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 הקדמה

המזמן לתלמידים נקודות מפגש ' ר מארגי זה עוסק במעורבות חברתית כתהליך שנתי בשכבה חמוצ

 . לבירור זהות תוך לימוד ממקורות המביא לידי מעשה של שינוי

. במטרה ליצור מערך ליווי עבור התלמידמערכי שיעור מפורטים למחנך הכוללת חוברת מוצר זה הינו 

במטרה להפגיש את התלמיד  ם וחברתיים המתאימים לשכבת הגילייעוציתכנים המוצר כולל בתוכו 

כאפיק לשאילת שאלות מבררות זהות בדרך להעצמה אישית והכרת , עם נושא המעורבות החברתית

מקורות יהודיים המתבססים בעיקר על מסכת אבות המהווה חלק המוצר כולל . החוזקות של התלמיד

המוצר יעסוק . דמוקרטיים-מקורות ציוניים ומקורות אזרחיים', מתוכנית הלימודים במורשת בשכבת ח

ובין המחויבות והמעורבות של התלמידים , בדילמה המרכזית בין האינדיבידואלים והמחויבות לעצמי

מנקודת המבט של , "מה יוצא לי מזה"רכזית בה יעסוק המוצר היא הסוגיה המ. בחברה בה הם חיים

 . יל כמקור ללימוד ולהשראההנזכרים לעתוך חיבור למקורות , התלמידים

בכך , "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם"שהינו , מוצר זה מדגים את הגורם המארגן בבית ספרנו

בעל דרך ארץ וכבוד , לחברה ומעורב בהתורם , שמפלס את דרכו של התלמיד להיות בוגר טוב יותר

המוצר יתרום להעצמה אישית של . הספר-שהוא אחד מארבעת הערכים המובילים בבית, הדדי

 .הספר-בכך יבואו לידי ביטוי גם גרעיני המומחיות של בית. וחיבור רגשי, פיתוח אישי, התלמידים

ם ערכיו ועם נושא המעורבות היכרות אישית של התלמיד עהמוצר מובנה על ציר תוכן הנע בין 

עד להשלמת שנת הפעילות , דרך בחירת תחום מעורבות וליווי המחנך בתהליך, החברתית

המחנכים ילוו את התהליך במקביל לצוות . והתבוננות שנתית שמבצע התלמיד על הדרך אותה עבר

ברמת ביצוע  הן ברמת התכנים הלימודיים והן, מורשת שיהיה אחראי על נושא המעורבות החברתית

התלמידים המצטיינים בנושא יקבלו תעודת , בסוף השנה. המחויבויות שלקחו התלמידים על עצמם

. שיאו של התהליך יהיה בתערוכה אותה יכינו התלמידים. הצטיינות בטקס שכבתי על פעילותם

תביע תוצרים של רפלקציה אישית מהתהליך אותו עברו התלמידים במשך השנה /התערוכה תציג

' בכך שלאחר השנה הראשונה של המוצר תלמידי שכבת ט, אנו רואים המשכיות במוצר. אופן יצירתיב

 .בחלוקה לפי תחומי התנדבות' הבוגרים יהיו חונכים של תלמידי שכבה ח

  



 רציונאל  

  שהוא אחד מהערכים המרכזיים בחטיבת ביניים , "מעורבות חברתית"המוצר

 ,בעלי אחריות אישית תלמידים לטפחרתו העיקרית הינו מוצר מארגי שמט, "הראשונים"

תוך תהליך בירור זהות וחיבור באמצעות  חייםהם מעורבים ופעילים בחברה בה 

כפעולה של מעשה מתוך , דמוקרטיים-ציוניים ואזרחיים, החשיפה למקורות יהודיים

 . לימוד

 שנת  הינם בשיאו של תהליך גיל ההתבגרות ועברו כבר את' התלמידים בשכבת ח

ניכר , משהתפנו מתהליך המעבר, כעת. הקליטה בבית הספר החדש והמעבר לחטיבה

רואים , אנו כאנשי חינוך. ועיסוק בקבוצת השווים, כי עיסוקם המרכזי הוא באני ובעצמי

על , חשיבות עליונה ומשמעותית בהגברת מעורבותם בחברה ובקהילה בה הם חיים

 . עוברים בגיל זהמנת לסייע להם בתהליך בירור הזהות ש

 בהקשר של , ובהתחבר לחזון הבית הספרי, במהלך בירור הזהות באמצעות המקורות

, ובעשייה משמעותית למען פיתוח העם והמדינה, מיצוי היכולות האישיות ופיתוח אישי

אנו מאמינים שהכישורים והמיומנויות האישיות והחברתיות אותן ירכוש התלמיד במהלך 

 .וילוו אותו גם בהמשך חייו ואישיותמסע זה יעצימו את 

 בשיעורי חינוך ובשיעורי , במהלך כל שנת הלימודים התהליך אותו יעבור התלמיד

לנקוט עמדה . מאפשר לו לעבור מן ההוויה האישית אל העשייה למען החברה, מורשת

 . ולהשפיע מתוך סובלנות ופתיחות לאחר

מעשי )עשייה , (למידה מתוך מקורות בשיעורי מורשת וחינוך)משלב ידע  התהליך

, עברובתהליך זה התלמיד יפגוש את (. תערוכה וטקס)והחוויה ( המעורבות וההתנדבות

יחזק את תחושת השייכות שלו למדינה ומכאן יתכנן גם את עתידו , יחווה את ההווה

 .כאזרח מעורב ופעיל בחברה

 תיבחן תפיסת העולם של התלמיד ויבחנו העמדות שלו בהלימה לתכנים , בסיום השנה

הרגשיים , תוך בחינת השינוי שחל בתחומים ההתנהגותיים, אותם פגש במסגרת המוצר

 .  והקוגניטיביים

 הספר להבנות את זהות התלמיד ולהשפיע -מוצר זה מדגים היטב את יכולתו של בית

ים בנפשו תהליכים אין סופיים שבאמצעותם הוא מעצב את בדיוק בזמן שבו חל, עליה

מהווה אם כן נקודת זמן ' כיתה ח. זהותו שלו ביחס לעצמו וביחס לחברה שבה הוא פועל

 .אולי לחיים כולם –מהותית וארוכת טווח , בעלת יכולת השפעה משמעותית



 מטרות

 בתחום הידע 

 אמצעות חשיפה למקורות בהיבט הכרה עיונית ורגשית עם נושא המעורבות החברתית ב
אלה מחוברים ללימודי המורשת ויתרכזו בעיקר מקורות . ההיסטורי ובהיבט התרבותי

 . דמוקרטיים-מקורות ציוניים ומקורות אזרחיים, במקורות יהודיים ממסכת אבות
 

 בתחום המיומנויות 

  לימוד , אחריותהתנסות בקבלת , חוזקות וחולשות –ליכולות האישיות  מודעות עצמיתרכישת
 . שותפות

 לגיל ההתבגרות ורכישת כלים להתמודדות  טים בעיצוב זהות האופיינייםהבנת הקונפליק
 .עימם

 בדרך שאינה , רצונותיו וכישוריו, התלמיד ירכוש כלים ומיומנויות להבעה עצמית של יכולותיו
 . מסורתית ומוגבלת לתחומי בית הספר

 התלמיד ירכוש כלים למשוב עצמי . 

 למיד יתנסה בביצוע משימה כחלק מתהליך סדור ומובנההת . 

 התלמידים יידרשו להתמודד עם ניהול זמן וחלוקת  – ניהול זמן והתמודדות עם עומס
, יש לחנוך אותם בתחום של ניהול זמנים, לפיכך. משאבים בין המשימות העומדות בפניהם

 .'וכד, התמודדות עם מספר מטלות בו זמנית, ז"הכנת לו
 במטרה להפכו , חברתי של ממש-התלמיד יתאמן במרחב הקהילתי באקטיביזם קהילתי

שאיננו עומד אדיש מול קהילתו אלא נטוע בה כשותף של , תורם ואקטיבי, לאזרח מועיל
" סתם"האקטיביזם כדי להבדיל אותו מעשייה =אני מדגיש בכוונה את המעשה. )אמת

 (.שיכולה להתפרש אחרת
 

, ספריים שהם העצמה אישית-ויות אלה תוך חיבור לגרעיני המומחיות הביתדגש הושם על מיומנ

 . רלוונטיות ופיתוח חשיבה, חיבור רגשי

 בתחום הערכים 

 לקבוצה למחויבות לעצמי המחויבות בין המתח חינתב. 

 החובה לכבד והזכות לכבוד  לצד ורעיונות דעות מגוון המאפשרת פלורליסטית תרבות פיתוח

 .השל כל אדם בחבר

 של " דמות הבוגר"כחלק מרכזי מ, טיפוח ערכים של מחויבות חברתית ושותפות של אמת

המבקשת לייצר נרטיב של קהילת חזון שבו פועמים ערכים היונקים מחזון " הראשונים"ב "חט

 .משותף

 רכיב הזהות 

 . רכיב הזהות בו נעסוק במוצר הוא ערכים

 . נתינה וכבוד, ערכים נוספים הם אחריות .מעורבות חברתיתבמוצר הינו הערך המוביל 

  .מעורב בחברה אליה הוא שייך, בוגר מודע לעצמו לסביבתו -אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח אזרח

המודעים לשונה ולאחר בחברה , מעורבים-אנו מבקשים שבוגרינו יפלסו את הדרך להיות פעילים

 ".לסים דרך ארץ ואדםהראשונים מפ: "וזאת בהלימה לגורם המארגן הבית ספרי

  



 דילמה מרכזית

 ?בה אני חי ובין המחויבות שלי לחברה לעצמי מה בין האינדיבידואליזם והמחויבות

 

  השאלה המובילה

ואת חשיבות  את היחיד במרכזמעמידה לעתים כיצד נחנך למעורבות חברתית בעוד שהחברה 

 ? ההתפתחות והצמיחה האישית

מה יוצא , אני"היא , ששואל את עצמו כל תלמיד ועליה עונה המוצרהשאלה המרכזית , במילים אחרות

 "?לי מזה

  



 ציר הזמן והתוכן

לצד תוכנית , מחודש ספטמבר ועד לחודש יוני, 'חלאורך כל שנת לימודים של תלמיד בשכבת 

 . הלימודים במורשת

מאפשר לו , בשיעורי חינוך ובשיעורי מורשת, במהלך כל שנת הלימודים התהליך אותו יעבור התלמיד

 . לעבור מן ההוויה האישית אל העשייה למען החברה

האחריות למוצר היא על מורי הדיסציפלינה מורשת כמובילי התהליך ושמים דגש על תחום הידע 

ם המיומנויות והקניית בעיקר בתחו, ועל מחנכי הכיתות כתומכים ומלווים את התלמידים, והערכים

 . הערכים

 : להלן תיאור ציר הזמן של המוצר בחלוקה לחודשי השנה

שיעורי חינוך  נושא היחידה  זמן

בנושא מעורבות 

 חברתית 

 הערות שיעורי מורשת

 חשוון -אלול

 

 -ספטמבר 

 נובמבר

ערכים ומה הם 

 ?מסמלים

 ערכים אישיים 

 ערכי היהדות 

 

 

סולידריות 

 חברתית

 

 

 -מערך לדרך. 0

היכרות עם עולם 

הערכים האישיים 

 שלי

 

על המתח . 1

שבין הפרט 

למעורבות 

 .חברתית

אני מה יוצא לי . 3

 ?  מזה

 חגי תשרי

כמבטאים ערכים 

חברתיים 

 וסולידריות

 

 בין כסה לעשור

 -שלושת הרגלים

 סוכות והאושפיזין

 

 

 -בחודש נובמבר 

התחלת תהליך 

 ההתנדבות

 

 שבט -כסלו

 

 ינואר -דצמבר

אקטיביזם 

 חברתי

הנרות המפיצים 

אור כסמל ליחיד 

המוביל שינוי 

 חברתי

 ערכים

 ,כבוד, נתינה

 אחריות ומעורבות

אני והחברה . 4

 הישראלית

 

יום זכויות . 5

 האדם

באנו " – חנוכה

חג . "חושך לגרש

אור . האורות

היחיד בתוך 

החברה ברמה 

, האישית

החברתית 

 . והלאומית

 

 

 אדר -שבט 

 

 מרץ - פברואר

להאיר את .6 

 השקופים

 

תיקון היחיד 

וחברה מתוקנת 

ל "במשנת חז

ובמציאות בה 

תוך  .אנו חיים

 



כוחו של יחיד . 7

 לעשות שינוי 

פעילות בנושא . 8

 אחריות חברתית

פעילות בנושא . 9

 אחריות אישית

תנאים . 01

 לקבלת אחריות

בחינת ערכים 

. ממסכת אבות

שרשרת המסירה 

והתורה שבעל 

פה ואחריותנו 

 .להמשכיותה

 

 סיוון-אדר

 

 יוני - אפריל

פעילות .00 

בנושא קשיים 

 ובעיות

 

 

פעילות . 01

 סיכום שנתית

 משוב ורפלקציה

יוזמה  -פורים

 . מובילה לפעילות

על הקשיים 

הפנייה , שבדרך

לעזרה 

והפתרונות 

שהובילו 

 .להצלחה

על כוחו של  

היחיד בתיקון 

 . חברתי

 

/ עבודה עיונית 

יצירתית כחלק 

מתהליך 

מהרפלקציה 

 האישית

בחודשים אלה 

לאחר החזרה 

, מחופשת הפסח

תיערך הכנה 

י "לטקס שכבתי ע

רכז ההתנדבות 

הבית ספרי בו 

יוצגו המתנדבים 

המצטיינים וכן 

תערוכה 

רפלקטיבית של 

התלמידים על 

המסע האישי 

אותו עברו 

 .במהלך השנה

 

 מעורבות המחנך וצוות מורשת בתהליך

 .הגבית המניעה את התהליך חשיבות רבה ביצירת הרוח ולמורה המקצועי בתחום המורשת למחנך

בכדי להניע תהליך זה חשוב שצוות המחנכים וצוות מורי מורשת יקיימו מפגש של תיאום ציפיות 

ליצור את  בשיתוף עם המורה למורשת צריכים המחנך .וקביעת יעדים טרם התנעת התהליך

בשנה שיעברו ולרתום את התלמידים למסע המשותף למעורבות החברתית יבות המוטיבציה והמחו

  .זו

 

לנתיב קבוע  והכנסתהשל התלמיד  החברתיתהמעורבות הדגשים בשנה זו צריכים להיות התנעת 

בנוסף . שיהפוך לשגרה עבור התלמידים במסגרת תהליך בירור הזהות האישית שמבצעים בשנה זו

דגש רב יושם על . על ההתנהגות והעשייה ומשוב ערכילצוות מורשת גם המחנך יבצע התבוננות 

ובדילמות ואינטגרציה שלהם בנושאים והדמוקרטיה האזרחות , הציונות, תכני היהדותהחיבור בין 

 .משותפים וחיבור לפרופיל הבית ספרי



 טקס לסיכום תהליך המעורבות החברתית 

הטקס יורכב מתוצרים של רפלקציה אישית . שיאו של התהליך יהיה בטקס אותו יכינו התלמידים

 . מהתהליך אותו עברו התלמידים במשך השנה באופן יצירתי

במהלך . ע בסביבה מסוימת ובמחזוריות סדירההמבוצ, המורכב מרצף פעולות סמלי הוא אירוע טקס

הטקס מובעים רעיונות בסיסיים המשותפים למרבית המשתתפים והקשרים החברתיים ביניהם 

 תהליךולסיכום בסיום , בסוף השנה, פעם בשנהיתקיים , הכולל תערוכה, הטקס. מתחזקים

ל פעילותם במהלך התלמידים המצטיינים יקבלו תעודת הוקרה ע, בטקס .המעורבות החברתית

מחשבות , רגשות, בטקס יוצגו חוויות של התלמידים ממקומות בהם התנדבו במהלך השנה. השנה

בטקס יביעו התלמידים את עצמם באמצעים ויזואליים ואומנותיים שונים דוגמת . ותובנות להמשך

עי קריאה קטבנוסף ישולבו . או קטעי קריאה שיחברו בעצמם/מיצג ו, המחזה, מצגת, שיר, ריקוד

מטרות , הערך המרכזי)העוסקים במרכיבי המוצר  דמוקרטיים-ציוניים ואזרחיים, ממקורות יהודיים

 .ובקישור של המוצר לפרופיל הבית ספרי (הדילמה והשאלה המובילה שלו, המוצר

 הצעות למתווה להמשך

. מוצר המשך למוצר זה יהיה חוברת רפלקטיבית שתכלול את ההכנה והליווי לשנת ההתנדבות

בו יכתוב את תהליך ויומן רפלקטיבי אותו ינהל התלמיד שהינו  יומן מסעהתיעוד יעשה באמצעות 

  .החוויות והתובנות האישיות שלו, המסע האישי והחברתי אותו עבר

 . ת מארג השלישיתחלק זה ייכתב כמוצר המשך במהלך שנ

  



 מערכי פעילות למוצר מעורבות חברתית 
 

 היכרות עם עולם הערכים האישיים שלי -מערך לדרך   - 1ת פעילו

 

 : מטרות 

דרך סיפורי ( המרכזיים שעל פיהם פועל)התלמיד יזהה ויכיר את הערכים האישיים שלו  .0

 . הצלחה אישיים שלו

 .ורבות חברתיתחיבור הערכים אישיים לתוכנית החינוך למע .1

 .שיעור כפול:  משך השיעור 

 מצגת ערכים , מקרן, מחשב, דיאגרמה לסימון אישי, בנק ערכים: עזרים 

 : מקורות 

אהבת הטוב , אהבת היופי ברגש, אהבת היושר בחיים, יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל"

הרב " ) .כפי מידתו-עצמו יופי וטוב בפני, יושר, כל אדם בונה לו אמת, כולם ערכיםובכל ה. במעשה

 "(אורות הקודש", קוק

שים לב ושפוט . הן הופכות למעשיך; שים לב למילותיך. הן הופכות למילותיך; שים לב למחשבותיך

ָהֵבן וקבל את . שלך ערכיםהם הופכים ל; ֶהֵיה מודע להרגליך. מעשים הופכים להרגלים; את מעשיך

 (גנדי מהאטמה )  הם הופכים לגורלך; שלך ערכיםה

 

 מהלך השיעור 

 :שלב אישי

 (.דקות 5- 3)וירשום אותו  בסיפור הצלחה שלוכל אחד יזכר 

 ??מה בך איפשר את ההצלחה: בנוסף ירשום 

 :מליאה

 .שיתוף בסיפורי ההצלחה

 ?איך היה לכם -

 ? מה היה קשה -

 ?מה אמרת לעצמך כשהצלחת? מה היה קל  -

 ?לאור מה פעלת -

 ? מהו ערך -מצגת ערכים 

 :אישישלב 

 . לפניך  בנק ערכים

 .סמן בטבלה ערכים שמאפיינים אותך.0

 .ערכים המאפיינים אותך ביותר 5בחר .1



 .מקם בדיאגרמה את העוצמה של כל ערך בחייך.3

 ? האם ישנו קשר בין הערכים שבחרת ובין ארבעת הערכים המובילים שלנו בבית הספר. 4

 :מליאה

 :פ השאלות"דיון ע

 ?בעקבות הפעילותה מרגיש /מה את -

 ?מה מידת שביעות הרצון שלך ממה שאתה רואה -

 ?האם זה מפתיע אותך -

 .ציין אותו, אם כן? האם יש משהו שהיית רוצה לראות אחרת -

 ? האם גילית את הדברים החשובים שבך  -

 ?האם המשתתפים בחרו ערכים זהים -

 ?בית? רקע אישי? האם ערכים אלו תלויים בתרבות -

 ?האם מצאת דברים משותפים. ן שעסק בסיפורי הצלחההתבונן בתרגיל הראשו -

 .כתוב משהו אחד שהתרגיל הזה גילה לך על עצמך ומשהו אחד על חברי קבוצתך -

ואם , כתוב על משהו חדש שגילית, אם כן? האם אי פעם ערכת תרגיל דומה לזה עם עצמך -

 .נסה להסביר מדוע עד כה לא נגלו אליך כל ההיבטים כולם, לא

 .עור בהתייחסות למקורותסיכום השי 

 

  



 : נספח 

 בנק ערכים 

  ערכים אישיים

  יצירתיות

  עצמאות

  שותנחי

  אסתטיות

  למידה

  העזה ,אומץ

  הצלחה

  השפעה

  הנאה

  מצויינות

  השקעה

  יוזמה

  כנות   

  בריאות

  חירות, חופש

  שמחה

  צדק

  אהבה

  בטחון, יציבות

  נתינה

  פתיחות



 

  

  נאמנות

  סקרנות, עניין

  שלווה

  שיתוף

  שייכות

  גמישות

  רגישות

  עקביות

  התמדה

  החלטיות

  שוויון



 דיאגרמת ערכים 

 אותך         יםסמן את כל הערכים המאפיינ. 0

 הערכים המאפיינים אותך במיוחד 5בחר מתוכם את . 1

 

 

 דגשים 

 

הפעילות שעשינו היא בעצם לנסות לחלץ את הערכים . הדיון יתמקד בנושא של הערכים

.המפעילים אותנו ובעצם עוזרים לנו להתקדם אל המטרות שלנו, האישיים שלנו  

 

הערכים בעולמנו האישי הם למעשה העקרונות המביאים לידי ביטוי את הצורה בה אנו 

.פועלים  

 

זהו , לפיה אני פועלכשאני יודע לזהות ולאתר את הערכים ואני מבין אותם כאסטרטגיה 

.לדיאלוג, בסיס טוב לקבלת החלטות  

 

.עוצמה= ערך   

 

.הגה שמנווט את הספינה, שורשים של העץ, ערכים הם הסמן הימני שלנו  

 

.כדי להעצים אחרים יש להעצים את עצמי תחילה  

 

.גם אנחנו כאנשי חינוך מביאים את הערכים האישיים שלנו לעולם העבודה  

  



 .תח שבין הפרט למעורבות חברתיתעל המ - 2פעילות 

הערכים המשתקפים בחזון בית הספר . לב ליבו של תהליך החינוך עוסק בהטמעת הערכים

, בהצגות, בהרצאות, בטקסים, ובכל אחד מאיתנו הם הערכים שיובילו בשיעורי חינוך

.ועוד, באקטואליה  

 

 : מטרות 

ובין  לעצמי האינדיבידואליזם והמחויבותמה בין : התלמיד יבחן את הדילמה המרכזית .0

-ציוניים ואזרחיים, זאת בעזרת מקורות יהודיים, לחברה בה אני חי המחויבות שלי 

 .דמוקרטיים

לבין מעורבות חברתית ויבין שאין " אני כפרט"התלמיד יאבחן את משמעות הקשר בין  .1

 .סתירה בין המחויבות שלי לעצמי לבין מעורבות חברתית

 .ע למעורבות בקהילההתלמיד יונ .3

 

 . שיעורים 1:  משך הפעילות

 .ציר רצף, קטעי מקורות: עזרים 

 : מקורות 

עליו לנסות ולכבות , אם הוא רואה שריפה; אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין"
ואם אין לו , יש לו כף, אם אין לו כוס; הוא יכול להשתמש בכוס, אם אין ברשותו דלי מים; אותה

 (עמוס עוז. )יתאז יש לו כפ - כף
 
הרב " )אך בעת ובעונה אחת להיות עמית בקהילה, כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו"

 (סולובייציק
 
 ('ז ב"סנהדרין כ" )כל ישראל ערבים זה לזה"
 
 (ז"ל' סנהדרין ד)"  לפיכך חייב כל אחד ואחד לומר בשבילי נברא העולם"
 
 (ברוך ממזבוז' ר" )בר מה בעולםכל אדם נברא כדי לתקן ד"

 
 ( 'ו', אבות ב" )במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"

  "הטוב והמעולה שבנפש האדם יכול לצמוח ולגדול במידה שיהא מחובר לציבור ומעורה בו"      
   אלברט )

  (איינשטיין
הרב " )עמית בקהילהאך בעת ובעונה אחת להיות , כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו"     

 (סולובייציק
  

  (ג"פרשה י, במדבר רבה" )הנר דולק וחברו אינו חסר -כל המדליק נר מנר "     
 
? ומי יודע -נסיון . זה חשוב. מכל הלב, ללא תרעומת. אבל תן בכל זאת. אני יודע? קשה !תן –ש לך י"

והוא ייהנה יותר , (ייבים להאמיןח)כאשר ישתנה האדם , (כ מהר"לא כ)בשורת הימים שיגיעו   אולי 
עד אשר , בינתיים תעניק משלך באורך רוח. פשוט לא יהיה מסוגל לנהוג אחרת. לתת מאשר לאגור

 (.אק'יאנוש קורצ (יחלוק האדם בשמחה את מה שיש לו( חייבים להאמין)

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9+%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A6%27%D7%90%D7%A7%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9+%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A6%27%D7%90%D7%A7%5D/1/1/0/


הרואה , צרות העין. למרות שינויי הדתות והגזעים, אהבת הבריות צריכה להתפשט על כל האדם

הרב אברהם  .היא מהמחשכים הנוראים ההורסים כל בנין טוב, במה שמחוץ לאומה רק כיעור וטומאה

 קוקיצחק הכהן 

האחד יקים  –כי אם יפולו . אשר יש להם שכר טוב בעמלם, טובים השניים מן האחד

 י-ט', קהלת ד .ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו. את חברו

 

 את אוטמים שלא... עיניהם את עוצמים שלא חולמים במיליון צורך יש, ישן אחד חלום להגשים כדי

 מקום להם נשאר שעוד ולגלות להתחייב ,להתאהב כוליםשי... להתקרב החלום אל שמוכנים אוזניהם

  "...בלב

 מנור אהוד" / בלב מקום"

 

 

 "תומה שנת, ומה שנשאר הוא מה שנטעת. נמוג במהירות הגדולה ביותר, היופי המרהיב ביותר"

 יורם טהר לב/ 

 

 : מהלך השיעור 

 :עבודה קבוצתית

 .כל קבוצה מקבלת קטעי מקורות וציר ערכי.0

 .חברה -התלמידים צריכים לקרוא את קטעי המקורות ולמקמם על גבי ציר פרט.1

 .כל תלמיד צריך להתבונן על ציר ולמקם את עצמו על רצף הציר. 3

 .כל תלמיד משתף את בחירתו על המיקום שלו ומנמק את בחירתו. 4

 ?ממה נובע השוני? האם קיים שוני בבחירות שלכם. 5

 ?מה גרם לשינוי? הו שינה את מיקומו על גבי הרצףהאם תוך כדי דיון מיש. 6

 :מליאה

 .המשתתפים יסתובבו ויתרשמו מתוצרי הקבוצות

 :דיון במליאה

  ?מהפכה צרפתית או תורת ישראל –אחווה ושוויון , חירות

הדמוקרטיה היהודית , בשוויון -הדמוקרטיה הקומוניסטית , הדמוקרטיה הליברלית דוגלת בחירות

כפי שנשתדל  (בדמוקרטיה יהודית)סדר העדיפויות . מעמידה את האחווה מעל לחירות ולשוויון



בכל חוקי המדינות . האחווה מעוגנת בחקיקה חברתית יהודית. חירות, שוויון, אחווה: להראות הוא זה

אם האזרח הנמצא , הנאורות אין חוק המחייב את האזרח לבוא לעזרת אזרח הנמצא במצוקה

  .במצוקה אינו נתון בסכנה מיידית

חובת , אין בחוקי המדינות חובת צדקה. העשיר המופלג אינו עובר עבירה אם אינו נותן פרוטה לעני

תורת האחווה של  - תורהלא כן ב. החוק מגן על האגואיסט. וחובת אהבת הזולת, גמילות חסד

  ...התורה משתקפת בשורה של מצוות

ונעמוד על  (שוויון ואחווה, חירות -של המהפכה הצרפתית )נחזור לשלוש הלשונות של הדמוקרטיה 

למעשה . שסיסמת החירות יוצרת את הזיקה החברתית החלשה ביותר, קל לראות. משמעם החברתי

  ..."בתנאי שלא יפריע לאחרים"בתוספת של ". האיש הישר בעיניו יעש"זהה סיסמה זו עם 

כבר עמדו הוגי הדעות על הניגוד בין . סיסמת השוויון יוצרת זיקה העומדת בניגוד לעיקרון החירות

  ...שתי הסיסמאות הן בחיים הפוליטיים והן בחיי החברה והן בפעילות הכלכלית

היא . משמע נוסף לסיסמת השוויון ומקנה, סיסמת האחווה מצמצמת את סיסמת החירות צמצום נוסף

בין אם הוא , מחייבת את האדם מישראל בפעילויות הציבוריות ולהעמיד לרשות הזולת חלק מרכושו

חשובה ביותר היא תרומת סיסמת האחווה . ובכך הוא מגביל את החירות, רוצה בכך בין אם לא

 .לשוויון

מחלוקת , יהדות ודמוקרטיה - "שוויון וחירות, אחווה" – ערכי יהדות ודמוקרטיה/ "דב רפל' פרופ

 .8, 5-4' עמ, ו"תשנ, ירושלים, "ואחדות

 :שאלות על הטקסט

האם בסדר ? האם דווקא אלו? כיצד אתם מבינים את שלושת היסודות לחיים בדמוקרטיה .0

 ? הזה

 ?פי היהדות וכיצד תורמת האחווה לשוויון-רפל העיקר עלמה לדעת  .1

תוכלו  .ערכים יהודיים וערכים דמוקרטיים –נסו לזקק אלו מול אלו , מתוך קריאת הטקסט .3

 ,להיעזר בטבלה שתסייע לכם לראות את הסדר בגישה היהודית לעומת הגישה הדמוקרטית

 .רפלהסבריו של פי -על

איזו חברה שואפים מקורות אלו ? איזו קריאה אנושית מתגלה לעינינו ממגוון המקורות .4

 ? לקיים

. נסו לנסח את כל הקריאות למעורבות חברתית בהיגד אחד קצר .5

עברו בין כל . רשמו אותו על רצועת בריסטול ותלו אותו במרחב הפיסי

לכם להיגד שנראה " לייק"ההיגדים שניסחו הקבוצות הנוספות וסמנו 

 .כהיגד ממצה ומדויק

מהי עמדתכם ביחס לציפייה שראוי לה לחברה האנושית להביע ערכים של מעורבות  .6

 ?חברתית

 ?פיה-איזו תמונת עתיד מציירת ציפייה זו וכיצד עתידה החברה להיראות על .7

 ?פי גישה שכזו-איזה סולם ערכים ניתן להנחיל על .8

 

http://www.daat.ac.il/daat/ezrachut/demokratia/demokratia6.htm


 ?תוכלו להגדירו כיצד? איזה יסוד אנושי מונח בלבם של הטקסטים .9

בתרבותו , מה תוכלו לומר על מרכזיותה של הגישה למעורבות חברתית בתורת ישראל .01

 ?ובמורשתו

כיצד תוכלו אתם לתרגם ? מה תוכלו לקחת מהמסר הערכי המובע במקורות לחייכם שלכם .00

 ?אותו לשגרת חיים

העלו כמה ? באשר הוא" אהבת הֵרע"איזה פעולות ראוי לחברה שלנו לעשות כדי לייצר את  .01

 .שיותר רעיונות

כמה ? כמה הוא נוגע לעולמכם הפנימי: בררו לעצמכם מהי עמדתכם לגבי הלימוד בשיעור זה .03

איזו השפעה הייתה ? הוא משפיע על סולם הערכים וסדר העדיפויות של עולמכם הערכי

 ? ללימוד על תחושותיכם בנושא מעורבות חברתית

באילו דרכים תבחרו כדי להעביר את ? האנושית כיצד תוכלו להפיץ למידה זו לסביבתכם .04

 ?הרעיון לאחרים

 ?פי גישה כזו-מה תוכלו לומר על דמות אדם המעוצבת על .05

כתבו לעצמכם מספר מחשבות שיש לכם על תרבות ישראל ומורשתו , לסיכום הלימוד כולו .06

 . בהקשר הכולל של הקריאה לאדם להיות מעורב בחברתו

 

 : שאלות מסכמות נוספות 

איזו אמירה מסכמת קצרה אחת תוכלו לכתוב ? זו זהות ערכית משתקפת מכל הלימוד כולואי .07

 ?את סיפורה של הזהות הזו" בקליפת אגוז"כדי לספר 

 .חברה -פרט: מה משותף ומה שונה בין תוצרי הקבוצות לגבי היחס בין המושגים .08

 ?האם ישנו יחס של השלמה או הנגדה בין המושגים .09

? כיצד? לעשות למען חיזוק הקשר בין הפרט לבין מעורבות חברתיתהאם לדעתכם יש מה  .11

 ?באילו דרכים

 .סבב תובנות אישיות מהשיעור .10

הספר ואתרו את ההיגד המתאים לדעתכם לפעילות הלימודית שעשיתם -פנו לחזון בית .11

 ?איזה תחושות מתעוררות בכם בעקבות ההשוואה לחזון. בשיעור זה

כתבו  –" מישהו שר את קודם"פים בפנינו את העובדה שחוש, המקורות היהודיים שקראתם .13

 .מה אתם חושבים ומה אתם מרגישים ביחס לעובדה זו

  



 ? אני מה יוצא לי מזה  – 3פעילות 

 

 רציונאל 

זיקוק ". מימוש עצמי"/ "אני פרטי"עיסוק ובחינה של המושגים  -חברה / פרטהקשר הבנה ובחינה של 

 ".קהילתיות"/ "נתינה""/ מעורבות חברתית"של המושגים 

 : מטרות 

 . התלמיד ידון בבחינת המושגים הכתובים לעיל דרך סיפורים אישיים. 0

 . קבלה –כי אם להיפך , אין פירושם ויתור על הפרטי, או מעורבות חברתית/התלמיד יבין כי נתינה ו. 1

 . מתנגשים/משלימים/התלמיד יחשוב ויסיק האם מושגים אלה מנוגדים. 3

 

 . שיעור יחיד:  הפעילותמשך 

 . מקרן, מחשב: עזרים 

 

 : מקורות 

 (אליוט' ורג'ג)ה על אדם להיות עני בשביל להכיר את מותרות הנתינ

 (הרב אליהו דסלר)  האהבה באה בעקבות הנתינה, באה בעקבות האהבה יותר ממה שהנתינה

 (יהודית קציר) .אחד לשני הרבה מעבר למה ששמחים לקבל לתת אהבה היא כששמחים

 

 ?כיצד. "והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות"

הכתוב כאילו   מעלה עליו -מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם ופניו כבושים בארץ 

הכתוב   מעלה עליו –כלום  לו אפילו לא נתן, אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות .לא נתן לו כלום

  ."מתנות שבעולםכאילו נתן לו כל 

 ד                                                                                 , אבות דרבי נתן פרק יג

 ,רכושךמעת תתן  ך מעטאאתה נותן 

 .זו נתינת אמת רק עת תתן מעצמך

 אשר להם את כל המעט יש הנותנים

 .לא תמידמ (הטנא  שלהם=)וטנאם  הם מלאכי הארץ

 ובראן'חליל ג/  "הנתינה"

 



. כוחי, עשירותי, בעצם מעשה הנתינה הריני חש את עצמתי. הנתינה היא הביטוי העליון לפוטנציה"

ועל  ,חי, מוציא, אני חש את עצמי כשופע. חוויה זו של חיוניות ופוטנציה מוגברת ממלאת אותי שמחה

אלא משום שביסוד , לא משום שחיסור היא, הנתינה משמחת יותר מן הקבלה. כן כמלא שמחה

 . "מעשה הנתינה מונח ביטוי חיותי

 "אומנות האהבה/ "אריך פרום

 

ָמֶות, ּוְצָדָקה"לימוד בנושא נתינה ו  יל מִּ צִּ  ('ד, א"משלי י" )תַּ

ביום שבו תיכנס לחדר כלולותיה יכיש אותה נחש ": אמרו לו החוזים בכוכבים. לרבי עקיבא היתה בת

נטלה הכלה את , באותו יום שבו נכנסה בתו לחדר הכלולות. מודאג מאוד בשל כך[ ע"ר]היה . "ותמות

, בבוקר. קרה ונכנסה בעינו של הנחש שהסתתר בתוך הקיר. סיכת ראשה ונעצה אותה בסדק שבקיר

בערב בא עני ": אמרה לו? "מה עשית": ביהאמר לה א. נמשך ובא הנחש אחריה, כשנטלה אותה

קמתי ולקחתי את מנת האוכל , קרא בפתח והיו עסוקים כולם בסעודה ואף אחד לא שמע אותו[ו]

[ רק]ולא " וצדקה תציל ממות: "יצא רבי עקיבא ודרש "מצווה עשית": אמר לה. "שנתת לי ונתתיה לו

 ". ממיתה משונה אלא אפילו ממיתה עצמה

 (תרגום עידו חברוני) ב"ע, שבת קנו

 : מהלך השיעור 

 : הצגת שלושת המקורות המופיעים לעיל לתלמידים ופיתוח דיון קצר 

 ? מהו הערך המוביל במקורות . 0

 ? מה ניתן ללמוד מן המקורות על ערך הנתינה . 1

 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1181698צפייה בסרטון 

 .שנהרגה בנפאל ופרויקט ההנצחה שיזמה לביתה, אימה של עומר, המציג את אילת שמש

 עדי לוסטיג וחוף פלמחים  :https://www.youtube.com/watch?v=ZewjaNpDiBQ  : סרטון נוסף 

כל קבוצה תקבל . תלמידים 4-5התלמידים יתחלקו לקבוצות בנות , לאחר הצפייה בשני הסרטונים

 :כרטיסיה עם שאלות ותדון בשאלות הבאות

 ?"חברתי"ל" האני"אילו רעיונות עולים בסרטונים לגבי יחסי הגומלין בין  .0

 .הסבירו? וגם גם? לחברה? לעצמם דאגו בסרטונים שראינו הדמויות האם .1
לבין " מימוש עצמי"/"פרטי -אני"מהם יחסי הגומלין המתקיימים לדעתכם בין שני המושגים  .3

, השלמה, חפיפה, האם אלו יחסים של הנגדה".  )תרומה לקהילה"/ "מעורבות חברתית"

 ...(.'השקה וכו
את היחס ( קריקטורה/ ציור/ תרשים)ארו בצורה חזותית ת - אישית/ עבודה קבוצתית .4

התייחסו לקטעי המקור בנושא ". תרומה לקהילה"ו" מימוש עצמי"המתקיים בין המושגים 

 .נתינה ולתובנות האישיות שלכם
 הצגת תוצרים במליאה: סיכום השיעור

 

 ?לערכים המובילים ? כיצד נושא המעורבות החברתית והתרומה לקהילה מתקשר לחזון בית הספר -

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1181698
file:///C:/Users/User/Downloads/:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=ZewjaNpDiBQ


 אני והחברה הישראלית  – 4פעילות 

 

 : מטרות 

 .התלמיד יכיר דמויות ותפיסות שונות בחברה הישראלית בנושא האני והמעורבות חברתית .0
 . התלמיד יפנים ויעמיק את הזהות האישית שלו .1
 . התלמיד יגבש זהות אישית ויעלה את הדימוי העצמי שלו .3

 

 שיעור כפול :משך הפעילות 

 . מצגת שירים או פלקטים עם השירים, מקרן, מחשב :עזרים 

 : השירים המצורפים  :מקורות 

  אריק איינשטיין/ אני ואתה

 אריק איינשטיין :מילים

 מיקי גבריאלוב :לחן

 

  ,אני ואתה נשנה את העולם

  ,אני ואתה אז יבואו כבר כולם

  ,אמרו את זה קודם לפני

  .אני ואתה נשנה את העולם -לא משנה 

 

  ,אני ואתה ננסה מהתחלה

  ,אין דבר זה לא נורא, יהיה לנו רע

  ,דם לפניאמרו את זה קו

  .אני ואתה נשנה את העולם -זה לא משנה 

 

  ,אני ואתה נשנה את העולם

  ,אני ואתה אז יבואו כבר כולם

  ,אמרו את זה קודם לפני

 .אני ואתה נשנה את העולם -לא משנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אריק איינשטיין/  ושב על הגדרי 
 אריק איינשטיין :מילים

 יצחק קלפטר :לחן
 

  יושב על הגדר
  רגל שם, רגל פה

  הגדריושב על 
  .בסדר עם כולם

  דופק חיוכים לכל הכיוונים
  .יניםתמיד נמצא בעני, ותמיד

 
  יושב על הגדר

  רגל שם, רגל פה
  יושב על הגדר

  משקיף על העולם
  דופק חיוכים לכל הכיוונים

  .תמיד נמצא בעניינים, ותמיד
 

  יושב על הגדר
  רגל שם, רגל פה

  יושב על הגדר
  לוקח את הזמן

  דופק חיוכים לכל הכיוונים
  .תמיד נמצא בעניינים, ותמיד

 
  יושב חושב על הגדר

  מציץ לשם, ביט לפהמ
  קורא עיתון שומע חדשות בזמן

 .עוטף את עצמו במסך עשן

 

 

http://www.shiron.net/artist?prfid=166&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=166&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=646&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=166&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=166&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=547&lang=1


  יהודה פוליקר/  אני רוצה גם

 יעקב גלעדו יהודה פוליקר :מילים

 יהודה פוליקר :לחן
 

, לרקוד, לשתות, גם אני רוצה לצאת

  לשדוד, לבגוד

גם אני רוצה לדפוק שמחת חיים 

  .ברמקולים של אוטו עם כבוד

, לטרוף, לאכול, גם אני רוצה לחטוף

  להקיא את הכל, לזלול

לעמוד , לרמוס את כל מי שעומד בדרכי

  .על שלי בלי ליפול

גם אני רוצה אקדח קטן שפותח דלתות 

  וסוגר עניין

שולחן אני רוצה לשלם במזומן מתחת ל

  .לאיזה עבד נאמן פודלמן

לצחוק , גם אני רוצה לשלוף מהשרוול

  :בביטול ולהגיד בזלזול

, כיוונתי, סגרתי, פתחתי, מכרתי, קניתי

  .פגעתי בול, יריתי

 

גם אני רוצה להיות בן של מי שרימה 

  והונה וקיבל חנינה

, בן של אבא יסדר לי חיים קלים בצבא

  .אבא ישלם ויבטל את התלונה

, להתרגש, גם אני רוצה להשתעמם

  להתגרש, להתחתן

, להתכחש, לזרוק, להשתמש, להשכיב

  .לרוץ ולספר, לגמור מהר

, גם אני רוצה שיכתבו עלי בספורט

  בחדשות, ברכילות

, שקרים, שמות, שיפיצו שמועות

  סקנדלים ובושות

גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי 

  חינוכי וחושפני

, להגיד אני, צוא את עצמילחפש אותי ולמ

  .זה אני, זה אני

 

  .הכי יפה, הכי מהר, אני רוצה הכי גדול

  .הכי הרבה, אני רוצה הכל הכי טוב

על , טבעי, צבעוני, אני רואה את זה מולי

  .המסך שלי

אני רוצה להיות , אני רוצה להיות שם

  ,שם

  ...אני רוצה גם, אני רוצה גם

... 

http://www.shiron.net/artist?prfid=459&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=459&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=530&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=459&lang=1


  ,אבל איפה אני

  ?ולםואיפה כ

  ,איפה אני

  ?איפה כל העולם

  ,מה אני יושב כאן סתם

  ,הכל כללי כמו הים

  ,אני רוצה גם, אני רוצה גם

  ...אני רוצה גם, אני רוצה גם
 . 

 : מהלך השיעור 

 .תלמידים בקבוצה  4-5עבודה בקבוצות של 

מילות השירים מופיעות ". )אני רוצה גם"ו" יושב על הגדר", "אני ואתה: "קראו את שלושת השירים. 0

 (.4בנספח 

 . ת בכל שיר/החברה המצטייר/דונו בדמות האדם. 1

 ? מהי הבעייתיות הנוצרת עקב כך? איזה טקסט מאפיין לדעתכם את החברה הישראלית כיום . 3

 . חפשו באינטרנט כתבות ומובאות התומכות בעמדתכם   

הראשונים )"הביעו באופן יצירתי את דמות הבוגר הרצוי שתבטא את הגורם המארגן הבית ספרי . 4

 "(מפלסים דרך ארץ ואדם

 ? איזה מבין השירים מגלם לדעתכם את הערכים העולים מהחזון הבית ספרי . 5

 : מליאה

החברה המצטיירת מהשירים לעומת דמות הבוגר הרצוי / הציגו בפני הכיתה את דמות האדם. 6

 . שלכם

 ?כיצד ניתן לצמצם אותו? ממה נובע הפער. 7

 

 

  



 זכויות האדםיום  – 5פעילות 

 הכרת זכויות האדם אשר מהוות בסיס ערכי לקיומן של קהילות :רציונאל 

 

 : מטרות 

 התלמיד יכיר את זכויות האדם המהוות בסיס ערכי לקיומן של קהילות .0

כל אדם מגיעות הזכויות הבסיסיות כפי שמתוארות באמנת זכויות התלמיד יכיר בכך של .1

 .האדם

ות אלו במציאות אינו מובן מאליו וכי כיום בחברה הישראלית י קיומן של זכויהתלמיד יבין כ .3

 .קיימים הרבה מקרים בהם הזכויות נפגעות

ידי המדינה וכי גם לכל אדם במדינה יש את היכולת -כי הזכויות לא ניתנות רק עלתלמיד יבין  .4

 .להשפיע על קיומן של הזכויות

לא באות על חשבון , בות שלווהמעור, התלמיד יבין כי יכולת ההשפעה שלו והנתינה שלו .5

 .הרווחה האישית שלו

 . בדצמבר 01-מומלץ להעביר יום זה לקראת  יום זכויות האדם המתקיים ב : דגשים 

 : מהלך השיעור 

 : במליאה פתיחה 

ם "בתאריך זה נחתמה באו. לדצמבר מציינים ברחבי העולם את יום זכויות האדם הבינלאומי 01-ב

 המגדירה את הזכויות אשר מגיעות לכל אדםאמנת זכויות האדם 

  ?איזה זכויות הייתם כותבים שם, אם עליכם היה לכתוב את האמנה-

אנשים מתרבויות כולל ? איזה זכויות מגיעות לאנשים בכל העולם מה הנחה אתכם בבחירה-

   ?םשונות לגמרי שאין לכם מושג איך הם חיי

  ?באשר הואאלו זכויות שמגיעות לכל אדם  לדעתכם האם-

 ?אז למה בכלל צריך אמנה אשר תגדיר אותם, אם קיימות זכויות אשר מגיעות לכל אדם בעולם-

לאחר מלחמת , 0948אמנת זכויות האדם נחתמה רק בשנת חשוב להדגיש בפני התלמידים כי 

רק . בה היו פגיעות חמורות בזכויות האדם שלא נראו עד כה בתולדות האנושות, העולם השנייה

 .ר פגיעה קשה בזכויות החליטו על כינונה של אמנה שתבהיר את הזכויות עליהן יש לשמורלאח

זכויות ובמקביל למצוא שתי כתבות  1עליהם להוציא ממנו , כל צוות מקבל מסמך של זכויות האדם 

אילו זכויות  –בסיום הצוותים יציגו את הכתבות שבחרו ויסבירו . אשר מבטאות פגיעה בזכויות האלו

לים לשמר כיצד הם יכו, מה נדרש כדי שהזכויות האלו יישמרו, מי הגורם לכך שהזכויות נפגעו, נפגעו

 .על הזכויות האלה בחייהם



 : מליאה 

 . הצגת רשימת הזכויות -

 ? מי אחראי על קיומן של זכויות  -

 

 -" להסיר את התווית"הצגת סירטון של פרויקט חברתי בשם  –השפעת הפרט על קיומן של הזכויות 

http://www.youtube.com/watch?v=vOcu6qkogWw  . הצגת הפרויקט כדוגמא לעשייה של הפרט

פעולות שהכיתה יכולה לבצע / העלאת רעיונות לפרויקטים –עבודה בצוותים . בנושא זכויות האדם

 .בסיום הצגת ההצעות מול הכיתה ובחירת פרויקט כיתתי. כדי להשפיע על קיומן של זכויות האדם

 

 "זכויות האדם בראי הבולאות": ות פעיל

 בחרו זכות אדם אחת והביעו את המסר , מתוך שתי הזכויות שבחרתם לחקור

עצבו את האיור שלכם בצורת בול והקפידו לשמור על . שלה באמצעות איור

יש לצלם מראש את תבנית הבול בגודל אחיד לכל : למורה. )גודל אחיד

 (.התלמידים

  והציגו " הראשונים"ב "תערוכת זכויות האדם של חטבולי "הקימו את תערוכת

 .ס"במרחב הפיסי של ביה

 בקשו הסברים ונימוקים ובררו מה ביקש כל אחד מהם , עברו בין הבולים שהציגו חבריכם

 .שלו" בול זכויות האדם"להביע ביצירת 

 ס"ערכו מהם מצגת רצופה והקרינו אותה במסך המרכזי של ביה, צלמו את הבולים כולם. 

 ס והקדימו אותה בתקציר המספר את המניע ואת "העלו את המצגת לדף הבית של ביה

כיצד מתחברת פעילות זו לפרופיל , תארו במספר מילים. האופי של הלמידה והפעילות

 .ס"ביה

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=vOcu6qkogWw


 להאיר את השקופים – 6פעילות 

 

 מטרות

 ". כבוד האדם"ל" אדם"התלמיד יבחין בין המושג 

 .האדם הוא הבסיס לכל זכויות האדםהתלמיד ידע שערך כבוד 

 .התלמיד יבין כי כבוד האדם מחייב התייחסות שווה לכל אדם באשר הוא אדם 

 .התלמיד יבין שחובתנו להתייחס לאנשים הפשוטים בכבוד ובאופן שוויוני בשל היותם בני אדם

 "אנשים שקופים"התלמיד יכיר את הביטוי 

 . והתלמיד יזהה מיהם האנשים השקופים בחיי

 .התלמיד יציע הצעות לשיפור היחס לאנשים אלה

 

 .שיעורים 1-3 :משך הפעילות 

 

 . קטעי מקורות:  עזרים

 

 : מקורות 

 (ג"פרשה י, במדבר רבה" )הנר דולק וחברו אינו חסר -כל המדליק נר מנר : " רעיון מרכזי

 : מאת בנימין זאב הרצל " המנורה"מתוך סיפור 

 , בראשונה דולק אור אחד"

 , עוד אחד

 , ועוד אחד

 . ועוד אחרים

 . החושך יחלוף כליל

 , בני דלת העם, בתוך הצעירים

 , ייבקע האור בראשונה

 , ואחר ילוו אליהם האחרים

 , אוהבי הצדק והאמת

 . היופי, החופש והקדמה האנושית

 , ובהיות הנרות כולם דולקים

 . ישתאו וישמחו על העבודה שנעשתה

 ". אין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד השמש משרת האור



 

וצריך . ואין איש שאין לו נר, ואין נרו שלו כנר חברו, שבתוך תוכו דולק נר, צריך שכל איש ידע ויבין"
ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את , את אור הנר ברבים שעליו לעמול ולגלות, שכל איש ידע ויבין

 (הרב קוק) ."והעולם כול

 

משגיחי כשרות מהארץ לאורגוואי בכדי לעזור  31-בשנה שעברה לפני פסח יצאה משלחת של כ

מסתובבים ויוצאים , יום יום היו נכנסים למפעל הבשר בודקים. לקהילה לבדוק את שחיטת הבשר

נראה ""! י עצרויה: "לפתע קרא להם שומר המקום, יום אחד סיימו את עבודתם ויצאו החוצה. לדרכם

 ."לי שחסר לכם מישהו מהקבוצה

רצו חזרה , ספרו את עצמם ואכן גילו להפתעתם שיצחק הכהן לא נמצא אתם, הסתכלו אחד על השני

רצו בעקבות הקולות וגילו !! הצילו!!! הצילו -לפתע שמעו צעקות רמות, פנימה וחפשו אותו בכל מקום

הזעיקו רופא שהציל . הבשר וכל גופו כחולכי יצחק הכהן ננעל בטעות באחד המקררים הענקיים של 

 . את חייו ממש ברגעים האחרונים וקבע שאם היו מוצאים אותו עוד שעה כבר לא היה בין החיים

 ? "איך שמת לב שמישהו מאיתנו חסר -אנחנו כה רבים" -בצאתם שאלו את השומר

 ".הוא פשוט האדם היחיד שבירך אותי לשלומי כל בוקר" -ענה השומר

 

 טל סיוון" / האנשים השקופים"

 ,ם כמגןהבלי אור זרקורים ל

 ,נועדו הם לחיות חיים חשופים

 ,ובהרף מבט

 ,ליבי כנצבט

 ,כשראיתי את סחי מדיהם

 .מעופשים ושרופים

 ,בשעת לילה ויום הם סביבנו

 .האנשים השקופיםאלו הם 

  

 ,הם חיים במחוזות זווית העין

 ,בערי אבק ועיירות שכוחות

 .סוחבי שקיות מרכולים

 ,שמא עטורי קרבות

http://www.galiwords.com/Show_Chosen.asp?DynamicContentID=84529


 ,שמא עוטי אותות קין

 ,הם ניצבים בהפקת החיים

 .חלולים, נוכחים נפקדים

  

 ,הם גרים בדירות בבניינים

 .אותם אף מבט אינו מחפש

 ,הם עובדים קשי יום

 ,זולגות חשבונותתיבות דואר 

 .חדרי מדרגות, ריח שתן איום

 .ממלכה בלי אצולה ובלי כס

 ,הם יגישו לך בחום את המנה

 ,או יעצרו פה בדיוק בתחנה

 ישמרו בקופסאות השימורים

 ,על תפח השמרים

 ,או יבקשו מושב באוטובוס

 ,כי פעם סיפרו להם שמפני שיבה קמים

 ?והיכן בכלל גרים פני הזקנים ההדורים

  

 ,אתה מעמיק במבט שלוב סליחה

 ,אכזב ורצוף

 ,מה היה רם ומר עצבך

 אילו ידעת

 ,כי בעיניהם

 !אתה הוא השקוף

 

אינה פוגעת רק בכבודם , חברה אשר אינה דואגת לענייה ולמעוטי היכולת החיים בקרבה"
מדינה אשר לא מבטיחה כראוי את זכותם לחיים . אלא פוגעת גם בדמותה שלה, ובזכויותיהם

מפרה את חובתה כלפי כלל החברה לכבד את זכויות היסוד של האדם , במינימום של כבוד אנושי
 .1104אפריל , "ח מבקר המדינה"המבוא לדו: "מתוך       .באשר הוא אדם

 



 (רצוי להשמיע" )החצר האחורית: "לחן. לה רוטבליט'יענק: ליםמי/  שיר האביונים

  ומי ישיר את שיר האביונים

  את שיר הנטושים בצד הדרך

  שגם להם יש שם ויש פנים

  .ולא רק גב לתת בעבודת הפרך

 

  את שיר המשתכרים אל צרור נקוב

  ,כבויי המבטים שחוחי השכם

  את שיר הדל והמושפל והעזוב

  .בוצעים את פת הלחםשבבתי תמחוי 

 

  ,ומי ישא קולו לומר כי רע מאד

  מתי למדנו לא לשמוע לא לראות

  .ולעבור בצעד קל על המראות

 

  כי מי ישיר את שיר האבודים

  בלויי בגדים ויחפי רגליים

  ,הנודדים ברחובות כמנודים

  .ומי ישיר את שיר חסרי הבית

 

  את שיר הקבצנים פושטי היד

  בצומת ניתכואל חלונות המ

  והנהג עיניו חומקות מן המבט

  .אל הבטחה גדולה בשלט של פרסומת

ם ולכותבים"זכויות יוצרים לאקו ©  

 

 : מהלך השיעור 

 הקדמה של המורה: מליאה 

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=15748&wrkid=36642
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=15748&wrkid=36642


רבים רואים בחג זה חג רוחני הבא . חג החנוכה, חוגגים את חג האורות, עם ישראל, חת לשנה אנוא

חג החנוכה . דמהושיתוף פעולה מתוך מטרה ברורה לעצמאות ולקִּ  אחדות, לציין בין השאר אחווה

 . הוא הזדמנות של כל פרט בחברה להאיר מהאור האישי שלו את האנשים האחרים

תנו" נר פנימי"יש  אור פנימי אשר מניע אותנו המדליק נר מנר קדימה בכל , בכל אחד ואחת מאִּ

ת המטרה האישית שלנו ומאפשר לנו לגלות זה מאיר את דרכנו להגשמ" נר. "פעולותינו וצעדינו

לחבור אליהם ויחד להאיר את הדרך למרחק גדול יותר ובתאורה חזקה , נוספים" נרות"באמצעותו 

זמנית במקומות רבים ויעצימו -על מנת ליצור להבה יש צורך בנרות רבים אשר יבערו בו, כידוע  .יותר

ום נר נוסף להאיר באור גדול יותר את הישגינו ואת בחג החנוכה נהוג להוסיף בכל י  .את האור הבודד

המשמש  השמשאת הנרות נהוג להדליק באמצעות . עד שביום השמיני מדליקים שמונה נרות, דרכנו

שאורו שלו , ובעצם היותו שמש הוא מאפשר מתוך ידיעה הכרה במעמדו, מקור אור גדול בעל עצמה

במעשהו יאיר עוד נרות אשר יאפשרו : לא לֵהפךא, לא יחסר גם כאשר יעניק מאורו לנרות אחרים

 .להרחיב את אזור הראייה של הנוכחים

 :  המשך דיון

אם ניתן להבחין בין סוגים שונים של . המורה יכתוב על הלוח את התשובות? מי הם אנשים מכובדים

כים אותם מדוע אנחנו הופ .כדאי לשאול את התלמידים האם הם יכולים למיין ועל פי מה מיינו, כבוד

האם אישה העובדת בניקיון מבוקר עד לילה כדיי  ?מדוע הם נחשבים למכובדים בעניינו? למכובדים

ואם היא חשובה יותר האם אנחנו אכן ? יותר? לפרנס את ילדיה ולהבטיח את עתידם מכובדת פחות

גדרות בשלב הזה כדאי לתת לתלמידים את הה ?מדוע ?מביעים יחס של כבוד לאנשים האלה סביבנו

 ?של כבוד וכבוד האדם כפי שהוצגו ברקע למורה ולשאול מה ההבדל בין כבוד לכבוד האדם

כדאי לכתוב את הביטוי על הלוח ולשאול את התלמידים מה פירוש  -" האנשים השקופים! "שקופים. 1

ך איפה נפגע ער ?ס שלנו"בביה" אנשים שקופים"האם יש   ?מדוע יש אנשים שקופים בחיינו ?הביטוי

 ?כבוד האדם

 (תלמידים 5-4צוותים של )קבוצתי 

התלמידים . לפי בחירת המורה, את אחד הסיפורים מתוך הנספחים שבהמשךלצוותים לחלק . 3

  :קטע ויענו על השאלות/יקראו ביחד את הסיפור

 ?הם האנשים השקופים בחיינו מי  .א

ברכתם  ?לו פנים אותו אתם רואים באופן קבוע ומעולם לא הסברתם, האם קיים אדם אחד .ב

נהג  ?אב בית? המנקה? השומר: לדוגמא)? שאלתם לשמו? שאלתם לשלומו? לשלום

 (?קבצן ברחוב? הסעה

כל תלמיד יבחר אדם אחד אותו הוא רוצה לכבד יותר ויחשוב מה הדבר שיגרום לאותו אדם  .ג

 .להרגיש יותר מכובד

   :מליאה

וסיפור המנורה של ..."( כל המדליק נר מנר")מציגים לתלמידים את שני המקורות המצוין לעיל . 4

 : שאלות לדיון . בנימין זאב הרצל 

 ?כיצד נר אישי יכול להאיר את העולם כולו . א    

 ? מה תפקיד היחיד בתוך החברה בהקשר זה .ב      



תארו את מעשה השמש במונחים של חיי היום יום , אם נתייחס לנרות ולשמש כסמל לחברה.  ג     

 .תנו     דוגמאות אישיות למעשים שכאלה .שלכם

 :מציעים לשאול כאן שאלות הקשורות לרכיבי זהות פנימיים של התלמיד

 רגשות /איזה תחושות? לאן זה מתחבר בעולמך הפנימי? מדוע אנו עושים לימוד מיוחד זה

 ? עולים בך בעת הלימוד

 איזה שאלות מזמין אותי הטקסט לשאול? 

 איזה תחושות ורגשות הוא מעורר בי? מה הוא שואל אותי? מה מבקש הטקסט להגיד לי ? 

 איזה עוד שאלות אני יכול לשאול בעקבות חשיפתי לטקסט ? 

 נסה לזהות יותר ? "הראשונים"ב "איזה חיבורים יש ללימוד שאנו עורכים כאן לפרופיל חט

 .מחיבור אחד והסבר כיצד אתה מבין את החיבורים הללו

 

 (לא בהכרח אותם צוותים שהיו קודם לכן)תלמידים  4-5חלוקה לצוותים של . 5

 . שאותם ירצה להאיר, "שקופים"קבוצה של אנשים הנחשבים /כל צוות יבחר אדם .א

 . כל צוות יתכנן פעילות להארת האנשים שבחרו .ב

 . ולתעד את מהלכה בכדי שיוכל להציגה בפני הכיתה, על הצוות לממש את הפעילות .ג

כיצד הרגשתי במהלך , הנימוקים לבחירה באנשים השקופים: לכתוב רפלקציה אישיתיש  .ד

שאלות , רגשות,הארות , תיאור מחשבות  ?האם הרגשתי כי תרמתי להארתם, הפעילות

 ?מה עוד ניתן לעשות כדי להאיר את השקופים .שהתעוררו בעקבות הפעילות

 

  



 כוחו של יחיד לעשות שינוי: 7פעילות 

 

 : מטרות 

 התלמיד יבין כיצד גם אנשים יחידים יכולים לחולל שינויים  .א

 התלמיד יקבל השראה מאנשים אשר חוללו שינויים כבודדים .ב

 להשפעתו של היחיד כחלק מהעיסוק בלקיחת אחריות ומעורבותהתלמיד יחשף  .ג

 

 : מהלך השיעור 

, דמות היסטורית, מהמשפחה: כל זוג תלמידים צריך למצוא אדם יחיד שחולל שינוי כלשהו: הכנה

 .'וכד, מתוך העיתונות

מומלץ להטיל על אחד הצוותים להחליט . מציגים את האנשים השונים והשינויים שהם חוללו: 'חלק א

באמצעות )ולהוביל את החלק הזה ( 'דוכנים וכד, מצגת, פלקטים)מה הדרך הטובה לבצע הצגה זו 

 (.למידיםהעברת ההנחיות לתלמידים מבעוד מועד וארגון הצגות הת

כדאי להתחיל בשאלה למה הרבה . דנים עם הכיתה בסוגיות הקשורות ליחיד המחולל שינוי: 'חלק ב

בעיות כמעט תמיד נראות , אם אתה לבד אף אחד לא תומך בך, פעמים לא נראה שניתן לעשות שינוי

: השאלות הללו יש לענות על, לאחר מכן. 'וכד, נטייה לפסימיות ולייאוש, מורכבות בלי פיתרון אפשרי

בין התלמידים כדי  debateניתן לעשות סוג של ? איך ניתן להתגבר על כל העכבות שהוזכרו קודם לכן

כשצד אחד מסביר למה אדם , להמחיש את הקונפליקט הפנימי שיש אצל כל אחד לפני החלטה לפעול

 .וצד שני מסביר למה ניתן, יחיד לא יכול לעשות כלום סביב בעיה מסוימת

ניתן לעשות את הדיון סביב צפייה בסרט על . דיון סביב דוגמא על אדם יחיד שחולל שינוי: 'חלק ג

או סביב הרצאה של אדם כלשהו שמספר על , "(תעביר את זה הלאה"כמו )אדם יחיד שחולל שינוי 

 (. 'וכד, אדם שמעורב במאבק חברתי כלשהו, מקים עמותה)השינוי שהוא עשה 

איך אני רואה את עצמי בהשוואה לאנשים שחוללו ? האם אני יכול לעשות שינוי –רפלקציה : 'חלק ד

 .בצוותים או בפורום כיתתי, ביחידים? שינוי והוזכרו במהלך היום

 .להוסיף טקסטים המביעים את כוחו של היחיד להוביל שינוי ניתן

 אבל , ישן. כאןראו גם . על הרצון לשמירה על הסביבה( 01בת )רן סוזוקי של סב נאומה

 !מצמית ומרטיט

 "שינוי רווחת החיים של תושבים בהודועל יוזמה של אדם אחד שהביאה ל" מכללת היחפנים. 

 הסיפור על יונק הדבש שוונגרי מאאטהי מספרת בליווי אנימציה 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lLlh1KY6jDY
https://www.youtube.com/watch?v=lLlh1KY6jDY
http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/2200224
https://www.youtube.com/watch?v=6qqqVwM6bMM&spfreload=10


https://www.youtube.com/watch?v=IGMW6YWjMxw 

  יזמהשהיא  "החגורה הירוקה"קצת על 

https://www.youtube.com/watch?v=BQU7JOxkGvo 

https://www.youtube.com/watch?v=A3kDZOOHWHE 

 

 ן ויפיפהינו סרט אנימציה עדי'אן ז'סיפור על האיש ששתל עצים של ז 

https://www.youtube.com/watch?v=v_7yEPNUXsU 

  (שתל עצים באי בהודו והציל אותו)סיפור אמיתי על איש היער 

=HkZDSqyE1dohttps://www.youtube.com/watch?v 

 

גרום להם לחשוב על עצמם כמבצעי ות, השראה לתלמידים שהפעילות תיתןחשוב מאוד *  :דגשים 

יש להמחיש כל הזמן למה דוגמאות שעוסקות בשינויים בקנה מידה גדול יכולות להיות . שינוי

 .רלוונטיות גם לשינויים שבכוחם של התלמידים לעשות

 

עדי , דורון אלמוג: לדוגמה .של אדם המוגדר כמחולל שינויהרצאה שכבתית : אפשרות להעשרה 

 .'אלטשולר וכו

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IGMW6YWjMxw
https://www.youtube.com/watch?v=BQU7JOxkGvo
https://www.youtube.com/watch?v=A3kDZOOHWHE
https://www.youtube.com/watch?v=v_7yEPNUXsU
https://www.youtube.com/watch?v=HkZDSqyE1do


 פעילות בנושא אחריות חברתית –  8 פעילות

 

 : מטרות 

התלמיד יבדוק את מידת ההתעניינות שלו בבעיות בחברה ויבין את משמעותה של האחריות עבורו 

 .מתוך עולמו הערכי

 

 שיעור יחיד :משך הפעילות 

 

 שירים על מעורבות חברתית, טושים, בריסטולים, כתבות עיתון: עזרים 

 

 : מהלך השיעור 

על הקירות תולים עובדות מהאינטרנט ומהעיתונות על הבעיות .המורה יכין את חדר הכיתה מראש. 0

ברקע שירים הקשורים למצב המדינה ומעורבות (.  פערים חברתיים, לדוגמה עוני.)כיום במדינה

 (.נספח.)חברתית

מתחילים את (.כמו רמזור.)ירוקות וכתומות,כל תלמיד מקבל מספר מדבקות אדומות -רמזור.1

: י "עובדה מדבקה עפ/הם צריכים להדביק ליד כתבה.הפעילות כאשר התלמידים מסתובבים בחדר

 .זה מפריע לי,אני עוצר  -אדום.מעניין אותי -כתום.לא מפריע לי, עובר לידי-ירוק

את המקומות בהם הדביק מדבקות אדומות לעומת המקומות בהם הדביק  במליאה כל אחד מציג. 3

 ?מעניין אותנו/י מה אנחנו קובעים שמשהו מפריע לנו"עפ –שואלים .ירוק

 ?האם אתם פועלים בעניין? מה אתם עושים עם הנושא שמפריע לכם   

 ? אם לא למה? אם כן במה   

 ? מה הייתם עושים על מנת לפתור את הבעיות, אם היה לכם תקציב בלתי מוגבל   

 .כותבים את ההצעות על הלוח

 

 שירים על מעורבות חברתית :נספח 

 קובי עוז -יושבים בבית קפה 

  הדג נחש –מספרים 
 אביתר בנאי-כלום לא עצוב 
 טיפקס -בתוך ניר עיתון 
  אתי אנקרי –מיליונים 
 הדג נחש-זה הזמן להתעורר 
  אריק איינשטיין–אני ואתה נשנה את העולם 

  



 פעילות בנושא אחריות אישית – 9פעילות 

 

 מטרות 

לעולמו " אחריות"התלמיד יקשר את המושג  -זהו שיעור המשך לשיעור בנושא אחריות חברתית 

 האישי ואל המעורבות החברתית האישית שבחר ובה עוסק בתקופה זו

 

 שיעור יחיד:  משך הפעילות

 

 : מקורות 

 ,י מסגרות מוכרות וברורות"המתנהלים עפ, ההכרעה בין חיים נוחים"

 ,לבין לקיחת אחריות על חייך שלך ובחירת הדרך         

 .איננה ההכרעה הקיימת אך ורק במצבים קריטיים         

 .אומנם מצבים אלה מחדדים את העניין         

 ,יום-יא ההכרעה שביוםה,אולם הכרעה זו        

 .בעצם זוהי החלטה בסיסית ביותר לגבי דרך החיים        

 ...."משום כך זהו עניין בעל חשיבות לכל אחד ואחד מאיתנו        

 יזהר.ס                                                  

 

 כל אחד ואף אחד, מישהו, הסיפור על כולם

 

 :ארבעה אנשים ששמותיהם רציתי לספר לכם סיפור על

 , כולם

 ,מישהו

 כל אחד  

 .ואף אחד

". תראה עשייה, תגלה מנהיגות. "וביקש שיתכנן ויבצע אותה לכל אחדהוא פנה . העלה יוזמה מישהו

 אף אחד, אם לא אתה: מישהוענה לו ". יעשה את זה שכולם? למה דווקא אני: "אמר כל אחדאבל 

 ".אחר יגלה מנהיגות מישהוש. זו לא אחריותי: "עמד בסירובו כל אחדאבל . לא יעשה



לא יעשה  כולםלא שיער ש אף אחדאבל . כל אחדכיוון שחשב שזה התפקיד של , כעס מאוד מישהו

 .את זה

 .יכול לעשות שכל אחדלא עשה מה  שאף אחדהאשים את כולם בגלל  מישהוהסיפור נגמר בכך ש

 :צריך שכל אחדיעשו את מה  ולםכהסיפור ייגמר בסוף יותר שמח אם 

 !להנהיג, להוביל, ליזום

 

 

 : מהלך השיעור 

 

 (מצורף בנספח)הצגת המקרים העוסקים באחריות אישית 

 :עבודה אישית 

 !ורה אחת בלבדבשבור על כל אחד מהאירועים וחווה דעתך על כל אחד ואחד מהם ע .א

 .חר אירוע שהיית רוצה לדון בוב .ב

 :גותזוודה  בעב

 :בדקו. שני אירועים שבחרתםניכם לפ

 ?יזו דילמה מתעוררת בכל אירועא .א

 ?ילמה זובדילו ערכים מתנגשים א .ב

 ?ה עמדת כל אחד מכם לגבי הסוגיהמ .ג

 ?ל מה אתם סומכים בטעוניכםע .ד

 ?איזו מידה יש הסכמה בין שניהם לגבי העמדהב .ה

 .ציגו את עמדתכם בדרך יצירתיתה .ו

 : מליאה 

 . הצגת האירועים ודיון עליהם

למעורבות החברתית בה אתם עוסקים , כיצד מתקשרות הבחירות שלכם בדילמות בהן עסקתם

  ? בימים אלה בקהילה

 . ספרו עליהם במליאה? האם נתקלתם במקרים בהם נדרשתם לקחת אחריות 

כיצד התמודדתם עם מקרים ? האם היו מקרים בהם חשתם כי אינכם רוצים או יכולים לקחת אחריות 

 ?יקולים שהנחו אתכם ומה הייתה בחירתכם מהם הש? אלה 

 ?מה הקשר בין אחריות למעורבות : דיון 



 : יזהר . דיון במקור של ס

בלי לבחון את פעולותיו , על פי קודים מוכתבים, הציטוט מעלה את הסוגיה שאדם הפועל בעיוורון

אדם הפועל , "איאדם אחר"אך לא יהיה , משמע שיבלה את חייו באזור הנוחות, לאור דרכו וערכיו

, האדם נדרש לקבל החלטות בכל תחום מתחומי חייו. ובוחן את מעשיו לאור הערכים המנחים אותו

תוך גילוי , המוכן והמוכתב מראש או על פי הרצוי, הקל -אם לפעול על פי המצוי, קל כקשה

 מקוריות ואחריות, חשיבה, יוזמה, התעניינות 

בחינת נושא : יטוט זה ולקשר אותו לנושא הפעילותיזהר בצ. להעביר את המסר של ס: מטרה

 תוך התעניינות ואכפתיות לגבי הנעשה בחברה, האחריות מההיבט האישי

 

אך בעצם אנו נדרשים , הכותב מתייחס למצבים קריטיים בהם אנו נדרשים לקחת אחריות על חיינו. 1

כשאנו צריכים להחליט לגבי צמתים )? מהו מצב קריטי בחיים? למה הכוונה. מידי יוםלעשות זאת 

שאנו מקבלים על בסיס יומיומי  לעומת הכרעות , ( עם מי להתחתן או היכן להתגורר: כגון, בחיינו 

אם אנו רוצים להיות מעורבים חברתית )? לאילו הכרעות הוא התכוון. ומעצבות את דרך חיינו

עלינו לפעול באופן שוטף ולהתמיד במלאכה ובכל יום לקבל החלטה לעשות , לפי הסביבהואכפתיים כ

 (.זאת מחדש

 

  

 :שאלות

י מסגרות מוכרות וברורות "המתנהלים עפ, הכרעה בין חיים נוחים: " למה התכוון הכותב באומרו.0

נשים שאינם מתעניינים כלל בנעשה א, למשל. )תנו דוגמאות". ובחירת הדרך..לבין לקיחת אחריות

אנשים : דוגמה נוספת. אנשים פעילים פוליטית סביבם ואפילו אינם מצביעים בבחירות לעומת 

 (.התורמים בזמן או בכסף לנזקקים לעומת אלו שלא



 נספח

 : רשימת מקרים לאחריות אישית -אחריות 

 

 

 

  



 תנאים לקבלת אחריות – 11 פעילות

 

 מטרות 

 :זהו שיעור המשך לשיעור בנושא אחריות חברתית ואישית 

האם יש תנאים לקבלת אחריות ? אחריות יכולה להיות מותנית האם  -התלמיד ידון בשאלה  .א

? 
 ?מי קובע את התנאים לקבלת אחריות ומה החלק שלהם בכך : התלמיד ידון בשאלה  .ב

 

 שיעור יחיד:  משך הפעילות

 

 מקורות 

יצא להפגין בזמן מלחמת העולם השניה ש, איסר מלצר ראש ישיבת עץ חיים בירושלים' פרים על רמס

הרי אין איש שומע ובודאי שאין במעשיך כדי , נשאל הרב. מעשיהם הנוראיים של הגרמניםכנגד 

. יתרו ואיוב, בלעם, פרעה צהארבעה היו באותה ע: ישנו מדרש. ענה להם הרב. להשפיע על הגרמנים

יעץ כל הבן היילוד הייאורה  םבלע. מדובר על התייעצות שקיים פרעה כנגד העבריים ששהו בארצו

, פרעה שביצע טבע בים: עונשם היה. איוב שתק ופרעה בצע את אותה עצה, יתרו הסתלק, תשליכו

קתו של איוב היתה יתש. יתרו שהסתלק זכה בשכר ואיוב ששתק קבל יסורים, בלעם שיעץ נהרג

 .אני איני יכול לשתוק. שותפות במעשה

בעיותיו של אדם וקיום למציאת התשובה הנכונה על  אחריות נטילת, בסופו של דבר, חיים פירושם

שונים בכל  -פשר החיים  -תפקידים אלה . התפקידים שהם מעמידים בלי הרף לפני כל יחיד ויחיד

אין להשיב על . לפיכך אי אפשר להגדיר את פשר החיים באופן כללי. אדם ואדם ובכל רגע ורגע

 .שאלות בדבר פשר החיים בהצהרות כוללות

 "(. ותהאדם מחפש משמע", ויקטור פרנקל)

 

 (יוסי שריד) .אחריות מנהיגות בראש ובראשונה היא לקיחת. מנהיגות איננה רק כיבודים וכבוד

 

 : מהלך השיעור 

 :שיאי

 .להוסיף תנאים משלך, כמובן, אתה יכול. תנאים בהם ניתן לקחת אחריות 14ניך רשימה של לפ

 .שהם בעיניך החשובים ביותר, מן חמישה מהםס  -

 .מהחשוב ביותר עד לפחות חשוב: י סדר החשיבותדר אותם על פס  -

 .בע את התוצר שקבלת בצבע שתבחרצ  -

 :קבוצות/וגותבז

 .רכו השוואה בין התוצרים של כל אחד מחברי הקבוצהע  -



בחמישה תנאים המקובלים בעיני הקבוצה כתנאים הכרחיים , לאחר דיון, תה בחרוע  -

 . קבלת אחריותל 

 .תם בסדר יורדאודרו ס  -

 .ו אותם בצבע שתבחרועבצ  -

 

 :ליאהבמ

כך יאספו כעשרה . ל קבוצה תבחר שני תנאים בלבד שנראים לה משמעותיים ביותרכ  -

 .נאיםת 

 .רכו דיון על המאפיינים של תנאים אלהע  -

 -ה אתם לומדים על מ 

 ;חשיבותה של אחריות*  

 ;אחריות ומעורבות*  

 ;אחריות ובחירה*  

 .ריות ובקורתאח*  

 

 :תוגובז

 :ו לסכם את הדיון הכיתתי בדרך גרפית שתייצג את הקשר ביןנס

 

 ריות           מעורבות             בחירה                 בקרהאח

 

 ?במה דומה או שונה אופן ההצגה שלכם הגרפי מהאופן בו מוצגים הערכים המובילים הבית ספריים 

 .יגו זאת לחבריכם בכיתהצה

 

 

  

 



 : נספח 

 : רשימת תנאים לקבלת אחריות 
 
 (.זכות להביע דעה, לפחות, או)חירה ב ם יתנו לי זכותא  -
 .ם יסמכו על שיקול דעתיא  -
 .ם יהיו לי כל התנאים למלא את המשימהא  -
 .ם יאפשרו לי לטעות בלי להעניש אותי על כךא  -
 (.מעשה רע, ילד רע)ם יתייחסו ישירות למעשה שעשיתי ולא לתכונות אופי א  -
 .ם ימצא חן בעיני מה שאני עושהא  -
 .יהמשימה תתאים ליכולתאם   -
 .ם זהו תפקידי המוגדרא  -
 .ם לא אעמוד כל הזמן בתחרות עם מישהו אחרא  -
 .תנאי שאהיה בטוח בהצלחתיב  -
 .ם לא יזלזלו בכשרונותייא  -
 .ם לא יבקרו אותי או יטילו בי דופיא  -
 ".פרייר"ם לא יגידו שאני א  -
 .קשורים לנושאה ם תהיה האחריות מחולקת בין כל האנשיםא  -
 .אקבל תמיכה מההנהלה לגבי מה שאני עושה םא  -
 .לי לזכות בחופש פעולה או בעצמאות בפעולהע  -
 .צוני בהגדרה מדויקת של תחום האחריותר  -
 .לי להזדהות מצפונית עם התפקידע  -
 .רעיוןלי להסכים אישית עם הדרך והע  -
 .צאהתורושה ידיעה ברורה של הקשר בין המעשה והד  -
 .רושה ידיעה מלאה של כל האפשרויותד  -
 .תנאי הוא שהמשימה תהיה ריאלית ואפשריתה  -
 .רוש חוזק נפשי לשאת בתוצאותד  -
 ני מצפה לתגמולים ההולמים את רמת האחריותא  -
 

  



 פעילות בנושא קשיים ובעיות   – 11 פעילות

 

 מטרות

לתת לגיטימציה להעלאת קשיים ובעיות המתעוררים במהלך המעורבות החברתית ולנסות למצוא 

 .פתרונות בתוך קבוצת השווים

 .שיעור זה יהיה בהתאם לצורך אותו יזהה המחנך

 : להלן מטרות מפורטות 

בעיות וקשיים המתעוררים במהלך המעורבות , לעודד את המשתתפים להעלות שאלות. 0

 .יתהחברת

 .לשתף את המשתתפים בקביעת הנושאים לדיון במסגרת שיעורי חינוך. 1

להבהיר כי המשתתפים יכולים להיעזר במציאת פתרונות ודרכי התמודדות עם קשיים מתוך . 3

 .ניסיונם האישי

 ללמוד על עצמי ועל החוזקות שלי תוך כדי הניסיון להתמודד עם הקשיים. 4

 

 שיעור: משך הפעילות 

 

 כרטיסיות ריקות: עזרים 

 

 מקורות

 (יל'רצ'וינסטון צ) .מיסט רואה את ההזדמנות בקושייאופט, בהזדמנות קושי פסימיסט רואה

  אלברט איינשטיין/ " תבלב ליבו של הקושי טמונה ההזדמנו

 

 מהלך השיעור

  -שלב אישי

 .בעיות וקשיים שבהם הוא נתקל במסגרת מעורבות חברתית 1-3כל משתתף כותב 

- מליאה

 .אוספים את הפתקים ומכניסים אותם לבקבוק

 ".אמת או חובה"יושבים במעגל ומסובבים את הבקבוק כמו במשחק 

 .מי שהבקבוק עוצר אצלו מוציא בעיה מהבקבוק וקורא אותה בקול רם

 .התלמידים מעלים פתרונות לבעיה ורושמים אותם על הלוח לדיון משותף



 :שאלות לדיון

 . תנו דוגמא? ת לרבים מכםהאם עלו בעיות שנוגעו. 0

אני לא )? מדוע? האם העובדה שהבעיה שאתם מעלים משותפת גם לאחרים מקילה עליכם. 1

 ...(כעת קל לי יותר לשתף אחרים, לבד במערכה

האם במהלך הדיונים קיבלתם רעיונות חדשים לפתרון נוסף על אילו שחשבתם עליהם . 3

 ?בעצמכם

 ?בד או בגורמים נוספיםהאם פתרון הבעיה תלוי בנו בל. 4

 ?מה אתם לוקחים אתכם מפעילות זו. 5

 ?"הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" כיצד הדיון שהתרחש בכיתה קשור לגורם המארגן. 6

מהו החיבור בין ערך זה לבין ". העצמה אישית"בנוסחת העבודה של בית הספר מצוי הערך . 7

 ההתמודדות

 

 נספח

 :מאגר בעיות בעת הצורך

 ...ב וגם.ין לי זמן אני לא מספיק גם להכין שא. 0

 ...אני לא מוסמך ולא מספיק מקצועי לטפל ב. 1

 .הוא מאחר לפגישות ולעיתים גם לא מגיע, לא נוצר קשר טוב ביני ובין החניך. 3

 אני מרגיש שאני בכלל לא תורם. 4

 ....הפעילות שאני לוקח בה חלק משעממת אותי. 5

 ם פעילות כי אני מרגיש שמיציתי ואין לי עוד מה לתרוםאני רוצה להחליף תחו. 6

 

  



 פעילות סיכום שנתית -11פעילות 

 

 מטרות

התלמידים יציגו את חוויותיהם משנת המעורבות החברתית אותה עברו כהכנה לקראת תערוכה של 

 מיצגים המסכמים את שנת הפעילות

 

 שני שיעורים:  משך הפעילות

 

 . המקורות המופיעים בהמשך.  הטקסונומיה של בלום, מילון ספיר :מקורות 

 

 מהלך השיעור

 ?מהי רפלקציה, הגדרה

תהליכים . תהליך התבוננות על תהליכים שהאדם עבר, רפלקציה היא סוג של משוב: המורה יאמר

רתה הבנה ומט, מטרת הרפלקציה היא למידה. רגשיים ועוד, חברתיים, אלה יכולים להיות לימודיים

 .זוהי הסתכלות של האדם על עצמו ועל הדרך שעבר. היא שיפור וקידום של האדם

 :להלן מספר הגדרות למושג רפלקציה

 תהליכים ריגושים וחברתיים , על תהליכי חשיבה, הרפלקציה היא פעולת התבוננות עצמית

 (. להיות מודע למה שקורה. )ולא רק על הלמידה עצמה

 של ניסוי  מידע על תוצאה של פעולה או

 תפיסה שאדם תופס את התנהגותו לפי תגובת זולתו עליו 

 (מילון ספיר)

 

 הבאה לידי ביטוי בשאלות על פעולות , לא מקרית, רצונית, הרפלקציה היא חשיבה מכוונת

 .במגמה לשפר ולקדם אותן בראייה לעתיד, עשייה שבעבר

 (0995סימס / הטון )
 

 ך את עצמך מוגדרת כמרכיב מרכזי בתהליכי להבין ולהערי, הנטייה להתבונן פנימה

 (.0991לודן )הרפלקציה 
 

לרשום על הלוח את ההגדרות השונות ולנהל לגביהן שיח קצר שיכוון את התלמידים / ניתן להקריא

הדבר דורש חשיבה בוגרת ויכולת התבוננות , לכך שחשיבה רפלקטיבית היא סוג של מודעות עצמית

 .במטרה להכיר את עצמך טוב יותר, תעל עצמך על החוזקות והחולשו

לאחר השיח המורה יסביר לתלמידים שהיום נתנסה בעריכת רפלקציה אישית על התהליך שכל אחד 

 .ואחת מהם עברו במהלך השיעורים האחרונים בהם עסקנו במעורבות חברתית

 

 : בנוסף 

: כיצד אתה רואה חיבור בין שני המושגים  –החד מהערכים המובילים הבית ספריים הוא האחריות  -

 ? אחריות וחשיבה רפלקטיבית 

 ?בא לידי ביטוי ברפלקציה ומשוב עצמי ( מושג מנוסחת העבודה הבית ספרית)איך פיתוח החשיבה  -

לאיזו רמת חשיבה היית משייך , בהסתכל על פירמידת רמות החשיבה לפי הטקסונומיה של בלום -

 ?חשיבה רפלקטיבית 

  



 דף רפלקציה אישית : נספח 

 דף רפלקציה אישית

נסה להיזכר במה , האחרונים עסקנו בנושא המעורבות החברתיתבמהלך השיעורים 
 :וענה על השאלות הבאות...התנסינו/ הכרנו/ חווינו/ שלמדנו

: הפעילות בה השתתפת הייתה. 1
____________________________________________________ 

: הסיבות לאי פעילותך או מה היו
__________________________________________________________

________________________________________________ 

 ?מדועים נהנית בתהליך הלמידה של הנושא ומאילו דבר. 2

__________________________________________________________
________________________________________________ 

? מאילו דברים לא נהנית בתהליך הלמידה של הנושא ומדוע.3ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
__________________________________________________________

________________________________________________ 

? ממה  נבע הקושי? קשיים נתקלת בתהליך ביצוע המשימות/ באילו בעיות.4
__________________________________________________________
__________________________________________________________

___________________________________________ 

? פתרת את הקשיים איך.5
__________________________________________________________

________________________________________________ 

? מה תעשה באופן שונה כאשר תעבוד בעתיד על משימה מסוג זה.6
__________________________________________________________

מה למדת .7________________________________________________
? תוך ביצוע המשימות על עצמך

__________________________________________________________
ה /כיצד את.8________________________________________________

י דוגמא /תן? קושר את הנושאים הנלמדים לחייך הפרטיים
__________________________________________________________

________________________________________________ 

? חשיבתך/ה שהנושא גרם לך לשנות את דרך התנהגותך/ה מרגיש/האם את.9
__________________________________________________________

__________________________________________________________
___________________________________________ 



? האם לאור ניסיונך היית בוחר שנית להיות שותף לתהליך דומה.11
__________________________________________________________

________________________________________________ 

בין ההנהלה , בין מורים לתלמידים, דיםביחסים בין תלמי: האם חל שנוי בכיתה.11
  .נמק? לתלמידים בעקבות הפעילות

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

______________________________________ 


