
המאגר הלאומי לשיעורי חברה  

יחידת לימוד מקוונת

חברה ונוערמינהל
אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות



,  תוכניות, אגף תכניםמשרד החינוך
הכשרה והשתלמויות

יוצאים לדרך חדשה

זהות ושייכות: ציר

' יחידה לימוד מקוונת לכיתה י
מעבר לחטיבה עליונה

השביל הזה מתחיל כאן"
בין סניף בנק למעין

לא תמיד מסומן, לא סלול
..."  השביל הזה מתחיל כאן

אהוד בנאי



מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

מקורות

מבוא למורה

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

יוצאים לדרך חדשה: נושא היחידה
'יחידת שיעור חינוך לכיתה י

אוריינות : קוגניטיבי
, חשיבה ביקורתית, שפתית

אוריינות , חשיבה יצירתית
.דיגיטלית

,  מודעות עצמית: תוך אישי
.  הכוונה עצמית

,  מודעות חברתית: בין אישי
. התנהלות חברתית

אהבת הדעת וחדוות •
הלמידה

צדק חברתי וערבות  •
.הדדית

בנושאשוניםשיעוריםשלושההמכילהלימודיחידתלפניכם
.בזוםדקות45–למותאםשיעורכל.העליונהלחטיבההמעבר

.השלושהמתוךאחדבשיעוררקלבחורניתן
:השיעוריםשלושתלהלן

.מעברים והתחלות חדשות-1שיעור 
.תקוות ואתגרים–נעבור את זה יחד -2שיעור 
.תיאום ציפיות והסכם כיתתי–זה בידיים שלנו -3שיעור 

אישיתאחריותבלקיחתיתנסוהתלמידים–היחידהמטרת
הם.החדשהבמסגרתוהקליטההמעברבתהליךוקבוצתית

הקשריםחשיבותאתויבינוביניהםההיכרותאתיעמיקו
עלומקליםוהקבוצההפרטאתכמעצימיםהחברתיים

.מעברתהליכי

הכיתה כקבוצה חברתית: ציר
מיומנויות וערכים           , ידע

דיון דילמה1.

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד2.

ביצועי הבנה3.

פיתוח נקודות מבט מגוונות4.

עידוד מעורבות חברתית5.

הכרת השונה6.

מבוא למורה

3שיעור 2שיעור 1שיעור 

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-lack-of-successes-as-tool-empowers-learning/
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/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/


.חדשילדהסרטוןאתנציג

מעברים והתחלות חדשות

?הפתיחאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי

וישנםישנםקודמותמשניםזהאתזהמכיריםחלקנו.העליונהבחטיבההראשונההכיתההיא'יכיתה,רביםספרבבתי

.חברתיכתאשלנוהכיתהלבנייתתהליךלקדםעלינו,לכן.חדשיםתלמידיםגם

.כיתתיותנורמותובנייתציפיותתיאום,התלמידיםביןהיכרות:כוללזהתהליך

ביחסערכיתוהתנהלותחברתייםכישוריםברכישת,כמתבגרים,לנותסייע,הכיתהבמסגרתהחברתיתההתנסות

.הקרובהלסביבתנו

בעזרתעליהםלהתגברדרכיםונציעחדשלמקוםבכניסההעוליםבאתגריםנדון,ביננוההיכרותאתנעמיק,זובפעילות

.הקבוצה

:לדיוןשאלות

?הספרלביתשמגיעחדשילדעלעוברמה:הסרטוןמתוך▪
?שונהמה?הםמה?בסרטוןשראינולמהדומיםמאפייניםישהאם,חדשהלמסגרתנכנסיםאתם,היום▪
?בהסתגלותלסייעיכולהחדשהלמסגרתנכנסיםיחדשכולכםהעובדהכיצד▪

1' שיעור מקוון מס

1שיעור 

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

https://www.youtube.com/watch?v=Su7J8jtk91o&feature=youtu.be


מעברים והתחלות חדשות

:הפעילותמהלך
קבוצתי'קולאז

.בזוםחדריםפיעלתלמידיםחמישהשללקבוצותנתחלק1.

:הבאותההנחיותפיעלמשותף'קולאזתכין,קבוצהכל2.

משותףעמודלתוךוכיתובתמונותלגרוראחדלכלהמאפשר)photocollageהשיתופיהכליבאמצעותדיגיטלי'בקולאזהמחישו

.(קבוצתי'קולאזוליצור

?ביניכםהמשותפיםהקוויםומה?הקבוצהמחבריאחדכלמייחדמה▪

?חדשלמקוםהמשותפתבכניסהתסייעהקבוצהכיצד:רעיונותהעלו▪

enterעלהקליקו–להמשך

.וכיצד כקבוצה ניתן להתמודד עם המעברמאיתנונתנסה בפעילות בה נברר מה משותף ומה מייחד כל אחד , בשיעור זה

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

1' שיעור מקוון מס

1שיעור 

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf
https://www.photocollage.com/


מעברים והתחלות חדשות

:הפעילותמהלך
קבוצתי'קולאז

.הקבוצהחבריביןוהמשותףהייחודיאתותסבירשיצרה'הקולאזאתתציגקבוצהכל

:במליאהדיון
?הקבוצהחבריעלחדשמשהולמדתםהאם•
?הכיתהתלמידיכלביןשמצאתםהמשותףהמכנהמה•
?העליונהבחטיבההקליטהבתהליךלכםתסייע,בפעילותשלכםהקבוצהחבריעםההיכרותכיצד•
?מה עזר לכם להתמודד עם המעבר(. ארץ חדשה, בית ספר, מעבר דירה)שתפו בדוגמאות למעברים בחיים •

בחזרה למליאה

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

1' שיעור מקוון מס

1שיעור 

enterהקליקו על –להמשך 



?הסיכוםאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי

כלשללייחודיותביטוילתתוניסינוביננוההיכרותאתהעמקנו.חדשהלמסגרתוכניסהמעבריםעלדיברנו,זהבשיעור
.בינינוולמשותףמאיתנוואחתאחד

.בעברשחווינושוניםמעבריםלאורכקבוצההמעברעםלהתמודדניתןכיצדביררנו

.קטןאחדבמעשהולוהקבוצהמחברילאחדלעזורשלנוהכוחאתהממחיש,טקסטאו"היםוכוכבהילד"סרטוןעםנסיים

:לדיוןשאלות
?הכיתהחברישארשלההסתגלותעללהשפיעיכולמכםאחדכלכיצד•
?הפעילותבמהלךחבריכםעלאועצמכםעלחדשמשהולמדתםמה•

מעברים והתחלות חדשות

1' שיעור מקוון מס

1שיעור 

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

https://www.youtube.com/watch?v=mOIB6Fa2vPc


"כוכב הים"סיפור 

תוךאלמהחוףעצמיםומשליךהיםלידעומדצעיראישראיתי,החוףעלמטיילבעודיהימיםמןביום

השפלבואעםשםנותרומהםשאלפיםים-כוכבימהחולמריםהאישכיגיליתימתקרבבעודי.האוקיינוס

.שכזומטלהעצמועללוקחהואמדועהאישאתשאלתי.האוקיינוסלתוךאחדאחדחזרהאותםומשליך

חוףשלקילומטריםישנםכיוהודעתילולעגתי.ימותוספקללאהיםכוכביזאתיעשהלאאםכיהשיבהאיש

,חשב,עצרהצעירהאיש,לרגעישנהאכןשמעשהומאמיןבאמתהואכייתכןושלאים-כוכביאלפיועשרות

!"הזהלאחד...משנהזה":אמרליםחזרהאותומשליךהואבעודמהחוףנוסףים-כוכבהריםואז

1' שיעור מקוון מס



:הפעילותמהלך

."נושבתהרוח":קבוצתימשחק

סרטוניםשמעלהמילכלנושבתהרוח":לדוגמה.ענייןתחוםאותחביביתאר"...שמילכלנושבתהרוח":יאמרהראשוןהמתנדב1.

"ליוטיוב

."מהמטבחכוסשיביאהמשפטעםשמזדההמי":לדוגמה.שנאמרהמשפטעםלמזדהיםמשימהיגדירהמתנדב2.

.חלילהוחוזרהמתנדבשלהחלטתופיעלהמזדהיםלאחדעוברהתור3.

.לדוגמההיגדיםרשימתמצורפת

תקוות ואתגרים–נעבור את זה ביחד 

:המשחקלסיכוםשאלה

?הכיתהחבריביןההיכרותבהעמקתיסייעו,במהלכואליושנחשפתםוהמידעהמשחקכיצד

?הפתיחאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי
.מאיתנוואחתאחדכלשלהאישייםובאתגריםבתקוות,קטנותבקבוצותונדוןביננוההיכרותאתנעמיק,זהבשיעור

.וככיתהכיחידים,האתגריםעםוהתמודדותבציפיותלעמידהדרכיםנציע,בקבוצות

2' שיעור מקוון מס

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

2שיעור 



:לדוגמההיגדים-"נושבתהרוח":קבוצתימשחק

.כלשהובמקוםשמתנדבמילכלנושבתהרוח•

.מוסיקליבכלישמנגןמילכלנושבתהרוח•

.ספורטיביתבפעילותשעוסקמילכלנושבתהרוח•

.בביתשמבשלמילכלנושבתהרוח•

.ביםבקיץשהיהמילכלנושבתהרוח•

.ליוטיובסרטוניםשמעלהמילכלנושבתהרוח•

.יוטיובראחרישעוקבמילכלנושבתהרוח•

.נוערשבתנועתמילכלנושבתהרוח•

.מחמדחייתלושישמילכלנושבתהרוח•

לשלבמקשרזההיגד)חבריםעםקפה/שוקולשתותשאוהבמילכלנושבתהרוח•

.(בפעילותהבא

2' שיעור מקוון מס



"קפהבביתיושבים"–הפעילותמהלך

.קפהבביתשאנונדמיין•
.(והמחשבהמקלדתעלרבהזהירות)משקהלעצמוייקחאחדכל•

.וכדומהפופים,בפניםישיבהפינת,בחוץישיבהפינת,בר:במסעדהאזוריםפיעלבזוםלחדריםנתחלק•
.מנותפיעלאויחדהתפריטמנותכלאתלהגישניתן•

.מנותפיעלהשאלותעלויענותפריט-האתיפתחוהקבוצהחברי•

.הכיתהחבריכלעםבמליאהתשובותינואתנשתף•

תקוות ואתגרים–נעבור את זה ביחד 

?התקציראתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי
להתמודדותודרכיםאתגרים,קשייםיחדנציף,לשנייהאחדונתחברנכירבו,קפהלביתהכיתהאתנדמה,זובפעילות

.עמם

2' שיעור מקוון מס

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

2שיעור 

enterהקליקו על –להמשך 

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf


:במליאהלדיוןשאלות

.עמםלהתמודדותדרכיםהציעו?בקבוצותשעלוהעיקרייםהאתגריםהםמה,לדעתכם•
?אלואתגריםעםהתמודדותלצורךלרתוםרוציםהייתםמיאת•

תקוות ואתגרים–נעבור את זה ביחד 

2' שיעור מקוון מס

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

2שיעור 



(אי אפשר בלי! )קינוח... ו:מנה עיקרית:מנה ראשונה לבחירה

ספרו לחברי הקבוצה מידע מפתיע  ➢
.עליכם

ספרו לקבוצה משהו מצחיק שקרה  ➢
.לכם במעבר למקום חדש

שתפו את הקבוצה בציפייה משמעותית  ➢
.עבורכם בכניסה לחטיבה העליונה

: תוספת למנה העיקרית
שתפו באתגר שלדעתכם תצטרכו  ➢

.השנהאיתולהתמודד 

הציעו דרכים בהן הקבוצה יכולה לסייע ➢
.  בהתמודדות עם האתגרים שעלו



?הסיכוםאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי
.ביננוההיכרותאתהעמקנו,זהבשיעור

.עימםלהתמודדותדרכיםהצענו,כןכמו.בחייםבמעבריםהעוליםהמשותפיםהאתגריםאתהצפנו
.מאתנואחדכלשללהצלחתוותתרוםהכיתתיהגיבושבתהליךלנותסייע,לקבוצההשייכותתחושת

:לדיוןשאלות

?מעברעםלהתמודדותיותרטובלנולסייעיכולותמשותפותפעולותכיצד•
.כאלהפעולותעלחישבו•

:פורדהנרישלציטוטעםתמונהנציג,לסיכום

.התחלהזולהתאסף"
.התקדמותזוביחדלהישאר

".הצלחהזוביחדלעבוד

תקוות ואתגרים–נעבור את זה ביחד 

2' שיעור מקוון מס

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

2שיעור 





זה בידיים שלנו  
תיאום ציפיות והסכם כיתתי

הפלאותבארץאליס:מתוךקצרקטענקרין

:לדיוןשאלות

?"הנכונההדרך"אתלמצואלכםעוזרמה,חדשבמקוםנמצאיםאתםכאשר•
?לדעתכםמתכווןהואלמה"בהליכהשתתמידיהעיקר":לאליסאומרהחתול•
?העליונהלחטיבהלמעברזאתלקשרניתןכיצד•

?הפתיחאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי
שלנוהמשותפתלפעילותהכרחיתאשרכלליםשלמוסכמתמערכתנקבע.הכיתהחבריביןציפיותנתאם,זהבשיעור
.בעתיד

.במעברולהצלחההשייכותלתחושתתתרום,חבריווכלפישלוההשתלבותכלפייגלהאחדשכלהאישיתהאחריות

3' שיעור מקוון מס

3שיעור 

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

https://www.youtube.com/watch?v=yvbsJ8brtN4


:הפעילותמהלך
.שלובמחשבוישמוראישיבאופןזאתימלאתלמידכל,הקבוצתיאט'בצ"ציפיותתיאום"לטבלתקישורלכםנשלח,כעת1.
.לכיתהמחברינושלנוהציפיותאתמיליםענןהמקווןהכליבאמצעותיחדנכתוב2.

שנזכרומיליםכאשר,המיליםשל'קולאזמכינהוהתוכנהתשובותיואתכותבמשתתףכלבומראששהוכןדיגיטליכלי-מיליםענן
.יותרגדולותבאותיותמוצגותפעמיםיותר

.מיליםלענןדוגמה

:המיליםענןתוצאותבעקבות
?מדוע,הרבההכיעצמןעלשחזרוהציפיותהןמה•
?ליישוםהריאליותהציפיותהןמה•
?מוסכמיםכלליםמספרלכדיאלוציפיותלנסחניתן,לדעתכםכיצד•

.לציפיותהתואמיםכלליםלחמישהשלושהביןיחדננסח,כעת
.כיתתיהסכםלניסוחודוגמאותבהסברנעזר

.הכיתתיההסכםלניסוחפורמט

:לדיוןשאלות
?כיצד ניתן ליישמם? האם כולם ניתנים ליישום, הסתכלו על הכללים שכתבנו•
?מהו תפקידכם ביישום כל אחד מהכללים•

תיאום ציפיות  –זה בידיים שלנו 
והסכם כיתתי

3' שיעור מקוון מס

3שיעור 

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

https://digitalpedagogy.co/tag/%D7%A2%D7%A0%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/


ציפיות מהמורהציפיות מחברי לכיתהציפיות מעצמי

טבלת תיאום ציפיות



ענן מילים



שימו,כיתתיהסכםניסוח

?הרצויהההתנהגותמהי1.

?לביצועהאחריותמוטלתמיועלמתבצעתהיאכיצד2.

.וברורהחיוביתבשפהלנסחכדאי3.

:כיתתיהסכםדוגמאות

.רשותשקיבלמירקמדבר✓

.השולחןעלמקשקשיםולאהציודעלשומרים✓

.הכיתהמוועדותבאחתשותףיהיהתלמידכל✓

:להרחבה

פדגוגימרחב–ותקנוןציפיותתיאום

לדעתלב–כיתתיהסכםוניסוחציפיותתיאום

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/hinuch-hevrati/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/teom-zipiyot-takanon/
http://www.levladaat.org/content/360


:שלנוהכיתתיההסכם

✓_______________________________________

✓_______________________________________

✓_______________________________________

✓_______________________________________

✓_______________________________________

✓_______________________________________



?הסיכוםאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי
.ליישמןדרכיםוהצענושלנווהקבוצתיותהאישיותהציפיותאתהצפנו,זהבשיעור

.אלובציפיותלעמודבכדיולהתמידאחריותלקחתעלינוכי,הבנו
.בכיתהשהעלנוהעיקריותהציפיותעלהמבוססכיתתיהסכםיצרנו

הערבותתחושתאתותקדםבהנאה,בהצלחהבמשימותבעמידהלקבוצהתסייעבשניאחדתמיכהכיהבנו,הדרךלאורך
.הכיתהחברישלההדדית

:לסיכוםשאלות
?הכיתתיההסכםביישוםלהתמידנצליח,לדעתכםכיצד•
?הפעילותבמהלךלכיתהחבריכםעלאועצמכםעללמדתםמה•

.ציפיותלתאםשוכחיםכאשרקורהמההמתארהומוריסטיסרטוןנקרין

תיאום ציפיות  –זה בידיים שלנו 
(סיכום)והסכם כיתתי 

3' שיעור מקוון מס

3שיעור 

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

?מי מתנדב לעצב את ההסכם הכיתתי ולשלוח לכולנו

https://www.youtube.com/watch?v=h5aEVGkkgVo


2030מיומנויות הבוגר 
סוג המיומנויות#כותרות

מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית 4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטאלית6

אישיות-מיומנויות תוך

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

אישיות-מיומנויות בין

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובאלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות



ערכים
פירוטהערכים

אהבת הדעת וחדוות הלמידה
עידוד הסקרנות והעניין1.
שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.
מחשבה עצמאית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
ודמוקרטית

הכרות ומחויבות לערכים יהודיים ודמוקרטיים1.

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.
היכרות וכבוד לתרבויות ומורשות אחרות במדינה2.

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.



מעברים
.למשנהואחדנושא,מצב,פעולה,ממקוםהתקדמותאושינוי"כמוגדרמעבר
Roeser,2009)המתבגריםהתפתחותעלניכרבאופןמשפיעים,ולתיכוןבינייםלחטיבתיסודיספרמביתמעבריםכינמצא & Eccles)המעבר,למשל

Blyth.חברתייםקשריםויצירתהישגים,בלימודיםענייןגילוי,העצמיתהמסוגלותתחושתעלמשפיעההתבגרותגילבמהלךהספרבתיבין &
Simmons, 1987)).

מושגים-ידע 

עצמיתמסוגלות
Self:באנגלית efficacy.שלנוהיכולתאתתופסיםאנחנובהלדרךמתייחסתוהיא,בנדורהאלברטהחברתיהפסיכולוגשפיתחמושג

אתמעריךגבוההעצמיתמסוגלותתחושתבעלאדם.משימהלבצעיכולתולגביהאדםשלבאמונהמדובר.מסוימתלתוצאהשתביאהתנהגותלבצע
מסוגלותתחושת,זאתלעומת.ומכשוליםקשייםלנוכחגםבביצועמאמץלהשקיעאותומובילוזה,כגבוההמטלהעםבהצלחהלהתמודדיכולתו
ביצועלשםלהתאמץהמוטיבציהאתמחלישזה,שלוהיכולותאתתואמתשלאככזועליוהמוטלתהמשימהאתלתפוסלאדםגורמתנמוכהעצמית

.כישלוןעללמחשבותוגוררהמשימה

שייכות
.והרחוקההקרובה,הסובבתמהחברהחלקלהרגישהיאומשמעותה,האדלריאניתהתיאוריהפיעלהמרכזייםהערכיםאחדהיאשייכותתחושת
.עצמילביטחוןומכאןגבוהעצמילערךתורמתגבוההשייכותתחושת.שליליותאוחיוביותבדרכילהשיגהוניתןסובייקטיביתהיאהשייכותתחושת



מושגים-ידע 

חברתיתא
כישוריםולהקנייתחברתיתללמידהזירהמשמשתחברתיכתאהכיתה.וקבוצתיתאישיותמטרותלהשגתמשותףבאופןהפועליםאנשיםקבוצת

.בינאישיים

ציפיותתיאום
לפעילותהכרחיתכלליםשלמוסכמתמערכתקביעת.המשותפתוהפעילותהתקשורתלנהליהמשתתפיםמציפיותהמרכבחברתיהסכםיצירת

.בעתידהמשותפת

פנימישליטהמוקד
שליטהממוקדלהבדיל.והבנתההמציאותעלההשפעהמידתאתלבחורבאפשרותוישוכיעצמוהיחידבתוךטמונהרביםלמצביםשהאחריותהבנה
.אחריםעללהתנהלותוהאחריותאתמשליךהיחידבו,חיצוני

אישיתאחריות
בחרהואאם,וסביבתוחברתווכלפיעצמוכלפישלוופעולותיומעשיושלבתוצאותלשאתחייב,בוגרבהיותושהאדםהיאשמשמעותומוסריערךהיא

.במסגרתופעולותינועלוחשבוןדיןלתתוחייביםעצמנועללוקחיםשאנותפקידבכלטמונהאחריותכןכמו.החופשימרצונובהם


