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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?

אני נוהגת אחרי כל הפסקה לתת מקום לשיח רגשי- חברתי. זה כתוב

בתכנון השבועי. לכל ילד יש בקלמר 3 מקלות ארטיק "רמזור"

(אדום,צהוב,ירוק) אני עוברת ביניהם וכל אחד מראה את הצבע של 

מצבו

אדום - זקוק לשיחה ובירור מידי

צהוב- זקוק לשיתוף בהרגשה

ירוק - נהנתי בהפסקה.

פונה מידית אל ה"אדומים" ומבקשת מהם לבצע בירור או בתחילת

השיעור או בהפסקה הבאה(מעדיפים להשלים בתחילת השיעור). 

השיח ביניהם מתחיל עם כתיבה :

 א.מה קרה?

ב.מה עשיתי?

ג.מה יכולתי לעשות אחרת?

ד.ממי עלי לבקש סליחה?

בשלב הבא הם מקריאים אחד לשני ומשלימים.

המשלימים מקבלים ממני כמובן חיזוק חיובי על הדרך. (מניסיון הם

מחכים לכך אחרי ההפסקה).

מאת: דניאלה יחיה

מוסיפה בכיתה  "לוח המעשים הטובים" הילדים שחוו

הפסקה נעימה משתפים בחוויה עם מי היה להם כייף

ואיזה מעשה חברי היה , והאם שמו לב בהפסקה לילד

שיושב ב"ספסל החברות" והזמין אותו למשחק ( ספסל

שנועד למי שקצת קשה לו בהפסקה ) ואני מזמינה

אותם לצבוע לב ולרשום את שמם. מאוד אוהבים את

מאת: דניאלה יחיההשיתוף והלבבות.

קישור לכרטיסיות שיח- 

שתפה: אילנית
ישראלי

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/112227360702308/posts/280541660537543/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/112227360702308/posts/280541660537543/?sfnsn=mo


מה הוסיפו חברי הקבוצה?

אני כמחנכת בחט"ב תמיד החלפתי להם מקומות. הם ידעו את

זה כנוהל. כל הזמן היתה תנועה כל שבועיים שלושה הייתי עושה

הכנה לעניין ומחליפים. זה יצר הכרויות חדשות יוזמות חברתיות

חדשות...

בנוסף נתתי להם במסגרת שיעור חברה/כישורי חיים או איזה שם

שיש לזה בכל בית ספר, לבחור את מה שהם הכי טובים בו והכי

אוהבים כתחביב והם יצרו פעילות של שעה לכיתה. כך כל אחד

הרגיש טוב וחשף צדדים שאחרים לא הכירו ויכלו להתחבר אליו.

בנוסף, דאגתי שיעשו בקבוצות בוקרי כיתה - לכל קבוצה היה

תפקיד וכך היו צריכים לפעול בשיתוף פעולה והבקרים האלו היו

הכי מושקעים ומלאי תוכן ולא היו מפסידים אותם בעד שום הון

 

ממאת: יעל חלה 

אני רוצה לשתף אתכם במיני תכנית שעשיתי השנה- גישור.

 בעזרת הספר "לגעת באמת"

פעילות הפתיחה שערכתי לתלמידים (כיתה ב') הייתה כזו

(ניתן לבצע התאמה לבוגרים)

הדפסתי חלקי פאזל עם הפכים.

חילקתי לכל תלמיד/ה כרטיסייה וללא הנחייה הם היו

צריכים למצוא את הבנזוג.

משם יצאנו לשאלות מי הבנזוג של? מה שונה בינכם אך גם

מה דומה?

ובהמשך ל"גשר" ושבכל שונה יש גם דומה וכך הלאה...

פעילות שיכולה להתאים גם לעיסוק בקונפליקיטים
 

מאת: נופר ספדה, המרכז החברתי 



 
       

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 



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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לקיום מסגרת חינוכית- חברתית 

ניפגש במשאלת
לב הבאה...


