
רביעישלישי

שניראשון לוח חופש כיתתי 

חמישי

שבת שישי

הורה בחופש הגדול 

לארגן מפגש כיתתי

לקבוע עם חברים מפגש
חוץ ביתי- פארק/בריכה

וכדומה

אחת לשבוע- להזמין
חברים אליכם הבייתה 

יוצרים לוח חופשה
חברתי. כיתתי ואישי 

פרי או חטיף  לנישונושים "ספונטני. מוזמנים עם הילדים + "ניפגש ביום ___ למפגש כיתתיהודעה בווטסאפ הכיתתילא חייבים להיות בוועד כדי לכתוב
הם יגיעו בפעם הבאה.לא מבטלים מפגש בגלל ה"לא מגיעים" 

הזמנה הדדית 
הזמינו אתכם? דאגו שבוע
לאחר מכן  להזמין אליכם .

נופר
 ירושלמי ספדה 



שבת שישיחמישירביעישלישישניראשון 

הורה בחופש הגדול 

לארגן מפגש כיתתי

לקבוע עם חברים מפגש
חוץ ביתי- פארק/בריכה

וכדומה

אחת לשבוע- להזמין
חברים אליכם הבייתה 

יוצרים לוח חופשה
חברתי. כיתתי ואישי 

פרי או חטיף  לנישונושים "ספונטני. מוזמנים עם הילדים + "ניפגש ביום ___ למפגש כיתתיהודעה בווטסאפ הכיתתילא חייבים להיות בוועד כדי לכתוב

הם יגיעו בפעם הבאה לא מבטלים בגלל ה"לא מגיעים" 

הזמנה הדדית 
הזמינו אתכם? דאגו שבוע
לאחר מכן  להזמין אליכם 

לוח חופש כיתתי 

נופר ירושלמי ספדה 

המורים יצאו לחופש - ההורים לא.

חודשיים ניתוק חברתי זה הרבה זמן בעבור ילדים ולכן, לא נעשה זאת.
יוצאים לחופש ולא שוכחים את החברים.

תכננו את הזמן החברתי של הילדים שלכם, דאגו לשמירה על קשר חברתי, הזמינו אליכם
הביתה וקבעו מפגשים חברתיים גם בחוץ. 

רוצים ילד/ה חברתיים? בעלי מיומנויות חברתיות ויחסים חברתיים תקינים?
אז צריך לעבוד בשביל זה... גם בחופש הגדול.

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

הורה בחופש הגדול!

מצורף לוח SUMMER  FRIEND'S חופש גדול לתכנון זמנים חברתיים לילדים שלכם ולכיתתם.
מוזמנים לשתף את ההורים ולשתף אותנו ברשתות החברתיות בתכנון שלכם 

שיתפתם? תייגתם? קבלו מאתנו קובץ חברתי לילדים שלכם.

בס"ד



שבת שישיחמישירביעישלישישניראשון 

חייבים לשבץ
4 מפגשים כיתתיים 

4 ימים למפגשים חברתיים אצלכם בבית + הזמנה הדדית= 8 מפגשים 
חוק כיתתי: הזמנה הדדית.    חבר שהוזמן- מזמין שבוע לאחר מכן 

המפגשים יקבעו בימים שונים כדי לאפשר הגעה מרבית.
מפגש נקבע ומי שיכול מגיע- לא מבטלים בגלל מי שלא מגיע.

קיבלתם חוברות עבודה לחופש? קבעו מפגש למידה עם חבר/ה נוספים

ילדי כיתה ___ עולים לכיתה ___
וממשיכים לשמור על קשרים חברתיים גם בחופש הגדול 

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



שבת שישיחמישירביעישלישישניראשון 

הורה בחופש הגדול 

לארגן מפגש כיתתי

לקבוע עם חברים מפגש
חוץ ביתי- פארק/בריכה

וכדומה

אחת לשבוע- להזמין
חברים אליכם הבייתה 

יוצרים לוח חופשה
חברתי. כיתתי ואישי 

או חטיף  לנישונושים "ספונטני. מוזמנים עם הילדים+ פרי"ניפגש ביום ___ למפגש כיתתיהודעה בווטסאפ הכיתתילא חייבים להיות בוועד כדי לכתוב

הם יגיעו בפעם הבאה לא מבטלים בגלל ה"לא מגיעים" 

הזמנה הדדית 
הזמינו אתכם? דאגו שבוע
לאחר מכן  להזמין אליכם 

לוח חופש כיתתי 

נופר ירושלמי ספדה 

המורים יצאו לחופש - ההורים לא.

 להורים השפעה גדולה על הרווחה החברתית של ילדיהם. 
כמו שאתם דואגים לכל צורכיהם הבסיסיים: אוכל, לבוש, מיטה חמה כך דאגו 

גם לחברים שיעניקו להם אושר ובריאות.

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

הורה בחופש הגדול!

הילד/ה מתקשים חברתית?
אל תשאירו אותם לבד.

צרו קשר להתייעצות איתי או עם מי מהמנחים החברתיים 

צרו קשר 

https://m-hevrati.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%99/%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%9d/
https://m-hevrati.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%99/%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%9d/
https://m-hevrati.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%99/%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%9d/


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/

