
המאגר הלאומי לשיעורי חברה  

'מערכי פעילות לכיתה י
:  ליווי ההתנסות המעשית בקהילה במסגרת התכנית

"התפתחות אישית ומעורבות חברתית"



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

ליווי במהלך השנה לתכנית  : היחידה נושא 
להתפתחות אישית ומעורבות חברתית

,  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  .

בתכניתהמעשיתההתנסותבליוויעוסקתזויחידה
היחידהבמסגרת."חברתיתומעורבותאישיתהתפתחות"

ערכיםנמשיג,המעשיתבהתנסותלהצלחהמדדיםננסח
עםלהתמודדותדרכיםונציעההתנסותמתוךהעוליםחברתיים
.המעשיתההתנסותבמהלךאתגרים

:שיעורים3-מחולקת להיחידה 
מדדים להצלחה-!"שיהיה לנו בהצלחה"1שיעור 
על שליחות וייעוד" קול קרא לי והלכתי"2שיעור 
התמודדות עם אתגרים3שיעור 

4  .
במהלךליווילתלמידיםלהעניק–היחידהמטרת

במשךהעוליםבנושאיםעמםולדוןהמעשיתההתנסות
.השנה

מטרות ושיקולים לבחירה

מעורבות שותפות ואחריות: ציר
'יחידת שיעור חינוך לכיתה י

about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

:פתיחה

:סבביערוךהמנחה

.השאלהעליענוהמשתתפים?בעיניךהצלחהמהי

וחלקן יהיו "( כשאתה רוצה משהו ומשיג אותו)"הגדרות שונות למילה הצלחה -חלק מהתשובות יהיו עקרוניות

"(אהבה", "הרבה כסף)"בני הנוער ינקבו במשהו שבעיניהם מציין הצלחה , אישיות

!שיהיה לנו בהצלחה

ומעורבותאישיתהתפתחותבתכניתאישייםהצלחהמדדינגדירזהבשיעור:תקציר

פעילות.אישיתולהעצמהבעשייהמכוונותליצירתמסייעיםההצלחהמדדי.חברתית

שנתבתחילתכברלהצלחהמדדיםלהציבחשוב.השנהלסוףמיועדתאינהזו

.ובמהלכההפעילות

:וישאל1992באולימפיאדתרדמונדדרקעלהסרטוןאתלמשתתפיםיקריןהמנחה

?מדוע?כישלוןאוהצלחהשלסיפורמבטאהסרטוןלדעתכםהאם•

?שהצלחתםתדעוכיצד,חברתיתומעורבותאישיתלהתפתחותבתכנית•

https://www.youtube.com/watch?v=7yU4AgcCAQk


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

מהלך הפעילות

המנחה יאמר לתלמידים שהם מועמדים לקבל תעודת הצטיינות על פועלם במסגרת  1.

.התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית

:ויבקש למלא אותה" תעודה"המנחה יחלק לכל תלמיד 2.

?מה הייתם רוצים שיהיה כתוב בתעודה•

בקבוצות

חברי הקבוצה ישתפו אחד את השני  . המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות של ארבעה3.

.במה שכתבו

"(משוב חיובי ממקבלי השירות:  "לדוגמה)כל קבוצה תתבקש לנסח שני מדדי הצלחה 4.

במליאהדיון

.המדדיםכלאתלוחעליכתובהמנחה,שניסחהבמדדיםתשתףקבוצהכל•

?פחותואילוחשוביםיותראילו,חשיבותלפיהמדדיםאתלדרגנסו•

?תורםזהבמה?הפעולהלפניהצלחהמדדלהגדירחשובמדוע•

?להצלחהמדדכשקובעיםלהקפידיש,לדעתכם,מהעל•

!שיהיה לנו בהצלחה



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

תעודת הערכה במעורבות חברתית
____לשנת הלימודים _______________ ה/לתלמיד

תחומי הפעילות  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

במה זה , למי זה עזר, ציינו מה עשיתם: )ה/התלמיד, במסגרת הפעילות
(  עזר

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________

?  מה חושבים עליך מקבלי השירות

?  מה עיקר התרומה בהתנסות שבחרת

?  הפעילות לעצמךבמה תרמה

?  התלמידים/ הרכז / מה חושבים על פעילותך המחנך 

!שיהיה לנו בהצלחה



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

סיכום

ומעורבותאישיתהתפתחותבתכניתלהצלחהאפשרייםמדדיםהעלנוזובפעילות

לנושחשובהדבריםלקראתוההשקעההכוחותבמיקודלנויסייעואלומדדים.חברתית

.התכניתבמסגרתלהשיג

לבחוןרוצההואבעזרתםאשרמדדים2-3לעצמולכתובמשתתףמכליבקשהמנחה•

.חברתיתומעורבותאישיתלהתפתחותבתכניתהצלחתומידתאת

השנהסיוםולקראת,בולטבמקוםיתלהאולעצמוישמורהתלמידהאלוהמדדיםאת•

.דרכםהצלחתואתיבחן

באופןויחלקכולםשלהמדדיםאתישמורהמחנך/המורה/שהמנחההיאנוספתאפשרות•

.השנהסיוםלקראתבפעילותמשותף

:  קולינסשל מרווה יקרין את הציטוט המנחה יקריא או , לסיכום

."אתה הולך אליה-לא באה אליך הצלחה "

:וישאל

?כיצד הציטוט מתקשר לדברים שעלו במהלך הפעילות, לדעתכם•

!שיהיה לנו בהצלחה



-אליך לא באה הצלחה "
."הולך אליהאתה 

קולינסמרווה 

http://www.pitgam.net/data/[%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%94+%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A1]/1/1/0/


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום
:פתיחהלדיוןשאלה

,לדעתכם."ייעודלמלאאלא,סתםלחיותלאברצוני"ביומנהכתבהסנשחנה•

?כיצד?לימינוגםרלוונטיים"ייעוד"המושג/המילההאם

:תקציר

להתפתחותבתכניתהמעשיתההתנסותבמהלךהעוליםערכיםנמשיגזובפעילות

סיפורהמתוך"ייעוד"ו"שליחות"המושגיםאתנבהיר.חברתיתומעורבותאישית

.הנוערבנישלהיומיוםלחייאותםונקשרסנשחנההיהודייההצנחניתשלוכתביה

קול קרא והלכתי

:פתיחה

(3:20דקהעד)"סנשחנה–מהעברחדשות":מהסרטוןקטעיקריןהמנחה

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


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

הפעילותמהלך

הנלוותהשאלותואתסנשחנהשל"בדרך"השיראתמשתתפיםזוגלכליחלקהמנחה

הדףאתימלאזוגכל

קול קרא והלכתי

במליאה

:במליאהדיוןויערוך,סנשחנהשלהיומןמתוךהקטעיםאתויקראיקריןהמנחה

להיותהרצון,השליחותתחושת)?לימינורלוונטיהואהאם?סנשלחנהשקראהקולמהו•

(הדורותבשרשרתחוליה,ערכייםלחייםהשאיפה,ולחברהלעםשייכות,משמעותית

אילו.הכלללמעןנתינהושלשליחותשלבמעשהלבחירהדוגמההואסנשחנהשלסיפורה•

(?בדרך"מאבדים"אנחנומה)?זולבחירהנלוויםאתגרים

אושליחותשלתודעהחוויםאתםחברתיתומעורבותאישיתלהתפתחותהתכניתבמסגרתהאם•

.שתפו?ייעודמרגישים

השראהשלמקורהןלהדומיםושלסנשחנהשלהבחירותהאם?אתכםמנחים"קולות"אילו•

?עבורכם

חנה סנש/ בדרך

,  קֹול ָקָרא וָהַלְכִתי

.  ָהַלְכִתי ִכי ָקָרא ַהּקֹול

,  ָהַלְכִתי ְלַבל ֶאּפֹול

ַאך ַעל ָּפָרַשת ְדָרִכים  

ָסַתְמִתי אזַני ַבלֹוֶבן ַהַּקר 

.  ּוָבִכיִתי ִכי ִאַבְדִתי ָדָבר



1938, בודפשט
. השתניתי לגמרי וכה טוב לי ככה"

האמונה נחוצה מאוד לאדם וחשוב 
שתהיה לו הרגשה שחייו אינם  

שהוא , אינם חולפים לריק, מיותרים
.."ממלא תפקיד

1941, נס ציונה
לחפש את אושרי –שתי דרכים עומדות לפני "

הפרטי ולהעלים עין מהשגיאות אשר מסביבי  
או להשקיע כוחות במלחמה הורסת וקשה 

."בעד דברים שהם טובים ונכונים בעיניי

1940, נהלל
לעזוב את החיים  , נגד האינסטינקט, האם לא הייתה זו רומנטיקה טיפשית: לרגע שאלתי את עצמי את השאלה"

?הקלים ולבחור בחיים של עבודה קשה

.  כל הקטעים מתוך יומנה של חנה סנש

היומן המרתק נמצא באתר העמותה  

:  להנצחת חנה סנש ומורשתה

http://www.hannahsenesh.org.il/Sc.as

p?ID=679&S=21

על תחושת המשמעות

על פרשת דרכים

על בחירה אישית

1940, נהלל
יש לי רצון לחפש את , אני חושבת שלא אהיה פועלת פשוטה. אני חושבת שכן, רק האם בחרתי בדרך הטובה

.  ואני מקווה שאולי תהיה לי גם יכולת לכך, לעזור, לגדול, האפשרויות להיטיב

http://www.hannahsenesh.org.il/Sc.asp?ID=679&S=21


כל קטעי השירים והיומן באדיבות משפחת סנש

?מהו הקול הקורא

מהי פרשת  
?הדרכים

, מה הדבר שאבד
?לדעתכם

לאן  ? מהי הדרך
?היא מובילה

חנה סנש/ בדרך

,  קֹול ָקָרא וָהַלְכִתי

.  ָהַלְכִתי ִכי ָקָרא ַהּקֹול

,  ָהַלְכִתי ְלַבל ֶאּפֹול

ַאך ַעל ָּפָרַשת ְדָרִכים  

ָסַתְמִתי אזַני ַבלֹוֶבן ַהַּקר  

.  ּוָבִכיִתי ִכי ִאַבְדִתי ָדָבר

27.10.1938בודפשט 

האמונה  . השתניתי לגמרי וכה טוב לי ככה"

נחוצה מאוד לאדם וחשוב שתהיה לו  

אינם חולפים  , הרגשה שחייו אינם מיותרים

.."שהוא ממלא תפקיד, לריק

1921-חנה סנש נולדה בהונגריה ב

כעבור חמש  . 18ועלתה לארץ בגיל 

עם הגעת הידיעות על , שנים

יצאה לשליחות  , המתחולל באירופה

היא נתפסה  . וצנחה ביוגוסלביה

ולאחר חודשי עינויים  , בהונגריה

.  23הוצאה להורג והיא בת 



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

סיכום

שלהמציאות.סנשחנהשלסיפורהדרך"ייעוד"ו"שליחות"למושגיםנחשפנוזובפעילות

יוצקשהאדםלמשמעותרבכוחישהיוםגםאך,סנשפעלהבהמהמציאותמאדשונההיום

להתפתחותבתכנית.החברהלמעןובשליחותושלוהייעודאתלממשבבואו,חייולתוך

ולהעמיקלבחוןחשובאך,לאחרותרומהבנתינהעוסקיםחברתיתומעורבותאישית

.זועשייהבבסיסהעומדיםערכיםב

לסיכום

אתוישאלשליחבתורנבראהאדםיק'סולובייצהרבשלדבריואתיקריןהמנחה

.הפעילותבמהלךשלמדולמהמתחבריםהדבריםכיצדהמשתתפים

השליחותעלאוהייעודעלמיליםמספרלעצמולרשוםמשתתףמכליבקשהמנחה

.כלליבאופןבחייואוהתכניתבמסגרת.חווהשהוא

ישאלהמנחה

שכתבבמהלשתףמעונייןמישהוהאם?

הפעילותבמהלךחדשמשהוחבריכםעלאו/ועצמיכםעללמדתםהאם?

קול קרא והלכתי



מינוידבראתבהכרחבתוכהמכילה,הלידה,היצירהעצם.שליחבתורנבראהאדם"
...השליחות

בתקופהנולדולא,מוגדרובמקוםמיוחדתבתקופה,מסויםבזמןחישמישהוהעובדהאת
שליחותובדברהרעיוןעצםאתנקבלאםורקאךלהביןנוכל,אחרותובנסיבותאחרת

הנפשוכוחותחסרונותיועלהיחידהפרטיכולוכיצדהיכןיודעתההשגחה.האדםשל
אדםשלבכוחויהאחברהובאיזוותנאיםנסיבותבאילו,שליחותואתלקיים,בוהאצורים

...שליחותואתלמלא

.מתמדתשליחותהיא-בזמןקצובשאינודברבבחינתהיאלאדםה"הקבשלשליחותו
והיא,החייםלכלשליחותזוהי.חדשיםומעשיםתפקידיםהאדםמקבללזמןמזמן

"המוותעםמסתיימת

(זיכרוןימיבספר,יק'סולובייצהלוידביוסףהרב)



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

פתיחה

אריבןחנןשל"העולםאלוף"השיראתלמשתתפיםישמיעהמנחה

פתיחהלדיוןשאלות

להיזכרנסו,אתגריםעםלהתמודדותשונותדרכיםמציגהמחבר,"העולםאלוף"בשיר•

,ולקוםליפול,מבעיותלהתעלם,להיותלא,לאהוב,להדחיק)השירמתוךשיותרבכמה

.(להתנסות,לחשוף,לרצות,להתנצל,לפצות,להצדיק,ושובשובלנסות

?מכיריםאתםאתגריםעםלהתמודדותנוספותדרכיםאילו•

אישיתהתפתחותבתכניתהתומכותהמיומנויותבאחתנדוןזובפעילות:תקציר

ואישכבשה,גדר"הספרבאמצעות.אתגריםעםהתמודדות-חברתיתומעורבות

מתמודדיםאנוכיצדונבחןשוניםהתמודדותסוגינעלה,בירןיעלמאת"בעיהעם

נבחיןהקבוצתיהדיוןבעזרת.להתמודדרוציםהיינווכיצדאתגראוקושיכשיש

במצביםולעזרהקבוצתיתלהתמודדותמסייעתזושונותוכיצדאנשיםביןבשונות

.בעייתיים

התמודדות עם אתגרים

https://www.youtube.com/watch?v=jlCNqyY-fAk


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

הפעילותמהלך
.בירןיעלמאת"בעיהעםואישכבשה,גדר"הספרמתוךובתמונותבספרלהצטיידישזולפעילות

.השונותהכבשיםשלתמונותמראשלהכיןמומלץ.הסיפורעםבמצגתלהשתמשאפשר
.(במצגת0:13דקה)"בעיותשתילוהיושבעצםכך"עד.הסיפוראתלקרואיתחילהמנחה.1
ההתנסותבמסגרתאיתומתמודדשהואאתגראובעיהעללחשובמשתתףמכליבקשהמנחה.2

.חברתיתולמעורבותאישיתלהתפתחותבתכניתהמעשית
(במצגת2:57דקה)"פשוטהממשדרךישלפעמים"עדהסיפוראתלקרואימשיךהמנחה.3

.הכבשיםכלשלתמונותלתלותאולפזראפשר,הסיפורקריאתבזמן
עםמתמודדאו,התמודדהואשבוהאופןאתהמייצגתכבשהלבחורמשתתףמכליבקשהמנחה.4

.ובעיותאתגרים

בקבוצות
ואיזהשבחרהכבשהעלהקבוצהלחברייספראחדכל,משתתפים4-5שללקבוצותיחלקהמנחה.5

.מייצגהאיורהתמודדותאופן
עםלהתמודדרוצההיההואשבוהאופןאתהמייצגתכבשהלבחורמשתתףמכליבקשהמנחה.6

לדעתםמייצגתהיאדרךאיזו,בחרוכבשהבאיזובקבוצותיספרוהמשתתפים.בעיותועםאתגרים
.בהבחרוומדוע

במליאה
דרךובאיזוהמעשיתמההתנסותעליוחשבשהואבאתגרלשתףרוצהמישהואםישאלהמנחה.7

.בקבוצותשנערכוהדיוניםמתוך,להתמודדרוצההיההוא
.הספרקריאתאתיסייםהמנחה.8

התמודדות עם אתגרים

.הציטוטים והאיורים המופיעים בפעילות פורסמו באישורה. 2009, ליעל בירןעל הספר שמורות כל הזכויות © 

https://www.youtube.com/watch?v=dGta6M8vLr8&t=31s




פתיחה

מהלך-גוף 

מתוךובעיותאתגריםבחנו.אתגריםעםלהתמודדותשונותדרכיםהעלינוזובפעילות

שישגילינו.בעתידלהתמודדרוציםהיינווכיצדעמםמתמודדיםאנווכיצדהמעשיתההתנסות

לאתגריםבהתאםמשתנותהדרכים,אתגריםועםקשייםעםלהתמודדומגוונותשונותדרכים

להתמודדותשונותדרכיםמחברינוללמודיכוליםאנו.אחדכלשלהטבעיותולנטיותהשונים

.התמודדותבמאפייניאצלנוולהבחיןבעיותעם

סיכום

לסיכוםשאלות

?הפעילותבמהלךחבריכםעלאועצמכםעלחדשמשהולמדתםהאם1.

ולמעורבותאישיתלהתפתחותהתכניתבמסגרתבפעילותשעלוהדבריםאתתיישמוכיצד2.

?חברתית

"תתייאשאלפעםאף":המוטיבציהסרטוןאתלהקריןאפשר,לסיכום

.להצלחהלהוביליכולהכישלונותעםנכונההתמודדותכיצדולהראות

התמודדות עם אתגרים

https://www.youtube.com/watch?v=RpKXSA-dng8

