
לכיתה הב"הלמפתח 
מיוחדלכל אחד כישרון : נושא היחידה

(SEL)חברתית -למידה רגשית
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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כישרון מיוחדלכל אחד: זרקור על הנושאמבוא  •
מאפייני הגיל

מסרים, מטרות
מיומנויות וערכים, ידע

קשת של כישרונות–1שיעור 

מגווניםכישרונות בתחומים-חידון .1שלב פתיחה•
שיח על מגוון כישרונות. 2שלב 

דומינו כישרונות-משחק –חלופה ב 
חיבור פשוט-סרטון –חלופה ג 

דמויות שמימשו כישרונות  -קלפים. 1שלב מהלך•
פיתוח כישרונות אישייםשיח על. 2שלב 

חידון-גרסה דיגיטלית

מסכמים תובנותסיכום•
את הכישרונות שלנומגלים–2שיעור 

"הכי טוב"–שיר. 1שלב פתיחה•
יום-יכולות ומימושן בחיי היוםשיח על. 2שלב 

?מי יודע, מי מכיר-חידון –חלופה ב 
כישרונות על הבמה  -הפעלה –חלופה ג 

סיפורי אירוע. 1שלב מהלך•
שיח על מימוש כישרונות בכיתה. 2שלב 

?מהן החוזקות והיכולות שלי–ממלאים שאלון אישי סיכום•

"לקהילהותורמים–מממשים את הכישרונות שלנו "–3שיעור 
" ק על המיםלשח"סרטון . 1שלב פתיחה•

על יוזמה למען הקהילהשיח . 2שלב 
:מהלכה למעשהמהלך•

מבררים צורך קהילתי ובוחרים יוזמה 
ומבצעים את היוזמה למען הקהילהמתכנניםסיכום•

מבנה היחידה והמתודות
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זרקור על הנושא–מבוא 

?מה מייחד אותי מאחרים: המאופיינת בשאלות הקשורות לזהות האישית שלהם, נמצאים בתקופת ההתבגרות' תלמידי כיתה ה
.  עם מגוון הכישרונות והיכולות שלהם מהווה ציר מרכזי בגיבוש הזהות האישיתהיכרות ? בקבוצההמקום שלי מה 

.לזהות את החוזקות שלהם ולממש הזדמנויות לביטוי אישי, המתבגרים שואפים לחקור ולגלות את עצמם
.חקר עצמי זה מסייע להם בגיבוש זהות עצמית ייחודית ובביסוס מקומם בקבוצת השווים

.לכל אחד כישרון מיוחד: יחידה זו עוסקת בנושא שונות בכישרונות בדגש על המסר
:  היחידה מאפשרת לתלמידים

את מגוון הכישרונות והיכולות של היחיד והקבוצהלהכיר •
הקבוצה והקהילה, הזדמנויות למימוש מגוון הכישרונות לתועלת היחידליצור •

.השיח הערכי בנושא תורם לחיזוק תפיסת העצמי של התלמידים ולבירור מקומם הייחודי בקבוצות השווים

זרקור על הנושא

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה

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

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

הנושאים הנלמדים בדגש על ערך השונות



מטרות ומסרים–מבוא 

'כיתה ה

שכבת הגיל

מגוון כישרונות בתחומים שוניםשישנוהעלאת המודעות לכך •
היכרות הפרט עם כישרונותיו ויכולותיו  •
הקבוצה והקהילה, הבנת החשיבות שבמימוש הכישרונות לתועלת הפרט•

מטרות

חשוב שכל אחד יכיר את מגוון כישרונותיו ויממש אותם למענו ולמען הקהילה•
חשוב שנכיר בכך שהזולת בעל מגוון כישרונות ונכבד זאת•

מסרים מרכזיים

לכל אחד כישרון מיוחד

הנושא
1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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מיומנויות וערכים, ידע–מבוא 

קוגניטיביות
(2)הבעה בעל פה, (1)מטקסט מידע חילוץ : אוריינות שפתית

SEL))אישיות -תוך
(4)מסוגלות עצמית , (3)הכרת העצמי : עצמיתמודעות 

SEL))אישיות -בין
(5)תקשורת: חברתיתמודעות 

מיומנויות

(6)כבוד לאדם ולזכויותיו : כבוד האדם•
(  7)מעורבות חברתית: צדק חברתי וערבות הדדית•

ערכים

כישרונות בתחומים שונים•
דרכים מגוונות למימוש הכישרונות•

ידע

ערכים

מיומנויות

להרחבה

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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קשת של כישרונות–1שיעור 

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



פתיחה-1שיעור 

תיאור השלבהשלב
במליאהפתיחה

חידון–כישרונות בתחומים מגוונים -חלופה א  
."כישרונות בתחומים מגוונים"התבוננו בלוח . א

:בלוח מופיעים שישה עשר רמזים לבעלי מקצוע בארבעה תחומים שונים
.המקצוע המסתתרים מאחורי הרמזיםגלו מי הם בעלי •
(ספורט, קולנוע, מוזיקה, רפואה)מיינו את בעלי המקצוע לארבעה תחומים •
כישרון  , כישרון חיקוי, כישרון מוזיקלי)? אילו כישרונות ויכולות בולטים חשוב שיהיו לבעלי המקצוע שזיהיתם. ב

(  יכולת להנהיג ועוד, כתיבה
?  מי סייע לבעלי המקצוע לגלות את הכישרונות שלהם/מה, לדעתכם. ג

כישרונות בתחומים מגוונים  :משחק מיון–גרסה דיגיטלית 

:חלופות נוספות לפתיחה
משחק-דומינו כישרונות –ב חלופה 

סרטון-חיבור פשוט –חלופה ג 

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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https://clic.kim/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D


מהלך-1שיעור 

תיאור השלבהשלב
דמויות שמימשו כישרונותמהלך

במליאה. א
.שמונה דמויות שפיתחו את הכישרונות שלהןהמציגהחבילת קלפים לרשות המורה 

:לכל דמות שלושה קלפים
הכישרון שלה, תמונתה, שם הדמות-הראשון 

מידע הקשור לגילוי ולפיתוח הכישרון-השני 
מסר שהדמות מאמינה בו-השלישי 

כל תלמיד יקבל קלף המתייחס לאחת הדמויות ויחפש בחדר שני תלמידים שברשותם קלפים נוספים  -
.המתייחסים לאותה הדמות

(5).שלושת התלמידים ייפגשו לשיח על הדמות וכישרונה-

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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מהלך-1שיעור 

תיאור השלבהשלב
בשלשות. במהלך

:  ושוחחו, המופיע בשלישיית הקלפים שברשותכם, הדמותקראו את המידע על 
?  מהו הכישרון שלה? מה אתם יודעים על הדמות•
(מאוחר יותר, בבגרות, בילדות)? באיזה שלב התגלה הכישרון שלה•
?איך פיתחה את הכישרון•
?  כיצד?עודד אותה לפתח את הכישרון/מי עזר לה•
? ואיך מסר זה קשור לפיתוח הכישרון שלה, איזה מסר מעבירה הדמות•

כתב חידה דיגיטלי–חידון כישרונות : גרסה דיגיטלית

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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סיכום-1שיעור 

תיאור השלבהשלב

במליאהסיכום
שיתוף  . א

.כיצד פיתחה את הכישרון שלה ומהו המסר שלה, נציגי השלשות יספרו על הדמות

נקודות לדיון. ב
:אפשר ללמוד מהדברים שעליהם שוחחתם עלמה •

(אדם יכול להיות בעל כמה כישרונות, יש מגוון כישרונות בתחומים שונים)כישרונות •
(הסביבה יכולה לעזור בגילוי ובפיתוח הכישרון, ניתן לפתח כישרון בכל גיל)גילוי ופיתוח הכישרון •
, להתאמן/לתרגל; אמונה עצמית, התמדה, נחישות, סקרנות)? מה יכול לעזור לאדם לפתח את הכישרון שלו•

(לשאול ולחקור, ללמוד
?כיצד? מדוע? מה מהדברים שעליהם שוחחתם הייתם רוצים לאמץ•

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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?מה הכישרון שלי–2שיעור 



פתיחה-2שיעור 
תיאור השלבהשלב
במליאהפתיחה

שיר-ה שיש /הכי טוב–חלופה א 
הכי טוב: האזינו לשיר•
:שוחחו•

(1). תארו אותם. הילד והילדה בשיר מספרים על הכישרונות שלהם•
?מדוע?מה הם מבקשים מאחרים שיאמרו להם בנוגע לכישרונות שלהם•

הכישרונות שלנו
.ערכו רשימה של הכישרונות שלכם ותלו בכיתה•
.התבוננו ברשימה וזהו את הדומה והשונה בין הכישרונות שלכם•
:  שוחחו•

(6)? לכישרונות שלכםבנוגעמה הייתם רוצים שאחרים יאמרו לכם •
?  מה הייתם רוצים לומר לאחרים?לכישרונות שלכםבנוגעמה הייתם רוצים לומר לעצמכם •

:חלופות נוספות לפתיחה
חידון-? מי יודע, מי מכיר–חלופה ב 
הפעלה–כישרון על הבמה –חלופה ג 

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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https://www.youtube.com/watch?v=fNcMtlnHdkI&feature=youtu.be


מהלך-2שיעור 
תיאור השלבהשלב

בקבוצותמהלך

-המצורפים ו את סיפורי האירוע קרא
הכישרונות של חן: כמה קבוצות יקבלו את סיפור האירוע•
הכישרונות של רותם: האירועכמה קבוצות יקבלו את סיפור •

במליאה
(.2)נציגי הקבוצות יספרו על הכישרונות של חן ורותם וכיצד תרמו לכיתה מכישרונותיהם 

נקודות לדיון
? מדוע חשוב שכל פרט יכיר את כישרונותיו ויהיה מודע לכך שגם הזולת בעל כישרונות•
,  לתחושת הסיפוק והאושר, תורם להתפתחות האישית)? כיצד מימוש הכישרון של הפרט יכול לתרום לפרט•

(מביא להישגים
?  כיצד מימוש הכישרון של הפרט יכול לתרום לכיתה•

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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סיכום-2שיעור 

תיאור השלבהשלב
אישיסיכום

?החוזקות שלימהן
. בשמונה קטגוריותחוזקותהמפרט שאלון אינטליגנציות לפניכם 

(.3)את ההיגדים המתארים אתכם ביותר בכל קטגוריה קראו את השאלון וסמנו . א
.מספר ההיגדים הגבוה ביותרשלוש קטגוריות שבהן סימנתם את -זהו שתיים. ב
:אלובקטגוריות המפורטותהיזכרו במקרה שבו מימשתם בהצלחה את החוזקות. ג

?כיצד?איזו חוזקה מימשתם•
? כיצד הרגשתם•
?  תגובות קיבלתםאילו •

.בכיתהתוכלו לשתף בכך את חבריכם

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה 
למעשה
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מהלכה למעשה–3שיעור 
מממשים את הכישרונות שלנו ותורמים לקהילה



מהלכה למעשה–3שיעור 
תיאור השלבהשלב
פתיחה

מהלך

סיכום

תורמים מהכישרונות שלנו לקהילה
לשחק על המים צפו בסרטון •
:כדורגל עבור ילדי האיקבוצת ילדים בתאילנד שיזמה והקימה נבחרתמציג הסרטון•

?מה הצורך שזיהתה קבוצת הילדים•
הקמת : התייחסו לשלבים השונים)? כיצד ביטאו  ילדי הקבוצה את הכישרונות שלהם במימוש היוזמה•

(  המשחק, הכשרת המגרש, האימונים, הקבוצה
להם לבטא את הכישרונות  איפשרה, חיזקה את תחושת הגאווה)? כיצד תרמה יוזמה זו לילדים החיים באי•

(.זימנה להם עיסוק מהנה בשעות בפנאי, שלהם

.צורך שיש לקהילה שלכםציינו •
(.7)ילדי הכיתה ויבטאו את מגוון כישרונות העלו רעיונות ליוזמות שיתנו מענה לצורך•
התפתחות  ; סיפוק, משמעות, תחושת אושר)? כיצד מימוש היוזמה עשוי לתרום לילדי הכיתה ולקהילה: שוחחו•

(4)( הקשר עם הקהילהחיזוק; אישית

.ובצעו אותהאת היוזמה תכננו

1שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

2שיעור 

פתיחה

מהלך

סיכום

מבוא

3שיעור 
מהלכה  
למעשה
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https://www.youtube.com/watch?v=jU4oA3kkAWU
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פתיחהראשון  לוח כישרונות בתחומים מגוונים-חידון 1

חלופה ב–פתיחה ראשון  דומינו כישרונות-משחק 2

חלופה ג–פתיחה ראשון  חיבור פשוט-סרטון 3

מהלךראשוןקלפי דמויות שמימשו כישרונות-משחק 4

מהלךראשוןכתב חידה דיגיטלי–חידון כישרונות 5

פתיחהשניהכי טוב שיש –שיר 6

חלופה ב–פתיחה שני? מי יודע, מי מכיר-חידון 7

חלופה ג–פתיחה שניכישרונות על הבמה-הפעלה 8

מהלךשניכרטיס קבוצתי-הכישרונות של חן –סיפור אירוע 9

מהלךשני  כרטיס קבוצתי–הכישרונות של רותם –סיפור אירוע 10

סיכוםשני?שליהחוזקותמהן –שאלון אינטליגנציות 10

עזרים ליחידה

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



לוח
כישרונות  
בתחומים  

מגוונים

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



"דומינו כישרונות"-' הצעה א

חזרה





"דומינו כישרונות"-' הצעה א חיבור פשוט

:ושוחחוחיבור פשוטצפו בסרטון 

?איזה כישרון מיוחד יש למרי•

? כיצד היא מבטאת אותו•

? מדוע?כיצד מרגישה מרי בשיעורי מתמטיקה•

?מה היא בוחרת לעשות כשחומר הלימוד קל מדי עבורה•

(המורה, המנהלת, המשפחה, החברים)?כיצד מגיבה הסביבה לכישרון של מרי•

?  מה הייתם מציעים לשותפים השונים לעשות•

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

https://drive.google.com/file/d/1Skl9GAr2QVZuprMO8sujPL5XhEI5sP7A/view


נחלת הכלל: התמונות



נחלת הכלל: התמונות



נחלת הכלל: התמונות



נחלת הכלל: התמונות
חזרה



"דומינו כישרונות"-' הצעה א כתב חידה דיגיטלי–חידון כישרונות 
החידון . התלמידים מתוודעים לשמונה דמויות מן העבר וההווה שמימשו את הכישרונות המיוחדים להם, במשחק

ופתרון , בכל דף מופיעה חידה על אחת הדמויות שעל הילדים לפתור.מורכב מרצף של חידות על דמויות אלו
החידות יציגו את הדרך שבה צעדה הדמות כדי לממש כישרונותיה ואת הקשיים  , לרוב. החידה הוא שם הדמות

.אם היו, שעימם התמודדה
.התלמידים כותבים את הפתרון במקום המיועד לכך

.י קוד"המעבר מחידה לחידה נעשה באמצעות פתיחת הכספת ע
גם הקלדה  . )הקלדת התשובה הנכונה מזכה את התלמידים בקוד מספרי שיש להקליד בכספת שבתחתית העמוד

הקלדת הקוד פותחת את ( יי קיי'י ללא ליאונרדו או רולינג ללא ג'דה וינצ: לדוגמה, חלקית של השם מתקבלת
.הכספת ואת האפשרות למעבר לחידה הבאה

.שבדףשיעודד את התלמידים לפנות לרמזים הקלדת תשובה שגויה יופיע משוב בעקבות 
.כדאי לעודד את התלמידים לפנות לרמזים לפני כתיבת התשובה

:הרמזים
.בצד כל דף חידה מופיעים שני רמזים
.אחת מארבע הדמויות היא הפתרון לחידה. ומסרים של הדמויות, מאגר של ארבע דמויות מבין השמונה

.או תמונה שקשורים לדמות, שיר, סרטון: שמוביל לרמז נוסף### אייקון
.עד לדף הסיום, התלמידים עוברים מחידה לחידה

!בהצלחה
לחצו כאן: קישור לדף הפותח

בשקופית  . )לחיצה על שם הדמות מביאה לדף החידה על הדמות: פירוט החידות על פי סדר הופעתן בחידון
חזרה(הבאה

https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94?lang=he


"דומינו כישרונות"-' הצעה א כתב חידה דיגיטלי–חידון כישרונות 

חזרה

קוד לכספת הרמז הדמות והחידה מספר החידה

123456 (בתחתית הכריכה כתוב שם הסופרת)של אחד מספרי הארי פוטר כריכהתמונת  יי קיי רולינג'ג 1

35356 שנה למותו500תערוכה לרגל -יוטיובסרטון  'ליאונרדו דה וניצי 2

72347 שלומי שבת ועדן אלנה-יוטיובסרטון  עדן אלנה 3

899891 ם בחיפה"ח רמב"תמונה של ביה ם"הרמב 4

635241 "ענפי ספורט אולימפיים"בנושא משחק זיכרון  לינוי אשרם 5

54562 תמונה של יונה עם עלה זית עדה יונת 6

333322 "ירושלים של זהב"נעמי שמר שרה -יוטיובסרטון  נעמי שמר 7

321321 אלברט איינשטיין-יטיובסרטון  אלברט איינשטיין 8

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8_%D7%95%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%A1%D7%A4%D7%A8.jpeg
https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2/0?lang=he
https://www.youtube.com/watch?v=TXNm_vA8O4Y
https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%94%D7%9C%D7%91-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/0?lang=he
https://youtu.be/OxmEnMdRJq4
https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-6/0?lang=he
https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-8/0?lang=he
https://clic.kim/%D7%A8%D7%9E%D7%96-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-5
https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-4-%D7%90/0?lang=he
https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-4/0?lang=he
https://youtu.be/UGfkf0CxMRw
https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-3/0?lang=he
https://youtu.be/M8Nk3-ptI4k
https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-7/0?lang=he


"דומינו כישרונות"-' הצעה א

חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



חזרה



מתוך אתר ברנקו וייס חזרה



נספחים
מיומנויות דמות הבוגר1

ערכי דמות הבוגר2



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


