
המאגר הלאומי לשיעורי חברה  

'מערכי פעילות לכיתה י
הכנה לקראת ההתנסות המעשית בקהילה במסגרת  

"התפתחות אישית ומעורבות חברתית: "התכנית



זהות ושייכות

שותפות ואחריות, מעורבות

הכיתה כקבוצה חברתית

מחויבות למדינת ישראל

אורח חיים דמוקרטי

מנהיגות

לקראת בגרות בעולם משתנה

המאגר הלאומי לשעת מחנך
ב"עד י' שעת המחנך זצירי



בין אדם לעצמו

בין אדם לאלוקיו 

בין אדם לזולתו

בין אדם לעמו

בין אדם לארצו ולמדינתו

מחנךלשעתהלאומיהמאגר
ד"החמבהלימה למטרות חזון 



,  תוכניות, אגף תכניםמשרד החינוך
הכשרה והשתלמויות

התפתחות אישית ומעורבות 
חברתית

שותפות ואחריות, מעורבות: ציר

' חינוך לכיתה ישיעורי יחידת 
להכנה לקראת ההתנסות המעשית

אהבת : יסוד האושר הוא"
אהבת היושר  , האמת בשכל

,  אהבת היופי ברגש, בחיים
"במעשהאהבת הטוב 

הרב קוק



מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

חומרי הוראה

מקורות

בין תחומי

נתונים

חומרי עזר 2  . ציר מהלך 1  .

מבוא למורה

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

התכנית להתפתחות אישית : היחידה נושא 
ומעורבות חברתית

הכנה להתנסות המעשית

,  מודעות עצמית: אישיתוך 

.  הכוונה עצמית

,  מודעות חברתית: בין אישי

חברתיתהתנהלות 

.כבוד האדם והמשפחה•

חברתי וערבות  צדק •

.הדדית

נקודות מבט מגוונותפיתוח 1.

השונההכרת 2.

חברתיתעידוד מעורבות 3.

3  .

המעשיתההתנסותלקראתבהכנהעוסקתזויחידה
במסגרת."חברתיתומעורבותאישיתהתפתחות"בתכנית
נפתח.בההחברתייםוהצרכיםהקהילהאתנכירהיחידה

מכןולאחרהקרובהבסביבהומעמיקהמחודשתבהתבוננות
צרכילביןהמעשיתמההתנסותהנוערבנישלהציפיותביןנתאם

המעשיתההתנסותמקומותלחשיפתדרכיםמגווןנציע.הקהילה
,וכיצדבישובהחייםאיכותאתונבחןחייםאיכותבמושגונדון

.לשיפורהלתרוםיכוליםהנוערבני,הקבוצתיהפרויקטבמסגרת
:שיעורים3-למחולקתהיחידה
עומק ההתבוננות1שיעור 
חסרזה נהנה וזה לא 2שיעור 
הלכה למעשה–איכות חיים 3שיעור 
מוגשים במצגת זו רעיונות לחשיפת מקומות , בנוסף

ההתנסות המעשית

4  .
להתנסותהתלמידיםאתלהכין–היחידהמטרת

."חברתיתומעורבותאישיתהתפתחות"בתכניתהמעשית
צרכיםזיהוי,בקהילהבהתבוננותהואהמיקוד,זוביחידה

.הנוערבניעםציפיותותיאוםחברתיים

מטרות ושיקולים לבחירה

מעורבות שותפות ואחריות: ציר
'יחידת שיעור חינוך לכיתה י

about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

:השיעורלפני

:השיעורלפניימיםמספראויום,מהמשתתפיםיבקשהמנחה

מוכריהיהשהמקוםחשוב.הספרביתבסביבתאוביתכםבסביבתתמונות6-5לצלםעליכם

לקראתהכרחיהמשימהביצוע.לשיעור(בסלולריאפשר)התמונותאתלהביאיש.למשתתפים

.זהבמערךהמוצעתהפעילות

עומק ההתבוננות

אישיתהתנסותראשוןרכיב.רכיביםשניהחברתיתהמעורבותבתכנית:תקציר

שלהתבוננותלאחרחברתימיזםהקמת–שניורכיב.בקהילהושירותבתרומה

.חברתילשיפורשיתרוםבמעשהאובשינויצורךוזיהויהתלמידים

אנושבההסביבהעלמעמיקההתבוננותכמהעדלמשתתפיםנמחישזהבשיעור

חקרוכיצדוכקבוצהכפרטיםשלנוההתנהלותאופןועלעלינולהשפיעיכולהחיים

.בההנמצאיםהחברתייםהצרכיםאתיציףלנוהקרובההסביבה

פתיחה

:וישאלAssumptionsהסרטוןאתלמשתתפיםיקריןהמנחה

?החברתיתהמעורבותלנושאזהסרטוןמתקשרלדעתכםכיצד

https://sharp-thinking.com/2011/11/14/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9D/


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

מהלך הפעילות

.דקהבמשך חצי תמונהיאמר למשתתפים שהוא עומד להקרין להם המנחה . 1

. לכתובואסור , להתבונן היטב בתמונה ולנסות לזכור את מרב הפרטיםעליהם 

ולאחר מכן יבקש מהמשתתפים  , שניות30במשך התמונהיקרין למשתתפים את המנחה 

.לתאר את התמונה לפרטים

.מסומניםאלא שכמה מן הפרטים בה , תמונה זהה לראשונההמנחה יקרין . 2

רק בהקרנה השנייה  המשתתפים באילו מהפרטים המסומנים הם הבחינו המנחה ישאל את 

הם לא הבחינו בפרטים אלו , לדעתם, ומדוע( 'למבנה וכו, לדמויות, לגדלים, להתייחס לצבעים)

חלק מהם שוליים  , חלק מהפריטים קטנים מאוד, המבט היה חטוף)בהקרנה הראשונה 

(.בתמונה

המנחה יבקש מכל זוג תלמידים להתבונן במשותף בתמונות שצילמו לפני השיעור ולאתר  . 3

.  אלא רק לאחר התבוננות מעמיקה, כמה שיותר פרטים שלא ראו בהתבוננות ראשונה

המנחה יערוך דיון במליאה. 4

עומק ההתבוננות



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

לדיוןשאלות

הקשר בין התרגיל שבו הוצגה לכם תמונה לתרגיל שבו בחנתם את הצילומים  מה •

?שצילמתם

שתפו בקצרה  ? אילו פרטים נגלו לכם בהתבוננות מעמיקה בתמונות שצילמתם•

מדוע  ? ייתכן שיש דברים שמתרחשים בסביבתכם שאינכם מבחינים בהםהאם •

?לדעתכם

השפעה יש לחוסר ההבחנה בפרטי הסביבה על החיים שלכם לטווח קצר ולטווח  איזו •

?  ארוך

?  חשוב להבחין בפרטיםמדוע •

עומק ההתבוננות



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

עומק ההתבוננות

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG/800px-PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG/800px-PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

עומק ההתבוננות

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG/800px-PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG/800px-PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

סיכום

התבוננות.חטוףבמבטרואיםשלאפרטיםחושפתמעמיקהשהתבוננותראינוזובפעילות

אתלראותתסייע,וידועהמוכרתשהיאלנונדמהאםגם,שלנוהקרובהבסביבהמעמיקה

הסביבהמתוךצרכיםלאתרננסהחברתיתומעורבותאישיתהתפתחותבתכנית.האחר

.והקבוצתיתהאישיתההתנסותבמסגרתמענהלהםולתתהקרובה

לסיכוםשאלות

אתהריםהאישכאשר)?הפעילותבמהלךשעלולנושאיםהסרטוןמתקשרכיצד•

הוא,אותםראההואכאשר.קודםראהשלאדבריםראההוא,סביבווהסתכלהראש

.(לעזרהידהושיט

שלצורךמזהיםאתםהאם,צילמושחבריכםאו/ושצילמתםבתמונותשובהתבוננו•

?חברתיתלעשייהכיווןמזהיםאתםהאם?מקוםאואדם

בכיסיםידייםהסרטוןאתיקריןהמנחה

עומק ההתבוננות

https://www.youtube.com/watch?v=YfvMEg5MLAc


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

פתיחה

כללמסכיםלאלמאודמסכיםביןבחדרדמיוניציריסמן,היגדלמשתתפיםיקריןהמנחה

בכלילהשתמשגםאפשר)עמדתםאתהמייצגבמקוםלאורכולעמודמהמשתתפיםויבקש

.(Mentimeterהמקוון

פתיחהלדיוןשאלות

.הסבירו?אנוכיממניענובעטובמעשהכלהאם,ההיגדעלדעתכםמה•

בהתנסותהנוערלבניהאישיתהתרומה-המעשיתבהתנסותיותרחשובמה,לדעתכם•

?לקהילההתרומהאו

שללצרכיםהנוערבנישלהאישיםהצרכיםביןבחיבורנדוןזובפעילות:תקציר
בתכניתאישיתלהתנסותהנוערבנישלמושכלתבבחירהנסייע.והקהילההקבוצה

לצרכישלהםהמבטנקודותאתונרחיבחברתיתומעורבותאישיתלהתפתחות
ביןהלימהתהיהההתנסותמקוםבחירתשבעתלכךחשיבותיש.והקהילההחברה
הצרכיםלביןחברתיתבמעורבותהמתנסיםהנעריםשלוהרצונותהציפיות

.והקהילתייםהחברתיים

זה נהנה וזה לא חסר

https://www.mentimeter.com/


כל מעשה טוב נובע  

ממניע אנוכי



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

הפעילותמהלך

,('ו-'אקבוצות)קבוצותלששיתחלקוהראשוןבסבבהתלמידים,זובשיטה.יקסו'גבסגנוןתתקייםהפעילות

שישהשללקבוצותשניבסבביתערבבוהקבוצות,דקותמספרלאחר.מסויםבנושאתדוןקבוצהכל

.(השיטהעלמפורטלהסבר).הראשוןמהסבב('ו-'א)קבוצהכלשלנציגיהיהקבוצהבכל:תלמידים

:ראשוןסבב
זההמשימהיקבלוקבוצותשתיכל,קבוצותלששהמשתתפיםאתייחלקהמנחה

הנוערבניצרכי-ב+אקבוצות•

הקבוצהצרכי-ד+גקבוצות•

הקהילהצרכי-ו+הקבוצות•

הדףעםולהגיעהאישיתעמדתוואתקבוצהעמדתאתדףעללכתוביתבקשתלמידכל

.הפעילותשלהשנילסבב

:שניסבב
מהסבבקבוצהמכלאחדנציגיהיהקבוצהבכל,מעורבותלקבוצותהמשתתפיםאתיחלקהמנחה
.הקודם

זההמשימהכרטיסיקבלוהקבוצותכל

:במליאה
שמילאההשרטוטאתתציגקבוצהכל

המשתתפיםביןדיוןיערוךהמנחה

זה נהנה וזה לא חסר

http://www.amit.org.il/edugogya/jigsaw/


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

במליאה

התנסותמקוםישאםהשאלהעללענותותתבקשבמשותףשמילאההשרטוטאתתציגקבוצהכל

.בקבוצהעלומחלוקותואילו"אידיאלי"

במליאהלדיוןשאלות

?לבלשיםחשובלמה,התנסותמקוםבבחירת1.

הצרכיםעל)לוותראפשרלדעתכםמהעל,אידיאליהתנסותמקוםשאיןבהנחה2.

.עמדתכםאתהסבירו?מדוע?(הקהילתיים/הקבוצתיים/האישיים

מקום ההתנסות 
האידיאלי

חשיבות  
לשותפים

חשיבות  
לבני  
הנוער

צורך 
חשוב  
בחברה

זה נהנה וזה לא חסר



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

(:סבב ראשון של הפעילות)' ו-'כרטיסי משימה לקבוצות א

'וב' קבוצות א

?מה הכי חשוב לבני הנוער

כל אחד יגיד מה הדבר שיגרום לו  , ערכו סבב ביניכם1.

!"זה בדיוק מה שרציתי: "להגיע למקום ההתנסות ולהגיד

האם זה )התשובות שעלו בסבב לתחומים חלקו את 2.

למשמעות  , למקום התנסות, קשור לסוג ההתנסות

(ועודהעולה מההתנסות 

מה הכי חשוב לבני הנוער במהלך -להגיע להסכמה נסו 3.

ההתנסות המעשית

מחברי הקבוצה יכתוב על דף את עמדתו האישית  כל אחד

ואת עמדת הקבוצה לקראת החלק הבא של הפעילות  

'וד' קבוצות ג

?מה הכי חשוב לקבוצה בהתנסות המעשית

כל אחד יגיד מה הדבר שיגרום לו  , ערכו סבב ביניכם1.

לפגוש את האנשים שאיתם יבצע את ההתנסות  

אלו בדיוק האנשים איתם אני רוצה : המעשית ולהגיד

!להיות

?בסבבתכונות וכישורים עלו אילו 2.

מה הכי חשוב לקבוצה ולשותפים  -להגיע להסכמה נסו 3.

?במהלך ההתנסות המעשית

מחברי הקבוצה יכתוב על דף את עמדתו האישית  אחדכל 

ואת עמדת הקבוצה לקראת החלק הבא של הפעילות  

זה נהנה וזה לא חסר



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

(:סבב ראשון של הפעילות)' ו-'כרטיסי משימה לקבוצות א

'ו' קבוצות ה

?מה הכי חשוב לקהילה ולחברה בהתנסות המעשית

כל אחד יגיד מה לדעתו הצרכים , ערכו סבב ביניכם1.

העיקריים של הקהילה עליהם בני הנוער יכולים לתת  

המעשיתמענה במהלך ההתנסות 

סוגי פעילויות ומקומות התנסות נותנים מענה אילו 2.

?בסבבלצרכים שעלו 

מה הכי הפעילות בה בני הנוער -להגיע להסכמה נסו 3.

באופן הטוב ביותרחברהיתרמו ל

מחברי הקבוצה יכתוב על דף את עמדתו האישית  אחדכל 

ואת עמדת הקבוצה לקראת החלק הבא של הפעילות  

זה נהנה וזה לא חסר



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

:כרטיס משימה לסבב שני

חבר קבוצה יגיד מה היה הנושא עליו דיברו בקבוצות כל 1.

.הראשוניות ויציג את עמדתו האישית ועמדת הקבוצה

-המצורף נסו למלא את השרטוט 2.

?יש מקומות התנסות אשר עונים על מירב הצרכיםהאם 3.

?אילו התנגשויות עולות בין הצרכים השונים4.

?לדעתכם, איזה צורך חשוב יותר במקרה זה5.

?האם זה אפשרי, לדעתכם. נסו לתאר מקום אידיאלי6.
:  מקום ההתנסות האידיאלי הוא
___________________

צורך חשוב 
בחברה  

  _______
_______

הכי חשוב  
לשותפים 
  _______
_______

הכי חשוב  
לבני הנוער 
  ________

_______

זה נהנה וזה לא חסר



פתיחה

מהלך-גוף 

במעורבותהמתנסיםהנוערלבניהרווחלביןלחברההתרומהביןהאיזוןעלעמדנוזובפעילות

הנוערבניוגם,משמעותיבאופןולקהילהלחברהתורמתההתנסותשכאשרגילינו.החברתית

הנוגעיםכלעבורוהחוויהלהםיתאיםההתנסותמקוםאז-מהעשייהונהניםסיפוקמרגישים

.ומוצלחתחיוביתתהיהבדבר

סיכום

לדיוןשאלות
בפעילותהשונותבקבוצותשנערכוהדיוניםכיצד?הציטוטעםמסכימיםאתםהאם1.

?בוהמובאתהטענהאתמפריכיםאומחזקים
ולדיוניםהפעילותלנושאמתקשר"חסראינווזהנהנהזה"קמאבבאממסכתהציטוטכיצד2.

?שנערכו
?אישיבאופןעליכםתשפיעהפעילותכיצד:אישיתרפלקציה3.

לסיכום

:הבאהציטוטאתיקראהמנחה

ירגישכי,עצמוהתפשטותהיאזואלא,ממנויאבדלאלזולתוהאדםייתןאשרזה,דברשל״כללו

בשםלהםנקראאשר,לזולתואדםשביןהדבקותהיאזו.לונתןאשרזהבחברולוחלקגםאשר

(32עמ׳,החסדחיבור,דסלרהרב)אהבה״

זה נהנה וזה לא חסר



יום מוקד

שוק  
ההתנסויות

סינמטק

רכזידיעלבפניושנחשפוההתנסותבמקומותענייןמוצאשלאתלמיד

בכללעמודעליהאך,לליבוקרובההתנסותלהציעיכול,המעורבות

.הרשותיההתנדבותורכזהמעורבותרכזשלאישורולקבלהקריטריונים

מתודות מוצעות לחשיפת התלמידים  
להזדמנויות להתנסות אישית בקהילה  

,למנחה

מותרולתלמידיםההסדרהנוהלחלההתנסותמקומותעלכילהדגישחשוב•

.זהלנוהלבהתאםרקלפעול

נוהלפיעלשאושרוההתנסותמקומותלחשיפתמיועדותהבאותההצעות•

.ההסדרה

עלותנוהלשכבתיתבמתכונתתיעשהההתנסותמקומותחשיפת,רובפיעל•

.ספרי-הביתהמעורבותרכזידי

עםיחד,ההתנסותבמקומותובחירהאישיתיוזמהמעודדתהתכנית

.בגרותלתעודתולזכאותבטיחותעללשמירהבנהליםעמידה

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=228&REFF_GUID={9E58224A-3D84-41BD-B1EF-9175AA6F14AC}


יום מוקד

שוק  
ההתנסויות

סינמטק

כל נציג יקבל שולחן להניח עליו חומרי  –" הייד פארק התנסות"ייערך , בהפסקה

.  הסברה ודפי הרשמה ויענה על שאלות התלמידים הניגשים אליו

מתודות מוצעות לחשיפת התלמידים  
להזדמנויות להתנסות אישית בקהילה  

מהלך

במסגרתוהמתקיימתהפעילותאתלהציגמרחב/חדריקבלהתנסותמקוםכל1.

יסמןמשתתףכל.להתנסותאפשרויותרשימתשעליופלקטלתלותיש,הפעילותבתחילת2.

יירשםהמשתתף,מלאהמסוימתתחנהרשימתאם.לצפותירצהבהןתחנותארבע

.שנייהבעדיפותשיבחרלתחנה

.בחרשבההראשונהלתחנהילךמשתתףכל,(כריזהמערכת,שריקה)מוסכםסימןלפי3.

.הלאהוכך,הבאהלתחנההמשתתפיםעוברים,השעהמחציתלאחר4.

נוספתאפשרות

הגוףאוהמוסדנציג)המעשיתבהתנסותהפעילויותאתלתארנציגיםיזמיןהחשיפהמארגן

אתויתארוהכיתותביןיעברוהנציגים.(וכדומהזובפעילותשהתנדבבוגראותלמיד,המפעיל

.המוצעתהפעילות

יום מוקד



יום מוקד

שוק  
ההתנסויות

סינמטק

יום מוקד

מתודות מוצעות לחשיפת התלמידים  
להזדמנויות להתנסות אישית בקהילה  

,בוגריםמתנדבים,המוסדותנציגיידי-עלמיוצגיםלהיותיכוליםהקולטיםמוסדותה

.ההתנסותמתבצעתבומהתחוםנציגּותאויותרבוגרתבשכבההספרמביתתלמידים

במשמעותולדוןבנושאסרטוןלהציגאפשר,ההשמהממקוםנציגותואיןבמידה

.זהלתחוםהתרומה

.חצי שעה: משך הצגת כל פעילות

:דוגמה לטבלה למילוי
תחנות מידע ופעילות

שמואתלרשוםמתבקשמשתתףכל
פעילותבשעותשונותתחנותבארבע
.שונות



יום מוקד

שוק  
ההתנסויות

סינמטק

מתודות מוצעות לחשיפת התלמידים  
להזדמנויות להתנסות אישית בקהילה  

הפעילותלקראת

.הספרביתשלבמאגרהקיימותההתנסויותכלשלמרכזטופסמקבליםהתלמידים.1

.אותםמעניינותהתנסויותאילוומסמנים

דוכניההתנסותמקומותונציגיס"מביהבוגריםתלמידים,הממציםעםיחדמכינים.2

.ההתנסותבשםמשולטיהיהדוכןכל.גדולבאולםאוהספרביתבחצרתצוגה

.המידעלריכוזאישיפנקסתלמידלכלמחלקים.3

החשיפה

בפנקסמידעאתמרכזתלמידכל.בוחריםשהםהדוכניםביןמסתובביםהתלמידים.ג

.הפעילותלפנישקיבל

כשעתיים: משך הפעילות

שוק ההתנסויות



יום מוקד

שוק  
ההתנסויות

סינמטק

מתודות מוצעות לחשיפת התלמידים  
להזדמנויות להתנסות אישית בקהילה  

אפשרויות בחירה למקום  

התנסות

במקומות שמעניינים  Vסמן 

אותך

סיבות מרכזיות  2ציין לפחות

. לבחירתך

(נוער מגן דוד אדום)א "מד

חניכה של  )בית אבות 

(אזרחים ותיקים

המרכז להצלת בעלי חיים  

(טיפול בבעלי חיים)

הנוער  , צופים)תנועת נוער 

(וכוהעובד והלומד 

(נוער משטרה)שחקים 

יש להכין טופס מדויק ככל האפשר למסגרות  )דוגמה לטופס מרכז 

(המוצעות

שוק ההתנסויות



יום מוקד

שוק  
ההתנסויות

סינמטק

שוק ההתנסויות

מתודות מוצעות לחשיפת התלמידים  
להזדמנויות להתנסות אישית בקהילה  



יום מוקד

שוק  
ההתנסויות

סינמטק

סינמטק

מתודות מוצעות לחשיפת התלמידים  
להזדמנויות להתנסות אישית בקהילה  

לקראת הפעילות
דקות סרט תדמית על מקום 2ב להכין "י–א "מבקשים מתלמידי י

.  ההתנסות שהם היו בו

החשיפה
.  סרטים4בסבב מקרינים . 1
מקום של קשר איש יעלו נציגי התלמידים הבוגרים ו, לאחר ההקרנה. 2

.שאלות ותשובותההתנסות לפאנל 
.ייערך סבב נוסף של ארבעה סרטים ופאנל, כל חצי שעה. 3

סרטים ואז להעביר קבוצת תלמידים  8להקרין ברצף : אפשרות נוספת
. אנשי קשר+ לחדר אחר שבו ינוהל פאנל של נציגי הסרטים 



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

:פתיחה

:המשתתפיםאתישאלהמנחה

.בעיניכם"חייםאיכות"הממחישותדוגמאותלתתנסו?"חייםאיכות"המושגאתתגדירוכיצד

:וישאל"חייםאיכותמדדי"הסרטוןאתיקריןהמנחה

?חייםאיכותמרכיביםתחומיםעודאילו,בסרטוןשנזכרוהתחומיםעלנוסף

מערך,ואסתטיקהגינון,דיורתנאי,ופנאינופש,ורפואהבריאות,תברואה,נגישות:לדוגמה

,יחסיםמערכות,בקהילהשונותקבוצותשלהשוניםלצרכיםהמותאםעירונייםשירותים

שוניםבנושאיםרצוןשביעות,ביטחון,דמוגרפייםמדדים

:תקציר

בחינוךמהצורךנובעתחברתימיזםלפתחלתלמידיםלאפשרבדרישההמטרה
החייםאיכותאתלשפרבכוחםיאמינושתלמידיםכדיחברתיתואחריותלאקטיביזם

הנוערבניכיצדנבחן.ובמרכיביוחייםאיכותבמושגנדוןזובפעילות.ובחברהבקהילה
בסביבתםהחייםבאיכותלשיפור,המעשיתההתנסותבמסגרת,לתרוםיכולים

.הקרובה

:ישאלהמנחה

?החייםאיכותתלויהבמי,לדעתכם

?חייםאיכותלספקהאחריותמוטלתמיעל,לדעתכם

איכות חיים הלכה למעשה

https://www.youtube.com/watch?v=yi2mNRJ_O5s


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

(ראשוןחלק)הפעילותמהלך

.ארבעהשללקבוצותהמשתתפיםאתיחלקהמנחה1.

.הפעילותבתחילתשעלומהנושאים,חייםאיכותשלאחרתחוםתבחרקבוצהכל2.

סוג)מגוריהםלסביבתבהתאם,בחרהבובתחוםהחייםאיכותלבחינתמחווןתכיןקבוצהכל3.

למחווןודוגמהמחווןלבנייתעזרכלילרשותכם.(וכדומההאוכלוסייהאופי,היישוב

שהםהשאלותעלשיענהמידעלקבליוכלומקורותמאילולתכנןקבוצהמכליבקשהמנחה4.

.הכיתהלפניהבאלשיעורעדשיערכווהמיפויהמחוון,המידעאתיציגודרךבאיזוולתכנןהעלו

(עוקבבשיעורלהיותיכול,שניחלק)הפעילותמהלך

.שערכההחייםאיכותממרכיביאחדשלהמיפויאתתציגקבוצהכל1.

יבחרתלמידכל.חייםאיכותשלשוניםמרכיביםרשומיםשעליהםשלטיםבחדריפזרהמנחה2.

רשוםזהמרכיבשעליוהשלטידעלויעמודלהשפיערוצההואשעליואחדבמרכיב

בקבוצות

במשימה זו יתבקשו  . משימה קבוצתיתכל קבוצת תלמידים שבחרו תחום זהה יקבלו 3.
, העיסוק בדרכים ליישום. התלמידים להעלות רעיונות לשיפור איכות החיים בתחום בו בחרו

.יעשה בפעילות נפרדת

איכות חיים הלכה למעשה



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

כלי עזר לבניית מחוון לבחינת איכות חיים

_____________________________________:נבחןאותוהתחום

–ציבוריתתחבורה:למשל)התחוםשלהמיטביהמצבאתלתארננסה.בתחוםהרצוילמצבנתייחס,מחווןבכתיבת1.

.שלנובסביבההקייםאתנבחן,זהמצבולפי"(התושביםלכלנגישהוהיאביישובמקוםלכלציבוריתתחבורהיש"

ישהאם–מוגבלויותלבעלינגישות:למשל).עקיףובאופןישירבאופן,לתחוםשקשורמהכלשלמוחותסיעורערכו2.

(ב"וכיוהמוגבלויותסוגילכלהתייחסותישהאם,המוגבלויותבעלישלהמשפחותלבניגםהתייחסות

איכות חיים הלכה למעשה



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

(לחלק השני של הפעילות)משימה קבוצתית 

במערכתנאומיהבכל.אתכםלהיפגשביקשה,העירלראשותעתהזהשנבחרה,החדשההעירראשת

.החייםאיכותעל,העתידדור,הנוערבניהשפעתועלבעירהחייםאיכותעלדיברההיא,הבחירות

איכותלקידוםלעשותצריךמהולהציעלהלסייעמכםוביקשהאליכםפנתההיא,משנבחרה,כעת

.שלכםהיצירתיבכושרהיעזרו.ליישםיכוליםשאתםרעיונותשתעלוביקשההיא.בעירהחיים

לכישוריםלהתאיםגםאך,הקהילהשלהצרכיםעללענותצריכהשתציעושהפעילותלבשימו

.שלכםולמיומנויות

:שימו לב לנקודות אלו
?  מדוע? באמת הייתם רוצים לשנות או לקדםמה 1.
.היו אסוציאטיביים. העלו רעיונות רבים ככל האפשר2.
?וכיצד ניתן להשיג אותו? איזה מידע אתם צריכים כדי שתוכלו לזהות את הסיבות לנושא שבחרתם3.
?כיצד תחליטו באיזה רעיון להתמקד? האם תוכלו להתמקד ברעיון אחד שיהיה מוסכם על כולם4.
?עוסק הרעיון שלכם, ממרכיבי איכות החייםבאיזה 5.
?כישורים ומיומנויות נדרשים מכם על מנת ליישם את הרעיון שלכםאילו 6.
?יש בכם הכישורים והמיומנויות שציינתםהאם 7.
?מהם הצעדים שעליכם לעשות כדי לזהות את הדרכים האפשריות לשינוי וקידום הנושא שבחרתם8.

איכות חיים הלכה למעשה



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

סיכום

גילינו שהמושג איכות חיים מורכב מתחומים שונים הקשורים לאורח החיים  בפעילות זו 

איכות החיים נבחנת באפשרויות השונות שיש לתושבים למצות את . היומיומי של הקהילה

.  יחד עם תנאי חיים בסיסיים המאפשרים לחיות ברווחה ובכבוד, היכולות והרצונות שלהם

.  בפעילות בחנו את איכות החיים ביישוב שלנו והצענו דרכים לשיפורה

לסיכוםשאלות

זולבחירההסיבותואתלקדםאולשנותשבחרההנושאאתתציגקבוצהכל.

הנושאאתלקדםאפשריתתכניתשללגיבושלהגיעכדילנקוטשעליכםהצעדיםמהם

שעלוהנושאיםמסךנושאים2לבחורלנסותמומלץהציגוהקבוצותשכללאחר)?שבחרתם

(הכיתהשלקבוצתיכפרוייקטלמימוש

הפעילותבעקבותהאם,החייםלאיכותהאחריותמוטלתמיעלשאלנוהפעילותבתחילת

?אחרתעמדהגיבשתם

הפעילותבמהלךחדשמשהוחבריכםעלאו/ועצמיכםעללמדתםהאם?

Everything"הסרטוןאתלסיכוםלהקריןאפשר is Awesome"הומוריסטיבאופןמציגהקליפ."לגו"הסרטמתוך

.מושלםכביכולבהשהכלעיר

איכות חיים הלכה למעשה

https://www.youtube.com/watch?v=9cQgQIMlwWw

