
....יש להכין

בקבוק פלסטיק ריק•

.1נספח , חובה/לגזור את הקלפים עגולים אמת•

.  2נספח , לגזור את כרטיסיות השאלות•

"כישורים לקשר חברתי"פוסטר או ערכה •

2-10... מספר המשתתפים

8-13: גיל

:הוראות המשחק

לוח הפוסטר או על  חובה על / מפזרים באופן אקראי את הקלפים העגולים אמת1.

.1נספח ( . פזרו אותם בחדר)קלפי הערכה 

ערמת  -ו" אמת"שאלות ערימת. ערמות של הכרטיסיות במרכז הפוסטר2מניחים 2.

.2נספח ". חובה"כרטיסיות 

מחליטים איזה צד בבקבוק הוא3.

"  אמת"ואיזה צד שאלות " חובה"צד משימות 

כל שחקן בתורו מסובב את הבקבוק ומרים  . מתחילים במשחק לפי תור שנקבע4.

.חובה/כרטיסיית שאלה בהתאם למה שיצא בבקבוק אמת

אם הצליח השחקן לעמוד במשימה או לענות על שאלה הוא לוקח מלוח המשחק  5.

מיומנות אחת מכלל " חשף"ובכך . את אחד מקלפי העיגולים המונחים עליו

.  המיומנויות

עם  (. בסיום כל משימה ולפני המעבר לשחקן הבא)בשלב זה מתקיימת עצירה *** 

חשיפת המיומנות שואלים את הילדים כיצד מיומנות זו רלוונטית לכישורים 

לעשות הקשר  ומנסים מסבירים את אותה מיומנויות ? (למידה חברתית)חברתיים

.למשימה או השאלה שהתקיימה( והיהבמידה )

משימה לתחתית ערמת הכרטיסיות ותור  /השחקן מחזיר את כרטיסיית השאלה6.

עובר לשחקן הבא  

כשכל , חובה על הלוח/המשחק מסתיים כשלא נותרו עוד קלפי עיגולים של אמת7.

משחק מהנה.  המיומנויות החברתיות חשופות

אמת
חובה

.לצלם או לעביר מסמך זה, כל הזכויות בקובץ זה שמורות למרכז החברתי בלבד ואין להפיץ



1נספח 

X6להדפיס 

.לצלם או לעביר מסמך זה, כל הזכויות בקובץ זה שמורות למרכז החברתי בלבד ואין להפיץ



2ספר לנו על . מיומנות חשובה בכישורים חברתיים " קשר עין"

... מצבים שקשורים לכישורים חברתיים בהם נוצר קשר עין

?ה עזרה/האם חייב להגיש לכל חבר

?מה ההבדל בין סבלנות לסובלנות

מצבים בהם אתה נדרשת לחכות בתור2ספר על 

ספר על מצב שבו עשית דבר שלא אהבת ובכל זאת  

התמדת במשימה

2נספח 



מצבים ביום שבו אתה אומר  3ספר על 

"שלום"לאנשים שונים 

"  לא"ספר על מצב שבו התשובה שקיבלת הייתה 

והתאכזבת מאוד מכך

ספר על מקרה בו התנהגת בנימוס 

ספר על . מיומנות חשובה ליחסי חברים" שיתוף"

מקרה בו שיתפת חבר או חברה

מצבים בהם אתה נדרש להתאפק2ספר על 

2נספח 



ספר לנו על מצב בו " הבנת מצבים חברתיים אצל האחר"

הבנת את האחר רק לפי תווי פניו ושפת גופו ללא מילים

2ספר לנו על . לפעמים מציקים לך או לחבר וזה לא נעים

אפשרויות בהם ניתן להגן על עצמנו שהם לא אלימות

שחווית עם חברים  " חברתיאירוח "ספר על 

(כשאירחת או התארחת)

? האם אתה יודע להפסיד בכבוד

.ספר לנו על מקרה שכזה

?האם חברות מושתת על נאמנות בלבד

2נספח 



ה בכיתה שאפשר  /חובה עלייך לחשוב על ילד

לעזור לו במשהו

חובה עלייך לומר לכל אחד מהמשתתפים 

משהו טוב

חובה עלייך לנהל שיחה בנושא מסוים עם 

משתתף אחר במשך דקה שלמה

חובה עלייך לחשוב על משחק שהיית רוצה  

לשחק עם חברי הכיתה

חובה עלייך לתת את אחד מהכרטיסיות שזכית  

בהם למשתתף אחר

2נספח 



שניות ולומר  20חובה עלייך לקפוץ על רגל אחת 

את שמות חברי הכיתה בקול רם  

(אסור לחזור על שם פעמיים)

חובה עלייך לחשוב על יוזמה שהיית מעוניין לקדם  

ס"בכיתה או בבה

,תורות ללא משחק2חובה עלייך להמתין 

...ולחשוב מה הן המיומנויות שנדרשות לך לשם כך

חובה עלייך לספר בדיחה מצחיקה

חובה עלייך לשיר לנו שיר קצבי בקול רם

2נספח 



בקש מהחברים נושא לשיחה 

(  ירושלים וכדומה, אוטובוס, דב פנדה: כדוגמת) 

שאלות באותו נושא  5וחובה עלייך לשאול 

חובה עלייך להחזיר כרטיס שזכית בו ללוח

חובה עלייך לומר את כל מילות הנימוס שאתה מכיר  

(3לפחות )

בהפסקה  איתוחובה עלייך לבחור חבר שלא שיחקת 

רצוי  )בהפסקה הבאה עימוהקודמת ולומר לו שתשחק 

(כעת במשחקאיתךה שמשחקים /חבר

חובה עלייך לספר לנו מה אתה חושב  

?ולמה...שיקרה בהפסקה הבאה

2נספח 



יועצת חינוכית ומנחה חברתית, כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי ספדה

www.m-hevrati.co.il 053-3569499 
לשכפל או להפיץ ברבים, אין להעתיק

,בחברות

?רוצים עוד פעילויות חברתיות

"המרכז החברתי"בקרו אותי באתר 

www.m-hevrati.co.il

הפייסבוקוהצטרפו אליי לקבוצת 

"ילדים אוהבים חברים"

אפשר להצטרף  לווטסאפגם 

ילדים אוהבים חברים  -ווטסאפ

?רוצים ללמד חברתיות

החנות  -המרכז החברתימוזמנים 

http://www.m-hevrati.co.il/
http://www.m-hevrati.co.il/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976/
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://www.m-hevrati.co.il/sto.html

