
המאגר הלאומי לשעת חינוך

: יחידת לימוד מקוונת בנושא
אחדות ושותפות, מניעת גזענות

א"י-'ט: מומלץ לכיתות

מינהל חברה ונוער
תוכניות הכשרה והשתלמויות, אגף תכנים

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

אחדות ושותפות, מניעת גזענות

א"י-'יחידה מקוונת ממולצת לכיתות ט

,לשנואלומדיםאנשים.דתואומוצאו,עורוגווןבגללאחראדםשונאכשהואנולדאינואיש"

מאשרהאדםשלללבויותרקרובהאהבההכי,לאהובללמדםניתןזאתללמדםניתןואם

(מנדלהנלסון)"ניגודה

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

אחדות ושותפות, מניעת גזענות: נושא היחידה

חחיייייככככככלללללעעייייייייייכככחו
לחיים  , בחינוך לאחדותהיחידה עוסקת

נעשה זאת דרך  . משותפים ולמניעת גזענות
דעות  , סטריאוטיפים: בירור המושגים

.  אחדות ושותפות, גזענות, קדומות
למניעת גזענות ועידוד  נדון בדרכים, כמו כן

. אחדות ושותפות בחברה הישראלית
כל , היחידה כוללת שלושה שיעורים

.  דקות בזום45-שיעור מותאם ל
אפשר לבחור לקיים שיעור אחד מתוך  

:  השלושה
סטריאוטיפים–1שיעור 
גזענות–2שיעור 
אחדות ושותפות  –3שיעור 

כככככחיייייייי

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

.קצרבמשחקהשיעוראתחילנת

:קבוצותמספרכעתבפניכםאציג

הקשורותעובדותאודעות3לעצמוויכתובלפחותקבוצות3-ליתייחסמכםאחדכל

.קבוצהלאותה

שאלה לדיון

?אילו תחושות עלו בכם בעת הכתיבה, לפני שנמשיך במשימה



אומנים

קשישים

אשכנזים אתיופים

אמריקאים

בים"להט

חילוניםקיבוצניקים

דתיים

ספרדים

בלונדיניות

חרדים

ערביםדרוזים



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

דעותלחבריהשכתבוהתחושותאתתמייןקבוצהכל.בזוםלחדריםלקבוצותנתחלק•

.חדרבכלשיופיעהמשימהדףפיעלולעובדות

:(מלאלזוםחזרה)במליאה

.פהבעלאוPadletבאמצעותבחדרהקבוצותשמילאוהטבלהאתנציג•

שאלות לדיון

?בכךהבעייתיותמה?לדעותעובדותביןלהבחיןלפעמיםקשהמדוע•
?סטריאוטיפשלההגדרהאתלקרואמוכןמי?סטריאוטיפמהו•
הסכנהמה?שונותקבוצותכלפיסטריאוטיפיותבדעותמחזיקיםאנחנו,לדעתכם,מדוע•

?בכך

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


דעהעובדה

, מאורע שקרה, פעולה, מעשה שנעשה: עובדה
.  בניגוד לדעה או להשערה, דבר של ממש

משום שהיא  טענה שאיננה ניתנת להוכחה: דעה
.מבוססת על תחושות אישיות ועל פרשנות אישית



הכללה לגבי אדם לפי , דעה קדומה על אדם–סטריאוטיפ 

(.מילוג–עברימילון עברי )ה מראה חיצוני וכדומ, שייכותו החברתית

כלפי אדם אחר עוד טרם  , לרוב שלילי, רגש–דעה קדומה 

כל זאת על סמך , התקיימה עימו אינטראקציה חברתית

.השתייכותו החברתית של הפרט



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

אתובחנוסטריאוטיפהמושגלהבנת–האישיותדעותינובחינתדרך–הגענו,זהבשיעור

.(הבאיםבשיעוריםנעסוקשבה,גזענות:למשל)בסטריאוטיפיםמשימושהעולותהסכנות

ניתן-דקות9-כהסרטוןאורך)"הגדולהסטריאוטיפיםמבחן":קצרסרטוןכעתלכםאציג

.(ממנונבחריםחלקיםלהציגאובאמצעלהפסיקו

ומחשבהלסיכוםשאלות

?סטריאוטיפיתמחשיבהלהימנעאפשרכיצד,לדעתכם•
.שתפו?זהבשיעוראתכםהפתיעמשהוהאם•

https://www.youtube.com/watch?v=Yc-pwo0wNVw


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

?התקציראתלקרואמתנדבמי

סובלנותחוסרושלאפליהשלתופעותלמודעותונעלהגזענותבמושגנדון,זהבשיעור

.הישראליתבחברהקבוצותכלפי

.אלותופעותלמנועאפשרכיצדיחדנבחן

,הומואים)לערביםמשכיריםלאהסרטוןאתאולהשכירדירה:הסרטוןאתכעתנקרין

(ועודדתיים

שאלות לדיון

?בסרטוןהצפייהבמהלךבכםעלומחשבותאילו•
.נמקו?דומהבסיטואציהנוהגיםהייתםכיצד,להשכרהדירהברשותכםהיתהאילו•
?בגזענותמדוברהאם?בסרטוןהמתוארתהבעיהמהי•

.גזענותשלההגדרהאתיחדנקרא

https://youtu.be/ztN6D1FMqWM
https://www.youtube.com/watch?v=ppeCLgUcya0


יחס של  )גזענות היא התייחסות שלילית לבני אדם –גזענות 

ְנָאה או של ַאְפָלָיה המוצא  –כלומר , בגלל הגזע שלהם( שִׂ

.שלהם או צבע העור שלהם

גם הגזענות מנוגדת  ( יחס לא שוויוני= ַאְפָלָיה )כמו כל אפליה 

יחס גזעני  , אם כן. הזכות לשוויון והזכות לכבוד: לזכויות האדם

הוא התייחסות לא שוויונית אל אדם רק בגלל ההשתייכות  

(.ח"מט)שלו לקבוצה מסוימת 



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

אוסיפור,סרטון,שיר)מאולתרקטעלהכיןקבוצהכלעל.בזוםבחדריםלקבוצותנתחלק

.במליאהלהציגוולהתכונןלדעתכםואפליהגזענותממחישאשר,(דעתכםעלהעולהכל

הקבוצתיתהעבודהלאחרבמליאה

.המאולתרהקטעאתתציגקבוצהכל

שאלות לדיון

?מדוע?נבוכיםהייתםהאם?שלכםהקטעאתכשהצגתםהרגשתםמה•
לידיבאזהכיצד?ואפליהגזענותמגילויישסובלותהישראליתבחברההקבוצותהןמי•

?ביטוי
,הסברה,חינוך)?שלנובחברהגזענותגילויילהפחיתכדילעשותמציעיםהייתםמה•

('וכדמפגשים

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


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

יחסשמקבלותהישראליתבחברהלקבוצותדוגמאותוראינוגזענותעלדיברנו,זהבשיעור

להימנעאפשרוכיצדאםבחנו,כןכמו.שונותהיותןבשלאפליהושלהדרהשל,ריחוקשל

.זהמעיןמפלהמיחס

.(מטח)"בהיסטוריהשיעור-גזענות"בסרטוןכעתנצפהכעתנצפה

."ויקיפדיה":אריבןחנןשללשירלהאזיןניתן,לחילופין

:שאלות לסיכום ומחשבה

?סרטון/השירשלהמסרלדעתכםמהו•
דרכיםהציעו?האדםבניביןלשוניהחברההתייחסותעםלהתמודדניתןכיצד•

.קדומותדעותועםשונותעםלהתמודדות

https://www.youtube.com/watch?v=_VI1ofE9Wjw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

נוצר בדרך כלל , בהם עולים סטריוטיפים וגזענות כלפי קבוצות מסוימות בחברהבמקומות 

. פילוג

נבחן כיצד אפשר ליצור אחדות ושותפות בין קבוצות השונות זו מזו ולמנוע  , בשיעור זה

.גזענות כלפיהן

"בואו נעשה את זה אחרת":  נצפה בסרטון

Don't Put People in Boxes:  סרטון אפשרי נוסף

שאלות לדיון

?מהו לדעתכם המסר העיקרי בסרטון•
?מהן אחדות ושותפות בעיניכם•
?ממה צריך להימנע בכדי שאלו ייתקיימו? כיצד הן נוצרות•

https://www.youtube.com/watch?v=8MIJiBxA4oI
https://www.youtube.com/watch?v=zRwt25M5nGw


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

הפעילותמהלך

.בזוםחדרים-לנתחלק•

חוסר,פילוגשלסוגביניהןישאשרהכיתהמתוךקבוצותבשתייבחרחדרכל•
.וכדומהפערים,שותפות

פעולותלדוגמה)הללוהקבוצותשתיביןשיתוףליצירתפעולהבדרכייבחרחדרכל•
.(בקהילהמשותפתהדדיתערבותשל

בזוםהצגה,מצגת,סרטון:במליאהזאתלהציגרוצההיאדרךבאיזותחליטקבוצהכל•
.שיבחרואחרדיגיטליכליכלאו

שאלות לדיון במליאה

?המצבזהלדעתכםמדוע?בכיתהאיתרתםמפולגותקבוצותאילו•
?מכךלהימנעלדעתכם,צריך?זהממצבלהימנעהיהאפשרלדעתכםכיצד•
?אחרתתעשומה?קבוצותאותןכלפישלכםבחשיבהישתנהמה•

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


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

".אני ואתה זה אותו בן אדם-בלי תוויות"נצפה בקליפ של השיר , לסיום

.  של שלומי שבת ואודי דוידי, "כיוון אחר"עם השיר או 

שאלות לסיכום ולמחשבה

?"הספינהאתבהלהוביל"הנכונההדרךלדעתכםמהי,"אחרכיוון"השירבעקבות•
?זובדרך"שלנוהספינה"אתנובילאיך

?"השיטהאתלשנות"לדעתכםניתןכיצד,"תוויותבלי"בעקבות•
?שונותשתהיהונכוןטובזהמתיחשבו•

https://www.youtube.com/watch?v=PNlVlhwYOek
https://www.youtube.com/watch?v=m4C-cHTodCw


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/

