
תכנית מניעה

נכתב ונאסף ע"י 

נופר ירושלמי- ספדה

המרכז החברתי

 למען האושר החברתי של תלמידי ישראל למען האושר החברתי של תלמידי ישראל



חייבים לעשות משהו בנושא!

עוד ועוד סיפורי חרם נחשפים ומקבלים הד. 

זה עצוב, זה כואב, זה צורב כל פיסה בחיינו וזה חייב להיפסק!

 

תופעת החרם נפוצה בעיקר בגילאי ביה"ס היסודי אך לא רק. היום כבר בגיל הגן יש שיח

בנושא וניצני חרם מתחילים בדוגמת משפטים:" אל תשחקי עם __ " "אם תשחק עם ___ לא

אהיה חבר שלך".

בגילאים בוגרים חט"ב ותיכון הדיווחים בנושא חרם פוחתים כי לרוב מתגבשות קבוצות חברים

אולם תחושת בדידות יכולה ללוות גם בגילאים אלו.

השימוש בביטוי "חרם" הפך לשכיח בשנים האחרונות ולא בטוח שבהקשרים נכונים, לא כל

דחייה חברתית היא חרם וחשוב לתת את הדעת על כך.

חשוב להסביר לתלמידים (ולהורים) את הנוסח המדויק לחרם, יש הגדרות שונות אך בבסיס

כולן ההבנה שחרם הוא נידוי מוחלט של קבוצת אנשים כנגד הפרט.
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 אחד יכול לעצור זאת ע"י דיווח

 ע"י נתינת כתף חברית

ע"י מסע שכנוע כנגד זה ועוד.

לפניכם 4 מפגשים שהם בסיס לעבודה חינוכית בנושא דחייה חברתית וחרם. תכנית זו

מטרתה להעביר מסר שמספיק חבר/ה אחד כדי למנוע חרם:

עודדו את התלמידים לקחת אחריות חברתית בנושא ולמנוע את החרם הבא.

בס"ד

ֵחֶרם
תכנית מניעה



הכרת מושגים. כלים
להתמודדות עם רגשות שליליים:
קינאה, עלבון וכד' ותסכול. הבנת
הצורך הבסיסי החברתי של
כולנו: תחושת שייכות ושיאהבו
אותנו. "מה ששנוא עלייך אל
תעשה לחברייך".

חיבור רגשי
הילדים יגלו אמפטיה לנושא אך לא
ממקום אישי אלא ממקום חברתי

סוציאלי (הרחקת הבעיה האישית ושיח
"על"). יצירת סקרנות חברתית, עידוד
להכלה וראיית האחר "ואהבת לרעך

כמוך". רציונאל חברתי

חיבור אישי
לאחר שיש חיבור רגשי לנושא
והכרת מושגים בסיסיים ניתן

להעמיק בשיח ולשוחח על היבטים
חברתיים אישיים. 

עשייה

כדי למנוע את החרם הבא? 
כדי לקרב לבבות?

כדי שנלמד להכיר?

עד כה שוחחנו ונתנו ביטוי רגשי
כעת שלב המעשים, מה עושים...
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תכנית מניעהֵחֶרם

4 שלבים לקיום תכנית מניעה
דרכי ביצוע
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מי אוהב לבוא לכיתה? 

"חברים" בביה"ס זה דבר חשוב?             

בכיתה שלנו "כולם חברים"?

למי יש חברים בכיתה?

מי היה רוצה עוד חברים בכיתה או בביה"ס?

מי פעם נפגע מחבר/ה?

מי פעם פגע/העליב חבר/ה?

 נושא השיעור: חבר לשם מה? 

               מטרה: הבנה של צרכי חברות והיחסים הדדיים.

*לשיעור זה מצורף קובץ פעילות- קישור
פתיחה- 

משחק פתיחה "הרוח נושבת" בנושא חברים.
כללי המשחק: בכל פעם מציגה המורה שאלה. תלמידים שמסכימים עם השאלה נעמדים וכל

העומדים מחליפים מקומות ביניהם.

שאלות למשחק (השאלות נכתבו במדרג, משאלה כללית לממוקדת יותר):
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

המורה תחזק את התלמידים על תשובותיהם הכנות ותסביר שאנו מקיימים שיעורים אלה על מנת

למנוע פגיעה עתידית ולייצר אקלים כיתה חברתי.

           השיעור- 

המורה תבקש מכל התלמידים שעברו מקום, באחת מהשאלות לפחות, לעמוד (סביר להניח שאלו

יהיו מרבית התלמידים) היא תשקף לתלמידים את הנתון שלכל אחד מאתנו: 1. יחסים עם חברים 2.

למרביתנו עיסוק ביחסים חברתיים .

המורה תחלק לכל תלמיד/ה את הדף המצורף שבו ישתפו התלמידים בתשובותיהם אודות יחסים

חברתיים. קישור.

סיכום- אספו נתונים מדפי המשימה שחילקתם לתלמידים ורכזו אותם בכתיבה על הלוח.
הגיעו עם התלמידים להבנה כי "כולנו רוצים חברים" שיש הדדיות ביחסים עם חברים. קירבה

של חבר/ה נעימה לנו ונעימה גם לחבר/ה.

 

. . . י כ
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בס"ד

שיעור מס' 1- חיבור רגשי 

ֵחֶרם
תכנית מניעה

https://m-hevrati.co.il/wp-content/uploads/2021/09/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A81-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%9D-.pdf


חרם ניתן ואפשר למנוע. מספיק חבר אחד לעצור את זה

"כולנו רוצים חברים" יש הדדיות ביחסים עם חברים. קירבה של חבר/ה נעימה לנו

ונעימה גם לחבר/ה.

 נושא השיעור: כשיודעים- מבינים.

               מטרה: הבנה מושגים חברתיים בסיסיים. דחייה חברתית לעומת חרם.

 

*לשיעור זה מצורף קובץ פעילות- קישור
פתיחה- 

את השיעור נפתח בסרטון שממחיש דחייה חברתית

גילאים צעירים ב-ד מתוך ילדי בית העץ- קישור 

מכיתה ה' ומעלה  מתוך הסדרה "סליחה על השאלה"

"סליחה על השאלה חרם ובריונות"- קישור 

          

        השיעור- 

גילאים צעירים- בחרו מספר שאלות מהכרטיסיות המצורפות, חלקו לתלמידים ונהלו שיח עם

התלמידים אודות הנושא. 

שאלות חובה לדעתי: - מה זה חרם?

                                -כיצד ניתן למנוע חרם?

גילאים בוגרים, כיתה ה' ומעלה- קובץ מצורף. בדומה לתכנית חלקי את כרטיסיות השאלות

בין תלמידי הכיתה ואת דף התשובות לכל תלמיד (שכולם יוכלו לענות)  ונהלו שיח אודות

השאלות. קישור.

המלצה אישית- אספו את דפי התשובות מהתלמידים בסוף השיעור. ניתן ללמוד מהתשובות הרבה.

 

סיכום- אספו נתונים מדפי המשימה שחילקתם לתלמידים ורכזו אותם בכתיבה על
הלוח. הגיעו עם התלמידים להבנות:

.1

.2

 . . . י כ
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בס"ד

שיעור מס' 2 - רציונאל חברתי 

ֵחֶרם
תכנית מניעה

https://m-hevrati.co.il/wp-content/uploads/2021/09/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-2-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%97%D7%A8%D7%9D.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d5QcFdl3Xsg
https://www.youtube.com/watch?v=d5QcFdl3Xsg
https://www.youtube.com/watch?v=xVExqI1jHG0


 נושא השיעור: אני וכיתתי. אני וחבריי.

               מטרה: שייכות והשתייכות היכן אני ב"מפה הכיתתית"?

 

פתיחה- 
את השיעור נפתח במצגת אינטראקטיבית- קישור  מתוך מט"ח.

לגילאים בוגרים יש אפשרות להשתמש בדף המצורף- קישור. ולבקש מהם למקם את

עצמם ב"מפה החברתית" של הכיתה

          
        השיעור- 

קיימו שיח אודות התחושות של תלמידים שונים בכיתה אודות המיקום החברתי שלהם.

אם השתמשתם בדף המצורף בקשו מתמידים לשתף במפה החברתית שלהם.

הכירו לתלמידים את המושג, שייכות- הגדרה קישור 

 

סיכום- נגיע עם התלמידים למסקנה שבכיתה רמות שונות של השתייכות ומכיוון
שהבנו שחשוב לייצר תחושת שייכות לכל באי הכיתה נחשוב יחדיו כיצד נוכל

לעשות זאת. רכזו על הלוח רשימת רעיונות.

 

. . . י כ
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בס"ד

שיעור מס' 3 - חיבור אישי

ֵחֶרם
תכנית מניעה

שיעור הכרות נוסף ניתן להוריד מהבלוג- קישור

https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/belong/story_html5.html
https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/belong/story_html5.html
https://m-hevrati.co.il/wp-content/uploads/2021/09/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-3-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%9D-.pdf
https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/pama/Approaches/Pages/belonging.aspx
https://m-hevrati.co.il/%d7%9e%d7%9c%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/


 נושא השיעור: חרם, אנחנו נעצור את זה

             מטרה: יבינו כל תלמיד ותלמידה בכיתה שבזכותם ניתן למנוע חרם.

 

נדרש: בריסטולים, חומרי יצירה, טושים וכדומה

 

פתיחה- 
מדרש תמונה- קישור. הציגו את השקף המצורף בו נתן לראות קבוצת תלמידים כנגד

תלמיד אחד ושאלו את התלמידים לאור מה שלמדנו עד כה מה הם רואים?

בקשו מהם להשתמש במושגים שנלמדן "חרם" "קבוצה כנגד תלמיד/ה" "קבוצת שייכות"

"תלמיד שקוף"

          
        השיעור- 

יצירת סטיקרים כנגד דחייה חברתית וקבלת אחריות חברתית.

חלקו את הכיתה לקבוצות (המורה מחלקת לקבוצות ולא רנדומלית) ובקשו מכל קבוצה

לייצר סטיקר יצירתי

 

סיכום- הצגת הסטיקרים לכיתה 
וחתימה על התחייבות שלא לקחת חלק בחרם או בדחייה חברתית קבוצתית.

קישור.

את הסטיקרים והחתימות רצוי לתלות בלוחות התוכן בכיתה.

 

 

. . . י כ
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בס"ד

שיעור מס' 4 - עשייה

ֵחֶרם
תכנית מניעה

https://m-hevrati.co.il/wp-content/uploads/2021/09/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-4-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%9D-.pdf
https://m-hevrati.co.il/wp-content/uploads/2021/09/%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94-%D7%93%D7%A3-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-.pdf
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פעילויות חברתיות נוספות שיכולות להתאים:

אמנה חברתית
מדגישים את ערכי החברות

קישור

מבחן החברות
מהי חברות בשבילך?

קישור

אקלים כיתה חברתי נדרש לתחזק
ולכן רצוי ומומלץ להמשיך

 ולקיים פעילויות ושיעורים נוספים בנושא.

בס"ד

ֵחֶרם
תכנית מניעה

מה עוד?

עד כאן 4 שיעורים שמטרתם העלאת נושא החרם למודעות והתחלה של קיום
תכנית מניעה לחרם ודחייה חברתית.

כולי תקווה שמתוך שיעורים אלו ילמדו התלמידים לייצר אמפטיה לסובבים
אותם, לראות את כל תלמידי הכיתה ולקיים יחסים חברתיים שוויוניים ומכילים.

 
בשנים האחרונות יש לנו שותפים נוספים להתמודדות עם חרם ה-

"רשתות החברתיות" כאן לא התייחסתי לנושא אך חשב לתת על זה את
הדעת (אתייחס לנושא בהמשך. עקבו אחריי)

https://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%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%9e%d7%91%d7%97%d7%9f-%d7%94%d6%b7%d7%97%d6%b2%d7%91%d6%b5%d7%a8%d7%95%d6%bc%d7%aa/


ֵחֶרם
תכנית מניעה

ם=  .  חברי . . י כ

ת חה נפשי ו ו ת=ר או י בר
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ספסל חברות 

בס"ד

פעילויות חברתיות נוספות 
שניתן לקדם (המשך לשיעור 4)

סיירת חברים 

סיסמאות וסטיקרים
עוזרים לקליטה והפנמה של מסר 

חבר אחד ביום 

המשיכו לעקוב אחר המרכז החברתי אכתוב על כל אחד
מהאפשרויות בהמשך...



לקריאה נוספת לצוות החינוכי מאת מכון טמיר לפסיכותרפיה קישור

התמודדות עם חרם מצמיחים. קישור

פעילות של חם של התנועה הקיבוצית. קישור 

שיר השיימיניג- פסטיגל. קישור 

 למעשים שלכם ברשת יש השפעה על המציאות קישור

המשך לפעילות בנושא רשתות חברתיות ותדמית קישור
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ֵחֶרם
תכנית מניעה

בס"ד

לקריאה נוספת

חלילה אתם באירוע חרם ונזקקים לפרוטוקול הכוון
היעזרו ב...

פרוטוקול החרם שכתבו קולגות יקרות-  קישור 

https://www.tipulpsychology.co.il/therapy/children/%D7%97%D7%A8%D7%9D-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.html
https://matzmichim.org.il/boycott/
https://www.kibbutz.org.il/sites/default/files/sh_act_files/%D7%97%D7%A8%D7%9D_1.pdf
https://www.kibbutz.org.il/sites/default/files/sh_act_files/%D7%97%D7%A8%D7%9D_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0lyWmXjEqqw
https://www.youtube.com/watch?v=0lyWmXjEqqw
https://www.youtube.com/watch?v=xSRKrpyVLCo
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%94%d7%aa%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%99/
https://m-hevrati.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%99/


לעוד פעילויות חברתיות בקרו ב...

אתר המרכז החברתי

קבוצת הפייסבוק 

"ילדים אוהבים חברים"
 

קבוצת הווטסאפ 

. . . י כ

ם  י ם חבר הבי ם או די ל י

כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי- ספדה, המרכז החברתי
www.m-hevrati.co.il

עד כאן לפעם זו.
זה היה רק על "קצה המזלג" 

אבל ...
התחילו לפעול

 ויחד נצליח

בס"ד

בחברות,
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

