
?ספר לי מתי נולדת ואספר לך מי החבר שלך

חברתית , הומוריסטית,פעילות מגניבה

חשוב לנהוג עימה במשנה זהירות אך יחד עם זאת 

פעילות אחרת לשמירה על קשר חברתי בימי הלמידה מרחוק

:אופן העברת הפעילות
"עם מי תיצור קשר"איש חינוך רשום את שמות תלמידי הכיתה ב1.

ה לפי תאריך יום ההולדת שלו /כל תלמיד2.

...מחשב עם מי עליו ליצור קשר וכיצד

כל תלמיד רושם באופן פרטי למורה עם מי עליו ליצור קשר. 3

מחנכת הכיתה בודקת שעם כל התלמידים ייווצר קשר  . 4

...קדימה למשימה. 5

–סיכום . 6

...לפי היום והחודש שנולדת אתה יכול לספר על עצמך ש•

?איך היה? עם מי יצרתי קשר וכיצד•

ד"בס

יועצת חינוכית ומנחה חברתית, כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי ספדה

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

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




ד"בס

_____________נולדתי בתאריך

(  י לנו משהו הומוריסטי עלייך/ספר)ולפי אמצעי הקשר כנראה שאני

  __________________________________

?  אמצעי יצירת הקשר הזה+ ה /למה לדעתך בחרו לך את הילד

________________________________________

סיכום  

?ספר לי מתי נולדת ואספר לך מי החבר שלך

חברתית , הומוריסטית, פעילות מגניבה

אך יחד עם זאת חשוב לנהוג עימה במשנה זהירות  

_____________נולדתי בתאריך

(  י לנו משהו הומוריסטי עלייך/ספר)ולפי אמצעי הקשר כנראה שאני

  __________________________________

?  אמצעי יצירת הקשר הזה+ ה /למה לדעתך בחרו לך את הילד

________________________________________

_____________נולדתי בתאריך

(  י לנו משהו הומוריסטי עלייך/ספר)ולפי אמצעי הקשר כנראה שאני

  __________________________________

?  אמצעי יצירת הקשר הזה+ ה /למה לדעתך בחרו לך את הילד

________________________________________

_____________נולדתי בתאריך

(  י לנו משהו הומוריסטי עלייך/ספר)ולפי אמצעי הקשר כנראה שאני

  __________________________________

?  אמצעי יצירת הקשר הזה+ ה /למה לדעתך בחרו לך את הילד

________________________________________

דוגמה



?  הכיתהרוצים להמשיך ולהעמיק בהכרות בין חברי 

?רוצים להעמיק בלמידה חברתית

....יכול לעניין אתכם גם

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

לשכפל או להפיץ ברבים, אין להעתיק! לשימוש אישי בלבד

משחקי מסלול חברתי אישי  
לתרגול גם בתקופת סגר  

קישור

תלקיטחברתילקשרכישורים
למידה
קישור  

חושבים חברתית גם  
קובץ  . בלמידה מרחוק

לחשיבה חברתית אחרת  
קישור

https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/


יועצת חינוכית ומנחה חברתית, כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי ספדה

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

,בחברות

ספר לי מתי נולדת ואספר לך 
?מי החבר שלך

ד"בס

?רוצים עוד פעילויות חברתיות

"המרכז החברתי"באתר בקרו אותי 

www.m-hevrati.co.il

הפייסבוקלקבוצת והצטרפו אליי 

"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/C4vY29Lt3pI9UW8Vss9Ai7
https://www.m-hevrati.co.il/sto.html

