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, תוכניות, אגף תכניםמשרד החינוך
הכשרה והשתלמויות

אורח חיים דמוקרטי: ציר
מועצת תלמידים בית ספרית  

ככלי ליישום דמוקרטיה
'ט–' יחידה מומלצת לכיתות ח

היה אתה השינוי  "

שאתה רוצה לראות  

" בעולמך

(מהטמה גנדי )
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מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

מקורות

מבוא למורה

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

: נושא היחידה

מועצת תלמידים בית ספרית ככלי ליישום דמוקרטיה
'ט–' יחידת לימוד מומלצת לכיתות ח

ולבנילתלמידיםמאפשרתהחינוךבמערכתהתלמידיםמועצת
.ומהותיתמעשית:דמוקרטיחייםבאורחהתנסותנוער

שלושההמכילה(היברידית)משולבתלימודיחידת,לפניכם
.זהבנושא'דק45-כשלשיעורים

.השלושהמתוךאחדבשיעורלבחורניתן
:להלן שלושת השיעורים

למה לי מועצת תלמידים–1שיעור 
השינוי מתחיל בי–2שיעור 
תהליך דמוקרטי כיתתי, בחירות לנציג מועצה–3שיעור 

: ציר

אורח חיים דמוקרטי

מבוא למורה

3שיעור 2שיעור 1שיעור 

מאגר סרטים

חשיבה:יותקוגניטיב
,תיצירתיחשיבה,תביקורתי
דיגיטליתאוריינות

מודעות:יותאישתוך
תעצמיהכוונה,תעצמי

מודעות: יותאישבין
התנהלות,תחברתי
גלובליתאוריינות,תחברתי

עידוד סקרנות ועניין•
שאיפה למצוינות ולמיצוי  •

יכולות
מחשבה עצמאית ויוזמה•
השתתפות בתהליכים •

דמוקרטיים בחברה
כבוד לאדם ולזכויותיו•
סולידריות ועזרה לזולת•
מעורבות חברתית ואזרחית•

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד1.

פיתוח נקודות מבט מגוונות2.

הכרת השונה3.

עידוד מעורבות חברתית4.

הבנית ידע בסביבה דיגיטלית5.

הגדרת בעיות ופתרונן6.

לקיומהיתוודעוהתלמידים,היחידהבאמצעות–היחידהמטרת
,השפעתהתחומיואתתפקידהאתיבינו,התלמידיםמועצתשל

דמוקרטיבחירותהליךיקיימוולבסוףתוכןבתחומיבבחירהיתנסו
לחודשיםמומלצתהפעילות.מכיתתםמועצהנציגלבחירת

.למועצהלבחירותכהכנהבשנההראשונים

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=54
https://www.movieland.academy/
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/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/
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/building-knowledge-in-a-digital-environment/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/defining-problems-and-resolve-them/


מה יוצא לי מזה–מועצת תלמידים 

.מיולמעןמטרותלאילו,הוקמהמדוע:הספרבביתהתלמידיםמועצתשלחשיבותהעללעמודננסה,זהבשיעור

.הספרבבתיהתלמידיםמועצותמטרות:להרחבהנוסףידע

.החינוךממוסדותאחדהנהלתשכתבהדמיונימכתב(בכיתהאובזום)נציג•

ברוחנאוםלשאתאוהמכתבאתלהקריאלכיתהלהזמינואוהחינוכיבמוסדהנהלהצוותחברשלסרטוןלהקליטאפשר,לחלופין

.דומה

('כיתהקפצהאחותי'הקומיתמהסדרהקצרקומיסרטוןלהקריןגםניתן)

שאלות לדיון

?  מה דעתכם על המכתב•

.נמקו את תשובתכם? האם לדעתכם המכתב נכתב בשיתוף נציגי התלמידים•

.הסבירו? האם לדעתכם פעולות הייעול טובות•

?מהן? האם יש לכם הצעות אחרות לפעולות ייעול•

1שיעור 

1שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

https://www.youtube.com/watch?v=ur6sAt0O1VA&ab_channel=yesVODKIDS


מכתב של הנהלת המוסד החינוכי

1שיעור 

1שיעור 

בית הספר מקיף זכויות

,מורים ותלמידים יקרים, הורים

. קיצוץ תקציבים מטעם משרד החינוך והרשות המקומית פגע בתקציב בית הספר וגרם לקושי כלכלי משמעותי
:משום כך אנחנו נאלצים לנקוט צעדי ייעול

ביטול מסיבות פורים וחנוכה . א
סגירת הקפיטריה בבית הספר. ב

לטובת תגבור למידה לקראת מבחנים ביטול שיעורי חינוך. ג
צמצום נבחרות הספורט . ד
סגירת מגמת תקשורת. ה
.מ כדי לחסוך בעלויות הסעה"ק20הסיורים והפעילויות מחוץ לבית הספר יתקיימו במרחק של עד , כל הטיולים. ו

.לפזר ולבטל את מועצת התלמידים בבית הספרהחלטנו , כחלק מצעדי הייעול, בנוסף
.איננו רואים צורך במועצת התלמידים הבית ספרית שכן בית ספר ממילא אינו מוסד דמוקרטי

.ההחלטה התקבלה אתמול בישיבת ההנהלה של בית הספר והועברה לידיעת ועד ההורים הבית ספרי
.נודה לסיועכם ולהתחשבותכם

,בברכה
ירונירון 

מנהל בית הספר



מכתב נוסף של הנהלת המוסד החינוכי

1שיעור 

1שיעור 

בית הספר מקיף זכויות

,יקריםותלמידיםמורים,הורים

ההוריםועדלידיעתוהועברההספרביתשלההנהלהבישיבתהיוםהתקבלהההחלטה
ספריהבית

לעדכונכם.

שישתלמידים.הבגרותבמקצועותתגבורלטובתממחריוסבהמועצהשלהפעילותחדר
החללפנותמוזמניםהתלמידיםלמועצתכהעדשהופנובעיותאוהצעות,שאלותלהם

.ההנהלהלמזכירותמהיום

,בברכה
ירונירון

הספרביתמנהל



הבסיס החוקי והערכי לפעילותה של מועצת התלמידים

.הספרבביתתלמידיםמועצתשתהיהחשוב,לדעתכםמדועטיעוניםהציגוJamboardהכליבאמצעות:'אשלב

.המועצהשלקיומהנגדטיעוניםיעלווחלקהמועצהשלקיומהבעדנימוקיםיעלומהתלמידיםחלקשבודיבייטלקייםגםאפשר

. חדרים בזוםבכיתה או באמצעות , תלמידים5-4בנות נתחלק לקבוצות , כעת:'שלב ב

.בכרטיס המשימהמומלץ להיעזר . כל קבוצה תכין תוכנית פעולה לשינוי החלטת ההנהלה

.  הצגת תוכניות הפעולה בפני המליאה או בפני נציג מטעם הנהלת בית הספר:'שלב ג

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

1שיעור 

1שיעור 

דיון במליאה בעקבות תשובות התלמידים ובעקבות התוצאות שמופיעות בלוח השיתופי

?אלו? לשתף בהם את נציגי התלמידיםשחייביםהאם יש נושאים בבית הספר או במערכת החינוך •

של משרד  " ל"חוזר מנכ"להיות מועצת תלמידים גם מתוקף חייבתהאם אתם מודעים לכך שבכל בית ספר •

?מדוע לדעתכם בחרו גופים כל כך בכירים להבטיח זאת? שחוקק בכנסתחוק זכויות התלמיד וגם מתוקף החינוך 

https://www.youtube.com/watch?v=Few7JADk2Zs
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=54
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/Tikun_Chok_Zchuyot_Talmid2004.htm


הבסיס החוקי והערכי לפעילותה של מועצת התלמידים

1שיעור 

1שיעור 

משימהכרטיס

!!!הספרבביתתלמידיםמועצתלהיותשחייבתלשכנעהכדיההנהלהאללפנותהנכונההדרךמהיחישבו

.('וכושאלון,אינסטגרם)?כמוכםשחושביםהספרמביתתלמידיםלגבשתוכלוכיצד•

,פגישה,מכתב:קבילדמוקרטיהליךכל)?ההנהלהבהחלטתבמאבקכםלרשותכםעומדיםאמצעיםאילו•

.(במבואההצגה,דיון

.ומאפשרמכבדשיחעלהקפידו•

.הבאיםלעקרונותהתייחסוהמשימהבביצוע?להציגשתרצוהעיקרייםהטיעוניםמהם•

לארגוןאולקבוצה,לאדםביטוימתן
,מוסכםתקנוןפיעלעבודה,שוויוניתהצבעה,בחירות:כגון)דמוקרטייםהליכיםבושמתקיימים

(הרובהכרעת
.בענייןמוכנס,שותף,מיודעאדםהיות-
.ערבות,מחויבות,בתוצאותנשיאה-



הבסיס החוקי והערכי לפעילותה של מועצת התלמידים

1שיעור 

1שיעור 

:אלועקרונותפיעלהדבריםעיקריאתנסחו

פתיחהמשפט

(הספרבביתתלמידיםמועצתלהיותחייבת)....כילהוכיחהיוםמבקשיםאנו

...הדמוקרטיהיסודותאתנוגדתהחלטתכםכי,הנהלהצוות,בפניכםולהוכיחלטעוןמבקשיםאנו

.(למיניהםתקנונים,ל"מנכחוזר,חוקים)מחייביםבמסמכיםמעוגנתתלמידיםמועצתשלקיומהחובתכילהוכיחמבקשיםאנו

הדבריםעיקרי

...כיהיאהעיקריתטענתנו

(החינוכילמוסדהתלמידיםשלוהשייכותהמעורבותלתחושתשתורםודמוקרטיייצוגיגוףהינההתלמידיםמועצת)....כיהיוםבפניכםנוכיחאנו

....כימחלוקתלהיותיכולהולאאין

הדיוןמהלךתיאור

....כיטענתנואתהמבססותהשכבותמכלהספרביתותלמידיאנחנושהעלנונימוקיםהיוםבפניכםנביא

סיכוםמשפטי

.ייפגעולאבוביטויםויכולתלמוסדשייכותםשתחושתכדיהספרבביתלייצוגזכותםאתהמבקשיםהתלמידיםלטענותתענוכינבקש



דוגמות לפעילות של מועצות תלמידים בית ספריות

1שיעור 

1שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

לדיוןשאלות
?מהסרטוניםשמשתקףכפימשמעותיתשלכםהספרבביתהתלמידיםמועצתמדוע•
?מדוע?הספרלביתהמועצהלחשיבותבנוגעעמדתכםאתשיניתם,בשיעורהדיוןבעקבותהאם•
?הספרבביתותקניתמשפיעה,משמעותיתתלמידיםמועצתלקיוםתרומתכםלהיותיכולהמה•

שלוהשפעהמעורבותהמאפשרוייצוגינבחרכגוףובתפקידההתלמידיםמועצתשלבחשיבותהדנו,זהבשיעור
.הספרבתיבחייהתלמידים

.ההנהלהנציגעםדיוןובקיוםהתלמידיםמועצתשלבנחיצותהההנהלהלשכנועטיעוניםבכתיבתהתנסנו

:פעילותןאתהמציגיםהארץברחבישוניםבגילאיםתלמידיםמועצותשלסרטוניםבמספרנצפהלסיום

הכרמלטירתאריאלתיכון,התלמידיםמועצת–סרטון•

האורןגינזבורג,התלמידיםמועצת–סרטון•

אשקלון'אעירוני,התלמידיםמועצת–סרטון•

רעותמכביםמודיעין,התלמידיםמועצתשלקורונההנחיות–סרטון•

https://www.youtube.com/watch?v=8mtJJ9Ik2SE
https://www.youtube.com/watch?v=7_vLfjPZYwc&ab_channel=%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=LPCQSo64ZbM&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%90'%D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=W63A5Ymab-0&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA


השינוי מתחיל בי

2שיעור 

2שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

שאלות למחשבה

?מדוע? לשיר או לסרטון–לאן אתם משייכים את עצמכם •
?  מה לדעתכם גורם לאנשים להיות אדישים ולא להצביע בבחירות לנציגיהם•
?כיצד? אפשר להפיג אדישות ולעודד השתתפות ומעורבות אזרחית, האם לדעתכם•

.  נכיר את תפקידיה של מועצת תלמידים בחיי בית הספר ונעמוד על חשיבותה ועל תרומתה לרווחת התלמידים, במהלך השיעור
.מועצת התלמידים ככלי חינוכי חברתי: ידע נוסף להרחבה

"אנידווקא"–שיר

בלבדלמיליםקישור

אתמציג,ובמעורבותבאכפתיותעוסקהשיר:תקציר
תגובהוביןהתעלמותביןלבחוריכוליחידכלשליכולתו

.שינויליצירתוהעשייההתגובהובחשיבות

"הקיטוריםמשטרת"–המוניתנהגקמפיין

הקמפייןעלרקע

אתלעודדשנועדהסרטוניםמסדרתחלקהואהקמפיין:תקציר
המקומיותלרשויותבבחירותולבחורלהשתתףהמדינהאזרחי

.ולכנסת

.אזרחיתבמעורבותהעוסקים(ושירסרטון)סרטוניםשנינציג

https://www.youtube.com/watch?v=xmC1ib5tPPo
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=2097&wrkid=6673
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=j-cRzC5p-bk&feature=emb_title&ab_channel=%D7%9C%D7%A4%D7%9E-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://www.lapam.gov.il/%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

2שיעור 

2שיעור

שאלות לדיון ולמחשבה

?דווקא למועצת התלמידיםמה היתרון בפנייה לטיפול בנושא •
למשל לרשות המקומית או )האם יש נושאים שבהם על המועצה לפנות לסיוע גורמים חיצוניים ? מהם לדעתכם גבולות תחומי העיסוק של המועצה•

?(המחוזית או הארצית, הרשותיתלמועצת התלמידים 
?על הנושאים שמועצת התלמידים עוסקת בהםשלכם מה יכולת ההשפעה •

תחומי הפעילות של מועצת התלמידים בבית הספר 2שיעור

.  נציף מגוון נושאים ובעיות מחיי בית הספר ונבחן יחד כיצד מועצת תלמידים עשויה לקדם לכך פתרונות

:הפעילותמהלך
.(ליישומוןישירקישור)לשנותרוצההיהאותםהספרבביתלוהמפריעיםנושאיםPadletבלוחיכתובתלמידכל–(אנונימי)אישי•

:לחילופין
מהומוריםתלמידיםולשאוללפנותגםנוכל,לשנותאולחדשרוציםהיינואותםשונותוסביבותפינותונצלםנאתר,ספריהביתלמרחבנצא–בזוגות
.(טלפוניתגםאפשר)הספרבביתלשפרכדאילדעתם

.הכיתתי-Padletללהעלותישההצעותואתהתמונותאת

.תלמידים-מוריםיחסי,תפעוליות,לימודיות,חברתיות:קטגוריותפיעלשעלוהרעיונותאתPadletבנרכז•

שבתחומההבעיותעםלהתמודדותפעולהדרכיתציעקבוצהכל.Padletבשעלוהקטגוריותפיעלנתחלקבזוםבחדריםאובכיתהבקבוצות•
.במליאהלהצגתןותתכונן

בנושאתעסוקהספרבביתהתלמידיםשמועצתבמטרהעסקהשבוהתחוםבחשיבותהכיתהחבריאתלשכנעתנסהקבוצהכל-במליאה•
.הקרובההלימודיםשנתבמהלך

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


2שיעור 

2שיעור

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום
שאלות לדיון ולמחשבה

?מדוע? האם אתם מזדהים עם המאבקים שהוצגו בסרטונים•

אילו עוד כלים עומדים לרשותה של , לדעתכם(. כלי קיצוני יחסית בארגז הכלים של המועצה)בסרטונים מוצגים מאבקים הכוללים הפגנות •

?מועצת התלמידים בבית הספר לניהול מאבקים לפני שימוש בכלי ההפגנה

על מועצת התלמידים , באילו נושאים לדעתכם. בסרטונים מוצג שיתוף פעולה בין מועצות תלמידים בית ספריות ובין מועצות תלמידים נוספות•

?  מחוזית או ארצית, בבית הספר לשתף מועצות תלמידים ברמה יישובית

.מבנה מועצות התלמידים והנוער במדינת ישראל–גלגל המועצות : להרחבה

לקום ולפעול 2שיעור 

לשנותשלנווליכולתהספרבביתלנושמפריעיםלדבריםבנוגעבכיתהשעלוונושאיםקולותמגווןעלעמדנו,זוביחידה
.הספרבביתהתלמידיםמועצתבאמצעותולקדם

:בישראלתלמידיםמועצותשללשינוימאבקיםהמציגיםסרטוניםלהלן

הטרוראירועיבעתהארץמדרוםנוערבנישלהמורכבתההתמודדותעםערכיתוהזדהותמעורבותליצירתפעילות-שחורדרום•

עזהמאזור

הספרבבתיהקפיטריותמחירילהורדתפעילות-הקפיטריותמחירי•

האפסשעותלביטולפעילות-האפסשעותביטול•

https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/student-council.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=VtYurivXU4k
https://meyda.education.gov.il/files/Noar/moetet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l5--whxM5CA&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA


שאלות לדיון

?שרובכם מסכימים על כך שהן נדרשות, האם יש תכונות שחוזרות על עצמן•

?ערכים ודרך ארץ, האם רוב התכונות שהוצגו שייכות לחיות חזקות וכוחניות או שנבחרו גם תכונות שמעידות על צניעות•

3שיעור 

3שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

תכונות הנציג–בחירות לנציג מועצה 

ספריתהביתהתלמידיםמועצתגם,המקומיהיישובמועצתאוהכנסתכמו,בישראלאחריםייצוגייםלגופיםבדומה
.דמוקרטיבחירותבהליךנבחרת(הספרבביתהכיתותכלתלמידישלייצוגיתהנהגההמשמשת)

.הכיתהתלמידיכללאתשמשתףדמוקרטיבחירותבתהליךונתנסההמועצהנציגלהיותמתאיםמינבדוק,זהבשיעור
בחירות למועצת התלמידים בבית הספר: ידע נוסף להרחבה

(ב דוגמה"מצ)לתלמידים יוצגו תמונות של בעלי חיים -אישי או בזוגות •
שלושה בעלי חיים שתכונותיהם רצויות לדעתו לנציג הכיתה במועצת תלמידים  -כל תלמיד יבחר בשניים

.וינמק את בחירתו

במליאה•
.יתקיים דיון על מאפייניו של נציג המועצה הכיתתי ועל תכונותיו

כן יוכלו , התלמידים יוכלו להציע מועמדים לבחירה כנציגי הכיתה למועצה הבית ספרית, בתום הדיון
(.אם ירצו בכך)להציע את עצמם 



3שיעור 

3שיעור 

?חשוב שתהיה לנציגינו במועצת התלמידים, המאפיינת איזה בעל חיים, איזו תכונה-חיות ותכונות 



מצע בחירות –בחירות לנציג מועצה 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

3שיעור 

3שיעור 

.למועצהכמועמדיםמתאיםמצעבכתיבתיתנסוהתלמידים

הפעילותמהלך

word clouds/ שמש אסוציאציות •
.הרחבה אודות המצע-המנחה ישאל את התלמידים מה לדעתם צריך לכלול מצע של מועמד למועצת התלמידים 

.האפשרויות בהתאם למאפייני הקבוצהבאחתבחירה •

שאלות לדיון

?מה פחות? מה שכנע אתכם יותר•

?איך הכיתה יכולה לעקוב לאורך השנה אחר ביצוע ההבטחות שנתנו הנציגים הנבחרים במצע•

?האם יש נושאים שלא מצופה שהמועמדים יעלו במצע מסיבות אתיות•

https://ecat.education.gov.il/wordclouds


מצע בחירות –בחירות לנציג מועצה 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

3שיעור 

3שיעור 

בחירותמצעיניתוח-'באפשרות

:דיון בקבוצות, לאחר מכן(. חלקם מוצגים כפרודיה)הצגת סרטון אחד או יותר על מועמדים למועצת תלמידים •

?האם כדאי לבחור במועמד? האם המצע ראוי

:סרטונים לבחירה•

 ( תלמה ילין)גרצןמקס –1סרטון

 (ס יסודי"בי)נועה קורן –2סרטון

 (אולפנת ישורון)אוריה דהן –3סרטון

 ב אורט תעופה וחלל"חט–4סרטון

 (פרודיה)' פלטפוס'המערכון של –5סרטון

 (פרודיה)' דומינו גרוס'המערכון של –6סרטון

מצע בחירות לדוגמהבניית-' אפשרות א

כל קבוצה תכתוב מצע בחירות למועמד מטעם  . לחדרים בזוםתתחלק לקבוצות או הכיתה –חלוקה לקבוצות •

, אם ידוע על תלמידים שרוצים להגיש מועמדות לייצוג הכיתה במועצה)הכיתה למועצת התלמידים הבית ספרית 

טיפים והנחיות לכתיבת מצע  (. אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות בהתאמה על פי כמות המועמדים

.הצגת מצעי הבחירות בפני המליאה ודיון–במליאה•

https://www.youtube.com/watch?v=U9ZdjUx3TWw&ab_channel=OfficialBoombaThelma
https://www.youtube.com/watch?v=thBgtKYuiUo&ab_channel=NoaKoren
https://www.youtube.com/watch?v=K5x017hudGs&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=CSuHGDxOrgg&ab_channel=AdomediaTV
https://www.youtube.com/watch?v=H1794DS8rJs&ab_channel=%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=d6a4p2Oiwrw&ab_channel=AssafEdri
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf


3שיעור 

3שיעור 

הנחיות לכתיבת מצע בחירות
מהו מצע

מועמדיםשנושאיםשכנועלמטרת(בנאוםפהעלשמועבראוכתוב)טיעוניטקסטהואבחירותמצע
.בבחירות

אשראתוכןעולמםהשקפתואתתכונותיהםאתמפרטים,כוונותיהםעלמצהיריםהמועמדיםבמצע
.לתפקידייבחרואםלבצעברצונם

:כולל נושאים אלומצע בחירות לייצוג תלמידים במועצת תלמידים , בדרך כלל
(כיתה, שם המועמד)הצגה אישית •
(מדוע כדאי למצביעים לבחור בו(תכונות מיוחדות שיש במועמד המתאימות לתפקיד •
(מה המועמד מתכוון לעשות אם ייבחר)הצעות לביצוע •
.."(לכן כדאי שתבחרו בי"(משפט סיום המסכם מדוע כדאי לבחור במועמד •
(רצוי בחרוזים, קליט, משפט קצר)סיסמה •

:על המועמדים להקפיד על
.ניסוח ברור ותקין•
.ללא שגיאות כתיב, כתיב נכון•
!הימנעות מהבטחות שלא תוכלו לקיים•

הרדיו החברתי–להרחבה ולטיפים נוספים על כתיבת מצע 

https://www.youtube.com/watch?v=3GKz11k5RIg&ab_channel=YanivGat


תהליך דמוקרטי כיתתי–בחירות לנציג מועצה 

3שיעור 

3שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

ולמחשבהלדיוןשאלות

תוכלוכיצד.להםשחשוביםנושאיםולקדםלייצגםיוכלושהנציגיםבאמונהלמועצהבנציגיהםהתלמידיםבחרובשיעור•

?היבחרםלאחרהיעדיםבהשגתהנבחריםלמועמדיםלסייע

?ובכיתההספרבביתפעילויותבהובלתנבחרושלאהנציגיםאתלשלבאפשרכיצד•

.בנציגיהםהבחירהטרםלשקוללמצביעיםכדאיאשרשיקוליםהמציג,מחדשמסלוללחשבהסרטוןאתנציגלסיכום

למועצתהכיתהלנציגיוחשאיותדמוקרטיותבחירותתקייםהכיתה,היחידהשיעוריהעברתלאחרכימומלץ
.ספריתהביתהתלמידים

הבחירותהליךלקיוםכלליותהערות

https://www.youtube.com/watch?v=52ck32IR-c8&feature=youtu.be


תהליך דמוקרטי כיתתי–בחירות לנציג מועצה 

3שיעור 

3שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

:הבחירותהליךלקיוםכלליותהערות

.מועמדותםאתיגישולמועצהלהיבחרשמעונייניםתלמידים•

:לדוגמה)הכיתהבפנישלהםהמצעלהצגתהמועמדיםלכלושוויוניותזהותומסגרותזמניםלוחותיינתנו•

בשטחכתובמצעלפרסוםמועמדלכלמוגדרלוחהקצאת,המועמדיםלכלנאוםדקותשלזההמספר

.(וכדומהאחידיםהצבעהפתקיהכנת,לקמפייןזההתקציבוהגבלתהגדרת,הכיתה

לכמותבהתאם)במועצההכיתהנציגילבחירת(ובפרגודבקלפיבשימושרצוי)חשאיתהצבעהתתקיים•

לקייםאפשר.(הספרביתבתקנוןאוהמועצהבתקנוןשנקבעהנציגותבמפתחהמוגדרתכיתהלכלהנציגים

במכשיריםגםלהורדהניתנים)ElectionrunnerאוMentimeterכגון,יישומוניםבאמצעותגםההצבעהאת

.(ניידים

חשאיותעללשמורוכדיהמועמדיםכלשלכבודםעללהגןכדיהכיתהכללמולשלאתעשההקולותספירת•

.הבחירות

.נבחרושלאהמועמדיםשלכבודםעלבשמירה,שנבחרוהמועמדיםעליוכרז•

https://ecat.education.gov.il/mentimeter
https://electionrunner.com/


2030מיומנויות הבוגר 
סוג המיומנויות#כותרות

מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטלית6

אישיותמיומנויות תוך

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

אישיותמיומנויות בין

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות



ערכים
פירוטהערכים

אהבת דעת וחדוות למידה
עידוד סקרנות ועניין1.
שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.
מחשבה עצמאית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
ודמוקרטית

הכרת ערכים יהודיים ודמוקרטיים ומחויבות להם1.

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.
הכרה מכבדת של תרבויות ושל מורשות 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.



מטרות מועצות התלמידים בבתי הספר–ידע 

נבחרתייצוגיתמנהיגות–תלמידיםמועצת
הספרבביתהדמוקרטייםהערכיםאתהמקדמתייצוגיתנוערמנהיגותלטיפוחחינוכיאתגרהיא,ונוערחברהמינהלידיעלוהמודרכתהמונחית,הספרבביתהתלמידיםמועצת

ביתבחייהמועצהשלמעורבותה.והאזרחהאדםזכויותעלעמידהאגבפעילהבאזרחותהתנסותמזמנתהתלמידיםמועצותושלהתלמידיםחברתשלהפעילות.ובקהילה
.והקהילתיתספריתהביתלהוויההתלמידיםזיקתאתומחזקתמיטביאקליםבטיפוחמסייעתהספר

."העםלמעןהעם"ו"והמיעוטהרוב",החוקשמירת,דעהולהבעתלשוויוןהזכות,וחירותוהאדםכבוד:כגון,ועקרונותערכיםבסיסעלמובניתהספרבביתהתלמידיםמועצתשלפעילותה
המוסדחוקיפיועלבוחריהעםבתיאוםולפעול,ועודמיוחדיםצרכיםשלהםתלמידים,עוליםכמוייחודיותקבוצותזהובכלל,הספרבביתהתלמידיםכללאתלייצגאמורההמועצה
.פועלתהיאשבוהחינוכי

הספרבביתהתלמידיםמועצתמטרות
הספרביתבאיכלוביןהתלמידיםבקרבדמוקרטיתהנהגהתרבותלטפח•
למעשההלכהדמוקרטיבמשטרפעילהאזרחותשלערכיםלחזק•
מדיניותקובעישלפורוםבכלהתלמידיםאתלייצג•
הספרביתהנהלת,התומךהגוףובין,התלמידים,הבוחריםקהלביןולקשרלגשר•
ולחובותיהםהתלמידיםלזכויותלדאוג•
ופלורליסטידמוקרטיחייםאורחההולמתוברוחההדדיהכבודערךעלבהקפדהמוסריתהתנהגותשלנורמותהמאמצת,ערכיתהנהגהוהנבחריםהתלמידיםחברתבקרבלטפח•
התלמידיםכללבקרבוהייצוגיותהאחריותערךאתלפתח•
.('וכדבדילמותדיונים,גישור,הוגןפתרון,קונפליקטיםעםהתמודדות,שיווק,פרסום,החלטותקבלת,מ"מוניהולכמו)ציבוריותניהולבמסגרותהתנהגותשלמיומנויותלהקנות•

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=54:ל"מנכחוזרמתוך

"ונוערתלמידיםומועצתהנועריחידתמינהל–המקומיותהרשויותחוק"ו(2000-א"התשס)"התלמידזכויותחוק","הילדזכויותאמנת"מתוקףפועלתהספרבביתהתלמידיםמועצת
.(2011-א"התשע)

בדמוקרטיות.העםריבונותרעיוןעלמבוססהדמוקרטיהמשטר.הבחירותבפעולתכולקודםנעשיתזושותפות.השלטוןבקביעתהאזרחיםשותפיםשבהמשטרצורתהיאדמוקרטיה
לפרלמנטבחירותנערכותהפרלמנטריהמשטרבעלותהדמוקרטיותבמדינות.לשלטוןהעםנציגינבחריםשבהןבבחירותמשתתףהאזרחיםשציבורבכךהעםשלטוןמתבטאהמודרניות

.העםנציגיונבחרים
.המיעוטזכויותעללשמירהמחויבותתוך,הרובהצבעתפיעלהחלטותמתקבלותבדמוקרטיה.ותושביהאזרחיהכלשלזכויותיהםשמירתאתלהבטיחהדמוקרטיהעל

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8387.נוהניסן,המודרניהדמוקרטיהמשטרעקרונות:מתוך

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=54
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8387


המועצה ככלי חינוכי חברתי–ידע 
משעל-טלי יריבמועצות תלמידים ונוער ככלי חינוכי וחברתי : פרקטיקה של חינוך אזרחי:  מתוך המחקר

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/hinuch-hevrati/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/moezet-talmidim/

ואת,מחדהדמוקרטיתהחברהשלוהבירוקרטיההחוקיםמערכתאת–למידהשלראשוניתהליךיצירתתוךתיעשהונוערתלמידיםמועצותבמסגרתהפעילותאלהתלמידיםחשיפת"
יישוביותמועצות,ספריותביתתלמידיםמועצות–השונותבמסגרותלפעילותההכנהשלמוקדמיםבשלבים)הראשוניתההתנסותמטרת,כלומר.מאידךהנתונההחברתיתהמערכת
האזרחיםשלההשתתפותאופני,הדמוקרטיתהשלטוןמערכתמתנהלתבהםהאופניםשלראשונילימודתהיה('וכדנוערארגוניכמופורמאליותבלתיבמסגרותנוערומועצותמייצגות
.בתוכםוההובלההבחירהותהליכי
שישקףבאופן,שלהםוהחברתיתספריתהביתההתנהלותכסביבת–התלמידיםשלוהקרובההראשוניתבסביבהיתחילוהזההראשוניהמידעאתהתלמידיםאתנחשוףבהםהאופנים

החשובהבסיסכינראה.(ותרבותדת,לאום,ושייכותזהות)הקהילתיתההתנהלותשלהערכיהבסיסואת(יסודזכויות,מהותישוויון)הדמוקרטיתההתנהלותשלהערכיהבסיסאת
,כלומר.(ציבורי–או)הכיתתיוזה,האישיזה:מקביליםציריםבשנייתקייםהאישייםבהיבטיםהעיסוקכילהדגישחשוב.האישיתוההזדהותהזהותשלבהיבטיםהעיסוקיהיההראשוני
הרחבההמורכבותעםכךודרך,אחרשלמורכבותועםזההדדיתוהכרות–הדדיתחשיפהשמאפשרבאופןאלאאישיבאופןרקלאהזהותשלהשוניםהרבדיםאתלחשוףהיאהמטרה

שיתוףשלאחריםוחלקים,אישיתרפלקטיביתובחינהחקרשלחלקיםבושישתהליךלהבנותיהיהחשובכךלצורך.ביחדלחיותכדיופתרונותאיזוניםלמצואוהצורך"חברה"השליותר
:התהליךלאורךשיתוףשלשוניםואופניםשונותנקודותעללחשובניתן,מתודולוגיתמבחינה.הנתונהבקבוצהאובכיתהמהתלמידיםאחדכלשלהשוניםהזהותבמרכיביקבוצתיודיון

התלמידיםבחיימפתחדמויותשלבשאלותאישילעיסוקבמקבילהתלמידיםשלהשוניםהענייןבתחומיעיסוקאומשפחתיסמלאותמונה,סיפורדרךהמשפחתיהנרטיבחשיפתלמשל
".בעיניהםמכונניםאירועיםאו

אחד הגופים , אם כן, מועצת הנוער היא. ואף להשפיע עליה ואולי להיות חלק ממנה, יוכלו המשתתפים להבין טוב יותר את מקומה של מועצת הנוער בתוך ההתנהלות החברתית–מכאן "

בהתאמה אל  –הנהלה יישובית וארצית , ס"הנהלת בה)דרכה יוכלו להגיע אל מעגלי השפעה אחרים . המאפשרים לבני הנוער השתתפות בשיח הציבורי הרלוונטי לה והשפעה עליו

מנקודה זו יוכלו בני הנוער גם לקבוע מה יהיה תפקידם . אופני ההבעה שלה והשפעתם על השיח הרחב יותר, ובתוכה יוכלו להשפיע על דעות המשתתפים; (המועצות השונות הפועלות

האם ינתבו את השפעתם לתחומי עניין ופעילות אחרים  ? "בחוץ"האם ירצו להשפיע עליה מ? (ולהיות שותפים פעילים במועצה)האם ירצו להוביל אותה : בהתנהלות הציבורית שסביבם

."ויחליט כיצד יפעל( מועצת תלמידים או מועצת נוער–קרי )כל אחד מהמשתתפים ימצא את מקומו או מקומה ביחס לגוף הנדון –? הנתונים להם

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/hinuch-hevrati/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/moezet-talmidim/


בחירות למועצת תלמידים–ידע 

תקנון העל ואמנת המועצות

,  15.5.1997-התקנון אושר לראשונה ב.המהווים מדד לתפקודה של מועצה תקינה, תקנון העל מכיל קובץ תקנות ונהלים. מועצות התלמידים והנוער מחויבות לפעול בהתאם לתקנון העל

.הצביעו בעד התקנון, נציגי מועצות תלמידים ונוער מכלל רחבי הארץ, צירים770מתוך 743. ומאז נפתח מחדש לאישור אחת לחמש שנים, בוועידת מועצות התלמידים והנוער

.ומהווים מדד לתפקודם,שנבחרהעקרונות מחייבים כל נציג. עקרונות בסיסיים המאפיינים את פעילותן של מועצות התלמידים והנוער12מושתת על התקנון
:העקרונות12להלן 

שנה או  19אך לא יאוחר ממלאות לו , לשירות לאומי או לשנת שירות, וכהונתו תימשך עד גיוסו לצבא, הגוף שאותו הוא מייצגחובה על כל נציג במועצה להיבחר באופן דמוקרטי על ידי
.מסיום שנת הלימודים בבית הספר התיכון

.הנקבע בתקנון המועצה,לשלוח נציגים למועצה בהתאם למפתח הוגן של נציגות, מועצה לאפשר לכל הגופים הזכאים להיות מיוצגים בהכלחובה על1.

.אב שנתית הנתונה לשינויים תמידיים בהתאם לצו השעהתוכניתחובה על כל מועצה להכין 2.

.בת שנה( קדנציה)מועצה לבחור ביושב ראש אחד ובממלא מקום לתקופת כהונה חובה על כל3.

.חובה על מועצה להגדיר מראש ובאופן דמוקרטי את דרך בחירת בעלי התפקידים במועצה4.

.חובה על כל מועצה לקבל את החלטותיה באופן דמוקרטי לפי תקנון המועצה5.

.חובה על כל מועצה לקבוע את סדרי עבודתה ודרכיה ולקבל על כך את אישור מליאת המועצה6.

.ולהציגו לכל דורש,ורישום מדויק של הצבעות, החלטות שנתקבלו ונימוקיהן, נושאי דיון בישיבה, חובה על כל מועצה לכתוב פרוטוקול ישיבה הכולל נוכחות חברי המועצה7.

.חובה על כל מועצה להתכנס באופן סדיר8.

.למעט מקרים שיאושרו בוועדות הבוררות, "תקנון העל"חובה על כל מועצה לכתוב תקנון שאינו עומד בסתירה ל9.
.חובה על כל מועצה לבחור מבקר באופן דמוקרטי10.
.נציגי מועצת התלמידים והנוער אינם רשאים לייצג בשם בני הנוער עמדות מפלגתיות בכל פורום שהוא11.

https://students.education.gov.il/social-and-enrichment-activities/young-leadership/student-and-youth-council-structure: מקור

שתאפשר לבני  , אלא חייב לכלול גם את החוויה ההתנסותית, התפיסה החינוכית של טיפוח מנהיגות נוער ייצוגית מושתתת על ההכרה שחינוך לדמוקרטיה לא יכול להסתמך רק על התיאוריה"

(1996, קרמניצרח "דו, "להיות אזרחים: "מתוך." )שאחריייום'ובהנוער להבין ולהפנים כראוי את תפקידו וחשיבותו של מנהיג במשטר דמוקרטי ואת אחריותם של הבוחרים בתהליך הבחירה 

https://students.education.gov.il/social-and-enrichment-activities/young-leadership/student-and-youth-council-structure


(באורך מלא)א בנושסרטים מומלצים 
(  'דק50-שעה ו)שתיקה רועמת •

('דק49-שעה ו)יסטיות'סופרג•

('דק28-שעה ו)הוא קרא לי מללה •

('דק14-שעה ו)בדרך לבית הספר •

('דק44-שעה ו)החלום של מרטין •

לחצו כאןלמאגר הסרטים המלא 

https://www.movieland.academy/media/t/0_nnrpbk3d
https://www.movieland.academy/media/0_gypwnc4h
https://www.movieland.academy/media/t/0_ro0g5sbq
https://www.movieland.academy/media/t/0_5pvfuthw
https://www.movieland.academy/media/t/0_m80xon1f
https://www.movieland.academy/

