
לכיתה דב"הלמפתח 
דעות שונות, אנשים שונים:נושא היחידה

(SEL)רגשית חברתית למידה 
בדגש על ערך השונות
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המחודשת  " ב"הלמפתח "תוכניתזרקור על 
,לצוות החינוכי שלום רב

.מתפרסמת התוכנית המחודשת, "לשעת חינוך–ב"הלמפתח "שבהם אנו מציינים עשור לתוכנית , בימים אלה
(.SEL)למידה רגשית חברתית האופן שבו אפשר לקדם ומדגימות את ת /הבוגרפותחו בחיבור לדמות היחידות 
.  למידה החדשות לשיעורי חינוך בדגש על ערך השונות-אנו שמחות להגיש לכם את יחידות ההוראה, בשלב זה

?מה כוללת התוכנית
:למורה

:סילבוס לכל שכבת גיל המתפתח במעגלים הולכים ומתרחבים-סילבוס מעודכן . א
.במדינה ובחברה-כיתה ו ; בקהילה-כיתה ה ; בבית הספר-כיתה ד ; בכיתה-כיתה ג ; במשפחה-כיתה ב ; אני והזולת-כיתה א 

.  יחידות הוראה מובנות הכוללות מספר שיעורים והמציגות מגוון חלופות לבחירה-יחידות הוראה למידה. ב
.לניהול הלמידה וההתנסות בכיתה ובלמידה מרחוק( לרבות דיגיטליים)מגוון עזרים -עזרים . ג

:  לתלמידים
(.כרטיסי שיח ועוד, סיפורים, סרטונים, משחקים: כמו)עזרים מגוונים ללמידה ולהתנסות . א
(לרבות דיגיטליות)קבוצתיות וכיתתיות , משימות אישיות. ב

.יתפרסמו חומרים אלה ונוספים כיחידות דיגיטליות באתר, בהמשך. כחלק מפיילוט ראשוני, היחידות שלפניכם נשלחות אליכם כמצגות, בשלב זה
.בשאלות ובתוצרי הלמידה וההתנסות בכיתתכם, נשמח שתשתפו אותנו בתובנות

,  בהצלחה
זהבה שמש                                              אורית צאירי                                                                                             

תוכניותוח ממונה על החינוך החברתי ערכי                                                                       מנהלת אגף תכנון ופית
ל                                "לשכת המשנה למנכהאגף לחינוך יסודי                                                                                            
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דעות שונות–אנשים שונים : זרקור על הנושאמבוא  •
מאפייני הגיל

מסרים, מטרות
מיומנויות וערכים, ידע

אתה חושב אחרת, אני חושב כך–1שיעור 

?  מה בתמונה. 1שלב פתיחה•
מתבוננים בתמונה מזוויות ראייה שונות. 2שלב 

לא רואים מכאן  , מה שרואים משם-ציור –חלופה ב 
- zoom inסרטון –חלופה ג  zoom out

רחובמשאל. 1שלב מהלך•
מבררים דעות מגוונות. 2שלב 

משאל בית ספרי–חלופה ב 

סקר כיתתי: 1שלב סיכום•
אישיתמתנסים בהבעת דעה: 2שלב 

בשיח" עשה ואל תעשה"–2שיעור 

סיפורי אירוע. 1שלב פתיחה•
חוסר כבוד בשיח/ביטויי כבודמבררים. 2שלב 

בשביל הכבוד  -הפעלה –חלופה ב 
!  זה תלוי? שיח מכבד-הפעלה –חלופה ג 

משחק התאמה. 1שלב מהלך•
בשיח"עשה ואל תעשה"מבררים את כללי . 2שלב 

עשה ואל תעשה בשיח–הפעלה –חלופה ב 

לוואטסאפהכנת מדבקות –חלופה ב המדבקות של רונית–סיפור אירוע סיכום•

למעשהמהלכה–מקום לכל הדעות –3שיעור 
?לקדם בבית הספר/לשנותמה נרצה: מברריםפתיחה•

בהצעות שלנומשתפיםמהלך•

משוב מכבד להצעות החבריםנותניםסיכום•

מבנה היחידה והמתודות
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זרקור על הנושא–מבוא 

.'והיא מיועדת לכיתה ד,דעות שונות-אנשים שונים : יחידה זו עוסקת בנושא
:  בשכבת גיל זו חלה התקדמות ניכרת בהתפתחות השפה והחשיבה וביכולת של התלמידים

להביע רגשות ומחשבות•
לגבש דעה גם בנושאים השנויים במחלוקת ולהביע אותה דרך הצגת נימוקים רלוונטיים  •
.להבין ולקבל שלחבריהם עשויות להיות דעות שונות משלהם•

.שיח בנושאים לימודיים וחברתיים מהווה עבורם הזדמנות להצגת דעות שונות ולבירור נושאים השנויים במחלוקת
לגופו של "להבין את נקודת מבטו של הזולת ולהתייחס , חשוב לעודד את התלמידים לנהל שיח סובלני בנכונות להאזין למגוון דעות

".  לגופו של אדם"ולא " עניין
תורם לתחושת המוגנות ומאפשר , שיח ערכי המעודד את התלמידים להשמיע את דעותיהם ולכבד את המחזיקים בדעות שונות משלהם

.  להם לבטא את עצמם ללא חשש מלעג או זלזול

זרקור על הנושא

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה

כיתה וכיתה הכיתה דכיתה גכיתה בכיתה א

כל אחד
יחיד ומיוחד

משפחה מיוחדת  כל
,אנשים שוניםשונים ומתחבריםבמינה

דעות שונות
לכל אחד

כישרון מיוחד
–פסיפס ישראלי 

מתחברים לשורשים

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

הנושאים הנלמדים בדגש על ערך השונות



מטרות ומסרים–מבוא

'כיתה ד

שכבת הגיל

מתן לגיטימציה להשמעת דעות שונות•
היכרות עם ביטויי כבוד וחוסר כבוד בשיח•
בחינת השפעות התנהלות השיח על השותפים ועל רגשותיהם•

מטרות

גם אם היא שונה משלנו, חשוב שנאפשר לכל אחד להביע את דעתו•
כך שכל אחד ירגיש בטוח להביע דעתו, יש להגיב לדעות השונות באופן ענייני ומכבד•
דעות שונות תורמות להעשרת השיח ולהרחבת ההסתכלות על הנושא•

מסרים מרכזיים

דעות שונות-אנשים שונים 

הנושא
1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



מיומנויות וערכים, ידע–מבוא 

קוגניטיביות
(2)הצגה ושכנוע , (1)הבעה בעל פה ובכתב –אוריינות שפתית 

(3)הערכת מידע –חשיבה ביקורתית 
SEL))אישיות -תוך

(4)זיהוי רגשות–עצמית מודעות 
SEL))אישיות -תוך

(5)אישיים -ניהול יחסים בין–חברתית התנהלות 
(7)תרבותית -רגישות חברתית, (6)הבנת האחר -מודעות חברתית 

מיומנויות

כבוד האדם
(  8)כבוד לאדם ולהשקפותיו 

ערכים

ביטויי כבוד וחוסר כבוד כלפי דעות שונות•
השפעות השיח המכבד על רגשות השותפים•

ידע

ערכים

מיומנויות

להרחבה
1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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אתה חושב אחרת, אני חושב כך–1שיעור 



פתיחה-1שיעור 
תיאור השלבהשלב
פתיחה

מילים מתוקשבענן 

במליאה  
מתבוננים מזוויות ראייה שונות

?מה בתמונה–חלופה א 
תמונהבהתבוננו 1.
פתקיות שכתובים עליהן תשובות  . וידביק אותה על הלוח, יכתוב על פתקית מה הוא רואה בתמונהכל תלמיד2.

(.לצפייה בדוגמה)כך שתתקבל דיאגרמה המציגה את זוויות הראייה השונות , דומות יש להדביק זו מעל זו

(קישור )" מיליםענן "ניתן לאסוף את התשובות ב

נקודות לדיון
?  מהתוצאה שהתקבלהמה אפשר ללמד•

...(רוב התלמידים רואים בתמונה, תלמידים שונים רואים בתמונה דברים שונים)
(פרשנות, ידע, דמיון)? התמונהשונים ראו דברים שונים באותה שתלמידיםמה גרם לכך •
(.6)השותפים תארו את זוויות הראייה השונות של . ספרו על אירוע שהתרחש בכיתה? מה זה מזכיר לכם•

לא רואים מכאן  , מה שרואים משםציור–חלופה ב 
- zoom inסרטון  –חלופה ג  zoom out

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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https://digitalpedagogy.co/2018/08/30/wordart-%d7%a2%d7%a0%d7%9f-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a6%d7%91/#more-18963


מהלך-1שיעור 
תיאור השלבהשלב

במליאהמהלך

לדעות מגוונותנחשפים . 1

משאל רחוב–א חלופה 
"?מאיזה גיל אפשר לתת לילדים טלפון חכם: "כתבת החדשות שאלה עוברים ושבים ברחוב מה דעתם

.מה השיבוקראו 

משאל בית ספרי–חלופה ב 
: ס וישאלו את התלמידים"כל חמישה תלמידים ייכנסו לכיתה אחרת בביה

"?גיל אפשר לתת לילדים טלפון חכםמאיזה , לדעתכם"
.את תשובתםהמשיבים יתבקשו לנמק

נקודות לדיון. 2
(4)( חוסר נוחות, סקרנות, התלהבות, עניין, בלבול)? מדוע? הדעותאיך הרגשתם כשנחשפתם למגוון •
(3)( 'לא ענייניים וכו/ענייניים, מחשבהמעוררי, לא משכנעים/משכנעים)? מדוע? דעתכם על הנימוקים שהוצגומה •
(העדפה אישית, ניסיון, גיל)? ממה נובע השוני בתשובות:שערו•

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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סיכום-1שיעור 
תיאור השלבהשלב
במליאהסיכום

"סקר כיתתי"מתנסים בהבעת דעה אישית ב. 1
?אפשר לתת לילדים טלפון חכםמהו הגיל שבו: מה דעתכם. א

6כאשר קצה אחד של הקיר מייצג את גיל ,הסתדרו לאורך אחד הקירות בכיתה במקום המייצג את דעתכם
.15הנגדי את גיל והקצה 

המורה תכריז על גיל וכל מי שגיל זה מייצג את דעתו ירים את היד  
(1). יציגו את דעתם וינמקוילדים כמה . ב

נקודות לדיון. 2
?מה אפשר ללמוד על הכיתה שלכם בעקבות השיתוף בדעות השונות•

...(רוב ילדי הכיתה חושבים שילדים יכולים לקבל טלפון חכם בגיל, ...יש בכיתה שלנו מגוון דעות)
מאפשרת להבין טוב יותר את , מעמיקה את ההיכרות)? במה ההיכרות עם מגוון הדעות בכיתתכם תורמת לכם•

(7)( מעשירה, מוסיפה זוויות ראייה שונות, מעוררת חשיבה, האחר

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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עשה ואל תעשה בשיח–2שיעור 



פתיחה-2שיעור 
תיאור השלבהשלב
במליאהפתיחה

חוסר כבוד לדעות שונות/כבוד-סיפורי אירוע –חלופה א 
:  קראו את סיפורי האירוע1.
הדעותמקום לכל•
שיח ללא מוצא•

נקודות לדיון. 2
:בשיחשהתבטאו מכבדותציינו דוגמאות לאמירות •
:השפיע עלהשיח המכבד כיצד , לדעתכם•

הרגשות של המשתתפים•
תכנון הפסקה פעילה: קידום המטרה•
: בשיחשהתבטאו לא מכבדות ולשפת גוף ציינו דוגמאות לאמירות•
:השפיע עלהשיח הלא מכבד כיצד , לדעתכם•

הרגשות של המשתתפים•
תכנון הפסקה פעילה: קידום המטרה•

:חשוב לשוחח על ביטויי התנהגות המקדמים שיח מכבד כמו, למורה
.ועוד" מסרי אתה"ולא ב" מסרי אני"שימוש ב; (של עניין ולא לגופו של אדםלגופו)תייחסות לרעיון ולא לדובר ה; משיפוטיותהימנעות; הקשבה

:חלופות נוספות לפתיחה
בשביל הכבוד-הפעלה –חלופה ב 
!זה תלוי? שיח מכבד-הפעלה –חלופה ג 

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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מהלך-2שיעור 
תיאור השלבהשלב

בקבוצותמהלך
עשה  ואל תעשה בשיח

משחק התאמה  –חלופה א 
ועשרים כרטיסיםבשיח " אל תעשה"ו" עשה"לוח , לרשותכם

(.כללים ודוגמאות)כל אחד מהם במקום המתאים בלוח הניחואת הכרטיסים וקראו•
לוח הבקרהבדקו את התשובות בלוח שלכם באמצעות •

סמנו בירוק שני כללים שקידמו את השיח בסיפורי האירוע•
סמנו באדום שני כללים שעיכבו את השיח בסיפורי האירוע•

התכוננו להציג במליאה את הכללים שסימנתם•

במליאה  
.שסימנונציגי הקבוצות יציגו את הכללים•
(5)?בכיתהאלומדוע חשוב שתקפידו על כללים : שוחחו•

הפעלה  -ב חלופה 
"אל תעשה בשיח"ו" עשה"עשרים קלפי  , לרשותכם

התלמיד שהקלפים נמצאים בידיו כשהמוזיקה  . והעבירו את חפיסת הקלפים ביניכםמוזיקההשמיעו ,מעגלשבו ב
.  בכלל שמקדם את השיח או מעכב אותויקרא אותו בקול ויאמר אם מדובר , נעצרת ירים את הקלף העליון

.  אם לא השיב נכון הקלף חוזר לתחתית חפיסת הקלפים, אם השיב נכון הקלף נשאר אצלו

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



סיכום-2שיעור 
תיאור השלבהשלב
הוואטסאפשומרים על שיח מכבד גם בקבוצת סיכום

הוואטסאפשעליהם שוחחתם מתאימים לשיח גם בקבוצת " אל תעשה-כללי עשה "מכיתה ד חשבה שרונית 
.  מדבקות והציעה לחברי כיתתה להשתמש בהןכמהעיצבה היא . הכיתהשל 

המדבקות של רונית–סיפור אירוע –חלופה א 
:שהכינה רוניתהמדבקותקראו את 

?  מה דעתכם על היוזמה של רונית•
?להכין מדבקות אלומה גרם לה : שערו•
?הוואטסאפעל מה חשוב להקפיד בקבוצת •

לוואצאפהכנת מדבקות –חלופה ב 
.בוואטסאפשיח מכבד הכינו מדבקות שמעודדות שמירה על 

 Sticker Maker-ו( אנדרואיד)כלולה: בוואטסאפתוכלו להיעזר באפליקציות מומלצות ליצירת מדבקות 
Studio(אייפון.)

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

https://play.google.com/store/apps/details?id=ahaliav.fox.caloola&hl=iw
https://apps.apple.com/us/app/sticker-maker-studio/id1229012980


מהלכה למעשה–מקום לכל הדעות –3שיעור 



מהלכה למעשה–3שיעור 
תיאור השלבתיאור השלב

פתיחה

מהלך

סיכום

מאזינים למגוון הדעות ומציעים שינוי
ניתן  )לשפר לטובת כלל התלמידים /הספר שבהם חשוב לשנותמחיי בית של נושאים רשימהערכו . א

(.הפסקות פעילות ועוד, מסיבות ואירועים מיוחדים, ציון ימי הולדת, חלוקת המגרש בהפסקות: להתייחס ל

:  לשפר בנושא שבחרתם/מה צריך לשנות-את דעתכם הביעו . ב
(2).לשפר ויכתוב את ההצעה לשיפור ואת הנימוקים/כל תלמיד יבחר נושא שלדעתו חשוב לשנות•
.הוא ישתף את חבריו בדברים שכתב ויתלה זאת בלוח הכיתתי בנושא•
.בדברים שכתב ויתלה על הלוחישתף , מתייחסת למה שהוצג/משלימה/תלמיד שהצעתו דומה•

משובנותנים 
(8).  משוב ענייני ומכבדבהקפדה על , התייחסו לדברים שנאמרו, לאחר הצגת כל הדעות•
.הצעה אחת וחשבו בפני מי תרצו להציג אותה בבית הספר כדי לקדם זאתבחרו•

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה  
למעשה

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



שלבשיעורהכלי
פתיחהראשון  ?מה בתמונה1
פתיחהראשוןדוגמה-דיאגרמה 2
חלופה ב–פתיחה ראשון  לא רואים מכאן, מה שרואים משם-ציור 3

- zoom in-סרטון 4 zoom outחלופה ג-פתיחה ראשון

מהלךראשוןמשאל רחוב5
פתיחהשני  "מקום לכל הדעות"–סיפור אירוע 6
פתיחהשני"שיח ללא מוצא"-סיפור אירוע 7
בחלופה-פתיחה שניהכבודבשביל–הפעלה 8
חלופה ג–פתיחהשני  ! זה תלוי? שיח מכבד-הפעלה 9

מהלךשניבשיח" עשה ואל תעשה"-לוח קבוצתי 10
מהלךשניבשיח" ואל תעשהעשה"-כרטיסים לקבוצות11
מהלךשנילוח בקרה–ואל תעשה בשיח עשה12
סיכוםשני  דוגמה-לוואצאפמדבקות 13
מהלכה למעשהשלישיכרטיסי משוב14

ליחידהעזרים

המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



חזרה המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



חזרה המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



חזרה



: ושוחחוסרטוןצפו ב

(מבעד לחלון שבו מתבוננים הילדים)? מה רואים בתחילת הסרטון•

?מקומות נוספו במהלך הסרטון, חפצים, אילו דמויות•

?  מה משתנה בנקודת המבט שלנו במהלך הסרטון•

?יום שלנו-מה ניתן ללמוד מכך על חיי היום•

Zoom in zoom out

חזרה המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

https://www.youtube.com/watch?v=lhYblhdhQ1M


חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



נפגשו בהפסקה והתחילו לתכנן את ההפסקה הפעילה שתתקיים " נבון"בבית ספר , מכיתה ד, יובל ויעל, תומר
.בשבוע הבא

."עוד שנייה השיעור מתחיל. אנחנו לא נספיק... כבר מאוחר, בואו נתחיל, נו: "תומר
למישהו יש . אז המורה אמרה שהתפקיד שלנו הוא לתכנן את התחנות של ההפסקה הפעילה, טוב: "יובל

"?רעיון
מה  . והילדים יצטרכו להקפיץ את הכדור על המצנח, אני מציעה שנביא את המצנח מאולם הספורט: "תומר

"?דעתכם
שמתי לב שרוב הילדים העדיפו , כשהבאנו את המצנח, בפעם שעברה. אני לא בטוחה שזה יתאים":יעל

."תחנות אחרות וכמעט לא גילו עניין במצנח
!"אני מסכים עם יעל: "יובל הנהן בראשו ואמר

"?אז מה אתם מציעים, אני מבין, טוב: "תומר
"?מה דעתכם על קליעה למטרה: "יובל
?  "מה אתה חושב, תומר. וכדאי לגוון, אף פעם לא הייתה תחנה כזו. אני חושבת שזה רעיון מצוין: "יעל

."אבל נראה לי שילדים רבים יאהבו את זה, אני באופן אישי לא כל כך מתחבר לזה. זו הצעה טובה: "תומר
."אני מציע שניפגש בהפסקה הבאה כדי לתכנן את שאר התחנות, עוד מעט צלצול. מעולה: "יובל

מקום לכל הדעות

חזרה
המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



נפגשו בהפסקה והתחילו לתכנן את ההפסקה הפעילה שתתקיים , "היובל"מכיתה ד בבית ספר , רועי ושיר, אלון
.בשבוע הבא

."עוד שנייה השיעור מתחיל, יאללה, נו: "אלון
אני מציע שנאסוף את . אז המורה אמרה שהתפקיד שלנו הוא לתכנן את התחנות של ההפסקה הפעילה, טוב: רועי
...."כל ה
והילדים יצטרכו להקפיץ את הכדור על , נביא את המצנח מאולם הספורט! רגע רגע יש לי רעיון נהדר": אלון

."המצנח
." זו פעילות שמתאימה לתינוקות", במבט מזלזל, אמרה שיר, "זה ממש ילדותי"

היה תור ארוך של ילדים , בהפסקה הקודמת כולם אהבו את זה. את תמיד חייבת לפסול את מה שאני אומר: "אלון
."חייבים גם לעשות תחנה של משחקי רשת. שרצו לשחק במצנח

."כולם יאהבו את זה! בואו נעשה קליעה למטרה", הגיב רועי בתנועת יד מבטלת, "אתם לא בכיוון, איזה שטויות"
.אמרה שיר, "זה רעיון מעולה, קליעה למטרה"
.הגיב אלון, "את תמיד מסכימה עם כל מה שיובל אומר"

."אתה תמיד מדבר לא לעניין? ואתה: "שיר
...הפנה את גבו ונכנס לכיתה, אמר אלון, "תעשו מה שאתם רוצים. אי אפשר לתכנן אתכם כלום, טוב"

שיח ללא מוצא

חזרה
המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



...כי, היה מעניין להקשיב לך

...למדתי מהדברים שלך ש

...לשאול/הנימוקים שהצגת גרמו לי לחשוב

...אני תומך בהצעה שלך כי

הצגת את הדברים בדרך ברורה

...כדאי לחשוב על זה מכיוון נוסף. ת אחרת/אני חושב

משוב ענייני ומכבד

חזרה המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך



נספחים
מיומנויות דמות הבוגר1

ערכי דמות הבוגר2



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



לשעת חינוךב"הלמפתח 

פיתוח וכתיבה, ייזום
האגף לחינוך יסודי, ערכי-ממונה על החינוך החברתי, אורית צאירי
ל"לשכת המשנה למנכ, תוכניותמנהלת אגף תכנון ופיתוח , זהבה שמש

צוות היגוי
שפירונורית , קושלבסקירויטל , אורטל ליבנה, כהןענת , אתי זהבי, בראלאירית 

מדריכות המחלקה לחינוך לחיים בחברה

עריכת לשון
נילי גרבר

עיצוב עזרים
רעות שוורץ


