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לקיום מסגרת חינוכית- חברתית 

ֶאְתַּגר הֲחֵברּות 
של

למרכז החברתי 

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://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/
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"סיסמאות" זה יפה. אך, 
כיצד מיישמים ?

פרקטיקות בהמשך..
 

למרכז החברתי 

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/


המלצה... 

כרטיסיות הניווט בתיווך
לתלמידים.

שווה להדפיס אותן
ולהשתמש בהן במידת

הצורך

 
       

לקיום מסגרת חינוכית- חברתית 

ה ָל ָא ׁשְ הִמ ָל ָא ׁשְ 1ִמ

כרטיס ניווט 



מה הוסיפו חברי הקבוצה?

שבוע א'-

1.סבב מהיר שכל אחד משתף במילים שאשפר להשתמש בהם -כשאני לא מסכים

אני יכול להגיד...

2. משחק גמישות מחשבתית-להביא חפצים שונים ולחשוב בקבוצות על כמה שיותר

שימושים לחפץ.

למשל-כוס לשתות מים, עציץ לפרח , זכוכית מגדלת לצייר עיגול, להכין טלפון וכו'

לקבל את הדעות של כולם, לתת להסביר לנמק. להשתמש במאגר שיצרנו מאתמול

כשאני לא מסכים...

3. מאגר תכונות של אדם שיכול לקבל את דעתו של האחר- אפשר לבקש

מהתלמידים להביא שם של אדם שאותו הם תמיד משתפים ואילו תכונות יש לו.

ענווה, הקשבה, סבלנות, עדינות, נעימות וכו'.

4. שיעור כחלק ממהלך השבוע בו הילדים צריכים להביע את עמדותיהם על נושאים

שונים. צופה חברתי שאוסף מחוות של הקשבה ופתיחות לדעות של האחר

 

כהמשך לרעיונות לקבלה ופיתוח הקשבה לדיעות שונות, וגם

להעלאת מצב הרוח, אפשר לבחור כל נושא שעוסקים בו:

צמחונות, קורונה, שבת, שמיטה וכ'. תלמיד א אומר מה

היתרונות בנושא (כפיים), ותלמיד ב אומר מה החסרונות בו

(כפיים). ואז מחליפים תפקידים- תלמיד א אומר מה החסרונות

ותלמיד ב אומר מה היתרונות.
מאת: יוסי משהבהצלחה!

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/


מה הוסיפו חברי הקבוצה?

יש תמונות שניתן לראות בהן כמה דמויות. הייתי שואלת מה אתם רואים בתמונה?

(כל ילד רואה דמות אחרת). מפתחת את הרעיון ששניהם צודקים, למרות שכל אחד

רואה משהו אחר ולכל אחד נקודת מבט אחרת.

 

מאת: מיטל שבירו
הייתי לוקחת את השיר של שלמה ארצי והאמת, ומתמקדת

במשפט: והאמת שאין אמת אחת או שתיים. מפתחת את הרעיון

יחד עם התלמידים לכיוון של קבלת מגוון דעות אפילו שהן

שונות. זה עוזר גם לשאת הפכים.

גם היתי לוקחת סיפור כמו שבעה עכברים עוורים שכל אחד

רואה רק חלק מהשלם ורק ראיה רחבה יותר ומקיפה יותר יכולה

לשקף משהו מורכב וגדול, כמו פיל או כמו נושא מורכב.

מאת: אילנית ישראלי  
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משחק קצרצר 

1

צרו קופסת משחקים קצרצרים 

לעבודה שוטפת בכיתה/ מסגרת חינוכית 



פעילויות חברתיות נוספות:

למבחן החברות 

אייקונים- חיזוקים חברתיים מסיבת תה מטמון חברתי

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://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a0%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%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/


למעקב באינסטגרם
 m-hevrati

להצטרפות 
לקבוצת הפייסבוק 

להצטרפות 
לקבוצת הווטסאפ

לאתר לאתר 

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://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.instagram.com/m_hevrati/
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?modal=false&multi_permalinks=956766311551529&notif_t=feedback_reaction_generic&should_open_composer=false&ref=notif&notif_id=1626539738550526&hoisted_section_header_type=notifications&show_migration_preparation_dialog=false&show_migration_onboarding_dialog=false
https://www.facebook.com/groups/228208581073976?modal=false&multi_permalinks=956766311551529&notif_t=feedback_reaction_generic&should_open_composer=false&ref=notif&notif_id=1626539738550526&hoisted_section_header_type=notifications&show_migration_preparation_dialog=false&show_migration_onboarding_dialog=false
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://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk
https://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk
https://www.instagram.com/m_hevrati/
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://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/
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ניפגש במשאלת
לב הבאה...


