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פנאי משמעותי כמזמן התפתחות אישית וחברתית
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,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

מנהיגות:אנוש

:בנושאחינוךשיעוריחידת

פנאי משמעותי כמזמן התפתחות אישית וחברתית

אומרים שזמן משנה דברים "
אבל למעשה אתה צריך 

"לשנות אותם בעצמך

וורהולאנדי 



מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הוראהחומרי

ת`מקורו

תחומיבין

נתונים

עזרחומרי 2 1

למורהמבוא

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

פנאי משמעותי  :ההיחיד נושא
כמזמן התפתחות אישית וחברתית  

חשיבה:יותקוגניטיב
,תיצירתיחשיבה,תביקורתי
דיגיטליתאוריינות

,תעצמימודעות:יותאישתוך
תעצמיהכוונה

מודעות: יותאישבין
תחברתיהתנהלות,תחברתי

אהבת דעת וחדוות  •
למידה

צדק חברתי וערבות  •
הדדית

למידה מהצלחות ככלי מעצים1.

למידה באמצעות משחק2.

הבנהביצועי3.

מגוונותמבטנקודותפיתוח4.

עידוד מעורבות חברתית5.

3
וערכיםמיומנויות,עיד

בסיפורינתבונן.משמעותיפנאיומהופנאימהונברריחידהב
נוערבניבקרבפנאידפוסיונבחןנברר,פנאיבניצולהצלחה
.וחברתיתאישיתלהתפתחותחוזקותיהםלרתימתונעודדם
יכולתובפיתוחחברתיתעשייהבשילוב,עדיפויותבסדרינתמקד

.איכותיתפנאיתרבותליצור
:שיעורים3-למחולקתהיחידה

מהו פנאי-1שיעור
חלוקת הפנאי-2שיעור
פנאי פלוס-3שיעור

.נוערבניבקרבמשמעותיפנאיתרבותפיתוח•
.וחברתיתאישיתלעשייההפנאילניצולעידוד•

לבחירהושיקוליםמטרות 4

מנהיגות: ציר

המאגר הלאומי לשיעורי חינוך

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-lack-of-successes-as-tool-empowers-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-through-game/
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/personal-encouragement-for-social-engagement/


פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

מהו פנאי

?פנאימהו
?משמעותיפנאימהו

?אתגריםעםלהתמודדותהפנאיאתלרתוםאפשרכיצד

בחופששמתנדביםהנערים?הדורפוחת:בסרטוןצפייה

סיועבעיקר–בקהילהלהתנדבותהפנויהזמןאתמנצליםאשררביםנועריבנמתארהסרטון:רתקצי
.בילוייםשארועלבריכהעללוותרבליזאתעושיםהם.ולנזקקיםלקשישים

לדיוןאלותש

? מה אתם עושים בשעות הפנאי שלכם•
.ספרו? האם גם אתם מנצלים חלק מזמן הפנוי להתנדבות•

למידה מהצלחות ככלי מעצים•
למידה באמצעות משחק•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

אך,חיוניצורךשאינם,עליוהחביביםלעיסוקיםלהקדישיכולשאדםהזמןפרקהואהפנאי?פנאימהו
.רוחניצורך:למשל,אחריםצרכיםלמלאעשוייםבהחלט

https://www.mako.co.il/news-israel/education-q3_2018/Article-a634c819db5a461004.htm


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

.אתגריםעםולהתמודדותאישיתלהתפתחותלנצלובכוחנו,יקרמשאבהואפנאי:רתקצי
מיטביתבצורההפנאישעותלניצולהאפשרויותאת"הפנאימפתח"באמצעותנבחן,זהבשיעור

.ומשמעותית

במליאהלדיוןשאלות
?  עם אלו מפתחות מבין המפתחות שמסייעים לנו בניצול זמן פנוי איכותי הכי הזדהיתם•
?אלו רעיונות חדשים קיבלתם מהפעילות לשימוש בשעות הפנאי שלכם•

מהלך הפעילות
.נחלק את הכיתה לקבוצות בנות שלושה משתתפים•
,  עזרה בבית עם האחים, התנדבות: לדוגמה. כל משתתף יספר על מקרה שבו ניצל זמן פנוי לטובת הכלל•

.חונכות ועוד
(.מה היה המפתח)כל משתתף יכתוב על המפתח מה גרם לו לפנות את זמנו הפנוי לטובת האחר •

מפתח לפנאי משמעותי–דף פעילות 

.  לניצול זמן משמעותי כפי שעלו מן הסיפורים בקבוצות" מפתחות הפנאי"נרכז על הלוח את –במליאה 

מהו פנאי

למידה מהצלחות ככלי מעצים•
למידה באמצעות משחק•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות



.שלוהמפתחעלמספראחדכל,בסבב•
השניים האחרים מקשיבים וכותבים על•

:בנקודותצידו השני של המפתח
?בהצלחהלנצל את הפנאי מה עזר למספר •
?מה גרם למספר לנצל את הזמן הפנוי שלו לטובת האחר•

המקשיבים משקפים למספר את  
.מה ששמעו :תיאור המשימה

מפתחות לניצול פנאי משמעותי



?מה שמעתי



פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

(סיכום)מהו פנאי 

.משמעותיפנאיומהופנאימהולמדנו,זהבשיעור
הפנאישעותלניצולמפתחותומצאנורעיונותקיבלנו,לכיתהחבריםשלאישייםלסיפוריםנחשפנו
.הכלללמעןמשמעותיתבצורה

למחשבההשאל,השיעורלסיכום

.מאמציםהייתםמשמעותילפנאימפתחאיזהוחשבו'בקולאזהתבוננו•

"בולעשותמהנדערקאםטובזמןהוא,הזמניםכלכמו,הזההזמן"
(אמרסוןואלדוראלף)

.

למידה מהצלחות ככלי מעצים•
למידה באמצעות משחק•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

.מהמפתחות ונתלה אותו בכיתה' ניצור קולאז, כעת

about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

לי'סוכריות הג–רטוןס
בצורהבתכנונוהצורךואתלהשיבואפשרשאיהעובדהאת,הזמןשלהרבערכואתממחישהסרטון:תקציר

.חברתיתעשייהלמעןשלנוהפנאישעותניצולאתמציגהסרטוןכן.לי'גסוכריותבעזרתונכונהיעילה

לדיוןשאלות
?חברתיתלעשייהלכווןרוצההייתשלךהפנוימהזמןכמה,הסרטוןפיעל•

?זועשייהלצורךהפנוימזמנךתפנהכיצד•

חלוקת הפנאי

למידה מהצלחות ככלי מעצים•
למידה באמצעות משחק•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
.עצמי

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

טבלאותמילויהןשעולותהראשונותהאסוציאציות,הפנאישעותניהולעלחושביםכשאנחנו
תהליכיםשלנכוןבתכנוןמתחילהוא.קודםהרבהמתחילנכוןפנאיניהולאך.שעותוחישובי

ובפיתוחאישיבפיתוחבהשקעה,ובמניעתןלצוץהעלולותבעיותשלבצפייה,ארוךלטווח
(קוביסטיבן).הסביבה

https://www.youtube.com/watch?v=rufvGD2qreI
about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

חלוקת הפנאי

למידה מהצלחות ככלי מעצים•
למידה באמצעות משחק•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הגדולותהאבניםמשלשלהדגמה
עדיפותומתןעדיפויותסדריבחינתבאמצעותהפנאיבניהולשישהחשיבותאתממחישהאבניםמשל

.בחיינוהחשוביםלדברים

הפעילותמהלך
:המורהידיעלבכיתההדגמתואוהאבניםמשלסרטוןהקרנת

לדיוןשאלות
?שערכנובהדגמההעיקריהמסרלדעתכםמה•
? המים? החול? מהו החצץ? מהן האבנים הגדולות בחייכם•
.ספרו על דבר אחד שתשנו בניהול הפנאי שלכם, לאחר שנחשפתם לניסוי•

טרםהתלמידיםמעיניהחומריםאתלהחביאיש)מיםחולחצץאבניםשקוףמכל:חומרים
.(מהםאחדבכלהשימוש

:אלההנחיותפיעללתלמידיםונדגיםהגדולותהאבניםמשלאתנספר
.התלמידיםבפניהשולחןעלונניחגדולזכוכיתמכלניקח.1
.טניסכדורשלבגודלאחתכל,אבניםכתריסרניקח.2
.המכלבתוךאחתאחתבעדינותנניח.3
האם המכל  : נשאל את התלמידים, ולא יהיה אפשר להוסיף עוד אבן אחתיתמלא לגמרי כאשר המכל . 4

?מלא
אבני החצץ יסתננו בין האבנים הגדולות וירדו )כעת נשפוך אבני חצץ מעל האבנים וננער מעט את המכל . 4

? האם המכל מלא: נשאל את התלמידים(. לתחתית המכל
?האם המכל מלא: נשפוך סיר מלא חול לתוך המכל ונשאל את התלמידים. 6
.כעת נשפוך מים לתוך המכל. 7

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=dV93pV0I8Y0


הגדולותהאבניםמשל–נספח

מנהלים בכירים בחברות הגדולות ביותר  15בפני קבוצה של " תכנון זמן יעיל"ב הוזמן יום אחד לשאת הרצאה בנושא "מרצה זקן בבית הספר למנהל ציבורי בארה
.ב"בארה

".להעביר את החומר"למרצה ניתנה שעה אחת . ההרצאה הייתה אחת מתוך חמש הרצאות ביום העיון שאורגן למנהלים
אנו עומדים לערוך  : "העביר את מבטו עליהם באיטיות ולאחר מכן אמר, שהייתה מוכנה לרשום כל מילה שתצא מפיו, המרצה הזקן עמד לפני קבוצת אליטה זו

".ניסוי
כל אחת בגודל  , לאחר מכן הוציא מתחת לשולחן כתריסר אבנים. מתחת לשולחן שהפריד בינו לבין מאזיניו הוציא המרצה מכל זכוכית גדול והניחו בעדינות לפניו

.בתוך המכל, אחת אחת, והניחן בעדינות, של כדור טניס
".אכן"כולם השיבו " ?האם המכל מלא: "הרים המרצה את מבטו באיטיות ושאל, כאשר התמלא המכל לגמרי ולא היה אפשר להוסיף עוד אבן אחת

.ואז התכופף שוב והוציא מתחת לשולחן כלי מלא אבני חצץ" ?האומנם:"המרצה המתין שניות מספר ושאל 
שוב הרים המרצה הזקן את מבטו  . אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות וירדו לתחתית המכל. בקפדנות שפך את החצץ מעל האבנים וניער מעט את המכל

"?האם המכל מלא: "ושאל את הקהל
."כנראה שלא"אחד מהם השיב . עתה החלו מאזיניו המבריקים להבין את כוונתו

החול מילא את החלל שבין  . בתשומת לב שפך את החול אל תוך המכל. חזר והתכופף והפעם הוציא מתחת לשולחן סיר מלא חול. השיב המרצה הזקן" ,נכון"
"?האם המכל מלא: "פעם נוספת שאל המרצה את תלמידיו. האבנים הגדולות ובין החצץ

!"לא: "השיבו התלמידים המחוננים, ללא היסוס ובמקהלה, הפעם
.הוא נטל כד מים שעמד על השולחן ומילא את המכל עד שפתו מים, וכפי שציפו תלמידיו רבי העוצמה והיוקרה. השיב להם המרצה הזקן" ,נכון"

השיב אחד הנועזים והזריזים שבין  , בחשבו על נושא ההרצאה" ?איזו אמת גדולה אנו יכולים ללמוד מניסוי זה: "המרצה הזקן הרים את מבטו אל הקהל ושאל
השיב  " ,לא". "אם באמת מתאמצים תמיד אפשר להוסיף עוד משימות ומטלות, אנו למדים שככל שנראה לנו שהיומן שלנו גדוש ומלא התחייבויות: "מאזיניו

לעולם לא נוכל להכניס אותן , אם לא מכניסים למכל קודם כול את האבנים הגדולות": האמת הגדולה שמוכיח לנו הניסוי היא זו. לא זה. "המרצה הזקן
."אחר כך

.כאשר כל אחד מנסה לתפוס את מלוא המשמעות של דברי המרצה, דממה עמוקה השתררה באולם



פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

למחשבהשאלה

?שלכםהפנאיבשעותלשלברוציםהייתםחדשתוכןאיזה•

סיכום–חלוקת הפנאי 

למידה מהצלחות ככלי מעצים•
למידה באמצעות משחק•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

"הגדולותהאבנים"הןמהוביררנוהפנאישעותבניהולשלנוהעדיפויותסדריאתבחנו,זהבשיעור
.בחיינו(המשמעותייםהדברים)

לפעילויותלחברינולנומשותףזמןלמצואואף"שלנוהפנאיאתלהנהיג"היכולתלנוישכיהבנו
.משמעותיותפנאי

.למעשההלכהלמענהולפעולשלנוהפנאיבשעותחברתיתעשייהלשלבביכולתנוישכימצאנו

חודשבכלזמןמקדישיםאתםבין,לעמיתאולחברזמיניםלהיותדואגיםאתםבין.שימושייםהיו"
".לכךשזקוקלאדםשירותלתתמאשריותרהעצמהתחושתהקוצרדבראין,להתנדבות

(אנדרסוןיליאן'ג)

about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

פנאי פלוס

למידה מהצלחות ככלי מעצים•
למידה באמצעות משחק•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

.בחינת דפוסי פנאי אישיים וחברתיים בקרב התלמידים

במליאהלדיוןשאלות
.הדגימו.שתפסתםהעמדהאתהסבירו•
?אפשרותשבכלהחסרונותומההיתרונותמה•
?הפנאיאתלתכנןאוספונטנילהיות,עדיףמה,כןאם?בחירההואפנויזמןהאם•

קצרבסקרהשיעוראתנתחיל:הפעילותמהלך
עלופשוטקצרהסבר.השיעורבמהלךהתלמידיםלהפעלתמקווןכליהואהמנטימטרבמנטימטרשימוש
כך-אותושמאפייןאחדבמשפטלבחורתלמידמכלונבקשסקרשלבאופציהנבחר-במנטימטרשימוש

.התלמידיםתשובותלאחרבכיתהיראהזה

לידלעמודתלמידמכלונבקשגדוליםשלטיםשניהרצפהעלנניח,דיגיטליבכלילשימושאפשרותאיןאם
:אותוהמאפייןהשלט

.למחרתייםלדחותיכולשאתהמהאתלמחרתדחהאל1.

.מאוחריהיהפןלמחרתדחהאל2.

הפנאיאתמנהיגים
.עצמיולמימושאישיתלמנהיגות,חופשיתלבחירהשנתוןזמן.הפנויבזמןחכםשימושלעשותצריך"

.(2014,כלכליסטמוסף)בושבוחריםמפניזה-משהובולעשות"צריך"שאם,זמן

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.mentimeter.com/
https://ecat.education.gov.il/mentimeter




אל תדחה למחר את מה שאתה יכול לדחות למחרתיים

אל תדחה למחר פן יהיה מאוחר



פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

למידה מהצלחות ככלי מעצים•
למידה באמצעות משחק•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

Let’sמשחק Talk–התלמידים,המשחקבאמצעות.נוערבניבקרבומוכרפופולריהמשחק:תקציר
.בכךוישתפוהפנויבזמנםלעשותנוהגיםשהםשונותפעילויותיבחנו

כתובשעליהםקלפיםארבעהמקבלמשתתףכל.משתתפיםחמישהעדמשחקבכל:המשחקמהלך
."שקר"כתובשעליהםקלפיםוארבעה"אמת"

.(בקבוצההמשתתפיםכמספרהשאלותמספר)שאלותכרטיסיותבמרכז

במליאהלדיוןשאלות
?מה שונה? מה משותף ביניכם בשעות הפנאי שלכם•
האם גיליתם בקרב החברים בכיתה פעולות פנאי אשר יכולות לתרום לפעולות הפנאי שלכם או •

(.לנגן על כלי נגינה שונים: למשל)? מה הן וכיצד הן משלימות? להשלים אותן
?מתי לדעתכם יש לתכנן את הזמן ומתי יש מקום לספונטניות, בעקבות פעילות זו•

נעלה מדרגה ונבדוק אפשרות לשיתוף פעולה בין תלמידים לצורך יצירת פעולות פנאי  , בשיעור זה
.  משותפות

.נחשוב על מענה משותף לשאלה מתי כדאי להיות מתוכננים ומתי יש מקום לספונטניות

פנאי פלוס

about:blank
about:blank
about:blank


שקראמת

 Let’s talk–משחק 

הוראות המשחק 

הואאםלנחשמתבקשיםבקבוצההאחרים.לשקראואמיתיתתשובהלתתאםבוחרהוא.עליהועונההשאלותמבנקשאלהכרטיסייתמריםמשתתףכל,בסבב
ושאר,שקראואמתהייתהתשובתואםלחבריומגלהשסיפרהמשתתף.מטהכלפיכשפניוהשולחןעלשבחרוהניחושקלףאתולהניחשקראואמתדובר

אלאברירהלואיןהסוגיםמאחדקלפיםנגמרוהמתמודדיםלאחדאם)בניחוששטעואלושלהקלפיםאתלוקחהמספר,תשובותיהםאתחושפיםהמשתתפים
.(בניחושלקלועשלוהסיכויקטןובכךלושנשארמהסוגקלףלשים

.קלפיםהרבההכישצברהמשתתף:המנצח



(שאלה לכל משתתף–מספר הכרטיסיות כמספר המשתתפים בקבוצה )כרטיסיות 

מה הדבר הראשון  
שאתה עושה  
כשאתה מגיע 

הביתה בסיום יום  
?הלימודים

לאיזו עשייה  
היית רוצה  

להתפנות עד 
שנת סוף 

?הלימודים

ספר על אחד  
התחביבים שלך  

.  בשעות הפנאי
? למה בחרת בו

:ציין
פעילות אחת -

מתוכננת במהלך  
.היום

דבר אחד ספונטני  -
במהלך היום או  

?  השבוע

כמה זמן אתה 
עוסק בפעילות  

האם ?  מסכים
היית רוצה  

? לצמצם אותה
.פרט

מה אתה עושה  
למען הקהילה 

או החברה  
בשעות הפנאי  

?  שלך



פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

סיכום–פנאי פלוס 

למידה מהצלחות ככלי מעצים•
למידה באמצעות משחק•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

. בחנו את דפוסי הפנאי האישיים והחברתיים שלנו, בשיעור זה
.עמדנו על המשותף ועל הייחודי לנו, ביררנו את חלוקת הפנאי שלנו

.בדקנו אפשרויות לשיתוף פעולה בפעולות פנאי אשר יכולות לתרום לפעולות שלנו ולהשלימן
.אך יש מקום גם לספונטניות, מצאנו כי לעיתים אנו חייבים להיות מתוכננים

השיעורלסיכוםקצרהמשימה
:(בנייד"בפתק"גםאפשר)בקצרהלעצמכםוכתבוהמפורטיםהתחומיםמןאחדבתחוםבחרו

.עכשיועדלכךהתפניתילאאךבולעסוקחולםשאניעיסוק•
.('וכדחוג)בוולהעמיקלהתפתחומעונייןבווטובפעילשאניעיסוק•
.('וכדחוג,בשכרעבודה)שליהיעדיםאתלקדםלישיסייעעיסוק•
חיאנישבהלקהילה,הספרלבית,לכיתהלחבריי,למשפחתימעניקשהייתימשמעותבושישעיסוק•

.('וכדהתנדבות)כולהלחברהאו

about:blank
about:blank
about:blank


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



ערכים
פירוטהערכים

אהבת דעת וחדוות למידה
עידוד הסקרנות והעניין1.
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 אחרות 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.



לבריאותותורמותעצמאותתחושתמעודדות,עצמיתוהגדרהאוטונומיהמקדמות,אישיתלהתפתחותתורמותהפנאישפעילויותהואמשמעותיפנאי
Iwasaki)תקיניםחברתייםוליחסיםהאדםשלוהנפשיתהגופנית & Mannell, 2000; Passmore & French, 2003)

לטובתהזמןובהקדשתהקולקטיבייםהצרכיםשלבחשיבותירידהניכרת,כך.האחרונותבשניםוערכייםתפיסתייםשינוייםעוברתוחשיבותוהפנאיתרבות
כהן)הנערהאוהנערשלהמגוריםולמקוםהכלכלייםלתנאיםקשורההיא.ופרסוםזמינות,בתקצובתלויההפנאילפעילויותשהנגישות,גםברור.הכלל
.(2015,ורומי

הם,ומגוונותשונותפנאיבפעילויותמרביםשלוהפנאישבשעותמי,לעומתם."מאושריםלא"מרגישיםלבדםבעיקרמבליםהפנויזמנםשאתנוערבני
.(2015,ורומיכהן)"מאודמאושרים"המרגישיםאלה

מהו פנאי–ידע 

חדשותבזהויותלהתנסות,חברתייםיחסיםליצור,חדשיםכישוריםלפתחהזדמנותמספקותשהןכיוון,נוערובניילדיםלהתפתחותתורמותפנאיפעילויות
Kleiber.עצמיתלהגדרהלהגיע,ההתבגרותבמהלך & Kirshnit)).

צורך  : למשל, אך בהחלט עשויים למלא צרכים אחרים, שאינם צורך חיוני, הפנאי הוא פרק הזמן שאדם יכול להקדיש לעיסוקים החביבים עליו? מהו פנאי
(ח"מט-מיכאל תבור . )רוחני



הלימודיםשלאחרבשעותא"וי'יבכיתותבישראלנוערבנישלהפנאיבהרגלישעסק,סקרשלממצאיו(ה"ראמ)ולהערכהלמדידההארציתהרשותפרסמה2013בשנת
בישראלנוערבנישלביותרהשכיחותשהפעילויות,הראהזהסקר.האוכלוסייהשלמייצגמדגםהמהווים,תלמידים5083השתתפובסקר.קודמותלשניםאותםוהשווה

היאביותרנמוכהבשכיחותשנעשיתהפעילות.(70%-64%)מאורגנתלאבצורהחבריםעםבילוימכןולאחר(מהמשתתפים70%-כ)הביתבמסגרתשנעשותאלההן
.(2014,ה"ראמ)למנהיגותבתוכניתאונוערבתנועתפעילות,התנדבותיתפעילותלמשל,מאורגנתחברתיתפעילות

יהודי-בממלכתי18%)האחריםבמגזריםמאשרשכיחיותרהרבה(37%)הערביבמגזרמשפחהבניעםרבזמןבילוי:פעילויותבמספרהמגזריםביןהבדליםכמהנמצאו
בלבד8%-ויהודי-בממלכתי11%לעומתלבדרבזמןמבליםשהםמדווחיםהערביבמגזרהנוערמבני15%:לבדרבזמןבילויגםכך.(דתייהודי-בממלכתי17%-ו

נוערבתנועותהשתתפות,קריאה,הספורטפעילויות,למוסיקההאזנה,תקשורתבטכנולוגיותהשימוש:הבאיםבתחומיםנמצאונוספיםהבדלים.דתייהודי-בממלכתי
(2015,ורומיכהן).בביתועזרה

41%-ומחשביםיותר46%הספרבביתבפעילותכספיתתמיכהיותר49%,חופשיותררוצים56%,כןכמו,הספרביתבמסגרתטיוליםיותררוציםהיוהנוערמבני63%
,ציבוריתתחבורהיותר55%,עבודההזדמנויותיותר64%,הספרלביתמחוץבילוימקומותיותררוציםמהנשאלים68%הספרלביתמחוץ,זאתלעומת.אישיביטחוןיותר
בקהילהכזופעילותמעדיפיםוהםמגוונותבפעילויותפנויזמןלבלותרוציםשהתלמידיםלומרניתןכלליבאופן.ועודאישיביטחוןיותר84%,ספורטמתקנייותר54%
(2015,ורומיכהן).הספרבביתולא

חלוקת הפנאי–ידע 



בושבוחריםמפניזה–משהובולעשות"צריך"שאםזמן,עצמילמימוש,חופשיתלבחירהשנתוןזמן.המועטהפנויבזמןחכםשימושלעשותיש–הפנאיאתמנהיגים
(2014,כלכליסטמוסף)
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ופנאיחינוךהמושגים,(1960,דיואי)דיואיון'גשסברכפי,כןעל.בחינוךחשוביםערכיםהםומשחקשפנאיהרי,החייםתחומילכלפונהשחינוךשככלבכךלהכיריש
מרכיבנחשבהפנאי,לכךמעבר.ולמצוינותלחייםביותרהגבוהוכביטויערכיכעיסוקהפנאיבפעילויותראוואריסטואפלטוןשלהיווניתבמסורת.אחתבכפיפהדרים

(1960,דיואי).החינוךממטרותאחתמהווהלפנאישהכנה,מכאן.החינוכיהתהליךבמסגרתבולהשתתףצורךישכןועלהפרטבחיימרכזי
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