחדכאשר,גורמיםשניביןשמתבצעתעזרהאותמיכהפעולתהיאהדדיתערבות
(המקור).כקבוצההדדיתלערבותנתייחסזוביחידה

ידע

ולהשיג דרכו ניתן לאחד כוחות , הקבוצה מהווה עבורנו מכשיר להשגת מטרות. אנחנו מצטרפים לקבוצה מתוך צורך בסיסי שלנו להתחברות ולשייכות
(המקור). משימות

ערךשוויוןכמוערכיםעוליםזהמנושא.הקבוצהלהתקייםתוכללאסובלנותביחסישיתופיותללאאך,משלווייחודמקוםישבקבוצהפרטלכל
(המקור).ואחריותעשייה,מעורבות,סובלנות,דמוקרטיה,שיתופיות,האדםריבונות,האדם
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