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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 2ִמ

כרטיס ניווט 



מה הוסיפו חברי הקבוצה?

משחקי ODT מבוססים על שת"פ למשל:

1.  מזיגת מים לכוסות כשהקבוצה צריכה להצליח להרים יחד את

הבקבוק בעזרת חבלים ולנוע יחד כדי לא להפיל את הבקבוק

מזוג יחד את המים לכוסות.
ול

2. על הרצפה המון מספרים, הילדים צריכים לספור תוך כדי דריכה

על הפתק מ1 עד 20 כשבכל פעם במרכז המעגל דורך רק ילד

אחד...דורש תיאום והבנה שנדרש שיתוף פעולה

 

ועוד....

 

מאת: יעל חלה 

בכיתות גבוהות, לתת להם  משימה של שיתוף פעולה

(לבנות ביחס מגדל מקפלות וכו) ואז לעשות איתם

בקרה על התהליך:
האם היה שיתוף פעולה?
מאת: אסתר קוניה איך הוא התרחש? וכו

קישור למשחקים -

מאת: בת ציון גיאת 

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/
http://www.arvut.org/he/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A82?start=10


מה הוסיפו חברי הקבוצה?

חציית נחל - כל תלמיד יקבל דף נייר (סירה)

 מטרה :עליהם לחצות את הנחל ולהגיע לגדה בקצה השני .

אסור להם לגרור את הסירה על גבי הנהר .

לא ניתן לחצות את הסירה לשניים 

לא ניתן לחצות סירה לשניים .

התרגיל מחייב עבודת צוות .

 

מאת: רונית.

לתת להם לארגן יחד ( בקבוצות) בוקר כיתה או כל

פעילות אחרת, כל קבוצה אחראית על משהו אחר

( מכינה הזמנות/ מכינה אוכל/ אחראית על

מאת: עינת סמואל  התכנית/ מחלקת רשימת מצרכים....)



 
       

לקיום מסגרת חינוכית- חברתית 

ה ָל ָא ׁשְ הִמ ָל ָא ׁשְ ִמ

משחק קצרצר 

1

צרו קופסת משחקים קצרצרים 

לעבודה שוטפת בכיתה/ מסגרת חינוכית 



פעילויות חברתיות נוספות:

אוגדן שת"פ

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%90%d7%95%d7%92%d7%93%d7%9f-%d7%a9%d7%aa%d7%a4-%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%aa%d7%99-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-2/
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...


