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+ קופוני משימה

 של חברי הכיתה רשימת טלפונים

 של השיחות לכתיבה ותיעוד
עם החברים

משימה/שאלה לחבר

עימם יצרנו קשראת כמות החברים חוזרים לכיתה ומסכמים 

חבר אחד
 ביום 

חברה אח˙

חבר אחד ביום  ביום 

חברה אח˙ ביום 
ִהְתַקְּׁשרּו ַלֶּיֶלד/ה ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְלָיְד� 

ַּבִּכָּתה ְוָׁשֲאלּו אֹוָתם 
ֵאיֶזה ִמְקצֹוַע ֵהם 

ֲהִכי אֹוֲהִבים ִלְלֹמד?

חבר אחד ביום 

חברה אח˙ ביום 

ְצרּו ֶקֶׁשר ִעם ָחֵבר ִלְפֵניֶכם 
ִּבְרִׁשיַמת ַהֶּקֶׁשר 

ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו ִלְׁשלֹומֹו

לתכנים ופעילויות נוספות
מוזמנים היכנסו

לבקר באתר  "המרכז החברתי"

בס"ד
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רשימת טלפונים
 של חברי הכיתה 

עיפרון+ "מחברת בידוד"
לכתיבה ותיעוד
 של השיחות 
עם החברים

משימה/שאלה לחבר

חוזרים לכיתה ומסכמים 
את כמות החברים 
עימם יצרנו קשר

חבר אחד
 ביום 

חברה אח˙

 ביום 
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לפניכם רשימת ציוד שנדרשת על מנת לשמור על קשר עם חברי הכיתה בזמן הבידוד:
1. אנא בדקו שיש לכם את כל הציוד ברשימה

2. מלאו אחר המשימות המצורפות בקופונים ותעדו "מחברת הבידוד"



חבר אחד ביום 

חברה אח˙ ביום 

ְצרּו ֶקֶׁשר ִעם ָחֵבר ִלְפֵניֶכם 
ִּבְרִׁשיַמת ַהֶּקֶׁשר 

ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו ִלְׁשלֹומֹו

חבר אחד ביום 

ִסְפרֹו 3 ַּתְלִמיִדים ַאֲחֵריֶכם חברה אח˙ ביום 
ִּבְרִׁשיַמת ֶקֶׁשר. 

ַהַּתְלִמיד/ה ֶׁשָּיְצאּו ָצרּו ִעָּמם ֶקֶׁשר
 ְוָׁשֲאלּו אֹוָתם 

ָמה ַהִּמְׂשָחק ָהָאהּוב ֲעֵליֶהם?

חבר אחד ביום 

ִסְפרֹו 5 ַּתְלִמיִדים ַאֲחֵריֶכם חברה אח˙ ביום 
ִּבְרִׁשיַמת ֶקֶׁשר. 

ַהַּתְלִמיד/ה ֶׁשָּיְצאּו ָצרּו ִעָּמם ֶקֶׁשר
 ְוָׁשֲאלּו אֹוָתם 

ָמה ֵהם ֲהִכי אֹוֲהִבים ֶלֱאֹכל?

ם 1 לבידוד
יו

יום 2 לבידוד

יום 3 לבידוד

כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי- ספדה, המרכז החברתי. 



חבר אחד ביום 

ִהְתַקְּׁשרּו ְלָחֵבר/ה חברה אח˙ ביום 
ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִּבְרִׁשיַמת ַהֶּקֶׁשר 

ְוָׁשֲאלּו אֹוָתם 
 ִמי ָּגר ִאָּתם ַּבַּבִית?

חבר אחד ביום 

ִסְפרֹו 10 ַּתְלִמיִדים ַאֲחֵריֶכם חברה אח˙ ביום 
ִּבְרִׁשיַמת ֶקֶׁשר. 

ַהַּתְלִמיד/ה ֶׁשָּיְצאּו ָצרּו ִעָּמם ֶקֶׁשר
 ְוָׁשֲאלּו אֹוָתם 

ָמה ֵהם ֲהִכי אֹוֲהִבים ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

חבר אחד ביום 

חברה אח˙ ביום 
ִהְתַקְּׁשרּו ַלֶּיֶלד/ה ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְלָיְד� 

ַּבִּכָּתה ְוָׁשֲאלּו אֹוָתם 
ֵאיֶזה ִמְקצֹוַע ֵהם 

ֲהִכי אֹוֲהִבים ִלְלֹמד?

ם 4 לבידוד
יו

יום 5 לבידוד

ם 6 לבידוד
יו

כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי- ספדה, המרכז החברתי. 



למערכי ˘יעור חבר˙יים
היכנסו לבלוג 

י˘ לכם ˙כניו˙
חיזו˜ים בכי˙ה?

ערכ˙ חיזו˜ים מלאה 

ועוד הרבה תכנים
נוספים...

לחצו והיכנסו

לחצו והיכנסו

לחצו 
והיכנסו
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אתר המרכז החברתי

 

קבוצת הפייסבוק 

"ילדים אוהבים חברים"

 
 

קבוצת הווטסאפ 

בחברות,
 

נופר ירושלמי- ספדה
יועצת חינוכית ומנחה חברתית 

להורדה
תכנית מניעת חרם 

מה עוד?

כל הזכויות שמורות 
לנופר ירושלמי- ספדה, המרכז החברתי
www.m-hevrati.co.il  053-3569499

לשימוש אישי בלבד, אין להעתיק או לעשות שימוש ברבים 
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