
את ערכי החברות  םישיגדמ–אמנה חברתית 

?  מה זה" אמנה"

-מתוך ויקיפדיה

,  המשפט הבינלאומי הפומביבמסגרתהסכם שנעשה היאֲאָמנָה

.וארגונים בינלאומייםמדינותשעליו חתומים

ֵררוּ אותה כלומר  , האמנה מחייבת רק את המדינות והארגונים שִאש ְׁ

.הכניסו אותה כחלק מהחקיקה הפנימית שלהם

קשר משפטי הנוצר בין שני צדדים  , היינו, אמנה היא למעשה החוזה

.ביניהםונובע מהסכמה 

?"אמנה חברתית"אנחנו נחתום על ? האומנם כך

אומנם זה לא בינלאומי אך  . וזה מחייב" פומבי"זה , "גדול"כי זה . כן

.בין כיתתי, זה בין אישי

:הפעילותסדר

"  אמנה החברתית"נציג בפני תלמידי הכיתה את ה1.

1מצורף כנספח 

"אמנה"זומהלילדיםנסביר2.

ונקיים שיח לשם מה היא נדרשת

.ומדוע בחרנו לפתוח את הנושא כעת

עלהילדיםעםיחדנעבור3.

התנהגויות חברתיות מקובלות "= החברותערכי"

.2נספח . "החברותערכיי"אתותלמידהתלמידלכלנחלק4.

ליד סעיף שלמדנוVיחד נעבור על כל סעיף ונסמן 5.

שיקראו שוב וידגישו במרקר את הילדיםביןהמחנכתתעבור6.

הערכים במידה והם מסכימים להם

יהיואלו. יתייקו במחברת/ ה יחתמו על הדף וידביקו/תלמידכל7.

.בכיתההמוסכמותהחברתיותוההתנהגויותהערכים

ד"בס
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1חלק

"  אמנה החברתית"נציג בפני תלמידי הכיתה את ה

אמנותאילוואולינדרשתהיאמתי,"אמנה"לילדים מה זו נסביר 

.נכתבו

בחרנו לפתוח את  נדרשת ומדוע שיח לשם מה היא לאחר מכן נקיים 

.הנושא כעת

ם"נסביר לילדים כי אנו  י ש י ג ד השנה את נושא החברות  " מ

ש"בכיתתנו ושמים  ג על ערכים והתנהגות חברתית" ד

יש אפשרות להחתים את תלמידי הכיתה גם על פוסטר האמנה 

.ולתלות בכיתה
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ירושלמי ספדהנופר אמנה חברתית            
ד"בס

יועצת חינוכית ומנחה חברתית, כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי ספדה

www.m-hevrati.co.il 053-3569499 

2חלק

.2נספח . "ערכיי החברות"דף אישי נחלק לכל תלמיד ותלמידה 

ליד סעיף שלמדנוVעל כל סעיף ונסמן ויחד עימם נעבור 

חתימה והסכמה על הסעיפים המודגשים  

ה מסכים עליהם  /הדגשה במרקר של כל אחד מהסעיפים שהילד

http://www.m-hevrati.co.il/


A3רצוי לפחות . להדפסה



.לצביעה ומילוי אישי. ה/להדפסה לכל תלמיד
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לשכפל או להפיץ ברבים, אין להעתיק

,בחברות

–אמנה חברתית 

םישיגדמ
ערכי החברות את 

ד"בס

?רוצים עוד פעילויות חברתיות

"המרכז החברתי"בקרו אותי באתר 

www.m-hevrati.co.il

הפייסבוקוהצטרפו אליי לקבוצת 

"ילדים אוהבים חברים"

להצטרףאפשרלווטסאפגם 

חבריםאוהביםילדים-ווטסאפ

?רוצים ללמד חברתיות

החנות  -המרכז החברתימוזמנים 

http://www.m-hevrati.co.il/
http://www.m-hevrati.co.il/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976/
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://www.m-hevrati.co.il/sto.html

