
המאגר הלאומי לשעת חינוך

:  יחידת לימוד מקוונת בנושא
אחריות חברתית בצל משבר כלכלי  

'יב-'י: 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/calcali.pptx


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

אחריות חברתית בצל משבר כלכלי

'יב-'יחידה מקוונת ממולצת לכיתות י

(אנה פרנק" )אף אחד אף פעם לא הפך עני מלתת"

שותפות ואחריות, מעורבות: 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

משבר כלכליאחריות חברתית בצל: נושא היחידה

שכבותבכלכלכליתפגעהקורונהמשבר
/משברלחוותרבותלמשפחותוגרםהאוכלוסיה

.מצוקה
הנוערבנימודעותאתלעוררהינההיחידהמטרת
וכמוואמפטיהרגישותלגלות,כלכלימשברלאותו

עםלהטיבכדילעשותיכוליםאנומהיחדלבחון,כן
.המצב

שיעורכל,שיעוריםשלושהכוללתהיחידה
.בזוםדקות45-למותאם

:  כדאי לבחור שיעור אחד מתוך השלושה
מצוקה כלכלית בזמן משבר–1שיעור 
מתנת הנתינה–2שיעור 
!?אז של מי האחריות הזו בכלל–3שיעור 

י

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

גם)כלכליתמצוקהחוותרבותמשפחות,הקורונהמגיפתתחילתמאז,האחרונהבשנה

.(קודםזאתחוושלאכאלו

ילדיםשלסיפורםאתמספרותאשרסרטוניםסדרתמתוךקצרבסרטוןהשיעוראתנתחיל

.הקורונהבעקבותכלכליתלמצוקהנקלעהמשפחתםאשר

שאלות לדיון

?בכללהחייםעל?המשפחהבניעלמשפיעבביתהכלכליבמצבשינוילדעתכםכיצד•
שחייםבאנשיםמדוברתמידלא)עונילזהותקלתמידשלאבסרטוןלראותניתן•

כלכליתבמצוקהמישהוסביבכםתזהוזאתבכלאיך,(לחשובנוטיםשאנוכפיברחוב
?לועוזריםהייתםכיצד?לעזרהשזקוק

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KlvwcDvxdPg


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

אך,כלכליתמצוקהשחוויםאנשיםמסביבנולזהותמצליחיםאנחנותמידלא,שראינוכפי

יגרמו,מקוםבכלכמעטכעתקיימתכלכליתמצוקהכיומודעותאותנולסובביםעירנות

.היוםעדשעשינומכפייותרלסייעלנו

:הבאהכללבאמצעותמידלענותעליכם,לכםשאקריאמשפטכלבסיום

מצלמההדליקו-לעזוריכולים

או

המצלמהאתכבו-לעזוריכוליםלא

:לאחר תשובות התלמידים-שאלות בתום כל משפט

שכןמאלוהשתכנעתםהאם?לעזוריכוליםאינכםלדעתכםמדוע?לעזורתוכלוכיצד•
?אתכםשכנעמה?לעזורשניתןכתבו

?עשיתםמה?(שמותלצייןמבלי)דומהבמקרהנתקלתםהאם•



:לסקרמשפטים

.בחוץוגשוםהחשמלאתלמשפחתוניתקו,הקורונהבעקבותכלכלילמשברנקלעשלךהשכן.1
.קטניםילדיםשלושהלשכן

איןכיבביתהילדים,תגיעלאאםמעבודהשתופטרילדיםלחמישההוריתחדאםעללךנודע.2
.הקורונהבשלספרבית

כסףלוואיןמאודובודדזקןשהבעליםיודעאתה.הקורונהבעקבותנסגרהשלךהביתלידהחנות.3
.למזון

בעקבותבלבדלמשלוחיםנפתחהואזלתקופהנסגרהבוקרבכלקוניםאתםבההמאפיה.4
.רגללפשוטעלולוהואלשליחיםלשלםכסףאיןהעסקלבעל-הקורונה

.אליהןלהגיערגילשהיהחברתיותלפעילויותמגיעלאהספרמביתילד,לאחרונה.5



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

שנתייםלפניהחלאשר"החברתיהמקרר"שנקראפרוייקטעלאופטימיסיפורעםנסיים

ועסקיםאנשים,במסגרתו.הארץרחבילכלוהתפשט,אביביםתלצעיריםארבעהידיעל

הירקות,הפירותאתבוולאחסןלמקררלהגיעיכולים,מיותרמזוןעםעצמםאתהמוצאים

.לכךשזקוקמילטובת,שלהםוהלחמים

החברתיהמקררעלנוסףסרטון

:ומחשבהלסיכוםשאלות

?הסרטוןבכםעוררמה•
?וכיצדלהובילרוציםהייתםאתםחברתיפרוייקטאיזה,עצמכםעםחשבו•

https://www.youtube.com/watch?v=H_ue7zhh0DE
https://www.youtube.com/watch?v=H_ue7zhh0DE
https://www.youtube.com/watch?v=XJ4DZ0ULwQ4


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

."לקבלזהלתת":המשפטאתלעיתיםשומעיםאנחנו

?בעיניכםהמשפטמשמעותמה

:מילוגלפי"נתינה"שלהמילוניתההגדרה

.הענקה;תמורהללאאחרגורםאולאדםמה-דברהעברת.1

.ובהתחשבותבאהבהשנעשותוחסדעזרה.2

?לאחרנותניםכשאנומקבליםאנחנוזאתבכלמהאז

.שונהקצתבדרךנתינההמציג"הדולריםמעיל"בסרטוןכעתנצפה

שאלות לדיון

.בכםעוררשהסרטוןאתאחתבמילההביעו•
?בסרטוןהכסףמחלקמקבללדעתכםמה•
?הדולריםמעילבמקוםמשתמשיםהייתםבהנתינהשלאחתדרךבחרו•
?הקורונהבתקופתהכלכלילמשברמתקשרהסרטוןלדעתכםאיך•

https://milog.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/e_9876
https://milog.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/e_9876
https://youtu.be/Z_nuPlE2KU8


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

לתרוםבכוחהיש.המוסריתוהמחויבותהחברתיתהאחריותאתבתוכהמגלמתנתינה

.האחרלמעןלעשותביכולתנומהנבחן,כעת.ולחברהלמקבל,לנותן

:הפעילותמהלך

וישהקבוצהחבריאתשמענייןרעיוןתבחרקבוצהכל.בזוםחדריםפיעללקבוצותנתחלק•
.במשברנמצאיםאשר,סביבכםקהילה/משפחות/לאנשיםלסייעכדיביכולתם
,פרטייםשיעוריםמתן,אתרבניית,מזוןאובגדיםחלוקת,מזוןאובגדיםאיסוף:דוגמות
.וכדומההאפקליקציהדרךלקשישיםקניותעריכת,לבייביסטרהתנדבות,חוגהעברת

התקדמנוכיצדונבחןעגולשולחןנקייםלחודשאחתאלא,במליאהכעתזאתנציגלא•
.בעניין

.עבודהתכניתלפיהתחילו•

:שאלות לדיון במליאה

?מה היתה ההשראה שלכם בבחירת הפרוייקט•

?בינתייםנתקלתםקשייםבאלו•
?המשכיותלושתהיהתדאגוכיצד?וגידיםעורלקרוםלרעיוןתגרמואיך•

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


:התייחסו לפרמטרים אלו, הכינו תוכנית עבודה

?לסייערוציםאנחנולמי–יעדאוכלוסיית.1

?לסייענרצהדרךבאיזו.2

?נדרשיםמשאביםנגייסכיצד.3

?בחרנושבההסיועדרךאתניישםכיצד–פעולהדרכי.4

?למהאחראימי–תפקידיםחלוקת.5



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

:המשפטאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי

(לינקולןאברהם)."שלךכאבךאתלשכוחזה,אחרשללבוכאבעללהקל"

:שאלות לסיכום ומחשבה

?השיעורסיכוםלצורךזהמשפטנבחרמדוע•
.בעצמכםונתרמתםלאחרעזרתםבובמקרההזכרו•



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

שלשיר-("צורותמיניבכל,מליוניםכמונייש)מליונים"לשירבהאזנההשיעוראתנתחיל

זהו"חמישייתשלמחודשבביצוע-קורונהבימיחדשהמשמעותמקבלאשראנקריאתי

."זה

.שמואתשנשאבאלבוםכךואחרבודדכשירתחילה.2004בראשיתיצאמיליוניםהשיר

אנותוצאותיוושאתישראלעםכלאתאזשחיברבמהעסקהשיר,ומיידיתגדולההיתהההצלחה

למשברהעולםכלעםיחדנכנסהוישראלן"הנדלבועתהתפוצצה2002בשנת.היוםעדחשים

.(זמראירועי-גבישעופרמתוך)עמוקכלכלי

:שאלות לדיון

?מה לדעתכם המסר של השיר•
מה משמעות המשפט  ". מחר זה אתה, היום זה אני"מדוע השיר מסתיים במשפט •

? לדעתכם
האם זו אחריותה הבלעדית  ? האם מוטלת עלינו אחריות לסייע לנקלעים למשבר כלכלי•

.הסבירו? של המדינה

https://www.youtube.com/watch?v=PSSQAb5zpts


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

כאשר משפחות רבות בחברה סובלות , אנו מבינים כי אין אנו יכולים לשבת בחיבוק ידיים

.ממצוקה כלכלית וחברתית

לבחוריכוליםאנו)ארציאועירוני,קהילתיאחדפרוייקטלמעןכיתתיבאופןנפעל,כעת
לעיתים.מאיתנוזאתמקבלשהואיודעלאהמקבלבו-בסתרמתןשלאחדבפרוייקטגם

.(להביכםמבלילהםלעזוראפשרותלנווישלקבלשמתביישיםאנשיםישנם

:הפעילותמהלך
לאוכלוסיההמכווןכיתתילפרוייקטרעיונותהציעו,triciderהמקווןהכליבאמצעות•

.השנהכלבמהלךנקדםאותו(החברתיהמקררכדוגמת)כלכליתממצוקההסובלת
.המובילהפרוייקטלבחירתהצבעהתתבצע,המקווןהכליבאמצעות•
להצעותלהגיב,נוספותהצעותלהציע,שאלותלשאול,הערותלכתובאפשרותישנהבכלי•

..ועוד

שאלות לדיון

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

https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H_ue7zhh0DE


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

עימהשהביאההמשברלפניעמידיםשהיואנשיםעלגםפסחהלאהכלכליתהמצוקה

ביכולתנווישכלכליתשנפגעומשפחותמעטלאישנםבסביבתנוגםכיראינו.הקורונה

.במעטולולעזור

חברםכלפימהמילואיםחבריםשלהדדיתוערבותטובהחברותעלסרטוןעםנסיים

.וקרסשכמעטהקפהבביתלולעזורהתגייסוכולם.כלכלילמשברשנקלע

למעןחברתיתועשייהבהתגייסותהייתההיא,כספית/חומריתהיתהדווקאלאוהתרומה

!זאתלעשותיכוליםכולנו-במצוקהחבר

:  שאלות לדיון למחשבה

לגלות יותר מודעות כלפי מצוקות כלכליות  / האם השיעור גרם לכם להיות ערניים יותר•
?כיצד? ומצוקות בכלל

?מי זקוק לעזרתכם וכיצד אתם יכולים לעזור לו, הסתכלו סביבכם וחשבו עם עצמכם•

https://www.facebook.com/watch/?v=811936489564821


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/

