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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?

מורה הביאה בלונים לבית הספר וביקשה מהילדים למלא את הבלונים

ושכל אחד יכתוב את שמו על הבלון. לאחר מכן הם התבקשו להשליך את

כל הבלונים למרכז בזמן שהמורה עירבבה אותם מקצה לקצה. המורה

נתנה להם 5 דקות למצוא את הבלון, כל אחד עם שמו. הילדים התרוצצו,

ניסו מאוד אבל ככל שהזמן עבר, אף אחד לא מצא את הבלון שלו... ואז

המורה אמרה להם לקחת את הבלון הכי קרוב אליהם ולתת אותו לאדם

ששמו עליו. תוך פחות משתי דקות לכולם היה בלון משלהם. לבסוף

המורה אמרה: "בלונים הם כמו אושר. אף אחד לא ימצא את זה אם יחפש

את שלו בלבד. במקום זאת, אם לכולם יהיה אכפת זה מזה, הם ימצאו את

האושר שלהם מהר יותר" 

 

שיתפה: אסנת עסיס

שנקראת "יומן אושר"באפליקציה יעל חלה שיתפה אותנו
 לתרגול הוקרת תודה 

קישור לאתר 
עברית במחשבה תחילה
מצגת: הלב אומר תודה 

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.lashon.co/blank-6


 
       

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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ניפגש במשאלת
לב הבאה...


