
המאגר הלאומי לשיעורי חברה  

'מערכי פעילות לכיתה י
התפתחות אישית ומעורבות  "לפתיחת התוכנית 

"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"י-'לכיתות זצירי שעת המחנך 



,  תוכניות, אגף תכניםמשרד החינוך
הכשרה והשתלמויות

התפתחות אישית ומעורבות 
חברתית

שותפות ואחריות, מעורבות: ציר

' חינוך לכיתה ישיעורי יחידת 
לפתיחת הנושא

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
פתיחת התכנית

מודעות : תוך אישיות

עצמית  הכוונה , עצמית

מודעות : אישיותבין 

חברתיתהתנהלות , חברתית

והמשפחהכבוד האדם •

חברתי וערבות  צדק •

הדדית

נקודות מבט מגוונותפיתוח 1.

השונההכרת 2.

חברתיתעידוד מעורבות 3.

3  .

אישיתהתפתחות"לתוכניתבהכנהעוסקתזויחידה
החוזקותואתהכוחותאתנבררביחידה."חברתיתומעורבות

לקראתמוטיבציהוניצורערכיבירורנערוך,התלמידיםשל
.בקהילהמעורבות
:שיעורים3-מחולקת להיחידה 

יש לי חלום –1שיעור 
להשפעה שלי המקום : חברתיתמעורבות –2שיעור 
ערכי  בירור , העולםואתה נשנה את אני –3שיעור 

4  .
להתנסותהתלמידיםאתלהכין–היחידהמטרת

ומעורבותאישיתהתפתחות"בתוכניתהמעשית
בזיהוי,אישיתבהכנההואהמיקוד,זוביחידה."חברתית

בהכרתנעסוקהבאהביחידה.מוטיבציהוביצירתכוחות
.ההתנסותומקומותהקהילה

מטרות ושיקולים לבחירה

מעורבות שותפות ואחריות: ציר
'יחידת שיעור חינוך לכיתה י

about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

פתיחה

."דאגותוללאורגלייםידייםללא"הסרטוןאתיקריןהמנחה

פיתוח נקודות מבט מגוונות

:אישיותתוך מיומנויות 
הכוונה עצמית, מודעות עצמית

:מיומנות קוגניטיבית
יצירתיתחשיבה 

כבוד האדם
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות   

ערכים

פרקטיקות

יש לי חלום

תהליכיםלהובילמיועדתחברתיתולמעורבותאישיתלהתפתחותהתוכנית:תקציר

.ואזרחיתחברתיתמעורבותולקדםהלומדאתלהעצים,משמעותיתלמידהשל

ונציב,וחולשותחוזקות,פנימייםכוחותבנושאהתלמידיםעםנדון,התוכניתבפתיחת

.לצמוחיוכלוובעזרתהשממנהאישיתלהתפתחותפתיחהנקודת

פתיחהסבב

.בסרטוןהצפייהבעקבותאחדמשפטלהגידאחדמכליבקשהמנחה

:ישאלהמנחה

?בעיניכםמוטיבציההיאמה

?מוטיבציה"משיגים"כיצד

?אתכםמניעמה

https://www.youtube.com/watch?v=oSAmSEdqwKo&list=PLV3iNE0DnALQbu_gNX-3MKF8r6V0JCGWd&index=5&pbjreload=101


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

המנחה יחלק לכל משתתף דף חלק ויבקש לצייר1.

מצד אחד של הדף את שתי כפות הידיים שלו 

.  ומהצד השני ענן

:שציירולכתוב בתוך הענן המנחה יבקש מכל המשתתפים 1.

.שהם מתכוונים להגשיםאו חלום שאיפה 

:המנחה יבקש להפוך את הדף ולכתוב בתוך הציור של היד החזקה של כל אחד, לאחר שכולם יכתבו. 3

.  כוחות שעומדים לרשותי כדי להגשים את החלום שכתבתי

.  ולהרחיב את תפיסת החוזקות שלהםלהמשיגאפשר להקרינו בפני התלמידים כדי . אפשריותחוזקותמצורף שקף המתאר , למנחה

:המנחה יבקש לכתוב בתוך ציור היד השנייה. 4

?אילו חולשות אתם מזהים בעצמכם בדרך להגשמת החלום

לדיוןשאלות

?איך הרגשתם בעת מילוי המשימה•
?חלוםעל או חולשות או לחשוב חוזקותלכתוב –לכם יותר מה היה קל •
?האם מישהו רוצה לשתף בחלום שכתב•
.פרטו? האם החלומות שכתבתם ברי מימוש•
?לא מצליחים לממש שאיפה או חלוםאיך אתם מרגישים כשאתם •
?לכם מוטיבציה לעשייהמספק מה ? מה הגורמים המניעים אתכם•

יש לי חלום



לחוזקותדוגמות 

יצירתיות

אומנות

ריכוז

טיפול  

בבעלי  

חיים

ספורט

לומד  

עצמאי

ניווט

נחישות

הצבת  

מטרות

מסתדר 

בכל מצב

כושר  

הסתגלות

אסרטיביות

יזמות

הקשבה

רעיונות

אינטואיציה

מוזיקה

חשבון

מיקוד

בישול  

ואפייה

חברות
ניקיון

עצמאות

ארגון

אחריות

ביקורתיות

ראייה  

מרחבית

שפות

חוכמה

ידע 

עולם

יושרה נדיבות

סקרנות
מנהיגותטוב לב

משחק

מדעים
חשיבה  

לוגית

סקרנות

עזרה 

לזולת

הדרכה



פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

סיכום

אישיתלהתפתחותלתוכניתהמוצאנקודתהיאמכםאחדכלשלאישיתהתפתחות

המעורבותאתיניעושבכםוהחולשותאתכםהמניעיםהכוחות.חברתיתולמעורבות

שלכםהפנימיתהמוטיבציהואתאישיותכםאתהתואמתעשייה.בהשתתנסוהקהילתית

.ביותרהמשמעותיתבצורהלביצועהכוחותבכםתעורר

לסיכוםשאלות

כיצד?התוכניתבמהלךולהתחזקלהתפתחארצהדבריםבאילו:לעצמוישיבאחדכל•

?זאתלעשותאוכל

?בקבוצהאחריםשלחולשותלהשליםיכולותשבכםהחוזקותמידהבאיזו•

.הפעילותבעקבותאישיותבמחשבותלשתףהמעונייניםאתיזמיןהמנחה•

ביצועי הבנה

מודעות : אישיותתוך מיומנויות 
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה : מיומנויות קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות   

ערכים

פרקטיקות

.המיםעלכדורגלהסרטוןאתיקריןהמנחה

יש לי חלום

:תרומהושלנתינהשלבהקשראישיתהתפתחותבנושאנוספיםסרטונים

לימדולאאבל,אותנוללמדצריכיםשהיודבריםחמישה1.

זולתעזרהועלאושרעל2.

https://www.youtube.com/watch?v=k6PgVNCdPH8&list=PLV3iNE0DnALQbu_gNX-3MKF8r6V0JCGWd
https://www.youtube.com/watch?v=H0X9u9TOuqE
https://www.youtube.com/watch?v=Vj1HKC7xTek


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

ביצועי הבנה

מודעות : אישיותתוך מיומנויות 
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה : מיומנויות קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות   

ערכים

פרקטיקות

פתיחה

.לפתיחהקצרדיוןויערוךבשרשרתנתינהעלסרטוןיקריןהמנחה

לדיוןשאלות

מדוע?אהבתםהכיבסרטוןחלקאיזה?

פרטו?"מעורבות"נחשביםבסרטוןהמוצגיםהמעשיםכלהאם.

תקציר

אתלהגדירלמשתתפיםונסייעחברתיתמעורבותשלשוניםהיבטיםנבחןזובפעילות
בירורלקייםהיאהמטרה.בחברהמעורבותםמידתואתאלולהיבטיםבנוגעעמדתם

במעורבותוההתנסותהאישיתההתפתחותקידוםלשםמוטיבציהולעוררערכי
.חברתית

למנחה

לצורךאחדשלערנותעלמעידים(דומהמסרבעלינוספיםובסרטונים)בסרטוןהמעשיםכל

כלאלא,לנזקקאולחלשהיאהנתינהתמידשלאלצייןחשוב.אישירווחכוונתללא,אחרשל

אישיתלהתפתחותהתוכניתשבבסיסהתפיסהזו.המקבלובצדהנותןבצדלהיותיכולאחד

.חברתיתולמעורבות

המקום שלי להשפעה–מעורבות חברתית 

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


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

ביצועי הבנה

מודעות : אישיותתוך מיומנויות 
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה : מיומנויות קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות   

ערכים

פרקטיקות

המקום שלי להשפיע–מעורבות חברתית 

:בשרשרתנתינהעלנוספיםסרטונים

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

https://www.youtube.com/watch?v=24rrM-LHk5U

https://www.youtube.com/watch?v=mBW8qbGHVo0

https://www.youtube.com/watch?v=ELQg-cJn8KQ

https://www.youtube.com/watch?v=PqCuLPrlECk
https://www.youtube.com/watch?v=24rrM-LHk5U
https://www.youtube.com/watch?v=mBW8qbGHVo0


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

הפעילותמהלך
.חבריםארבעהבנותלקבוצותהמשתתפיםאתיחלקהמנחה

התגובהמהילהחליטלנסותהקבוצהחבריעל.שוניםחברתייםמצביםובודףתקבלקבוצהכל
.מהמצביםאחדבכללדעתםהנכונה

במליאה

בהם ולהתייחס בקצרה למצבים  שדנה המנחה יבקש מכל קבוצה להציג את המצבים •

. הראויה להםבנודע לתגובה שהתעוררה מחלוקת 

לדיוןשאלות

.הסבירו? האם מצבים אלו מתארים מעורבות חברתית, לדעתכם•

חשוב  להתייחס  )נמקו ? במצבים דומים אתם נוהגים להגיב בדרך שאותה ציינתם כרצויההאם •

(.בפועללפער בין הראוי בעינינו לבין העשייה שלנו 

.הסבירו? התערבות לטובת מישהו מוכר נחשבת למעורבות חברתיתהאם •

?חברתיתלמעורבות האם היא נחשבת ? מהי ערנות, לדעתכם•

.  מערנות ורגישות חברתית ועד עשייה למען האחר–חברתית כוללת רצף תגובות מעורבות •

.נמקו? זועם הגדרה האם אתם מסכימים 

ביצועי הבנה.הדגימו? זה שבין ערנות ורגישות לעשייההייתם ממקמים את עצמכם על רצף היכן •

מודעות : אישיותתוך מיומנויות 
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה : מיומנויות קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות   

ערכים

פרקטיקות

המקום שלי להשפעה–מעורבות חברתית 



פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

סיכום

גילינו ". מעורבות חברתית"בפעילות זו בחנו מצבים חברתיים שונים והבהרנו את המושג 
.שכל אחד יכול להשפיע ושמעורבות גדולה מתחילה בדברים קטנים

לדיוןשאלות

המושגיםשנילדעתכםהאם,"חברתיתומעורבותאישיתהתפתחות"נקראתהתוכנית

.הסבירו?זהאתזהמשלימיםאוסותרים

הפעילותבמהלךחדשמשהוחבריכםעלאועצמכםעללמדתםהאם?

ובהתנסותהיומיוםבחייחברתיתלמעורבותבנוגעשלכםהתפיסהאתתיישמוכיצד

?המעשית

שיח ערכי על בסיס טקסט
עידוד מעורבות חברתית

מודעות : אישיותתוך מיומנויות 
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה : מיומנויות קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות   

ערכים

פרקטיקות

.לסיכוםדיוןויערוך"טובלמעשהתמורה"הסרטוןאתיקריןהמנחה

המקום שלי להשפעה–מעורבות חברתית 

https://www.youtube.com/watch?v=NtYVCvE1HuQ


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

פתיחה

:הסרטוןאתיקריןהמנחה

.2018פלגיובל–המתנדבאות

הסרטוןבעקבותלדיוןשאלה
?חברתיתלעשייהבסרטוןהמופיעהנעראתמניעיםערכיםאילו

נבהיר את הרצף , בשיעור זה נעסוק בערכים המניעים למעורבות חברתית: תקציר

מוטיבציה למעורבות  נעורר במשתתפים , גבוההלמעורבות אי מעורבות שבין 

ונברר כיצד בחברה שיש ביכולתם לגרום לשינוי המתבססת על אמונה בקהילה 

.  ערכים אישיים מניעים לפעולה

אני ואתה נשנה את  
בירור ערכי–העולם 

ביצועי הבנה

מודעות : אישיותתוך מיומנויות 
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה : מיומנויות קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות   

ערכים

פרקטיקות

https://www.youtube.com/watch?v=B1rlJEuRcDM


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

הפעילותמהלך
במליאה–'אשלב

מרווחליצוריש.ריקנוסףובריסטולשיריםמילותשעליהםבריסטוליםהחדרקירותעליתלההמנחה1.
.הבריסטוליםבין

דרךאתמבטאותשמילותיושירלידויעמדוהכתובאתיקראו,הבריסטוליםביןיעברוהמשתתפים2.
.השיריםאתלהשמיערצוי,הסבבבזמן.בחברהמעורבותם

.הריקהבריסטוללידיעמדושירשוםעםמזדהיםשאינםמשתתפים3.
קבוצתי–'בשלב

.שבחרוהשיריםפיעלבקבוצותישבוהמשתתפים•
.בשירבחרמדועהקבוצהלחברייספרמשתתףכל•
דעתואתבשירהמתבטאתהחברתיתהמעורבותדרךאתהמליאהבפנילהציגתתכונןקבוצהכל•

.בנושאהקבוצה

במליאה
.הקבוצתיהדיוןעיקריואתשבחרההשיראתתציגקבוצהכל

לדיוןשאלות
?השוניםבשיריםעוליםערכיםאילו•
?נקטשבהמהעמדהמפסידאומרוויחמכםאחדכלמה•
?"הגבעלשוכבים"שלאלהיחסהמה?העולםאתלשנותשרוציםלאלהיחסהמה?"הגדרעליושבים"להחברהיחסמה•

(עליהםכועסים,אותםמבינים,פראייריםשהםחושבים,הערצה)
.הסבירו?להשתייךרוציםהייתםקבוצהלאיזו?שייכיםאתםאלומקבוצותקבוצהלאיזו•

–אני ואתה נשנה את העולם 
בירור ערכי



פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

אני ואתה נשנה את העולם
(מיקי גבריאלוב: לחן, אריק איינשטיין: מילים)

.אני ואתה נשנה את העולם

...אז יבואו כבר כולם, אני ואתה
קליפ

מילים

שירי מעורבות

יושב על הגדר

(שלום חנוך: לחן, אריק איינשטיין: מילים)

יושב על  , רגל פה רגל שם, יושב על הגדר
...בסדר עם כולם, הגדר

קליפ

מילים

אני שוכב לי על הגב
(אריאל זילבר: לחן, יעקב רוטבליט: מילים)

,  אני שוכב לי על הגב מביט אל התקרה
...רואה כיצד חולפים ימיי

קליפ

מילים

לתת   
(בועז שרעבי: לחן, זאב-חמוטל בן: מילים)

, לתת את הנשמה ואת הלב
.כשאתה אוהבלתת 

...תלמד לתתעוד 

קליפ

מילים

–אני ואתה נשנה את העולם 
בירור ערכי

https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS-poyMg
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=166&wrkid=400
https://www.youtube.com/watch?v=mchgrIehDT0
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=166&wrkid=1551
https://www.youtube.com/watch?v=mm-PgwiCv0U
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=162&wrkid=430
https://www.youtube.com/watch?v=leSkcwSwwys
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=183&wrkid=2020


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

דווקא אני
(רייכנטלדני : שץ לחןדנה : מילים)

אם משהו יזוז פה זה יתחיל אצלי

...בגלליאם משהו ישתנה פה זה יקרה 
קליפ

מילים

שירי מעורבות
אחרי ככלות הקול והתמונה

יזהר  : לחן, יענקלה רוטבליט: מילים)

(אשדות

מתי בפעם האחרונה

..מישהועשית משהו בשביל 
קליפ

מילים

פשוט אנשים
(אברהם פריד: אודי דמארי ביצוע: מילים ולחן)

כל העולם מתקיים ונושם ועומד

רק בזכות אנשים כה תמימים
קליפ

מילים

–אני ואתה נשנה את העולם 
בירור ערכי

https://www.youtube.com/watch?v=yZaoOK6VUOc
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=2097&wrkid=6673
https://www.youtube.com/watch?v=jtkQRynyfqo
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=308&wrkid=1692
https://www.youtube.com/watch?v=-RcOBEaZBwg
http://vm23.safebit.co.il/lyrics/songs/66746_%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98_%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D.html


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

ולמעורבותאישיתלהתפתחותהתוכניתבבסיסהעומדיםהערכיםאתהבהרנוזובפעילות

המוטיבציהבהגברתיסייעאישיערכיבירור.אלולערכיםבנוגעאישיתעמדהוגיבשנוחברתית

.תלמידכלשלהאישיובפיתוחובמעורבותלהתנסות

עידוד מעורבות חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה  
ודמוקרטיתיהודית 

מיומנויות   

ערכים

פרקטיקות

,  מודעות עצמית: אישיותתוך מיומנויות 
הכוונה עצמית

חשיבה : מיומנויות קוגניטיביות
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות חברתית: מיומנות בין אישית

לדיוןשאלותסיכום

?מדוע?לליבכםנגעבשירקטעאיזה1.

מזדהיםאתםהאם?בנושאעמדתכםמהי.למעורבותאדישותביןחריףניגודמוצגבשיר2.

?עינייםלעצוםהמעדיפיםאלועםאובחברהולסוגיותלבעיותהמודעיםאלועם

.שתפו?שלכםהיומיוםבחיימתבטאתעמדתכםכיצד3.

.פרטו?קודםעליהםחשבתםשלאנימוקיםאוטיעוניםהפעילותבמהלךשמעתםהאם4.

לסיכום

-ביליןתלמההספרביתתלמידתשערכהבקליפ"עצובלאכלום":השיראתיקריןהמנחה

2019.

–אני ואתה נשנה את העולם 
בירור ערכי

https://www.youtube.com/watch?v=MoRGdFp6ybY

