
המאגר הלאומי לשעת חינוך

:  בנושא( משולבת)יחידת לימוד היברדית 
בסימן התבגרות ועשייה חברתיתבר מצווה/בת

'ז: מומלץ לכיתות

מינהל חברה ונוער
תוכניות הכשרה והשתלמויות, אגף תכנים

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

power pointהורדת המצגת ב 

https://meyda.education.gov.il/files/noar/barmitzva.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/noar/barmitzva.pptx


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

בר מצווה בסימן התבגרות ועשייה חברתית/בת

'יחידה מקוונת ממולצת לכיתות ז

(  תלמוד בבלי מסכת נדה" )ְנָדֶריָה ַקָייִמין–בת שתים עשרה שנה ויום אחד "

(כה, אבות ה" )בן שלוש עשרה למצוות"

זהות ושייכות: ציר



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

מבוא למורה

,שפתיתאוריינות:קוגניטיביות
,יצירתיתחשיבה,ביקורתיתחשיבה

דיגיטליתאוריינות
עצמיתמודעות:אישיותתוך
,חברתיתמודעות:אישיותבין

חברתיתהתנהלות

למידהוחדוותדעתאהבת•
והתרבותהמורשתערכיכיבוד•

ישראלבמדינת
והמשפחההאדםכבוד•
כמדינהישראללמדינתמחויבות•

ודמוקרטיתיהודית
הדדיתוערבותחברתיצדק•

דיון דילמה1.

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד2.

ביצועי הבנה3.

פיתוח נקודות מבט מגוונות4.

הכרת השונה5.

עידוד מעורבות חברתית6.

תרגילי עמדות7.

3שיעור 1שיעור  2שיעור 

ערכיםמיומנויותידע

פרקטיקות

בר מצווה בסימן התבגרות ועשייה חברתית/בת: נושא היחידה

כחלקהמצוהוברבתבטקסי,המצווהבשנתעוסקתהיחידה
ומעברמצוותעולקבלתהמסמלכאירועהיהודיתמהמסורת

.לבגרותמילדות
המצווהבת/ברטקסיחשיבותבחינת:היחידהמטרות
עםהיכרות,ההתבגרותבתהליךמשמעותיתציוןכנקודת
לטקסבהשוואהאחרותבתרבויותמעברטקסימאפייני
ערכית-חברתיתיוזמהלנקיטתהתלמידיםועידודהיהודי
.המצווהלשנתמשמעותיכביטוי

:(משולבת)היברידיתללמידהמותאמתהיחידה
מילדות לבגרות–1שיעור 
טקסי מעבר בתרבויות שונות ובמסורת היהודית–2שיעור 

יערבות הדדית ותרומה לקהילה-בת מצוה  /בר–3שיעור 

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-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/position-exercises/https:/pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/position-exercises/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

בת/בראירועאתונבחןלבגרותמילדותהמעברמשמעותאתיחדיונברר,זהבשיעור

.אישיהתבגרותמתהליךכחלקמצווה

אחדשלמצווה/בתטקס:אפשרויותמספרפיעלהבאיםמהסרטוניםבאחדכעתנצפה

מסעסרטון.(והתאמהמראשהכנהדורש)לשתףורצוחגגושכברתלמידות/מהתלמידים

ועלייהתפיליןמצוות-מצווהברסרטון,(אתיופיהעולי)בהצלחהעולים-מצווהובנותבני

.אלוןיגאלשללבגרותמילדותהמעבראתהמסמלסרטוןאולתורה

שאלות לדיון

.הסבירו?וטקסחגיגותרקהאם?בעיניכםהמצווהבת/ברשלהמשמעותמה•
המושגעלהרחבה?לכךמחויבדתישאינומיגםהאם?"מצוותעול"במושגהכוונהמה•

https://www.youtube.com/watch?v=pSg9cKh14Nw
https://www.youtube.com/watch?v=_SG9HIijEW8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tRlPoL4fpp4
https://school.kotar.cet.ac.il/kotarapp/index/Chapter.aspx?nBookID=104060971&nTocEntryID=104063245


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

ובן...שנהעשרה-שתיםבת":לבגרותמילדותהמעבראתביהדותמסמל,לבנים13וגיללבנות12גיל

(א"יהלכה',בפרקעשור-שביתתהלכות,ם"רמב").המצוותלכלכגדוליםהםהרי...שנהעשרה-שלוש

:לבגרותמילדותלמסעצאתכםעם,עבורכםמשמעותייםמושגים,בחרוהפעילותשלזהבחלק

בעצמכםלהוסיףניתן)המיליםרשימתמתוךבעיניכםמשמעותייםמושגים3אישיבאופןבחרו.1

.לעצמכםאותםכתבו.(ברשימהשאינםמושגים

.בעינכםמשמעותואתהמביעהמושגלכלכלשהיתמונהחפשו•

.בזוםלחדריםאובכיתהלקבוצותנתחלקכעת.2

padlet:שיתופיבלוחאותםוהציגושבחרנוובתמונותבמושגיםהקבוצהחבריאתשתפו.3

אותםויציגוהקבוצהחברירבעלהמקובליםעיקרייםמושגיםשלושהעליחליטוהקבוצהחברי.4

.במליאה

שאלות לדיון במליאה

?לבחירההנימוקיםהיומה•
?מדוע?השיתופיבלוחהרבההכיעצמןעלחזרומיליםאלו•
?שבחרתםוהמיליםהדיוןלאורבעיניכםמצוהבת/ברגילמשמעותמה•

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


?מה ניקח איתנו למסע מילדות לבגרות

אירועים חשובים  
מהילדות

שונות שיקול דעת נופי ילדות עצמאות "ראש גדול"

מסורת  
משפחתית

תרומה לקהילה חלומות אחריות ערבות הדדית

מילוי חובות לצד 
שמירת זכויות

מחויבות אישית סובלנות אסרטיביות אומץאכפתיות



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

בוברמרטין/"המצווהבניאלדבר":מתוךבקטעהשיעוראתנסיים

?הקטעאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי

:ומחשבהלסיכוםשאלות

?בוברמרטיןהואמי•
?מדוע.במיוחדהתחברתםהקטעמתוךשורהלאיזו•
?מהשיעורלוקחיםשאתםהעיקריהמסרמהו•

https://www.tarbuty.org.il/unit/53
https://www.tarbuty.org.il/unit/53


הבןעל,מעכשיו.ממנוניטלההיאעכשיו.הבןלמעשהבאחריותלישאהאבעלהיהאפואכאןעד"

.כאחראיעושההואמעכשיועושהשהואמה.מעשיועלבאחריותלישאעצמו

,סתמית,ניטרליתבאווירהחיהיההוא;ולהכריעלבחורצריךהיהלאכאןעד.בזהדילאאבל

ולהכריעלבחורעליוואילךמכאןאבל.הדרךברירתאין–הכרעהשלהכרהשוםבהאיןשעדיין

ברירהבחוסרלהישאריכולאינוהוא.השקראלדרךאוהאמתאלדרך,שמאלהאוימינה

.ירגישבטרםאותותופסהשקר,כךעושהשאינומי;האמתאתבעצמולתפוסצריך.והכרעה

מי,להיגלותמתחילשעכשיו,היאהכוונה?ולהכריעלברורמתחיליםשעכשיו,הכוונהמהאולם

באחריות,עצמושלבדרךללכתצריךמעכשיו,השארכלעםבעדררץהיהכאןעד.הזההאישהוא

על:כךעליתר.בתכונתועצמואתמכירהואכאן;הואבתכונתוהואניכרכאן.עצמושל

".הואמיבאמתמוכרע,אחראיתהכרעהידי

מרטין בובר / דבר לבני מצוה : מתוך

https://www.tarbuty.org.il/unit/53https:/www.tarbuty.org.il/unit/53


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

נעמוד.המצווהבת/ברלטקסיבהשוואהשונותבתרבויותמעברטקסינבחןזובפעילות

מילדותבמעברמהותיכשלבמעברטקסישלחשיבותםועלבכללטקסשלחשיבותועל

.הבוגרתבחברהוהשתלבותאישיתאחריותלקיחתלקראתלבגרות

?אכזופרי-סנטדהאנטואן/הקטןהנסיך:הספרמתוךקטעלקרואמתנדבמי

.טקסיםשלחשיבותםאתהקטןלנסיךמסבירההשועלדמות:תקציר

שאלות לדיון

?טקסיםשלוחשיבותםמהותםמה•

:הטקסיםאתלמייןניתן)עבורכםמשמעותיוהיהחלקלקחתםשבובטקסשתפו•

.(דתי,ממלכתי,משפחתי



.בשלושכברלשמוחאתחיל,למשל,צ"אחהבארבעתבואאם,השועלאמר,אתמולשבאתבשעהבאתאילומוטב"
.שמחתיתגדלכך,השעהשתתקרבככל

שעהבאיזואדעלאפעםאף,אחרתבשעהפעםכלתבואאםאבל.האושרמחיראתאגלה.ואדאגאתרגשכברבארבע
.לטקסיםזקוקיםאנחנו...ליביאתלהכין

שארמכלאחדיוםהמבדילהדברזה,השועלאמר,מדייותרשהוזנחמשהוזהגם.הקטןהנסיךשאל?טקסזהמה
.השעותמכלאחתושעההימים

,נפלאיוםהואחמישייוםואמנם,הכפרבנותעםרוקדיםהםחמישיביום.טקסאיזהיש,למשל,אחרישרודפיםלציידים
.הכרםעדלימטיילאני

".כללחופשותליהיוולאלזהזהדומיםהימיםכלהיו,אחרביוםפעםבכלהציידיםרקדואילו

(אכזופרי-אנטואן דה סנט-1943הנסיך הקטן )



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

.ביהדותמצווהבת/ברלטקסבהשוואהשונותבתרבויותמעברטקסינכיר,כעת

.השייכותתחושתאתכמחזקיםאלהטקסיםשלחשיבותםעלנעמוד

:הפעילותמהלך

טקסשל(בסרטוןאובטקסט)תיאורתקבלקבוצהכל.בכיתהקבוצות7-לאובזוםלחדריםחלוקה•

.שונותבתרבויותהתבגרות

שונותבתרבויותהתבגרותטקסיהמתאריםטקסטים

:שונותבתרבויותהתבגרותטקסיהמתאריםסרטונים

(מקסיקוניו)י'האפצבשבטבנותשלבגרותטקס

(קניה)קיקויו-בבניםשלבגרותטקס

.שלכםבקבוצהנחשפתםאליהבתרבותהבגרותטקסאתבמליאהלהציגכיצדבחרו•

שאלות לדיון במליאה
?לטקסי המעבר שהכרתם בפעילות, בת המצווה שאתם מכירים/מה הדומה ומה השונה בין טקס בר•
?  מהו לדעתכם תפקיד טקסי המעבר מילדות לבגרות•
מה הערך לפרט ? מה הערך לחברה? מדוע חשוב לחברה לשמור על מסורת של טקסים אלה•

?  ולמשפחתו
האם לדעתכם חשוב גם שבני נוער שאינם דתיים יקיימו את –טקס בר המצווה הוא בעל אופי דתי •

?מדוע? הטקס

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf
https://youtu.be/5B3Abpv0ysM
https://youtu.be/U47lJiacGyM


טקס התבגרות באפריקה–ונגל 'אייל מן הג

-יודע-מיישןלאאניחודשייםשכברהיאהאמת,הלילהכלישנתילאהגדולהיוםהואהיום
,בדרךשםלישיקרהממהמאודחוששאני.חיישלביותרהחשובלמסעהיוםיוצאאני.מה
אנימהמדויקותהוראותקיבלתי,פשוטהאינהשליהמשימה.להצליחחייבשאנייודעואני

אצטרףאותהאעבוראם.שליהבחינהזו,זהאתלעשותאיךליאמרולאאבל.לעשותצריך
.המבוגריםלעולם

.ונגל'הגמןאייללהביאהיאעלישהוטלההמשימה
.טקסלכבודיייערךהאיילאתשאצודאחרי.הגברילכוחסמלהוא,אבאליהסבירכך,האייל

.עינייםבכיליוןלומצפהאני.בוישתתףכולוהשבט
הגדולההארוחה,להערצהמושאאהיהאני.לכבודיוירקדוישירו,בגאווהעליייסתכלוכולם

שלהילדותאחתעםהתקשרותטקסלייערכוהשניבחלק.לכבודירקתהייהוהדשנה
.השבט

http://www.reform.org.il/Assets/teimot.pdf


טקסי התבגרות בקולומביה -גלגול אבנים 
קנדה,הבריטית

ברכהלסמלהבאיםסמלייםמעשיםההתבגרותטקסיכולליםהבריטיתבקולומביה
אמורהמתבגראשר,ההרבמורדאבניםלגלגלנהוגהבניםאצל.ת/המתבגרשלה/בעתידו
מיםכדילהביאנדרשותהמתבגרות.רגלייםבקלותיתברךכך,המסורתלפי.אותןלהשיג

ויקטוריהבשבט.קלותללידותברכהשמסמלטקס,הרחוקיםמהמעיינות,בשמלתןעטופים
אוהנערשל"החייםשיר"שלכתיבתותחילתאתהטקסכוללהבריטיתשבקולומביה

ה/לות/המסייע,אחרתממשפחהחונכתאוחונךת/מתבגרכלאלמוצמד12גיל.הנערה
ה/שירושלהראשוןהביתאתולחבר,ה/בחייוה/שעברוהרעיםהטוביםהזמניםעללחשוב
20בגילאים.האישי , בעת,אדםשלחתונתובעתגםוכך,נוספיםבתיםנכתבים-50ו30

.אחריםדרמטייםובאירועיםילדיולידת

גלגול אבנים - טקסי התבגרות בקולומביה הבריטית, קנדה


טקס התבגרות אינדיאני  –" קרני הפר"מבחן 

במקלותמתאמןאנישלושמגיל.הזהלרגעהתכוננתישנולדתימאז."לוחם"לדרגתעליתי,חיישלהחשובהערבהיהאתמול
יורהאחדילד.מהנהטקסהיהלאזה.השניעלאחדחיציםלירות,הצעיריםהשבטילדיכל,צריכיםהיינושבעבגיל.ובחניתות

והשני
זוזריזותאבל,אכזריטקסשזהולחשוביכוליםאתם.זריזיםמספיקהיולאשבהחלטילדיםהיו.החץמןבמהירותלהתחמקצריך

בבוקרהשכם.13בגילרקלעבוראמוריםאנואותו,"הפרקרנימבחן"יוםהיההיום.חייםאנחנובובאזורביותרחשובהתכונה
.סביביבמעגלנעמדהשבטכל.שליבגובהכמעט,גדולהיההפר.הפראתהביאהשבטוראש,הכפרבמרכזהשבטכלהתאסף

,הצלחתיבסוףאבל,נצחכמולינראהזה.ארצהולהפילובקרניואותולתפוסאמורהייתי.שבועאכללאכאילוהשתוללהפר
טקס–חודשבעודשייערךהבאלטקסמוכןאני.צעירלוחםאני.בשלוםעברהטקס.בוגראני.האדמהעלאותוהשכבתי

.הנישואים

http://www.reform.org.il/Assets/teimot.pdf


באלסקה לבנות 

עםאלא,לצאתרשאיתאינההיאשממנו,קטןבצריףחודשיםשישהלמשךאותהכולאים,מיניתבגרותלתקופתהנערהכניסתעם
מעורשמיכותבתפירתאותהמעסיקיםהזוהתקופהכלבמשך.אותהשמכסהמיוחדבגדללבושעליה.אמהעםרקאזוגם,חשיכה
עםוכדחלבמעטלהמביאיםמכןלאחר.ימיםארבעהלצוםעליה.רוחואורךסבלנות,מלאכהשתלמדהכוונה.וסליםכובעיםוסריגת

להשרישהיאהזההחינוךמטרת.להתאפקותאותהלהרגילכדיוזאת,לשתותלהשמרשיםלפניפעמיםשלושהופכיםהכדאת.מים
,שקט,הכנעה,צייתנות:אלסקהבתרבותככאלההמקובלות,באישהלהיותשצריכותהטובותהמסורתיותהתכונותאתבבנות

אתלהסתירלדעתשעליההואשחשובומה,נאהאישיתוהופעהצניעותעלגםדגשיש.מתמדתועבודהעצמיתהקרבה
.הנערהאתמשיאיםמכןלאחר.שצוינואלההןהעיקריותהמטרותאבל,ושםפהשינוייםיהיושבטבכל.מחשבותיה

טקסי התבגרות  

http://www.reform.org.il/Assets/teimot.pdf
http://www.reform.org.il/Assets/teimot.pdf


ישראל-מצווהבר/בתטקסי

אביו.הבוגריםהמאמיניםלקהילתהנערמצטרףזהדתיבטקס.מצווה-ברטקסלונערך,13לגילמגיעיהודיכשנער
ואילו,בנולמעשיאחראי,האב,הואהיהעתהשעד,בכךלומרומתכוון"זהשלמעונשושפטרניברוך":ואומרמברך

קוראכלומר,הראשונהבפעםלתורההנערעולההטקסבמהלך.המצוותולמילוישלולמעשיואחראיעצמוהנערמעתה
מארוןשהוצאתורהספרמתוך-"מפטיר"ה-השבועפרשתשלהאחרוןהקטעאתקוראהוא.הקהללפניבתורה
הנערעלחליםוהלאהמכאן."הפטרה"הזוהי.לפרשההקשורהנביאיםמספריקטעהנערקוראמכןלאחר.הקודש
שלבחבורהתפילה-"מניין"בלהשתתףרשאיוהוא,תפיליןהנחתבמצוותחייבהוא,למשל:מבוגרשלוזכויותחובות

מהמורשתחלקשהםעצמםעלמצהיריםהםובכך,הטקסאתעובריםדתייםשאינםרביםנעריםגם.לפחותגברים10
.היהודית



ישראל-מצווהבר/בתטקסי

"למצוותעשרהשתייםבת":המצווהבת
הבת12שמגילהיאהמשפטכוונת.(ב"ע,ה"מנידה)"ַקָייִמיןְנָדֶריהָ –אחדויוםשנהעשרהשתיםבת":נאמרבתלמוד
שלמזהבשנההצעירלגילהבנותאצללבגרותמילדותהמעברנקבעמדוע.מעשיהועלדבריהעלבעצמהאחראית

הנעריםאתמקדימותשהנערותהיאהתשובה?הבניםלפנישנההדתיותחובותיהןבמילוילהתחילעליהןמדוע?הבנים
.נפשיתלבֵשלּותגםקשורההגופניתשההתבגרותהניחול"חז.הגופניתבהתבגרות

בזרם.המצווהבנישללאלההזהיםמצווהבתטקסילנערותעורכיםביהדותהרפורמיובזרםהקונסרבטיביבזרם
ההלכה,רביםפוסקיםלדעת.מצוותלגילהנערהשלהגעתהאתלצייןכיצדרבותמתלבטים,זאתלעומת,האורתודוקסי

לבנותלקייםיכולהאורתודוקסיהזרםאיןולפיכך,דרשהלפניהםולשאתגבריםלפניבתורהלקרואנשיםעלאוסרת
כניסתהאתלצייןרבותאורתודוקסיותמשפחותהחלוהאחרוניםבעשורים,כןפיעלאף.הבניםשללאלההזהיםטקסים

הספרמבתיבחלק.אליהמוזמנותחברותיהשגםבמסיבהאוחגיגיתמשפחתיתבסעודהמצוותלעולהנערהשל
מצווהבתטקסילבנותהספרבבתינוצרו,בישראלהאורתודוקסיהזרםאתהמשֵרת,דתי-הממלכתילזרםהשייכים

לעתים.ומוריהןהוריהןבהשתתפות,תאריךבאותו,יחדהבנותלכלנערךהטקס.זכיתותתלמידותבהםשמשתתפות
דרשהגםולעתים,השבועבפרשתקריאהכוללהטקס

(ח"מט)

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5061


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

המצווהובתברלטקסשבדומההכרנו,טקסשלייחודיומהלמדנו,זהבשיעור

אתשהולמתמשמעותהמעניקותבעולםשונותבתרבויותבגרותטקסינערכים,ביהדות

.החברהתרבות

מרצףלצאתלנוהמאפשרתנקודה,נוספתמבטנקודתלנונותניםהטקסים

.(זהמשפטהמחדדבסרטוןלצפותגםניתן).עצמנועלמשהווללמודהרגיליםהחיים

שאלות לסיכום ומחשבה

?זהמשפטעלדעתכםמה•
בחירהולגבשעצמנועלמשהוללמודהזדמנותהואמצווהבת/ברטקסכיצד•

?משמעותית

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


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

שנתבמהלךיוזמותונקיטתחברתיתערכיתלעשייההזדמנותהואמצווהבר/בת

.המצווה

המצווהבת/ברלציוןאישיתבחירההמציגיםוסרטוןכתבותלשלושקישוריםלפניכם

.בכיתהלקבוצותאובזוםחדרים4-לנתחלק.חברתיתבעשייה

מנתינההקבוצהחברילדעתהעוליםהיתרונותואתשקיבלההמקרהאתתציגקבוצהכל

.זו

ילד הבר מצווה הירושלמי שהחליט לתרום את כל המתנות שקיבל לבר המצווה

ילדת בת המצווה  חגגה בת מצווה בחלוקת מתנות לילדים חולים

הודענו לילדים שנוסעים להתנדב בתאילנד, במקום טיול בר מצווה מפנק

"חוליםילדיםלשמח–המצווהלבתהמתנה"סרטון

:במליאהשאלות לדיון

בר המצווה  / מה דעתכם על אותם תלמידים שהחליטו לבחור בעשייה חברתית בבת•
?מדוע? האם הייתם נוהגים באופן דומה? שלהם

כיצד לדעתכם אותם תלמידים שבחרו בעשייה חברתית מציינים את תהליך ההתבגרות  •
?מה מיוחד במעשים אלו? שלהם

https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/m_425637
https://news.walla.co.il/item/2612615
https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5331946,00.html
https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-2001e905b83f531018.htm


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

חברתיתבעשייהלבחורהחליטותלמידיםבהםרביםלמקריםשנשחפנולאחר

פרוייקטtriciderהמקווןהכליבאמצעותיחדנבחר,המצווהבר/בתכציוןמשמעותית

.כולההמצווהשנתלאורך-כיתתיחברתימצווהבר/בת

אועירוני,קהילתי)אחדכיתתילפרוייקטרעיונותהציעו,triciderהמקווןהכליבאמצעות•

מזוןאובגדיםאיסוף,חוליםלילדיםשימושבהןשאיןמצווהבר/בתבמתנותוחלוקתאיסוף:למשל(ארצי

קניותעריכת,לבייביסטרהתנדבות,חוגהעברת,פרטייםשיעוריםמתן,קטניםלעסקיםאתרבניית,לנזקקים

.וכדומההאפקליקציהדרךלקשישים

במכווןלהשתמשניתן.המובילהפרוייקטלבחירתהצבעהתתבצע,המקווןהכליבאמצעות•

.המצורף

להצעותלהגיב,נוספותהצעותלהציע,שאלותלשאול,הערותלכתובאפשרותישנהבכלי•
.זהבכלילשימושלתוצרדוגמא-.ועוד

שאלות לדיון

?מה היא מעניקה לכם? מה העשייה הזו גורמת לכם להרגיש•
?מה האתגרים שעולים בתכנון פרוייקט כזה•
?להצליחלפרוייקטכיצד בכל זאת תגרמו •
?מה משמעות הפרוייקט בעיניכם•

https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/


:התייחסו לפרמטרים אלו, הכינו תכנית עבודה

?  למי אנחנו רוצים לסייע–אוכלוסיית יעד . 1

?  באיזו דרך נרצה לסייע. 2

?  כיצד נגייס משאבים נדרשים. 3

?הסיוע שבה בחרנוכיצד ניישם את דרך–דרכי פעולה . 4

?  מי אחראי למה–חלוקת תפקידים . 5



רעיונות לעשייה חברתית למען אדם או  הציעו 
.אוכלוסייה הסובלת מבדידות בסביבתכם



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

בתהליךמשמעותיתציוןכנקודתהמצווהבת/ברטקסיחשיבותעלעמדנוזוביחידה

והעמקנואחרותבתרבויותמעברטקסיהכרנו,הדורותבשרשרתוכחוליהההתבגרות

ותרומהאישיתלצמיחהוכהזדמנותערכיכאירועהמצווהבת/בראירועבחשיבות

.לחברה

שבמקוםהחליטהוא,שלוהמצווהברתאריךכשהגיע,יובלעלאופטימיסרטוןעםנסיים

בןשיר,השמיעהלקויאחיובוהחדרשיפוץלטובתהכסףאתיתרוםהואמתנותלקבל

.טיפוליםעובר,הארבע

שאלות לדיון למחשבה

איזה ידע חדש או נקודת ראות ? איזה נושא מעניין אותך במיוחד–מתוך הפעילויות •
?אחרת רכשת מהפעילויות

.כיצד לציין את האירוע-בת מצוה תסייע לך בגיבוש ההחלטה /במה הלמידה בנושא בר•

https://www.facebook.com/watch/?v=191938198569990


2030מיומנויות הבוגר 

סוג המיומנויות#כותרות

מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית 4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטלית6

מיומנויות תוך אישיות

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

מיומנויות בין אישיות

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



ערכים

פירוטערכים

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 שונות 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.

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



סרטים
הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים

והשתלמויות

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/maagar-sratim/

