
 משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף א' לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה
 22-5623264 טלפון:- 99999 ירושלים 2רח' דבורה הנביאה 

  

  רת מופתהאמנה לקידום חב -האחר הוא אני 

 

 

 למנהלים שלום, 

 .מופת תחבר לקידום החינוך משרד שמוביל הערכי מהמהלך חלק אהי"האחר הוא אני"  האמנה

, וכפרטים כחברה לחיות נרצה לאורם המובילים הערכים לקידום יסוד אבן לשמש האמנה מטרת"

 בין תוףשילו הבנהל, סובלנותל, להידברות בסיס להוות. אדם הוא באשר האדם של רוחו את לבטא

 עליו המצע בבחינת שהם ותקשורת פעולה ערוצי, כללים, עקרונות לנסח ,החברה מרכיבי כלל

 "(ניא הוא האחר" אתר: מתוך" ).להם ומחוצה החינוך מוסדות תליוכ בין החינוך קהילת חיי יושתתו

 

רווחות בקרב ההתנהגויות הו הערכי: ברת מופתפעילות בנושא חללשיח והצעות מספר  לפניכם

  חבריה.

בחברת הילדים ערכים היישום את לזהות השיח והפעילות המוצעים בהמשך מאפשרים ללומדים 

 הספר.-בכיתה ובביתתחושת השייכות והמוגנות העשויות לקדם את התנהגויות ולשוחח על ה

ויגבשו כללים והסכמות  , יחתמו עליהך השיח יכירו הלומדים את האמנה לקידום חברת מופתבמהל

 ברוח האמנה וערכיה. 

לקידום ערכיה תוך אחריות ולעודד את הלומדים לפעול אמנה כיתתית מומלץ ליצור התהליך  בסיום

 ומחויבות.

 נדרשות לכיתתם.חשוב שהמחנכים יעיינו בהצעות לשיח ולפעילות וייצרו את ההתאמות ה

 

 

 

או באמצעות  "מפתח הל"ב"ניתן לשתף בתוצרי הפעילות ובאמנות שתיצרו באמצעות פורום 

 האתר: "האחר הוא אני".

 

 בברכה,

 אורית צאירי                                                   ש               יהודית קד

 ערכי -ממונה על החינוך החברתי                                      מנהלת אגף א' לחינוך יסודי 

 א' לחינוך יסודי ףבאג                                                                                 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/atochnit/hashaka.htm
http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?FID=27276&nCategoryID=11&nFatherForumID=&nLanguage=972
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                                ב' -הצעה לפעילות בכיתות א' 

  

 

 במליאה - שלב ראשון

 ערכים באיורים

 איורים של סיטואציות חברתיות שבהן בא לידי ביטוי יישום של ערכים המורה תציג ללומדים א. 

 ות הדדית(.)כמו: נתינה, אחריות, כבוד, סובלנות, שיתוף פעולה, ערב   

 : המשיך את המשפטים באמצעות סיפורב. המורה תזמין את הלומדים לבחור איור ול

 לדעתי הילדים באיור מרגישים..., כי... 

 לדעתי הילדים באיור חושבים..., כי... 

 לדעתי הילדים באיור אומרים זה לזה... 

 איורים לדוגמה:  

 ערכים במילים ובמעשים
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 בקבוצות - שנישלב 

 ערכים בכיתה שלנו

קבוצה תקבל מספר איורים ו"כרטיסי ערכים" )מומלץ להכין מראש כרטיסיות המציינות ערכים א. כל 

 שהילדים מכירים משיעורי "מפתח הל"ב", כמו: נתינה, אחריות, כבוד, שיתוף והשתתפות ועוד(.

להסביר איך הערכים וחברי הקבוצה יתבקשו לזהות אילו ערכים באים לידי ביטוי באיורים השונים 

 .באים לידי ביטוי באיורים שזיהו

 ב. חברי הקבוצה יבחרו אחד מהמסרים הבאים וישלימו אותו:

 

 .....................חשוב שנכבד זה את זה בכיתה, כך כולנו נרגיש..............................................

 .............................................בשבילנו זה אומר ............................... -" אהבת לרעך כמוך"ו

 , כולנו ..................................................................הכיתה ניקיוןשומר על  תנוימא אחד כשכל

 .............מישהו חושב אחרת ממני, אני מגיב...................................................................שכ

 ......................חשוב שנשתף חברים בפעילות, כדי ש .........................................................

 ....................מחבר שפגעתי בו, שנינו מרגישים..................................... סליחה מבקש כשאני

 ....................כך כולנו ...........................................................חשוב שנפנה זה לזה בנימוס, 

 כשחבר לא מגיע לכיתה מספר ימים, כדאי שהחברים ...........................................................

 .....................................................................................................כשחבר עצוב, חשוב ש

 

 במליאה - שלישישלב 

 יוצרים אמנה

 א. הלומדים יספרו לחבריהם במליאה על הערכים שזיהו ויציגו את המסרים שהשלימו.

 ב. המורה תסביר מהי אמנה.

 : על השאלות הבאות צרו מהמסרים אמנה וישוחחויג. המורה והלומדים י

 ורה: רצוי לנסח את המסרים ככללי התנהגות המוסכמים על ילדי הכיתה()למ  

  ?מדוע חשוב שכולנו ננהג בהתאם לאמנה 

 הספר אם ננהג כך? מדוע?-כיצד נרגיש בכיתה ובבית 

 ד. הלומדים יחתמו על האמנה ויתלו אותה בסביבה הלימודית.

 

 למורה:

 האמנה היא הסכם, מעין ברית בין ילדי הכיתה.

אמנה מבוסס על כך שילדי הכיתה מסכימים לקבל על עצמם את הערכים וההתנהגויות רעיון ה

 לפיהם יפעלו, כמו: נתינה, אחריות, כבוד, קבלת השונה, שיתוף והשתתפות ועוד.

יצירת האמנה מאפשרת לילדים לגבש שפה כיתתית ולבחון את ההתנהגויות שיאפשרו להם 

 להרגיש שייכים ומוגנים.
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 ד'                              -לפעילות בכיתות ג'הצעה  

 

 

 

 במליאה - שלב ראשון

 טוב ונעים בחברת הילדים

המורה תזמין את הלומדים לשתף ברגשות, במחשבות, בבקשות, במשאלות לב שיש להם בהקשר א. 

 הספר. -לחברת הילדים בכיתה ובבית

 ניתן לעשות זאת באמצעות השלמת משפטים, כמו:

 לי בכיתה כש... נעים

 אני שמח כשחבריי לכיתה...

 חשוב לי שחבריי יידעו שאני...

 אני רוצה לבקש מחבריי לכיתה ש...

 אני רוצה שיידעו עליי ש...

 הספר בבוקר אני...-כשאני מגיע לבית

 אני אוהב להשתתף ב...

 חשוב לי שיכבדו את רצוני ולא...

 כשמזמינים אותי להשתתף בקבוצה אני...

 צה שיכבדו את רצוני, ולא...אני רו

 מעצמי להתייחס לחבריי בצורה... אני מצפה

 אני מבקש מחבריי להתחשב ב...

 כשאני חולה, חשוב לי...

 

 להתנהגויות הרווחות בכיתה, לדפוסי ההתקשרותהרלוונטיים משפטים * מומלץ להציג ללומדים 

 ולמערכות היחסים ביניהם.  

 

 הלומדים.ים, התנהגויות וציפיות שהוצגו בדברי ערכעל גבי הלוח ב. המורה תרכז 

 ג. נקודות לדיון:  

 הספר? מדוע? -מי אחראי לכך שנרגיש נעים בכיתה ובבית 

 ?אילו התנהגויות גורמות לנו לחוש נעים? אילו התנהגויות גורמות לנו לחוש לא נעים 

 ? מדוע? זה קורה באופן מיוחדבאילו מצבים     

 אמץ על מנת להרגיש נעים בכיתה? מדוע? אילו התנהגויות חשוב שנ 

 מתחייבים שיהיה לכולנו טוב ונעים

 ובמעשים
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 שלב שני

 אני מתחייב

 .שלה ניח את כף ידו על גבי שמינית בריסטול וישרטט את קווי המתארכל לומד י - אישי

 את שמו והתנהגות אחת שהוא מתחייב לאמץ. הלומד מרכז כף היד יכתובב

 .שיאמץ כל לומד יציג את ההתנהגות שכתב - מליאהב

 

 במליאה -שלישי שלב 

 האמנה לקידום חברת מופת

  .לדברים עליהם שוחחואותם ותקשר  "אמנה" ו"חברת מופת" המורה תסביר את המושגים:א. 

ה עבור הכיתה יב. המורה תציג את האמנה לקידום חברת מופת ותברר עם הלומדים את משמעות

 בפרט והחברה בכלל.

 נקודות לדיון:ג. 

 או  באמנה חשוב שנאמץ גם בכיתתנו? האם יש ערךים אילו התנהגויות וערכים הנזכר

 להוסיף ל"כפות הידיים"? מדוע? התנהגות שתרצו 

  אנו מביעים באמצעות מביעה החתימה? ומה מדוע חשוב שנחתום על האמנה? מה

 החתימה?

 ד. ילדי הכיתה יחתמו על האמנה ויתלו אותה בסביבה הלימודית לצד כפות הידיים שהכינו.
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                                ו' -ילות בכיתות ה'הצעה לפע 

 

 

 במליאה - שלב ראשון

 חברת מופת

 משמעות הביטוי "מופת" )אפשר לבחון את הביטוי בהקשרים א. המורה תשוחח עם הלומדים על

 שונים: התנהגות למופת, יצירת מופת, דמות מופת, "ילד למופת" וכולי(.    

 חברת מופת" ותברר עם הלומדים מהי "חברת מופת" בעיניהם:המורה תציג את הביטוי "ב. 

 חברת מופת"?רואים בה ה שאנו כיצד מתנהגים אנשים שחיים בחבר" 

  ?אמונות,ב)אפשר להתייחס לשונות בגיל, במראה, בדעות, כיצד הם מתייחסים לשונה מהם 

 ביכולות, בצרכים, בכישרונות, במסורות, במנהגים ועוד.(     

 מדוע?  ים על החברה שבהם הם חיים?מה הם חושב 

 כמו: כבוד, נתינה, אחריות, ,בדבריהםג. המורה תרכז על גבי הלוח את הערכים שציינו הלומדים 

 מעורבות חברתית, שוויון, ערבות הדדית.   

 

 בקבוצות - שנישלב 

 הספר-מיישמים ערכים בכיתה ובבית

 רכים עליהם שוחחו במליאה.תצייר כף יד ותכתוב במרכזה את אחד העא. כל קבוצה 

 על מנת ליישם את הערךעליהם להתנהג כיצד ב. חברי הקבוצה יכתבו באצבעות כף היד 

 בחוג, בתנועת הנוער ועוד(. ,בטיול, הבמסיב, הבהפסק, בשיעור)   

 

 במליאה - שלישישלב 

 ! זה בידיים שלנו? חברת מופת

 ההתנהגויות עליהם שוחחו.את א. נציגי הקבוצות יציגו לחבריהם במליאה את הערך ו

 :ב. נקודות לדיון

  כחברה? )השפעות בתחום הלימודיו יישום הערכים וההתנהגויות יתרום לנו ככיתהכיצד 

 .(השפעות על היחיד ועל הקבוצה; השפעות על הרגשותובתחום החברתי;       

 ?מי אחראי ליישם זאת? מדוע 

  ת? עליהם שוחחנו מתקשרים לחברת מופהדברים כיצד 

  :ותברר עם הלומדיםג. המורה תציג את האמנה לקידום חברת מופת 

 או  אילו התנהגויות וערכים הנזכרים באמנה חשוב שנאמץ גם בכיתתנו? האם יש ערך

 התנהגות שתרצו להוסיף ל"כפות הידיים"? מדוע? 

  ?מה אנו מביעים באמצעות החתימה?מה מביעה החתימה? מדוע חשוב שנחתום על האמנה 

 ילדי הכיתה יחתמו על האמנה ויתלו אותה בסביבה הלימודית לצד כפות הידיים שהכינו. ד.

חברת מופת? זה בידיים שלנו! 

 ובמעשים
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