
כאן נתכונן לחופש הגדול.

נבין כי הוא מגיע... נתכונן... ונוכל לצאת בשלווה ובתחושה שהתלמידים יקיימו

מפגשים חברתיים במהלך החופשה.

 

לפניכם משימות שנדרשות לביצוע ע"י התלמידים אבל הן חייבות שיתוף פעולה עם

חבר/ה נוספים. 

משימות אלו משימות לתלמידים בחופשת הקיץ. 

 כללים מותאמים לכל כיתה:

אפשר להחליט שעל כל תלמיד/ה לבצע 5 משימות עם 5 חברים שונים או להחליט

שהמשימות בקבוצות וכד'. כללים לביצוע משימות יבחרו כל מורה בהתאם לכיתה

שלו/ה.

כדי לתרגל את עשיית המשימות באופן מיטיב כדאי לבקש מהילדים משימה אחת

לבצע טרם היציאה לחופשה. חשוב שבמשימה זו המורה יבחר את הרכב

התלמידים ולא ינחו המורים לבחירת חברים חופשית.

 
. . . י כ

ם  י ם חבר הבי ם או די ל י

כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי- ספדה, המרכז החברתי
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בס"ד

למקומות... היכון...  
                              חופש גדול ... צא! 



חברו חמשיר על 
עצמכם 

או הכיתה 

המשימה בוצעה עם ....

אתגר המשימות לחופשת הקיץ של כיתה ______

לפניכם 8 משימות שונות עליכם לבצע את המשימות עם חברים 

במהלך חופשת הקיץ. כל משימה עם חבר/ה שונים, אין לחזור על משימה עם

אותם חברים. ניתן לבצע את אותה המשימה מספר פעמים עם חברים שונים!

 

דגשים נוספים (אם יש):

__________________________________________________________
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הכינו מצגת 
בנושא שמעניין אתכם 

המשימה בוצעה עם ....

הכינו לכיתה 
דף תרגול בחשבון

המשימה בוצעה עם ....



המלצת טלוויזיה.
ספרו על סדרה או סרט 

שראיתם בחופשה

המשימה בוצעה עם ....
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בישול. הכינו ארוחת בוקר
או ערב עם חבר. צלמו

תמונות ושתפו את הכיתה
במפגש ובמתכונים 

המשימה בוצעה עם ....

הייתי רוצה בשנה הבאה...
חשבו על פעילות שהייתם
רוצים לבצע בכיתה בשנה

הבאה והכינו אותה 

המשימה בוצעה עם ....

אישיות מפורסמת.
בחרו אישיות והציגו את 

פועלה בכיתה באופן יצירתי. 

המשימה בוצעה עם ....

המלצת ספרים. הכינו 
לכיתה המלצה על ספר 

שקראתם לאחרונה 

המשימה בוצעה עם ....
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כל דבר שתרצו...
בחרו משימה משותפת וערכו

אותה

המשימה בוצעה עם ....

ניסוי מדעי.
ערכו ניסוי. צלמו את הדרך

והתוצאה והציגו לכיתה

המשימה בוצעה עם ....



צוות חינוך,

זה בידיים שלנו לעודד יצירת קשרים חברתיים, לייצר אקלים כיתה חברתי, לפתח תחושת

שייכות לכל באי הכיתה ולעזור במניעת דחייה חברתית.

מרגישים שאתם פועלים הרבה לטובת אקלים הכיתה החברתי?

משתמשים ומכירים את התכנים של אתר המרכז החברתי?

הצטרפו אליי לתכנית השגרירים החברתיים של חופשת הקיץ 

ותהנו מתכנים ייחודים רק לשגרירים.
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מארז מתנה למורה

להצטרפות לתכנית
שגרירים חברתיים 

 מעניקים מתנה
השנה

משמעותית 

https://m-hevrati.co.il/affiliate-home/%d7%a9%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a0%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/
https://m-hevrati.co.il/product/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94/
https://m-hevrati.co.il/product/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94/
https://m-hevrati.co.il/affiliate-home/%d7%a9%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a0%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/
https://m-hevrati.co.il/affiliate-home/%d7%a9%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a0%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/


עד כאן קובץ משימות לחופשת הקיץ.

באתר המרכז החברתי תמצאו עוד מגוון תכנים לסיכום שנה 

קבוצה חברתית,

תכנית מניעם חרם ועוד.

 

 

 

 

רוצים להמשיך ולהנות מתהכנים? עקבו אחרינו ברשתות השונו.
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למקומות... היכון...  
                              חופש גדול ... צא! 

לעוד פעילויות חברתיות ותכנים
בנושא למידה חברתית ליחצו- 
והכנסו לאתר המרכז החברתי  

https://m-hevrati.co.il/
https://m-hevrati.co.il/
https://m-hevrati.co.il/


לעוד פעילויות חברתיות ותכנים
בנושא למידה חברתית ליחצו- 
והכנסו לאתר המרכז החברתי  

בקרו בקבוצת הפייסבוק
 "ילדים אוהבים חברים"

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ 
הכי חברתית ברשת 

עקבו אחרינו גם באינסטוש

אחנו גם בטיק טוק !

בכל 
רשתות החברתיות.

ה

תכנית גפ"ן 6842 
וגם ב

בחברות,
נופר ירושלמי- ספדה

יועצת חינוכית ומנחה חברתית 

https://m-hevrati.co.il/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://www.instagram.com/m_hevrati/
https://m-hevrati.co.il/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://www.instagram.com/m_hevrati/
https://www.tiktok.com/he-IL/
https://www.tiktok.com/he-IL/
https://m-hevrati.co.il/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://www.instagram.com/m_hevrati/
https://www.tiktok.com/he-IL/

