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  האמנה לקידום חברת מופת -האחר הוא אני 

 

 

 למנהלים שלום, 

 .מופת תחבר לקידום החינוך משרד שמוביל הערכי מהמהלך חלק אהי"האחר הוא אני"  האמנה

, וכפרטים כחברה לחיות נרצה לאורם המובילים הערכים לקידום יסוד אבן לשמש האמנה מטרת"

 בין תוףשילו הבנהל, סובלנותל, להידברות בסיס להוות. אדם הוא באשר האדם של רוחו את לבטא

 עליו המצע בבחינת שהם ותקשורת פעולה ערוצי, כללים, עקרונות לנסח ,החברה מרכיבי כלל

 "(ניא הוא האחר" אתר: מתוך" ).להם ומחוצה החינוך מוסדות תליוכ בין החינוך קהילת חיי יושתתו

 

רווחות בקרב ההתנהגויות הו הערכי: ברת מופתפעילות בנושא חללשיח והצעות מספר  לפניכם

  חבריה.

בחברת הילדים ערכים היישום את לזהות השיח והפעילות המוצעים בהמשך מאפשרים ללומדים 

 הספר.-בכיתה ובביתתחושת השייכות והמוגנות העשויות לקדם את התנהגויות ולשוחח על ה

ויגבשו כללים והסכמות  , יחתמו עליהך השיח יכירו הלומדים את האמנה לקידום חברת מופתבמהל

 ברוח האמנה וערכיה. 

לקידום ערכיה תוך אחריות ולעודד את הלומדים לפעול אמנה כיתתית מומלץ ליצור התהליך  בסיום

 ומחויבות.

 נדרשות לכיתתםחשוב שהמחנכים יעיינו בהצעות לשיח ולפעילות וייצרו את ההתאמות ה

 

 

או באמצעות  "מפתח הל"ב"ניתן לשתף בתוצרי הפעילות ובאמנות שתיצרו באמצעות פורום 

 האתר: "האחר הוא אני".

 בברכה,

 אורית צאירי                                                                יהודית קדש  

 ערכי -ממונה על החינוך החברתי                                      מנהלת אגף א' לחינוך יסודי 

 ' לחינוך יסודיא באגף                                                                                 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/atochnit/hashaka.htm
http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?FID=27276&nCategoryID=11&nFatherForumID=&nLanguage=972
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                                 اقتراح لفّعالّية للصفوف األولى والثانية 

     

 في الهيئة العاّمة -المرحلة األولى

 قيم مصّورة

تعرض المعلّمة صوًرا ألوضاع اجتماعّية يحدث فيها تطبيق الحد القيم مثل: ) عطاء، مسؤولّية، احترام،  . أ

 وغيرها...(.تسامح، تعاون، تكافل 

 : إلى اختيار صورة معّينة وتكملة الجمل المرفقة، كّل حسب دوره وحسب الصورة التي اختار:  تدعو المعلّمة . ب

  ألنّ  ----------------حسب رأيي يشعر األوالد في الصورة بـ-------------- 

  النّ  -----------------، يفّكر األوالد في الصورة بـحسب رأيي------------- 

 سب رأيي، يقول االوالد لبعضهم البعضح------------------------------- 

 أمثلة لصور:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيم باألعمال واألفعال

 كلّ االحترام



 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة التربوّية

 قسم أ للتعليم االبتدائي

 مجتمعوحدة التربية للحياة في ال

 وزارة التربية والتعليم، اإلدارة التربوّية، قسم أ للتعليم االبتدائي، وحدة التربية للحياة في المجتمع.
 4823065-20 :، تلفون99999، القدس 2شارع دبورا هنبيئا 

 مجموعات -المرحلة الثانية

 قيم في صّفنا

تستلم كّل مجموعة عدًدا من الصور و" بطاقة قيم") يفّضل تجهيز بطاقات تحوي قيًما يعرفها التالميذ من دروس :  . أ

 احترام، مسؤولّية، عطاء، إشراك ومشاركة، مشاركة اجتماعّية وغيرها.( مفتاح القلب"، مثل:

 على أفراد المجموعة الّتعّرف على قيم تجد لها معنى في تلك الصور.

 يختار أفراد المجموعة واحًدا من األقوال التالية ويكمله: -ب

 من المهم أن يحترم أحدنا اآلخر في الّصف ، حتى نشعر كلّنا بـ---------------------- 

 احب ألخيك ما تحّب لنفسك" بالنسبة لنا، هذا يعني "-------------------------------- 

 عندما نحافظ جميًعا على نظافة الصف، نكون كلّنا---------------------------------- 

 عندما يفّكر شخص آخر خالف تفكير، تكون رّدة فعلي------------------------------ 

 هم إشراك األصدقاء بالفّعالّيات، حتىمن الم---------------------------------------- 

 عندما نطلب السماح من صديق ضايقناه، نشعر------------------------------------- 

 من المهم التوّجه لآلخرين بأدب، وهكذا نكون كالّنا---------------------------------- 

 لمدرسة لعّدة أّيام، من المهم أن يقوم أصدقاؤهإذا تغّيب تلميذ عن ا--------------------- 

 إذا شعر أحد االصدقاء بحزن، من المهم أن----------------------------------------- 

 في موسم قطف الزيتون، من المهم عندنا------------------------------------------- 

 

 

 ةالهيئة العامّ  -المرحلة الثالثة

 نبني ميثاًقا

 يقص التالميذ على أصدقائهم عن القيم التي الحظوها، ويعرضون أمامهم األقوال التي أكملوها. - أ

 تشرح المعلمة الميثاق - ب

                                               التاليةيبني التالميذ مع المعلمة ميثاًقا من األقوال المذكورة ويتحاورون حول األسئلة  - ت

         :    

 للمعلّمة: من المفّضل جعل األقوال اداة تصّرف مقبولة لدى تالميذ الصف(.)  

 من المهم عندنا ان يتصّرف الجميع وفًقا للميثاق، لماذا؟ 

 كيف نشعر إذا تصّرفنا على هذا النحو في الصف وفي المدرسة؟ لماذا؟ 

 يوّقع التالميذ على الميثاق ويقومون بتعليقه في الصف. - ث
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فكرة الميثاق تعتمد على موافقة التالميذ على مجموعة  .الصف تالميذ بين وعهد عقد اتفاقّية، بمثابة هو الميثاق: مةللمعل

، القيم والتصرفات التي سيعملون حسبها، مثل:  المسؤولّية، االحترام، تقّبل اآلخر المختلف، اإلشراك والمشاركة

 االختالف، التجانس والتمايز وغيرها...(

.الميثاق يسّهل على التالميذ اعتماد لغة صفّية واحدة، وتصّرفات تمّكنهم من الشعور باالنتماء والحمايةايجاد 
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                               اقتراح فّعالّية للصفوف الثالثة والرابعة 

   

 في الهيئة العاّمة -المرحلة األولى

 جّيد ولطيف في مجتمع األوالد

بالمشاعر، األفكار، التمنيات واألمنيات بالنسبة لمجتمع األوالد في الصف  يذ للمشاركةتدعو المعلمة التالم - أ

 وفي المدرسة.

 يمكن عمل ذلك بواسطة إكمال الجمل مثل:

 أشعر بالدفء في الصف عندما------------------- 

 أنا سعيد أّن أصدقائي في الصف------------------ 

 من المهم أن يعرف أصدقائي أّنني----------------- 

 أريد أن أطلب من أصدقائي في الصف أن---------- 

 أريد أن يعرفوا عّني أّنني------------------------- 

 عندما أصل إلى المدرسة في الصباح، أقوم بـ-------------- 

 أحّب المشاركة في----------------------------- 

 دي أن يحترموا رغبتي والمن المهم عن------------------- 

 عندما يدعونني للمشاركة في مجموعة فإّنني----------------- 

 أريد أن يحترموا رغبتي وال---------------------------- 

 أتوّقع أن أعامل أصدقائي بصورة------------------------ 

 أطلب من أصدقائي مراعاة----------------------------- 

 عندما أكون مريًضا، من المهم عندي---------------------- 

من المهم عرض جمل وأقوال تصف التصرفات القائمة في الصف، طرق التواصل بين التالميذ ومنظومة  

 العالقات بينهم.

 ميعنا جّيًدا ولطيًفانلتزم أن يكون لج

 ובמעשים
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 تقوم المعلمة بتركيز القيم، التصرفات والتوّقعات التي عرضها التالميذ على اللوح. - ب

 قاش:مواضيع/ نقاط للن - ت

 من المسؤول عن شعورنا بالراحة في الصف وفي المدرسة؟ لمــــاذا؟ 

  ما الّتصرفات التي تجعلنا نشعر بالراحة؟  ما التصرفات التي تجعلنا نشعر بعدم الراحة؟ ما هي

 الظروف التي تحصل بها؟ لمــــاذا؟

 ؟ما التصرفات التي يجب علينا اعتمادها كي نشعر بالراحة في الصف؟ لمـــاذا 

 المرحلة الثانية

 أنا ألتزم..................

على كّل تلميذ وضع كف يده على قطعة من الورق، القيام بتخطيط كف اليد، في مركز كف اليد المطبوع  -شخصي

 يكتب التلميذ اسمه وتصّرف واحد يلتزم به.

 يقوم كّل تلميذ بعرض التصرف الذي التزم القيام به. -في الهيئة العاّمة

 لة الثالثةالمرح

 الميثاق لتطوير مجتمع مثالي.

تشرح المعلمة المصطلحات: " ميثاق"، "مجتمع مثالي" وتربط بين األمور التي تحّدث عنها التالميذ في هذا  - أ

 السياق.

تعرض المعلّمة الميثاق لتطوير مجتمع مثالي، وتفحص مع التالميذ معانيه تجاه الصف بشكل خاص  - ب

 والمجتمع بشكل عام.

 نقاط للنقاش:مواضيع/ - ت

  أي من التصرفات والقيم الذكورة في الميثاق، من المهم تبّنيها لصّفنا؟ هل لديكم قيمة أخرى أو تصّرف آخر

 تريدون إضافته لـ " كفوف األيادي"؟ لمـــاذا؟

 لماذا من المهم أن نوّقع على الميثاق؟ ما الذي نعّبر عنه بواسطة التوقيع؟ 

يقومون بتعليقه في الزاوية الصفّية، بجانب " كفوف األيادي، التي قاموا يوّقع التالميذ على الميثاق، و - ث

 بتجهيزها.
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                                 مقترح فّعالّية للصفوف الخامسة والسادسة 

   

 في الهيئة العاّمة -المرحلة األولى

 مجتمع مثاليّ 

ّي" ) يمكن ربط المصطلح بارتباطات عديدة: تتحّدث المعلّمة مع تالميذها حول معنى المصطلح " مثال - أ

 تصّرف مثالّي، شخصّية مثالّية، طفل مثالّي، تلميذ مثالّي وغيره...(

 تعرض المعلمة المصطلح " مجتمع مثالّي" وتفحص مع تالميذها، ما هو المجتمع المثالّي في أعينهم؟ - ب

 "كيف يتصّرف األشخاص في مجتمع نعتبره " مجتمًعا مثالّيًا? 

 تعاملون مع المختلف عنهم؟ ) يمكن الّتطرق إلى االختالف في السن، المظهر، األفكار، كيف ي

 المعتقدات، القدرات، االحتياجات، القدرات، العادات وغيرها(

 ما الذي يعتقدونه عن المجتمع الذي يعيشون فيه؟ لمـــاذا؟ 

، العطاء، المسؤولّية، المشاركة تكتب المعلمة القيم التي عرضها التالميذ في أقوالهم ، مثل: االحترام - ت

 االجتماعّية، المساواة، التكافل وغيرها...

 : في مجموعاتالمرحلة الثانية

 نقوم بتطبيق القيم في الصف وفي المدرسة.

 تقوم كّل مجموعة بطبع كف يد وتكتب في وسطه واحًدا من القيم التي تطّرقوا إليها. - أ

كّف اليد، كيف عليهم أن يتصّرفوا من أجل تطبيق هذه القيمة) في يقوم أفراد المجموعة بالكتابة داخل أصابع  - ب

 الدرس، في االستراحة، في الرحلة وغيرها...(

 الهيئة العاّمة -المرحلة الثالثة

 مجتمع مثالّي؟ هذا بأيدينا

 يعرض ممّثلو المجموعات القيمة والتصّرفات التي ناقشوها. - أ

 مواضيع/نقاط للنقاش: - ب

 والتصرفات المرافقة، علينا كصف وكمجتمع؟ ) تأثيرات في المجال  كيف يؤّثر تطبيق القيمة

 التعليمّي، االجتماعّي، تأثيرات على الفرد وعلى المجموعة، تأثيرات على المشاعر وغيرها...(

 من المسؤول عن تطبيق ذلك؟ لمــاذا؟ 

 مجتمع مثالّي؟ هذا بأيدينا!
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 كيف تتداخل المواضيع التي قمنا بمناقشتها مع المجتمع المثالّي؟ 

 لميثاق لتطوير مجتمع مثالّي، وتفحص مع التالميذ:تعرض المعلمة ا - ت

  أّي من التصرفات والقيم المذكورة في الميثاق، من المهم تبّنيها في صّفنا؟ هل هناك قيمة أو

 تصّرف توّدون إضافته لـ " كفوف األيدي" ؟ ولماذا؟

 ي نعّبر عنه بواسطة لماذا من المهم أن نوّقع على الميثاق؟ ما الذي يعّبر عنه هذا التوقيع؟ ما الذ

 التوقيع؟

 يوّقع التالميذ على الميثاق ويقومون بتعليقه في الزاوية الصفّية بجانب كفوف األيدي التي قاموا بتجهيزها. - ث
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