
המאגר הלאומי לשעת חינוך

:  בנושאיחידת לימוד 
מעגלי זהות והתבגרות-מצווהגיל 

'ז: מומלץ לכיתות

מינהל חברה ונוער
והשתלמויותהכשרה , תוכניות, אגף תכנים

ד"חמד "מה

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

מעגלי זהות והתבגרות-גיל מצווה 

'לכיתות זמומלצת יחידה 

(  ו, נידה ה)" ְ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

מעגלי זהות והתבגרות-גיל מצווה : נושא היחידה

הנערשלהזהותבמעגלי,המצווהבשנתעוסקתהיחידה
לתהליךנושאיםהשוניםשהמעגליםבמשמעות,והנערה

ביחסעצמםמגדיריםוהנערההנערשבהובדרךההתבגרות
.אליהם

שלהשוניםהזהותמעגליחשיבותבחינת:היחידהמטרות
ההתבגרותבתהליךמשמעותייםכמרכיביםמצווהגילבני

השוניםהשייכותבמעגליהעמקה,האישיתהזהותובגיבוש
התלמידיםועידודהאישיתהזהותפיתוחעלובהשפעתם

לשנתמשמעותיכביטויערכית-חברתיתיוזמהלנקיטת
.המצווה
מי אני–1שיעור 
שתלתם ניגונים–2שיעור 
הצטרפות לקהילה-גיל מצווה –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

.מרכיביהואתהמשתתפיםשלהאישיתהזהותאתנברר,זהבשיעור

.נושבתהרוחבמשחקנשחק

שאלות לדיון

?  הרגשתם במהלך המשחקאיך -

?  במה אתם שונים? במה אתם דומים לאחרים-

?אתכםהם הדברים שמייחדים מה -

.הסבירו? האם הייתם רוצים להיות דומים יותר או פחות לחבריכם-



נושבתהרוחלמשחקהוראות

משתתףישנתוןרגעשבכלכך,המשתתפיםממספרבאחדקטןהכיסאותמספר.כיסאותבמעגליושבים

"...שמיכלשללכיוונונושבתהרוח"המשפטאתבקוללהכריזצריךשעומדהמשתתף.שעומדאחד

-לומריכולהוא,ערןהואהדוברשםאם:למשל.עצמולוגםשמתאיםאפיוןעםהמשפטאתולהשלים

המשפטאשרהמעגלחבריכל,דבריובתום."'עבאותמתחילששמומיכלשללכיוונונושבתהרוח"

ללאשנשארהאחרון.בזריזותמקוםביניהםולהחליףלקוםצריכים('וכועומר,עידו,עינת)אותםמתאר

.הבאהדוברהואמקום

.אותומאפייןשאינואפיוןלומרלדובראסור.1:חשוביםחוקיםשני

.אותומאפייןשהוזכרהאפיוןאםלשבתלהישארלמשתתףאסור.2

כדאייתקדםשהמשחקככלאך,חיצונייםאפיוניםלצייןנטייהלדובריםיש,המשחקבתחילת:למנחה

.וכדומהשאיפות,תחביבים,אופיתכונותאודותעלבהיגדיםלבחורהמשתתפיםאתלעודד



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

ובן...שנהעשרהשתיםבת":לבגרותמילדותהמעבראתביהדותמסמללבנים13וגיללבנות12גיל

.(א"י'ה,ב"פעשורשביתתהלכות,ם"רמב")המצוותלכלכגדוליםהםהרי...שנהעשרהשלוש

מילדותלמסעצאתכםעםבעיניכםהמשמעותייםובתכונותבערכיםבחרו,הפעילותשלזהבחלק

:לבגרות

להוסיףאפשר)והתכונותהערכיםרשימתמתוךבעיניכםהמשמעותייםערכיםשלושהאישיתבחרו.1

אתהמביעיםציטוטאושיר,תמונהחפשו.לעצמכםאותםכתבו.(ברשימהשאינםותכונותערכים

.שבחרתםהתכונהאוהערךמשמעות

בלוחהציטוטיםאוהשירים,התמונותואתאותןוהציגובבחירותיכםהמשתתפיםשאראתשתפו.2

.padlet:שיתופי

שאלות לדיון במליאה

?לבחירההנימוקיםהיומה•
?לדעתכםמדוע?השיתופיבלוחהרבההכיעצמםעלחזרוותכונותערכיםאילו•
?שבחרתםוהתכונותהערכיםמושפעיםממיאוממה•
?בחייכםביטוילידיבאיםהםכיצד•
?שלכםוהבחירותהדיוןבעקבותבעיניכםמצווהגילהמשמעותמה•

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


לבגרותמה ניקח איתנו למסע מילדות 

אהבת הארץ

ואהבת לרעך  
כמוך

רצינות חריצות עצמאות אהבת תורה

מסורת 
משפחתית

תרומה לקהילה

כיבוד הורים

אחריות ערבות הדדית

התנדבות

חוש הומור סובלנות

אסרטיביות

אומץאכפתיות



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

אמרהובוברמרטיןמאת,"המצווהבניאלדבר":מתוךקטע.קטעיםבשניהשיעוראתנסיים

.מאניפוליזושא'רהצדיקבשם

ולמחשבהלסיכוםשאלות

?מדוע?במיוחדהתחברתםהקטעיםמתוךרעיוןאושורהלאיזו•

?מהשיעורשואביםשאתםהעיקריהמסרמהו•

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


על,מעכשיו.ממנוניטלההיאעכשיו.הבןלמעשהבאחריותלישאהאבעלהיה,אפוא,כאןעד"

.כאחראיעושההואמעכשיועושהשהואמה.מעשיועלבאחריותלישאעצמוהבן

,סתמית,ניטרליתבאווירהחיהיההוא;ולהכריעלבחורצריךהיהלאכאןעד.בזהדילאאבל

ולהכריעלבחורעליוואילךמכאןאבל.הדרךברירתאין–הכרעהשלהכרהשוםבהאיןשעדיין

ברירהבחוסרלהישאריכולאינוהוא.השקראלדרךאוהאמתאלדרך,שמאלהאוימינה

.ירגישבטרםאותותופסהשקר,כךעושהשאינומי;האמתאתבעצמולתפוסצריך.והכרעה

מילהיגלותמתחילשעכשיו,היאהכוונה?ולהכריעלברורמתחיליםשעכשיו,הכוונהמהאולם

באחריות,עצמושלבדרךללכתצריךמעכשיו,השארכלעםבעדררץהיהכאןעד.הזההאישהוא

על:כךעליתר.בתכונתועצמואתמכירהואכאן;הואבתכונתוהואניכרכאן.עצמושל

".הואמיבאמתמוכרע,אחראיתהכרעהידי

מרטין בובר  / אל בני המצווה דבר : מתוך

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


אתייראלא?רבנומשהכמוהייתלאלמה,זושא–האמתבעולםלייאמרואם"

כמוהייתלאלמהלייאמרואםוכן?רבנולמשהאותילדמותאפשרוכי,כלל

ממה...עקיבארביומיאנימי,כלוםליאיכפתיהיהלא?עקיבארביהקדושהתנא

,להיותיכולתזושאהרי?זושאהייתלאלמה,זושא"ליכשיאמרו,מתייראכןאני

"?הייתלאלמהאז

(מאניפוליזושארביהצדיקבשםמפורסמתאמרה)



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

ההתבגרותבתהליךחשיבותוואתההוריםעםהקשרמשמעותאתנברר,זהבשיעור

.בכללובחיים

.מכולהיקרההמתנה–ואמאאבאבסרטוןנצפה

5:31,לעבריתובתרגוםברוסית)להורינובינינוהמיוחדהקשרעלומרגשקצרסרטון

.(דקות

שאלות לדיון

?מהו המסר שרצה האב להעביר לבנו-

.הסבירו? האם אתם מזדהים עם מסר זה-

?האם אנחנו מחזירים להם באותה מטבע, לדעתכם? אילו דברים אנו מקבלים מהורינו-

http://www.levladaat.org/video/2610


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

.(אחריםשיריםלהוסיףמוזמניםאתם)לילדיםהוריםשביןבקשרהעוסקיםלשיריםהאזינו

.זהבשירבחרתםמדועהסבירו.במיוחדאליכםשמדברבשירבחרו

.שתפו?הוריכםעםשלכםהיחסיםאתלכםמזכירהשירהאם

במליאהלדיון שאלות 

?הורים וילדים בשירים השוניםשבין מרכיבים בולטים בקשר אילו -

אילו מרכיבים החשובים בעיניכם בקשר שבין הורים לילדים לא הופיעו בשירים  -

?השונים

מה משמעותם של מרכיבים אלו ביחסי הורים וילדים בתהליך ההתבגרות  , לדעתכם-

?ובחיים בכלל



♫הורים ושירים

ניגונים 

יהודית רביץ

מילים

ילד של אבא

מוקי

מילים

אבא

שלומי שבת

מילים

קחי לך

ריטה ומשי  

קלינשטיין

מילים

ילד שלי

זהבה בן

מילים

אמן על הילדים

חנן בן ארי

מילים

שמע בני  

מרדכי בן דוד

מילים

בואי אמא

אבידניעילי 

ועומר אדם

מילים

אמא

משה פרץ

מילים

אמא

יובל דיין

מילים

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=394
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=394
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=394
https://www.youtube.com/watch?v=QgsLpE4ULfA
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=620&wrkid=36558
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3787&wrkid=26008
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3787&wrkid=26008
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=966&wrkid=19582
https://www.youtube.com/watch?v=Y0845qZjvAM
https://www.youtube.com/watch?v=Y0845qZjvAM
https://www.youtube.com/watch?v=Y0845qZjvAM
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=905&wrkid=46787
https://www.youtube.com/watch?v=VYXU8pu5w_g
https://www.youtube.com/watch?v=VYXU8pu5w_g
https://letras2.com/%D7%96%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%A9%D7%9C%D7%99/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ODZmoyNNc
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ODZmoyNNc
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=17593&wrkid=51154
https://www.youtube.com/watch?v=ioYasJZjDsE
http://www.cmusic.co.il/Lyrics/Songs/00489-%D7%A9%D7%9E%D7%A2-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99-%D7%91%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%93.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lp5ZV374qss
https://www.youtube.com/watch?v=Lp5ZV374qss
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=108&wrkid=9208
https://www.youtube.com/watch?v=OXTjXQBUZs0
https://www.youtube.com/watch?v=OXTjXQBUZs0
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3787&wrkid=26008
https://www.youtube.com/watch?v=5HbruRiarrQ
https://www.youtube.com/watch?v=5HbruRiarrQ
https://www.musixmatch.com/lyrics/%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C-%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F/%D7%90%D7%9E%D7%90


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

.הוריםכיבודבמצוותהעוסקהחינוךספרמתוךהקטעאתקראו

ולמחשבהלסיכום שאלות 

?כיבוד הורים על פי ספר החינוךמהו הטעם למצוות -

מה תהיה התוצאה של הטמעת מצוות כיבוד הורים בנפשו של  , לפי דברי ספר החינוך-

?האדם

?מהם? האם יש טעמים נוספים למצוות כיבוד הורים, לדעתכם-

? מהן ההשפעות הנוספות של מצוות כיבוד הורים על האדם-

?מצווה זו משפיעה על תהליך ההתבגרות של האדם ועל חייו בכלל, לדעתכם, כיצד-



.(יא,כשמות)"אמךואתאביךאתכבד":שנאמר,ואםאבכיבודמצוות

ושייתן...טובהעמושעשהלמיחסדויגמולשיכירלאדםלושראוי:זומצווהמשורשי

להםלעשותלוראויבאמתכןועל,בעולםהיותוסיבתהםוהאםהאבכיליבואל

.בקטנותויגיעותכמהבויגעוגם,לעולםהביאוהוהםכי,שיוכלותועלתעבודהכל

שהוא,הואברוךהאלטובתלהכירממנהיעלה–בנפשוהמידהזאתוכשיקבע

.הראשוןאדםעדאבותיוכלוסיבתסיבתו

(ואםאבכיבודמצוות,לג,החינוךספר)



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

כבוגריםהצטרפותםואתמצוותלגילוהנערההנערכניסתאתמסמנתהמצווהגילחגיגת

הקהילהלמעןחברתיתערכיתלעשייההזדמנותלספקיכולזהאירוע,לכן.לקהילה

.המצווהשנתבמהלךלביצועיוזמותולנקיטת

.חברתיתבעשייהמצווהבתלציוןאישיתבחירההמציגלסרטוןקישורלפניכם

"חוליםילדיםלשמח–המצווהלבתהמתנה"סרטון

במליאהשאלות לדיון

?המצווהבתלציוןחברתיתבעשייהמשפחתהושלנועהשלהבחירהעלדעתכםמה•

?מדוע?דומהבדרךנוהגיםהייתםהאם

.לקהילהבוגריםכחבריםרשמיתמצטרפיםונערהנערשבוהגילהואמצוותגיל•

?שלהההתבגרותתהליךעלמשפיעהנועהשלבחירתהכיצד,לדעתכם

https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-2001e905b83f531018.htm
https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-2001e905b83f531018.htm
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הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

לציוןמשמעותיתחברתיתבעשייהלבחורשהחליטה,נועהשללסיפורהשנחשפנולאחר

כיתתיחברתימצווהגילפרויקטtriciderהמקווןהכליבאמצעותיחדנבחר,המצווהבת

.כולההמצווהשנתלאורךליישום

אועירוני,קהילתי)אחדכיתתילפרויקטרעיונותהציעו,triciderהמקווןהכליבאמצעות•

מזוןאובגדיםאיסוף,חוליםלילדיםשימושבהןשאיןמצווהחגיגותמתנותוחלוקתאיסוף:למשל.(ארצי

קניותעריכת,לבייביסטרהתנדבות,חוגהעברת,פרטייםשיעוריםמתן,קטניםלעסקיםאתרבניית,לנזקקים

.וכדומהאפליקציהדרךלקשישים

במחווןלהשתמשאפשר.מובילבפרויקטלבחירההצבעהתתבצע,המקווןהכליבאמצעות•

.המצורף

-.ועודלהצעותלהגיב,נוספותהצעותלהציע,שאלותלשאול,הערותלכתובאפשרותישבכלי•
.זהבכלישימושלתוצרדוגמה

שאלות לדיון

?מה היא מעניקה לכם? לקראת פרויקט חברתיאיזו הרגשה מעוררת בכם ההתארגנות•
?כזהפרויקט בתכנון אילו אתגרים עולים •
?להצליחלפרויקט כיצד בכל זאת תגרמו •
?  מה עשויה להיות תרומתו של פרויקט כזה לתהליך ההתבגרות של כל אחד ואחת מכם•

?ושל הקבוצה כולה

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


:התייחסו לפרמטרים אלו, עבודהתוכניתהכינו 

לסייע  למי אנחנו רוצים –אוכלוסיית יעד . 1

לסייע  באיזו דרך נרצה . 2

נדרשים  כיצד נגייס משאבים . 3

בחרנוהסיוע שבה כיצד ניישם את דרך–דרכי פעולה . 4

למה  מי אחראי –חלוקת תפקידים . 5



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

3שיעור 

.לקהילהההצטרפותושלמצוותלגילהכניסהשלהחברתיתהמשמעותאתנברר,כעת

.הקטעיםאתקראו

ולמחשבהלדיון שאלות 

?מה הוסיפה קריאת הקטעים להבנה שלכם את משמעות הכניסה לגיל מצוות-

?ולכלל לבוא לידי ביטויההשתייכות לקהילה באילו דרכים יכולה -

?  אילו תחושות מעוררת בכם ההצטרפות לקהילה-

?אילו חובות כרוכות בכך? אילו זכויות כרוכות בחברות בקהילה, לדעתכם-



לכל יחיד יש  ; שאינו ידוע לאחרים, נדיר, בכל אדם יש משהו מיוחד במינו. היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו"

הוא מוסיף  , לקהילהכאשר מצטרף האדם הבודד, לפיכך. צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית, משהו מיוחד לומר

." לתרוםששום אדם אחר לא יכול , הוא תורם משהו. חדש למודעות הקהילהמימד

(10-9עמודים , 2חוברת , 17כרך , "טראדישן"כתב העת , יק'סולוביצהרב )

...המערביהכותללידעמדתיבארץלהיותיהראשוןבשבוע

.אחרתבהוויהנטועשהנניהרגשתי.שייךשאיניוהרגשתי,האבניםמן,מהכותלפסיעהשלבמרחקעמדתי

,מנחהתפילתאמרתי.למנייןהצטרפתי,כובעחבשתי.למנייןשאצטרףביקש,בשרוולימשךמישהואך,נוסףצעדפסעתילא

.והגעתי

הדברשזהאפשר.לתשעהוהאחד,לעשיריזקוקיםהתשעהכילדעת.במנייןאחדלהיות–שביהדותייחודיהיותר,יהודידברזהו

שמילוַתיי,מכולםאחדלהיותתמידתפילתי.חונכתיבהזובתנועהויהודיייחודייותרדברואין,שביהדותביותרהמשמעותי

הםאםלחייםמשמעותאין.יותרולא–התיבהלפניהעוברהוא,לתיבההקרובגם.הציבורשממלמללִמליםתצטרפנההטובות

.לעמידהמשמעותיש,לקראתךמרחוקובאים–עדיךשבאוהִמליםאל,ההוויהאלבזיקתםרק.לעצמם

.בציבוראחדאבל–דחא

(121’עמ1981,אביבתל,לוריאשלוםבעריכת"פהבעלמסות-הצרהגשרעל“בתוך,”המנייןמןאחד“,קובנראבא)



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


