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 הערכת אקלים הכיתה

 רצונות 

 קיום פעילויות חברתיות בשוטף לעידוד שת"פ והכרות בין חברי הכיתה

גיבוש חברתי
 

 המילה "גיבוש" חוזרת שוב ושוב בקרב מחנכים ומורים בישראל. 

כמעט לכל מורה (והורה) יש רצון שהכיתה שלו תהיה מגובשת. 

כיתה מגובשת= הווי חברתי תקין, קשר מיטבי בין התלמידים ותחושת שייכות לקבוצה

ובקבוצה.

 

אז כיצד יוצרים כיתה מגובשת?

גיבוש, הכוונה ללכידות חברתית גבוהה בקרב חברי הקבוצה.

זה תהליך נבנה שדורש מהמחנך/מורה, שהינו מנהל הכיתה לייצר: 

שיח מכבד, שיח חברתי, העמקת הכרות ויצירה של תחושת שייכות.

 

 

   

 

כמו שציינתי קודם יצירת גיבוש זה תהליך הדרגתי ונדרש לכך:

 1.זמן    2.שיעורים חברתיים עקביים, הגדרת מטרות ויעדים. 

 

לצורך "גיבוש" כיתתי כדאי לקיים שיעורים בנושאי הבאים: 

 

 באופן אישי.. ממליצה על חשיבה גם על שעות אחה"צ, שעות הפנאי בהן נלמדות עיקר

המיומנויות החברתיות ומתגבשות חברויות. כדאי ורצוי לערב את וועד הכיתה בתכנית חברתית 

 

 המלצה - 

כדאי ורצוי שמורה גם יכיר את התפקידים החברתיים בכיתה. הכרת
המערכת הכיתתית החברתית על כל היבטיה אפשרית בעזרת עריכה של

מיפוי חברתי. מיפוי חברתי מה זה?     סרטון.    קובץ עריכת מיפוי חברתי.

https://m-hevrati.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
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מטרה: גיבוש חברתי 
 נושא השיעור: דעה ורצון 

מה דעתכם? ומה הרצונות שלכם?  שיעור פתיחה לנושא "גיבוש כיתה"

 

פתיחה- 
שיח פתוח אודות האקלים החברתי מנקודת מבט של התלמידים.  2 דרכים אפשריות.

אפשרות 1:
רשמו על הלוח את מספר הכיתה לדוגמה: ו'3 וערכו שמש אסוציאציות. 

שאלה מנחה:  כיצד תאפיינו את כיתה ו'3. עודדו את התלמידים לומר דברים חיובים ושלילים

כאחד. שימו      שהשיח לא נוטה לכיוון אחד חיובי או שלילי וששניהם באים לידי ביטוי. לאחר

מכן הקיפו את הדברים החיוביים= חוזקות הכיתה, בצבע אחד ואת הדברים השליליים=

חולשות הכיתה, בצבע שונה. ה"מפה" הוויזואלית אודות הכיתה על הלוח תשקף לילדים את

מצב כיתתם.

אפשרות 2:
היעזרו בערכת הפעילות "אקלים לי" וערכו פעילות הערכת אקלים משמעותית וחוויתית.

לקריאה נוספת.

 

        השיעור- 

חלקו לכל תלמיד/ה פתק לבן ובקשו מהם לכתוב בצדו האחד את דעתם על הכיתה, 

בצד השני מה הרצונות שלהם מהכיתה ואספו את הפתקים.

 

למורה- תשובות התלמידים חשובות להתבוננות שלך. 

     המלצה-

   בשיעור ההמשך ספרי לתלמידים ללא שמות מה קראת בפתקים 

   ובכך תשקפי להם את דעות החברים.

 

 

 

 

בס"ד

https://m-hevrati.co.il/product/%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99-2/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99-2/


 
סיום השיעור- לאחר שאפיינו את הכיתה בחלק הראשון ובחלק השני הייתה כתיבה אישית

בסיום נשאל את התלמידים מה אפשר לעשות? כיצד ניתן לגבש את הכיתה. רק בשלב הזה

הזכירו את המילה "גיבוש" רשמו את רעיונות התלמידים.

ובשיעור הבא פתחו את השיעור עם המילה "גיבוש" ונשאל כיצד נוכל לגבש את הכיתה?

 

 ש.ב. חברתיים
משימה חברתית שבועית 

מאפשרת לתלמידים לחזק את הקשרים החברתיים 

ביניהם ומאפשרת עוד הזדמנות להכרות חברתית.
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בס"ד

מטלה אפשרית... 
משימה הומוריסטית ומהנה, התלמידים נדרשים ליצור קשר עם חברים 

לפי תאריך הלידה  ולשאול אותם שאלת הכרות.

לפעילות 
 

https://m-hevrati.co.il/product/%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a/


לעוד פעילויות חברתיות
בקרו ב...

אתר המרכז החברתי

קבוצת הפייסבוק 

"ילדים אוהבים חברים"
 

קבוצת הווטסאפ 
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ליצור אקלים חברתי - חינוכי
זה אפשרי! ורצוי...

בס"ד

, ת ו ר ב ח ב

נופר ירושלמי- ספדה
יועצת חינוכית ומנחה חברתית 

https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk
https://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk

