
,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

הכיתה כקבוצה חברתית-שותפות ואחריות , מעורבות: אנוש

:בנושא 'זלכיתהפעילויות יחידת

הקבוצה ואני

פתיתי שלג הם בין היצירות  "
אך , השבריריות והעדינות בטבע

תראו מה הם יכולים  
..."  לעשות כשהם באים יחד

(  אלמוני)



פתיחה

מהלך-גוף

סיכום

הקבוצה שלי

?קבוצהמהי
?קבוצהנוצרתכיצד

?הקבוצהיתרונותהםמה

?מהי קבוצה
,גומליןיחסיביניהםשמקיימים,יותראואנשיםשלושהבתחברתיתיחידההיאקבוצה

יש,ומובנתיציבהביניהםהיחסיםמערכת,משותפתאחתמטרהלפחותלהםשיש
.מהקבוצהחלקעצמםתופסיםוהם,הדדיתתלותביניהם

:במליאהלדיוןשאלות
?כקבוצהיחדלהתארגןליחידיםלדעתכםגורםמה▪
?כקבוצהבהתאגדותהיתרונותלדעתכםמה▪

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיבי
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית

.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: תוך אישי
התנהלות , מודעות חברתית: בין אישי
.חברתית

עידוד  -אהבת הדעת וחדוות הלמידה
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  -צדק חברתי וערבות הדדית
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

.פוטרהאריהסרטמתוךהקבוצהשלחשיבותה:וןבסרטצפיה
וביןלקבוצהמתאגדיםהםכאשרלפרטיםשישהכוחאתמדגישהסרטון:תקציר
.המשימהמוללבדועומדהואכאשרהפרט

1' פעילות מס

https://www.youtube.com/watch?v=HOzzpY-TK58&list=PLZxwLA_YLdE7ESmvu2GZT5rlS9Bmxgjko&index=3&t=0s


פתיחה  

מהלך-גוף

סיכום

המשמעותיתהקבוצהומיהתלמידיםשלהשייכותקבוצותהןמהלעומקונבדוקבררנ:רתקצי
.עבורםביותר

:במליאהלדיוןשאלות
?מדוע לדעתכם קבוצת השייכות הבולטת על המסך חזרה על עצמה הכי הרבה פעמים•
.הציעו רעיונות? כיצד לדעתכם ניתן להפוך את הכיתה לקבוצה משמעותית עבורכם•

:הפעילותמהלך
עלופשוטקצרהסבר.השיעורבמהלךהתלמידיםלהפעלתמקווןכליהואהמנטימטר-במנטימטרשימוש
.במנטימטרשימוש

מושגיםהמכילהראשוניתמפה-אסוציאציותבשמשלהשתמשניתן,במנטימטרלהשתמשאפשרותאיןבאם
.לקבוצההקשוריםהתלמידיםשלהידעמעולם

:במנטימטרשאלות 
?מה הן קבוצות השייכות שלך. 1

השייכותקבוצת.ועודכדורגל'קב,הנוערבתנועתהשבט,הכיתה,מהשכונהחברים,משפחה:לדוגמא
.קבוצותשלרבבמספרחייובמהלךחבראדםכל.אליהמשתייךשהפרטקבוצההיא

לשארביחסביותרהבולטתבצורהתופיעהתלמידיםרבבחרואותההשייכות'קב,המנטימטרמילויבמהלך•
.התלמידיםתשובותלאחרבכיתהיראהזהכך-.השייכותקבוצות

לאחרבכיתהיראהזהכך.(תרומות3)לךתורמתעבורךהמשמעותיתהשייכותקבוצתבמה.2
.התלמידיםתשובות

הקבוצה שלי

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיבי
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית

.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: תוך אישי
התנהלות , מודעות חברתית: בין אישי
.חברתית

עידוד  -אהבת הדעת וחדוות הלמידה
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  -צדק חברתי וערבות הדדית
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

1' פעילות מס

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




אהבה

חברות בית

יחס חם

השקעה בטחון תחרות

משחקים

השקעה

עזרה

אהבה

בטחון

תחרות

אהבה

יחס חם



פתיחה

מהלך-גוף

סיכום

(סיכום)הקבוצה שלי 

.זמניתבוקבוצותלמגווןשייכיםאנוכיוראינוהקבוצהשלכוחהעללמדנווזפעילותב
.עבורנומשמעותיותוהןרבותלנותורמותאלוקבוצותכיגםראינו
.עבורנומשמעותיתלקבוצההכיתהאתלהפוךניתןכיצדבחנו

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד
ביצועי הבנה

פיתוח נקודות מבט מגוונות
הכרת השונה

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיבי
.אוריינות דיגיטלית, יצירתית

.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: תוך אישי
התנהלות , מודעות חברתית: בין אישי
.אוריינות גלובאלית, חברתית

, עשייה, מעורבות חברתית בכיתה כקבוצה
,  סובלנות, אחריות, אהבת האדם, אכפתיות

.ערבות הדדית, דאגה לאחר
.מסוגלות אישית בתרומה לקבוצה

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיבי
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית

.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: תוך אישי
התנהלות , מודעות חברתית: בין אישי
.חברתית

עידוד  -אהבת הדעת וחדוות הלמידה
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  -צדק חברתי וערבות הדדית
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

:משמעותיתכקבוצההכיתה-המשךתכנית

מהתחומיםבאחדחברתיתלמעורבותתכניתלעצמויבנהצוותכל-לצוותיםהכיתהאתנחלק
:(זאתלאפשרכדאי-מתאימיםנוספיםרעיונותישאם)המוצעים

.בכיתהחברתיתתמיכהצוות1.

.לימודיתחונכותצוות2.

.ופישורגישורצוות3.

.הסביבהעלושמירהקישוט,ניקיוןצוות4.

.בכיתהחוליםאשרלתלמידיםהאחראיתקבוצה5.
:הנחיות

.לצוותשםתנו•
.שלכםהעיקריותהמטרותמהןהחליטו•
.המטרותלהגשמתפעולהדרכימספרעלהחליטו•
.בקבוצהתפקידיםחלקו•
.מבחינתכםהצלחהתחשבמההחליטו•

.הקבוצהמטרותליישוםיפעלבכיתהצוותכל,מעתה
.הקבוצהפעילותלהערכתעגולשולחןתקיים,לחודשאחת,המורה

.הקבוצהמטרותלמימושלעזוריכולותהפרטשלתכונותיוכיצדנלמד,הבאבשיעור

1' פעילות מס



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

"הלאהזהאתתעביר":סרטון

קיבלובו,כיתתיחברתיפרויקטנערך,צ"בראשל'ומקיף-אלוןיגאלש"עהחינוךבקריית:תקציר

ימיםשבועעדמהםאחדלכלישזהמרגע."הלאהזהאתתעביר":הכיתובעםירוקיםצמידיםהתלמידים
המעשיםשרשרתאתשימשיךהבאהתלמיד.הצמידאתלוולהעבירבכיתהאחרלתלמידטובמעשהלעשות

.הטובים

.בכיתהאחרלתלמידלעזוריכולאחדכלכיבסרטראינו
להשתמשניתןכיצדונבדוקבקבוצהפרטכלשלהייחודיותתכונותיואתנכיר,קדימהצעדנתקדם,כעת

.הקבוצהמטרותלקידוםאלובתכונות

אני לקבוצה והקבוצה לי

? מה ביכולתו של הפרט להעניק לקבוצה
?כיצד יכולה הקבוצה לממש את מטרותיה בזכות תכונותיו של כל פרט בה

:למחשבהנקודות

.לקבוצהבתרומהביטוילידילבואשיכוליםכישרוןאו/ותכונהלפחותקיימתואחתאחדבכל
.לקבוצהלהביאיכוליםאתםמהחישבו

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיבי
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית

.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: תוך אישי
התנהלות , מודעות חברתית: בין אישי
.חברתית

עידוד  -אהבת הדעת וחדוות הלמידה
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  -צדק חברתי וערבות הדדית
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

:אני לקבוצה והקבוצה לי
הקבוצה מהווה עבורנו מכשיר  . אנחנו מצטרפים לקבוצה מתוך צורך בסיסי שלנו להתחברות ולשייכות

.דרכו ניתן לאחד כוחות ולהשיג משימות, להשגת מטרות

2' פעילות מס

https://www.youtube.com/watch?v=BantXtA31a4


פתיחה

מהלך-גוף

סיכום

אני לקבוצה והקבוצה לי

:רתקצי
לקבוצההפרטתרומתבחשיבותונדוןבקבוצהפרטכלשלויכולותיולתכונותיונתוודע
.לקיומהכתנאי

:במליאהלדיוןשאלות
מדוע? אלו חיות בחרתם?
וכיצד הן יכולות להועיל , התכונות המאפיינות את החיות שבחרתם, מהן לדעתכם

?לקבוצה

:הפעילותמהלך
חיותי'אימוגשלכרטיסיות
:אפשרויות

.ים'האימוגאתלהקרין-
.ככרטיסיותבכיתהולפזרים'האימוגאתלהדפיס-
.שלוהניידבטלפוןמהווטסאפי'אימוגלבחורתלמידלכללאפשר-

.אחתמחיהיותרלבחורניתן–מתכונותיואחתאתהמאפיינתאחתחיהשלי'אימוגיבחרתלמידכל
.חריצותמסמלתהיאכיבנמלהבחרתי:לדוגמה

.נחלק את הכיתה לקבוצות
.לקבוצהשבחרומטרהלקידוםלהועיליכולאשרשבקבוצההחיותממגווןתכונותבנקתיצורקבוצהכל

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיבי
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית

.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: תוך אישי
התנהלות , מודעות חברתית: בין אישי
.חברתית

עידוד  -אהבת הדעת וחדוות הלמידה
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  -צדק חברתי וערבות הדדית
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

2' פעילות מס







פתיחה

מהלך-גוף

סיכום

אני לקבוצה והקבוצה לי

.ממנהנתרםהואוכיצדלקבוצההפרטשלהייחודיתתרומתועללמדנוזובפעילות
.הקבוצהשלמטרותיהלקידוםלהואיליכולותאשרהפרטשלהתכונותמגווןעלעמדנו

ופרטפרטכלשלהתרומהחשיבותאתביטוילידיהמביא–הזרזיריםריקודסרטוןעםנסיים
.ומיוחדמרהיבדבריוצרתקבוצהשלהתאגדותלראותניתן.לקבוצה

:הבאהמשפטנאמרגםכךעל
יכוליםהםמהתראואך,בטבעוהעדינותהשבריריותהיצירותביןהםשלגפתיתי"

(אלמוני)"...יחדבאיםכשהםלעשות

:הבאלשיעורכהכנהשאלה

?הכלללטובתגם,אלא,לחבריהרקלאלתרוםיכולהקבוצהלדעתכםכיצד▪
דיון דילמה

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד
ביצועי הבנה

פיתוח נקודות מבט מגוונות
עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיבי
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית

.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: תוך אישי
התנהלות , מודעות חברתית: בין אישי
.חברתית

עידוד  -אהבת הדעת וחדוות הלמידה
.מחשבה עצמאית ויוזמה, הסקרנות והעניין

סולידריות  -צדק חברתי וערבות הדדית
.מעורבות חברתית ואזרחית, ועזרה לזולת

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

2' פעילות מס

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


? מה הביטויים של מנהיגות הנוער? במה היא שונה ממנהיגות מבוגרים? מהי מנהיגות נוער

פתיחה

מהלך-גוף

סיכום

:לדיוןשאלות

?להצליחלפרויקטגרםלדעתכםמה•
?כקבוצהההדדיתהערבותביטוילידיבאהכיצד•
?מדוע?כקבוצההתאגדותללאמצליחהיההפרויקט,לדעתכםהאם•

ערבות הדדית והקבוצה

?מהי ערבות הדדית בקבוצה
?כיצד מתבטאת ערבות הדדית בכל אחת מקבוצות השייכות ובכיתה בפרט

?כיצד מתבטאת ערבות הדדית כקבוצה כלפי הכלל

?מהי ערבות הדדית בקבוצה

:הפעילותמהלך

הקהילהלמעןקבוצה
החייםלבעליותורמיםממחזרים-סרטוןהקרנת
בקבוקיםחודשיםארבעהבמשךאספומאזורהשבעההספרביתתלמידיקבוצת:תקציר
.נדיבהתרומהכשבידיהם"חייםבעליצער"לאגודתוהגיעולמחזור

דיון דילמה
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

ביצועי הבנה
פיתוח נקודות מבט מגוונות

עידוד מעורבות חברתית

חשיבה  , אוריינות שפתית: קוגניטיבי
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית
.דיגיטלית

.  הכוונה עצמית, מודעות עצמית: תוך אישי
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מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטאלית6

אישיות-מיומנויות תוך

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

אישיות-מיומנויות בין

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובאלית11

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.
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ידע

דרכו ניתן לאחד כוחות ולהשיג , הקבוצה מהווה עבורנו מכשיר להשגת מטרות. אנחנו מצטרפים לקבוצה מתוך צורך בסיסי שלנו להתחברות ולשייכות
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