
דחייה חברתית 
 נושא הדחייה, נושא כאוב לכל הגורמים:

לתלמיד/ה הנפגעים, להורים, לאחר עיבוד המקרה לרוב גם לכיתה והכי למורה ש..

1.לא תמיד יודעת כיצד לפעול 

2. רגשותייה נעים בין אשמה לבין כעס על שמאשימים אתה (לעיתים)

אז מה עושים?

עושים. אבל רצוי קודם לכן...

כאן אציג שיעור בנושא דחייה חברתית טרום הדחייה. שיעור מניעה.

 

 

   

 

 

*במקרה חלילה של אירוע דחייה שהתרחש בכיתה ייתכן ושיעור זה לא יתאים. 

 

 ובאופן כללי רצוי לייצר כללים חברתיים בכיתה שימנעו אירועים שכאלה

פעילויות לדוגמה:
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באופן אישי

בגישות טיפוליות שונות נהוג "להרחיק" מקרה כי קל יותר לשפוט אותו
ולהתבונן עליו. לדוגמה: גמילה מטיטולים ההורים יספרו על "נפתלי" שנגמל

מטיטול. סיפורי פגיעה חברתית באמצעות סיפור וכדומה... 

אמנה חברתית כללים חברתיים 

https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/
http://m-hevrati.co.il/product/%D7%9E%D7%93%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/
http://m-hevrati.co.il/product/%D7%9E%D7%93%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA/
http://m-hevrati.co.il/product/%D7%9E%D7%93%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA/


מטרה: מניעה של דחייה חברתית 
 

נושא השיעור: אצלנו זה לא ייקרה! 
העברת מסר חד משמעי כנגד דחייה חברתית בכיתה 

 

פתיחה- 
צפייה בסרטון- דחייה חברתית 

ושיח בעקבותיו. שאלות מנחות: איזה רגש עורר בכם הסרטון? האם אצלנו בכיתה הדבר יכול

לקרות? מה לדעתכם קרה קודם לכן שזו התוצאה ומה ניתן לעשות?

המורה תדגיש בסיום הצפייה כי אצלנו זה לא ייקרה! אמירה אסרטיבית שמעבירה מסר כנגד

התופעה.

 

        השיעור- 

 כדי שאצלנו זה לא יקרה נייצר תמרורי אזהרה : 1. נזהיר מהתופעה 2.כדי לייצר מקום
בטוח יש לייצר כללים. בקשו מהתלמידים ליצור תמרורי אזהרה חברתיים בעזרת הפעילות

זהירות בדרך החברתית. 

לפעילות 
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סיום השיעור- 

התלמידים יציגו את התמרורים החברתיים שלהם כנגד דחייה חברתית 

ויבטיחו כי אירוע שכזה לא יקרה בכיתתם. 

ניתן לחתום על הצהרה משותפת. 

 

https://m-hevrati.co.il/%d7%93%d7%97%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/%d7%93%d7%97%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%96%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%96%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/


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



