
.פעילות חברתית לראש השנה

פעילות מתוקה  

אישית וקבוצתית לגיבוש ויצירה של  

אקלים כיתה בשיתוף התלמידים

יועצת  , כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי ספדה

חינוכית ומנחה חברתית

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

http://www.m-hevrati.co.il/


כיתה מתוקה ככוורת דבורים

!?הידעת שדבורה היא ייצור חברתי

"דבורת הדבש"כמה עובדות על 

:)דבוריםשהיא זן אחד מתוך אלפי זנים של )

.משלההיא יצור המתקיים בחברתיות מלאה בכוורת .1.

. המלכה, הכוורת ענפה בתפקידים עם מנהיגה אחת2.

.דבורים נוטים להישאר בקבוצה3.

צמחים והן  כמאביקתחשיבות דבורת הדבש עבור האדם עצומה הן 4.

.דבשכיצרנית 

את כל התפקידים  , עמלות הדבורים ללא הרף, מרגע צאתן לאוויר5.

והתקשורת ביניהן מתקיימת , מבצעות הפועלות יחד, המוטלים עליהן

,  שמפרישה מלכת הכוורת מגופה, באמצעות חומרים כימיים

.פרומוניםהנקראים 

ד"בס

מקורות מידע  
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-

%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D

https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=3220

https://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit23/act1.aspx?sOpenLinkIn=Same

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A9

?ממשושיםבנוייהמדוע כוורת 

.יעילות

זהה על מנת שמספר דבורים יוכלו לבנות כוורת במקביל נדרשת צורה 

. ובעלת צורה אחידה

מבחינה מתמטית יש רק שלוש צורות ? אבל למה דווקא משושים

: צלעות שיכולות להתחבר באופן מושלם למשטח הדוק-גיאומטריות שוות

. ומשושה משוכלל( ריבוע)מרובע משוכלל , (צלעות-שווה)משולש משוכלל 

?אז מהי הצורה המוצלחת ביותר

בנייה שכזו מתאימה לדרך החיים השיתופית של הדבורים  , בנוסף

בשנים האחרונות התגלה גם שצורת המשושה מספקת הגנה חזקה יותר  

.מלחץ בהשוואה לתאים רבועים או משולשים

https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=3220
https://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit23/act1.aspx?sOpenLinkIn=Same
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A9


ד"בס

?לכוורת ולאקלים הכיתה, אז מה לדבורה

☺אקלים כיתה מיטבי יוצר לנו כיתה מתוקה 

שיתוף הפעולה והתוצר המתוק , הדייקנות, אני רואה הקבלה בין היצרנות

.לבניית אקלים כיתה

ידעו  , ת וצוות החינוך יעבדו בסינרגיה/המחנכ, התלמידים:אם חברי הכיתה

את התפקידים והאחריות המוטלת עליהם אין לי ספק שיבנה אקלים כיתה  

.חברתי מיטבי

כללהפסיקולא)חברתיתבלמידהלהתחילמצוייןזמןזהשנהתחילת

שניצור  בתקווההכיתהכוורתאתהתלמידיםעםנרכיבבפעילות זו, (השנה

.יחדיו כיתה מתוקה

אופן הפעילות  

משושהייקבלה /כל תלמיד. 1

ויתייחס להיבטים של בניית

התייחסות  .אקלים כיתה

לפעילויות ולהתנהגויות

,  להיבטים חברתייםובנוסף התייחסות

( .  לכולם או לאחד מהם)לימודיים ורגשיים 

יתלו הילדים את המשושים אחד ליד השני /ידבקו, לאחר מילוי המשושה. 2

.ככוורת על הלוח

ספרו לתלמידים אודות דבורת הדבש והכוורת  . שיח אודות הכוורת-סיום. 3

נהלו שיח אודות המשושים שכתבו  . והצביעו על ההקבלה בין הכוורת לכיתה

?מה הן הפעילויות שתרצו לקיים בכיתה: הילדים

.  פרטנית אישיתוהתייחסותככיתהלקבוצההתייחסות כללית? בהננהגכיצד

.רצוי להתייחס גם לאקלים חברתי בלמידה מרחוק

ה ימלא משושה ויעביר פרטני  /כל תלמיד-פעילות הכוורת בלמידה מרחוק

.כוורת אחד ויתנהל שיח מרחוק"המורה תצרף את כל המשושים לדף . למורה



ד"בס

...וננהג ב

...ארצה שנקיים השנה

...וננהג ב

...ארצה שנקיים השנה

.להדפסה
משושים לחלוקה לתלמידים 



ד"בס

...וננהג ב

...ארצה שנקיים השנה

...וננהג ב

...ארצה שנקיים השנה



יועצת חינוכית ומנחה חברתית, כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי ספדה

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

,בחברות
ובאיחולי שנה טובה  

כיתה מתוקה  
ככוורת דבורים  

ד"בס

?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

מוזמנים

החנות -המרכז החברתי

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

