
שיעור ראשון

לוקחים אחריות!

לבחון מהי אחריות מן ההיבט האישי.

שני דפי "לוקחים אחריות" מצולמים לפי מחצית ממספר תלמידי הכיתה (דף 

לכל זוג).

45 דקות

חלק ראשון - אחריות אישית

המורים יחלקו את דפי "לוקחים אחריות" לתלמידים; התלמידים ימלאו את המשימות שבדף.

חלק שני - דיון וסיכום

התלמידים ידווחו על עבודתם במליאת הכיתה ואחר כך יתקיים דיון.

דגשים לדיון: 

באילו מצבים אדם מקבל על עצמו אחריות (תפקיד, מעורבות חברתית, אכפתיות)?  •

מה ההבדל בין מצבים שבהם אדם מתנדב לקבל על עצמו אחריות לבין מצבים שבהם   •

מטילים עליו אחריות?

חיי האדם סובבים במעגלים שונים: אני, משפחה, חברים, קהילה ומדינה. אילו דברים הם   •

באחריותנו בכל מעגל?

מהם תחומי אחריותכם בתור ילדים? מהם תחומי האחריות של המבוגרים?   •

איך מבחינים בכך שהאחריות כבדה מדי? מה עושים במצב כזה?  •

לסיום אפשר לבקש מהילדים להביא דוגמאות מהחיים, באילו מצבים קיבלו על עצמם אחריות 

ובאילו לא קיבלו, ומדוע. 

סיכום

כל אדם בחייו הפרטיים צריך לקבל על עצמו אחריות. על כל מערכת חברתית להתנהל גם היא 

בתחושת אחריות של כל אחד מחבריה. לעתים האחריות מוטלת על האדם והוא מקבל אותה על 

עצמו ולעתים הוא יוזם את קבלתה. 

הערה להעשרה:

הדמוקרטיה - שלטון העם - מבוססת על מעורבות האזרחים, לכן אחריות היא ערך יסודי, שגורם 

לכל אזרח לחוש תחושת שייכות למדינה ולרצות להשפיע על עיצובה והתפתחותה.



 כל הילדים בכיתה ראו את הלכלוך; גם לכם בוודאי קורה שאתם רואים לכלוך בכיתה. 
 מה אתם מרגישים במקרה כזה? 

סמנו את התשובה המתארת את הרגשתכם: 

 מי שמחליט לנקות את הכיתה "מקבל על עצמו אחריות" לניקיונה. 

יש מצבים שבהם מטילים על מישהו להיות אחראי. 

על מי מהילדים הטילו אחריות במקרה המתואר בתמונה? 

מי מהילדים היה יכול להתנדב לקבל על עצמו אחריות?  
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חוסר רצון לעשות  רצון לעשות 

כעס על המלכלכים אכפתיות  אדישות 

 התבוננו בתמונה שלפניכם, והחליטו על מי מוטלת האחריות לנקות את הכיתה?

אני חושבת שהכיתה 
צריכה להיות נקייה, 

צריך לאסוף את הלכלוך.

אני תורן היום, לכן אנקה את 
הכיתה, אבל ממש לא איכפת 

לי שהכיתה מלוכלכת.



 לפניכם כרטיסים שעליהם כתובות משימות שונות.

 הקיפו בעיגול כחול את המשימות שבאחריותכם. 

 הקיפו בעיגול אדום את המשימות שאינן באחריותכם.

 ִרשמו ליד כל מעשה, האם הוא שייך למעגל הפרטי, 

למעגל המשפחה או 

למעגל הקהילה והחברה;

 כיצד באה אחריותכם לידי ביטוי?

 האם אתם באמת יכולים להיות אחראים במקרים הללו?

 מה יקרה אם לא תנהגו כראוי במצבים שהם בתחומי אחריותכם?
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משימה נוספת:

להכין שיעורים

לעזור בעבודות הבית

לעזור לחבר המתקשה בלימודים 1010
לפרנס את בני הבית

לשמור על אח קטן
לציית לחוקי הזהירות בדרכים

לערוך קניות

לטפל באח חולה

להתכונן למבחנים

משימה נוספת:


