
מאגר לאומי לשיעורי חברה 

הקבוצה ואני: יחידת לימוד מקוונת בנושא
'ט-'כיתות ז

מינהל חברה ונוער
הכשרה והשתלמויות, תוכניות, אגף תכנים



, תוכניות, אגף תכניםמשרד החינוך
הכשרה והשתלמויות

הקבוצה ואני

הכיתה כקבוצה חברתית: ציר

'ט-'יחידה מקוונת לכיתות ז

,  מי לי-אם אין אני לי "
מה  -וכשאני לעצמי 

..."אני
(  ג"י, אבות א)



מיומנויות

ערכים

מבוא למורה

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

הקבוצה ואני: נושא היחידה
'ט-'יחידת שיעור מקוונת לכיתות ז

אוריינות  : קוגניטיביות
,  חשיבה ביקורתית, שפתית

אוריינות  , חשיבה יצירתית
דיגיטלית
,  מודעות עצמית: אישיות

הכוונה עצמית 
מודעות : בין אישיות

התנהלות, חברתית

אהבת הדעת וחדוות  •
עידוד  –הלמידה 

, הסקרנות והעניין
מחשבה עצמאית ויוזמה

צדק חברתי וערבות  •
סולידריות  –הדדית 

מעורבות  , ועזרה לזולת
חברתית ואזרחית

פשוטלאאתגרלפנינומעמידהמקוונתהוראהלשגרתהחזרה
לימודיחידתלפניכם.חברתיתכקבוצההכיתהתלמידיגיבוששל

עםלהתמודדלכםתסייעאשר,"ואניהקבוצה"בנושאמקוונת
כקבוצהלכיתההשייכותתחושתאתולחזקזהאתגר

.משמעותית
45-למותאםשיעורכל,שוניםשיעוריםשלושהכוללתהיחידה

.השלושהמתוךאחדבשיעוררקלבחוראפשר.בזוםדקות
שליהקבוצה–1שיעור
לקבוצהתרומתי–2שיעור
והקבוצההדדיתערבות–3שיעור

.
אתלזהותהתלמידיםאתלעודד–היחידהמטרת

.ולקבוצהכקבוצהלתרוםיכולתםואתהאישיותסגולותיהם
אתלחזק,חברתיתכקבוצההכיתהשלבקיומהלהכיר

הערבותלחיזוקבדרכיםולדוןלכיתההשייכותתחושת
.בקבוצהההדדית

הכיתה כקבוצה חברתית: ציר
מיומנויות וערכים           , ידע

דיון דילמה1.

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד2.

ביצועי הבנה3.

פיתוח נקודות מבט מגוונות4.

עידוד מעורבות חברתית5.

מבוא למורה

3שיעור 2שיעור 1שיעור 

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-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


הקבוצה שלי

.אט'בצתשובותיכםהשיבו?לדעתכםקבוצהמהי

.לקבוצההרשמיתהגדרההמהינקרא,תשובותיכםאתשכתבתםלאחר

?לקרואמתנדבמהתלמידיםמי

.קבוצהשלכוחהבסרטוןנצפה,כעת
עומדהואכאשרלפרטשישהכוחלעומתלקבוצהמתאגדיםהםכאשרלפרטיםשישהכוחאתמדגישהסרטון:תקציר

.משימהמוללבדו

לדיוןשאלות

?כקבוצהלהתארגןליחידיםגורםמה,לדעתכם▪

?כקבוצהשבהתאגדותהיתרונותמה,לדעתכם▪

1' שיעור מקוון מס

1שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

https://www.youtube.com/watch?v=b0xWOlQFp3U


הקבוצה שלי

1שיעור 

1שיעור  

קבוצהמהי

,גומליןיחסיביניהםהמקיימיםיותראואנשיםשלושהבתחברתיתיחידההיאקבוצה

שיש,ומובנתיציבהביניהםהיחסיםשמערכת,משותפתאחתמטרהלפחותלהםשיש

.מהקבוצהחלקעצמםתופסיםושהםהדדיתתלותביניהם

1994,Baron & Byrne



הקבוצה שלי

.הסבר קצר ופשוט על שימוש במנטימטר–מנטימטרבאמצעות שאלות 

?מה הן קבוצות השייכות שלך. 1
משתייךשהפרטקבוצההיאשייכותקבוצת.ועודכדורגל'קב,נוערבתנועתשבט,כיתה,מהשכונהחברים,משפחה:לדוגמה

.חייולאורךקבוצותשלרבבמספרחבראדםכל.אליה
.השייכותקבוצותלשארביחסבולטתבצורהתופיעבהבחרוהתלמידיםשרובהשייכותקבוצת,המנטימטרמילויבמהלך•

.התלמידיםתשובותלאחרהלוחייראהכך:למורה

(תרומותשלושציין)?בעיניךהמשמעותיתהשייכותקבוצתלךתורמתמה.2
.התלמידיםתשובותלאחרהלוחייראהכך:למורה

.נברר ונבדוק לאילו קבוצות אנו משתייכים ואיזו קבוצה משמעותית ביותר בעינינו כעת

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

1' שיעור מקוון מס

1שיעור 

לדיוןשאלות

?המסךעלהבולטתהשייכותבקבוצתהתלמידיםרובבחרו,לדעתכם,מדוע•

.רעיונותהציעו?עבורכםמשמעותיתשייכותקבוצתתהיהשהכיתהלכךלגרוםאפשר,לדעתכם,כיצד•

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




אהבה

חברות בית

יחס חם

השקעה בטחון תחרות

משחקים

השקעה

עזרה

אהבה

ביטחון

תחרות

אהבה

יחס חם

?מה תורמת לך קבוצת השייכות המשמעותית בעיניך



?הסיכוםאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי

.בזמןבוקבוצותלמגווןשייכיםאנוכיוראינוהקבוצהשלכוחהעללמדנוזהבשיעור
.לנומשמעותיותהןוכירבותלנותורמותאלוקבוצותכיגםראינו
.משמעותיתלקבוצהתהיהשהכיתהלכךלגרוםאפשרכיצדבחנו

משמעותיתכקבוצההכיתה–המשךתוכנית

.בזוםחדריםפיעלצוותיםלחמישההכיתהאתנחלק
:(בהםלבחוראפשר–מתאימיםנוספיםרעיונותישאם)המוצעיםהתחומיםבאחדלפעולהתכניתיבנהצוותכל
.בכיתהחברתיתתמיכהצוות1.
.לימודיתחונכותצוות2.
.ופישורגישורצוות3.
.(ועודמקווןגיבוש,מקווניםמפגשיםיצירת)מרחוקקשרעלשמירהצוות4.
.חוליםלתלמידיםאחראיצוות5.

הנחיות
.לצוותשםתנו•
.שלכםהעיקריותהמטרותאתקבעו•
.המטרותלהגשמתפעולהדרכיעלהחליטו•
.בקבוצהתפקידיםחלקו•
.מבחינתכםהצלחהייחשבמההחליטו•

.הקבוצהמטרותליישוםיפעלבכיתהצוותכל,מעתה
.הקבוצהפעילותלהערכתבזוםעגולשולחןיקייםהמורה,לחודשאחת

הקבוצה שלי

1' שיעור מקוון מס

1שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

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


פרטכלשלהתרומהחשיבותאתביטוילידיהמביא–הזרזיריםריקודבסרטוןנצפה

.ומיוחדמרהיבדבריוצרתקבוצהשלהתאגדותכיצדלראותאפשר.לקבוצהופרט

תרומתי לקבוצה

ולמחשבהלדיוןשאלות

להתאגדלהצליחלזרזיריםגרםלדעתכםמה.בכםעוררשהסרטוןאתאחתבמילההביעו•

?כך

.לקבוצהלהביאיכוליםאתםמהחשבו•

.לקבוצהלתרוםשיכוליםאחדכישרוןאואחתתכונהלפחותואחתאחדבכל:זכרו*

.ובשייכותבחיבורשלנובסיסיצורךבשללקבוצהמצטרפיםאנחנו

.משימותלמילויכוחותאיחודמאפשרתהיא,מטרותלהשגתמכשירבשבילנוהיאהקבוצה

2' שיעור מקוון מס

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

2שיעור 

https://www.youtube.com/watch?v=jab6THorj08


מהלך הפעילות

.מתכונותיכםאחתאתהמייצגתחיהשלי'באימוגלבחורעליכם,ברשתבחיפושאוחיותי'אימוגכרטיסיותמתוך•
.אחתמחיהביותרלבחוראפשר

.חריצותמסמלתהיאכיבנמלהבחרתי:לדוגמה
.בזוםחדריםפיעללקבוצותנתחלק•
לקידוםלהועיליכולותאשרשבקבוצההחיותממגווןתכונותבנקותיצורהקבוצהמטרתאתתגדירקבוצהכל•

.המטרה
לשאריספרקבוצהמכלנציג)פהבעלאופאדלטבאמצעות(מלאלזוםחזרה)במליאהשיצרוהבנקאתיציגוהתלמידים•

.(הכיתה

תרומתי לקבוצה

יחדונבדוקואחדאחדכלשלהייחודיותבתכונותיונכיר,קדימהצעדנתקדם

.הקבוצהמטרותלקידוםאלובתכונותלהשתמשאפשרכיצד

2' שיעור מקוון מס

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

2שיעור 

במליאהלדיוןשאלה

?כיצד?מרחוקגםהכיתהבגיבושלנולהועיליכולות,שבחרתםהתכונותמבין,תכונותאילו•

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






:המשפטאתלקרואמתנדבמהתלמידיםמי

.אחתבבתלשברםיכולשמא,קניםשלאגודהאדםנוטלאם,שבעולםבנוהג"
פרק,נצביםלפרשתתנחומאמדרש)."משברןתינוקאפילו,אחתאחתנוטלואלו

('א,ט'כ

ולמחשבהלדיוןשאלות

?המשפטכוונתמה•

?זהבמשפטהשיעוראתלסכםבחרתי,לדעתכם,מדוע•

?מרחוקגםאחתכקבוצהיחדלהתאגדאתכםיניעמה•

תרומתי לקבוצה

2' שיעור מקוון מס

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

2שיעור 



ערבות הדדית והקבוצה

ניצול,פנחסאתלשמחהגיעואשרמוצקיןאורטספרמביתב"יכיתהתלמידישלומרגשקצרבסרטוןכעתנצפה

משרדהנחיותעלבהקפדהעימולחגוגהגיעוהתלמידים.הולדתיוםשחגגמוגןבדיורלבדהמתגוררשואה

.הבריאות

לדיוןשאלות

?ביטוילידיכאןבאההקבוצהשלההדדיתהערבותכיצד•

?מדוע?כקבוצהההתאגדותללאמתאפשרהיהזהמעשה,לדעתכם•

.אט'בצתשובותיכםהשיבו?הדדיתערבותמהי

.הדדיתלערבותהגדרהיחדנקראבואו,תשובותיכםאתשכתבתםלאחר

?לקרואמתנדבמהתלמידיםמי

3' שיעור מקוון מס

3שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

See Less

https://www.facebook.com/watch/?v=174230757218951&__ft__=AZVUGPHHKNySv9n_d4a-4Gc4MoK2s8GZSy59ifuV0jgZXU_h2PNBqZxBL2g0EYdLykgFMwb4Fn9MqUAaLDSXVwteLcuCmzEL0db-6WM9MB3lWITx6YOohw_2rqdigztkRevVXiqvQPhW_cerwZ_EqfOQ9ZdLlpt692tkcdmoqB-FM5bBU7odVRI8NNJL6EZ9oM_pR-oSbLBMiUDYcUyadHTKsH3bj2BXvphwsHC513562YzfIXKyfhtCITUasMD_HJxKKfk8I2gs0m5O0ZtFfcUYzKSrf4FD8YYVlHIFyed30B4lfi_UZ3QBGgTJ2LYgve9To3EP3qnYsk4kfz2DboxmRutajTanRK4i7uyja0k4iEKNt8ZXDsNc5bvNp1sdHedYLKLY4DU-pVLWjumShp-FNgXd1o-cQxCfzrFP_LqTbd2nb4LkZPXqt_hC_9kD-0OkpwOjiibniMR5LyRXmPnTq3OCfbg6TeO8eDIa8cmHbL4TAX_rLxl4KitGsGZ1K6ppsyD9zHZDaHwC-IQJqznLsu-UqQ9DXaWdO05vqm6vhBntmgd0osFbwkUX_Vyyw4F0-cSahh7OCLZSQbom_sY0-wdLoQi4FekznDag54ibzIxPLbl0YHf3zi6K3gjkbZsrMnU7sr6_oMHV3bq_nKgfB0bxBpY_SSdnJBTZeJa3o9XjT9HElbbLCXoXArlL64dMiKu4Alel2EE0fue7LDpf8Zo_xFFoP6JjTHuxpLmg4gTWLca6gqYC3Q_RvkZFHsGnwiyNFY_7V5EU6DFJnbTwHF7QXxfjDZzQYjRZUl38gLNK-oIzl30oG3Wz_MEvLqPZ5l-Obgs_2FdHO2vCQWivdrTzD0c5urxGfFag7vWBS0TY5WkqH5jMdFEsZEcQIBaNZrdkBfPOr2uytzYW00sUBPTIm-eJobjJ5lAqc_HlbdzClPg58DnhUG67qBWrHwoC7JF_7wWKpi2Y4C5TAPjJQtwwpYegyq2KEib6yBP9CyYhsW218kXSVgaBq21D2Tqmm3fNcFRp9sudD1MZ7Ic-ZbVJ2D7aMx6nXGqoPMLiAWKz2-zrq49XRK1PUx3YMcIQwrOJcrGJ6LHqtw7HwrU7&ref=external


הקבוצה שלי

3' שיעור מקוון מס

3שיעור  

הדדיתערבותמהי

עוזרהאחדכאשר,גורמיםשניביןשמתבצעתעזרהאותמיכהפעולתהיאהדדיתערבות

לערבותנתייחס,זוביחידה.בקבוצהאויחידיםביןלהתרחשיכולההערבות.לשני

.קבוצהשלהדדית

המקור

https://meyda.education.gov.il/files/noar/mutua_responsibility.pdf


ערבות הדדית והקבוצה

3' שיעור מקוון מס

3שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

מהלך הפעילות
.בזוםחדריםפיעלקבוצותלשלושנתחלק•
.בסביבתכםמבדידותאלובימיםהסובלתקבוצהלמעןחברתיתלעשייהרעיונותהציעו,triciderהמקווןהכליבאמצעות•

.ועודהוריותחדאימהות,מיוחדיםצרכיםשלהםילדים,רווקים,בודדיםחיילים,חולים,קשישים:לדוגמה
שאפשרואנשיםגופיםרשימת,משאביםלגיוסדרכים,פעולותסדר,זמניםלוח,מטרההכוללת,פעולהתוכניתתכתובקבוצהכל•

.ועודבהםלהיעזר
לאורךיישמוהכיתהתלמידיכלאשרתוכניתותיבחרכיתתיתלעשייהרעיוןלבחירתהצבעהתתבצע,המקווןהכליבאמצעות•

.השנה

.דוגמהראו–הכליבתוךליישוםנוספותהצעותלהציע,שאלותלשאול,הערותלכתובאפשר*

לדיוןשאלות

?עליכםהקשהמה?במשימהלהצליחלכםעזרמה•

?כקבוצהלכםשהיוהיתרונותמה•

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


רעיונות לעשייה חברתית למען אדם או  הציעו 
.למען אוכלוסייה הסובלת מבדידות בסביבתכם



ערבות הדדית והקבוצה

3' שיעור מקוון מס

3שיעור 

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

המשךומשימתחשיבהתשאל,השיעורלסיכום

.הרובידיעלנבחרהאשרהכיתתיתהתוכניתאתכעתנציג•

לקיוםלתרוםיכולהואכיצדהבאהמפגשלקראתיחשוב,ולכישוריולתכונותיובהתאם,מכםואחתאחדכל•

.שנבחרההתוכנית

.padletכדוגמת,שיתופיקירללוחאליכםשיישלחמקווןבקישור,בביתתבצעוהכתיבהאת•

החינוךמשרדמאתרהקירלהכנתהוראות

כךייראההקיר

https://he.padlet.com/
https://youtu.be/ipHNpBr225U




2030מיומנויות הבוגר 
סוג המיומנויות#כותרות

מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטלית6

אישיות-מיומנויות תוך

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

אישיות-מיומנויות בין

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות



ערכים
פירוטהערכים

אהבת הדעת וחדוות הלמידה
עידוד הסקרנות והעניין1.
שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.
מחשבה עצמאית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
ודמוקרטית

הכרות ומחויבות לערכים יהודיים ודמוקרטיים1.

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.
היכרות וכבוד לתרבויות ומורשות 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.


