מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל פדגוגי
אגף א' שירות פסיכולוגי ייעוצי

מיפוי תכניות /מיזמים /פעילויות בנושא קבלת השונה
שם התכנית/
המיזם /הפעילות

אפיון
קהל
היעד

היקף התכנית
/המיזם/
הפעילות

תיאור התכנית

שותפים

קישור
לחומרים /אתר

יום הסובלנות
הבינלאומי תש"ף

תלמידי
חט"ע

מאגר מערכי
שיעור ,הפעלות,
מקורות מידע
ותוכן

מאגר מערכי -שיעור
לקהלי יעד שונים.

אתר המטה
לחינוך אזרחי
וחיים משותפים

יום הסובלנות
הבינלאומי תש"ף

דיבור אחר בחברה
וברשת

תלמידי
חט"ב
וחט"ע

מקבץ שיעורים
להעברה בכי תות,
כולל סרטונים
ומצגות
אינטראקטיביות.

תכנית מודולרית
הכוללת מספר
מערכי שיעור
העוסקים במפגש
בין תרבויות
וקהילות שונות
בחברה הישראלית,
ובדרך שבה
הרשתות
החברתיות
משפיעות על
מפגשים אלו.

שיתוף פעולה
בין מט"ח,
המטה לחינוך
אזרחי וחיים
משותפים
במשרד החינוך
ומיזם "דיבור
אחר" (שיתוף
פעולה ייחודי בין
גוגל ישראל,
קרן לאוטמן,
מכון שחרית
ומיזם 'לחיות
יחד')

דיבור אחר
בחברה וברשת:
הסבר על התכנית

מקבץ שיעורים מתוך
תכנית "כישורי חיים"
(בדגש על פיתוח
סובלנות ,מניעת
גזענות וזכויות אדם)

תלמידים
ב'  -ט'

מגוון מערכי
שיעור לתלמידים

שיעורים העוסקים
בהכרה בשוויון
זכויות ,שוויון
הזדמנויות ,סובלנות
וקבלה של כל בני
האדם ללא הבדל
בין המשתייכים
לקבוצות שיוך
שונות כגון מגדר,
מין ,גזע ,לאום ,דת,
תרבות וכו'

שפ"י – אגף
תכניות סיוע
ומניעה

"ברוכים השווים"

אנשי

מגוון שיעורים
וסדנאות העומדים

לקט פעילויות
לפתיחת השנה

(מתוך "אוגדני
כישורי חיים "
ומיתוך פיתוחי
שפ"י משנת
תשע"ג ,תשע"ד)

דיבור אחר-
בחברה וברשת
(לאתר התכנית)

שפ"י – אגף
תכניות סיוע

רח' דבורה הנביאה , 2ירושלים 91911,טל'  02-5603251פקס 02-5603256
شارع دبورا هنبيئة  ,2اورشليم-القدس 91911 ,هاتف  02-5603251فاكس www.edu.gov.il | 02- 5603256

מקבץ שיעורים
מתוך אוגדני
תכנית "כישורי
חיים"
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חינוך
תלמידים
ב' –י"ב
"קש"ר  -קשב ושיח רב
תרבותי"

אנשי
חינוך
תלמידים
ז' –י"ב

גם בפני עצמם
וגם כרצף

ובכלל העוסקות
בנושאים -

ומניעה

"ברוכים השווים"

מגוון אנושי ,דמיון,
שונות ,מקום ,שוויון.
 14מפגשים
למורים /
לתלמידים

הקניית מיומנויות
ותפיסה ערכית
לקיומו של שיח מוגן
בנושאים
קונפליקטואלים.
מתן מקום לריבוי
ולמגוון של דעות
מתוך עמדה של
הקשבה לסיפור
האישי – האנושי
תוך הדגשת
הכוחות של האחר
ולא מיתוך עמדה
ביקורתית
המחפשת הכרעה

"המפגש עם קהילת
מבקשי המקלט
בישראל"

תלמידים
ז' – י"ב

שיעור אחד

"האחר הוא אני -
הזמנה להתבוננות"

אנשי
חינוך

מצגת לעבודה
סדנאית או
לחשיבה אישית

"מדינת ישראל -סופר
ישראלנד?"

תלמידים
ז' – י"ב

שיעור אחד

"אל תלעגו לי"

תלמידים

 4פרקים
המעובדים לכ30-

דיון וסדנא המזמנים
עיבוד של חוויית
המפגש עם קהילת
"מבקשי המקלט"

פיתוח של שפ"י
נכתב ע"י
פסיכולוגים
ויועצים ומבוסס
על הגישה
הנרטיבית.

שפ"י – אגף
תכניות סיוע
ומניעה

"קש"ר -קשב ושיח
רב תרבותי"

"המפגש עם
קהילת "מבקשי
המקלט" בישראל"

בישראל.
מצגת מחשבתית
להעמקה בתפיסת
"האחר

שפ"י – אגף
תכניות סיוע
ומניעה

"האחר הוא אני-
הזמנה
להתבוננות"

הוא אני".
דיונים וסדנאות
אודות חיים בחברה
רב

שפ"י – אגף
תכניות סיוע
ומניעה

"מדינת ישראל-
סופר ישראלנד?"

תרבותית.
יצירת סביבה
אכפתית ע"י חיזוק
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יוצרים סביבה בטוחה
ומכבדת

ג' – ו'

שיעורים

פרקים  1עד 4

"אל תלעגו לי"
פרקים 1-4

מיומנויות וכישורים
ב 4-תחומים
.1הבעת רגשות
.2אכפתיות
והתחשבות
.3פיתרון יצירתי
לסכסוכים
.4קבלת השונה

"מונעים מהוגנות
ומונעים גזענות -
העוגן ההוגן שלי"

אנשי
חינוך
ותלמידים
ג'  -ו'

 3שיעורים /לשיעורים
וסדנאות העומדים
גם בפני עצמם
וגם כרצף

תכנית לקידום ערכי
הוגנות ,שוויון
ודמוקרטיה תוך
מניעת פגיעה
באחר,

וועדה משרדית
"מונעים מהוגנות
ומונעים גזענות-
העוגן ההוגן שלי"

מניעת אפליה
חברתית ומניעת
גזענות.
"מונעים מהוגנות
ומונעים גזענות  -שיח
רב תרבותי מוגן
והתנהלות במצבי
קונפליקט"

"תלמידים למען
תלמידים  -כולנו
גיבורי אל! "

תכנית לפיתוח
אחריות אישית
וחברתית והתמודדות
עם בריונות

אנשי
חינוך
ותלמידים
ט'  -יב'

אנשי
חינוך
יסודי
תלמידי
חטיבה
עליונה
'-יב

הצעה לשיעורים
וסדנאות
הכוללים:
מפגש לחדר
מורים ו6-
שיעורים
לתלמידים
העומדים גם בפני
עצמם וגם כרצף
ערכה להרחבת
ידע בקרב צוותי
החינוך.

בנושא אחריות
אישית וחברתית
ומניעת בריונות

שיעורים וסדנאות
לפיתוח שיח רב
תרבותי מוגן,
התנהלות במצבי
קונפליקט ומניעת
גזענות

ידע אקד מי עדכני
בתחום מניעת
בריונות וחינוך
לעמדה של אחריות
אישית וחברתית,
מלווה בתכנית
חינוכית בכיתות
בנושא מחוללות
עצמית ויכולת
להשפיע ולעצור
מצבי בריונות

וועדה משרדית
"מונעים מהוגנות
ומונעים גזענות-
שיח רב תרבותי
מוגן והתנהלות
במצבי קונפליקט"

שפ"י – אגף
תכניות סיוע
ומניעה

"תלמידים למען
תלמידים-כולנו
גיבורי אל! תכנית
לפיתוח אחריות
אישית וחברתית
והתמודדות עם
בריונות"
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מינהל פדגוגי
אגף א' שירות פסיכולוגי ייעוצי

כולל מס'

ופגיעה.

 10שיעורי כישורי
חיים לתלמידי
יסודי
 7שיעורים
לתלמידי חטיבה
עליונה י' יא' יב'
זהות ונטייה מינית

תלמידים
ז -יב

מדריך לעבודה עם
תלמידים עולים
למניעת שימוש
באלכוהול וסמים:
גישה רב -תרבותית

על יסודי
בהתייחס
לתלמידים
יוצאי
אתיופיה
וחבר
העמים

מגוון
סדנאות סיפורים
אישיים

היכרות עם הנושא
הלהטב"י –בירור
עמדות ,ערכים,
רג שות והתנהגויות
פעילויות לקראת
היום הבינלאומי
למאבק בהומופוביה
או בגזענות בכלל

 4שיעורים

תפיסה רב
תרבותית
להתמודדות עם
תופעת השימוש
בסמים ובאלכוהול

שפ"י -היחידה
למיניות ומניעת
פגיעה מינית
בילדים ובני
נוער בשיתוף
חוש"ן

פיתוח שפ"י
כתבה נגה
נחשון

זהות ונטייה מינית
יום ההבנה – היום
הבינלאומי למאבק
בלהט"בפוביה

מדריך לעבודה עם
תלמידים עולים
למניעת שימוש
באלכוהול וסמים:
גישה רב-תרבותית

ולתלמידים
בפנינמיות
"מקום לכולם" -דחייה
חברתית בבית הספר

מורים
יועצים
פסיכולוגים
(המערך
המסייע)

חוברת הדרכה
לצוות החינוכי
להתמודדות עם
דחייה חברתית

התוכנית משלבת
ידע תיאורטי בנושא
דחייה חברתית,
מפגשים להכשרת
הצוות ,מערך
שיעורים באמצעות
סרטונים לתלמידי
כיתות ד'  -ו' ,אימון
פרטני לתלמיד,
עבודה עם הורים

שפ"י אגף
תכניות בשיתוף
עם אשלים.
מבוסס על
דוקטורט של
ד"ר אוסנת
בינשטוק

מקום לכולם -דחייה
חברתית בבית
הספר
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