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 מהם הערכים שמובילים אותנו?  -הערך המוסף

 מאגר מנהל ח"ן

 **הפעילות יכולה להיות פעילות משותפת במפגש דו לאומי**

 :מטרות

 החניכים יבחנו את סל הערכים האישי שלהם. .1

אוניברסליים ועד כמה  -הערכים שלהם הם ערכים הומנייםהחניכים ינסו להבין עד כמה   .2
 יחודיים. -הם לאומיים

 החניכים יחוו מפגש עם האחר בצורה משוחחת ומשמעותית. .3

 :מהלך

 דק'(:  11בירור סל הערכים שלי ) .1

 משמעותיים בחייהם.העקרונות הערכים והחניכים ידרגו את הרשימה על פי חשיבות ה

ניתן  מייצג את הערך החשוב ביותר. 1סדר עולה, כאשר  יש לרשום בצד את המספר לפי
 . )נספחים( המצורפתרשימה להוסיף ערכים ל

 דק'(: 11ור סל הערכים שלנו )רבי .2

שוב את רשימת קבוצה תקבל חניכים. כל  1או  4נחלק את החניכים לקבוצות של 
 כל אחד יתבקש לרשום נקודה ליד חמשת הערכים המועדפים על ידו.הערכים ו

ו ולראות אילו ערכים בחרה אחר שכולם יסיימו, יש לספור את הנקודות שנרשמל
 1ולסמנם על פי דירוג הקבוצה. ערך שקיבל מספר נקודות רב יותר יהיה מס'  הקבוצה

ויש לתת להם  -כמובן שיהיו כמה ערכים שיקבלו את אותו מס' נקודות וכך הלאה.
 להחליט מה גבוה ממה בחשיבותו.

 דק'(: 11שלנו )אפיון הקבוצה  .3

 כל קבוצה עונה על  כרטיסיה )נספחים(.

 דק'(: 11דיון מסכם ).  4

 ?האם הצלחתם לחלק את הערכים לקבוצות בטבלה 

 בין סוגי הערכים? -מה ההבדל בין העמודות 

 ?האם הצלחתם לאפיין את הערכים החשובים בחיים שלכם? מאיזה סוג הם 

 ?מה הבנתם על עצמכם מהפעילות 

 



 

 ציוד:
 טושים, כרטיסיות לקבוצות, רשימת ערכים.

 
 :נספחים 

 רשימת ערכים

 

 מדינההגנה על ה       שוויון

 ציות לחוקי המדינה       אמת

 חופש      קיום הבטחות

 /אללה.אמונה באלוהים       אחריות

 הדת. שמירת מצוות    /ערבי/דרוזישייכות לעם היהודי

 /ערביתמוש בשפה העבריתשי   הצלחה )בלימודים, בעבודה, בכסף(

 דתייםקיום טקסים       חיים בארץ

 שמירה על מנהגי העדה       כבוד

 בטחון אישי      חברות    

 אהבה     נאמנות למשפחה

 סדר    מסירות עבודה                    

 השכלה     כבוד לאחר ולשונה  

  הנאה )בילוי(.        גיוס לצה"ל  

 

 
 קבוצה יקרה, 

 לו ערכים נבחרו במקומות ראשונים?אי

 קא ערכים אלה?והאם ניתן להסביר מדוע נבחרו דו

 האם הבחירה הזאת מצבעה על  איזה אפיון )אופי( של הקבוצה?

 :נסו חלק את הערכים מהרשימה לשלושת הקבוצות הללו 

ערכים 

 םאוניברסאליי

 (םהומאניי)

ערכים 

 -תרבותיים

 לאומיים

 ערכים דתיים 
ערכים 

 יםאזרחי

    

 

 


