
ו בשבט בהיבט החברתי  "ט

התבוננות אישית וקבוצתית -יער כיתתי
על אקלים הכיתה

.יועצת חינוכית ומנחה חברתית
כותבת תוכן חברתי ויוצרת הערכה , מרצה, מנחה

כישורים לקשר חברתי "

ד"בס



...להיות עץ
לפניך עצים שונים בחר את העץ שהינך  

...מתחבר אליו ורשום

•

•

•





בריסטול  / על דף גדול
הדביקו את עצי הילדים

.שנבחרו
?מה התקבל 



.  עציםשטח שבו יש צפיפות גבוהה של

(.אנטרטיקהמלבד)כדור הארץ  יערות נפוצים בכל יבשות

(  פחות משלושים אחוז מהשטח היבשתי של פני כדור הארץ)ר "קממיליון39-כ, כיום

.אך שטח זה קטן בהתמדה בעקבות כריתת עצים, הם יערות

עם צמחייה  , יערות מכילים בדרך כלל מספר גדול של עצים הצומחים בגבהים שונים

בית גידול למינים רבים של בעלי חיים  יער בצורתו הטבעית הוא. נמוכה בקרקעית היער

,  בהם מינים רבים הנמצאים בסכנת הכחדה שנפוצים רק ביערות מסוימים, וצמחים

.והריסת היער גורמת להכחדתם

(ויקיפדיה: מתוך)

?רַעַמהו י



אתמצאו
הקשר

בין
היערמאפייני

לבין
?כיתתנו





פקודת היערות  
1920

בסביבה עירונית " ריאות ירוקות"יערות היו מאז ומתמיד עניין חשוב הם משמשות 

"חוק היערות"חוקקו הבריטים את 1920בשנת ...    ובמדינת ישראל כבר

.שמטרתו הייתה פיקוח ושמירה על כלל היערות בארץ

עם הקמת המדינה הוקם גוף שומר יערות  

"מחלקת הייעור"שנקרא 

–ל "הפך גוף זה לקק1960בשנת 

.שמטפח ומקימה יערות בישראל, קרן קיימת לישראל

?מדוע לדעתכם היה צורך בפקודת היערות



"הכיתתייער"האתשהרכבנו לאחר

שאתםהעציםמכלשמורכב

.ולמדנו על חשיבות היערות

""אתנכתובביחד, כעת

כיתתנובותקייםנוילעשתשמור

ובטוחמהנה ,טובחברתיאקלים

הכיתתיהיערפקודת





ו בשבט חברתי"ט

"כי האדם עץ השדה"

,  אנו תוקעים שורשים" עץ"בכל אחד מאיתנו חבוי 

.מצמיחים ענפים ופירות בהתאם לשורשנו ולסביבה בה אנו חיים

רגשות והתנהגויות, כוונות, מעשים, בעצמו תכונות" נוטע"כל אחד 

כשם שנוהגים לשמור על ".יער הכיתתי"מוסיפה ויוצרת שינוי ב" נטיעה"כל 

.חוקים? היערות והטבע כך נשמור על כיתתנו ומה יעזור לנו בכך



ו בשבט חברתי"ט

בפעילות זו ערכנו הקבלה בין העצים והיערות  

.לבנינו התלמידים בתוך היער הכיתתי

וההנאה שמסבים לנו היערות יהוו לנו הרוגע , מי ייתן והשקט

.התנהגותי מיטבי-לימודי-השראה לאקלים כיתה חברתי



...  עד כאן

.ו בשבט בהיבט החברתי"ט

מקווה שפעילות זו הייתה לכם לעזר 

,בחברות

נופר ירושלמי ספדה



...מוזמנים להמשיך ולהתעדכן ב

"המרכז החברתי"הפייסבוקדף 
"ילדים אוהבים חברים"הפייסבוקקבוצת 

"נופר ספדה"היוטיובערוץ 
לעזרים חברתיים  " המרכז החברתי"ואתר האינטרנט 

ופעילויות להורדה

https://www.facebook.com/nofarys/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976/
https://www.youtube.com/channel/UCSRzPzzCSNtvry4-rZXqyUw?view_as=subscriber
https://www.m-hevrati.co.il/sto-3.html

