
 אני וזולתי: מודולה א
 

מטרת המודולה היא לאפשר לפרטים להציג את הייחודיות שלהם במרחב האישי ובמרחבים חברתיים 

את זהותו או את מרכיבי זהותו , עשויה לחשוף בפני הפרט את הדימוי העצמי שלו" אני"הצגת ה. שונים

 .ת השתייכות שונותוכן את מערכות הקשרים של הפרט והתנהגותו כלפי קבוצו, ולחזק אותם

 

 מיפוי הסעיפים במודולה לפי דרגות הכיתה
 

 כיתה ד כיתה ג כיתה ב הסעיפים במודולה

 - - 1.1.1.4 זהות אישית וזהות חברתית .1

איך מתנהגים בקבוצות  .2

 ?השתייכות

2.1 .3-2.2 2.4-2.3 

 3.1 3.7-3.1)במשפחה (3.4, 3.1 שוויון-שוויון ואי .3

 ביישוב  חברתיותאני וקבוצות  .4

 ובסביבתו               

- - 4.5-4.1 

 

 

 אבני יסוד  זהות אישית וזהות חברתית .1
מקום , גיל, שם: כגון, פרטים ביוגרפיים(? מי אני 1.1

 ).במשפחה

 

למשפחה (? מעגלים חברתיים אנחנו משתייכיםלאילו  1.2

, לבית הספר, לחברים, למשפחה המורחבת, הגרעינית

למדינה ולכל קבוצת השתייכות , לקהילה, ליישוב

 ).ייחודית אחרת

 

  :על עצמי 1.3

  העדפות ונטיות-

? מה אני אוהב או מה אני אוהבת לעשות? מה אהוב עלי-

 ?מדוע? מה לא

 

  ?מה אני רוצה להיות כשאגדל 1.4

, לימודים(מה צריך לדעת כדי לממש את הרצון הזה -

 ?)מיומנויות

 

אילו החלטות עלי לקבל כדי שאצליח לממש את -

 ?רצונותיי בעתיד

 

 : אזרחות

, )שייכות, זהות(יחיד וחברה 

 ; אחריות

 : סוציולוגיה

מערכות חברתיות קבוצת 

 ;השתייכות

 : כלכלה

 החלטות בהווה משפיעה החלטת

על קביעת סדרי עדיפות ועל 

 .    תוצאות בעתיד

 

 

 

 אבני יסוד  ?איך מתנהגים בקבוצות ההשתייכות .2
  ?מהי מערכת הקשרים ההדדיים 2.1

  ?ביני לבין החברים? ביני לבין בני המשפחה-

? מה עושים לחוד? מדוע? איפה? מתי? מה עושים ביחד-

 ?מדוע

 

  ?מה החלק של כל אחד בפעילות המשותפת-

  ?באיזה אופן הוא אחראי? על מה כל אחד אחראי-

 : סוציולוגיה

מערכות , סולידריות חברתית

צורכי , קשרי גומלין, חברתיות

 ; תהליכי שינוי, יחיד

 : אזרחות



  ?מהי דרך החלטת החלטות בקבוצה 2.2

  ?ת משתייכים הלומדיםלאילו קבוצות חברתיו-

  ?מה עושים לחוד? מה עושים ביחד? מה עושים בקבוצה-

, החלטת החלטות, אחרית

, היחס לשונה ולחריג, הוגנות

מניעת , ראוי או שאינו ראוי

שייכות (יחיד חברה , אלימות

 .  האדםכבוד) והשתייכות
  ?כיצד מחליטים החלטות בקבוצה-

 ? איך משכנעים? איזה דיון מקיימים-

 ?מי מחליט מה עושים

 

  .?יהאם כל מה שמחליטים ראו-

מתן כבוד לזולת וכבוד לדעות (

, פישור,  גישור, קיום-רב, )אחרות

 סובלנות

 ? כיצד מתמודדים כאשר לא מסכימים-

 ?איך פותרים את אי ההסכמה

  

מה קורה כאשר הקבוצה מחליטה שעל היחיד לבצע דבר -

 ?מה שהוא אינו מסכים

  

   ?איך מסייעים למי שלא מסכים עם ההחלטות בקבוצה-
   ?כיצד עוזרים בקבוצה זה לזה-

   ?מה עושים כאשר יש ביטויי אלימות 2.3
   ?אילו התנהגויות הן אלימות-
איך מגיבים ומתנהגים בקבוצה שאליה משתייכים ביחס -

 ?להתנהגות אלימה

  

איך משכנעים את מי שנוקט באלימות למצוא  דרך -

מה ששנוא עליך אל : "בבחינת(? אחרת לפתרון הבעיה

 ")תעשה לחברך

  

איך שומרים על הזכויות של כל אחד ושל כל אחת -

הזכות לקדושת החיים ולשלמות , הזכות לכבוד(בקבוצה 

ללא נקיטת ) הזכות להבעת דעה ללא השפלה, הגוף

 .הסכמים, פשרה, גישור, באמצעות הידברות? אלימות

  

 בבית הספר וביישוב ואיך -איך קולטים חברים חדשים  2.4

 ?נקלטים בחברה

  

   ?מה פירוש להגיע למקום חדש-
, למצוא בית חדש, ללמוד שפה חדשה, לוותר על הקודם(-

להתרגל להרגלים , עבודה חדשה ואחרת מהקודמת

 ).לחברים חדשים, חדשים

  

? איך מגיבים כאשר מגיעים ילדים חדשים לכיתה-

תרבות הדיבור ? מהם ביטויי ההתנהגות(? לשכונה

 ).?והשיח

  

ראי מי אח? איך אפשר לסייע לחברים חדשים להיקלט-

 ?לכך שהם ייקלטו

  

   ?)בתכנון ובביצוע(מה באפשרותי לעשות -
? מה הילד החדש או הילדה החדשה עושים כדי להיקלט-

 ?באיזו מידה הם כבר השתלבו בחברה

  



 ?איך קולטים ביישוב תושבים חדשים או עולים חדשים-

 )?מה נעשה ומה עושים? מי אחראי ביישוב לקליטה(

  

 
 

 אבני יסוד  שוויון-ואישוויון  .3
 ?"זכויות הילד"מהן הזכויות של הילדים על פי המסמך  3.1

 ).התייחסות לזכויות אחדות בלבד(

 

, לשונה(באיזו מידה יש התייחסות שווה לילדים שונים  3.2

 ?)לבנים או לבנות, לחריג

 

  ?באיזו מידה הילדים יכולים לממש את הזכויות האלה 3.3

באיזו מידה החברה מאפשרת לממש את הזכויות האלה  3.4

 ?)ביישוב, בבית הספר, במשפחה(

 

? לו לממש את זכויותיהםמה ניתן לעשות כדי שכולם יוכ 3.5

בבחינת )  באמצעות כללים ונורמות-ברמה האישית (

 -ברמה הציבורית (, "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"

 ).ביישום החוקים ובאכיפתם, בחקיקה

 

איך מרגישים כאשר בקבוצה אין שומרים על הזכויות  3.6

 ).יש מי שנדחו, יש מי שנעלבו(? של כולם

 

 ? דחויים? אשר ילד או ילדה נפגעיםמה עושים כ 3.7

 ?איך מסייעים להם? נעשה להם עוול

 

 : אזרחות

, יחיד וחברה, זכויות האדם

, קיום-רב, )שייכות, זהות(

היחס לשונה , חוקים, אחריות

, מניעת אלימות, סובלנות, ולחריג

 . אזרחים

 : סוציולוגיה

 .  תיותנורמות חבר

 

 

 
 אבני יסוד  אני וקבוצות חברתיות ביישוב ובסביבתו .4

מאילו שכונות או אזורים מגיעים התלמידים לבית  4.1

 ? הספר שלנו

עולים (?  מי הם התושבים בשכונות או באזורים האלה

; משפחות צעירות; יםדתי; חילוניים; ותיקים; חדשים

 ?)ערבים; יהודים; מבוגרות

 

וב אני ומשפחתי לאיזו קבוצה או קבוצות בייש 4.2

 ?משתייכים

 

 ?אילו קבוצות אוכלוסייה יש ביישוב שלנו 4.3

 ?מה מאפיין או מה מייחד אותן

אילו קשרים הן מקיימות ? מהו אורח החיים שלהן

 ?ביניהן

באיזו מידה קיימים קשרים בין הקבוצות השונות 

 ? ובאיזה הקשר

, מבוגרים, צעירים, עולים, ותיקים: קבוצות כגון(

 ).דתיים, חילוניים, יםקשיש

 

אילו קבוצות חברתיות נמצאות מחוץ ליישוב שלנו  4.4

לאילו עדות או , מה מייחד אותן, באילו יישובים(

 ?)לאומים הן משתייכות

 

 : אזרחות
, )זהות, השתייכות(יחיד וחברה 

 ,קיום-רב, היחס לשונה ולחריג
 . סובלנות, כבוד האדם
 : סוציוליגה

 .קשרי גומלין, התחשבות הדדית
 : גאוגרפיה

השתנות של , ארגון מרחבי
 .  תופעות חברתיות

 



או של , של כיתתי, מהם הקשרים שלי ושל בני משפחתי 4.5

תושבים מהיישוב שלנו עם אנשים ביישובים שמחוץ 

 ?ליישוב שלנו

  

 

 . מומלץ להיעזר במפות יישוביות ואזוריות4.4, 4.3, 4.1בסעיפים : רההע
 

 
 


