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  רציונל

  

נוצרה מתוך צורך שעלה מהשטח, ובמטרה לתת בידי המורים כלים מעשיים  "הכיתה כיחידה חברתית"החוברת 

ידה חברתית. החוברת מאגדת הפעלות הלקוחות, ברובן, מתוך מאגר  להבניית הכיתה לא רק כיחידה לומדת, אלא גם כיח 

  ההפעלות של מינהל חברה ונוער, הפעלות המאורגנות על ציר התפתחותי המאפיין דינאמיקה של קבוצה חדשה.  

מאחר וחוברת זו אוספת ומארגנת חומרים קיימים, תוכלו למצוא בה חלקים נרחבים המתאימים לתוכנית הליבה ויחד  

זאת אין היא עוסקת במימדים חברתיים כגון: זהות, חינוך לאזרחות, הכנה לצה"ל וכדומה, נושאים להן קיים מענה  עם 

  ובמאגר התוכניות באתר המינהל.  בתוכנית  הליבה לשעת מחנךמקיף ונרחב 

  

קות, אשר בבניית החוברת הבאנו בחשבון גם קבוצות חדשות המתחילות את דרכן המשותפת כקבוצה וגם קבוצות ותי 

מתקיימות בהן מערכות יחסים ויש היכרות קודמת בין חבריהן.  החוברת מיועדת לשימוש בטווח רחב של כיתות (חט"ב  

ותיכון) שכן לתהליכים קבוצתיים וחברתיים של התגבשות קבוצה ישנם מכנים משותפים וזהים במהותם. הנכם  

  ם, ולהתאימן לרמה הנדרשת. מוזמנים לבחור מתוך הפעילויות את אלו המתאימות לכיתתכ

  

  הנושאים בהם עוסקת החוברת הם:

  היכרות, התארגנות וגיבוש  הכיתה  

 תיאום ציפיות  

  אקלים הכיתה  

 מנהיגות  

 מיומנויות הקשבה ודיון  

 מעורבות הורים  

 פרידה מהקבוצה  

  

אלה מאפשרות  החוברת נוגעת הן במקומו של הפרט בתוך הקבוצה והן בהשפעתה של הקבוצה על הפרט. נקודות מבט 

  לכל פרט לפתח אמפתיה ורגישות לזולת, שכן מה שחווה הפרט משתקף בקבוצה ומה שחווה הקבוצה משתקף בכל פרט.

  

של הקבוצה חשובות לכל יחיד במידה   והמטרות המשותפות"כאשר היחסים  החברתיים בין התלמידים חיוביים 
חד המאפיינים של לכידות כיתתית. בניגוד לכך,  היא א  התחושה של "אנחנו"רבה, רואים את הכיתה כמלוכדת. 

  ). 1975בכיתה בלתי מלוכדת קיימות תת קבוצות עוינות והרבה תלמידים חשים בודדים ודחויים" (זיו,  

  

אנו מקווים כי חוברת זו תשמש כלי משמעותי בעבודתכם החינוכית, ותסייע לכם בגיבוש תהליכים החברתיים בכיתה,  

  ים חברתי ולימודי טובים, ולתחושת שייכות של התלמידים לכיתה לביה"ס ולקהילה.   אשר יובילו ליצירת אקל

  

 
  בברכה                                                                                                                                           

זאביק אלון                                                                                                                                        



 4

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 היכרות עם קבוצה חדשה

  העמקת היכרות עם קבוצת המשך
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  פעילויות היכרות עם קבוצה חדשה
  

המזרזים את תהליך הלכידות הקבוצתית. הם מאפשרים מפגש בין  התפתחות קבוצה מתחילה מתהליכי היכרות,   

פרטים בקבוצה, שאולי לא היה מתרחש בנסיבות רגילות. באמצאות תהליכים אלו, אנו מזמנים ומכוונים את  

אישי, תחושת ההשתייכות  - ביניהם, תוך הגברה של תחושת האמון הבין  המשתתפים לחזק את נקודות החיבור

  גאוות יחידה". הקבוצתית ויצירת "

לכית המורה  ביו  הראשון  תרגיל   ההמפגש  בבחירת  הקו המנחה  ולכן  בכיתה,  תומכת  אווירה  ליצירת  ביותר  חשוב 

ההיכרות המתאים למפגש הראשון הוא שכל אחד מהמשתתפים בו יוכל להציג את הצד החיובי שבו, את הדברים 

 האהובים עליו והגורמים לו הנאה. 

קי היכרות. הפעילויות וההנחיות לקוחות מתוך מאגר ההפעלות של מינהל חברה ונוער. לפניכם הצעות למגוון משח 

  . /http://hinuch.education.gov.il/i01netעוד רעיונות רבים ומגוונים תוכלו למצוא באתר המינהל, בכתובת: 

פע  מידת  משך הזמן המוקדש למשחק  גודל הקבוצה, מידת ההנאה שלהם מהמשחק,  פי  על  נקבע  ילות מגוון. הוא 

  ההכרות ההולכת וגדלה בין חברי הקבוצה וכד'. 

  

  יש להימנע מתרגילים המתייחסים לתכונות או לפרטים אישיים ביותר.  שימו לב:

  

  
  משחקי שמות 

  
  גלו את שמי 

  הכרת שמות חברי הקבוצה מטרה: 
  וניים.גירים צבע  :והכנהציוד 

  הפעילות: מהלך 
חברי הקבוצה מנסים לגלות את שמו   . את שמו במרומז (בציור או בסמל) על הלוח מסמןכל משתתף, על פי תור, 

  בעזרת שאלות. 
  את שמו כשהשם מתגלה מזמין המשתתף הראשון את המשתתף שמגלה את שמו אל הלוח וגם הוא רושם

  במרומז. וכל התהליך חוזר מהתחלה. 
  ם שמקיימים תהליך זה תלוי במידת שיתוף הפעולה של הקבוצה. מספר הפעמי

 
  

  משחק כדור "מה שמי" 
  הכרת שמות חברי הקבוצה מטרה: 

  כדורי נייר גדולים.  2 :הכנהציוד ו
  :  מהלך הפעילות

  .בידי המורהוכדור שני  התלמידים בידי במעגל. כדור אחד  תלמידי הכיתה עומדים
שאליו נזרק הכדור   תלמידאת שמו. ה אומראחר במעגל ובתוך כך  תלמיד ל  מי שמחזיק כדור בידו זורק אותו

  יקבל נקודה לחובתו.  –שלא יצליח לתפוס את הכדור  תלמיד יתפוס אותו וימסור אותו הלאה. 
  שלחובתו מספר נקודות החובה הקטן ביותר.תלמיד ה :מנצח
ות את כללי המשחק. במקום שהתלמיד  לאחר שהכדור עבר פעם או פעמיים בין כל התלמידים, אפשר לשנ  :גיוון

  הוא אומר את שמו של התלמיד אליו הוא מוסר את הכדור.   –שזורק את הכדור יאמר את שמו 

יקבל גם     –  את הכדור  תפסיקבל נקודה לחובתו. אם התלמיד שאליו נזרק הכדור לא  – אם טעה הזורק בשם
  הוא נקודה לחובתו. 
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  משחק שמות בקצב 
  רי הקבוצה הכרת שמות חבמטרה: 

  אין  ציוד והכנה:
  : מהלך הפעילות

את שמו פעמיים בתוספת שתי מחיאות  אומר , במשחק הפותח  , במעגל. התלמיד הראשון תלמידי הכיתה יושבים

ה הוא יאמר את שמו פעם אחת ושם תלמיד אחר ויוסיף  י שתי מחיאות כף". בפעם השני  –כף. לדוגמא: "דני,  דני 

  שתי מחיאות כף".   –י, יוסי שתי מחיאות כף, למשל: "דנ 

"יוסי"). את מחיאות הכף יכולה להוסיף הקבוצה כולה וע"י כך   –כעת עובר התור לתלמיד השני (בדוגמא שלנו 
  יתקבל קצב אחיד. 

  וטוב לסיים בו את הפעילות.  , משחק זה הוא רגוע

 
  

  
  ) מתאים גם לקבוצה חדשה וגם לקבוצה ותיקה( שבץ אותי

  חברי הקבוצה יים ושמות משפחה של פרטהכרת שמות  מטרה: 
  , לורדים צבעוניים. תלוי לרוחב על הלוח  בריסטול גדול ציוד והכנה:

 : הפעילותמהלך 
הבריסטול התלוי על הלוח. המשתתפים במרכז המורה או אחד מתלמידי הכיתה כותב את שמו ואת שם משפחתו 

כך שיתחבר אל אחת מהאותיות שרשומות     ,ניגשים באופן חופשי אל הבריסטול ורושמים את שמם הפרטי בלבד
  כבר על הבריסטול. הוא יכול להתחבר בכל צורה שהיא לאורך, לרוחב ובאלכסון. 

  מקיפים כל שם במסגרת באותו צבע שבו נכתב השם. 

  ניתן לבצע פעילות זו בקבוצות קטנות ולחבר אח"כ את כל עבודות הקבוצות. הערה:

  

 לפגוש אנשים
  

  ."."מה שאהוב עלי.
  . הרחבת ההיכרות הבין אישית בין חברי הקבוצהטרה: מ

  . תפירה כרטיסים בגודל כחצי גלויה או בצורת עיגול, "לורדים" וסיכות  ציוד והכנה:
  :  מהלך הפעולה

כל תלמיד ירשום על הכרטיס שקיבל את שמו באופן בולט, וכן ירשום אחד או שניים מהנתונים הבאים על עצמו: 
  אהוב עלי", "תחביב שיש לי", "דמות שאני מעריץ".  "מקום אהוב עלי", "שיר

התלמיד יצמיד את כרטיסו לדש בגדו, יקום ממקומו, יתהלך בחדר ויסתכל בכרטיסי החברים לכיתה במשך כשתי  
יבחר   כל תלמיד  ישוחחוםכדי להכיר  םשאינו מכיר וישוחח עמ  זוג - או בת  זוג- בןדקות.  דקות.   5- כ  במשך   . הזוגות 

בתום השיחה יתבקש כל אחד לספר לכל הכיתה על בן זוגו. אם מספר התלמידים אינו זוגי, ישמש   המורה יציין כי
  המחנך בן זוג לאחד התלמידים.

שהכירו   כפי  זוגו  בן  על  אחד)  לכל  (דקה  בקצרה  יספר  אחד  וכל  במעגל,  וישבו  התלמידים  יתכנסו  השיחה  בתום 
  ן לו בן זוג, יספר על עצמו בדרך קצרה ועניינית. בשיחה. המורה יפתח ראשון בסיפור על בן זוגו. אם אי

          "שוחחתי עם  
        המקום האהוב עליו         התחביב שלו  

 הזוג חשובה, היא מאפשרת התייחסות אישית וזכירת השם.  בת/החזרה על שם בן
  
  

  
  
  

  בינגו אנושי 
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  הרחבת ההיכרות הבין אישית בין חברי הקבוצה.  מטרה: 
  עפ"י הדוגמא המצ"ב (ניתן ליצור דפים שונים על פי הדוגמא).  דפי בינגו על :ציוד והכנה

  הפעילות: מהלך 
המנחה מחלק למשתתפים טבלאות בינגו ומבקש מהם להסתובב בחדר ולאתר אנשים העונים להגדות שבטבלה.  

  עליהם לרשום אותם במשבצת המתאימה. 
  ו שורה. המנחה מכריז בתחילת הפעילות על תחרות בה מנצח הראשון שממלא טור א 

  (רצוי לשלב בטבלה נושאים המשמעותיים עבור המשתתפים בקבוצה) 

בעלי שם  
המתחיל באותה  

  אות 

  

  

מכירים את אותו  
  שיר ערש 

חולמים על  
נסיעה לאותו  
  מקום בעולם 

סבתא   /סבא 
שלנו היו מכינים  

  חמין לשבת 

יש לו/ה סידור  
או ספר תפילה  

  עתיק 

נולדו באותו  
  חודש 

  

  

  

אוהבים את אותו  
  כל המא

יש אח/אחות  
  באותו גיל 

אוהב/ת ללמוד  
  עד מאוחר בלילה 

סבא/סבתא לא  
הזכירו בבית את  

  הדבר הבא 

יודע/ת לרקוד  
  טנגו 

  

  

  

רכב/ה על חיה  
כלשהי למעט  

  סוס 

יש לו/ה אותו/ה  
  –חבר/ה יותר מ 

  שנים  5

יודע/ת לעשות  
  עמידת ידיים 

יודע/ת לצטט  
שורות של  

המשורר חליל  
  ג'ובראן 

יודע/ת להגיד  
  שפות  5 –לום ב ש

  

  

  

יודע/ת לצייר  
  תפוחים

מחזיק בבית  
חיית מחמד,  
למעט כלב או  

  חתול 

בילדותו היה  
לו/ה שם חיבה  

  מיוחד 

בעל/ת אותה  
  מידת נעליים 

 

  
  

  יומן פגישות
  הרחבת ההיכרות הבין אישית בין חברי הקבוצה. מטרה: 

  .שלהלןהדוגמא   יפ - לדפי יומן ע :ציוד והכנה
  :הפעילות

  קבל מהמנחה דף יומן.מכל תלמיד 
ולרשום את הפגישות ואת הנושאים   ,מחבריו לקבוצה 12כל תלמיד מתבקש לקבוע פגישות ונושאים לפגישות עם 

  על דף היומן שקיבל לפי סדר השעות שקבע (יש לקבוע פגישה אחת לכל שעה).  
ל התלמידים להם  לאחר שיומני הפגישות של כל התלמידים מתמלאים, המנחה מכריז על שעה מסויימת וכ

  רשומה ביומן פגישה לשעה זו מקיימים את הפגישה על נושא עליו החליטו מראש.  
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אחד  על נושא  פגישה משותפתמקיימים  הם  ,במידה ונשארים בצד משתתפים שלהם אין פגישה לשעה זו
פי  שלאחריהן המנחה מכריז על שעה חדשה ועל חילו חמש דקותהפגישה נמשכת  .הנושאים מתוך הרשימה

  פגישות.  
על כל התהליך   חוזריםהתלמידים עוברים לפגישה הבאה על פי הרישום בדף ובהתאם לשעה עליה הכריז המנחה.  

  מספר פעמים, על פי הזמן ומידת ההשתתפות וההנאה של התלמידים. 
לסיום, המנחה מכנס את כל התלמידים השותפים לפגישה האחרונה והם מציגים האחד את השני בפני כל  

  וצה, מספרים מה היה נושא השיחה ומה למדו מן השיחה האחד על השני.  הקב
  יש לאפשר לכל אחד להוסיף פרטים על עצמו או להבהיר דברים לא ברורים בקשר אליו. 

  

  יומן

  פגישות  שעה

10:00    

11:00    

12:00    

13:00    

14:00    

15:00    

16:00    

17:00    

18:00    

19:00    

20:00    

21:00    

  

  
  
  

  הכרות בשניים 
  אישית בין חברי הקבוצה. - היכרות בין  מטרה:

 אין : ציוד והכנה
    מהלך הפעילות:

הכרות    תהזוגות מנהלים ביניהם שיח . מקבלים דף נושאים לשיחהו  ,מתחלקים לזוגות באופן מקריהתלמידים 
ניינים אותם או  לחרוג מרשימת הנושאים המוצעת ולשוחח על נושאים אשר מע מותר להםבעזרת הדף שקיבלו. 

  תוך כדי שיחה. ביניהם שעולים
  נושאים לשיח בשניים:

  . כשהדברים לא מסתדרים לי אני.. . א

 . אני אוהב דברים כמו.. . ב
 הייתי רוצה לראות את עצמי בעתיד כאדם ש...  . ג

 חולשתי הגדולה ביותר כאדם היא...  . ד
 כאדם אני טוב יותר ב...  . ה
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 כשאני  מסוכסך עם אדם אני... . ו
 שהו אני מעדיף ל... כשאני ממונה על מי . ז
 ה הטוב ביותר שהיה לי היה.... מורה . ח
 בדרך כלל אני מגיב על ביקורת שלילית ב...  . ט

 . כשאני לחוץ בזמן אני.. . י
 . ברגע זה אני מרגיש ש.. . יא

 . אני זקוק ל.. . יב
 .הייתי רוצה לשתף אותך ב.. . יג
 התרשמותי הראשונה עליך הייתה... . יד

 . נראה לי שכאדם אתה.. . טו
 מה שמסקרן אותי אצלך הוא... . טז
 אני מתאר לעצמי שאתה...  . יז
 . מה שאני אוהב אצלך הוא..  . יח
 . אני חושב שמצאתי עניין משותף אתך בדברים הבאים.. . יט

 

  יומן פגישות.   - מתאים לתרגיל השעון הערה:

  

  

  המשלחת 
  ויצירת מערכות יחסים.  הרחבת ההיכרות הבין אישית בין חברי הקבוצה מטרה:  

    אין: ציוד והכנה
  מהלך הפעילות: 

 אמר: , ותש משני משתתפים לשבת במרכז המעגל, זה מול זהבקתהמנחה  . א
"כל אחד מכם נבחר מטעם בית ספרו להשתתף במשלחת לצרפת. אינכם מכירים אף אחד. אתם יודעים  

  דקות".  5לרשותכם  עומדות  קשר.  ה/ באותה משלחת. נסו ליצור עמו ה/לידכם חבר ת/היושב ה /שהנער

המשתתפים לספר לקבוצה כיצד הרגישו ומה למדו זה על זה.  משני המנחה בקש  בתום הזמן המוקצב, ת . ב
  לאחר מכן יחזרו שני המשתתפים למקומם במעגל. 

בקש מהם לנסות דרך אחרת ליצירת  תציג בפניהם אותו את מצב ותבחר בזוג משתתפים נוסף, תהמנחה  . ג
 קשר.

 גם. זו ניבקש משני המשתתפים לשתף את הקבוצה בהרגשתם ובדברים שלמדו על בתהמנחה  . ד
  

  

  
  

  מתנה של אושר* 
  היכרות ראשונית/מעמיקה בין תלמידי הכיתה. יצירת אמפתיה ו מטרה:

  כמספר תלמידי הכיתה;   מֹו" מֶ "פתקיות   –לכל תלמיד בכיתה  ציוד והכנה:
  מעטפות ריקות כמספר תלמידי הכיתה, כשעל כל מעטפה רשום שם אחד התלמידים.               

  מהלך הפעילות: 

  מר: "לעיתים אנו שוכחים שניתן לגרום אושר לזולת באמצעות דברים קטנים".  ולוניתן לפתוח  . א
ק שבו רשום משהו חיובי על  ת על ידי כתיבת פ כיתהכל משתתף ייתן "מתנה של אושר" לכל אחד מחברי ה

הפתקים יהיו אנונימיים מצד הכותב. הוא ירשום "מתנת אושר" על כל פתח וישים את הפתקים     אותו אדם.
 טפות המתאימות.  במע

.אני מחבב אותך..."  .הפתקים ייכתבו בצורה רישמית וספציפית. כלומר, לא משהו כללי כמו: "אתה נחמד. 
  אלא: "עיניך מוצאות חן בעיני", "אני אוהב לשמוע את דעותיך", "יש לך רעיונות מעניינים" וכו'.  
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משתתפים.   7-8תת קבוצות בנות   2-3- ל הכיתה ניתן לחלק את  כדי לזרז את הפעילות ולהקל על התלמידים
גם אם קשה הדבר, חובה למצוא משהו חיובי אצל כל אחד.                                                                        . אין לפסוח על אף אחד

מן הנושאים  כל משתתף יקבל את הפתקים שנועדו לו, יעיין בהם ויספר לקבוצה, על פי בחירתו, על אחד  . ב
האלה: מה הרגיש כשקיבל את מתנותיו? מה למד מהן על עצמו? האם התאימו לציפיותיו? האם חידשו לו  

  דברים שלא ידע? האם שינו את דעתו על עצמו?  
אלא יש להתייחס אליהן באופן כללי, וזאת כדי לא להביך את מי   לפרט את "המתנות", איןהמנחה ידגיש ש

 ., ולא ליצור תחרות או השוואה בין התלמידים השוניםאותשקיבלו מתנות פחות מחמי

המנחה יבקש מהמשתתפים לספר כיצד הרגישו כמי שנותנים את המתנות. האם התקשו? אם כן, במה? כיצד   . ג
 התגברו על הקשיים? מה למדו מתגובות המקבלים? 

  
אחר. כל אחד רושם  במקום מעטפות ופתקים אפשר לחלק דפים, כשעל כל דף רשום שמו של משתתף  :הערה

"מתנת אושר", מקפל את הדף ומוסרו לשכנו. בצורה כזו עוברים הדפים במעגל, עד שכל משתתף מקבל את  
 הדף שלו כשהוא מקופל כמניפה. 

 
לפי בחירת המורה. בהקשר של דיאלוג ניתן  - *משחק זה יופיע גם בהמשך בגיוונים קלים. אין מניעה לחזור על המשחק הזה במהלך השנה

  ת לו היבטים אחרים. לת

  

  
  להציג את עצמי 

  
  "אהוב עלי..."

  הרחבת ההיכרות הבין אישית בין חברי הקבוצה ויצירת מערכות יחסים. מטרה: 
  אין  ציוד והכנה:

  מהלך הפעילות: 
וסיף פרט על משהו שאהוב עליו. התלמיד היושב על ידו  מאת שמו ו  אומרבמעגל גדול. כל תלמיד    כל הכיתה יושבת

  ימיני יושב _______" ואחר כר יאמר את שמו הוא ויוסיף את שאר הפרטים."ל  אומר:

  
  
  

  "השלם...." 
  )25-20משחקים נוספים" בהוצאת אגף הנוער, עמ'  61(לקוח מתור "

  הרחבת ההיכרות הבין אישית בין חברי הקבוצה והעמקת מערכות יחסים. מטרה: 

  ים. על כל פתק כתוב משפט היכרות שאינו גמור.פתקים בכמות גדולה ממספר התלמידקופסה,  ציוד והכנה: 
לדוגמה: "התחביב שלי הוא...", "אני אוהב..."", "אני גר ב..."ו "המאכל האהוב עלי...", "אני טוב ב...". "אני לא  

  "",  אני כועס כש...", "כשאני קורא, אני....          ", " יה נעימה שחוויתי...". כשאני קם בבוקר....ואוהב.." "חו 
  " ועוד... הכי אני אוהב...

  הפעילות: מהלך 
  לוקחכל משתתף    .מקופליםכשהם  הפתקים    מניחים את במעגל. במרכז המעגל, בתוך קופסה,    יושביםהמשתתפים  

  שלים את המשפט. מ את תוכנו בקול ו, קורא פתק בתורו, לפי סדר הישיבה 
אלו למשתתפים ולבקש    פתקיםן לתת נית - בקבוצות בהן המשתתפים מכירים היטב האחד את השני   למורה:

  ולציין את שם הכותב.   הפתקשישלימו את המשפט בכתב על גבי  
לזהות    שכתב את תחילת המשפט באופן אקראי את המשפטים. על התלמיד ויקרא  הפתקיםהמנחה יאסוף את  

  . הדברים שכתבמיהו התלמיד שהשלים את  
  נקודות הבאות: דיון במליאה סביב ה   , קיימועם תום תרגילי ההיכרות 

  ת? יואיך הרגשתם במהלך הפעילו  - 
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 מה למדת אילו על אילו  - 
 מה עוד הייתם רוצים לדעת על חבריכם - 
  מה עוד הייתם רוצים שחבריכם ידעו עליכם  - 

  
  

  
  

  אני בקבוצה חדשה 
  חשיפת חששות ופחדים משותפים לתלמידי הכיתה, יצירת דיאלוג פתוח בין התלמידים  מטרה:

  אין  ציוד והכנה:
  פעילות: מהלך ה

  לפעילות זו שני שלבים. שלב אישי ושלב קבוצתי:

  את המשפטים הבאים.  ימו: השלמטלה אישית א.
  ______________________________________ בקבוצה חדשה ת/. כאשר אני נמצא1
  ____________________________ . כשזרים  פוגשים אותי לראשונה הם מתרשמים  2
  _________________________________________ שר. הרגשתי בקבוצה טובה כא3
  ________________________________ את עצמי מחוץ לקבוצה כאשר  ה/ . אני מרגיש4
  _____________________________________ . כשמשתררת שתיקה בקבוצה אני 5
  ___ ______ בקבוצה חדשה ואחד החברים נראה לי חביב או נחמד, אני ת/. כאשר אני נמצא6
  __________________________ שמישהו בקבוצה לא אוהד אותי, אני  ה /. כשאני מרגיש7

  
הסעיפים (המשפטים שהשלמתם) ושתפו זה את זה   שבעתשוחחו באופן חופשי על  מטלה קבוצתית: ב.

  בחוויותיכם, הרגשותיכם והתנהגותכם כאשר אתם נקלעים לקבוצה או לכיתה חדשה.
  
  

  
  

  אוהב לעשות 
במסגרת  הדדי  וכבוד  רגישות לפתח   , העדפות שונותללגיטימציה  לתת  טוב יותר,  אחד את השני להכיר מטרה:

  .הכיתתית
  : כלי כתיבה, דפים.ציוד והכנה

  הפעילות: מהלך 

  שלב א':
  מיין את הרשימה, על פי החלוקה הבאה: הוא מכל תלמיד רושם  דברים שהוא אוהב לעשות. לאחר מכן 

  לבד
  במשפחה 

  נה בקבוצה קט
  בקבוצה גדולה. 

  
  שלב ב':

  . הוא אוהב לעשות אותם  מסגרת ובאיזוכל תלמיד מדווח על מספר דברים שהוא אוהב לעשות   ,בקבוצות
  
  

  
  היכרות כצעד ראשון בבניית קבוצה 

  מינהל חברה ונוער  מאגר ההפעלות של לקוח מ
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 הנפש לציפור מגירות המון יש
 לעצב  מגירה ויש לשמחה מגירה יש
 לתקווה  ומגירה קנאהל מגירה יש

 .לייאוש ומגירה לאכזבה מגירה יש

 .לעצבנות מגירה ויש לסבלנות מגירה יש

 ,לפינוק מגירה ,לכעס ומגירה יש לשנאה מגירה גם
 לריקנות  ומגירה לעצלנות מגירה

 ,כמוסים הכי לסודות ומגירה

 .פותחים שלא כמעט שאותה מגירה זוהי

 .מגירות עוד ויש

 .רוצים שאתם מה כל צמכםבע להוסיף יכולים אתם

  
  " 1984מיכל סנונית "ציפור הנפש                                                                      

  
 את לעבור כדי .הקבוצה התפתחות בתהליך הראשון הצעד את מהווה, אחרות רבות כמו  ,זו היכרות הפעלת
 מגירות כמה יחד לפתוח ננסה ,לזה זה להתוודע מידיםלתל ולאפשר הראשוני ההתחלתי הגישוש מחסום

 .זה של למגירתו זה  ,לרגע ולו ,הצצה ולאפשר

 
 שבה  היכרות לתלמידים ולאפשר ,הקרח את במקצת לשבור נועד ,לבו מצפונות ומעט האחר את להכיר הניסיון

 רגע בן ייצרו לא אמנם אלה מעין ראשוניות פעולות .השיתוף מידת ואת החשיפה גבולות את קובעים הם

 .אמת ולחברות משותפת לעבודה טובה קרקע ליצור עשויות הן אולם , ושותפות קירבה של אווירה

 
 .משותפת לפעילות בסיס ליצור כדי לזה זה להתוודע לתלמידים לאפשר :מטרה

  כתיבה וצבעים. ס"מ) כמספר ילדי הכיתה, כלי  70X100גיליונות נייר עיתון (או נייר חום) גדולים ( ציוד והכנה:
  : מהלך ההפעלה

 ,לחלוטין אנונימיים הם החדשה בסביבה. המוכרת מסביבתם הרחק נמצאים הםש לדמיין מהתלמידים ובקשא. 
 על  הפיזית דמותו את לצייר מהם אחד כל צריך ,קשר ליצור כדי .איש מכירים אינם והם ,אותם מכיר אינו איש

 :םהבאי המרכיבים את ולפרט עיתון נייר גיליון
 לעתיד  חלומות  :בראש

 לעשות  שונא / לעשות אוהב שאני דברים: בלב
 שלי  טובות תכונות :בריאות

 שונא  או אוהב שאני צלילים / מוזיקה  :באוזניים

 .עליך הטובה הדמיון  כיד ...ועוד שונא שאני טעמים / מאכלים  :בפה

   ויתכוננו עצמם לע ביניהם ישוחחו ,ציוריהם את לזה זה יציגו הזוג בני - בזוגות .ב

 .זוגם בן את במליאה להציג       

   או להשלים הזוג לבן ויאפשר זוגו בן על שקלט מה את במליאה יציג אחד כל .ג

 .אחר או זה פרט לתקן       

 
תהליך ההיכרות, כאשר מרבית בני הנוער בקבוצה אינם מכירים זה את זה, עשוי להיות בתחילה קשה    טיפים:

למרכז התעניינותם, וזאת כדי לצמצם את   אתכםכי בשלב זה יעדיפו התלמידים להפוך  ומאולץ. ייתכן
  ההתמודדות שלהם זה עם זה.

מעלי  וד יהקפ בהתנהגויות   כםלהסיט  כרוך  יהיה  הדבר  אם  גם  לעברם",  הכדור  את  ו"לגלגל  הלב,  תשומת  את 
 כםאינ  םלהניח כי בשלב זה גם אתלהפגין סבלנות שכן סביר    והמבטאות מעט מבוכה, מתח או ביישנות. השתדל 

 לבל תנוצל במה זו למשחקי כוח ושליטה או כדי לרכוש "מעמד" בקבוצה. והיזהר  .אותם היכרות מספקת יםמכיר

  מתודה: מציג את עצמי על עצמי
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פעילות למטרת  היכרות המתבססת על כך שכל משתתף מצייר את עצמו על גיליון נייר, ובהדרכה מדויקת  כותב  
י גוף שונים שצייר, מידע על עצמו,  כגון אוכל שהוא אוהב / שונא באזור הפה,  מוסיקה שהוא אוהב / לא  על חלק 

  , חלומות ומחשבות : בראש,  ועוד.םהאוזנייאוהב, באזור  
  ציור + כיתוב. -   שלב א
  חלוקה לזוגות, כל בן זוג מסביר לשני מה כתב ומדוע.    -   שלב ב
  מה שכתב חברו, וחברו יכול לתקן אם הדיווח אינו מדויק.   בן הזוג מציג את  -    שלב ג

 ניתן להשתמש במתודה זו גם בהתייחסות לקבוצה ולתהליכים בתוכה. 
  
  

  החפץ שלי  
    03-9251529/13/39מאגר מידע ארצי טל.   –מינהל חברה ונוער לקוח ממאגר ההפעלות של 

כרות עמוקה יותר של קבוצה, שחבריה מכירים  המשחק יכול לשמש להכרת חברי קבוצה חדשה או  להי  :המטר
  כבר זה את זה. 

  חפצים אישיים שכל תלמיד מתבקש מראש להביא,   ציוד והכנה:
  : הפעילותמהלך 

שם, גיל,   - יושבים במעגל. כל משתתף לפי התור, מניח חפץ אישי במרכז המעגל ומספר מספר פרטים על עצמו 
לאחר שכל המשתתפים השתתפו, לוקח כל משתתף חפץ שאיננו   מקום מגורים, תחביבים וכו'. בתום הסיבוב,

שלו. מתחילים בפדיון החפצים: חפץ נפדה, אם בעל החפץ ידע להגיד למחזיק בחפץ שלו, פרט אחד מאלה  
שהמחזיק אמר בתחילת המשחק. אם בעל החפץ זכר נכונה, הוא מקבל את החפץ בחזרה ועוברים לבא אחריו  

המחזיק בחפץ שלו, הוא נותן חפץ נוסף ליושב מימין למשתתף שמחזיק בחפץ שלו.    בתור. אם לא זכר פרטים על
לאחר סבוב ראשון של פדיון החפצים, אלה שלא הצליחו בסיבוב הקודם מנסים לפדות את שני חפציהם. עבור כל  

  מוסר משכון נוסף. המשחק מסתיים כשכל החפצים נפדו.  - חפץ יש לציין פרט אחד. מי שלא הצליח 
  
  

  
  גפרור וסיפור השם

  , יצירת אמפתיה ובניית מערכות יחסים. היכרות: מטרה
  בקבוק בעל פיה צרה, גפרור אחד לכל משתתףציוד והכנה:

  מהלך הפעילות: 
לפי תור כל תלמיד יספר את    יש להניח במרכז המעגל בקבוק עם פיה צרה. לחלק לכל אחד מן התלמידים גפרור.

את השם, האם השם מוצא חן בעיניו, כינוי חיבה שיש לו. לאחר שסיפר את  סיפור שמו: משמעות השם, מי בחר 
  סיפור השם יניח התלמיד את הגפרור על פי הבקבוק. 

כל תלמיד מוסיף את גפרורו, אך אם הפיל את הגפרורים עליו לחזור על הסיפורים שנאמרו לפניו כמספר  
  הגפרורים שנפלו. 

  
  

  
  משחק הבייגלה  

  מפתיה ובניית מערכות יחסים. היכרות, יצירת א מטרה:
  שקית בייגלה (ניתן להחליף בשקית סוכריות "עדשים"). ציוד והכנה:

  מהלך הפעילות: 
בייגלה. כל תלמיד לוקח חופן ביד. בקשו מן התלמידים לא לאכול עד שכל התלמידים    שקיתמעבירים בין הילדים 

  בייגלה שבידיו. קיבלו. לאחר מכן לבקש מכל תלמיד לספר על עצמו דברים כמספר ה
  

  תעודת זהות 
  היכרות, יצירת אמפתיה ובניית מערכות יחסים.  מטרה:

  כלי כתיבה, דפים ציוד והכנה:
  מהלך הפעילות: 
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כל משתתף מקבל דף וכותב עליו מספר איפיונים על עצמו. לדוגמא: המקום האהוב עליו, דמות שהוא מעריך או  
  יין אותו, הבילוי המועדף עליו וכדומה. מעריץ, ערך שחשוב בעיניו, התחום המקצועי שמענ

ניתן לבקש מן המשתתפים לרשום את הדברים על ציור בצורת מגן דוד, כף יד או פרח כשסמוך לכל קודקוד נרשם  
  פריט אחר (לדוגמא מצ"ב) 

  לאחר מכן עורכים סבב שבו מציג כל משתתף את תעודת הזהות שלו. 
משתתפים, לנמק את   5 – 4תעודת הזהות שלהם בקבוצות בנות  לחילופין, יכולים המשתתפים להציג זה לזה את

  בחירתם ולהשוות בין העדפותיהם. 
כסיכום, יערוך המנחה דיון בו תעמוד בקבוצה על ההבדלים האישיים, או על כל משתתף בין המשתתפים ועל  

  הסיבות להבדלים או לדברים המשותפים.  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  מקום חדש 

  יכרות, שיתוף רגשות במפגש עם אנשים חדשים ה מטרה:
כרטיסיות ועליהן רשומות סיטואציות של מפגש בין זרים. מספר הכרטיסיות כמספר תלמידי   ציוד והכנה:

  שלוש.- הכיתה, אפשר לחזור על אותה פעילות פעמיים
  מהלך הפעילות: 

ם, אליהם נקלעים אנשים  המנחה יחלק למשתתפים, באופן אקראי, כרטיסיות בהן מתוארים מצבים שוני . א
  שאינם מכירים זה את זה. 

  לדוגמה:

  את נוסעת לבדך באוטובוס מאשקלון לטבריה. לידך יושבת נערה בת גילך... - 

 עברת לדירה חדשה. יש בבניין נערים בני גילך. אתה יורד לחצר ורואה אותם.. - 
 את נמצאת במסיבה שהגעת אליה עם חברתך. מלבדה אינך מכירה אף אחד...  - 

 שמי 

דמות  
שאני  
 מעריץ 

מקום  
שאני  
 אוהב 

בילוי  
שאני  
מעדי 

 ף

מקצוע  
שמעניין  

 אותי 

ערך  
שחשוב 

 לי 
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  משתתף ירשום לעצמו כיצד היה מגיב במצב המתואר ומדוע. כל  . ב

המנחה יקרא תיאור מצב אחד ויבקש את תגובת המשתתפים שקיבלו כרטיס זה. כך יעשה לגבי המצבים   . ג
 האחרים. 

 המנחה יבקש מהמשתתפים להתייחס לתגובות השונות, למשל: . ד
  האם יש הבדל בתגובות?  - 

 האם יש הבדל בין הבנים לבנות?  - 
 לתגובות השונות? (ביישנות, נטילת יוזמה, הימנעות מיוזמה) מה הסיבות  - 

 המנחה יבקש מהמשתתפים המוכנים לכך לספר מניסיונם על מצבים דומים.  . ה

  

  
  להתייחס לאחר

  

  רציתי לומר לך....*

  יצירת דיאלוג אמפתי בכיתה  מטרה:

דים. פתקיות ממו או  מעטפות כמספר תלמידי הכיתה. על כל מעטפה רשום שמו של אחד התלמי ציוד והכנה:
  עבור כל תלמיד  - רצועות נייר כמספר תלמידי  הכיתה  

  מהלך הפעילות: 

תליית מעטפות כמספר הילדים בכיתה עם שמות התלמידים. כל תלמיד מתבקש לרשום דבר אחד לפחות לכל  
  אחד מחברי הכיתה. 

  ממה הוא התרשם ממנו. 

  מה הוא למד ממנו. 

  מה מצא חן בעיניו וכו'. 
  

וע הראשון המורה מוסרת את המעטפה לילדים. כל אחד פותח את המעטפה שלו ומשתף את  בסוף השב
  דבר שמצא חן בעיניו, שהופתע ממנו וכו'.  - החברים במה שכתבו לו

למעקב, המורה במהלך אותו שבוע מוודא שכולם רשמו על כולם. במקרה של תלמיד שלא רשמו עליו הרבה,  
  מידים להתמקד בהכרות עם החברים בכיתה. רצוי שהמורה תוסיף. זה מצריך מהתל 

  *פעילות זו הופיע מוקדם יותר בפרק זה כפעילות פתיחה בין תלמידים שנפגשים לראשונה., והיא מופיעה שוב בפרק אחר.  
  

     
  משימות בזוגות 

  העברת כדור:  

  , הידוק קשרים בין אישיים פעולה שיתוף מטרה:
  של קופסאות אריזה. לוחות קשיחים עשויים מקרטון  הכנה:ציוד ו

  ס"מ, ומספרם כמספר הזוגות בקבוצה. גולות כמספר הזוגות בקבוצה. 60*100גודל הלוחות 
  :  מהלך הפעילות

מניח את הגולה על גבי הלוח.  בצד אחד של החדר. עם הינתן האות כל זוג  עומדים לוח וגולה. הזוגות מקבל כל זוג 
ל מהלוח. זוג שהגולה שלו  ו פיבלי שהיא ת מ , ו השני של החדרעל גבי הלוח לצדכשהיא להעביר את הגולה עליו 

  נפלה, יחזור לקו ההתחלה. 
  הזוג שהגיע ראשון לקו הסיום.  מנצח:

: שוחחו עם התלמידים על הקשיים והתאגרים, מה הפריע ומה סייע להם בביצוע המשימה ועל תחושותיהם  דיון
  ההצלחה. - בעקבות ההצלחה או אי
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  מעבר מכשולים בזוגות 

  שיתוף, הידוק קשרים והיכרות בין התלמידים מטרה:
  חבלים באורך מטר אחד כמספר הזוגות בקבוצה.  :הכנה

  : ספסל, כסאות, חבל ארוך ומתוח לאורך החדר וכדומה.פזורים בחדר  מכשולים שונים
    :מהלך הפעילות

נית של האחד קשורה  את המכשולים השונים לאורך החדר. הזוגות יעמדו בקו ההתחלה, כאשר רגלו הימ ופזר
  על כל זוג להגיע לקצה השני של החדר תוך מעבר המכשולים.  ,הינתן האותב לרגלו השמאלית של השני. 

  הזוג שהגיע ראשון לקו הסיום כשרגליו קשורות. מנצח: 
באיזה אופן יש לעבור את המכשולים: מתחת לקו   ובכך שתקבע להגדיל את האתגר של התלמידים ו תוכל הערה:

  סאות או בהליכה לאורכם. יבקפיצה מעל הספסל, בזחילה מתחת לכהמתוח, 
  
  

  משימות קבוצתיות
  בניית מגדל מאבנים

  בניית לכידות בין זוגות  מטרה:
  : מספר גדול של אבנים בגדלים שונים. הכנהציוד ו

יכנס לה לתלמידיםאסור   עיגול מסביב לערימה. וסמנואת האבנים בערימה במרכז החדר  וב יהצ :מהלך הפעילות
, על כל זוג לבנות במשך דקה אחת את המגדל הגבוה ביותר מהאבנים שבמרכז  אות נתן הבהילתוך עיגול זה. 

שלפני   לתלמידים  ועילקחת יותר משתי אבנים בבת אחת מתוך הערימה. הצ לתלמידאסור  –החדר. המגבלה 
  בניית המגדל יקדישו כמה שניות לתכנון עבודתם. 

  את המגדל הגבוה ביותר. הזוג שהצליח לבנות  : מנצח
  
  

  מעבר כסאות:    

  זוגות  בניית לכידות בין מטרה:
  מספר כסאות כמספר הזוגות כפול שניים.  הכנה:

  :  מהלך הפעילות
סאותיהם בצד אחד של החדר מאחורי קו ההתחלה. בהינתן  יאת כל הזוגות עם כ ודילכל זוג שני כסאות. העמ  נות

  סאות, כלומר בלי לגעת ברצפה.  ירק ע"י שימוש בכ  צה השני של החדר)האות על הזוגות להגיע לקו הסיום (בק
  זוג שאחד מחבריו יגע ברצפה, יחזור לקו ההתחלה. 

  הזוג שהגיע ראשון לקו הסיום.  מנצח:
  
  
  

  בסדר הא"ב 
  בניית לכידות קבוצתית באמצעות אתגר משותף  מטרה:

  אין  :ציוד והכנה
  : מהלך הפעילות

תבחין מסויים, כשבכל פעם התבחין  ות. בהינתן האות עליהם להסתדר לפי  המשתתפים מתחלקים לשתי קבוצ
  הקבוצה שמסתדרת ראשונה היא המנצחת.  משתנה. 

  תבחינים לדוגמה לפיהם הכיתה מתבקשת להסתדר בקבוצות:

      שמות פרטיים סדר הא"ב של * 
      סדר א"ב של שמות המשפחה * 
          בכורים ולא בכורים * 
        חיות מחמד * 
      דש שבו חוגגים יום הולדתהחו *
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  פעילויות להעמקת היכרות עם קבוצת המשך
  

  
  לפגוש אנשים

  
  מידע על הזולת 

  מטרות:

  לאסוף מידע כללי על הזולת כדי להרחיב את ההיכרות איתו. . א

 לאסוף מידע על הזולת בעזרת משפטי פתיחה המכוונים למידע מסוים.  . ב
  יתה לפי המפורט בהמשך, כלי כתיבה.שאלוני היכרות כמספר תלמידי הכ ציוד והכנה:

 מהלך הפעילות: 
כל משפט  יד . ל העונה לקריטריון  של תלמידהוא רושם שם   משפטליד כל  שאלון היכרות.כל משתתף מקבל 

  אפשר לרשום יותר משם אחד.
  

  שאלון הכרות
  העונים על הפרטים הבאים:  אנשים בכיתהשמות   רשמו

  __________________ ךשם המתחיל באותה אות של שמ לה/ יש לו
  שם משפחה עברי__________________  ו/להיש ל
  לו יום הולדת שחל החודש________________ לה/ יש 

  בעל חיים_______________________  ת /מי שמגדל
  שיניים______________  ת/לאחרונה אצל רופא  ה/ מי שביקר

  _ בכלי נגינה_______________  נ/תמי שמנג 
  מי שעושה דיאטה____________________ 

  חבר/ה קבוע יותר מחודשיים______________  לה/מי שיש לו
  ביד שמאל____________  ת /מי שכותב
  ____________ * בכל הפרקים של הסדרה "לגעת באושר" תה/מי שצפה

  לשיר_______________  ת/מי שאוהב 
  ______________ נ/ת מצטיי ת/ספורטאי 

  ____________ ת/ תינוק  ות/ אח לה/מי שיש לו
 בצבא_____________  ות/ אח לה/מי שיש לו

  
  בעת שאתם עורכים את הפעילות הפופולריתאת שם הסדרה בטלויזיה לסדרה התאימו  *

  להציג את עצמי 
  

  מי אני? 
ולקבלה.   לפתיחות  נכונות  בה  שיש  לקבוצה  מומלצת  היא  כן  ועל  חשיפה,  של  רבה  מידה  דורשת  זו    הפעלה 

ייב איש לחשוף את "סודותיו". חשוב לאפשר למשתתפים לספר זה לזה אילו תכונות חיוביות הם מזהים אין לח 
  בזולת. 

 מטרות:
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                     לסייע למשתתפים להכיר את מגוון המשאבים האישיים שלהם. - 
 לעצמם. לסייע למשתתפים להשתמש במשאבים האישיים לשם השגת  המטרות שהציבו - 
                                      יכרות בין חברי הקבוצה.הה  להעמיק את - 

                           כמספר המשתתפים. -   להלן –השאלון "מי אני?"  :ציוד והכנה

 : הפעילותמהלך 

                                                             אישי  -שלב א' 
החסרים בלי להתייעץ עם   ון ויקפיד שהמשתתפים ימלאו בו את הפרטיםהמנחה יחלק לכל משתתף את השאל

 חבריהם. 
   

  קבוצתי -שלב ב' 
  חברים.  4-3המשתתפים יחולקו לקבוצות בנות  

הרשימו אותו במיוחד בדמות   כל משתתף יציג בסבב את הדמות שבחר וינמק את בחירתו, יציין אילו תכונות
  תיה.שבחר וכיצד הן סייעו לה להשגת מטרו

        לציין גם פרט אחד, או יותר, מהפרטים שרשמו על עצמם. יוכלוהמעוניינים  
   להשגת מטרותיו. יסייעו לו חברי הקבוצה יציינו תכונה או כישרון שחבר אחר בקבוצה ניחן בהם ובמה הם

  

   במליאה -שלב ג' 

  מה תרם לכם הדיון הקבוצתי? . 1
         מה למדתם? - קבוצות? אם כן האם למדתם דבר מה חדש על עצמכם בדיון ב . 2

שיש לכל אחד, לבין   מה תורמים האיתור והזיהוי של הקשר בין הכישורים והמשאבים האישיים, . 3
                       המטרות שהאדם מציב לעצמו בחייו?

  
  

  שאלון מי אני? 
אדם שאני מזדהה איתו  

,  צה/, מעריץת/(אוהב
 , רוצה להיותכה/מעריך
  וע בחרתי בו? ד מ -   כמוהו)

  
  
  
  
  

    כישרונות שבהם ניחנתי 
  
  
  

מטרה שאני רוצה להשיג  
  בחיי 

  
  
  

    ת לעשו ת/אני אוהב דברים ש
  
  

    דברים שאני אוהב/ת ללמוד 
  
  

    דברים שאני אוהב/ת לקבל 
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    דברים שאני אוהב/ת לתת 
  
  

  
  
  

  זהה אותי 
  העמקת היכרות בין אישית  מטרה:

  תלמידי הכיתה, כלי כתיבה. שני פתקים לכל אחד מ :ציוד והכנה
  מהלך הפעילות: 

  אפשרות א':
כל תלמיד רושם על פתק שני דברים שמאפיינים אותו ורושם את שמו על הפתק. המנחה קורא את הפתקים ועל  

  המשתתפים האחרים לזהות את התלמיד שכתב את הדברים.
  אפשרות ב':

  הקבוצה מנחשת מה נכון.  - ני שקרכל אחד בתורו אומר שני דברים על עצמו, אחד מהם אמיתי והש
  
  
  

  שקרים ואמיתות 
  העמקת היכרות, יצירת דיאלוג אמפתי  מטרה:

  פתקים לכל משתתף, סיכות תפירה או נייר דבק, כלי כתיבה.  6פתקים קטנים,   :והכנהציוד 

  : מהלך הפעילות

אחד לכל משתתף)  פתקים ומבקש מכל המשתתפים לסמן בסימן זיהוי אחיד (סימן  6המנחה מחלק לכל משתתף 
  את כל הפתקים שבידיהם. 

  המנחה מבקש מהמשתתפים לכתוב, בצדו השני של כל פתק, משפט אחד על עצמו: משהו שמאפיין אותו  
(ניתן להתמקד ולבקש לרשום משהו הקשור למפגש עם תרבות אחרת, כגון: הייתי שלוש שנים בארה"ב, אני  

  .אפגנית וכד')  ורצה ללמוד יפנית, יש לי דיסק של מוסיקת ג'ז

המשתתפים נותנים למנחה פתק אחד מתוך השישה ואת השאר הם מפזרים בחדר ומצמידים אותם לעצמים  
שונים בחדר בעזרת הסיכות או נייר הדבק, כאשר הצד עם סימן הזיהוי גלוי. המנחה מערבב את הפתקים  

מהמשתתפים לאסוף את   שברשותו ומחלק אותם מחדש. כל משתתף שולף פתק, שאינו שלו, המנחה מבקש
  דק'.  5חמשת הפתקים המפוזרים, שעליהם מצוייר אותו סימן זיהוי הנמצא על הפתק שבידם, תוך 

המנחה מבקש מכל משתתף לנסות לאתר את בעל סימן ההיכר שעל הפתקים שבידיו על פי המידע הרשום על  
  הפתקים. 

  יתכנסו המשתתפים למליאה.בסיום תהליך זה   לאחר שבעל הסימן אותר, יוחזרו לו הפתקים.

    במליאה:
  המנחה מבקש מכל אחד מהמשתתפים להציג את בעל הפתק שהיה ברשותו ולספר עליו לשאר המשתתפים. 

  משימות קבוצתיות
  

משך הזמן  תלוי   לתחרויות בשכבה. התחרות היא בין הכיתות ומשתתפת בה השכבה כולה. אחדות  לפניכם הצעות 

בין זמן ביצוע המשימה בקבוצה הכיתתית לבין זמן הצגת התוצר במליאת השכבה.  באופי כל משימה והוא מתחלק

יש להקפיד שההצגה תהיה קצרה ולא מייגעת. לצורך השיפוט ניתן לגייס תלמידים מן השכבות הבוגרות.  את  

  הפעילות כדאי לקיים בחלל (פנימי או חיצוני) שיכיל בנוחות את כל תלמידי השכבה.  

  
   מטרות: 

  שיתוף פעולה  והתחשבות בין התלמידים .   פיתוח
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  גיבוש הכיתה ויצירת "גאוות יחידה" . 
ציוד לפעילות יצירתית כפי שיידרש לביצוע המשימות (חשוב  שהציוד יהיה מינימאלי): גיליונות     :ציוד והכנה

של פריטים   הה"לורדים", סיכות, דבק, מספריים וכו'. כל כיתה תקבל כמות ז , בריסטול מעטים, ניירות עיתון
  אלה. 

שיטת   ,מתי מותר להרעיש, כיצד יש לעודד: לוח כללי משחק: על גיליון נייר גדול יירשמו כללי המשחק. כגון
  הניקוד וכו'. 

  לוח לרישום תוצאות הניקוד.

    פרסים:
  א.  פרסים "קטנים" הניתנים במהלך הפעילות, לפני סיכום הנקודות הכללי. 

  במקומות הראשונים.  ב.  פרסים "גדולים", לזוכים 
תשומת לב התלמידים לצורך בשיתוף פעולה בתחרות המשימות השכבתית,  את על  מנת להפנות  :פעולת הכנה

  צוע משימה . יתה, בה יתנסו התלמידים בב יניתן לקיים פעולת הכנה קצרה במסגרת הכ
קבוצה תקבל חלקי פסיפס  תלמידים. כל   7 – 5תה תחלק לקבוצות קטנות בנות יהכ  - הרכבת פסיפס   לדוגמה:

מנה תצפיתנים.  תבמתרחש או  חנכתצפה המתאותם יהיה עליה להרכיב תוך זמן מוגבל. בזמן ביצוע המשימה ו
שהתקיים (או לא התקיים)    עם התלמידים בקצרה על  שיתוף הפעולה חנכתדון המתבתום הזמן המוקצב 

  בקבוצות והשפעתו על ההצלחה בביצוע המשימה . 
  
  
  

  ולים פאזל איח
  לכידות בקבוצת העמיתים  מטרה:

    בריסטול, צבעים, כלי כתיבה.  הכנה וציוד:

על גבי בריסטול פאזל עם חלקים כמספר תלמידי הקבוצה. כאשר בחלקו העליון של   משרטטים . 1
 אותו.  ותוליםמקום לכותרת מתאימה (לא לגזור בריסטול זה!)   משאיריםהבריסטול, 

 אותו על פי קווי הפאזל. וגוזריםו,  זהה לקודמ - בריסטול נוסף מכינים . 2
  מומלץ: למספר באופן מקביל את שני הפאזלים (באופן שלא יבלוט). 

  מהלך הפעילות: 
  משתתפים כל אחת, לביצוע המטלות הבאות: 4-5קבוצות בנות   4- ל מתחלקיםהמשתתפים 

כך שכל אחד   ,שובכל תלמיד מקבל חלק של פאזל ורושם את שמו אחר כך מערבבים את כל החלקים ומחלקים 
מקבל חלק עם שם של אחד מחברי הקבוצה. המשתתף מתבקש לרשום ברכה/ איחול/ ציפייה/ מחמאות וכו'  

כשיסיים, ימסור את חלק הפאזל לחבר ששמו רשום    לחבר ששמו רשום על הפאזל ולעטר את הברכה כרצונו. 
  עליו. 

ת מיקום החלק על גבי הבריסטול  המשתתף אשר קיבל את הפאזל המאוייר ניגש ללוח ומנסה לאתר א
  אותו לא גזרנו.  - הראשון

  עם סיום הפעילות, הקבוצה תקיים דיון ותחליט על כותרת מתאימה לפאזל שנבנה.  
  דיון בקבוצה: 

  איך הייתה העבודה בקבוצות?
  באיזה קבוצה היו קשיים ואיזה? 
  מהם יתרונות של שיתוף פעולה? 

  ת הרכבת פאזל שאינו מורכב משמות התלמידים דווקא המשימה יכולה להיו  –לקבוצות ותיקות   
  

  

  
  חידונים  -  משימות חשיבה

  

  משימות ידע 
  :ותהמטר
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יצירת לכידות קבוצתית באמצעות תחרות בין קבוצות. בשונה מהמשימות הקודמות שדרשו חשיבה אסטרטגית,  
  ונותנות את הבמה לתלמידים אחרים.   אלה דורשות יכולת פתרון בעיות

 דות רבות או של חידה אחת בפרק זמן נתון. פתרון של חי
בהתאם לשאלות, רשימת שאלות   –תשבצים, חלק מתמונה בתקריב, ספרי יען, עיתונים  :ציוד והכנה

  ברירה וכל סוג אחר של חידות ושאלות שניתן להכין מראש. - מוכנות, שאלונים רבי
  ייאספו דפי הפתרונות של החידות.    לכל הקבוצות תינתנה אותן החידות. בתום הזמן המוקצב מראש הערה:

  סוגים שונים של משימות ידע:
  תשבץ  . 1
  . זיהוי נושא התמונה על פי חלק ממנה  2
 . התאמת תשובה נכונה לכל שאלה מתוך רשימת שאלות ותשובות.  3
נט   . חיפוש תשובות: בידי כל קבוצה מקור מידע זהה: ספר (או ספרים), עיתון (או עיתונים), מחשב, אינטר4

וכדומה. חשוב שלכל הקבוצות  יהיה אותו  ספר או אותו עיתון. המחנכת מציגה שאלה, הקבוצה הראשונה  
השאלות  יעסקו  בנושאים המופיעים בעיתון או    שעונה  תשובה נכונה  (בהצבעה או בקריאה) זוכה בנקודות.

נחה היכן נמצאת התשובה.  בספר. אם אף אחת מן הקבוצות לא מצאה את התשובה בזמן הנתון, ירמוז המ
  המשימה תהיה זהה לכל הקבוצות.  הקבוצה שתענה נכון.  הרמז יקטין את מספר הנקודות שתקבל 

 הקבוצה המנצחת תהיה: 
  זו שפתרה ראשונה את המשימה.   - א     
  זו  שפתרה נכון את המספר הרב ביותר של השאלות במסגרת הזמן המוקצב.  –ב    

  
  
  

  משימה יצירתית 
  . מתן במה לתלמידים בעלי כישורים לשוניים ויצירתיים מטרה:

כמה חמשירים מוכנים מראש, כשחסרה להם השורה האחרונה. בשימוש חוזר בפעילות זו ניתן   :ציוד והכנה
  להשמיט את שלוש השורות האחרונות או להסתפק בכתיבת שורה ראשונה, או במתן נושא בלבד.  

  

ת שורתו האחרונה של חמשיר. חמשיר הוא שיר בן חמש שורות.  השלמת חמשיר. משימה משעשעת היא השלמ
השורה הראשונה, השנייה והחמישית שבו מתחרזות בחרוז אחד, והשורה השלישית והרביעית בחרוז אחר.  

  למשל: 
  (חרוז ראשון)         תלמיד מנוסה וזריז
  (חרוז ראשון)         הפתיע היום והכריז

  שני)  (חרוז              הערב במסיבה
  (חרוז שני)          סתם בלי סיבה-כך

  (חרוז ראשון)       !אך לא להפריז - לשמוח
  

  מהלך הפעילות: 
ארבע שורות ראשונות של חמשיר כלשהו יושמעו, או ייכתבו על הלוח. הקבוצות ישלימו את השורה האחרונה,  

  המתחרזת, כאמור, עם השורה הראשונה והשנייה.  
פק את המספר הגדול ביותר של סיומות מוצלחות, או הקבוצה שתכתוב את  היא זו שתס  הקבוצה המנצחת

 הסיומת המוצלחת ביותר. רצוי להקציב זמן למשימה ולאסוף את כל התוצרים בתום הזמן  שהוקצב.  
  

  
  

  משימות איסוף  
  , טיפוח מעורבות שיתוף כלל חברי הכיתה, ערבות הדדית מטרה:

  אין  :ציוד והכנה
  מהלך הפעילות:  

 משתתפים (חשוב להקפיד על מספר משתתפים זהה). 4-5ה מתחלקת לקבוצות בנות הכית - 
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חשוב שאלה יהיו חפצים    נעליים, גרביים,  אבנים, עלים וכו'.המנחה נוקב בשם החפץ שעל הקבוצות לאסוף:  - 
  שניתן להשיג בקלות יחסית בסביבה הקרובה. 

. חשוב שמספר החפ -  ינקוב בשמם  צים יהיה כמספר חברי הקבוצה  הקבוצה תאסוף חפצים שהמנחה 
 כדי שהכל ישתתפו  ולא יהיו כאלה היושבים בצד. 

 נציג מן הקבוצה יביא במהירות המרבית את החפצים אל דוכן השיפוט.   - 

  זוכה הקבוצה שהביאה ראשונה את כל החפצים אל דוכן השיפוט.   - 

  

  
  

  משימות מרוץ 
  . שיתוף פעולה, עזרה הדדית וערבות הדדית: מטרה

  חבלי קשירה לרגלי הרצים, חפצים למרוץ שליחים.   :כנהציוד וה
  אפשרי: ציפיות של כריות, כפיות ותפוחי אדמה (או חרוז).

  מהלך הפעילות: 
תחרויות מרוץ מקו הזינוק, בהן  הקבוצה כולה מתקדמת יחדיו. מנצחת הקבוצה המגיעה ראשונה לקו  

ק אל  חוזרת  במרוץ,  ש"מתפרקת"  קבוצה  "להתפרק".  בלי  ניסיוני  הגמר  מרוץ  לערוך  אפשר  הזינוק.  ו 
  אחד, בלא ניקוד, כדי לאפשר למשתתפים להתנסות.  

  מרוצים אפשריים: 

   .חברי הקבוצה אוחזים זה ביד זה תוך כדי ריצה 

    .כל משתתף מניח את ידיו על כתפי התלמיד הרץ לפניו או על מותניו 

 הם.  כל חברי הקבוצה קשורים בחבל המהדק אותם יחדיו סביב מותני 

   השמאלית ורגלו  הימני,   שכנו  של  השמאלית  לרגלו  בחבל  מהודקת  חניך  כל  של  הימנית  רגלו 
  מהודקת לרגלו הימנית של שכנו השמאלי. 

  .מרוצי שליחים 
  בתחרויות אלה עומדת כל קבוצה בשורה מאחורי קו ההתחלה.  

ברג לקבוצתו.  וחוזר  הסיום  לקו  עד  המשימה  לחוקי  בהתאם  רץ  קבוצה  מכל  חוזר  משתתף  שהוא  ע 
  לקבוצתו. יוצא המשתתף הבא אחריו על פי סדר העמידה. 

  מנצחת הקבוצה שסיימה ראשונה את המרוץ.  
  חוזר להתחלה.   - משתתף שאינו רץ בהתאם לחוקי המשימה שלהלן 

   
  מרוצי שליחים אפשריים:  

   .ריצה  

  . המתחרים מתקדמים בניתורים כשרגליהם בתוך שק שבו הם אוחזים  

 רצי חוזר  המתחרים  החפץ  את  שהפיל  מי  אדמה.  תפוח  או  חרוז  שבתוכה  כפית  כשבידיהם  ם 
  להתחלה.  

   .המתחרים רצים בזוגות כשרגל ימין של האחד ורגל שמאל של השני קשורות יחדיו  

 מריצה").  בעזרת ידיו (מרוץ התקדמות בזוגות: אחד מבני הזוג אוחז את בן זוגו ברגליו, והלה מתקדם"  

 בלות שונות על פי דמיונך.  ניתורים, קפיצות והג 
  

 בכל סוגי המרוצים אפשר להוסיף ניתורים, קריאות ושירה להגברת השעשוע.  
  אפשר לבצע  כמה מרוצים.  
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  בניית מגדל 
  שיתוף פעולה, עזרה הדדית וערבות הדדית  מטרה:

  ס"מ כמספר הכיתות.  50סימון מעגלים בקוטר  ציוד והכנה:
  מהלך הפעילות: 

  לושה נציגים לפעילות.כל כיתה בוחרת ש  - 

המשימה תהיה לבנות בתוך המעגל מגדל, המורכב מכמה שיותר נעליים. יש להקציב זמן לפעילות,   - 
  ובסיומה זוכה הצוות שבנה את המגדל הגבוה ביותר ולא עבר על המגבלות הבאות:  

  . על המגדל להיות בנוי רק מנעליים של ילדי הכיתה. 1
  המעגל או מחוצה לו.    . אסור שנעל  תהיה מונחת על קו2
  . נעל יכולה להיות מעל קו המעגל (כלומר, איננה נוגעת בארץ).3

  

יש להודיע  לצוותים על הזמן הנותר כחצי דקה לפני תוך הזמן שהוקצב. בתום הזמן  יתרחקו הצוותים מן  
  המגדלים ולא יגעו בהם יותר.

  

  
  

  פאזל קבוצתי 
  . שיתוף פעולה ועזרה הדדיתמטרה: 

  שמיניות בריסטול, כלי כתיבה, דפים.  ה:ציוד והכנ
: היגד, ביטוי, פתגם, פסוק  רשמושמיניות בריסטול למספר חלקים כפאזל כאשר סביב מרכז הבריסטול  וחלק

  שרלוונטי לפתיחת שנה, לנושא מרכז או לנושא חברתי אחר.
  בריסטולים כמספר הקבוצות כאשר לכל קבוצה היגד שונה ובצבע אחר.  גזרו

  לות: מהלך הפעי
  כל משתתף מקבל חלק אחד מכל הפאזלים והוא מתבקש לאתר את החלקים המתאימים וכך להתחבר לקבוצתו.

לאחר השלמת הפאזל כל תלמיד בקבוצה יכתוב את התייחסותו להיגד במרכז הפאזל, על דף, על פי הנחיית  
  המורה (הרגשה, ציפייה, רעיונות ליישום בכיתה, איור מתאים וכו').

  הערות:
  ניתן להיעזר בתרגיל זה ליצירת מקומות ישיבה.  *
  עדתי. בעקבות הפעילות יש אפשרות להתחבר לנושא העולה מההיגדים בהיבט חברתי, כיתתי *
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  תיאום ציפיות  
  נורמות 

  תהליך קבלת החלטות 
  לכיתה/לבית הספר תקנוןקביעת   -הסכם דיאלוגי 

  אכיפה החלטה על דרכי 
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  יאום ציפיות, הגדרת יעדים והסכםת
  

 1998עיריית חולון, מנהל החינוך והתרבות, המחלקה לנוער  –איך יוצאים מזה?"  –מקורות:  החוברת "חודש ארגון 
 מאגר הפעלות. –אתר מינהל חברה ונוער 

  

נהל/ת מחנכ/ת הינן כלי בסיסי בעבודתם של כל מ ,או אמנה כיתתית ,תיאום ציפיות, הגדרת יעדים ובניית הסכם
ומדריכ/ה. על מנת לקדם מטרות ולהיות מסוגלים לפנות  לקראתן,  יש לבחון את ציפיותיהם של המשתתפים,  

לנפות מתוכן את אלה שאינן ריאליות ולפעול יחד להשגת אותן ציפיות שהן ריאליות ותואמות את המטרות.  
  וסכת בטחון בדרך ובשותפות לדרך. הצלחה נ - היכולת לבחון את מידת ההצלחה ולנתח את הגורמים לאי

הזמנת התלמידים והמורה להעלות את ציפיותיהם כמו גם את חששותיהם ותקוותיהם ושיתוף ממשי של  
התלמידים בקביעת המטרות, הכללים והנורמות תתרום להעצמתם, ולצמיחתם האישית והחברתית. מעורבות זו 

ת לתרום לקבוצה, מעלה את סיכויי ההצלחה ומקדמת  תורמת גם לחיזוק תחושת השייכות והאכפתיות, לנכונו
  אקלים כיתתי חיובי.  

  

  באמצעות פעילויות של תיאום ציפיות, הגדרת מטרות ובניית הסכם ניתן להשיג מגוון יעדים: 

 ביטוי רגשות, ציפיות וחששות 

   חשיפת אינטרסים משותפים לחברי הכיתה  

  פיתוח תחושת שותפות ואחריות  

  גיבוש הקבוצה  

 והעמקת היכרות בין המשתתפים  קידום  

  מתן מענה לצרכיו של כל פרט בקבוצה  

 בכל חברי הקבוצה כשותפים לפעילות הכיתה הכרה פומבית 

  הגדרה משותפת של נורמות התנהגות ודרכי עבודה  

  בניית הסכם כבסיס לעבודת הכיתה כקבוצה  

 הגדרת מאפייני "הצלחה" ו"כשלון" כעוגנים להערכה מעצבת  
   

  

ם ציפיות אפשר להשתמש במגוון אמצעים ליצירת אווירה, לתנועה בחדר הכיתה היוצרים עניין, שינוי  לצורך תיאו
ומעודדים שיתוף פעולה מצד התלמידים. לאחר שציפיות התלמידים תואמו ניתן לעבור לשלב הבא ולקבוע  

. כשאלה בהירים  מטרות ויעדים משותפים. חשוב לעגן את העבודה במסגרת הסכם בו יובהרו כללים וגבולות
הסיכויים להשגת היעדים שהקבוצה הציבה לעצמה גדלים. חשוב לכלול בתוך המסגרת המוסכמת גם   –וידועים 

  קביעה שתקל  על עבודת הכיתה בהמשך הדרך.   –תשובה לשאלה מה עושים במקרה של חריגה מהכללים  
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  פעילויות לתיאום ציפיות 
  עץ המשאלות 

  משאלות וחלומות לגבי בית הספר.   לאפשר לתלמידים להביע מטרה:

, "עץ" מבריסטול  בעל    x 3כמספר הקבוצות  - כמספר המשתתפים, "עלים" מנייר  - דפים ועטים :ציוד והכנה
  ענפים רבים , תלוי במקום בולט בחדר הכיתה 

  הפעילות: מהלך 
  

  שלב א':  אישי 
  המורים. כל משתתף רושם על דף ציפיות ומשאלות שיש לו מעצמו, מן הכיתה ומן  

  

  שלב ב': בקבוצות

  תלמידים. 5 – 4המליאה מתחלקת לקבוצות של  . 1

     כל קבוצה מקבלת שלושה "עלים" מבריסטול,  מחליטה על שלוש הציפיות או המשאלות החשובות ביותר  . 2
  לדעתה , ורושמת כל ציפייה או משאלה שבחרה על "עלה" נפרד.      

  הקבוצה תולה את ה"עלים" על ה"עץ" .   . 3

  קבוצות  השונות קוראים את  הכתוב על גבי העלים. חברי ה . 4
  

  שלב ג': במליאה 
  דיון: 

   ?האם יש משאלות או ציפיות שחוזרות על עצמן? אילו? מדוע לדעתכם  

   ?האם כל המשאלות, הצפיות יוכלו, לדעתכם, להתגשם  

  ?אם כן,  באיזה אופן  

   ?במי זה תלוי  

  ?מה אתם מוכנים לעשות או להשקיע כדי להגשימן 
  
  

  חבילה מאושרת  
  .לתת ביטוי  לחלומות  ולתקוות בתחילת שנת הלימודים בחטיבה מטרה:

  "חבילה"  עטופה כמתנה.   :ציוד והכנה
  : מהלך הפעילות

  
  שלב א':  במליאה 

  מניחים  במרכז המעגל חבילה עטופה כמתנה.   . 1

מתנת   . 2 "זוהי  למשתתפים:  יאמר  בב  –המנחה  הראשון  ליום  קיבל  מכם  ואחד  אחת  שכל  הספר  קסם    ית 
  שלנו.  מה תרצו שיהיה  בחבילה?"       

  שומעים בסבב את המשתתפים. רושמים את ה"מתנות" על הלוח.  . 3
  

  שלב ב' : בקבוצות

  משתתפים.  5 – 3המליאה תתחלק לקבוצות של  . 1

  כל קבוצה תבחר את שתי המתנות החשובות ביותר לדעתה, ותנמק את בחירתה.  . 2

  תנות שנבחרו? שאלה: איך ייראה בית הספר בעקבות המ . 3

  הקבוצות יתכוננו להציג במליאה את תשובותיהן.  . 4
  

  שלב ג' : במליאה 

שבחרו  . 1 המתנות  את  מציגות  שלנו"    הקבוצות  הספר  "בית  ואת  לבחירה  הנימוקים      - ואת 
  בעקבות המתנות שנבחרו.     

  דיון:  . 2
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  קסם" שניתן  לממש?   - האם יש "מתנות  

   ?במי זה תלוי  

   ?באיזה אופן  
  

  

  בקבוק ציפיות 
  איסוף ציפיות כל חברי הכיתה ותיעודן, כדי לבדוק לאורך השנה את מידת מימושן.  מטרה:

  דפים, כלי כתיבה, נייר דמוי קלף, בקבוק (אפשרי) .  :ציוד והכנה

הכיתה מתחלקת לקבוצות. כל קבוצה מעלה על הכתב את ציפיות חבריה, כשהם מנסחים  : מהלך הפעילות

  במליאה כל קבוצה מציגה את הציפיות שהעלתה.  יחד את הציפיות ונמנעים מחזרות.

לאחר תהליך האחדה וניסוח רושמים את הציפיות של כולם על נייר  דמוי קלף וטומנים אותו על מנת לשוב  

  לצורך הערכה מעצבת ו/או מסכמת. –ולפתוח אותו בסיום הפעילות או במהלך השנה 

ותו בבקבוק יבש ונקי. במסגרת "מסע להטמנת  כדי להעצים את החוויה ניתן לגלגל את הקלף ולסגור א 

  הבקבוק" הכולל שרטוט מפה עם ציון נקודת הטמנה, אפשר לערוך טקס קצר וכד'. 

  

  

 ציפית ציפיות 
  תיאום ציפיות וקביעה משותפת של יעדים ריאליים. מטרה:

  י כתיבה. פתקים עליהם רשומות ציפיות (כמפורט), ציפיות/שקיות בד, פתקים ריקים, כל ציוד והכנה:

התלמידים מקבלים ציפיות של כריות או שקיות בד/נייר אחרות.  בחדר פזורים פתקים   מהלך הפעילות:

  רבים ועליהם רשומות ציפיות שונות (כל פתק יחזור על עצמו במספר רב של עותקים). לדוגמה:

  "אני מצפה שהכיתה תהייה מגובשת" 

  "אני מצפה שהלימודים יהיו מעניינים" 

  שהמורה י/תתייחס אלי יפה"  "אני מצפה

  "אני מצפה מעצמי להיות תלמיד/ה טוב/ה" 

  "אני מצפה מהתלמידים שיכבדו אותי" 

  "אני מצפה שלא תהייה אלימות בכיתה" 

  "אני מצפה שהמורה י/תתחשב בדעתי בנושאים שונים" 
  

  בחדר יפוזרו גם פתקים ריקים עליהם יוזמנו התלמידים לרשום ציפיות נוספות שלהם. 
ר שהתלמידים מסתובבים בחדר ואוספים לציפית שלהם אוסף ציפיות, מתכנסים במליאה, בודקים איזה  לאח

  ציפיות יש לכולם, איזה מהציפיות ריאליות וניתנות למימוש וכן במי או במה תלוי המימוש שלהן. 

ות במקביל  אישי,קבוצתי וכיתתי. ניתן לערוך תיאום ציפי   –רצוי שתיאום הציפיות יתנהל בכמה מישורים 
בהתאם למשך הזמן העומד לרשותכם לצורך   –להגדרת יעדים או להפריד את הדברים לשתי פעילויות נפרדות 

  טיפול בנושאים אלה.  

  
  

 הכל עניין של צבע (פעילות לבירור ציפיות) 
  מטרות: 

  הצפת הציפיות של כל חברי הכיתה  

  שיתוף הכיתה כולה בקביעת יעדים  

 שגת היעדים ובקביעת הדרך להשגתם. שיתוף הכיתה באחריות על ה  
פתקיות מכל צבע עבור כל אחד   3-5בחמישה צבעים שונים,  –פתקיות (נייר ממו) צבעוניות   :ציוד והכנה

  מהתלמידים 
  מהלך הפעילות: 
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  : במליאה –שלב א' 
  שמים במרכז החדר פיתקיות בחמישה צבעים שונים. על הלוח כותבים את הקוד הצבעוני:

  מה אני רוצה לדעת/לשאול על שנת הלימודים הזאת. –פיתקית לבנה 
  מה אני מרגיש/ה.   –פתקית אדומה 
  מה אני מקווה שיקרה השנה  –פתקית צהובה 
  מה אני מקווה שלא יקרה השנה  –פתקית כחולה 
  מה הייתי רוצה לקחת איתי בסוף השנה מבית הספר ומהכיתה. –פתקית ירוקה 

  

  ות התייחסויות לגבי הכיתה, הלימודים כל התלמידים מוזמנים לכתוב על פתקי 
והמורה. על כל פתקית רושמים דבר אחד בלבד. מותר ואף רצוי להכין כמה פתקאות שונות מאותו צבע.  

דקות. מותר לכתוב פתקאות אנונימיות. התלמידים מתבקשים לשמור על   3-5 –הקצו לכתיבה זמן מוגבל 
  שפה יפה ולא לפגוע באף אחד.

כל התלמידים מניחים את הפתקאות שכבתו במרכז החדר, כשהן מחולקות לערמות לפי   בתום הזמן שהוקצב
  צבעים.

  

  קבוצתי  –שלב ב' 
הכיתה מתחלקת לקבוצות כמספר הצבעים. כל קבוצה מקבלת את ערימת הפתקיות באותו צבע. הקבוצה  

  מרכזת את הכתוב בפתקים ומסכמת את הנאמר לצורך דיווח לכיתה.  
  

  מליאה  –שלב ג' 
  כל קבוצה מדווחת למליאה על הציפיות שהגיעו אליה.  בתום הדיווח מקיימים דיון בשאלות:  

  במי תלוי המימוש של כל אחת מהציפיות הללו?  
  איזה מבין הציפיות הללו ריאליות וניתנות למימוש?  

  כיצד ניתן לממש אותן? 

  מה נעשה, ככיתה, אם לא נצליח לממש את הציפיות? 
  

אין לבטל אותם. יש לתת להם לגיטימציה והתייחס   –עולים חששות או רגשות אחרים חשוב לציין כי אם 
תמיד כי התנהגותכם בפועל היא זאת שמוטמעת ונלמדת בקרב התלמידים.   ואליהם ברגישות ובכבוד. זכר

נצלו את ההזדמנות לדון ביחד עם הכיתה כיצד אפשר להתמודד עם החששות הללו ומה ניתן לעשות כדי  
  אותם.  להפיג 

  

  
  תיאום ציפיות בשלושה שלבים 

  :מטרות

  יצורלברר את הציפיות של כל המשתתפים מהחיים בצוותא בכיתה, לנסות לתאם ביניהם, על מנת ל - 
  בסיס לקבלת החלטות של הכיתה כקבוצה. 

  לפעילות המתרחשת בכיתה. לאווירה ו לפתח תחושה של שותפות ושל אחריות  - 

  להעמיק את ההיכרות בין המשתתפים.  - 
  טופס תיאום ציפיות בהעתקים כמספר תלמידי הכיתה, כלי כתיבה  ציוד והכנה:

  :מהלך הפעילות
  

  אישי:  -שלב א'       
,  ת/כל תלמיד ימלא את טבלת הציפיות שלו על גבי הטופס המצ"ב (ציפיות מהתוכנית, מהחברים, מהמחנך 

  ליד כל סעיף ירשום: .מעצמי)

  האם הציפייה ניתנת למימוש או לא.  - 

  רשום על הלוח הנחיה זו) תמימוש הציפייה? (המורה  י תלויבמ - 
  קבוצתי:  -שלב ב'

וניתנת   חמישה משתתפים יציג כל אחד ציפייה אחת מכל תחום, אשר נראתה לו חשובה  עד  בקבוצות של *
  (אין להציג ציפיות מ"עצמי")  למימוש. 

  הנקודות הבאות:   לפיבוצתי  יתנהל דיון קסביב הציפיות ו, את הציפיות ירשמו המשתתפים על דף *
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  חשיבותה של כל אחת מהציפיות? הי  מ  - 
  מה הסיכויים למימושה?   - 
  באיזו מידה תלוי מימושה בפרט? בקבוצה?   - 

  עם תום הדיון יבחרו חברי הקבוצה שלוש ציפיות החשובות בעיניהם בכל תחום.  *
  אחד מחברי הקבוצה ירשום את הציפיות הקבוצתיות על גבי בריסטול.   

  הבריסטולים יתלו על גבי הקירות וכל חברי הכיתה יעיינו בכתוב.  *
  

  מציפיות ליעדים. – מליאה -שלב ג'
  לאחר עיון בציפיות הקבוצתיות השונות יציג המורה את ציפיותיו. 

ציפיות מכל תחום, המוסכמות על רוב חברי הכיתה והנראות להם אפשריות   3-4יתקיים דיון במטרה לבחור  
  למימוש. 

  

להיות מוכנים לוותר על   פעולת תיאום הציפיות שבתרגיל זה מחייבת את התלמידים לשאת ולתת, מורה:ל
  מנת להגיע להסכמה המקובלת על הרוב. 

ישנה נטייה לטשטש את ההבדלים על מנת להימנע ממצבי קונפליקט. תפקיד המורה לסייע לתלמידים  
המשותף והשגת הבנה בין השונים על בסיס של  באמצעות שאלות הבהרה, חידוד ההבדלים, מציאת המכנה 

  הוגנות. 
  

  
  טופס תיאום ציפיות 

  

ציפיות    
 מעצמי 

ציפיות  
 כ/ת מהמחנ

ציפיות  
מחברים  

 לכיתה 

 ציפיות מהתוכנית 

   אישי 
  
  
  
 

   

   קבוצתי 
  
  
  
 

   

      כיתתי 
  
  
  
 

  
  בהמשך   -*שמרו את ריכוז הציפיות השונות לפעילות בניית הסכם 

 

  

  

  ות, ציפיות וחששות תקו –מקום חדש  
  לסייע לתלמידים להתמודד עם מגוון  הרגשות המלווים את המעבר לבית ספר חדש.מטרה: 

  )  להלןכמספר המשתתפים ( - כרטיס משימה אישית :ציוד והכנה
  : מהלך ההפעלה
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  שלב א': אישי  

 כל משתתף יקבל  כרטיס משימה אישית וישלים את ההיגדים.  . 1
 

  

  כרטיס משימה אישית 

  אותם:   ימושימת היגדים.  השלר כםלפני

  :כיתהביום הראשון, כשהגעתי ל

  קיוויתי ש... _______________________  ) 1

  קצת חששתי מ... ___________________  ) 2

  שמחתי __________________________  ) 3

  לא רציתי ________________________  ) 4

  מה שיעזור לי _____________________  ) 5

 

  

  סי המשימה.   המורה תאסוף את כרטי .  2
  

  שלב ב': במליאה 
  רשום אותן על הלוח. תבחר, באופן אקראי, מספר השלמות לכל היגד, ות. המורה 1
  .  דיון:  2

    ?האם  יש דברים משותפים בין ההשלמות לאותו היגד? מדוע  

   .אם יש  השלמה יוצאת דופן? הסבירו  

    שעשינו כאן, קשור למעברים).  מה אנו יכולים ללמוד  מן ההשלמות שכתבנו על הלוח? (כל מה  

  האם מישהו מוכן לספר מה עזר לו במעברים אחרים בחיים, כמו מעבר  דירה, בית ספר     
  חדש, ארץ חדשה ועוד  .    

  
  

  נורמות 
  

  כך עושים כולם 
  מטרות:

 לזהות נורמות של תקשורת המקובלות בקבוצתך  

   לעודד ניתוח נתונים על ידי הקבוצה, כצעד לקראת שינוי
  רצויות וחיזוקן של נורמות רצויות ורמות לאנ

  שאלון, גיליון נייר גדול (ראה איור: שני פרצופים)  :ציוד והכנה
  מהלך ההפעלה: 

  הפעלה זו תיערך בשני שלבים

  'מילוי השאלון - שלב א  

  'דיון בתוצאות, לאחר סיכומן. (רצוי כעבור זמן קצר,  - שלב ב
 שעה למחרת). 

יחס לקבוצה מגובשת (כיתה, חוג לפעילות  השאלון מתי  הערה למנחה:

                    ).'קבועה, ספורטיבית או אחרת וכו

  אישי  -שלב א' 
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   כל משתתף מקבל את השאלון הבא וממלא אותו
  

 שאלון
  

יגיבו  , כםלדעת  ,כיצד לציין יםמתבקש  הנכם. כםאישית בקבוצת- שאלון העוסק בנושא התקשורת הבין  לפניכם
   :בעמודה המתאימה X סמנו במקרים הבאים. כםצתרוב חברי קבו

  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .דקות 15כעבור  איספו את השאלונים 
    את התוצאות על גיליון סיכום. לסכםשני משתתפים  בקשו מ

   גיליון סיכום התוצאות:להלן דוגמה ל
  

  האם נהוג ומקובל   כן  לא
    תמיד   לפעמים   תמיד   לפעמים 

לעודד את המהססים (הלא בטוחים) להביע את רגשותיהם          
  בגלוי לב. 

  לגלות לחברים בקבוצה מה באמת חושבים על עבודתם         
  לחפש מניעים להתנהגות החברים         
  מבינים  כשלאדוע" שאול תמיד "מל        
  להשתדל למנוע אי הסכמה וחילוקי דעות, ככל האפשר.         
  לערער על דרכים מאוד מקובלות של התנהגות        
ולהתייחס לנושא הנידון   יםלבלום (לדכא) רגשות אישי        

  בלבד. 
לקדם (לדחוף) רעיונות חדשים, אפילו אם הם לא מקובלים          

  ולא מספיק מוגדרים. 
  חוות דעת כנה על עבודתך (תרומתך). לבקש        
  לשמור לעצמך את מחשבותיך ותגובותיך האמיתיות         
  לבטוח באחרים, שלא ינצלו אותך        
  להביע אי הסכמה, מבלי להתחשב בבעל ההצעה.         
להצביע על טעויות של אחרים, על מנת לגרום ליתר         

  יעילות בעבודה 
  לו אם אין ביטחון שיצליחו. לנסות חידושים בעבודה, אפי        
  לבקש ממישהו אחר עזרה לביצוע משימה שהוטלה עליך.         
  לפרגן לחבר בקבוצה, שעשה את עבודתו כהלכה         
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        נורמות בתקשורת בין אישית בקבוצתנו
 גיליון סיכום התוצאות

  
  מספר   כן  לא  סה"כ 

  שאלה   תמיד   לפעמים   תמיד   לפעמים   משתתפים 
  סה"כ   

  
    תשובות   סה"כ   תשובות   סה"כ   תשובות   סה"כ   תשובות 

10  
  

3        1    6    1  

10  
  

1    4    3    2    2  

                    
  
  
  
  
  

16  

 
על אחדות הקבוצה, יחס ידידותי   רולות מן השאלות: כנות, רצון לשמולהלן דוגמאות לנורמות הע  :הערה למנחה

                                         הקבוצה, העזה, יחסי אימון הדדי. בין חברי הקבוצה, רצון לשפר את תפקודה של
   

                                                           במליאה -שלב ב' 
                        נקודות הבאות:ב שהתקבלו דונולאור התוצאות 

 ?אלו נושאים, שאלות, בעיות התעוררו בשעת מילוי השאלון                    
 ?מהן הנורמות הקבוצתיות העולות מן הסכום                                 
  ות הייתם מודעים?לקיומן של אלו נורמ                                     
 ?האם נתגלו נורמות חדשות, שלא הכרתם                                     
 .כיצד משפיעות הנורמות המקובלות בקבוצה, על תפקודה? תנו דוגמה            
 .מדוע כדאי לעודד נורמה רצויה בקבוצה? תנו דוגמה                         
 ?כיצד תעשו זאת                                                         
 .מדוע כדאי להרחיק נורמה לא רצויה בקבוצה? תנו דוגמה                     
 ?כיצד תעשו זאת                                    

  
  

  מה בין נורמה לחוק? 
  הבדלים בין "נורמה" ל"חוק". המשתתפים יבהירו לעצמם את ה  מטרות:

  היא צורת התנהגות מקובלת בחברה מסויימת, ולפעמים גם אמונה או ערך מקובלים.  נורמה
  הוא כלל כתוב הקובע איך חייבים להתנהג, וקובע גם עונש למי שמפר את החוק.  חוק

  

  ייתכנו מקרים שבהם הנורמה והחוק סותרים זה את זה. 
שא- בבית  לדוגמא: חוק  יש  זאת הספר  בכל  התלמידים  מן  חלק  שבמציאות  ידוע  אבל  בבחינות,  להעתיק  וסר 

בית בבחינות, בעוד שחוק  קובעת שמותר להעתיק  כן, הנורמה של חברות תלמידים רבות  הספר - מעתיקים. אם 
  קובע שאסור להעתיק. 

  

והכנה: בנושא,לפני    ציוד  והסבירו   שתעסקו  ל   בקצרה   לתלמידים   הקדימו  נורמה  בין  ההבדל  תוכלו   חוק.  מהו 
  להיעזר בהגדרות המופיעות במטרות. 
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  זוכה: חוק או נורמה?  הקודםכל 
  בירור ההבחנה בין חוק לנורמה.   המטרה:

ו שלהלן.    הכנה:ציוד  מהרשימה  המשפטים  אחד  בגדול  כתוב  מהן  אחת  כל  שעל  נייר  אחד   רצועות  שבכל 
  מתואר מעשה שיכול:   מהמשפטים 

  שכונת מגוריכם (לדוגמה: לישון במיטה). א. להתאים לנורמה המקובלת ב
  ב. לא להתאים לנורמה המקובלת בשכונת מגוריכם (הכוונה איננה דווקא שהמעשה יהיה  

  אין שום נורמה שלפיה   - נגד נורמה מקובלת, אלא שפשוט אין נורמה כזו בשכונה. למשל    
  מתלבשים כך).דווקא, אם כי ישנם מספר אנשים ה יםגרביים ירוק לגרובעל אנשים    

  הנוער  - הספר שלנו או חוקי בית- חוקי המדינה, חוקי בית   - ג. להתאים לחוק כתוב כלשהו 
  הספר).- אסור לשבור את חלונות בית - שלנו (לדוגמה    

  ד. לא להתאים לשום חוק גם כאן אין הכוונה לכך שהמעשה יהיה נגד החוק, אלא פשוט  
  חוק האומר שעל כל המכוניות להיות צבועות לא קיים   - שלא קיים חוק כזה (לדוגמה    
  בצהוב).    

  
  ).נוספים להשתמש בכולם או בחלקם וכן להוסיף משפטים   אפשר( רשימת המשפטים:

  הספר.- לא לצעוק בשעת השיעור בבית - 
  לשחק ולשוחח בהפסקות שבין השיעורים. - 
  לא להעתיק בבחינות.  - 
  הספר עם ילקוטים חומים. - לבוא לבית - 
  חנות מכוניות במרכז הכביש. לא לה  - 
  לנקות את מכוניתך מפעם לפעם.  - 
  רגל אדום, גם אם אין כל מכונית מתקרבת.- לא לחצות במעבר חצייה כאשר רמזור הולכי  - 
  להדליק את פנסי המכונית באמצע היום. - 
  הנוער. - לקפץ על רגל ימין בלבד בשטח בית - 
  הנוער.- לא לעשן בשטח בית - 
  דרך בין עירונית. לא לנסוע ברוורס ב - 
  ללבוש מעיל בשטח המועדון כאשר קר.  - 
  הנוער. - לדפוק על הדלת לפני שנכנסים לחדר מנהל בית - 
  הנוער בזמן. - לבוא לפעולות החברתיות בבית - 
  הנוער. - לשחק כדורגל במגרש של בית - 
  ללבוש חולצה כשהולכים ברחוב.  - 
  הספר. - לא לדבר ללא רשות בשעת השיעור בבית - 
  רוק לארץ נייר עטיפה לאחר שאוכלים ארטיק. לא לז - 
  

  : צוותים 4- את הקבוצה ל מחלקים מהלך הפעולה:
  חוק" -"לאצוות ד' ייצג   ,"חוק"צוות ג' ייצג ,   "לא נורמה"צוות ב' ייצג    ,"נורמה"צוות א' ייצג 

  

לשני צוותים (חוק    , בדרך כלל  ,יתאים  שתקראו משפט  - את המשפטים אחד אחד. כל  קראו כל צוות יישב במרוכז.  
לא ולא- ונורמה,  חוק  ונורמה,  לאחר- חוק  נורמה).  ולא  חוק  לא  או  שחושב    קריאת  נורמה,  צוות  כל  משפט,  כל 

  שהוא מייצג.  הקבוצהמנסה לצעוק ראשון את שם   - שהמשפט מתאים לו  
  

  הספר בשעת השיעור" מתאים לשני צוותים:  - הפתק: "לא לצעוק בבית לדוגמה
  וק". א. לצוות שמייצג "ח

  ב. לצוות שמייצג "נורמה". 
- ולכן שני צוותים צריכים להכריז בקול. האחד יכריז "חוק" והשני יכריז "נורמה" (לשני הצוותים האחרים "לא

  המשפט לא מתאים). - נורמה"  - חוק" ו"לא 
  

 הצוות שהכריז ראשון מקבל נקודה, אם אין התנגדות מצד שאר המשתתפים. אם מישהו מביע התנגדות וישנם
עורכת  הקבוצה  וכל  אינסופיים)  לויכוחים  להיגרר  שלא  (כדי  פעם אחת  עמדתו  את  צד  כל  מנמק  דעות,  חילוקי 

הוא מפסיד   - הוא זוכה בנקודה. אם הוחלט שהצוות טעה    - הצבעה מי צודק. אם הוחלט ברב קולות שהצוות צדק  
  נקודה. 

  

  מנצח הצוות שצבר את מספר הנקודות הגדול ביותר.
  נורמה  ניתוח חוק או
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  העמקת הדיון בהבחנה בין חוק לנורמה. מטרה: 
  פתקים עם המשפטים מהפעולה הקודמת.  ציוד והכנה:

המתאר    ,פתק שעליו רשום אחד מן המשפטים מן הפעולה הקודמת  שניים מקבליםאו    כל תלמיד  מהלך הפעולה:
לפי סדר הישיבה,   כל תלמיד,  שכולם קראו את הפתקים שבידיהם,  נורמה, או לא נורמה, חוק, או לא חוק. לאחר  

מתאים  הוא  אם  או  נמצא,  הוא  בה  בחברה  המקובלת  לנורמה  מתאים  שלו  בפתק  המתואר  המעשה  אם  יאמר 
  לדון בכך.  התלמידיםאת  וחילוקי דעות, עודד  מתעורריםהנוער). אם  - הספר או בית - לחוק (חוק המדינה, חוק בית

  משחקית, אך היא קצרה וממצה.  פחותגירסה זו 
  ? מדוע חשוב להכיר הבדלים אלה ומה הקשר בין "נורמה" ו"חוק"  ן:דיו

  
  
  

  משחק הכיסאות 
  ערכה וליקטה: תמי נחמה 

  

  מטרות:
  הבנה כי ללא חוקים לא ניתן לקיים חברה תקינה. 

    הבנת נחיצות תקנון ביה"ס. 
  דיון שיש בו שיתוף פעולה לעומת דיון המבוסס על תחרות.

  של כיסאות אחת מול השנייה כאשר המרחק ביניהם בין   מסדרים שתי שורות ציוד והכנה:
  מ'. מספר הכיסאות שווה למספר המשתתפים.  5-10

  מהלך הפעילות: 
  מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות שוות. הקבוצות מתיישבות אחת מול השנייה. 

  המנחה מסביר לתלמידים את מהלך הפעילות: 
  זמן לכיסאות של הקבוצה השנייה.   המשחק הוא תחרותי.  על כל קבוצה לעבור במינימום

  הקבוצה שעוברת ראשונה וכל חבריה מרימים את יד ימינם הם אלה שניצחו במשחק.  
המשחק מתחיל עם מחיאת כף של המנחה. המשחק מסתיים כולו כאשר קבוצה אחת ניצחה בעשר מערכות  

  וצברה עשר נקודות.
  שניות להתייעצות. 30לאחר כל מערכה מקבלת כל קבוצה 

  

  למנחה: 
יש לצפות שלאחר המערכה השלישית בערך יתחילו התלמידים, במטרה לזכות בניצחון, להפריע ולנסות "לסדר"  

את הקבוצה היריבה. ההפרעות יכולות להתבטא הן בהפיכת הכיסאות שלהם או בסידורם בצורה שתקשה על  
  היריבה. הקבוצה היריבה להתיישב בהם. ייתכן ויהיו גילויי אלימות כלפי הקבוצה 

תופעות אלה נוצרות כתוצאה מכך שהמשחק לא כולל חוקים בסיסיים כגון: אין לגעת בכיסאות, אסור לפגוע  
  בחברי הקבוצה היריבה וכו'. 

  השניות של ההתייעצות הן אלה שמביאות את הקבוצה לחשיבה ולתכנון הפעולות כנגד הקבוצה היריבה.   30
  בר התהליכים שנוצרו מאוחר יותר בשלב הדיון. השניות הללו חיוניות ביותר לצורך הס 30

משחקים קיימת כבר אנרכיה מוחלטת ואנדרלמוסיה שלמה, כאן המקום לעצור את המשחק ולהוסיף   5-6לאחר 
  את ההוראות הבאות: 

  כל קבוצה שולחת שני חברי צוות למרכז החדר. תפקידם: לשפר את המשחק.
  

ים. יש לזכור שבשלב זה של המשחק התלמידים יראו בקביעת  התפקיד של חברי הצוות הוא למעשה לקבוע חוק 
  חוקים וכללים דרך לגיטימית וחיונית ביותר. במתן ההנחיה לא נזכיר את המילים חוקים או כללים.

חברי "צוות שיפור המשחק" יושבים אלו מול אלו במרכז החדר. מולם מציב המנחה כיסא פנוי הנקרא כיסא  
  היועץ. 
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  ה כך: בשלב זה החדר נרא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  

לאחרי שחברי "צוות שיפור המשחק" מתחילים בהתייעצות, מוזמן כל חבר בקבוצה שמעוניין בכך לשבת בכיסא  
  היועץ ולהביע את דעתו על צורת שיפור המשחק. 

ת לאחר פינוי כיסא היועץ, מתחיל צוות הארבעה "לשפר" את המשחק. כל צוות בהתאם לשיקוליו יכול לאמץ עצו
  שקיבל מהיועצים או להתעלם מהם.

  המנחה אינו מתערב אלא רק צריך לסכם את החלטות הצוות. 
  המשחק מתחיל מחדש כאשר כל חברי הקבוצה כפופים לחוקים החדשים של צוות שיפור המשחק. 

  המנחה, על פי שיקוליו ובהתאם להתפתחות המשחק, רשאי לכנס את צוות השיפור שנית ואף יותר מזה. 
נקודות או כאשר צוות השיפור הוציא מהמשחק את "עוקצו"  10מסתיים או כאשר אחת הקבוצות צברה  המשחק 

  על ידי קביעת ה"חוקים" שהיו חסרים. בשלב זה המשחק הופך למשחק זריזות רגיל. 
המנחה יכול להפסיק את המשחק גם כאשר הוא רואה שהקבוצה נקלעה למבוי סתום והפיתרון אינו נראה לעין.  

  ר, כש"צוות שיפור משחק" לא מצליח למנוע את האנרכיה המשתוללת. כלומ
  

  נקודות לדיון:
  פעילות זו מציבה בפני המנחה שפע של נושאים לדיון הקשורים לקבוצה ולתהליכים המתרחשים בה:

  הרצון לנצח כגורם מלכד  . א
 צמיחת מנהיגות  . ב
 נורמות קבוצתיות   . ג
 עבודת צוות   . ד
 ה הדדית וכו') יחסי גומלין בין חברי הקבוצה (עזר . ה
 תרומת כל פרט להשגת המטרה . ו
 היעדר חוק (נורמות) כגורמים לאנרכיה.  . ז

 
  
  

  תהליך קבלת החלטות                         
  

  בואו נחליט 
להדגים את תרומתה של הקבוצה כמקור להעשרה בקבלת   מטרה:

    החלטות.
   ליון נייר גדול.יכרטיס משימה, ג   ציוד והכנה:

 : הפעילותמהלך 
  וצעים בזה שלושה אירועים לבחירת המנחה מ

 קבוצה ב' 

 שורת כיסאות 

 צוות ב' 

 קבוצה א'

 שורת כיסאות 

 צוות א'

 כיסא היועץ פנוי
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 אירוע א'

העולים החדשים העומדים להגיע   המועצה המקומית מתכנסת כדי להחליט על פתרון מהיר לבעיית המגורים של
  בישיבה הועלו ההצעות הבאות בקרוב.
  .לשכן את העולים במבנים ציבוריים 
  לשפץ מבנים ישנים  
 באופן זמני, אולי תמורת תשלום להציע לתושבים לאמץ משפחות עולים  

 אירוע ב'
  יורא, המפריע בכל מסיבות הכיתה d ועד הכיתה מתכנס כדי להחליט כיצד להגיב על התנהגותו הבלתי נסבלת של

  בישיבה הועלו ההצעות הבאות
 לגזור על גיורא נידוי במשך שבועיים  
  בית הספר על מנת לזמן יחד     למידים שללהזהיר אותו, שאם ימשיך להפריע, ועד הכיתה יפנה אל מועצת הת

  הוצאתו מבית הספר  ישיבה עם המנהל ועם ההורים, כדי לשקול
 לא להעניש אותו ולא לאיים עליו, רק לשוחח איתו  

 
 אירוע ג'

   בדיון בכיתה על אירגון מסיבת סוף השנה, הועלו ההצעות הבאות:
 לקיים את המסיבה בבית הספר, להזמין כיבוד  
  טיול לאילתלארגן  
 לקיים את המסיבה בגינה של יעל, כשכל אחד מהמשתתפים יביא כיבוד  

 
 מהלך ההפעלה: 

  המנחה קורא את האירוע שבחר בו, לפני המשתתפים או רושם אותו על הלוח.
 

   אישי  -שלב א' 
  כל משתתף יבחר באפשרות המועדפת מבין המוצעות באירוע וינמק את בחירתו.

  

       קבוצתי -שלב ב' 
   מנחה מחלק לקבוצות כרטיס משימה.

   כל משתתף יציג בקבוצה את ההצעה שלו ואת הנימוקים לבחירתו.
 

   על הקבוצה לקבל החלטה בנידון, כמפורט בכרטיס המשימה.
 
 

 
  

 עליכם לקבל החלטה, לרשום אותה ואת הנימוקים על גיליון הנייר. 
 אות אפשריות התחשבתם. עליכם לציין מהן העובדות שבדקתם ובאילו תוצ

 יש לציין גם עמדת מיעוט. 
 
  

  כל קבוצה תדווח על ידי רישום בגיליון הנייר דיווח:
 דיון: 
 ?מה היו הקשיים בקבלת ההחלטה בקבוצה  
 .(על ידי ציון עובדות למשל) ?כיצד ניסיתם לשכנע שדעתכם תתקבל   
 .ציינו  הבדלים בין ההחלטה האישית להחלטה הקבוצתית       
 דוע זה קרה? מה או מי השפיע?מ     
 עליהם קודם? האם שמעתם נימוקים חדשים, עובדות, תוצאות שיש לקחת בחשבון, שלא חשבתם    

                             ם הועלו היבטים חדשים, מעניינים, מקוריים?הא
 .(בקבוצה ובמליאה) ציינו מה תרם הדיון                                   

 
  

  

  קביעת תקנון לכיתה / לבית הספר   –הסכם דיאלוגי 
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  קביעת תקנון/חוזה עבודה לכיתה 
  מכון מופ"ת,  הוצאת: צדקיהו, שלמה,  מחבר: תיאוריה ומעשה בהכשרת מורים  - תמה  - חינוך כיתה מתוך: 

  
 : ולתהליך החינוך לדמוקרטיה, הוא צריך על מנת שתקנון הכיתה יתרום לאקלים הכיתה

 .בחיבורו תוצר של כל קהילת הכיתה וכולם צריכים להיות שותפיםלהיות  .א
  כבוד התלמידים והמורים ואת זכויות   ב. לכלול חוקים הגיוניים, כללים מאוזנים וכללים שמבליטים את

 התלמידים.      
  יד לקבל  שניתן להבין אותם גם אם לא תמ ג. על החוקים והכללים להיות שוויוניים ולא שרירותיים, עם נימוקים

 .אותם    
  

 .מרכזי של התלמידים בכיתה וכבסיס לזכויותיהם ולמקומם בכיתה ובבית הספר תקנון הכיתה יכול לשמש עוגן

  .בחיבור התקנון קיימת חשיבות רבה לשיתוף התלמידים
  

  המורים.  הן של  ו של התלמידים , הןאת החובות גם את הזכויות וגם  לכלול  צריך כיתה  תקנון

 .כמסמך של צדק והגינות להיתפס בעיני התלמידים והמורים  יך  התקנון צר
  בארבעה פרקים שונים:  להלן דוגמה לסעיפים על הזכות והחובה ללמוד וללמד שמומלץ שיופיעו

  .זכויות תלמידים, זכויות מורים, חובות תלמידים, חובות מורים

 .התרבותי ברתי ובתחוםזכותם של התלמידים ללמוד ולהתפתח בתחום הלימודי, בתחום הח  •

    ובלי שתופרע שגרת  זכותם של המורים ללמד את התלמידים ולהביא לקידומם בלי שתופרע עבודתם • 

 .התלמידים    

 .חובותיהם הלימודיות חובתם של התלמידים להתקדם בלימודים ולמלא את • 

  נוך ובהתאם לציפיות החברה משרד החי חובתם של המורים לעשות לקידומם של התלמידים בהתאם להנחיות  •

 .וההורים    
 

ושאלות לחשיבה ולדיון והצעה לתקנון כיתה ברוח דמוקרטית הכוללים את   הפרק כולל גם הצעות לפעילות

 :הבאים הפרקים

 ?א. מהו תקנון כיתה

 .ב. תפקידי התלמידים

 .ג. תפקידי המורים

 .חיי היומיום בכיתה ובבית הספר .ד

 .ה. ועד הכיתה

 .וציונים ים, בחניםו. מבחנ 

  .ז. הקשר עם ההורים
  

  "עקרון ומעשה –הנחיית בתי ספר קהילתיים על יסודיים ": הקטעים הבאים מבוססים על
    בתוך אתר מינהל חברה ונוער:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/BethseferKehilathi.htm#ika   
  

  הכולל שלושה מרכיבים:   שהוא הסכם דיאלוגי בין מנחה למונחים  חוזה
  .קביעה משותפת של מטרות ויעדים  
 .הסכם על עקרונות ודרכי עבודה  
 ארגוניים.  - נת היבטים טכניים בחי 

  

כמה. אי הסכמה על היבטים עקרוניים עלולה  ס תחילה יש לברר היבטים בעלי חשיבות עקרונית ולקבל עליהם ה
  . לעמיד הספק את עצם קיום ההנחיה

  
  מוקדים לבירור ולקביעה בחוזה

  שאיפות, ציפיות, קריטריונים להערכה ויעדים 
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  ?שהכיתה תיראהאיך היית רוצה 
  :נו את התלמידים להתייחס לתחומים הבאיםכוו

  מורים  –קשרי תלמידים 
  תלמידים (בתוך הכיתה ועם כיתות אחרות) –קשרי תלמידים 
  צוות עובדים בבית הספר  –קשרי תלמידים 
  הורים  - קשרי בית ספר 

  פרוייקטים מיוחדים 
  

  איך נבדוק אם אכן השגנו את המטרות שלנו בכל סעיף?
  לעמוד ביעדים בכל סעיף?מה נעשה אם לא נצליח 

  

  

  הגדרת מטרות ובניית הסכם
  צעד אחר צעד 

  מתן אפשרות ביטוי אישי לכל תלמיד ומעורבות ישירה בהגדרת מטרות הכיתה ובבניית ההסכם  המטרה:

  שמינית גיליון בריסטול צבעוני, לורדים צבעוניים כמספר המשתתפים, כמה זוגות מספריים.  :ציוד והכנה

  רושמים על הלוח מגוון שאלות. שאלות לדוגמה:  –לפני הפעילות  

o   ?מהו הצעד הראשון שבכוונתך לעשות כתלמיד/ה בכיתה  

o   ?מה, לדעתך, כדאי לעשות כדי להתחיל את השנה ברגל ימין  

o   ?לאן מובילים אותך צעדיך  

o   ?לאן היית רוצה להגיע  

o  ?אילו קשיים את/ה צופה בדרך  

o   ?מי, לדעתך, יכול לעזור לך לצעוד בדרכך  

 מסדרים את הכיסאות במעגל 
  הפעילות:  מהלך 

  אישי  –שלב א' 

כל התלמידים מקבלים שמיניות בריסטול, מניחים עליה כף רגל (עם או בלי נעל) ומשרטטים את מיתאר כף הרגל  

  בלורד צבעוני. 

כף  כל תלמיד בוחר שאלה מתוך השאלות הכתובות על הלוח וכותב את התשובה עליה באותיות גדולות על גב "

  הרגל" המצויירת שלו. 
  

  מליאה  –שלב ב' 

המשתתפים מתבקשים להניח את גיליונות "כפות הרגליים" במעגל גדול על הרצפה, כשה"צעדים" פונים בכיוון  

  השעון. כולם מוזמנים להסתובב סביב מעגל הצעדים ולקרוא מה שכתבו חבריהם לכיתה.

  גובה העיניים. מי שסיים את הקריאה חוזר ויושב במקומו.  לחילופין ניתן לתלות את כפות הרגליים על הקירות ב
  

  דיון -שלב ג' 

  האם מצאתם בעקבות משהו משותף? 

  האם היו דברים שחזרו על עצמם?

  מהם היעדים/המטרות שמצאתם על העקבות? 

  האם חשוב שנלך בדרך הזאת ביחד? 

  מה צריך לעשות כדי להפוך את הצעדים הללו לדרך משותפת?

  להקפיד כדי שנוכל להגיע כולנו יחד ליעדים שבחרנו? על מה נצטרך 

  (רושמים על בריסטול כללים שמחייבים את כולם) 

  מה נעשה אם מישהו לא יעמוד בכללים שקבענו וימנע מהכיתה להגיע ליעדים שלה? 
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(רושמים על הלוח דרכי התמודדות של הכיתה כקבוצה עם חריגה מהכללים המוסכמים. השתדלו להימנע  

עונשים ולכוון לקביעת שיח גלוי ופתוח בנושא, כשלתלמידים ניתנת אפשרות להסביר לתלמיד המפריע  מהגדרת 

  . את הרגשותיהם ותחושותיהם בעקבות ההפרעה)

  מתי אתם מציעים שנעצור ונבדוק אם אנחנו עדיין הולכים על המסלול או שירדנו ממנו? 

הגדירו מראש קריטריונים    –מית. בבוא המועד (רושמים על לוח הכללים תאריכים קבועים מראש לבדיקה עצ

להערכת מידה ההצלחה בהשגת היעדים הנבדקים. קיימו דיון בגורמים שסייעו ביד הכיתה להגשים את אותם  

יעדים שהוגשמו, ובגורמים הבולמים שמונעים מהם להגשים יעדים אחרים. הגיעו להחלטה משותפת כיצד  

  להתמודד עם בלמים וחסמים אלה). 

  
  

  בשלושה שלבים"  תיאום ציפיותפעילות "פעילות המשך ל –כם כיתתי הס

לקבוע כללי התנהגות בכיתה שיתרמו ליצירת אקלים של הוגנות, יעודדו שיתוף פעולה ויטפחו תחושת   המטרה:
 שייכות. 

במסגרת הפעילות "תיאום ציפיות בשלושה שלבים" לוח הציפיות הכיתתי, אשר הוכן : ציוד והכנה  

: ותמהלך הפעיל  

קבוצתי: -שלב א  

  ובקשו,  במסגרת הפעילות "תיאום ציפיות בשלושה שלבים"את לוח הציפיות הכיתתי, אשר הוכן   הציגו 
 מהקבוצות לדון בתחום הציפיות "מחברים לכיתה" סביב השאלות: 

כיצד ניתן להגשים את הציפיות?  -   

מהם כללי ההתנהגות שיסייעו בהגשמתם?  -   

". "שכל אחד יוכל להתבטא", "שלא יתפרצו זה לדברי זה". חברי הקבוצה ינסחו  "שחבר'ה לא יפריעו לדוגמא:
 את הכללים בבהירות, ירשמו אותם על גבי בריסטול שיתלה על הקיר. 

 

במליאה:  -שלב ב  

 הקבוצות תצגנה את הצעותיהן ויתנהל דיון סביב הנקודות הבאות: 

הדומה והשונה בין ההצעות. -   

האם ניתן לממשן?  -   

ינן נוקשות מדי? האם א -   

עם תום הדיון תיערך הצבעה. הכללים, שיבחרו ירשמו על גבי נייר בריסטול גדול ויתלו על קירות הכיתה ויחייבו  
 את כל המשתתפים. 

יש להבהיר כי ניתן כמובן במהלך השנה לשנות ולהוסיף כללים. כל אחד רשאי להציע שינויים. יש לקבוע מראש  
של ההסכם. האם הכללים שקבעו עומדים במבחן המציאות?  מועד לבדיקה עצמית וקבוצתית  

 

 
 ההסכם הכיתתי במבחן המציאות 

  מטרות:

  לעמוד על הצורך בבדיקה מחדש של כללי התנהגות בכיתה, ולבחון את האפשרות לשנותן.  - 

  לשתף את כלל תלמידי בכיתה בקביעות כללי ההתנהגות, כדי ליצור מחוייבות לשמור עליהם.  - 

  ציור טבלה על הלוח כמודגם להלן.  :ציוד והכנה

  מהלך הפעילות: 

 אישי  -שלב א'
 כל תלמיד מתבקש לרשום על גבי דף, מהן נורמות ההתנהגות הקיימות בכיתה. 

 
קבוצתי  -שלב ב'  
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לפי הדוגמה:   - המנחה יחלק את הלוח לשניים  
 

 
 
 
 
  
 

 
קבוצה תעסוק בשאלות הבאות:  לכ  
ה השנה? מהן נורמות ההתנהגות שהתפתחו בכית -   

 התלמידים יבחינו בין:
הנורמות הרצויות בעיניהם? -   
הנורמות שאינן רצויות, שיש לשנותן?  -   

ירשום מציג הקבוצה את הסיכום הקבוצתי בעמודה המתאימה על גבי הלוח.   - עם תום הדיון הקבוצתי  
 

במליאה  -של ב'  
נקודות הבאות:התלמידים יעניינו בנורמות שנרשמו על גבי הלוח ויתקיים דיון סביב ה   

האם ישנה הסכמה לגבי סיווג הנורמות (רצויות ושאינן רצויות)?  -   
  ההסכם הכיתתי שנערך בראשית השנה?  - כיצד עומדות הנורמות במבחן - 
  מה ניתן לשנות וכיצד? - 
  מה נוכל להוסיף להסכם הכיתתי?  - 
  

  הערה:
ים, המקובלים בקבוצה או בחברה. ישנן  הנורמה מתייחסת לכללי התנהגות קבוע תקן התנהגות. -נורמה פירושה

אלו מנהגים  -ונורמות בלתי פורמאליותתקנון (אסור לעתיק בבחינות), בהמעוגנות בחוק או  -נורמות פורמאליות
  מקובלים בחברה אך לא כתובים (נימוסי שולחן). 

לסתור את הכתוב   , שהתפתחו בכיתה, ואשר עלולות לעיתים אףבלתי פורמאליותבפעילות זו יש לדון בנורמות  
   בתקנון ביה"ס.

  

  

  קביעת יעדים וחלוקה לוועדות  – כיתתי כפי שהייתי רוצה שתהיה
  ברנהולץ יעל  מאת פעילות מתוך "ארגון הכיתה וחיי היום יום בה"

  מטרות:

  .לשתף את התלמידים בקבלת החלטות לגבי ניהול הכיתה וקביעת סדרי עדיפויות  

  י תפקידים שונים ובביצוע ההחלטות הכיתתיות המסייעות  לאפשר התנסות בקבלת אחריות במילו
 לצמיחה. 

  ., כרטיסי נייר (או בריסטול)כרזות, הצעות, ניירות וסיכות, קופסה, בריסטולים, לורדים ונעצים :ציוד והכנה

  מהלך הפעילות: 

  אישי  –שלב א' 

  י"מהם הדברים שחשוב ל או:  כל תלמיד יכתוב על דף תשובה לשאלה: "מה הייתי רוצה שיתקיים בכיתתנו"
  ביותר שיתקיימו בכיתתנו?" 

  במליאה  –שלב ב' 

 על גבי הלוח את הרעיונות שהועלו על ידי התלמידים אם התלמידים אינם מציעים מגוון רחב של   רשמו
  )בהמשך 1מס'  נספח ו. (ראכםהצעות משל הוסיפו אתםרעיונות  

 עם   בררו ם שהכיתה תטפל בהם. לגבי כל נושא הנושאים, אשר זכו למספר גדול של תומכים, יהיו הנושאי
 הכיתה: מדוע בחרו בו? מה חשיבותו? 

 נורמות רצויות  נורמות שאינן רצויות
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  שלב ג'
גיליונות על קירות החדר. כל תלמיד יבחר חמישה נושאים מבין ההצעות האת   תלו גיליון נייר.כל הצעה על  רשמו

  הנ"ל שלדעתו הכיתה צריכה לטפח וירשום אותם  על גבי כרטיס באופן בולט. 
  יחפש את אלה שעל גבי הכרטיס שלהם כתובות לפחות שלוש הצעות זהות לשלו. כל תלמיד 

  

  בקבוצות –שלב ד' 
  התלמידים יתרכזו בקבוצות על פי מספר הנושאים המשותפים שבחרו ויגבשו את המצע שלהם לארגון הכיתה.

  הם ידונו בקבוצות סביב הנקודות הבאות: 

 קדם בכיתה? מהם חמשת הנושאים החשובים ביותר לדעתם שיש ל  

   קוליים וכו')  –כיצד ראוי להציג את המצע על מנת לשכנע את האחרים. (באמצעות דובר, עזרים אור 
  

יש להבהיר לכולם כי במקרה כזה   –זה יהיו תלמידים, אשר לא יסכימו לסיכום הקבוצתי  שלביתכן שב :למורה
  אף להקים "סיעת יחיד".  ניתן לפרוש מן הקבוצה ולהצטרף לקבוצה אחרת, ליצור קבוצה חדשה או

  

  דק' לקבוצה)  5("אולפן טלוויזיה"  –שלב ה' 

  .ינתן זמן קצובי כל קבוצה תציג את מצעה ותנסה לשכנע את שאר חברי הכיתה לקבל את דעתם לכל קבוצה 
לאחר הצגת כל המצעים תתקיים הצבעה חשאית. כל תלמיד יבחר את הקבוצה הנראית לו על ידי הטלת פתק  

  . לתוך קופסא

הקבוצה שמצעה נבחר כטוב ביותר, תכין את עיקרי הדברים על גיליון בריסטול גדול, לדוגמא: ערבי כיתה,  
  קישוט, ועד כיתה, עיתון כיתה, ביקור חולים וכד'.

  

  תכנון ראשוני  –שלב ו' 

וך הדיון  קבוצות שונות. כל קבוצה תבחר הצעה אחת מהמצע ותציע דרכי תכנון וביצוע, עם ת  5  –הכיתה תחולק ל 
תתכנס המליאה, נציגי הקבוצות ידווחו. יתנהל דיון על כל הצעה בנפרד. התלמידים יוזמנו להוסיף סעיפים,  

  הצעות והערות. 

ההצעות תתלנה על גבי הקירות. התלמידים מכל הקבוצות יתבקשו להתנדב לפעול באחד הנושאים וירשמו את  
יזו וועדות שקמו, על קבוצות ועל רשימת המתנדבים  שמם ליד התפקיד בו בחרו. בשעת החברה הקרובה יכר 

תוכלו להיעזר בדפים שבנספחים השונים להלן לצורך תכנון    לפעילות. יקבע לוח זמנים להמשך תכנון וביצוע.
  ראשוני של הפעילויות. 

  
  עד ובחירת 

בחירות. חשוב   בדרך כלל מציעים התלמידים בחירת ועד לכיתתם. מורים ותלמידים מכירים שיטות שונות לקיום
לשים לב לכך שתהליך הבחירה וההתארגנות יביא למעורבות של תלמידים רבים. חשוב לשמור על העקרונות  

  הבאים: 
  בחירת בעלי תפקידים רבים במסגרת הוועד.  . 1
 רוטציה בתפקידים מובילים בכיתה.  . 2

  
  לנצל את תהליך ארגון הכיתה לבחירת הוועד, לדוגמה: אפשר
  ידי רוב התלמידים תהווה וועד.הקבוצה שמצעה נבחר על   . 1
 ראשי קבוצות המשימה יהוו ועד מתאם.  . 2

  
  

  רשימת הצעות לדוגמא: – 1נספח מס' 
  וועד הכיתה  . 1
 קופת עזרה הדדית  . 2
 עלון כיתה  . 3
 ערבי כיתה  . 4
 טיולים אחר הצהריים . 5
 תלמידים –ערבי הורים  . 6
 קישוט הכיתה  . 7
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 שירות עצמי  . 8
 ועדת משמעת  . 9

 תלמידים  –ועד מורים  .10
 מידים נציגות במועצת התל .11
 ספריה  .12
 מוסיקה בהפסקה  .13
 ערב כשרונות  .14
 ספריית החלפת תקליטים . קלטות . ספרים  .15
 שיתוף פעולה בין חברי הכיתה .16
 פינת ציוד לתלמיד  .17
 מתלים לבגדים או ארון  .18
 ארון לציוד  .19
 טיפול בתלמידים חולים .20
 ברכות לימי הולדת  .21
 סיוע לתלמידים עולים חדשים .22

  
  

  דף תכנון הפעילות – 2נספח מס' 
  ת:__________________________________ שם הפעילו

       לשם מה נחוצה הפעילות?   -  מטרות . א
__________________________________________________________________

__________________________________________ 
 מהן העובדות שיש לקחת בחשבון?  – עובדות . ב
 נינו? מהן האפשרויות הפתוחות בפ – אפשרויות . ג
 תכנון:  . ד

  היכן תתבצע הפעילות?_________________________________   מסגרת: . 1
 אילו בעלי תפקידים נדרשים? מתי?

_________________________________________________________________
_________________________________________  

 _____________ לתכנן:____________________________ משך הזמן: . 2
  לבצע:_________________________________________      

  אנו עלולים להיתקל?______________________________  באילו קשיים . 3
 בשלב התכנון ובשלב הביצוע: מי עשוי לסייע? . 4
   ציוד נדרש: . 5

 ________________________________________________________________________
____ ______________________________ 

 תיאור הפעילות המתוכננת.  ביצוע: . 6
 כיצד נדע אם הצלחנו?  הערכה: . 7

  לקבוע מועד להפקת לקחים לאחר ביצוע הפעילות. 
  

  דף תכנון תפקיד – 3נספח מס' 
  _________________________________________________  תיאור תפקיד:

  ______________________________ __________________ תחומי אחריות:
  . עם מי לתאם את פעולותיי?____________________________1   שיתוף פעולה:
  . למי עלי לסייע?___________________________________ 2                      
  . ממי אוכל לבקש סיוע וייעוץ?__________________________ 3                      

  ח זמנים: בתיאום עם בעלי התפקידים האחרים בקבוצה.לו
  _______________________________________________________  ציוד:

  
  

  דף תכנון עלון כיתה  – 4נספח מס' 
  דרושים מתנדבים לועדת עלון כיתה: 
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  שם המתנדבים   התפקיד 

    עורך 

    כתבים  4

    מאייר 

    מדפיס 

    מפיץ 

    אחרים 

    

    

    

    

  
  

  החלטה על דרכי אכיפה 
  

  ניהול כיתה, בעיות משמעת 

  לחנך!"   –הפעילות לקוחה מתוך החוברת "האתגר 
  החוברת במלואה נמצאת באתר מינהל חברה ונוער בקטלוג הפרסומים בכתובת הבאה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/HadrachaVehanchaya/etgar.h
 tm 

  גבולות ומשמעת

    :רציונאל

ניהול כיתה ובעיות משמעת גוזלים נתח מרכזי מעבודתו היומיומית של המורה. עמידה על מקור הבעיות ושימוש  
הולמות המרכזית   באסטרטגיות  הסוגיה  משמעותי.  באופן  אלה  בעיות  להפחית  עשויים  ולהתמודדות   למניעה 

בהתמודדות עם בעיות המשמעת היא  תסכולו של המורה עקב התביעה המופנית אליו  לקחת על עצמו אחריות,  
ליעזר ולעשות את השינויים הדרושים, כדי להפחית עת עוצמתן של בעיות המשמעת. המורים, כפי שמכנה זאת א 

ומקסימום תוצאות.   את הפתרון היעיל שפירושו מינימום מאמץ  בכיתה בבקשה", מבקשים  יריב בספרו "שקט 
הניסיון מלמד שככל שהמורים יהיו מקצועיים ונחושים יותר באופני התמודדותם עם בעיית המשמעת, כך עשויה 

נ בבחינת העלאה למודעות של  שלהלן הן  ושא המשמעת.  לשם לטיפול מעמיק  חומרת הבעיה לרדת. הפעילויות 
  נדרשת השתלמות שתוקדש כולה אך ורק לנושא זה.   

  המטרות:

  .לבחון את הגורמים השונים לבעיות משמעת בכיתה  

   .לבחון דרכים להתמודדות עם בעיות משמעת ולמניעתן  

(שרה שמעוני, ד"ר  היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים"    –מתוך "משמעת בכיתה     - מה גורם לבעיות משמעת    עזרים:
  ). 1997שרית סגל, ד"ר ורדה שרוני,  

  את כרטיס המשימה האישית  הבא:   –. החיים שיש לך) 3כל משתתף מקבל שבוע לפני הפעילות הקודמת (

  מהלך הפעילות  

  קבוצתי     -שלב א' 

  משתתפים.  4-3המליאה מתחלקת לקבוצות בנות 

לשמור על    קשה ימה האישית, את  הסיבות לכך שהיה לו  כל חבר בקבוצה מונה בפני חבריו, מתוך כרטיס המש 
  לשמור על הגבולות  בלי לחשוף את הגבול עצמו.   קלהגבולות, ואת הסיבות שבזכותן היה לו 
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  גורמים לבעיות משמעת (ראו נספח).  –כל קבוצה מקבלת  כרטיס מידע 

  בעיות המשמעת במסמך המצורף. הקבוצה בוחנת אם ניתן למצוא קשר בין הסיבות  שהועלו לבין הגורמים ל

  
  שאלה לדיון: 

  מהו לדעתכם הגורם המרכזי לבעיות משמעת בכיתתכם? 
  הקבוצה מתכוננת להציג את הגורמים  בפני המליאה ולנמק את הבחירה.  

  במליאה   -שלב ב' 

  כל קבוצה מדווחת על  הגורם המרכזי ביותר לבעיית המשמעת שעליו הוחלט בקבוצה.
  

 שאלות לדיון:
 מי מוטלת האחריות לטיפול בבעיית המשמעת הנובעת מהגורם שהוצג?   על . 1
 מהם הגורמים הנוספים  הקשורים לבעיית משמעת זו? . 2
 כיצד לדעתכם ניתן להתמודד איתה?  . 3
האם זו באמת בעיה שאינה מאפשרת לכם לתפקד בכיתה, או שלמרות קיום הבעיה ניתן   . 4

 להמשיך לפעול בכיתה?  
מעת קשורים לבעיות מתודיות וחלק מן הגורמים הם תוצאה  חלק מן הגורמים לבעיות מש . 5

על   להשפיע  יכולים  אנחנו  אופן  באיזה  הקבוצה.  של  או  היחיד  של  אנושיים  היבטים  של 
שיתוף   מתודי,  גיוון   והסכם,  ציפיות  (תיאום  המשמעת?  בעיות  את  למנוע  כדי  הקבוצה 

 תסייע למורה).הכיתה בקבלת החלטות ובאכיפתן, פיתוח מנהיגות נוער בכיתה ש
  

יש לשים לב: האם המורים לוקחים אחריות על בעיות המשמעת, ומוכנים לעשות שינוי גם בהתנהגותם,    למנחה:
או שהם רואים את גורמי בעיות המשמעת כדברים שאינם תלויים בהם, ואין להם יכולת להשפיע על שינוי המצב.  

  במקרה זה יש להפנות את תשומת לבם לאחריותם.  
  

  
  ח נספ

  מה הגורם לבעיות משמעת? 
 גורמים דידקטיים 

  .התלמידים מתקשים להבין את החומר הנלמד עקב הסבר לקוי או רמת הוראה שאינה מותאמת לכיתה 
 .רוב תלמידי הכיתה חשים שהנושאים נדושים, אינם רלוונטיים, או הלימוד ברמה נמוכה 
 .חוסר גיוון באסטרטגיות ובאמצעים מתודיים יוצר שעמום  

  מים חברתיים גור

  מאבק על מנהיגות בכיתה, תופעות התעללות או דחייה. –הקבוצתית   הבדינאמיקבעיות 
 חוסר שקט הקשור לגיל. –ים התפתחותיים י גורמים חברת 
  אסון או אירוע המשפיע על מצב הרוח לטוב או לרע.   –גורמים סביבתיים  

  כרטיס משימה אישית 
  

הטיל על  שהוא    לכל אחד מאיתנו יש גבולות שקשה לו לשמור, בין אם אלה גבולות "פנימיים" 
  ., ובין אם אלה גבולות "חיצוניים" שמטילים עליו מבחוץעצמו

   :המשימה  היא
וכל אחד  , לשמור עליו   לשמור עליו וגבול אחד שקשה לי  גבול אחד שקל לי    לרשום (לעצמי)   .1

מאיתנו יודע בדיוק על מה קשה לו לשמור ועל מה קל לו  לשמור... בין אם במישור האישי (דיאטה 
בין אם ביחסים בין חברות, או בלימודים, או בהורות (כבן או כבת או כהורה), למשל) או בעבודה, 
 או בכל תחום אחר... 

  לך לשמור עליו. קשהשלושה ימים בלבד, על הגבול ש   לנסות לשמור במשך   .2
  .  לכתוב:  3

  ?מה היו ה"מחירים" ששילמתי כדי לשמור על הגבול? מה היה קשה לי בכך ומה היה קל 
  לשמור על הגבולות? קשהלכך שהיה  הסיבותמהן 
  לשמור על הגבולות? קלשבזכותן היה  הסיבותמהן  
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  גורמי מצב מערכתיים  

  של הודעות, חזרות למסיבה. לפני מבחן, אחרי הפסקה פעילה, כניסה  

  ניהול כיתה 

  .חוסר הרגלי משמעת ברורים, העדר חיזוקים חיוביים או שליליים 
 .(הרגלי דיון, הקשבה, הרגלי שיתוף פעולה) חוסר הרגלי עבודה באסטרטגיות ההוראה השונות 
 ם לנחש  חוסר בהירות בדרישות המורה מן התלמידים, עומס גבוה של עבודות, לחץ מתמיד על התלמידי

 את התשובה הנכונה, שיטות הערכה לקויות. 
 .התנהגות מורה שאינה מכבדת  

  בעיות משמעת של התלמיד הבודד

  התלמיד חש זלזול.  –תלמיד  –מורה    לקויהמערכת יחסים 
  תלמיד אינו מוצא את מקומו.  –בכיתה  לקויהמערכת יחסים 
  נמוך וכו' בעיות בבית, דימוי עצמי  –גורם רגשי  שמקורו מחוץ לכיתה 
  .לקות למידה 
  .גורם הכרתי הקשור לדידקטיקה: התלמיד אינו מבין, משועמם, מבין מהר מדי 
 .גורמים הקשורים בסגנונות הלמידה  ובדרכי ההוראה הנהוגים בכיתה ואינם עונים על צורכי התלמיד 
  .גורמים הקשורים בהרגלים ובמשמעת עצמית שלא פותחו עד כה 
  
  

  אישי מתודה:  למידה מניסיון
על  - טכניקות המסתמכות  מאלה  יותר  הרבה  אפקטיביות  הן  האישי  הניסיון  מקורות  על  המסתמכות  הנחיה 

  ההנחה היא  ש"ככל שהלומד פעיל יותר בתהליך, כך כנראה הוא לומד יותר".  בסיסים תיאורטיים.
הניס  נרכש  שבו  ראשון   שלב  שלבים.  שני  נדרשים  האישי   הניסיון  על  המתבססות  שבו למתודות  שני  ושלב  יון 

    מעבדים את הניסיון.
  מטרות :  

  לבחון בעיות ולעצב דרכים להתמודדות על בסיס ידע שנרכש בהתנסות אישית. 
  להתבונן במציאות  מזווית  ראייה שונה. 

ולחוקים,   לכללים  ציות  בהתחייבות,  לעמידה  הקשורים  בנושאים  דיונים  עורכים  כאשר  מתאימה  זו  מתודה 
  משימות בלו"ז נתון,  עמידה בלחצים וכו'.  הקפדה על מילוי  

  
  שלב מקדים למועד הפעילות  -שלב א' 

  מטילים על המשתתפים משימות אישיות המתייחסות לשגרת חייהם ועוסקות בנושא הפעילות.  
  

  הפעילות   -שלב ב' 

    - בקבוצות  . 1

  .דיווח על  ההתנסות האישית 

 ודדות.    הפקת לקחים קבוצתית המתייחסת לקשיים ולדרכי התמ 
 במליאה  . 2

  דיווח 

  :דיון 
  מהם הרגשות שעלו  בדיווחים בקבוצות?  

  מה ניתן ללמוד מן ההתנסות בבית על אופי הקשיים בבית הספר?  
   מהם הלקחים מן ההתנסות האישית הניתנים ליישום ?
  מהם הכללים / הנהלים שניתן לקבוע לאור ההתנסות?  

  
אורטיים השייכים לנושא הדיון, ולבחון מה  החיבור שניתן לעשות בתום הדיונים ניתן להביא תכנים תי  למנחה:

  בין ההתנסות האישית לבין הנושאים התיאורטיים.  
  
  
 



 46

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בירור מושגים 
  מיפוי אקלים הכיתה

  פיתוח וטיפוח אישיות הלומד
  הפרט והקבוצה 

  יחסים של כבוד בקבוצה  
  שיתוף פעולה בקבוצה 
  ון מיומנויות הקשבה ודי

  דרכי התמודדות עם קונפליקטים ומהלך פתרון הוגן
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  אקלים הכיתה     
  

מתוך האתר "סטאג', התמחות בהוראה"  
gogim/AklimKitahttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimPeda /  

  
אפשר להגיד שאקלים הוא חלק מהתרבות ובדרך כלל קל    אקלים הוא כמו אווירה או לפעמים כמו מצב רוח.

  יותר לשנות אקלים מאשר לשנות תרבות. 

שכולם   אין פירוש הדברלמרות שכל התלמידים יושבים באותה כיתה,    האקלים הכיתתי הינו סובייקטיבי.
ילדים מסוימים יכולים לחוות חוויה חיובית ואחרים חוויה שלילית.    ותה צורה.תופסים את האקלים בא 

למשל,     למרות שהם יושבים באותה כיתה אובייקטיבית, הם אינם בהכרח יושבים באותה כיתה סובייקטיבית.
תית  תלמיד מאד הישגי אולי ירגיש נוח בכיתה תחרותית בו בזמן בכיתה זו, ילד שחשובה לו ההשתייכות החבר

אבל למרות שאקלים מורכב מהתפיסות הסובייקטיביות של כל חברי הקבוצה, הוא משתנה    ירגיש לא נוח.
   שמאפיין את הכיתה כקבוצה.

בעמודים הבאים תמצאו הפעלות שמטרתן היא לברר את המושג "אקלים כיתתי" עם התלמידים, לטפח ולקדם  
  אקלים כיתתי חיובי. 

  

  בירור מושגים 
  

  זית קרה חזית חמה / ח
  מטרות:

  לברר עם התלמידים את המושגים "אקלים כיתה" ו"אלימות" על מורכבויותיהם ומאפייניהם.  . 1

 להבהיר לילדים שכל אחד מהם עשוי לראות, לפרש ולבטא אחרת את תמונת המצב החברתית בכיתה.  . 2

  לאפשר למשתתפים לתת ביטוי למגוון רגשות ודעות תוך שמירה על כללי דיון תרבותי. . 3
  ההפעלה: משך 

  שני שיעורים (שיעור כפול). 
  שני השלבים בהפעלה ניתנים להפרדה. במקרה זה יש לייחד לכל שלב יחידת זמן של שיעור אחד. 

  :ציוד והכנה
  דפי נייר, צבעים, דבק, מספריים, עיתונים צבעוניים, ורבע גיליון בריסטול לכל תלמיד. 

  מהלך ההפעלה 
  

  במליאה  –שלב א' 

  ה" ו"אלימות" ייכתבו על גבי הלוח ויוסברו. המושגים "אקלים כית  - 

  –ייכתבו אסוציאציות ומושגים הקשורים לכל אחד מהמושגים "אקלים כיתה" ו"אלימות" (תרגיל שמש  - 
 כדוגמה).  –סיעור מוחות 

מציאת זיקות אפשריות בין המושגים "אקלים" ו"כיתה" (כמו: "אווירה נוחה", "אווירה חמה", "כיתה   - 
 גמה: סיעור מוחות.סוערת" ועוד). דו

  

  נקודות לדיון:

  בירור הקשר בין שני המושגים. - 

מציאת מילים נרדפות המתאימות לתיאור מצבה החברתי של הכיתה (כמו: רוח, סערה, אווירה, התחממות,   - 
 מזג אוויר ועוד). 

  –התרשמות כללית, מצב קבוע. מזג אוויר  –השוואה בין ההגדרות של "אקלים" ו"מזג אוויר" (אקלים  - 
 תיאור עכשווי.).

מזג האוויר הכללי, סך תנאי האוויר המשמשים כאחת מתכונות המקום. המצב הגיאוגרפי והטופוגרפי   –אקלים 
  של כל מקום קובע את אקלימו.
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מצב האוויר במקום ובזמן מסוים מבחינת הקור והחום, הלחות והיובש, צחות השמיים והעננות,   –מזג אוויר 
  שושן) - ון אבן(לפי מיל  הרוחות והלחץ.

בירור מושגים מתחום האקלים, המתאימים לתיאור המצב החברתי והלימודי בכיתה (תוך התייחסות   - 
  למצבים קבועים ומשתנים). 

 אפשרות חיזוי וניבוי של התהליכים והתמורות בכיתה, כדי לערוך "תחזית אקלימית כיתתית".  - 
 הגדרת המונח "אקלים כיתה".  - 

מיחסי אנוש ומהתקשורת המילולית והבלתי מילולית של כל הקשורים לחברת  האווירה הנובעת   אקלים כיתה:
  צעירים ומבוגרים כאחד. –הכיתה 

  
  משימה אישית  –שלב ב' 

כל תלמיד יתבקש ליצור את תמונת הכיתה או מפה אקלימית של הכיתה, כפי שהיא מצטיירת בעיניו,   - 
  דקות).  10-15( חזית מזג האוויר תבאמצעות אחת הדרכים הבאות: ציור, תרשים, קולאז', משדר 

 הצגת התוצרים בפני המליאה (הצעות להצגת התוצרים מובאות להלן). - 
  הערה: מומלץ להודיע לתלמידים מראש על דרך הצגת התוצרים כדי שיכינו את עבודותיהם בהתאם. 

  דרכים מוצעות להצגת התוצרים

  הצגה אישית. בצורת הצגה זו מוצעות שתי חלופות:  ) 1

 ניים יציגו ויסבירו את עבודתם לכיתה. ניתן להתייחס לתוצרים. תלמיד או ש . א

תלמיד או שניים, הבוחרים לחשוף את עבודתם, יתלו את עבודתם, ללא הסברים בפני המליאה.   . ב
הילדים ינסו לגלות את המשמעויות בעבודה המוצגת. בתום סבב התגובות תינתן רשות הדיבור למציג  

 ערות של המשתתפים ולהוסיף את הסבריו והשקפתו. עצמו, כדי לאמת או לסתור את ההש
  

  הערות: 

יש להפנות את תשומת לב התלמידים המציגים את עבודתם לקושי הטמון בחשיפת העבודה   . א
  ובהקשבה, ללא תגובה, לדברי הזולת. 

מומלץ להפנות שאלות הבהרה אישיות למציג ולהתייחס לאיכויות בעבודתו: מדוע בחר להציג בתמונה   . ב
 יצד בחר להציג את...?את...? כ

 

המשתתפים יוזמנו לתת כותרת לעבודתם ולתלותה במקום מוסכם. מומלץ להקציב מעט זמן    –תערוכה  ) 2
  להסתכלות ולהתרשמות מהעבודות, לפני תחילת הדיון. 

.  "ישדרו" כחזאי מזג האוויר הכיתתיאחד עד שניים מהמשתתפים   –משדר דמוי "תחזית מזג האוויר"  ) 3
כיתתית, כפי שהיא  - שתמש במונחים מתחום האקלים ופענוח התחזית המקומיתמומלץ לעודדם לה

 מתבטאת בעבודתם.
  

  נקודות לדיון במליאה: 

  מציאת המשותף לכל התוצרים והאופן שבו בא הדבר לידי ביטוי (למשל: צבע, קו, סימנים מסוימים ועוד).  - 

 איתור מאפייני הכיתה לאור הממצאים והמפות. - 
 ות ולצפות את האווירה בעתיד. מצבים שבהם ניתן לחז - 
 במי או במה תלויה האווירה הצפויה.  - 
 כיצד משתקפת האווירה בכיתה בזמן הדיון, בהתאם לתמונת האקלים הכיתתי.  - 
 תמונת האקלים הרצוי בכיתה - 
 האם היא אחידה?  - 
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  מיפוי אקלים הכיתה 
  

  "אקלים הכיתה" 
לזהות את השפעתו על התנהגות התלמידים   מרכיבים וסיבות, - לבדוק את האקלים החברתי בכיתה המטרה:

  ולבדוק דרכי פעולה לשיפורו, במידת הצורך. 

פעילות זו מומלצת בעיקר לגבי כיתות בהן קיימת, לפי תחושת המורה, מועקה שניתן יהיה לאתרה ולטפל בה  
  בכלים המוצעים. 

    כלי כתיבה, פתקים ריקים לכתיבה כמספר התלמידים בכיתה.   ציוד והכנה:

  א' שלב 

  התלמידים יכתבו על פתק אנונימי: 

  
  
  
  
  
  
  
  

אם המורה חוששת שהתלמידים יתקשו לענות על שאלה זו באופן כללי (בפרט בכיתות צעירות) אפשר להחליט  
יחד על רשימת תכונות וכל תלמידי הכיתה יבחנו את עצמם לגביה. יהא עליהם לענות באם תכונה מסוימת שלהם  

  ה שונה בחברת הכיתה ומחוצה לה. מתגלית באותה צורה או בצור

כל תלמיד יכתוב אם בחברת הכיתה הוא יותר ביישן, פחות ביישן, או מידת הביישנות אינה  - למשל: לגבי ביישנות
  שונה לעומת מקומות אחרים.

  אפשר לבחור תכונות נוספות כמו: ילדותי, חרוץ, סנוב, שוויצר, קנטרן, תוקפני, עוזר, גלוי, צבוע ועוד. 

  שהתלמידים יכתבו את הפתקים, המורה יערוך על הלוח את התוצאות: לאחר 

התוצאות תסוכמנה בדיון על ידי הכיתה וכך נקבל תשובה לשאלה מהו האקלים הכללי בכיתה, האם הוא מסייע  
  לתלמידים להתגלות במיטבם, מונע אותם מכך, או אולי אף מסייע לעליית גילויים שליליים. 

  שלב ב'

יצוע בשתי צורות: אם הרגשת המורה היא שהתלמידים חופשיים לבטא עמדות והרגשות יתחלקו שלב זה ניתן לב
  התלמידים לקבוצות דיון וכל קבוצה תדון בשאלות: 

  
  
  
  
  

  לאחר תום הזמן המוקצב לדיון, ימסור נציג של כל קבוצה מה היו המחשבות וההצעות שעלו בקבוצה בה השתתף. 
  
  
  

  שאלוני אקלים  
  למנחה: 

שאלוני אקלים בתחילת הפעילות השנתית והתייחסות רצינית אל הממצאים, מעוררת אצל המורים  העברת 
והתלמידים תחושה שמקשיבים להם ומוכנים לקחת את צורכיהם ודעותיהם בחשבון. המהלך מציע לשתף את כל  

ביר את  אוכלוסיית ביה"ס בבחינת הממצאים ובחיפוש דרכים לשיפור האקלים החברתי. מהלך מסוג זה מג
  תחושת השייכות ויוצר אווירה של שותפות ואכפתיות. 

  :מטרות

 האם חברת הכיתה משפיעה על הרגשתי והתנהגותי ?  
  בבית ובמקומות אחרים או שבחברת  ת /ומתנהג כמו שאני מתנהג ת/האם בכיתה אני פועל    
  הכיתה אני שונה במשהו?    
 עה על התנהגותי?באיזה כיוון חברת הכיתה משפי 

 ?מדוע חברת הכיתה משפיעה עלינו בכיוון בו היא משפיעה  
  ?האם ניתן לעשות משהו לשינוי האווירה  
  



 50

  לבחון את האקלים הבית ספרי כפי שהוא משתקף מדברי התלמידים.  - 
  לאתר את צורכי התלמידים על מנת לתכנן פעילויות לשיפור האקלים החברתי בביה"ס.  - 

  ת) לפי בחירת המורה (להלן מספר דוגמאו –שאלוני אקלים   ציוד והכנה:
  

לשאלונים פתוחים וסגורים העשויים לשרת מטרה זו. צוות המורים יבחר או יבנה שאלון ההולם   דוגמאותלהלן 
  את צורכי ביה"ס. 

  שאלון פתוח א' . א
  התלמיד מתבקש לענות על השאלות הבאות:       

  ממה אני נהנה בביה"ס?  . 1

 ממה אינני נהנה בביה"ס?  . 2
  משהו שהייתי רוצה לשנות.  . 3

  

 ב'  ב.   שאלון פתוח
  התלמיד מתבקש לענות על השאלות הבאות: 

  משהו ראוי לציון בביה"ס.  . 1

 משהו שלדעתי איננו הוגן בביה"ס. במה?  . 2
  

  שאלון סגורג. 
 

  תחום  ממה אני נהנה   מה מפריע לי   מה אני מציע לעשות 
  מורים  - יחסי תלמידים      

  תלמידים  - יחסי תלמידים
  לימודים 

  פעילויות מחוץ ללימודים 
  חיים  אסתטיקה ואיכות

  
  1היגדים  -שאלון סגורד. 
  ם עם ההיגד או לא.מימסכי םליד כל אחד מהם האם את  ציינורשימת היגדים.  יכםלפנ

  ? יםלומד םהאם הוא נכון לגבי ביה"ס שבו את

  כן/לא  בביה"ס התלמידים עוזרים זה לזה גם אם אינם חברים.  . 1

 כן/לא    בביה"ס התלמידים בדרך כלל מתייחסים זה לזה בכבוד ובהגינות. . 2
 כן/לא    בביה"ס מתייחסים המורים אל התלמידים ואל צורכיהם, בדרך כלל, בכבוד ובהגינות.  . 3
 כן/לא החוקים בביה"ס נאכפים, בדרך כלל, באופן הוגן ועקבי בעיקר ע"י המורים ואנשי מנהלה.  . 4

בה הוא  בביה"ס המורים ואנשי המנהלה נותנים לתלמידים אפשרות להשפיע על חוקי ביה"ס ועל הדרך  . 5
 כן/לא     מתנהל.

 כן/לא     לתלמידים יש הרגשת גאווה ושייכות לביה"ס. . 6
 כן/לא   בביה"ס התלמידים יכולים ללמוד ולקבל חינוך טוב.  . 7

 כן/לא  בביה"ס קיימת תחרות על השגת ציונים טובים.  . 8
 כן/לא  בביה"ס יש מעט מאד העתקות בבחינות.   . 9

 כן/לא  . בביה"ס יש מעט מאד אלימות פיזית. 10
 כן/לא  . בביה"ס יש מעט מאד חיסורים משיעורים או היעדרויות מביה"ס.  11
 כן/לא  . בביה"ס יש מעט מאד גניבות. 12
 כן/לא . בביה"ס יש מעט מאד פגיעה ברכוש בית הספר. 13

  

  . שאלון סגורה
  :להלן דוגמה של שאלון סגור, שהועבר באחד מבתי הספר לקראת סוף שנת פעילות בפרוייקט

  
  

 
  על פי שאלון אן היגנס1
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  אשוןחלק ר 
  באיזו מידה מבטאים ההיגדים הבאים את המצב בבית ספרך?

  

במידה    כלל לא 
  מעטה

במידה  
  סבירה

  ההיגד  במידה רבה 

  . המורים מתייחסים אל התלמידים בכבוד 1        

  . המורים מתחשבים בדעות התלמידים 2        

  . המורים מתחשבים בבקשות התלמידים 3        

  דים . ההנהלה מתחשבת בבקשות התלמי 4        

. כאשר תלמיד/ה רוצה לשוחח עם המורים  5        
  הם מוצאים זמן לכך 

  . המורים מאמינים לתלמידים6        

. אצלנו מעריכים גם תלמידים שלא כל כך  7        
  מצליחים בלימודים 

  
  

  חלק שני 
  ליד התשובות הנכונות: X  נוסמ

  ה: / כאשר יש לך בעיה עם מורה למקצוע מסוים, את א.   

  בעיה לעצמך ולא פונה לאיש. את ה ת/שומר . 1

 על הבעיה רק עם חבריך הקרובים.  ת /משוחח . 2
 פונה למורה הנוגע בדבר.  . 3
 פונה למחנכת הכיתה/ ליועצת/ לרכזת/ או ל...  . 4
 רק עם הוריך.  ת /משוחח . 5

    
  ובשיעורי בית, האם לדעתך:         ב. כאשר עלתה במהלך שנת הלימודים בעיית העומס במבחנים 

  תשומת לב.הבעיה לא זכתה כלל ל . 1

 הבעיה זכתה לתשומת לב אבל לא טופלה כלל.  . 2
 הבעיה טופלה, אבל הפתרון לא השביע את רצונך.  . 3

 הבעיה טופלה, הפתרון השביע את רצונך באופן חלקי.  . 4
 הבעיה טופלה, הפתרון השביע את רצונך באופן מלא.  . 5

   
  את/ה: מ ג. כאשר החלטה של המחנך או של הנהלת ביה"ס מפריעה לך  

  לום. לא עושה כ . 1

 מצפה שמישהו יתפוס יוזמה ויטפל בעניין.  . 2
 על כך עם חברים (או הורים)  ת /משוחח . 3

 פונה אישית למחנך/ת.  . 4
 מנסה לגייס חברים נוספים לטיפול בעניין יחד עם המחנך/ת. . 5

         
  האם לדעתך:      ד.כאשר עלתה בשנה האחרונה בעיית התלבושת האחידה 

  הבעיה לא זכתה כלל לתשומת לב. . 1

 תה לתשומת לב אבל לא טופלה כלל. הבעיה זכ . 2
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 הבעיה טופלה, אולם הפתרון לא השביע את רצונך.  . 3
 הבעיה טופלה, הפתרון השביע את רצונך באופן חלקי.  . 4
 הבעיה טופלה, הפתרון השביע את רצונך באופן מלא.  . 5
  

  בות. א' אפשר לבחור כמה תשו- ד' יש לבחור תשובה אחת בלבד. בשאלה ד' ו- בחלק שני בשאלות ב' ו הערה:
  
  

  מהלך בעקבות השאלון

לברר מהם התחומים, אשר חברי הכיתה מעוניינים ורוצים לשפר או לשנות ולהיערך לקראת פעילות   :מטרה
  להחדרת השינוי. 

  ריכוז תשובות התלמידים לשאלון.  :ציוד והכנה
  : מהלך הפעילות

  

  אישי  -שלב א'
  כל משתתף ממלא את השאלון שנבחר. 

  

  במליאה  -שלב ב'
  כיתה ירכזו את תשובות התלמידים על גבי גיליון נייר או ידפיסו את הריכוז. נציגי ה

  יתקיים דיון סביב הנקודות הבאות: 
  איך הרגשתם בשעת מילוי השאלון?  - 
  איך הרגשתם בשעת צפייה בריכוז הכיתתי?  - 
  מה יכול השאלון לתרום לפרט? לכיתה?  - 
  האם ניתן לשנות? לשפר? כיצד? - 
    3- תרצו לפעול?לשנות? לשפר? כיצד?(רצוי לבחור באמצעות הצבעה כ מהם התחומים בהם - 
  תחומים לפעולה)  
 

  קבוצתי  -שלב ג'
כל קבוצה תבחר נושא אחד מתוך הנושאים שנבחרו ותתכנן קווים לפעילות על מנת לחולל שינוי. ההצעות  

קבוצות ויתרום  תתלנה על גבי הקירות, התלמידים יעיינו בהם, כל תלמיד יתבקש להירשם באחת מה 
  להחדרת השינוי. 

לקראת שעת חברה הבאה יבדוק המחנך מי מהתלמידים לא נרשם לפעילות, יברר את הסיבות לכך   - 
  וינסה לעודד את התלמיד להצטרפות לפעילות. 

 כל קבוצה תיפגש לביצוע המשימות ותקבע לוח זמנים.  - 
  ת. שבועיים בהתאם להתפתחו - יש לדווח על הצעדים שננקטו, אחת לשבוע - 

 
 

  
  "קשה....קשה...." 

   מטרה:
לעודד את התלמידים לדבר על    -  קשה ויש בהן מנהיגות שלילית ואווירת פחד והשתקה בכיתות בהן האווירה

  למצוא דרכים להתמודד עם אווירה זו ולשנותה.  ,רגשותיהם
להבהיר    דפים וכלי כתיבה, שיחת הכנה לקראת כתיבה של רגשות וחוויות מהכיתה. חשוב ציוד והכנה:

לתלמידים מראש את המסגרת, את הסיבה לקיום  הפעילות ולהבטיח להם אנונימיות ושמירה על כבודם ועל  
  שמם הטוב. 

  מהלך הפעילות: 
לאחר שהסברתם לתלמידים את הסיבה לפעילות זו, והבטחתם להם שמירה על אנונימיות וסודיות, בקשו מהם  

הבטיחו להם שפתקים אלה לא יצאו   .וחוויותיהם בכיתה לכתוב על גבי פתקים אנונימיים את הרגשותיהם
ולא תשתפו איש בתכנים    תעמדו בהבטחתכם זומרשותכם ואיש מלבדכם לא יקרא בהם. חשוב מאוד שאכן 

  שייכתבו בפתקים אלה, אלא אם כן עולה בהם אירוע המחייב דיווח כחוק.  
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  עשר דקות לכתיבת הפתקים. - הקצו כחמש

תיק או אריזה אחרת שניתנת לסגירה   , אספו את הפתקים לתוך שקית –ת הדברים לאחר שהתלמידים כתבו א
  במקום פרטי.  –וקחו אותה אתכם. תוכלו לקרוא את הפתקים בהפסקה או בבית 

אירועים שתלמידים רבים מתייחסים  –נסו לאתר תימות שחוזרות על עצמן  –בעת שאתם קוראים את הפתקים 
  תלמידים מפריעים שחוזרים על עצמם פעמים אחדות.אליהם כבעיה בכיתה, שמות של 

כאשר ילד סובל מהצקה   –סכמו לעצמכם את הנושאים המרכזיים ואת השמות שעולים מתוך הדברים. זכרו 
.  זאת קיימים סיכויים גבוהים שתלמידים רבים בכיתה יודעים על כך, ובוודאי שהילד שמציק לו יודע –מתמשכת 

גם לגרום להם לפגיעה ונזק וגם לפגוע באמון של   – ם עלולה להסגיר את הכותביםהצפת סיפורים בודדי לפיכך 
  התלמידים בכם. 

בשיעור הבא או למחרת הציגו בפני הכיתה את הנושאים המרכזיים שעלו מתוך דבריהם של תלמידים רבים. דונו  
פתרון המצב, בדקו יחד  יחד עם הכיתה בדרכים לפתור את הבעיות שעלו. רשמו על הלוח הצעות של התלמידים ל

  איתם איזה פתרון מעשי וריאלי ובחרו בדרך הפתרון בה הכיתה כולה מסכימה ללכת. 

  תוכלו לנסח את ההסכמות אליהן הגעתם כחוזה כיתתי. 

קראו לכל  –על ידי תלמידים   תבמידה שעלו שמות ספציפיים של תלמידים שהתנהגותם צויינה כבעייתי –בהמשך 
שיחה. הסבירו לו ששמו עלה פעמים רבות בהקשר של התנהגויות שמפריעות לאחרים  אחד מאותם תלמידים ל

נסו לברר אתו אם הוא יכול להעלות בדעתו מדוע כמה    –ופוגעות בהם. כשאתם נמנעים מהאשמת התלמיד 
תלמידים ציינו את שמו כתלמיד מפריע. בקשו ממנו לתאר מקרה או שניים של התנהגות שיכלה להפריע לאחרים.  

נסו לברר איתו מה הוא חושב ואיך הוא מרגיש כשהוא עושה מעשים פוגעים ומפריעים, מי, לדעתו נפגע  
מהתנהגויות אלה ואיך ניתן לתקן את הפגיעה שכבר נעשתה ולהבטיח שלא תקרה שנית.  תוכלו לנסח את  

מאותם תלמידים  ההסכמות שהגעתם אליהם עם כל אחד מאותם תלמידים כחוזה אישי. כדאי לברר עם כל אחד 
  מה יקרה אם לא יעמוד בתוכנית שקבע. 

בכל מקרה הימנעו מציון פומבי של שמות  התלמידים שעלו כבעייתיים מתוך דברי הילדים. הדבר עלול לגרום  
מה שיביא אותם להתנגד ולהתגונן ולא לקחת אחריות למעשיהם. בהמשך הם   –להם לאי נעימות ואף השפלה 

  עם מי שלדעתם כתב את שמם כמפריעים.  עלולים "לסגור חשבונות"

  
  פיתוח וטיפוח אישיותו של התלמיד

תכונות אופי רצויות, יעדים אישיים להתפתחות, משמעות החברות וניצול   – הפעילויות הבאות עוסקות בפרט
בהתאם   –אין צורך להשתמש בפעילויות האלה כרצף. אפשר להציף מדי פעם נושא מתוך הקבוצה הזאת הזמן.  

  . ווירה בכיתה, לזמן העומד לרשותכם ולצורךלא

חשוב להקפיד לשמור על פרטיותם של התלמידים. יש לאפשר להם לחשוף ולשתף את חבריהם לכיתה ככל שירצו  
בין התלמיד לבין עצמו. מעבר לחשיפת יעדים אישיים של תלמידים,   –ולא עוד. חלק מהתהליך יהיה פנימי 

שלהם לתת ולקבל תמיכה ועידוד לתפיסות עולמם ולדיומיים העצמי,   העמקת ההיכרות ביניהם וההזדמנות 
  פעילויות אלה נותנות לתלמידים לגיטימציה לעסוק בשאלות הללו ולבחון את עצמם ואת תפיסתם ועמדותיהם.

  

 מי אני  א)1(
  הנעת תהליך של התבוננות פנימית ובחינה עצמית של תכונות   המטרה:

  מספר התלמידים בכיתה שאלונים (להלן) כ ציוד והכנה:
התלמידים ממלאים את השאלונים בינם לבין עצמם. אין דיווח למליאה. במידה שתלמידים  מהלך הפעילות: 

  יוכלו לשתף את הקבוצה בהמשך בתכונות שהם מעוניינים לשפר.  –יהיו מעוניינים 
  
  

  מי אני? שאלון אישי 
  

תכונו שהיית מעוניין   3  ני/ ציין
  לשפר.

ות חיוביות  תכונ 3  ני/ ציין  
אצלך, אצל חבר קרוב ואצל  
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  אחד מהוריך. 
1  
2  
3  

  1  אצלי 
2  
3  

1  
2  
3  

  1  אצל חבר 
2  
3  

1  
2  
3  

  1  אצל הורי 
2  
3  

  

  שבחים?________________________________________ מאילו מתכונותיך בני משפחתך 

  ___ על אילו מתכונותיך בני משפחתך מעירים?____________________________________ 

  דברים שאת/ה אוהב/ת ונהנה/ת לעשות:  ני/ ציין

1____ . __________ _ _____2__ . _____ _ ______ _______3 ___________ __ ________  

  ציין דברים שאינך נהנה/ת לעשות:

1 ________ . __ __________2 _____ . ___ _____________3______ _ ___ ___ ________  

אילו מתכונותיך את/ה מעוניין/ת  
__________________________________________________________________________ לפתח?

 _______________________________________________________  

  
  

  תכונות ואופי   ב) 1(
אילו תכונות נתפסות כחיוביות ואילו לא, אילו   –להמשיך את החשיבה על תכונות אופי ושיקול דעת  : המטרה

  פסות אצל הפרט כחזקות ואילו לא.  תכונות נת
  :  שאלונים להלן כמספר תלמידי הכיתה.  ציוד והכנה

התלמידים ממלאים את    –כמו בפעילות הקודמת חלוקת השאלונים והקצאת זמן למילויים. : מהלך הפעילות
ים לוותר  זה התלמידים יוזמנו לשתף זה את זה בשלוש התכונות עליהם לא היו מוכנהשאלון בפרטיות.  במקרה 

    ובהסבר מדוע. 
  כנסו את התלמידים למעגל.   –פעילותה: בסוף דיון

ותן הוא מעוניין לשפר (השאלון מהפעילות  שאלו אם מישהו רוצה לשתף את הכיתה בתכונות א . א
שאלו אותו אם יש משהו שהוא מעוניין לבקש מהכיתה ,   –הקודמת). במידה שיהיה מי שישתף 

  ות שבחר לשפר.  שיעזור לו לשפר את אותן תכונ

בקשו מכל אחד לבחור תכונה אחת מבין השלוש עליהן הוא היה מוכן לוותר בשום אופן. כל אחד   . ב
 יציג את אותה תכונה בפני הכיתה ויסביר מדוע לא היה מוכן לוותר עליה.  

לאחר  שכולם הציגו את התכונות ואת הנימוקים בררו עם התלמידים אילו תכונות נתפסות בכיתה   . ג
ומה גורם לתכונות להיתפס כרצויות בכיתה. בררו עם התלמידים אילו השלכות יש לדברים    כרצויות

  על האקלים בכיתה ועל כל אחד מהם באופן אישי.  
  

  שאלון תכונות אופי מועדפות
)  Xתכונות (סמן   3לפניך רשימת תכונות אופי אישיות. תאר/י לעצמך שהיו מאלצים אותך לוותר על רובן. בחר/י 

  לא היית מוכן לוותר ונמק/י מדוע? שעליהן 
  

  התכונות   X  מןיס  הנימוק 
  אמינות  . 1    
  חריצות  . 2    
  סבלנות  . 3    
  יושר  . 4    
  הגינות  . 5    
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  פתיחות  . 6    
  אומץ  . 7    
  התמדה  . 8    
  מעשיות  . 9    
  רגישות  .10    
  יצירתיות  .11    
  בטחון עצמי  .12    
  שמחת חיים  .13    
  שאפתנות  .14    
  התחשבות  .15    

   
  
  ציפיות מחברות בונה :  ) חברות2(

  :המטרות
  הזדמנות לשתף בחווית חברות.^ 

  לגבי חברות.   םאת גישת  םלהבהיר לעצמ  יםפ^ הזדמנות למשתת
  ^ הזדמנות לביטוי ציפיות מחברות. 

  ^ בניית מודל של חבר טוב. 
  ^ פיתוח יכולת לקבל חברים כפי שהם. 

  מהלך הפעילות: 
  התהליך: 

המשתתפים מתארים חבר טוב שהיה  המשתתפים מציינים מאפיינים מרכזיים של חברות בונה,  דיאלוג פנימי:
  להם.

  בזוגות/משתפים את בן הזוג בחווית החבר הטוב.  –אתה  –אני  –דיאלוג 
  משתתפים המעוניינים בכך יכולים לספר על החבר הטוב שהיה להם. פעילות במליאה:

  שיח:  –רב 
  ^ מיהו החבר הטוב? (התפלגות מאפיינים מרכזיים) 

  מצפה לה אצל חבר?^ מה התכונה החשובה ביותר שאתה 
  ^ האם חבר שאינו עומד באמות המידה האלה אינו חבר?

שהוא וסובלנות כלפי החבר  יות, תוך עידוד קבלת החבר כפי  ^ רצוי לחתור לחברות בונה, פיתוח תכונות חברת
  המצוי. 

  שיחה בינך לבין חברך הקרוב על אופי החברות בינכם, ומה ניתן להוסיף לה.  משימה התנהגותית:
  
  תהליך חשוב שהתלמידים יבהירו את המושגים הבאים: ב

  לשמוע), לשתף פעולה, וחשיבות המושגים בבניית מערכת חברות בונה.  –שמיעה (להקשיב   –הקשבה 
  

  הפעלות:
  

  (א) חברות:
  מיהו החבר הטוב? 

  שרטט דיוקן של חבר טוב שלך בעבר או בהווה: 
  

  תכונות חיוביות של החבר   תכונות שליליות של החבר 
    

  
  
  

מהי חברות בונה?  
 _______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________  
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מה תרמה לך החברות?  
_____________________________________________________________________________ __

 ________________________________________________________  
  

  ביותר?  כה/ומעריך ת /ה מחפש/התכונות של חבר טוב שאותן את 2מה הן  

1 .  ______________________________________________________________  

2 .  ______________________________________________________________ 
  

  
  נהגויות לא רצויות בחברות(ב) הת

  מה תהיה הרגשתך אם...:
  

  ההתנהגות   מה תהיה הרגשתי? 
על דבר שחשוב לך    ת/ה מדבר/את . 1  

  ואחרים מדברים על שטויות 
בבחינה ואחרים   ת/ה נכשל/כאשר את . 2

 צוחקים עליך 
 ה שחבריך שיקרו לך י/ כאשר תגל . 3
כאשר חבריך מבטיחים לך ולא   . 4

 מקיימים את הבטחתם 
עדרותך  י לים את הכאשר חבריך מנצ . 5

 נכונים   שאינם  ואומרים עליך דברים
מסרבים לשתף אותך   חבריךכאשר  . 6

 בפעולה מסוימת 
כאשר הם מחייבים אותך לבצע דבר  . 7

 שאינך חפץ בו 
  כאשר הם מציקים לך  . 8

  מרגיש גם אחרים יכולים לחוש.  ם: כל מה שאתזכרו
  

     ) הזמן3(

  כיצד אנו מנצלים את הזמן.(א) 
על  .כל דקה שעוברת אינה חוזרת, לכן חשוב שננצל נכון את זמננו . ותר שיש לאדם הוא הזמןהדבר היקר בי רקע:

פי הגישה החומרנית בחברה המודרנית הרכוש מהווה את הנכס המרכזי של חיינו. כשלוקחים מאיתנו פריט  
  אנו כועסים. האם אנו מגיבים בצורה דומה כשנגזל זמננו?  –מרכושינו 
  ל נכון את הזמן. וצ יהפרט לנ העלאת מודעות המטרה:
אתה: יש לחלק את הכיתה לקבוצות כל אחת מהן תקבל דף המתייחס לאחד מהנושאים    –דיאלוג אני  התהליך:

  ותפרט את הזמן שלדעתה מקדישים מתבגרים לכל אחד מהנושאים המפורטים. 
ראיה של המשתתפים  סכם את התלאחר מכן   .פתח בשיחה על משמעותו של כל נושאתהמנחה  פעילות במליאה:

  ביחס לניצול הזמן. 
כל משתתף יסכם את ניצול הזמן היומי והשבועי על דף הפעילות, תוך מציאת דרכים לניצול  משימה התנהגותית:

  טוב יותר. 
  

ה"אני" הינו הגרעין הפנימי ב"זהות העצמית" הוא מהווה את גרעין מרכיבי אישיותו של הפרט, האופי, המזג  
  והאינטליגנציה. 

  רת האדם את עצמו ויכולתו להיות הוא עצמו, הינם תנאי לחיים בריאים ותקינים. הכ
  עם עצמך לכל נושא מהנושאים הבאים:  ה/ ה מקדיש/כמה זמן את  ני/את עצמך? מיין ה/ה מכיר /את

  _________ צפייה בטלוויזיה
  _________ מוסיקה (מנגן ושומע) 

  _________ קריאה (ספרים, עיתונים וכו') 
  __ שיעורי בית _______

  _________ ספורט 
  _________ משחקי וידאו, מחשב או אחר 
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  _________ נסיעות 
  _________ תפילה 

  _________ צרכים אישיים 
  _________ למען הבריאות 

  _________ אחר 
  
  
  מן עם הקבוצהז(ד)  

מצוא את הדחויים,  בכל קבוצה יש מנהיגות הנותנת את הטון, חברים מקובלים ואהודים, שוליים בהם ניתן ל
ריות שבקבוצה היא מעבר להבדלים האישיים  אבקבוצה קיימת תחושת ה "אנחנו". תחושת השותפות והסוליד

ולניגוד האינטרסים. אם תפעל במשותף בכיוון החיובי תחוש בעוצמה בכוח ובביטחון אשר השייכות לקבוצה  
  מעניקה. 

  לנושאים הבאים:  ה/ה מקדיש/כמה זמן ביום את ני/ ציין
  _________ שיחה (כולל טלפון) 

  _________ משחקי חברה 
  _________ משחקי ספורט 

  _________ מסיבות 
  _________ סרטים 

  _________ מפגש עם חבר 
  _________ אחר 

  _________ סה"כ 

  

  
  הפרט והקבוצה 

  

  אני בקבוצה חדשה 
דות וציפיות של הפרטים  יצירת אקלים חיובי בכיתה על ידי העמקת היכרות וחשיפת תפיסות, עמהמטרה: 

  מקבוצה. הזדמנות להעלות צרכים אישיים במסגרת בטוחה במטרה לתת להם מענה.  
  שאלון להלן כמספר התלמידים.  ציוד והכנה:

  :מהלך הפעילות
  את המשפטים הבאים.  ימוהשל :מטלה אישית

ה את זה  שוחחו באופן חופשי על שמונת הסעיפים (המשפטים שהשלמתם) ושתפו ז :מטלה קבוצתית
  בחוויותיכם, הרגשותיכם והתנהגותכם כאשר אתם נקלעים לקבוצה או לכיתה חדשה.

  __________________________ בקבוצה חדשה ת/כאשר אני נמצא . 1
 _______________ כשזרים פוגשים אותי לראשונה, הם מתרשמים . 2
 ___________________________ הרגשתי בקבוצה טובה, כאשר . 3
 ___________________ מי מחוץ לקבוצה כאשר את עצ ה/אני מרגיש . 4
 כשמשתררת שתיקה בקבוצה אני_________________________  . 5
, יםאו נחמד  יםלי חביב  יםנרא ות /בקבוצה חדשה ואחד החברים ת/כאשר אני נמצא . 6

 אני_________________________________________ 
 אני____________ שמישהו בקבוצה לא אוהד אותי,  ה/כשאני מרגיש . 7
  
  
  

  
  

  שוק התכונות 
  :מטרות

  הערכת תכונות חיוביות אצל החברים האחרים בכיתה.  . א
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 התייחסות גלויה לחולשות שלך או לחסרונותיך האישיים. . ב
 יצירת אווירה של קבלת עצמך וקבלת אנשים השונים ממך. . ג

מסוימות, לעודדם לבטא  על המנחה לעודד את התלמידים להבהיר מדוע הם רוצים לקנות או למכור תכונות 
  רגשות באשר לתפיסת העצמי שלהם וכד'. 

     אין.ציוד והכנה: 
  מהלך הפעילות: 

המנחה יציע לקיים שוק של תכונות. כל אחד, או חלק מן החברים, יקנה בתורו תכונות החסרות לו, תמורת  
  חלק מן התכונות שנתברך בהן (סחר חליפין).

  דוגמא:
  רוצה לקנות ממך כמות גדולה של חוש הומור.   יאיר: (פונה אל דינה), הייתי

  , ועוד ייישאר לי... חצי ממה שיש לידינה: מוכנה למכור  
  יאיר: תמורת מה? 

  דינה:תמורת מנה הגונה של אחריות. נדמה לי שאתה אחראי מאד. 
  .מעודף אחריות. הוא לוקח ללב כל דבר.. ויאיר: אני חושב שליעקב יש אפשרות טובה להיפטר בהזדמנות ז 

  יעקב: מוכר, תמורת..וכו'. 
  

  

  
  מה הייתי רוצה שיחשבו עלי

  לברר עם המשתתף כיצד הוא מציג את עצמו בפני אחרים ומה הוא רוצה שיחשבו עליו.  מטרות:
  ציוד והכנה: 

ט חכם,  יפה,  כמו:  תכונה  תיאור  מופיע  מהם  אחד  כל  שעל  רעיפתקים  וכו'.  - פש,  בחברה  אהוב    לב, 
תוכל  הפתקים  ממספר    כםבעצמלהכין    ואת  ארבעה  או  שלושה  פי  גודל  יהיה  הפתקים  שמספר   התלמידים כך 

  פתקים).   24או  18  הכינו תלמידים  6(למשל, אם יש 

  אורים הללו יופיע על מספר פתקים, לפי הצורך. יכל אחד מן הת 

    מהלך הפעולה:
   שלב א':

ל פתק עד כמה היה רוצה שיחשבו  להחליט לגבי כ  תלמידמכל    ושלושה או ארבעה פתקים. בקש  תלמידלכל    וחלק
  עליו שהוא בעל תכונה זו: 

  א. האם הוא רוצה שהאחרים יחשבו שהוא בעל תכונה זו?
  ב. האם הוא לא רוצה שהאחרים ישבו שהוא בעל תכונה זו?

  ג. האם הוא אדיש לכך שיחשבו שהוא בעל תכונה זו? 
ע  :לדוגמא זאת  יכול לרצות שיחשבו  אולי  יותר מדי התכונה "טיפש". מישהו  ידרשו ממנו  שלא  ליו, למשל, כדי 

  אחר יכול לא לרצות זאת, ואילו שלישי יכול להיות אדיש לעובדה שחושבים אותו לטיפש.  בבית הספר.
  

  כל סוג בנפרד:  והחליטו, רכז התלמידיםלאחר שכל  
  א. הפתקים עם התכונות הרצויות ירוכזו בערימה אחת. 

  ירוכזו בערימה שנייה. ב. הפתקים עם התכונות הבלתי רצויות  
  ג. הפתקים עם התכונות שהחניכים אדישים אליהן ירוכזו בערימה שלישית. 

  
בידי שיהיו  פתקים,    כםלאחר  של  ערימות  ונס   התלמידיםבאזני    קראושלוש  הפתקים,  תוכן  עם ואת  ביחד   ,

"התלמידים שתכונותיהם  שיחשבו  רוצים  אנשים  האם  ערימה.  שבכל  לפתקים  משותף  מה  לקבוע  או  ,  חיוביות" 
  שיחשבו שהם בעלי תכונות "שליליות", ומדוע? 

  
  כיצד אנשים משוויצים בלי להשוויץ?  -שלב ב' 

  .הדברים הרצוייםמתוך הערימה של   פתק תנו לכל תלמיד :מהלך הפעולה
  בפניהם את הבעיה:   הציגוכעת, 
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ברים "טובים". מצד שני, אנחנו בשלב א' ראינו שלפעמים (ואולי בדרך כלל), בני אדם אוהבים שיחשבו עליהם ד
אדם מתגאים באופן גלוי. כיצד, בכל זאת, בני אדם מבליטים כלפי חוץ את הצלחותיהם - לא תמיד אוהבים שבני

  ? כגאוותניםואת תכונותיהם ה"טובות", בלי שייראו בעיני אחרים 
  

גה כיצד, לפי דעתו, יכולים , ואחר כך יתאר כל חניך במלים, בסיפור או בהצהביקצרה לחש  תנו לתלמידים שהות
בני נוהגים)  בפתק  - (או  הכתוב  הדבר  את  להבליט  ייראה    שקיבל,אדם  שלא  באופן  כלומר  ישירה,  בלתי  בצורה 

  כאילו הם מתגאים.
  

טובלדוגמה את  להפגין  המעוניין  שאדם  ייתכן  טוב- :  שהוא  בגלוי  יכריז  לא  זאת  - לבו,  להראות  ינסה  אלא  לב, 
  זור לאחרים כשכולם מסתכלים, יזכיר כבדרך אגב מקרה שבו עזר לזולת, וכו'. באופן עקיף: הוא ישתדל לע 

יש להדגיש שהסיפורים וההצגות לא יתייחסו לחניכים בקבוצה כדי שלא לפגוע באף אחד. שאר החניכים יוכלו, 
את  כמובן, להגיב ולהוסיף את דעותיהם. לאחר שהסתיים הסיבוב, תוכל לעסוק בבעיה: כיצד אנשים מסתירים  

  תכונותיהם ה"רעות", ולהשתמש בכרטיסי ערימת הדברים הבלתי רצויים משלב א'.
מספר   או    התלמידיםאם  תוכל  שהתלמידים גדול,  להציג,  את    ו מתביישים  בני    הקבוצהלחלק   3-2לצוותים 

  . כל צוות יקבל פתק אחד, ידון בו בקצרה או יכין הצגה קצרה ויציג אותה לפני הקבוצה. תלמידים
  

  כיצד אנשים משוויצים בלי להשוויץ? לנספח לפעולה ג':דוגמה 
  מיועדים לבני שני המינים במידה שווה  כולם  אך  ונקבה לסירוגין  התיאורים כתובים במין זכר לב: מושי

  

  לב - תרע
  

  יפה   חכמה   טיפש 

  שנוא בחברה 
  

  ה טוב  תספורטאי   תלמיד גרוע   בחברה  האהוב

  ותרנית 
  

  תלמיד טוב   עצלנית   קמצן

  עדין 
  

  נית עקש  לב - טוב  חוש הומור  תלבע

  בעבודות  תמוכשר
  ידיים 

  שוויצר   ווה , ענהצנוע  ישר

  גנדרן 
  

  ת מסודר  נעים שיחה   מה תמי

  ה עליז
  

  ספורטאי בינוני   נית בטל  לא מכין שיעורים 

  סקרן 
  

  ת בינוני התלמיד  מנומס   ת קנאי

  ה חזק
  

  מתבודד    ת רמאי  חולני 

  חלש 
  

  ת חולמני  נגרר אחרי אחרים   מחשבה  תזריז

  עם בני המין    המצליח  צעקני   ה ינק
  השני 

  לא שומר על 
  נקיון 

  ת לא יודע  שקט
  אנגלית 

  נית שקד  רכלן 

 
  
  
  
  
  

  המעגל ומשחק הסימנים
  בהפעלה זאת שני משחקים וניתן להתנסות בשניהם, או באחד מהם.  למנחה:

  

  א. המעגל 
  לבדוק את היחסים בין הקבוצה המאורגנת לבין הפרט העומד מחוץ לקבוצה. המטרה:
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  : אין.  ציוד והכנה
  מהלך הפעולה:

  . שלושה משתתפים עוזבים את החדר. 1
  מחברי הקבוצה להסתדר במעגל צפוף (כתף נוגעת בכתף).  מבקשים. 2
ך מזמינים בזה אחר : נסה להשתלב בקבוצה. וכשנותנים לו היאהראשון שבחוץ להיכנס. ההנחיה    את  מזמינים.  3

  . ותה הנחיהונותנים להם את א  השני והשלישי זה את
  הערה:

נותנים   למשל:  ולמשתתף.  לקבוצה  בהנחיות  לגוון  או    לתלמידאפשר  וכו'.  בנימוס  פונה  הוא  אם  רק  להיכנס 
  אומרים למשתתף: עליך למצוא את האדם שהוא המפתח להשתלבות בחברה וכיו"ב.

  רצוי למנות תצפיתנים אשר יצפו במתרחש וידווחו על כך במליאה. 
  נקודות לשיחה: 

  ות לחברים:א. שאל
  הרגשתם כשהייתם בחוץ?  איך •
  מה הרגשתם כשנכנסתם וראיתם את הקבוצה?  •
  כיצד החלטתם לפעול?  •
  אל מי פניתם ומדוע?  •
  באיזה דרך ומדוע?  •
  מה הרגשתם כשנעניתם בשלילה?  •
  מה ציפיתם מהחברה או מחברים מסוימים בתוך הקבוצה? •
  

  ב. שאלות לקבוצה 
  לעמוד במעגל? מה הרגשתם כשנתבקשתם  •
  מדוע סירבתם להיענות לחבר? •
  מדוע הסכמתם?  •
  מה הרגשת כשסירבתם? כשנעניתם? •
  ריות הקבוצה לבין הזדהות עם רגשות הפרט? אהאם הרגשתם מתח בין סוליד •
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  מטלה אישית 
  

  את העיגול המשקף באופן הטוב ביותר את הכיתה שלך. י/בחר
  בו את מקומך בכיתה. ני/סמן

  
             

                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 צייר/י כראות עיניך:
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  2גלולות הפלא 
  

  :מטרות

  התייחסות אל מערכת ערכים ודירוגה.  . 1

 תם של ערכים שונים. בדיקה עצמית של התלמיד בדבר יכולתו לשכנע ולהשתכנע בדיון על מידת חשיבו  . 2
 הכנה לדיון על מהות הערכים וחשיבותם בחברה.  . 3

 פיתוח יכולתו של התלמיד לעמוד על השקפותיו ועם זאת להתפשר כדי להגיע להחלטות מוסכמות. . 4
  לכל תלמיד, כלי כתיבה (להלן)  טופס "גלולת הפלא" ציוד והכנה: 

  מהלך הפעילות: 
  לא" (ראה להלן). המנחה יגיש לכל תלמיד את הטופס "גלולות הפ . 1

 התלמידים יקראו את הטופס ביחידות.  . 2

 כל תלמיד בנפרד ידרג את הגלולות בסדר מסוים, לפי העדפתו האישית.  . 3
לגלולה השנייה בעדיפותה וכן הלאה   2נתן לגלולה המועדפת ביותר, מספר י י  1הדירוג ייעשה כך: מספר  . 4

 . 1רוגים" בטור עד הגלולה העשירית. את המספרים יש לרשום בטופס "טבלת הדי

ינמק כל תלמיד את סדר עדיפויותיו וייערך דיון כדי להגיע לדירוג משותף. לכך   של חמישה  ותבקבוצ  . 5
"הדירוג של טבלת הדירוגים   - 2דקות. מספרי הדירוג המשותף יירשמו על ידי כל תלמיד בטור   15יוקצבו  

 הקבוצתי".

ם הראשון, ואם ירצו לשנותו ירשמו את  בעקבות הדיון יתבקשו התלמידים לשקול שנית את דירוג . 6
 . 3המספרים החדשים בטור 

אפשר להוסיף שלב נוסף, כאשר כל תלמיד מחשב את הפער בין הדירוג הקבוצתי לבין דירוגו האישי   . 7
 . 3הראשון והשני, ורושם זאת בטורים ג'  

  
  נקודות לדיון:  

  מהו "ערך" ומהי מערכת (או סולם) ערכים?  . 1
 ים על ההתנהגות? איך משפיעה מערכת הערכ  . 2
 איך נוצרת התייחסות ערכית בכיתות שונות?  . 3

  
  
  

  גלולות פלא 

תאר/י לעצמך חנות פלאים דמיונית, שניתן להשיג בה גלולות פלא המעניקות לבולע אותן תכונות  
  שונות. 

  
מכיוון שאין החנות מספקת ללקוחותיה יותר מגלולה אחת בכל משלוח, עליך לדרג את הגלולות  

  מן החשובה ביותר ועד לפחות חשובה.  -שיבותן בעיניךעל פי סדר ח
  

תפתח בך תכונות,שבעזרתן תוכל/י להשפיע על אנשים רבים, לארגן אותם   -גלולת ההשפעה
ולשלוט בהם. תוכל/י בנקל להלהיבם לבצע מפעלים חברתיים מורכבים ומסובכים. האנשים  

  יאמינו בך ויסמכו עליך. 
  

ות בלתי נדלים של בינה ודעת. תוכל/י לתת מענה על כל שאלה תפתח בפניך אוצר -גלולת החוכמה
  ולהציע פתרון נבון לכל בעיה. 

  
תאפשר לך להבדיל בין טוב לרע, בין צדק לאי צדק. אורח חייך ישמש דוגמה   -גלולת היושר 

  ומופת לחיים ישרים ומוסריים. 
  

 
  על פי תרגיל ושמו "מטרות החיים".  נמצא בארכיון מדרשת רופין ללא ציון שם2
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  הישגים בלתי רגילים. תביא לכך, שבכל תחום שתבחר/י בו תגיע/י למומחיות ול -גלולת ההצלחה 
  

תביא לך מזל וברכה בכל הנוגע לצבירת רכוש ונכסים יקרי ערך. תוכל/י להשיג כל   -גלולת העושר 
  מה שנקנה בכסף. 

  
תעשה אותך רצוי/ה ומקובל/ת ביותר בחברה. רבים יחפשו את קרבתך וירצו   - גלולת החיבה

  שתהיי/ה להם ידיד/ה אישי/ת. 
  

  א/י הנאה בכל עיסוק, בילוי או פעילות. תגרום לכך שתמצ - גלולת ההנאה
  

  תגרום לך להיות יפה/ת תואר ומרוצה מצורת גופך וממשקלך. - גלולת היופי
  

תעשה אותך לאדם חזק ובריא. לעולם לא תדבק בך מחלה ואיש לא יעז להרים    -גלולת הבריאות
  עליך יד. 

  
ביע את רצונם של  תפתח בך רצון ויכולת לעזור לאחרים במצוקתם ולהש   -גלולת העזרה

  הסובבים אותך. 
  

  גלולות הפלא: טבלת הדירוגים
  

-2פער  5טור 
3  

-1פער  4טור 
2  

הדירוג   3טור 
  האישי 

הדירוג   2טור 
  הקבוצתי 

  1טור 
  הדירוג האישי 

1  

  השפעה           
  חכמה           
  יושר           
  הצלחה           
  עושר           
  חיבה           
  הנאה           
  יופי           

  
  

  
  ם בכיתתנו?איך אנו מרגישי

  מתוך החוברת: לחוד וביחד 
  

  שאלון לבדיקת הנורמות המקובלות בחיי הכיתה. 
  מטרות:

  . הגברת מודעותם של המחנכים אל הנורמות הרווחת בכיתותיהם. 1
. איתור תלמידים שאין חפיפה בין תפיסתם את הנורמות המקובלות בכיתה לבין תפיסתם של רוב תלמידי  2

  הכיתה. 
חפיפה בין תפיסת התלמידים את הנורמות של כיתתם, לבין תפיסתם את דעות המחנכים על  . בדיקת מידת ה 3

  הנורמות המקובלות. 
  . המחשת המושג נורמה בזיקה לחייהם בכיתה. 4

  שאלון (להלן)  "איך מרגישים התלמידים בכיתתנו" (שלושה חלקים) לכל תלמיד   ציוד והכנה:
  מהלך הפעילות: 

לתלמידים את השאלון "איך מרגישים התלמידים בכיתתנו" על שלושת   ושיגי   צת/או היועץ כת/המחנך . 1
  חלקיו.

 .התלמידיםאת תשובות  מועל חלקים א' ב' של השאלון לפני שיסכ םאף ה ו יענ   צת/או היועץ כת/המחנך . 2
 את תשובות התלמידים על חלק א' של השאלון בטבלת סיכום כמו זו שלהלן.  וירכז  צת/או היועץ כת/המחנך . 3
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  מספר שבכל משבצת מציין את התלמידים שבחרו באותה תשובה. ה

  
סה"כ  

  תלמידים 
מעטים  

  מאד 
כמחצית    מעטים 

  הכיתה 
כמעט    רבים 

  כולם 
  

. נעים לעסוק בפעילות  1  5  15  4  1  1  26
  ציבורית

. טוב לעזור 2  4  18  3  1  -   26
  לתלמידים אחרים וכו'

  
ה שלעיל העיסוק בפעילות ציבורית והעזרה לזולת הן  סיכום זה מראה מה הן הנורמות המקובלות בכיתה. בדוגמ

  נורמות כיתתיות. דהיינו: התנהגויות רצויות ומקובלות. 
ישוו בין תשובותיו של כל תלמיד על חלק א' של השאלון ועל חלק ב'. פער בין   צת/או היועץ  כת/. המחנך4

על הרגשת זרות או שוני, מצב  עצמו לבין מה שהוא תופס כנורמות של הכיתה מעיד   המשיב הסטנדרטים של
  התובע יעוץ פסיכולוגי מקצועי. 

  הם(של המורה) על חלק ב'. אם דעותי םה  םישוו בין סיכום חלק א' ובין תשובותי צת/או היועץ  כת/. המחנך5
האישיות על ההתנהגות הרצויה והמקובלת שונות מדעתם של רוב התלמידים, יש לפעול לשיפור התקשורת  

  בנה ההדדית ביניהם. מורה והה - תלמיד
ישוו בין תשובות התלמידים (סיכום חלק א') לבין תשובותיהם על חלק ג'. פער בין   צת/או היועץ  כת/. המחנך6

  התשובות עשוי להצביע על תקשורת לקויה, זרות או יחסים גרועים. 
חלק ג'. אם יתגלה גם  ישוו בין תשובות המורה על חלק ב' ובין תשובות התלמידים על  צת/או היועץ  כת/. המחנך7

כאן פער בין תפיסתו של המורה ובין תפיסת התלמידים, יחייב הדבר שיפור בתחום התקשורת וההבנה  
  ההדדית. 

את הדיון על ידי הצגת    ובפני הכיתה את טבלת הסיכום של חלק א' ויפתח  ויציג צת/או היועץ  כת/. המחנך8
  שאלות כגון: 

  מה אנו למדים מסיכום השאלון?  - 
  מצפים בכיתה שלנו מהתלמיד כפרט?  למה - 
  האם הציפיות אחידות?  - 
  

את מה שקשור בנורמות, בציפיות מן התפקיד ובמערכת   ווימשיג  וימחיש  צת/או היועץ כת/במהלך הדיון המחנך
  הערכים של הכלל, ובזיקתם לכיתה בפרט. 

  
  השאלון לתלמידים   –בעמודים הבאים 
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  שאלון לתלמידים 
  
  

  __________   שם
  _________ יתהכ
  

  איך מרגישים התלמידים בכיתתנו? 
  

  חלק א': כמה תלמידים סבורים ש.... 
  

  במשבצת המתאימה לדעתך, לגבי כל אחד מן המשפטים הבאים.   xציינ/י 
  

                                                                      
                                                                          

  נעים לעסוק בפעילות ציבורית .1
 טוב לעזור לתלמידים אחרים .2
 אוהבים את המצטיינים בלימודים  .3
 עוריםמעריכים את מי שמכין שי .4
 העתקה אינה עבירה מוסרית  .5
 מעריכים בנים המתייחסים באדיבות לבנות  .6
מציקים לבנות שיש להן חברים בכיתות   .7

 בוגרות 
 בושה ללכת ליועץ/ת או לפסיכולוג/ית  .8
מותר ללעוג לתלמידים מסוימים על מוצאם   .9

 העדתי 
 " מי שמתחצף למוריםמגניב."10
  
  
  

  חלק ב': לדעתי בכיתה שלנו.... 
  
  
  
  
  
  נעים לעסוק בפעילות ציבורית . 1
 טוב לעזור לתלמידים אחרים . 2
 אוהבים את המצטיינים בלימודים  . 3
4 .   
5.  
6.  
  וכו'  .7
  
  

  מעטים 
  מאד 

  כמחצית   מעטים 
  הכיתה 

  כמעט   רבים 
  כולם 

  

          1  
          2  
          3  
          4  
          5  
          6  
          7  
          8  
          9  
          10  

לעולם  
  לא 

וב  לר
  לא 

לעיתים  
  כן 

לעיתים  
  לא 

  כמעט   לרוב 
  תמיד 
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  )? כת /המורה שלך (או המחנך ה/חלק ג': איך מרגיש
  

כמה של המורה לגבי כל אחד מן המשפטים  במשבצת המתאימה ביותר למידת ההסכמה או אי ההס   xסמנ/י 
  הבאים: 

  
  
  
  
  

  בכיתה זו: 
  נעים לעסוק בפעילות ציבורית . 1
 טוב לעזור לתלמידים אחרים . 2

  וכו'        
  
  
  
  

  בריאות           
  עזרה           

  

  
  של כבוד בקבוצה  יחסים

  
  מדביקים תוויות 

הוא דימוי פשוט, יחסית, המייחס מכלול של תכונות לכל האנשים, המשתייכים לקבוצה     סטריאוטיפ רקע:
נמנע, כי היא מסייעת לנו לסווג את המגוון  - חברתית מסוימת. העמדה הסטריאוטיפית היא צורך כמעט בלתי 

העמדה הסטריאוטיפית להביא להתעלמות מייחודו של הפרט,   האדם לקבוצות. עם זאת, עלולה- העצום של בני
  סובלנות ואפילו לדחייה של פרטים וקבוצות - למנוע פתיחות לשונה, ולהביא לחוסר 

  ,לוח מתכת, שיש בו העתקה מדויקת של אותיות סדר בדפוס (שטאנץ) :שושן לסטריאוטיפ- ההגדרה במילון אבן
  הפיכת משהו לטיפוסי.   -  "הטפסה"תנה, נדוש. זוהי  כלומר משהו החוזר בדיוק על הקודם, לא מש

  :המטרות

  א) לעורר מודעות לקיומם של סטריאוטיפים בחברה.  

  אדם. - ב) להבהיר את הסכנות, הטמונות בהתייחסות סטריאוטיפית לבני 

  : מהלך ההפעלה

  שלב א 

  ). 1מחלקים את המשתתפים לשבע קבוצות. כל קבוצה מקבלת כרטיס דמות (נספח  .) 1

) בערימה במרכז החדר (אפשר שהמשתתפים עצמם יכינו את האפיונים  2את קלפי האפיון (נספח מניחים  .) 2
 והקלפים). 

 כל משתתף שולף בתורו קלף מתוך הערימה וקורא את הכתוב בו.  .) 3

כל קבוצה בודקת, אם האפיון המופיע בקלף מתאים לדמות הרשומה בראש בכרטיס שלה. אם רק   .) 4
גבי הכרטיס שלה. אם שתי קבוצות או  - קבלת ומניחה אותו עלקבוצה אחת מבקשת את הקלף, היא מ 

יותר מבקשות את הקלף, הוא נשאר בידי הקבוצה המצליחה לשכנע את האחרות, שהקלף אכן מתאים  
 . נערכת הצבעה - לה יותר. אם לא מצליחים להגיע להסכמה. 

 הפעילות מסתיימת, לאחר שנקראו כל קלפי האפיון.  .) 5

  בהחלט  
  לא 

  מסכים 

  במידה 
רבה  

  לא 
  מסכים 

לעיתים  
  כן 

לעיתים  
  לא 

  מסכים 
  שלרוב 

כך 
  הדבר 

  בהחלט 
  מסכים 
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  שלב ב 

לעיין בכרטיס הדמות שלה ולבדוק: האם היא אכן מאופיינת בתכונות, שיוחסו לה  מבקשים מכל קבוצה  .) 1
  בקלפי האפיון שלקחה? 

 . 3מקיימים דיון בשאלות שבנספח  .) 2
הקבוצות חוזרות ומעיינות בכרטיסי הדמות שלהן, ומנסות לנסח קלפי אפיון מאוזנים יותר. הפעם יעשו   .) 3

; הנחות לגבי פועל נמל; האם הוא בעל הכנסה  למשל  - זאת בצורת הנחות לבדיקה (עם סימן שאלה) 
נמוכה מהממוצע? בעל משפחה? גר באזור חיפה או אשדוד? גבר? הנחות לגבי רב; האם הוא מתפלל?  

 שומר כשרות? שומר שבת? חובש כיפה או מגבעת? 
הקבוצות מציגות את קלפי האפיון החדשים שלהן, והמשתתפים דנים שוב; באיזו מידה מוצדקים   .) 4

 ים המיוחסים לכל דמות? האפיונ
  

  1נספח  
  

  כרטיסי דמות וקלפי אפיון 
  

  א. איש/אשת עסקים 
  

     
  

    
 

  
  
  
  

  ב. מדריך/כת נוער 
  

     
  

    
 

  
  
  

  ג. קיבוצניק/ית 
  

     
  

    
 

  
  

  ד. צפוני/ת 
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  ה. עולה חדש/ה 

     
  

    
 

  
  
  
  
  

  ה. פועל/ת נמל 

     
  

    
 

  
  
   

  
  

  ה. רב/נית 

     
  

    
 

  
  

  
  
  
  
  

הורה  
לשמונה  

  ילדים 

אוהב/ת  
סרטי  

 "בורקס" 

בעל כרס  
 ומקריח 

אוכל/ת  
במסעדות  

 גורמה 

בא/ה בדרישות  
 מוגזמות למדינה 

בעל  
 זקן 

בעל/ת מכונית  
 " מסוג "מיצובישי

גבוה/ה,  
חסון/ה  
 ושזוף/ה 

גר/ה   גלותי/ת 
בווילה  

 מפוארת 

גר/ה  
בעיירת  

 פיתוח 
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  2נספח  
  

  :שאלות לדיון
  לבין הדמויות במציאות?  - האם יש קשר בין הדמויות, כפי שאופיינו   - 
מדוע בכל זאת מתייגים   - אם לדוגמה, לא כל פועלי הנמל חמומי מוח ולא כל הרבנים בעלי זקן  - 

 אנשים? מה התועלת התיוג, אם בכלל? 
ת של התיוג על האנשים המתויגים? כיצד הם מרגישים? (לדומה: כיצד מרגיש פועל  מהן ההשלכו - 

 נמל, אם הוא נתפס כשתיין? או רב, אם מראש מניחים לגביו שלא שירת בצה"ל?) 
 כיצד משפיע התיוג על הקבוצה, לדוגמה; אילו תכונות מייחסים לילד שמן או לבת של המורה?  - 
  , בייחוד תכונות לא רלוונטיות, לאנשים מסוימים?מהן הכנות, הטמונות בהדבקת תוויות - 

  
  
  

  משחק הסימנים 
  מטרות:

  להתבונן בהתנהגות השונה בקבוצה. 
  להתבונן בהתנהגות הקבוצה אל השונה. 

  גיליונות נייר צבעוניים, משרוקיות, סיכות, סרטים, מכשירי כתיבה. ציוד והכנה:
  מהלך ההפעלה: 

  ר. לעזוב את החד  תלמידיםמשלושה  בקשו. 1
  . הקבוצה תחליט על סימני היכר קבוצתיים: 2

  א. קישוט (יד, כיס, ראש וכד').    
  ב. סימנים מיוחדים, תנועות שונות.     
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  ג. נושא לשיחה.     
להיכנס ולנסות להשתלב בקבוצה (כפי שהם מבינים את מושג ההשתלבות). במשך   התלמידיםמשלושת    בקשו .  3

  יתערב כלל בתהליך הקבוצתי.  שהמנחה בלי  דקות ינסו התלמידים להשתלב  10-20
  . במליאה 4
הקבוצה   -  נהגה  כיצד  ההשתלבות.  הוראת  את  כשקיבל  עשה  ומה  הרגיש  מה  יספר  ה"משתלבים"  מן  אחד  כל 

  כלפיו? 
  דיווח הקבוצה: מה הרגישו ומה עשו בקבוצה כלפי המשתלבים?    - 
  ש להשתלב בקבוצה?האם לדעת המשתלבים והקבוצה הם הצליחו במשימה? מה פירו   - 
ממה   -  מ"החיים".  דוגמאות  תנו  מאתנו?  השונים  כלפי  התנהגותנו  על  זה  מתרגיל  להסיק  נוכל    מה 

  נובעת התנהגות זו? (תכונות אופי, נורמות חברתיות, נטייה אנושית ועוד)   
  על מי מוטלת האחריות לשינוי: על המבקש להשתלב, על הקבוצה?   - 

   
  
  

  כיצד אנחנו מכבדים 
  ת:מטרו

  להפגיש את המשתתפים עם היגדים מן המקורות העוסקים במתן כבוד בתחומי חיים שונים.  . 1

לשתף את בני הנוער בהעלאת רעיונות כיצד ניתן ליישם את ערך הכבוד בחיי היום יום, בבית ובחברה,   . 2
  ולצמצם את הפער בין ערך מתן כבוד העולה מהמקורות ובין המציאות בימינו. 

  :ציוד והכנה

  היגדים הניתנים לתלישה (מספר עותקים מכל רשימה). רשימת  

 ב'. - דף משימה קבוצתי א' ו  

  .בריסטולים, טושים, מספריים, ניר דבק, עיתונים, ניירות צבעוניים  

  מהלך ההפעלה 

  קבוצתי - שלב א' 

ההיגדים    תולים . 1 את  לקרוא  מתבקשים  המשתתפים  לתלישה.  הניתנים  היגדים  רשימת  הכיתה  קירות  על 
  מהם שמדבר אליהם וחשוב בעיניהם.  ולתלוש אחד

חברים. כל משתתף יקרא לפני הקבוצה את ההיגד שבחר וינמק    6-5המשתתפים מתחלקים לקבוצות בנות   . 2
  את בחירתו. 

  לכל קבוצה את רשימת ההיגדים המלאה (ראה נספח) ואת דף משימה קבוצתי א'.   מחלקים . 3
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  דף משימה קבוצתי א'
  סקים ההיגדים שבחרתם? באילו תחומי חיים עו  .1
  עיינו ברשימה המלאה של ההיגדים וציינו תחומי חיים נוספים.    

  
    מפה או תרשים   מיינו את ההיגדים שבידיכם לפי תחומי החיים השונים. הכינו דיאגרמה,    .2

  המבטאים את הקשרים שבין התחומים השונים.             
  '. המנחה מחלק לכל קבוצה דף משימה קבוצתי ב  . 3
  
  
  
  

  דף משימה קבוצתי ב' 
  עמותה, העוסקת בהחדרת נורמות של מתן כבוד בחברה הישראלית, מבקשת רעיונות ל"מסע שיווק" של הנושא .  

חוצות,  שלטי  (בתקשורת,  שונים  ובאמצעים  שונות  במסגרות  הנושא  את  להחדיר  כיצד  יצירתיים  רעיונות  העלו 
  ך שילוב הערכים שעלו מההיגדים. סטיקרים, תחבורה ציבורית ופרטית וכו') תו

  
  
  
  
  

 במליאה   -שלב ב'
 
. כל קבוצה תולה על הקיר את הדיאגרמה/מפה/תרשים של הכבוד בתחומים השונים שעלו מהמקורות. המנחה  1

  ידון עם המשתתפים על המגוון והפריסה הרחבים של העיסוק בנושא במקורות היהדות.   
כינה בנושא הכבוד ואת הערכים שעמדו לנגד עיניה, ותנמק את  . כל קבוצה תציג את "מסע השיווק" שה2

  בחירתה. 
  

  שאלות לדיון:
  . אילו היבטים של כבוד הודגשו ב"מסע השיווק" של כל קבוצה? 1
  אילו ערכים הנחו, לדעתכם, את הקבוצות?  .2
  . כיצד ניתן ליישם את מתן הכבוד כערך מרכזי במערכת היחסים בבית הספר? 3
  

  

  
  
  

  ימת היגדים הקשורים בנושא הכבוד נספח: רש

  (שמות כ, יא) .כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך  

  (ויקרא יט, לב) .'מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני ה  

  (שמואל א ב, ל) מן א) זה המכבד בני תורה. (תנחומא בראשית סי - כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו  

  (דרך ארץ רבה ה) .כבדהו וחשדהו  

  (מסכת אבות, פרק ב משנה י) .רבי אליעזר אומר: יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך  

   בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. (מסכת תענית דף ח    - רבא אמר: אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל
  עמוד א) 

 ב בכבוד רבו ויראתו יתר מאביו, שאביו מביאו לחיי העולם  כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו כך הוא חיי
  הזה ורבו שלימדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא. (רמב"ם, הלכות תלמוד תורה פרק ה הלכה א) 

 (שם, הלכה יב) .כשם שהתלמידים חייבין בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן  
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  ,פרשה ה)חייב אדם לחלוק כבוד למלכות. (שמות רבה  

   העולם אומות  חכמי  ליראיו,  מחכמתו  שחלק  ברוך  אומר  ישראל  חכמי  מחכמתו    - הרואה  שנתן  ברוך  אומר 
ליראיו, מלכי אומות העולם   ברוך שחלק מכבודו  ברוך שנתן    - לבשר ודם. הרואה מלכי ישראל אומר:  אומר 

  מכבודו לבשר ודם. (מסכת ברכות דף נח עמוד א) 

 ת התורה גופו מכובד על הבריות וכל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות.  רבי יוסי אומר: כל המכבד א
  (מסכת אבות פרק ד משנה ו) 

  (במדבר רבה, פרשה יד) .למה נקרא שמו של הקב"ה מלך הכבוד? שהוא חולק כבוד ליראיו  

 (מסכת ברכות דף לב עמוד א) .אשרי תלמיד שרבו מודה לו  

 סכת בבא מציעא דף נט עמוד א) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו. (מ  

  (מסכת אבות פרק ד משנה א) .איזהו מכובד המכבד את הבריות  

   גדולה מחזרת אחריו. (מסכת עירובין דף    - גדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה    - כל המחזר על הגדולה
  יג עמוד ב) 

   זה מלבושו. (אייזנשטיין, "אוצר המדרשים", עמוד קלח)  - כבודו של אדם  

 וא (רבי עקיבא) היה אומר: חביב אדם שנברא בצלם. (מסכת אבות פרק ג משנה יד) ה  

   ומורא רבך כמורא כמורא רבך  עליך כשלך וכבוד חברך  כבוד תלמידך חביב  יהי  שמוע אומר:  בן  אלעזר  רבי 
  שמים. (מסכת אבות פרק ד משנה יב) 

 העולם. (מסכת אבות פרק ד משנה    רבי אליעזר הקפר אומר: הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן
  כא)

  (במדבר רבה, פרשה ט) .האלהים חס על כבודן של ישראל  

 (מסכת תענית דף כא עמוד ב) .לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו  

   אמר להם הקב"ה לישראל: בני... מה אני מבקש מכם? איני מבקש אלא כדי שתהיו אוהבין זה את זה, ותהיו
  ה את זה. (אליהו רבה [איש שלום] פרשה כו)מכבדין ז

  (רמב"ם, הלכות דעות פרק ו הלכה ג)  .מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו  

   אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק. (מסכת ברכות דף יז עמוד
  א)

 ה בן  נחוניא  רבי  את  תלמידיו  חברי.  שאלו  בקלון  נתכבדתי  לא  מימי  להם:  אמר  ימים?  הארכת  במה  קנה: 
  (מסכת מגילה דף כח עמוד א)

   ג פרק  (אבות  לעולם הבא.  ומעשים טובים אין לו חלק  תורה  בידו  פי שיש  על  אף  המלבין פני חברו ברבים... 
  משנה יא) 

 
  

  
  כבוד מהו? 

  שרה שריר כתבה: 
  ג "כבוד" ואת חשיבותו ביחסים בין אישיים. לסייע למשתתפים לברר את משמעות המוש  מטרה:

  : ציוד והכנה
  פתקים צבעוניים לכל משתתף 8-5 
  המשתתפים   ממספר מחצית שמספרםגיליונות נייר  
  חומרים לקולאז'  
  נספח הגדרות שונות של המושג "כבוד"  

  מהלך ההפעלה: 
  

  אישי   -שלב א' 

  פתקים ריקים.  8-5למשתתפים פתק שעליו רשומה המילה "כבוד" ובנוסף,   חלקו . א
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כל משתתף יחשוב על מילים שיש להן קשר אסוציאטיבי למושג "כבוד" (קשר של הנגדה, קשר של השלמה,   . ב

 קשר של סיבה, קשר של תוצאה, מילה נרדפת וכד'), וירשום כל אסוציאציה על פתק נפרד.
  

  זוגי  -שלב ב' 

  המשתתפים יתחלקו לזוגות. –

  כל זוג יקבל גיליון נייר.  –

יעיינו במילים השונות שרשמו, יבררו את הקשרים בין המילים. כל זוג ימקם את הפתקים עם   בני הזוג –
ניתן להיעזר בסימנים גרפיים כגון: חץ, סימן   האסוציאציות וייתן ביטוי חזותי לקשר בין המילים שנבחרו.

 שוויון וכו'. - שוויון, סימן אי

  יתרשמו מתוצרים  של הזוגות.  המשתתפים כל זוג יציג את "המפה" שלו על קירות החדר. –
  

  קבוצתי  -שלב ג' 

  שלושה זוגות ייצרו קבוצה.  - כל שניים  

 ."כל קבוצה  תקבל לעיון הגדרות שונות של המושג "כבוד  

 .המשתתפים יבחנו שוב את התוצר שלהם בעקבות העיון בקטע ויערכו שינויים בהתאם לשקול דעתם  

  ה, קריקטורה, פנטומימה, קולאז' וכו') למושג כבוד ונגזרותיו  כל קבוצה תיתן ביטוי יצירתי (באמצעות: כרז
  כבוד ונגזרותיו. - אי מול 

  

  במליאה  -שלב ד' 

 .כל קבוצה תציג את היצירה שיצרה  

 .המשתתפים יבחרו את היצירות המוצלחות ביותר בעיניהם, וינמקו את בחירתם  
  

  שאלות לדיון:
  קבוצות? פרטו. האם מסתמנת הסכמה לגבי תפיסת הכבוד לפי תוצרי ה  . 1
  האם ניתן להצביע על זכויות המגיעות לכל אחד מאיתנו בשם זכות האדם לכבוד? תנו דוגמאות. . 2
  אילו חובות חלות עלינו ביחסנו אל הזולת בשל זכות האדם לכבוד? תנו דוגמאות.  . 3
  על מי, לדעתכם, מוטלת האחריות לחזק נורמות התנהגות הנובעות מיחס של כבוד לזולת?  . 4
  אחד מאיתנו לתרום ליצירת נורמות חברתיות של שמירה על כבוד הזולת. מה יכול כל . 5
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  הגדרות השונות למושג "כבוד" -נספח 
  

  יקר, חשיבות, הערכה רבה.  -  כבוד  . א

  (מילון אבן שושן)                                                                        

  

  זולת, ביכולתו ובשאיפותיו ומנצלות את כוחו ולא את פעולות שמתחשבות בצרכים של ה . ב
  .כבודחולשתו, הן פעולות של 

  ) 1969(קרל רוג'רס                                                                         
 

  
  
 
  
  
  
  גדול כבוד הבריות, שדוחה את לא תעשה שבתורה.   . ג

               
  

  (בראשית רבה י"ט) 
  
  

 

  ברך חביב עליך כשלךיהי כבוד ח . ד

    (פרקי אבות ב' ט"ו)                                                                                                                              

    

 

  ה. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. 

  יהי כבוד חברך כמורא רבך.    

  (פרקי אבות ד' ט"ו)                   

  

  ו. איזהו מכובד? המכבד את הבריות.     

  (פרקי אבות ד' א')                   
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  הכבוד הרצוי והכבוד המצוי
  כתבה: רחל ניר

  איורים: שרה רוטקופ הרמתי
  

  לעמוד על הפער בין ההסכמה על חשיבות ערך הכבוד, לבין התנהגות שיש בה ביטויים של חוסר כבוד.  מטרה:
  ציוד והכנה: 

 1מן, ילד זר, נספח מס' סיפורו של ג. שופ .  

   '2אוסף קריקטורות והיגדים, נספח מס .  
  המנחה יתלה את הקריקטורות על קירות החדר לפני תחילת ההפעלה. 

  : מהלך ההפעלה
  

  במליאה  -שלב א' 
  ) 1באוזני המשתתפים את סיפורו של גרשון שופמן "ילד זר" (נספח מס'   קראו

  שאלות לדיון:

  ? מהו, לדעתכם, המסר של הסיפור . 1

  מהי עמדתכם כלפי מסר זה?  . 2

  מהן המחויבויות שלנו במקרים כאלה?  . 3

  על איזה פער מצביע הסופר?  . 4
אחרי כן המשתתפים יסתובבו בחדר, וכל אחד יבחר קריקטורה שמעניינת אותו ושהוא רוצה להגיב עליה או  

  לפתח את הרעיון המובע בה. 
  

  קבוצתי  -שלב ב' 
  ות שבחרו.המשתתפים יתחלקו לקבוצות על פי הקריקטור 

  כל קבוצה תכין משחק תפקידים, המציג את האירוע המתואר בקריקטורה ותציע התנהגות חלופית. 
  

  במליאה  -שלב ג' 
  המשתתפים יציגו את משחקי התפקידים:  

  שאלות לדיון:

  אילו מחשבות עלו בכם בעקבות הצפייה במשחקי התפקידים שהוצגו?  . 1

  י האחר במשחקי התפקידים, ינהגו כך תמיד?  האם לדעתכם, הדמויות שנהגו בחוסר כבוד כלפ  . 2
  האם הן מאמינות שזו התנהגות ראויה? 

  האם ההתנהגויות המתוארות בקריקטורות מייצגות את המתרחש בחברה שלנו? נמקו. . 3

  ממה לדעתכם, נובע הפער בין ההסכמה על הערך (הרצוי) לבין הביטוי ההתנהגותי (המצוי)?   . 4
  ם.  הביאו דוגמאות מתחומי חיים שוני

  במה כל אחד מאיתנו יכול לתרום לצמצום הפער?  . 5
  

  1נספח מס' 
  ילד זר מאת ג. שופמן

  חדש של    - המשורר המוכיח שוב ישב בחדרו וכתב קובלנה נמרצת על האדישות האנושית, על העניין  הישן 
  "איש לבצעו", (כל אחד עסוק בעולמו) על שהנה נופל האחד באמצע הרחוב ואין שם לב!  

  ונזדעזע: קול בכי ילד עלה באוזניו מן החוץ, ששם שיחקו ילדיו. עם הקולמוס ביד רץ   - תב  כך ישב וכ
  ויצא אליהם בהול, ושמחה גדולה תקפתו:  

  ילד זר בוכה!  
  ילד זר. 

  . 197, עמ' 1960מתוך: ג. שופמן, כתבים, כרך ב', הוצאת דביר ועם עובד, 

  
  

  



 76

  הסכם של כבוד
  כתבה: עמליה לואין, מלכה סטי

  
  רה:מט

להביא למודעות המשתתפים כי כללי התנהגות מוסכמים, שנועדו להבטיח את "הזכות לכבוד והחובה לכבד",  
  עשויים לסייע בחיזוק נורמות התנהגות מתאימות. 

  בריסטולים., פי שלושה ממספר המשתתפים - מדבקות צבעוניות  :ציוד והכנה
  מהלך ההפעלה: 

  

  במליאה  -שלב א' 
  לה: אילו כללי התנהגות היית מציע שיתקבלו בקבוצה על מנת שזכותך לכבוד תישמר? כל משתתף יענה על השא 

  

  קבוצתי   -שלב ב' 
  המשתתפים ישתפו את חבריהם לקבוצה בעמדותיהם 

  שלושה כללים העשויים לשמור על הזכות לכבוד בקבוצה ותנמק את בחירתה. - הקבוצה תגבש שניים
  הכללים ייכתבו על גבי נייר בריסטול. 

  ת הקבוצות ייתלו על קירות הכיתה. הצעו
  

  שלב ג' במליאה 
כל אחד מן המשתתפים יקבל שלוש מדבקות, יקרא את הצעות הקבוצות וידביק את המדבקות על שלוש ההצעות  

  הנראות לו ביותר. ההצעות, שיזכו במספר המדבקות הגדול ביותר, ייבחרו ויתקיים עליהן דיון. 
  

  שאלות לדיון:
  ם שזכו ברוב קולות אתם מוכנים להתחייב? . על אילו מהסעיפי1
. אילו דרכים אתם מציעים כדי לבדוק לאורך זמן את התאמת ההסכם לחיי הקבוצה ולהיפך: את התנהגות  2

  חברי הקבוצה לסעיפי ההסכם?
  

מוצע לכתוב את ההסכם על גבי נייר בריסטול ולתלותו על הקיר, ו/או לחלק עותקים למשתתפים. כמו כן, מוצע  
  סיף להסכם חתימה אישית של המשתתפים. להו

  מומלץ לחזור אל ההסכם הכיתתי שנכתב ולבחון אותו לאור התובנות החדשות שהושגו בפעילות זו. 

  
  

  סיפורים ומחמאות 
  מטרות

  ראיה ותפיסה של תלמידים המכירים זה את זה בדרך שונה, או מזווית ראייה שונה מהרגיל.  . 1

 חברי כיתה ותיקה. יצירת יחס של אהדה או הגברתו בין  . 2
 עידוד וחיזוק בטחונו של הפרט על ידי התייחסות לכוחותיו ולכישוריו החיוביים.  . 3
 שיתופם של אחרים בחוויות ובהתנסויות נעימות של היחיד. . 4

 כלי כתיבה. , דפי נייר בגודל של דף מחברתציוד והכנה: 
  מהלך ההפעלה: 

  היכרות מעטה ככל האפשר.קבוצות של חמישה תלמידים על בסיס של ל חלקו את הכיתה . 1

 דפי נייר.  4לכל תלמיד  תנו . 2

 רו להם את הכללים: יאמרו לתלמידים מהן מטרות המשחק והסב . 3
  

  הנחיות לתלמידים:
דק'.   3יספר את סיפורו במשך    כל אחד מכםתור שתקבעו בינכם,  על פי אציע לכם מדי פעם נושא לסיפור אישי. 

  בקשה למתן מידע נוסף או הבהרת פרטי דברים.  שהן לאיג לו שאלות, אם יסיים לפני כן מותר יהיה לאחרים להצ
  

עם תום שלוש הדקות. יציין כל משתתף על אחד מארבעת הדפים שקיבל את שם התלמיד שסיים את סיפורו  
על סמך התרשמותו מן המספר ומסיפורו. המחמאות יכולות להתייחס לכושר הביטוי, לעוצמת   מחמאותוירשום 

הפנים ולתכונות כגון הומור, יצירתיות ושיקול דעת.לפי שעה ישמור כל אחד בסוד את מה שכתב  הרגש, להבעת 
 ולא יראה זאת לחבריו בקבוצה.
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  :הנושא הראשון: "חפצים" . 4
כל אחד מאיתנו מוקף בביתו בחפצים שונים, מהם שימושיים יותר מהם שימושיים פחות, מהם יקרים  

  ספי או הקשר הרגשי שלנו אליהם. יותר ומהם יקרים פחות מבחינת ערכם הכ
אתם מתבקשים לבחור חפץ בביתכם, שהוא קרוב במיוחד אל לבכם. נסו לתאר את החפץ לחבריכם  

  .משלכםבסיפור  ותפתחודוגמה אישית   שתתנוולהסביר להם מדוע הוא יקר לכם וכו'. לעיתים רצוי 

  הסיפור את מחמאותיהם. ום  אר, כאמור לעיל, ירשמו עם תכל תלמיד בתורו יספר את סיפורו והש . 5

  השני: "אירוע נעים".  הציגו את הנושא . 6
יכול להיזכר בדבר מה נעים בחייו, שהיה בבחינת הצלחה. כיום יתכן ואותו דבר  כל אחד  ,במבט לאחור

נראה כעניין של מה בכך, אולם אז... נסה לשתף את חבריך לא רק במה שאירע אז, אלא גם במה  
  השאיר בך עד עצם היום הזה.שהרגשת אז ובטעם שהאירוע 

בנושא שלישי ואחרון, בהתאם למידת הפתיחות, האינטימיות והרצון של התלמידים לשתף את   בחרו . 7
  חבריהם בחוויותיהם האישיות.

  
  דיון

  מה נותן לנו משחק מסוג זה?  - 

 האם נוצרו נורמות בבחירת האירוע ודרך תיאורו? מי קבע נורמות אלה?  - 
 ם לקבל ולתת מחמאות? יו- מדוע קשה לנו בחיי יום - 

  

  
  מתנת האושר 

  אימון חברי הקבוצה במתן משוב חיובי ובקבלתו : מטרה
עבור כל משתתף פתקים   –מעטפה ריקה ששמו כתוב עליה; פתקים לכתיבה  –עבור כל משתתף ציוד והכנה: 

  פתקים), כלי כתיבה, 100 –משתתפים   10בקבוצה של  –כמספר  המשתתפים (לדוגמה 
  מהלך ההפעלה: 

  : "לעיתים אנחנו שוכחים שניתן לגרום אושר לזולת באמצעות דברים קטנים". אמרו  א.
יתן "מתנה של אושר" לכל אחד מחברי הקבוצה על ידי כתיבת פרק שבו רשום משהו חיובי על  י כל משתתף 

  אותו אדם. הפתקים יהיו אנונימיים מצד הכותב. (כל משתף יקבל פתקים כמספר חברי הקבוצה.  

"אתה נחמד....", "אני מחב אותך..."   :ייכתבו בצורה רשמית וספציפי. כלומר, לא משהו כללי כמו  הפתקים
  אלא: "עיניך מוצאות חן בעיני", "אני אוהב לשמוע את דעותיך", "יש לך רעיונות מעניינים" וכו'.... 

גם אם קשה הדבר,   משתתפים). אין לפסוח על אף אחד. 7-8תת קבוצות בנות  2-3- (ניתן לחלק את הקבוצה ל 
  חובה למצוא משהו חיובי אצל כל אחד. 

אחר. כל אחד   ףתתש (במקום מעטפות ופתקים אפשר לחלק דפים, כשעל כל דף רשום שמו של המ הערה:
לשכנו. בצורה כזו עוברים הדפים במעגל, עד שכל משתתף    אותו רושם "מתנת אושר", מקפל את הדף ומוסר

  מניפה). מקבל את הדף שלו כשהוא מקופל כ

  
את דף המניפה), יעיין בהם ויספר לקבוצה, על פי בחירתו, על   את הפתקים שנועדו לו (או   כל משתתף יקבל ב. 

אחד מן הנושאים האלה: מה הרגיש כשקיבל את מתנותיו? מה למד מהן על עצמו? האם התאימו לציפיותיו?  
  האם חידשו לו דברים שלא ידע? האם שינו את דעתו על עצמו?

שאין לפרט את "המתנות" אלא יש להתייחס אליהן באופן כללי, וזאת בעיקר כדי לא להביך את מי   דגישוה(
  שקיבלו מתנות פחות מחמיאות).

  
מהמשתתפים לספר כיצד הרגישו כמי שנותנים את המתנות. האם התקשו? אם כן, במה? כיצד התגברו   בקשו ג. 

  על הקשים? מה למדו מתגובות המקבלים? 
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  המדכא: 
  

  . ת* לועג לאחרים בכל הזדמנו
  . * צוחק לחולשתם של אחרים

  *אינו סובל כאשר אומרים דברים טובים  
  . על מישהו אחר  

 . * אטום לרגשות אחרים

  הבוס
  

  . * מחלק פקודות ונותן הוראות
  . ימלא אחר הוראותיו* מצפה שכל אחד 

  . *לא מקשיב להצעות של אחרים
*מחשיב את עצמו וחושב שעליו להתערב בכל  

 .ברד

  השוויצר:
  

  . * לא עושה דבר מלבד "רוח"
  * אינו משתף פעולה עם האחרים  

  . המעורבים   
 .* רוצה להיות במרכז העניינים

  פעולה בקבוצה  שיתוף
  

  בולמים ומאיצים 
  התנסות בתפקידים משימתיים ותפקידים קיומיים, חיוביים ושליליים, במהלך דיון קבוצתי.  מטרות:

  :ציוד והכנה
  "חוסמים ובולמים"  - . דף למורה1
  "היעילים והמאיצים"  - . דף למורה2
  . פתקים ובהם תיאורי משימות, ע"פ רשימת המשימות. 3
  אות משחק לתפקיד מסוים. . פתקים ובהם הור4

  מהלך הפעילות: 
  . 7-8מחלקים את הכיתות לקבוצות של 

  דקות.  15כל קבוצה מקבלת דף עם משימה משותפת שעליה לבצע תוך 
  כל תלמיד בקבוצה מקבל דף משתתף (תפקיד). 

  
  תפקידים בקבוצה 

חוסמים ובולמים את אנשים  ממלאים תפקידים מבחינת התפתחות הקבוצה והשגת מטרותיה. חלק מהתפקידים  
פעולת הקבוצה וחלקם מסייעים לקבוצה להשיג את מטרותיה. בכל קבוצה בה אנו נמצאים אנו פועלים בחלק  

  מהזמן כבולמים ובחלק כמאיצים. להלן תיאור התנהגות של משחקי תפקידים אלה: 
  ישנם תפקידים נוספים, אך כאן נכיר את הנפוצים בניהם:

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבולמים החוסמים ו
  

  
  
  

  החוסמים והבולמים
  הבוס 

  השוויצר 
  הבכיין  

  הליצן 
  המדכא 

  היעילים והמאיצים
  מיישב מחלוקות 

  המשתתף המשימתי 
  המעריך 
  המבריק 

  היוזם 

  הבכיין: 
  

  .* מקים מהומה על לא דבר
  . * מרגיש מקופח תמיד

  ובפני כל מי שמוכן  ונן בפני סמכות * מתא
  . לשמוע   

  ים מקלקל את מצב הרוח הטוב  * לפעמ 
 .סיבה נראית לעיןללא    

  הליצן 
  

  *משתדל להצחיק את כולם כדי  
  . שישימו לב אליו  

  . *לפעמים מתגלה ולפעמים פולט "חכמות"
 .*משתדל להניח את דעתם של המנהיגים
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  היעילים והמאיצים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  משימות לקבוצות:
  

  על אי בודד 
קבוצתך יצאה לטיול מעל אמריקה הדרומית. פתאום אירעה תקלה, אך המטוס הצליח לנחות בשלום על אי קטן  

  מרוחק מהיבשת. 
עשבי מאכל טעימים להפליא. חיש מהר מצאתם  אל דאגה! האקלים טוב ונעים. באי יש שפע של פירות, דגים ו

  מערה שבה תוכלו ללון. בעייתכם העיקרית היא כיצד תסתדרו זה עם זה וכולכם ביחד.
  על כן: 

  א. חישבו על החוקים העשויים לעזור לכם להסתדר באי המרוחק 
  חוקים עיקריים   7ב. החליטו על 

  דקות  15ג. לרשותכם 
  

  הצילו דליקה 
  3ביה"ס שלכם. שום סכנה איננה נשקפת למורים או לתלמידים. קבוצתך יכולה להציל  פרצה שריפה בבניין ב

  דברים. עליכם להחליט מה ראוי להציל. 
  

  את מי להזמין? 
  בעזרת מכונת קסם מיוחדת אפשר להביא לקבוצה כל איש או אישה מן העבר או מהחיים עמנו בהווה. 

  כם יום שלם: להלן רשימה של אנשים המוכנים לבוא ולבלות במחיצת

  מיישב המחלוקות
  

  * כאשר הקבוצה לא מסכימה, הוא משתדל  
  . ליישב את המחלוקות  

  .* משתדל שיריבים יגיעו להסכמה
  * פונה לשאר חברי הקבוצה כדי לשמוע את  

  . הצעותיהם  
 

  המעריך 
  

  שם לב ומודע ברבים כשהעניינים לא  * 
  . מיםמתקד   

   * מעיר את תשומת הלב של החברים שיאזינו 
  . זה לזה  

     * חש בצרה המממשת ובאה, ולפעמים מונע  
  .אותה  

           * יודע לצפות במתרחש ולהסביר מה הוא 
 .רואה  

  המשתתף המשימתי 
  

  .צמוד למטרה עד שזו מושגת* 
  . מתאמץ ועובד קשה *

            * מעורב ודואג למעורבותם של אחרים 
 . בנעשה ומבצע

  המבריק 
  

  . תורם רעיונות טובים ומועילים* 
           * מביא לכך שחברי הקבוצה יאמצו את 

  . ראשיהם ויחשבו
 . * יש לו המצאות פנטסטיות

  הלוחם המסור: 
  

  . לוחם למען דעותיו והשקפותיו* 
  . ה שהוא באמת חושב* אומר את מ 

  * אינו משתמש באלימות ומכבד דעות  
  .האחרים   

  . * אכפת לו מהקבוצה וממטרותיה
 .* יש לו נימוקים מוצלחים

  היוזם:
  

  . עוזר להתחיל בדיון או בפעילות* 
  . * מארגן את הקבוצה

  * מעלה שאלות חדשות ומביא רעיונות  
 .ופתרונות   
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שחקנים מ"המורדים", אייל גולן, שרית חדד, שחקן כדורגל לבקשתכם, שחקן כדורסל כבקשתכם,  צרצי'ל, יצחק  
  רבין, שחקנים ממשחק החיים, גיא פינס, להקת חמסה. 

  
  תפקידים: 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בעת הדיון את/ה 
  

  ותן הוראות* מחלק פקודות ונ 
  ך * מצפה שכל אחד ימלא אחר הוראותי

  *לא מקשיב להצעות של אחרים
 * מחשיב את עצמו וחושב שעליו להתערב בכל דבר 

  בעת הדיון את/ה 
  

  * לא עושה דבר מלבד "רוח" 
  * אינך משתף פעולה עם האחרים המעורבים 

 * רוצה להיות במרכז העניינים

  בעת הדיון את/ה 
  

  על לא דבר* מקים מהומה גדולה 
  * מרגיש מקופח תמיד 

  * מתאונן בפני סמכות, ובפני כל מי שמוכן לשמוע 
  * לפעמים מקלקל את מצב הרוח הטוב ללא סיבה הנראית לעין 

  

  בעת הדיון את/ה  
  

  * משתדל להצחיק את כולם כדי שישימו לב אליו 
  * לפעמים פולט "חכמות" 

  *משתדל להניח את דעתם של המנהיגים 
  

  ן את/ה בעת הדיו
  

  *לועג לאחרים בכל הזדמנות 
  * צוחק לחולשתם של אחרים

  * אינו סובל כאשר אומרים דברים טובים על מישהו אחר 
  * אטום לרגשות של אחרים 

 

  בעת הדיון את/ה  
  

  * כאשר הקבוצה לא מסכימה, את/ה משתדלים ליישב את המחלוקות 
  * משתדלים שיריבים יגיעו להסכמה 

  צה כדי לשמוע את הצעותיהם * פונה לשאר חברי הקבו
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  "באיזשהו מקום בעולם..." 
  עפ"י אילן לזרוביץ "כמו דג במים" הוצאת מודן.

  הפעלה זו יש לנהל במהלך הפעילות לאחר שהפעיל  כבר החל את עבודתו. 

לעודד את בני הנוער לחפש דרכים לשיפור התקשורת בינם לבין אחרים  המבוסס על רגישות, קבלה   מטרה:
  והבנת האחר. 
  עמודים)  כמספר המשתתפים. 2גים ( נספח הד ציוד והכנה: 

  :מהלך הפעילות

  המנחה מחלק את הדף הרצ"ב (ציור דגים) וקורא את רצף הכתוביות המצטרפות לכלל סיפור.  :מליאה -שלב א' 
  כל משתתף כותב לעצמו::אישי-שלב ב' 

  איזה מין "דג" אני? 
  שית". מה מאפיין אותו? איזה מין "דג" האדם איתו אני פועל, או חונך במסגרת ה"מחויבות האי

  בעת הדיון את/ה  
  

  * צמוד למטרה עד שזו מושגת
  * מתאמץ ועובד קשה 

  * מעורב ודואג למעורבותם של אחרים בנעשה ומבצע 
  

  בעת הדיון את/ה  
  

  * לוחם למען דעותיך והשקפותיך 
  * אומר את מה שאת/ה באמת חושב/ת 

  * אינך משתמש/ת באלימות ומכבד/ת דעות של אחרים 
  * אכפת לך מהקבוצה וממטרותיה 

  * יש לך נימוקים מוצלחים 

  בעת הדיון את/ה 
  

  * שם לב ומודיע ברבים כשהעניינים לא מתקדמים 
  * מעיר/ה את תשומת הלב של החברים שיאזינו זה לזה 
  * חש/ה בצרה המממשת ובאה ולפעמים מונע/ת אותה 

  * יודע/ת לצפות במתרחש ולהסביר מה רואה. 
 

  את/ה בעת הדיון  
  

  * עוזר להתחיל בדיון או בפעילות 
  * מארגן את הקבוצה 

  רעיונות  * מעלה שאלות חדשות ומביא
  

  בעת הדיון את/ה  
  

  * תורם רעיונות טובים ומועילים 
  * מביא לכך שחברי הקבוצה יאמצו את ראשיהם ויחשבו 

  * יש לך המצאות פנטסטיות 
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  ספר/י מקרה, שבו גיליתם הבנה אחד כלפי השני. 
  ספר/י מקרה, שבו נוצרה אי הבנה ביניכם. כיצד נפתרה? 

  כל אחד, משתף את חבריו לקבוצה במה שכתב.  קבוצות קטנות:–שלב ג' 

  דיון: 
  עם אילו דגים נעים לכם לעבוד? עם מי קשה לכם לעבוד? 

את התקשורת ביניכם לבין האנשים איתם אתם נמצאים בקשר, במסגרת   מה עשוי לסייע בידכם לשפר 
  "המחויבות האישית"?   

  עצבו כרזה שתבטא את עמדתכם בנושא. 
  

  תולים את הכרזות. המשתתפים מעיינים בכרזות ובהמלצות.  מליאה: -שלב ד'
  דיון: 

  אילו המלצות תוכלו לאמץ, כדי לשפר את פעילותכם? 
  ים ומדוע? מה ניתן לעשות? אילו המלצות קשה לכם לקי 

  

  . סכום המנחה –שלב ה' 

  למנחה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  כל קבוצה מציגה את היצירה שיצרה ומספרת על התהליך שחוותה. מליאה: -שלב ו' 

  דיון: 

  מהם הקשיים בקבלת האחר ובהתייחסות אליו?  - 

  אלו דרכי התייחסות לאחר, באו לידי ביטוי ביצירות שלכם? - 

  יישם במעגל היחסים שלכם עם מקבלי השרות? (במסגרת מחויבות אישית). מה אתם מוכנים לאמץ ול - 

המנחה מסכם את המהלך ומדגיש את מטרת ההפעלה. כל משתתף מספר מה הוסיפה לו   סיכום: -שלב ז' 
  ההפעלה. 

  

  

  מספר המלצות לשיפור התקשורת 
  

וירה נעימה, הקשבה, אמפתיה, קבלת האחר, רגישות לצרכי  בניית אמון, יצירת א
ן, שיתוף בתהליך יהזולת, גמישות, שיתוף במידע, כבוד לדעות האחר, עידוד, יצירת עני 

  קבלת החלטות, סובלנות לשונות, הקפדה על נהלים מקובלים במערכת וכו'. 
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  דגים שחיים לבד   

  

  

  

  

  

  וכאלה 

  

ובתוך האגם חיים  

להם המון דגים מכל  

  מיני סוגים 

  

  יש אגם ענק 

  

  

  

  רואה אותו כך)  (ציפור

  באיזשהו מקום

  בעולם 
  

  

דגים ששוחים כל  

חייהם סביב אותה  

  שושנה 

  

  

  

  

  

  

  וגם 

דגים ששוחים אחרי  

  קבוצה 

  

  

  

  

  

  

וכאלה שקבוצה שוחה  

  איתם 

דגים גדולים, דגים  

  קטנים 

  

  

  

  

  

  וכאלה בינוניים 

  שחיים בקבוצה 

  

  

  

  

  

יש דגים שחיים בין  

  הסלעים 

  

  

  

  

  ויש 

אחרים ששוחים  

  לעומק 

  

  

  

  

  

  

יש דגים שמביטים על  

השוניות ולא על מה  

  שלידן 

  

  

  

  

  

אחרים שמרוב  

  שושנות 

  

  

  

  

  

נותרים עם עיניים  

  בולטות 

בין שני העולמות חיים  

  דגים מעופפים   

  

  

  

  

  

יש כאלה שרוצים  

  לשחות 

  

  

  

  

  הכי מהר באגם 

  יש דגי חרב 

  

  

  

  

שדוקרים בחרבם את  

  מי שלא שוחה לצידם 

  ששוחים במרכז האגם 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  
    

  1נספח הדגים 

  כדי שכולם 
  יביטו בהם 
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איזה דג    
  אני? 

  

  

  

  המשך   - 2נספח הדגים 

  

  

  

  

  

  

  

  ויש דגים קופצנים 

  

  

  

  

  

שלעיתים מרוב  

קפיצות מוצאים  

  עצמם ברשתות 

  ויש גם דג זהב 

  

  

  

  

  

  

יש דגים מרשימים  

  אבל

  

  

  

  

  מאוד רעילים 

  הקוצים מסתתרים 

  

  

  

  

  

  דגים שחושדים 

  

חלק מתארגנים  

  בקבוצות 

  

  

  

  

  

  

  

  מפעם לפעם הם עולם 

  לאסוף אוויר 

  

  

  

  

  

  

  

מידי בוקר יוצאים  

הדגים לחפש אחר  

  …וןמז

  

  

  

  

  

חלק מוצאים אותו  

  לבד

ויש גם אחרים  

שחושבים וחושבים  

  וחושבים

  

  

  

  

  

  

  …עד ש

  באיזשהו מקום בעולם   

  …יש אגם ענק

  ואם פעם תגיע אליו 

  …הקשב חרש

  

  

  

  

  …ושאל את עצמך

רובם שוחים עם הזרם  

  פרט

  

  

  

  

  

  

  לכמה שונים 
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  שיתוף פעולה בקבוצה 
  "11לקוח מתוך "סוציאליזם, פעולה מס' 

  
שני מצבים טיפוסיים במציאות החברתית "מולידים" שתי התנהגויות אופייניות: מצב אחד הוא, כשהדבר אותו  

ל של אנשים רוצים בו. התנהגות שכיחה במצב הזה היא של  ו אנו רוצים נמצא בכמות קטנה ביותר ומספר גד
  א יהיה.לי ל –תחרות, כי ברור שאם אני לא אקח, הרי השני יקח, ומשמעות הדבר 

 הכדאיתמצב שני הוא, שהדבר אותו אנו רוצים נמצא בכמות מספקת למספר האנשים הרוצים בו, ואז ההתנהגות 
  (אך לא השכיחה) היא של שיתוף פעולה, כי אז הרווח לכולם יהיה גדול יותר. 

. מאחר  הפסד למשתתפים –ציינו בכוונה כי במצב השני ההתנהגות השכיחה היא של תחרות, ומשמעות הדבר 
והנחה היסוד שלנו היא שאנשים מתנהגים בצורה הגיונית ורצונם להרוויח ולא להפסיד, הרי התנהגותם זו אינה 

 . כדאי לנו, בכל מצב, לאתר באיזה משני המצבים אנו נמצאים, ובהתאם לכך לנווט את התנהגותנו הגיונית.

    

  
  אוצר המלך שלמה 

  . מקשה על כךבעוד שתחרות   להשגת המטרהיצירת מצב בו שיתוף פעולה מסייע  מטרות: 
  חפץ להנחה במרכז המעגל  ציוד והכנה: 

  מהלך ההפעלה: 

  כל המשתתפים עומדים במעגל כשידיהם שלובות זו בזו  . 1

  "אוצר שלמה המלך"  –במרכז המעגל מונח חפץ כלשהו  . 2

  כולם מסתובבים במעגל לפי מנגינה או שיר שהם עצמם שרים . 3

חיאת כף), כל המשתתפים צריכים לגעת בחפץ בלי לנתק את ידיהם ובלי  כשהמנחה נותן סימן מוסכם (מ . 4
  לדבר.

  לאחר הניסיון הראשון בררו: . 5
  המצליחים יספרו בזכות מה הצליחו, ואלה שלא   מה קרה? האם כולם הצליחו לגעת בחפץ?       
  יספרו על  הצלחתם. גם מי שהצליחו וגם מי שלא הצליחו - הצליחו ינסו לעמוד על הסיבה לאי       
 הרגשתם.        

כל אחד יחשוב על דברים שונות שיאפשרו הצלחה בביצוע המשימה, ועל דרכים שבהן יעבירו את הרעיון   . 6
 לידיעת המשתתפים. 

 ייגע באוצר לפי סדר העמידה במעגל, ולא כולם בבת אחת.  לדוגמה: כל אחד מהמשתתפים       
 ביר את האוצר, כשהוא נוגע בידי כל אחד מהמשתתפים. או: אחד ייכנס למעגל והוא יע               

לאחר ניסיונות נוספים ערכו דיון, שבו יספרו המשתתפים על הרגשתם לאחר ששינו את דרך המשחק,   . 7
 ויעמדו על תרומת היחיד להצלחת הקבוצה. 

  
המשימה  אחרון. הנחיות המשחק אינן כוללות תחרות. אין חשיבות לסדר הנגיעה בחפץ , מי ראשון ומי  –שימו לב 

  כולם צריכים לגעת בחפץ. תוכלו להעלות את הנקודה הזאת במהלך הדיון לאחר סיום הפעילות.  –היא קבוצתית 
  
  

  משתפים פעולה בקבוצה
  :מטרות

  .לזמן למשתתפים התנסות בפעולה סביב מטרה משותפת                           

 ן השגת המטרה.להביא למודעות את חשיבותו של שיתוף הפעולה למע               
                                קבוצה.ב דף הוראות למנחה הסדנה, מעטפות, חלקי ריבועים, כרטיס לדיון  ציוד והכנה:

  :מהלך ההפעלה
   משתתפים בכל קבוצה) 5(  קבוצתי -שלב א' 

  
  משחק הריבועים:
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   כל קבוצה מקבלת חמש מעטפות, המהוות יחד מערכת שלמה.
  בכל מעטפה מצויים חלקי ריבועים

 על השולחן.   כל משתתף בקבוצה מקבל מעטפה אחת, מוציא ממנה את החלקים ומניח אותם לידו 
 

  הרכבת חמישה ריבועים המשימה:
   לכל שחקן מותר לתת לחבריו מהמלאי שלו, אך אסור לו לבקש מהם חלקים

  העביר מסרים סמוייםהמשחק אסור לדבר, אסור לסמן זה לזה ואסור ל  במהלך
  המשחק מסתיים, כאשר באחת הקבוצות סיימו כל החברים להרכיב את ריבועיהם

 
  דיון בקבוצות  -שלב ב' 

משתתפים בכל קבוצה להנחות ה לאחר המשחק, המנחה יחלק לכל הקבוצות כרטיס לדיון בקבוצה ויבקש מאחד
  את הדיון

 
  לדיון בקבוצה -כרטיס קבוצתי 

 שאלות לדיון:
  איך הרגשת בזמן הפעילות  .1
  איך פעלה הקבוצה? האם נוצרו דפוסי התנהגות  .2
  האם נשמרו החוקים  .3
  איך התבטא שיתוף הפעולה בקבוצה  .4
 

  שאלות לדיון   -שלב ג' 
  ?איזו אווירה נוצרה בקבוצות .1 

  מדוע?   ?האם פעלתם מתוך מודעות לכך שהמשימה היא קבוצתית .2
 למוד מכך? ל ניתן  מה    

  ?האם ההתנהגות בעת המשחק מעידה משהו על התנהגות במצבים אמיתיים .3

  ?מה תורמת ה"נתינה" להשגת המטרה המשותפת .4
  דרך זו? במה יכולה להיות תרומתו של כל אחד לקידום המטרה? מה הם היתרונות  .5
   :לו היינו חוזרים על המשחק .6

 כיצד הייתם נוהגים?  

  ים את יכולתו של אחד לתרוםכיצד הייתם מנצל?  

  ?מה ניתן להפיק ממשחק זה .7
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    הוראות להכנת המשחק - למנחה 
  ס"מ 8יש להכין מנייר בריסטול חמישה ריבועים של  .1

  הריבועים מהווים מערכת לקבוצה אחת בת חמישה חברים  11    
  את הריבועים יש לחתוך לפי הדוגמה הבאה .2
 
  

     6                                                   11                              7  
  

                  5                                                                                  2  
  
6                                             3                   3                                             1  
  
  
  

                      9                                           10  
  

                                       4                                         8  
  
  

                   1                                     1 
  
  בהרכבים הבאים ואת החתיכות לחמש מעטפות, השתמש וס יהכנ .3

   10, 8, 5, - מעטפה א'   
    1,  1, 3, - מעטפה ב'   
  7, 1,  9, - מעטפה ג'   
   ,4 6,  11, - מעטפה ד'   
    2, 6,  3, - מעטפה ה'   

   לב, שכמה מההרכבים של החתיכות יוצרים ריבוע אחד או שניים, מושי .4 
   צור חמישה ריבועיםאבל רק הרכב אחד יי    

  מעטפה אחת לכל חבר בקבוצה. כל קבוצה מקבלת מערכת אחת שלמה נות .5 

 
 
  

  שיתוף פעולה מול תחרות   –אדום או ירוק 
משחק הבנוי כך שאם הקבוצות ישתפו פעולה ביניהן ויבחרו שתיהן כל הזמן בכרטיס אדום, הרווח שלהן יהיה  

כל דרך אחרת לא יהיה ניצול מקסימלי של כספי הבנק, והבנק ירוויח  לי, והמפסיד היחיד יהיה הבנק.  באמקסימ
  כתוצאה מן התחרות בין הקבוצות. 

          מטרות:
  המשתתף יתנסה במצבים של תחרות ושיתוף פעולה.  - 
  המשתתף יבין מה המחיר שמשלם מתחרה.  - 

  :ציוד והכנה
  זוגות כרטיסים  (אדום ירוק). 2 - 
  חק. כרטיסים המתארים את כללי המש - 
  שטרות כסף.  - 

    הפעילות:מהלך 

על המטרה מספר פעמים בתחילת   יש לחזורשמטרת המשחק היא להרוויח כמה שיותר.  המנחה מכריז . 1
  מלומר שהמטרה היא להרוויח יותר מהקבוצה השנייה. להימנעההפעלה ובמהלכה, אך 

כרטיס ירוק, דף כללי   את הקבוצה לשני צוותים רחוקים זה מזה.  כל צוות יקבל כרטיס אדום, מחלקים . 2
  שקלים). 50שקל כל שטר (סה"כ  10שטרות של  - 5מהשחק ו 

ובכל אחד מהם יבחר כל צוות הבנק המרכזי, שבו מצוי הכסף, נמצא בידי   ,במשחק יהיו מחזורים . 3
  המנחה.
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צוות לבחור בכרטיס. עם הינתן האות, נציג מכל קבוצה   מחזור ראשון: מכל  לאחר קריאת כללי המשחק, בקש 
  שלוף את הכרטיס הנבחר.  כל קבוצה תקבל או תשלם לפי דף כללי המשחק. י
  

  יש לאפשר לצוותים חצי דקה להערכה מחדש של הדרך שבה בכרו לפעול.     לאחר המחזור השלישי: . 1
  יש לאפשר לנציגי הצוותים להיפגש למשא ומתן ולתיאום עמדות.   לאחר המחזור החמישי: . 2
  משא ומתן מחודש יש לאפשר    :לאחר המחזור השביעי . 3

  
  יותר. שבמהלך המשחק הזכר למשתתפים שמטרת המשחק היא להרוויח כמה   

  
  ירוק". - על פי "אדום *עובד

  
  דיון   .7
  מה קרה במשחק?   -  
  מדוע?  - האם הייתה תחרות?  אם כן   -  
  האם היה אמון הדדי בין הקבוצות?  האם הקבוצות עמדו במה שסיכמו ביניהן במשא ומתן?   -  
  הפעולה?   ניתן ללמוד ממשחק זה על המחירים של תחרות?  על  יתרונות שיתוף    מה  -  
  יום ולגבי עבודת הקבוצה? - האם ניתן להסיק ממשחק זה לגבי חיי היום  -  

  
  כללי המשחק   -נספח: אדום או ירוק 

  שקלים.  10הבנק משלם לכל אחד  - אם שני הצוותים בוחרים כרטיס אדום    .1
  שקלים.  10הצוותים משלמים לבנק, כל אחד   - רים כרטיס ירוק אם שני הצוותים בוח  .2
  שקלים.  10שקלים והאדום משלם לבנק  10הירוק מקבל מהבנק  - אם צוות  אחד בוחר ירוק והשני אדום    .3
  
  
  

  מתי דרוש שיתוף פעולה? 
  מתי צריך שיתוף פעולה?   -תחרות שיכנוע 

     דעת בכל  ה לא תמיד רצוי, ויש להפעיל שיקול הסב את תשומת לב המשתתפים לכך ששיתוף פעול ל :המטר
  סיטואציה.              

  כרטיסי שאלות (ע"פ הרשימה שבהמשך). :ציוד והכנה
  כל שאלה תופיע פעמיים: פעם בצירוף המלה "נגד" ופעם בצירוף המלה "בעד".  

    לדוגמא:
  ם? (בעד)"."האם כדי להצליח במבחן יש צורך לשתף פעולה עם תלמידים אחרי פתק א':
  "האם כדי להצליח במבחן יש צורך לשתף פעולה עם תלמידים אחרים? (נגד)". פתק ב':

  על פי הרשימה שבהמשך. להכין   ותוכלאת כרטיסי השאלות 
  

    :הפעילותמהלך 
פתק שאלה אחד לכל חניך, באופן שלגבי   מחלקים שלושה שופטים.    וקובעים את החניכים לשני צוותים    מחלקים 

פ שאלה,  השני  כל  הצוות  מן  חניך  אצל  יהיה  ("נגד")  שני  ופתק  אחד,  מצוות  חניך  אצל  יהיה  ("בעד")  אחד  תק 
  (כאמור, ישנם שני פתקים לכל שאלה).  

  כל שאלה מתארת מצב, ושואלת אם יש צורך לשתף פעולה במצב זה (לקשט את המועדון, להתכונן למבחן וכו').

לגבי כל שאלה, חברי צוות אחד ינסו לשכנע את השופטים מדוע יש צורך בשיתוף פעולה, ונציגי הצוות השני ינסו  
לשכנע את השופטים מדוע אין צורך בשיתוף פעולה במקרה הנדון, הכל בהתאם לפתק שבידם. כדאי שבכל צוות 

  יהיו גם פתקי שאלות בעד שיתוף פעולה וגם נגד שיתוף פעולה. 

נציג את   נותנים כל  לאחר מכן, יטען  על טיעוניהם.  יוכלו חברי הצוות להתייעץ ביניהם  שבו  זמן קצר  צוות  לכל 
  ). גודל הקבוצהפי - תוקדש דקה אחת לתשובה (פחות או יותר, על  דבריו. לכל נציג

רשא  צד  כל  אבל  עם השופטים  להתווכח  עמדתו. אין  ששכנע אותו בצדקת  נקודה אחת לצוות  יעניק  י  כל שופט 
  לדרוש מכל שופט לנמק את החלטתו.

  מנצח הצוות שצבר את מירב הנקודות. 
  גירסאות נוספות: 
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  פה, הצוותים יכולים להציג את עמדותיהם בהצגה. - . במקום טיעונים בעל1
קבל פתק אחד בעד שיתוף פעולה  מ חניכים (ללא שופטים). כל צוות  3-2לצוותים בני  הקבוצהאת  מחלקים. 2

נסה לשכנע את שאר החניכים בהצגה, בשיר או  מ לצוות זמן קצר לתכנון, ולאחריו, כל צוות   תניםנו נגד.  - והשני 
  בטיעונים שיש או אין צורך בשיתוף פעולה במקרה הנדון. 

זאת  נקודה אחת לצוות ששכנע אותו יותר. אפשר לעשות  מעניק לאחר כל הופעה של זוג צוותים, כל חניך 
  יש חשש שהחניכים ישפיעו זה על זה).  פתקים (אם אמצעות בהצבעה או ב

אפשרות אחרת היא שמלבד הנקודה לצוות המשכנע יותר, כל חניך יעניק גם נקודה לצוות שהציג את עמדתו  
  בצורה היפה ביותר. 

  
  רשימת השאלות

  פעולה עם תלמידים אחרים? - יש צורך בשיתוף  - האם כדי להתכונן למבחן בתנ"ך  . 1

  פעולה עם חברים? - יש צורך בשיתוף  - הקיר  האם כדי לצייר ציור לתלייה על . 2

  פעולה עם חברים? - יש צורך בשיתוף - האם כדי לתקן שולחן שנשבר  . 3

  פעולה בין חניכים? - יש צורך בשיתוף - הנוער - האם כדי לקשט את בית  . 4

  פעולה בין חברי צוות המועדון? - יש צורך בשיתוף  - הנוער - האם כדי להסריט סרט בבית . 5

  פעולה בין המטיילים? - יש צורך בשיתוף - ול  האם כדי להכין אוכל בטי  . 6

  פעולה בין התלמידים? - יש צורך בשיתוף   - האם כדי להכין שיעורים  . 7

  פעולה בין חברי הצוות? - יש צורך בשיתוף - הנוער  - האם כדי להצליח בהדרכה בבית . 8

  פעולה בין התלמידים? - יש צורך בשיתוף - הספר - האם כדי להצליח בבית . 9

  פעולה בין המבקרים בקולנוע? - צורך בשיתוף   יש - האם כדי להנות מסרט  .10

  פעולה בין המורה לתלמידים? - יש צורך בשיתוף - הספר  - האם כדי ללמד בבית  .11

  פעולה בינך לבין חבריך? - יש צורך בשיתוף - האם כדי להתחיל עם בחורה  .12

  פעולה בין בני הבית? - יש צורך בשיתוף  - האם כדי לנקות את הבית  .13
  

  שאלות לדיון:
  פעולה רצוי תמיד? - שתוף . האם לדעתכם1
  פעולה רצוי ומתי לא? - . האם ניתן לקבוע כללים ברורים מתי שתוף2

  

  

  דרכי התמודדות עם קונפליקטים 
קונפליקטים הם לחם חוקה של כל קבוצת אנשים. לבני אדם יש אינטרסים נוגדים, תפיסות עולם שונות, הם  

ת המטרות הללו. אין כל אפשרות להימנע  מציבים לעצמם מטרות שונות ומתכננים דרכים שונות להשג
מקונפליקטים וגם אין לראות בהם "סוף העולם" . החוכמה היא להתמודד עם כל קונפליקט בדרך שתעמיק את  

  הקונפליקטשההיכרות ההדדית,  תגביר את הכבוד ההדדי ותשפר את האווירה בקבוצה עוד יותר משהיתה לפני 
  .  נוצר

מובנה בשיח המתנהל בקהילה הוגנת. הפעילות נפתחת בבירור השאלה הגינות מהי?  מהלך פתרון הוגן הינו מהלך 
מה גורם לתחושת עוול ומהם הכללים שיכולים לסייע לתחושה כי ביה"ס מתנהל בהגינות ובהתחשבות  

חברתית,  - ההדדית.בבסיס הרעיון של שתי הפעילויות מונחים העקרונות המנחים של התוכנית: צמיחה מוסרית 
עקרונות של הגינות וצדק, כבוד הדדי ואכפתיות. ההתחשבות בצורכי הזולת ונכונות לקחת אותם בחשבון  טיפוח 

במהלך חיפוש פתרון הוגן, הלוקח בחשבון את מגוון הצרכים של הנוגעים בדבר, יוצרת שיח מסוג אחר בקהילת  
לך הפעילות נבחרת ועדת  בית הספר, מרחיבה את הפרספקטיבה החברתית ובכך תורמת לצמיחה המוסרית. במה

מעקב כיתתית לבחינת יישום ההמלצות, זו מסגרת המאפשרת לקיחת אחריות ותפקידי מנהיגות התורמת  
  להעצמת הפרט, להגברת תחושת השייכות ולנכונותו לתרום.

  הוגנות מהי? 
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  מטרות:
  * לברר את מורכבות המושג הוגנות. 

  ם מדברים שונים.* להכיר בעובדה כי בני אדם שונים זה מזה ונפגעי
  * להבין כי בירורם והגדרתם של כללי התנהגות ודרכי אכיפה יכולים לסייע לטיפוח אקלים של הוגנות. 

  אין.  : ציוד והכנה
בחיי היום יום בכיתה, חוזרות כמילות קסם המילים "חוסר הוגנות", "לא הוגן", "חוסר הגינות", "זה   למנחה:

  פרי על יחסי הוגנות, מומלץ לברר עם התלמידים הוגנות מהי? לא פייר". על מנת לבסס אקלים בית ס
- בפעילות זו יונחו היסודות של הוגנות וכבוד הדדי, אשר יהוו תשתית לכל הפעילויות ולחיי היום יום בקהילת בית
הספר. בפעילות זו אנו תורמים להעצמה ומאפשרים לכל תלמיד להיות שותף ולהשפיע על קביעת הכללים, שינחו  

  הכיתה ליצירת אקלים חברתי שבו כבוד הדדי והוגנות הם אבני היסוד. את 

  : מהלך הפעילות
להיזכר בסיטואציה שגרמה להם או לאחר, עוול במסגרת ביה"ס, לספר לבן   בקשו מהתלמידים – שלב א': בזוגות

  זוגו ולברר מה גרם להרגשה זו.

דם להרגשה כי נגרם לו עוול כי התנהגו אליו  מהם הגורמים המביאים א בררו עם התלמידים – שלב ב': במליאה
  בחוסר הוגנות? 

  לדוגמא תשובות אפשריות. עוול נגרם כאשר: 
  לא יודעים את החוקים או לא מבינים אותם.  .) 1
 אין תקשורת או קיימת תקשורת לקויה.  .) 2
 שיקול לקוי.  - מקבלים החלטות חפוזות   .) 3
 אוכפים חוקים באופן שרירותי, או בחוסר עקביות.  .) 4
 ויות יתר לבודדים ("פרוטקציות") נותנים זכ .) 5
 מתחשבים רק בצורך של צד אחד. .) 6

  
איך לדעתם צריך ביה"ס לתפקד, כדי שכל   בררו עם תלמידיכםבדרך של "סיעור מוחין"  -  שלב ג': במליאה

  השותפים ירגישו שעקרון ההוגנות הוא קו מנחה בביה"ס? 
  

  תשובות אפשריות. הוגנות בביה"ס מתבטאת: 
  ידים שומרים על "כללי המשחק". כאשר מורים ותלמ  .) 1
 במשותף וניתנים לשינוי.  נקבעיםכאשר "כללי המשחק"  .) 2
 כאשר הכללים מגינים על זכויות יסוד של תלמידים ומורים ומאפשרים לביה"ס לתפקד. .) 3
 כאשר קיימת הסכמה מראש על חוקי המסגרת והגבולות.  .) 4
 כאשר מוכנים להתחשב בצרכים הלגיטימיים של חברים.  .) 5
 ים ועדות לבירור ולטיפול בבעיות. כאשר מקיימ  .) 6
 כאשר מוצאים פתרונות הוגנים לבעיות שעולות. .) 7

  
  שלב ד': במליאה 

  :בררו עם התלמידים
  * מהו פתרון הוגן? 

  * האם חוק של רוב, צודק תמיד? 
  * מהי מחויבות הקבוצה לפרטים שבתוכה? (להשתדל לכבד ולהתייחס לדעתו של כל אחד)

  (לסייע בחיפוש פתרון אפשרי, להציע הצעות וכו').  * מהי מחויבות הפרט לקבוצה?
  

  הגדרה אפשרית של פתרון הוגן: 
  פתרון הוגן הוא פתרון המנסה לקחת בחשבון את מירב הצרכים החברתיים הלגיטימיים של הנוגעים בדבר. 

  
להמשיך  לאחר בירור הנושאים הנ"ל ניתן לעבור ל"מהלך פתרון הוגן" (ראה בהמשך) בנושא שנבחר לטיפול או 

  . בפעילויות הבאות
  
  

  מהלך פתרון הוגן 
  מטרות:
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  להכיר בצרכים הלגיטימיים של הזולת.  -  
  לחפש יחד, בדרך של משא ומתן, פתרון הלוקח בחשבון את מירב הצרכים של הנוגעים בדבר. -  

  (להלן).   דף תרגיל אישי ציוד והכנה:
  : מהלך הפעילות

  במליאה  -שלב א': 
  ושאים בהם הם מעוניינים לדון ולטפל. מהם הנ  בררו עם התלמידים

הבעיה שנבחרה בפני הקבוצה (למשל: בעיה שרוב תלמידי הכיתה רוצים לטפל בה היא: האם לחייב    הציגו
  תלמידים להופיע למסיבות הכיתתיות?) 

  דיון לבירור השאלות: של מי הבעיה? ומי צריכים להיות השותפים בחיפוש פתרון לבעיה?  קיימו 
  

  שלב ב'

  
   

  שלב ג' בקבוצות
כל אחד מהם את האינטרסים השונים שהעלה ואת הפתרון ההוגן   גתלמידים, יצי 4-5בקבוצות קטנות בנות  

מהו הפתרון ההוגן הקבוצתי לבעיה   - סיון להגיע להסכמה קבוצתית ישחשב עליו. בקבוצות יתנהל דיון תוך נ
  שנידונה. 

  לוח או על גבי בריסטול.את הפתרון ירשמו על ה
  

  שלב ד'
  במליאה יוצגו כל הפתרונות, המנחה יבחר פתרון אחד וישאל את הכיתה: 

  "האם הפתרון הזה עונה על הצרכים של מירב המשתתפים"?
תלמיד שמרגיש שהפתרון אינו עונה על צרכיו או שהפתרון פוגע בו, יציע פתרון אחר הלוקח בחשבון את צרכי  

  האחרים. 
למרות   החלטת הרוב תחייב גם את המיעוט.ון תיערך הצבעה בניסיון למצוא פתרון מקובל על הרוב. לאחר הדי

  שלא כל המשתתפים יהיו מרוצים מהפתרון, ניתנת לכולם ההזדמנות להציג את עמדתם ולהציע פתרון הוגן אחר. 
  שלב ה'

  בחירת ועדת מעקב, בירור תפקידיה ודרכי עבודתה.
  יקת היישום של הפתרון הנבחר ומידת הגינותו. הועדה תהיה אחראית לבד 

אם הנושא שנבחר לדיון קשור גם למורים אחרים המלמדים בכיתה, מומלץ לקיים דיון עם צוות המורים  הערה:
 בנפרד, ולהפגיש את הכיתה עם המורים לדיונים קבוצתיים, בניסיון להגיע לפתרון הוגן המקובל על כולם.

  

  
  ותקונפליקטים ודרכי התמודד

  בתיה מקובר - סיכום עבודת ניסוי באגף הנוער" –עובד על פי "דפוסי הפעלה עצמית של בני נוער 
  

  :מטרות
  להביא למודעות את קיומם של קונפליקטים בחיי היומיום. - 
 להתנסות במיומנויות של זיהוי גורמי קונפליקטים, סגנונות ההתמודדות והמחיר של כל פתרון.  - 
 קונפליקטים שאין להם פתרון.  לפתח יכולת התמודדות גם עם - 
  

  לפניכם מספר פעילויות לפתיחת הנושא:
  

  משחקי השבויים וכיבוש שטח  . א
  מטרות:

  להביא למודעות את קיומם של קונפליקטים.  - 

  תרגיל אישי:
  כל תלמיד מתבקש לענות בכתב על: 

הצורך (האינטרס) שלי בנושא זה הוא:  . א
 _____________________________________  

ורך של מישהו אחר השונה מהצורך שלי הוא:  הצ . ב
 ____________________________ 

  פתרון הוגן הלוקח בחשבון את הצרכים השונים הוא: . ג
 _________________________  
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 להתנסות בהתנהגות במצבי קונפליקט.  - 
 להבהיר, כי בני אדם נוטים להפעיל כוח גם במקרים שיש אלטרנטיבה אחרת. - 

  עי אחר לסימון חלוקת החדר לשניים.  גיר או אמצציוד והכנה: 
  : מהלך הפעילות

  לפניך שני משחקים דומים אך לא זהים. רצוי להפעילם בזה אחר זה, ולקיים אחר כך את הדיון.  למנחה:
 

  משחק השבויים  –שלב א' 
  מהלך המשחק:

סמן בגיר קו  על המנחה לדאוג לפינוי מרכז החדר, כאשר השולחנות והכיסאות מכונסים ליד הקירות. עליו ל .) 1
  במרכז החדר, כך שהחדר יחולק לשני אזורים שווים בגודלם.

יש חלק את המשתתפים לשתי קבוצות. קבוצה אחת תצפה במשחק, כל אחד מחברי הקבוצה הזאת ירשום   .) 2
 דיווח עובדתי על המתרחש במשחק.

  

תוסיפו דברי   רשמו ותארו את מה שקורה במהלך המשחק, היו נאמנים למציאות. אל הנחיה לתצפיתנים:
  הערכה או ביקורת. 

הקבוצה תחולק לשתי קבוצות משנה שוות במספרן. המשתתפים יעמדו משני הצדדים של   הנחיה למשתתפים:
הקו; על כל קבוצה לשאוף לשבות מספר רב ככל האפשר, מחברי הקבוצה הנגדית. שבוי, הוא כל מי שעבר את  

  הקו המסמן את התחום הקבוצתי. 
 

  נות על שאלות הקשורות לשאלה: כיצד ניתן לשבות שבויים. כל קבוצה תפעל על פי שיקוליה. אין להציע או לע
  

  "האוצר" –שלב ב' 
מחצית הכיתה שהייתה בתצפית במשחק הראשון תשחק כעת, והמחצית האחרת תעסוק בתצפית, ההנחיות  

  לתצפיתנים כמו במשחק השבויים. 
  במקרים שאפשר להשיג את המטרה בשיחה או במשא ומתן. להראות כי בני אדם נוטים להפעיל כוח גם מטרה:

  
  מהלך המשחק:

משני צידי הקו המסומן על   ומעמידים אותםאת מחצית הכיתה המשחקת לשתי קבוצות שוות  מחלקים .) 1
  הרצפה. 

 את "האוצר" (חפיסת שוקולד, לדוגמה) בקצה המרוחק של כל קבוצה.  שמים .) 2
טריטוריה של הקבוצה מנגד ולקחת את האוצר. ניתן  כל קבוצה צריכה לעבור  –ההוראות למשחקים  .) 3

עברה לצד שמנגד. אין הגבלה בזמן. אין לתת פירוט לגבי דרכי  כל הקבוצה לקחת את האוצר, רק כאשר 
 ההגעה לאוצר. 

  

הינו משחק המעודד במבנהו הפעלת כוח ואלימות ואילו במשחק "האוצר" אין    –משחק השבויים  למנחה:

ח, משום שאין ניגוד אינטרסים. כל קבוצה יכולה להגיע לאוצר שלה שבשטח הקבוצה  למעשה צורך להפעיל כו
שנייה בלי להפעיל כוח, אין תחרות מי יגיע ראשון, ואין כל כלל, שאמור למנוע כניסה של הקבוצה הנגדית.  

להפעיל כוח  מהניסיון למדנו כי יש שבירות גבוהה שאם תעביר את ההנחיות לקבוצות ככתבן, הן בכל זאת יתפתו  
  ואלימות במשחק השני, בהשפעת המשחק הראשון. 

  

  ניתוח המשחקים   - מהלך בעקבות המשחקים
  אין מקום לנתח את הפעילויות לפני תום שני המשחקים הראשונים.

  על פי דפי התקשורת. :דיווח התצפיתנים

  מה הייתה לדעתכם מטרת כל משחק?  .) 1

 כיצד תסבירו את התנהגותכם במשחק השני?  .) 2

 בחיי היומיום ישנן תופעות דומות? תנו דוגמאות. האם גם .) 3
 מה ניתן לעשות בכדי להפעיל תופעות כאלה?  .) 4

  

  ניתן לסיים את הנושא בפעילות הבאה:

  
  משמעות 

  מטרות:
  •  לאתר רגעי אושר אישיים 
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  •  לזהות את גורמי האושר האישיים 
  : הפעילות מהלך

  את הקטע הבא: קוראים בקול. 1
  יד האלוהים בידיו שתי קופסאות מרובעות אפורות ופשוטות מראה. עם היוולדו של האדם הפק 

  שאל האדם את האלוהים לשם מה ניתנו לו הקופסאות? 
אמר האלוהים לאדם: "בקופסא אחת תניח את כל החוויות הטובות של חייך, את רגעי הנחת והשמחה, את  

  בקופסא הראשונה".  שעות האשור והצחוק, כל דבר שגורם לך עונג, שממלא אותך באהבה תניח
  ה?" שאל האדם.י "ומה אשים בקופסא השני

"את כל רגעי הכאב והצער" אמר לו האלוהים. "את כל אותם רגעים של בדידות, את הרגעים שמשאירים בך  
הרגשה של אי נוחות, תניח בקופסא את המועקה והכאבים, את הבכי והייסורים, את כל החוויות האי נעימות  

  של חייך" 
  ? "שתיהן אפורות ופשוטות" ,ע להבחין בין הקופסאות"? שאל האדםדא"ואיך  

  "ברגע שתתחיל למלא אותן בתוכן תדע להבחין ביניהן", הבטיח לו האלוהים. 
  

  עיניים ולחשוב על רגעים שגרמו להם תחושת אושר. לעצוםמהמשתתפים   מבקשים. 2
  לקופסת האושר.שלושה רגעים אותם הם רוצים להכניס   לכתובמהמשתתפים   מבקשים. 3
  את המשתתפים מי רוצה לשתף את הקבוצה ברגע של אושר.  שואלים. 4
  

  דיון:  
  ^ האם אפשר למצוא קווים משותפים בין רגעי האושר של חברי הקבוצה? 

  ^ מדוע חשוב לזהות את רגעי האושר? 
  ^ מה למדתם מהפעילות?  

  
  את המשך הקטע:  קוראים. 5
  

ה הכניס את רגעי הכאב והצער.  ימחה והאושר הניח בקופסא אחת, בשניהחל האדם את חייו. את כל רגעי הש
יתה עוד אפורה אלא צבעונית, ועם כל חוויה שמחה  יבמהלך השנים החלה קופסת האושר להשתנות, היא לא ה

  נוספו בה עוד צבע ועוד דוגמא עליזה. אך קופסת הצער לא השתנתה מעולם. צבעה נותר אפור, רגיל ומשעמם.  
  

. כשהגיע לשערי שמים התבקש האדם להציג בפני האלוהים את   ומו של האדם לעמוד בפני בורא עולםהגיע י
קופסאותיו. הרים האדם את קופסת האושר הצבעונית, והנה היא כבדה, אבל משקלה לא הכביד עליו והוא יכול  

תה כבדה, משקלה  ילשאת אותה אל לפני כסא הכבוד ולהניח אותה לרגלי האלוהים. גם קופסת הצער לא הי
  כאילו לא השתנה במשך השנים.

פתח האלוהים את קופסת האושר והחל מפזר רגעי שמחה בהיכל. פיזזו רגעי האושר סביב האדם, והזכירו לו כמה 
  מאושרים וטובים היו חייו. שמח האדם בזיכרונותיו החיוביים והודה לאלוהים שגרם לו לאסוף אותם כל חייו. 

הצער, התכווץ האדם במקומו, הוא לא רצה שאלוהים יפזר בהיכל את שעות הכאב של   הגיע רגע פתיחת קופסת 
  חייו, הוא לא רצה להיזכר בבדידות ובייסורים, במועקה ובכאבים. 

"פתח את הקופסא", הורה לו האלוהים. פתח האדם את הקופסא והביט לתוכה והנה היא ריקה. בתחתיתה פעור  
  חור גדול. 

לאלוהים, "כנראה פגמתי בקופסא במהלך השנים, יש בה חור ודרכו כנראה ברחו כל  "אני מצטער" אמר האדם 
  רגעי הצער, אין לי שום רגע עצוב להציג בפניך" 

  
  עם חור"   –"הקופסא שלך אינה פגומה. ככה נתתי לך אותה  ואמר:   חייך האלוהים אל האדם

  האדם לא הבין. "קופסא עם חור? לשם מה?" 
להתנתק מהרגעים של חייו, בין אם אלה רגעים של אושר או רגעים של עצב. מאחר  אמר האלוהים: "לאדם קשה

ולא רציתי שתאגור את רגעי הצער, נתתי לך קופסא עם חור שדרכה יכלו רגעי הצער לצאת ולהיעלם מחייך. לא  
ות  רציתי שתשא את משא הכאב לאורך כל החיים, מספיק שחווית את הצער פעם אחת, אינך צריך לשוב ולחו

  אותו שנית" 
  "אם כך לשם מה נתת לי את הקופסא?" שאל האדם. 
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"אין האדם יכול להימנע מהזיכרונות" אמר האלוהים, "הזיכרון הוא חלק ממהות האדם. בעוד אני רוצה שאדם  
לכן קופסת האושר נועדה לאגור וקופסת  –יזכור כל רגע משמח בחייו, אינני רוצה שיזכור כל פרט ופרט של הכאב 

  לשחרר את הכאב".  הצער
  
  את המשתתפים:   שואלים. 6

  ^ מהם הרווחים האישיים מרגעי האושר בתפקיד? 
  ^ של מי האחריות לרגעי האושר בתפקיד? 

  
אנחנו מעצבים את המציאות של חיינו. אם נזכור ונישא איתנו. אושר, שמחה והנאה זה יהיה צבע חיינו. את  

  זק אותם בתודעה. הזיכרונות הקשים השאירו מאחור. אין טעם לתח
  

  : שרה זוהר כתבה
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  תקשורת מילולית:

  תרבות הדיון והשיח
  טיפוח הקשבה 

  מתן משוב 
  תקשורת בלתי מילולית: 

  שפת גוף
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  תקשורת מילולית
  

  תקשורת אפקטיבית 
  מבוסס על מאמר בתוך "סטאג', התמחות בהוראה"  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimPedagogim/AklimKita/TekshoretEffe
 ctivit.htm  
  

בכיתה מבלי לדבר גם  אפשר לדבר על המתרחש- אי של שליחת מידע  וקבלת מידע. ל התהליכים לורת היא כתקש
אחד הדברים החשובים  היא ש לומר אפשר  התקשורת קובעת את אקלים הכיתה ומושפעת ממנו. על תקשורת.  

  "ללמד" הוא תקשורת.לבין בין "לדעת"  המבחיניםביותר 

כאשר אדם משדר מסר אחד  מילולית.  - : תקשורת מילולית ותקשורת לאמרכזיות תקשורת ישנן שתי צורות 
מילולית. למשל, אם התלמיד  - יה להאמין לתקשורת הלאייש נט לית ומסר אחר בצורה לא מילולית,  בצורה מילו

כועסת,  עצבנית או שואל שאלה והמורה מודה לו באמירת "תודה, זו שאלה טובה" אבל בו זמנית היא נראית 
    קלט. י המסר האחרון, הלא מילולי הוא המסר שי

  לתקשורת: נוגעחשוב לזכור כמה נקודות ב

 תה שום כוונה להעביר מסר.  יתקשורת יכולה להתרחש גם כאשר לא הי  

 במקרה כזה ייתכן   . להפריע למהלך תקשורת תקינהו  גורמים שונים עלולים להתערב בהעברת מסר
  שהמסר שהתקבל אינו המסר שהשולח התכוון לשלוח.  

   .מה שחשוב בתקשורת היא לא המסר שנשלח, אלא, המסר שמתקבל  
פירוש הדבר הוא שלא משנה מה המוסר   ל העברת מסרים בלבד.ע ייחוס משמעות ולא ת על מבוססתקשורת 

  התכוון להגיד, מה שקובע את השתלשלות העניינים הוא המשמעות שנתן המקבל למסר.

כיווני בו שולח המסר ומקבל המסר בודקים את המשמעויות שהם  - תקשורת אפקטיבית היא תהליך מעגלי ודו
משוב המודיע לנו מה נקלט. כמו המסר המקורי, משוב יכול להופיע בהרבה  אלוג מאפשר דימייחסים למסר. 

  מילולי: שאלה, תשובה, רעש, שקט, מבט של חוסר הבנה, התעסקות עם משהו אחר וכו'.  - מילולי ולא - צורות 

דוד או  אנחנו נותנים משוב שמטרתו היא עי פעמים רבות , בדיאלוגמלבד המשוב שניתן על ידי מקבל המסר 
הכחדת המשך התנהגות מסוימת. דרושים מיומנות וכישורים כדי לתת משוב שלא יעורר התנגדות, במיוחד אם  
מדובר במשוב שלילי. על המורה להשקיע בשיפור מיומנויות של מתן משוב וגם ללמד את התלמידים איך לתת  

  משוב אפקטיבי.  
  

לויות. באמצעות השיח לומדים להתמודד עם סוגיות של בחינוך לכשירות חברתית השיח משמש מוקד מרכזי לפעי
אישית,  - ביןמשמש אמצעי לפיתוח תקשורת  הוא  השיח נועד לפתח את היכולת לדבר ולהידבר. .כשירות חברתית

 בסיס לפיתוח הבנה הדדית ולקיום יחסי גומלין בין אדם לחברו.ו קבוצתית ובין קבוצתית
סוגיות  ב ם בירור ימאפשר לקי, וות, להרהורים, ללבטים ולמצוקותשיח מאפשר מתן ביטוי לרעיונות, להרגש 

 היבטים שונים, לבחון פתרונות שונים ולהגיע לפתרון מועדף בדרך מובנית ומכובדת. בו
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  תרבות הדיון והשיח
  

  בקבוצה תקשורת נורמות
 ההפעלה מומלצת לקבוצה מגובשת 

 מטרות:
 ל המשתתף.לזהות נורמות של תקשורת המקובלות בקבוצתו ש    
  לעודד ניתוח נתונים על ידי הקבוצה, כצעד לקראת שינוי נורמות לא רצויות וחיזוקן של   

  שאלון, (ראה בהמשך) גיליון נייר גדול :ציוד והכנה
   :  מהלך ההפעלה

     מילוי השאלון. -שלב א' 
        דיון בתוצאות לאחר סיכומן. -שלב ב' 

 

       אישי -שלב א'  
                       ף מקבל את השאלון המצ"ב וממלא אותו (אנונימי).כל משתת

                                     דקות המנחה יאסוף את השאלונים. 15אחרי 
                             שני משתתפים יסכמו את התוצאות על גיליון סיכום.

 
          נות, רצון לשמור על אחדותלהלן דוגמאות לנורמות העולות מן השאלון: כ

       הקבוצה, יחס ידידותי בין חברי הקבוצה, רצון לשפר את תפקודה של הקבוצה,
                                                     העזה, יחסי אמון הדדי.

 
                                                           במליאה  -שלב ב' 

                        לאור התוצאות שהתקבלו יתקיים דיון על הנקודות הבאות:
 ?אילו נושאים, שאלות, בעיות התעוררו בשעת מילוי השאלון                   
 ?מה הן הנורמות הקבוצתיות העולות מן הסיכום                              
 ?לקיומן של אילו נורמות הייתם מודעים                                     

 .האם נתגלו נורמות חדשות, שלא הכרתם? תנו דוגמאות                          

 .כיצד משפיעות הנורמות, המקובלות בקבוצה, על תפקודה? תנו דוגמאות         
  .כיצד אפשר לטפח ולעודד נורמה מסוימת? תנו דוגמאות                      
 שנות נורמה מסוימת, או לבטלה? תנו דוגמאות.כיצד אפשר ל                    

  
  

  

  שאלון 
  

כיצד יגיבו, לדעתך, רוב חברי     אישית בקבוצתך. אתה מתבקש לציין- לפניך שאלון העוסק בנושא התקשורת הבין 
  בטור המתאים.  X ן/ני קבוצתך במקרים הבאים. סמ

  
  לא
  

  לפעמים 

  לא
  

  תמיד 
  

  כן
  

  לפעמים 

  כן   
  
  יד תמ

  
  

  האם נהוג / מקובל בקבוצתך:

  . לעודד את המהססים (הלא בטוחים)1        
  להביע את רגשותיהם בגלוי לב?     

  . לגלות לחברים בקבוצה מה באמת 2        
  חושבים על עבודתם?     

  . לחפש מניעים להתנהגות החברים? 3        
  

  . לשאול תמיד כשאין מבינים?4        
  

  למנוע אי  . להשתדל ככל האפשר 5        
  הסכמה וחילוקי דעות?     

  . לערער על דרכים מאוד מקובלות  6        
  של התנהגות?     
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  . לבלום (לדכא) רגשות אישיים  7        
  ולהתייחס לנושא הנדון בלבד?   

  . לקדם רעיונות חדשים, אפילו אם  8        
  הם אינם מקובלים?     

  . לבקש חוות דעת כנה על עבודתך 9        
  תך)? (תרומ    

  . לשמור לעצמך את מחשבותיך  10        
  ותגובותיך האמיתיות?      

    
  

  . לבטוח באחרים שלא ינצלו אותך?11    

  . להביע אי הסכמה, בלי להתחשב 12        
  בבעל ההצעה?      

  . להצביע על טעויות של אחרים, כדי  13        
  לגרום ליתר יעילות בעבודה?      

  דה, אפילו אם    . לנסות חידושים בעבו14        
  אין ביטחון שיצליחו?       

  . לבקש ממישהו אחר עזרה לביצוע 15        
  משימה שהוטלה עליך?      

  . "לפרגן" לחבר בקבוצה, שעשה את  16        
  עבודתו כהלכה?      

 
 
דוגמה דקות  המנחה יאסוף את השאלונים. שני משתתפים יסכמו את התוצאות על גיליון סיכום. להלן  15כעבור  

  לגיליון סיכום התוצאות: 
  

  
  

  נורמות בתקשורת בין אישית בכיתה שלנו 
  גיליון סיכום תוצאות 

  
  

סה"כ  
  משתתפים 

  כן  לא
  

מספר  
  תמיד   לפעמים   תמיד   לפעמים   שאלה 

  תשובות  סה"כ  תשובות  סה"כ  תשובות  סה"כ  תשובות  סה"כ

10  3  / / /     1  / 6  / / / /  /  
1  

10  1  / 4  / / / / 3  / / / 2  / / 
2  

              
3  

              
4  

              
5  

              
6  

 .  
.  
.  
 

              
16  

  
: להלן דוגמאות לנורמות העולות מן השאלות: כנות, רצון לשמור על אחדות הכיתה, יחס ידידותי  הערה למנחה

  בין חברי הכיתה, רצון לשפר את תפקודה של הכיתה, העזה, יחסי אמון הדדי. 
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  קשבה טיפוח ה
  

  שיחה בהרבה קולות 
  להמחיש בצורה קיצונית מצב של חוסר קשב.  מטרה:

פתקאות כמספר המשתתפים ועליהם שמות נושאים יומיומיים הרחוקים מאד זה מזה, דוגמאות:    :ציוד והכנה

"ביח"ר  שלי",  החדשות  האופניים  שלי",  אמא  היום  עושה  "מה  היום",  האויר  "מזג  בארץ",  הבטחוני  "המצב 
  ים" וכו'. ירושל
  : הפעילותמהלך 

כל משתתף מקבל פתק אחד והמדריך מסביר שעל כל אחד להסב את נושא השיחה לנושא הכתוב על הפתק.   . א
אסור לצעוק סתם כך, אלא צריך להתייחס לדברים שנאמרו ולנסות להמשיכם, כל אחד לכוונו שלו. בהנתן  

קשב היכולה להיות דומה לשיחה  האות מתחילים לשוחח ועד מהרה תתפתח שיחה צעקנית ומחוסקת 
  הבאה: 

  אני מקווה שלא תפרוץ מלחמה בארץ, זה יהיה לא נעים. - 
  כל כך חם!  .כן, בייחוד עם מזג האויר הזה - 
  ביום חם כזה אמא שלי לא הולכת לקניות. היא נשארת בבית... - 
  על בית"ר    "מתה"אמא שלי שומעת בבית את חדשות הספורט. היא ממש   - 
  אתם יודעים ש... ירושלים,   
  במשחק הקודם שלהם היה כל כך חם, ממש כמו היום. אין בכלל עננים ו...  - 

  
וכך הלאה. לסיום אפשר לשאול את המשתתפים אם לדעתם, שיחות בקבוצה שונות בהרבה מן השיחה  

  "המטורפת" של משחק זה. 
  

  עה באוזני המשתתפים. המחשה זו תהיה חזקה בהרבה יותר אם יוכל המנחה להקליט את השיחה ולהשמי  . ב
  

  דיון בקבוצה:  . ג
  במה שונה שיחה זו מהשיחות שמתקיימות בדרך כלל בקבוצה שלנו? ובמה דומה  - 
  כיצד תגדירו שיחה טובה בקבוצה?  - 
  מה תורם לשיחות שלנו להיות טובות?  - 
  מה מפריע לשיחות שלנו להיות טובות?  - 
  נסחו כללים שיתרמו לקיומה של שיחה טובה בקבוצה.  - 

  
  
  

 חשיבות ההקשבה בתקשורת הבין אישית 
 מטרות:

 לעמוד על חשיבותה של ההקשבה  

 להבין שההקשבה היא מיומנות נרכשת הניתנת לפיתוח  
  . אין ציוד והכנה:

  :מהלך ההפעלה
     

  בזוגות -שלב א' 
יקשיב   לבן זוגו, ואחרי כן כל משתתף מתבקש להיזכר באירוע שבו חש כי הקשיבו לו ולספר על כך במשך דקה

 רו זה לזה: יספ  וגלסיפורו של בן הזוג במשך דקה נוספת. בני הז 

 מה עורר אצלם את ההרגשה כי בן הזוג הקשיב להם  

 מה הם המאפיינים של הקשבה טובה  
  

   במליאה -שלב ב' 
הלוח ויתקיים דיון     הקשבה טובה. המנחה ירשום את המאפיינים על כל משתתף יציין מאפיין אחד של

          בשאלות:
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 ?מה תורמת ההקשבה לפרט    

 ?מה תורמת ההקשבה לקבוצה? למנהיג          

 ?כיצד נוכל להיות "מקשיבים" טובים יותר                                   
  

    בשלישיות וברביעיות.  - מומלץ להמשיך ולתרגל הקשבה 
 
  
  

  שיח חרשים  -הקשבה  
  ות הדוברים זה לדברי זה בירור חשיבות ההקשבה והתייחס  מטרות:

  כרטיסיות פעילות לקבוצות  ציוד והכנה:
   מהלך הפעילות:

  
  שלב א' 

מקבלת כרטיס  מחלקים את הכיתה לקבוצות. לכל קבוצה יהיה תצפיתן שיכתוב את התרשמותו. כל קבוצה 
    משימה ומגבשת את עמדותיה על פי הכרטיס. 

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בין הקבוצות: וןדי - שלב ב'
  שתי הקבוצות עומדות זו מול זו. כל קבוצה מנסה לשכנע את השניה בצדקת עמדתה.  

  דקות בהתאם להתפתחות הדיון.    5-10קיימו דיון במשך 
  בסיום הזמן (או בסוף הדיון) הושיבו את הקבוצה במעגל. קיימו שיחה על פי הנקודות הבאות:   

  קים הסותרים את דעתכם? מה הרגשתם כאשר "הותקפתם" בנימו●

  כיצד הרגשתם כאשר לא הגיבו לדבריך ונצמדו לעמדות מנוגדות? ●
  מה למדתם מהסיטואציה של חוסר האזנה והתייחסות לדברי הזולת? ●
  האם קורים מצבים כאלה בחיי היומיום? הדגימו. ●
 כיצד ניתן לשנות את "פני השיחה" הזו? ●

  בעד או נגד  -'גשלב 

 

  הטלוויזיה מיותרת: פעילות לקבוצה א' 
  

  אסור שהקבוצה השנייה תדע על תוכן הפעילות שלכם.
  הטלוויזיה  עליכם לשכנע את הקבוצה שמולכם כי

  מיותרת. עליכם לדבוק בעמדכם "עד הסוף" ולהתעלם  
 . מכל הנאמר לכם ע"י הקבוצה השניה

  

  הטלוויזיה מיותרת: פעילות לקבוצה ב'' 
  

  אסור שהקבוצה השנייה תדע על תוכן הפעילות שלכם.
  עליכם לשכנע את הקבוצה שמולכם כי הטלוויזיה 

  להתעלם  . עליכם לדבוק בעמדכם "עד הסוף" וחיונית
 מכל הנאמר לכם ע"י הקבוצה השניה. 
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בעד ונגד, לפי   – קבוצות  2- ל ימת הנושאים שלהלן. מבקשים מהמשתתפים להתחלקבוחרים נושא מתוך רש
דקות של דיון בתוך הקבוצה לגיבוש טיעונים התומכים בעמדתם.  10אפשרו למשתתפים . עמדותיהם בנושא הנדון

  דקות צרו דיון בין שתי הקבוצות: 10לאחר 
  הקבוצה שהיא "בעד" עומדת ליד הקיר הימני. 

  "נגד" עומדת ליד הקיר השמאלי.  הקבוצה שהיא
לכל משתתף מותר לעבור מקבוצה לקבוצה בכל עת   קבוצות ה"בעד" וה"נגד" משמיעות את טיעוניהם זו מול זו.

  אם הוא מרגיש ששוכנע מטיעוני הקבוצה השניה.  
  

בקשו  בתום הדיון  רצוי להושיב תצפיתנים לצפות בתהליך ובהתנהגותם של המשתתפים מכל הקבוצות. הערה:
  מהתצפיתנים לתאר את מהלך הדיון: 

  ?האם היתה הקשבה  

  ?האם כל אחד דיבר בתורו  

  ?האם הדוברים התייחסו זה לטיעוניו של זה  

 שיח של חרשים? - האם היה דיאלוג מכבד או דו  
  

  הצעות לנושאים לוויכוח 
  עונש מוות ירתיע מחבלים.  •
  צריך להלחם נגד עישון.  •
  ות פיסית. אלימות מילולית מובילה לאלימ •
  ילדים חייבים להקשיב למבוגרים.  •
  אסור לאפשר שביתות על גב הציבור.  •
  

  :דיון ודיווח במליאה
  האם לדעתכם אפשר לנהל כך ויכוח?  •
  מה הם יתרונותיו ומהם חסרונותיו?  •
  מי היה משכנע יותר? מדוע? •
  האם סיטואציה כזו מגרה אלימות מילולית? מדוע?  •
  יצד לעשות זאת אחרת? האם יש לכם הצעה כ  •
  יותר מכל?  םמה היה הדבר שהפריע לכ  •
  האם אכן היה כאן ויכוח? האם אכן מישהו הקשיב לדעה מנוגדת לשלו?  •
  מה אפשר לעשות, כאשר נידמה לך שלא רוצים בשום אופן להקשיב לך?  •
  האם זה יעיל?  •
  

  דיון במליאה: 
  . 2או   1מחלקים את המשתתפים לזוגות. כל סוג בוחר מספר  •
  מקשיבים בלי  2על נושא נתון, בעוד מספרי  1בני הזוג יושבים פנים מול פנים. במשך דקה אחת מדברים מספרי  •

  להעיר הערות או לשאול שאלות.    
  בשעה שהקשיב.  2היזון חוזר על תחושת הקשב שעורר בו מס'   1אחר כך נותן מספר  •
ל הזמן בעניים" או "היתה לי תחושה שאתה איתי, כי נענעת  לדוגמא: "הרגשתי שהקשבת לי, כי הסתכלת לי כ  •

  בראשך".
  מתחלפים בתפקידים.  •
  מרחיבים את המעגל על ידי צירוף זוג נוסף, כך נוצרת קבוצה בת ארבעה משתתפים. כל משתתף:  •

  . מדבר דקה. 1
  . נותן היזון חוזר לקבוצה. 2
  . מקבל היזון חוזר מהקבוצה.3

  
  דיון במליאה: 

  תם בתרגיל? מה הרגש•
  •עד כמה חשוב לדעת שמקשיבים לך? 

  •איך מקנים למישהו תחושה שמקשיבים לו? 
  •מה קורה כאשר אדם מרגיש שלא מקשיבים לו? כיצד הוא מתנהג? 
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  •האם מוכר לכן המצב מחיי היומיום? 
  •מה הייתם מציעים? 

  
  

  אני מקשיב/אתה מקשיב
  . ללמוד תנאים להקשבה יעילההמטרה:

  אין.  ציוד והכנה:
  מהלך הפעילות: 

שלוש דקות. אפשר לספר על תחביבים,  - מתחלקים לזוגות. כל אחד מבני הזוג מספר על עצמו במשך שתים
  תוכניות טלוויזיה, תחומי עניין ועוד.

  כל אחד חייב לזכור לפחות שלושה דברים שהרשימו אותו ביותר ממה ששמע מפי חברו.
  שהוא רוצה לספר על עצמו.  המנחה מברר אם יש לתלמיד שהוצג פרטים נוספים

  
  

  אחריות הנמען   –הקשבה פעילה  
  מטרות:

  את אחריות המקשיב לתהליך של תקשורת טובה.   נויבי  פיםהמשתת - 
  כלים מילוליים ובלתי מילוליים  להקשבה פעילה. וירכש   פיםהמשתת - 
     יםמקשיב  םאינ םומכך שה הםאת הרווח וההפסד הנובעים מכך שהזולת אינו מקשיב ל  ויבדק  פיםהמשתת -  

  לזולת.    
  יש לחזור על כללי ההקשבה הפעילה במצבים אמיתיים.   הערה:

  אין.   ציוד והכנה:
  : מהלך ההפעלה 

  
  שפת הגוף משדרת הקשבה  -שלב א' 

   לבני הזוג שלהם לספר  ם  מבקשיםימנחים את הקבוצות בנפרד: מהדובר את הקבוצות לזוגות. מחלקים .1

    מבקשים (בלא ידיעת בני זוגם) להפגין התנהגות של חוסר הקשבה. –ים מהמאזינ  משהו על עצמם. 
    מכמה משתתפים להתייחס לשאלות הבאות:  מבקשים דיווח במליאה:  .2

  איך  הרגשתי כשחברי לא הקשיב לי? מה חשבתי? מה עשיתי?  -     
  אילו התנהגויות מבטאות חוסר הקשבה?  (חוסר קשר עין,   -     
  , הבעת פנים, יציבות הגוף.) תנועות ראש -     

  הזוג יציג התנהגות של הקשבה של   ובן . בזוגות:  התחלפו בתפקידים.  כעת האחד יספר לחברו משהו על עצמו,3
  הקשבה פעילה, ללא תגובה מילולית.    
  מכמה משתתפים להתייחס לשאלות הבאות:  מבקשים  . דיווח במליאה:  4
  מה חשבתי?  מה עשיתי? איך הרגשתי כשחברי הקשיב לי?  -    
  אילו התנהגויות מבטאות הקשבה?  -    
  

  מילים המשדרות הקשבה  -שלב ב' 
בזוגות:  אחד מבני הזוג יעלה עניין שהוא משמעותי לגביו וידבר עליו במשך שתי דקות.  המקשיב מגיב במשפט:   

שיב קלע לדבריו, הדובר עונה  "אתה מתכוון לומר ש . . .?" וחוזר על המסר במילים שלו (פראפראזה).  אם המק
"כן" והם מתחלפים בתפקידים.  אם התשובה שלילית, על הדובר לחזור על דבריו בניסוח אחר.  ניתן לחזור על  

  הניסיון עד שלוש פעמים. 
    

  דיווח במליאה:     -' שלב ג
  מכמה משתתפים להתייחס לשאלות הבאות:  מבקשים

  דברי הדובר? מה הרגיש השומע כאשר היה צריך לחזור על - 
  מה הרגיש הדובר כאשר חזרו על דבריו?  - 
  במה תרמה החזרה בדיבור לתהליך התקשורת בין הדובר למקשיב?  - 
  

  סיכום: –שלב ד' 
  מהי הקשבה פעילה? . 1
  תנו דוגמאות למצבים שבהם נתקלתם בחוסר הקשבה. -    
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      קשות בלי להתחשב  במצב (הסתגרות, התע כיצד אתם מתמודדים עם מצב שבו לא מקשיבים לכם? -    
  האם פנוי להקשיב, הגדרת זמן שבו ניתן יהיה להגיע לשיחה ועוד.)  - הרגשי של השני, בירור עם השני  -    
  כיצד ניתן לגרום לכך שאחרים יקשיבו לי?   .2
  מה הרווח וההפסד בכל דרך? -    
  מה תורמת ההקשבה לפרט? -    
  מה תורמת ההקשבה לקבוצה?  -    
  שלכם?  ילו בעיות בתפקיד עלולות להתעורר כתוצאה מחוסר הקשבה א -    
  אילו בעיות בתפקיד עלולות להתעורר כתוצאה מכך שלא יקשיבו לכם?  -    
  
  

      למנחה: 
  כדי  שהמשתתף יהפוך למקשיב פעיל, מן הראוי להציג בפניו את ההנחיות הבאות.

  
  

אחריות המקשיב (הנמען,   -יום -מיתיים בחיי יוםקווים מנחים להקשבה פעילה ולתקשורת יעילה במצבים א
  הקולט) 

  על המקשיב: 
 .להחליט שהוא רוצה להקשיב  
   להפגין בהתנהגותו הקשבה פעילה וטובה על ידי עירנות, הבעות פנים, דברי עידוד, ישיבה

  זקופה, שאלות הבהרה, קשר עין ועוד. 
 .להקשיב כדי להבין  
 .לא להפריע לדובר  
 עניין. לשאול שאלות לגופו של  
  .להגיב לרעיונות ולא לאדם  
 .להסתכל אל הדובר  
 לא לשפוט את הדובר לפני שהוא גומר לדבר .  

  
 

 
  
 

  
  

  "מה התכוונת לומר?" 
  תרגול הקשבה פעילה. :מטרה

  דפים ובהם כללים לדובר, למאזין ולמשקיף.  :ציוד והכנה
  מהלך הפעילות: 

  הקבוצה מתחלקת לשלשות: דובר, משיב ומשקיף. 
  ר על עניין שיש לו משמעות רבה. מספ - הדובר

  במילים שלו: "אתה התכוונת לומר ש..."   מנסח מחדש את דברי הדוברהמשיב 
אם הדובר מסכים לניסוח הדברים הוא אומר: ""בסדר". אם לאו, הוא חוזר על הדברים פעם ופעמיים עד  

  שהמשיב קולע לכוונת דבריו.
  שיח:

יינית או שהוא אומר דברים מהרהורי ליבו או דברים שנידמה לו  האם המשיב מקשיב לדברים ומתייחס אליהם ענ
  ? שהוא קלט

  
  מה צריך לעשות כדי לתפוס את תמצית דברי זולתך המאריך, המבלבל דברים ומסבך עניינים? 
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  : להקשיב 4פעילות 
  הבחנה בין הקשבה לבין מתן ייעוץ ועזרה.  מטרה:

  הקשבה" (להלן) כמספר התלמידים בכיתה   –הדף "פעילות לתלמיד  ציוד והכנה:
  להלן, קוראים את השיר ומנהלים דיון לפי השאלות:   דף הפעילותמחלקים  מהלך הפעילות:

  :דיון

  •מה הפעולות שמנסה "המקשיב" לעשות על מנת לעזור? 
  •מדוע אין המספר מעוניין לדעתך בסוגי התגובות של העוזר?

  צבים כאלה בעבר? •האם נתקלתם במ
  •מה אנו למדים מהשיר? 

  

  
  

  כללים לדובר 
  פנה אל חברך בשמו  

  שמור על קשר עין  

  דבר קצר ולעניין  

  אמור דברים שיעניינו את האחרים  

  השתמש במילים נאות  

  דבר כך שישמעו אותך 

  כללים למאזין
 שמע בסבלנות את דברי חבריך  

  ברר את מה שלא ברור  

 סליחה  תקן את דברי חבריך לאחר שתבקש  

  הפגן התעניינות ע"י מבט  

  אל תקפוץ עם עניין חדש שלא שייך לנושא 

  שאלון למשקיף 
 ?האם הדובר פנה אל חברו בשמו  

  ?האם המאזין הקשיב  

  ?האם הדובר דיבר קצר ולעניין  

  ?מה הייתה האווירה  
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    הקשבה -דף פעילות לתלמיד
  קראו את הקטע הבא והשיבו על השאלות: 

  
  להקשיב/ ק' רוג'רס       

  
  כאשר אני מבקש ממך 

  להקשיב לי 
  ואתה מתחיל לייעץ לי, 

  לא את שביקשתיך עשית. 
  

  כשאני מבקש ממך להקשיב 
  ואתה מנסה להשיב, 
  ש ומדוע?איך צריך אני להרגי

  כך ברגשותיי רק פוגע! 
  

  כאשר אני מבקש ממך להקשיב לי 
  ואתה מרגיש שעליך לפתור את בעייתי, 

  אתה מאכזב אותי 
  גם אם זה נשמע לא הגיוני. 

  
  אולם כשמקבל אתה כעובדה פשוטה 

  שאני מרגיש מה שאני מרגיש, אפילו זה לא הגיוני, 
  אזי אינני צריך לשכנע אותך 

  ש בנפשי, ומתפנה להבין את המתרח
  

  מוציא בעצמי את התשובות מתוכי, 
  אז צצות מאליהן התשובות 

  ברורות ונהירות ואינני זקוק כלל 
  
  

  גם רגשות לא הגיוניים 
  הופכים למשמעותיים

  כשמבינים את שהם טומנים, 
  את המקור שממנו הם נובעים.

  
  הקשב, כל שביקשתיך הוא להקשיב, 

  לא לפעול, לא לדבר, 
  רק לשמוע בלי להגיב.  

  
  אני יכול לדאוג לעצמי, 

  אינני חסר ישע 
  אולי חסר ניסיון והססני, 

  אך לא חסר אונים. 
  

  כשאתה עושה משהו למעני 
  שאני יוכל לעשות בעצמי, 

  
  אתה מגביר את חששותיי, 

  מנציח את מבוכתי. 
  

  יתכן שתפילות עוזרות לאנשים
  משום שאלוקים מחריש,

  אינו מייעץ, אינו מארגן 
  הוא רק מקשיב, 

  י לחשוב לבד את הדבריםנותן ל
  ולפתור אותם בעצמך 

  
  לכן, אנא, רק הקשב, פשוט האזן לי 

  בקש,  - אם תרצה לדבר
  חכה רגע לתורך 

  אני אקשיב לך  זוא
  

  שאלות: 
 ?מה הפעולות שמנסה "המקשיב" לעשות על מנת לעזור  
תך בסוגי התגובות של העוזר? מדוע אין המספר מעוניין לדע  
 .האם נתקלתם במצבים כאלה בעבר? הדגם  
 ?איזה סוג הקשבה מבקש המספר  
?מה אנו לומדים מהשיר  
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  מתן משוב 
  

    מטרות:
  המשתתף יכיר את הקשיים הכרוכים במתן משוב ובקבלת משוב.   -  
  המשתתף יתרגל דרכים למתן משוב בונה ולקבלת משוב.   -  
  והבינאישי ולקידום  תתף יעמוד על חשיבות המשוב הבונה לשיפור התפקוד האישי המש  -  

  מטרות הקבוצה.        
  ציוד והכנה:

  כרטיסיות היגדים בנושא.   - 
  כרטיסי בול/זבנג אישיים.   - 
  כללי מתן/קבלת משוב בונה ומקדם.  - כרזה   - 

  מהלך הפעילות:  
    : שיחה פתוחה - שלב א'

  ר לתפקיד? מהו משוב וכיצד הוא מתקש 

  לכל חניך כרטיס זבנג/בול.  ובמרכז החדר את כרטיסיות ההיגדים בנושא.  חלק  וח יהנ . 1

כל משתתף בוחר היגד מערמת הכרטיסיות, קורא אותו בקול ואומר אם הוא מסכים עמו   . 2
  או חולק עליו ומדוע.  שאר חברי הקבוצה מתייחסים באמצעות הכרטיס האישי לנאמר.

  מר.אם חולקים על הנא - זבנג  
  אם מסכימים עם הנאמר. - בול  
  כמה משתתפים, וכן הלאה, עד תום ערמת הכרטיסיות. מנימוקים   ובקש  

    דיון: 
  איך מרגשים כשמקבלים משוב? - 
  מדוע חוששים בני אדם ממשוב? - 
  כיצד ניתן להתמודד עם החששות?  - 
  מה תורם המשוב לפרט/לקבוצה?  - 
  מה תורם המשוב לביצוע המשימה הבאה?  - 
  וע חשוב לתת משוב בתהליך ההכשרה? למי נותנים משוב?מד - 
  מדוע חשוב לתת משוב בעת ביצוע התפקיד?  למי נותנים משוב? - 
    כיצד אנחנו יכולים לתת משוב מאחרים באופן שיקדם אותם וייתן תחושה חיובית לנותן המשוב  - 
  המשוב? ולמקבל   
  

  רות". ג*עובד על פי "אתגר ההתב
  
  

  שלב ב'
    וכל כלל ובקש ור יכרזה שעליה רשומים כללי מתן משוב וקבלת משוב.  הסב וג יהצ .1

  יומית ומן התפקיד. - דוגמאות מהמציאות היום מהמשתתפים לתת לכל כלל     
  מכל זוג להציג דיאלוג שבו ניתן משוב שלילי ודיאלוג שבו ניתן   ובקש .את הקבוצה לזוגות ו חלק .2

  משוב חיובי.     
  : המשוב הבונה  (משוב שנאמר באופן חיובי, מקדם את התנהגות הפרט, ומתוך  שאבנודיון  ונהל  .3

  הוא יוצר אווירה פתוחה, מקבלת וחיובית.)   - כך משפר את האווירה הקבוצתית     
  
  

  נספח
  א.היגדים

  מי שמספר על קשייו, מאפשר לחבריו לעזור לו. .1
  יר לו על כך. אם אדם אינו מסוגל לשנות את התנהגותו, לא רצוי להע .2
  לו.     כדי שחבר יתחשב בי בעתיד, על להעיר לו כאשר התנהגותו מפריעה   .3
  אם אומר לחבר בקבוצה משה חיובי, הוא יחשוב שאני מתחנף אליו.  .4
  אם מישהו לא שאל אותך, אל תעיר לו על התנהגותו.  .5
  לא כדאי לגלות דברים שליליים על עצמנו, כי אז לא יעריכו אותנו. .6
  לא יפה למתוח ביקורת על אדם בפני כל קבוצה.  .7
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אני עשוי לשפר את ההבנה ביני לבין חבר לקבוצה, אם אומר לו מה אני חושב עליו וכיצד אני   .8
  מרגיש כלפיו. 

  אם אומר לחבר את דעתי עליו, הוא עלול להיפגע.  .9
  עצמם.  על  אם אני אגלה דברים על עצמי בקבוצה, גם אחרים יעיזו לגלות דברים .10
  אדם, המרגיש צורך לספר על עצמו, הוא אדם חלש  .11
  

   ב. כרזה
  איך לקבל משוב? 

    התייחסו אל המשוב שאתם מקבלים כהזדמנות להתפתח ולהתקדם.  - 
    היטב. וביבהתגוננות, הקש  ואל תגיב - 
להבין את   ו נס  במיוחד על דברים שלא הבנתם או שלא מקובלים עליכם.  שאלות הבהרה, ושאל - 

  שוב. המ
  היטב את דבריו (שיקוף).  םעל דברי נותן המשוב, כדי לברר אם הבנת כםבמילים שלחזרו  - 
  , בגילוי לב, את ההתנהגות שלך, שגררה את המשוב.ור יהסב - 
  גם "דבריך עוררו מחשבות, או "לקחתי לתשומת לבי את . . ." - 
  שאלו עד מתי ניתן לתקן  –אם יש מקום לבקש זמן לתיקון   - 
  

  ת משוב לזולת? איך לת
דאגו למקום מתאים. מתן משוב במקום שבו אנשים שומעים מקשה על השומע לקבל את   - 

  המשוב ולהגיב.
  עליהם אחריות לפני מתן המשוב.  ווקחדבריכם היטב את בדקו  - 
  קבעו אתו זמן אחר.  –מתאים לו לקיים את השיחה עכשיו. אם לא   אם המשוב את מקבל ושאל - 
  מתוך כוונה לעזור למקבל. דבריכם את  ונסח  - 
בעצה/הערה   מובכל מקרה, סיי  . אין מצב שבו הכול שלילי. חיוביים ן דבריםוציהתחילו ב - 

  חיובית. 
  לציין דברים שהמקבל מסוגל לשנות.   ובחר - 
. מדוגמה אחת  דוגמאותציינו נקודות שיש לכם ביקורת עליהם. תנו כמה בהכללות.  ו אל תדבר - 

  אי אפשר לראות דפוס.  
מקבל המשוב  למשל לתת שאלות מכוונות שעוזרות ל(לפחות כיוון  או תנו רעיונות לשיפור  - 

  .ללמוד ולהתקדם
  את המצב ללא ביטוי שיפוט והערכה. ותאר  - אני"   ימסר" - 
השתמשו בשפת גוף רגועה. הימנעו מביטוי תוקפנות, כעס ולחץ. זכרו שכשאנשים חווים   - 

  המשוב, הם לא יכולים לשמוע מה שהוא אומר.  תוקפנות, כעס ולחץ   מצד נותן 
התייחסו אל ההתנהגות ואל המעשים ולא אל מקבל המשוב. במקום לומר "אתה חסר אחריות"   - 

  אמרו "במקרים רבים אתה לא עומד במשימות שמוטלות עליך", או "כש
  .כם אישיתעלימשפיעה התנהגותו ספרו למקבל המשוב איך  - 
  ל תאריכו יתר על המידה. אל תחזרו על דבריכם וא - 
תנו לו זמן לחשוב על מה שאמרתם לו. אל תצפו שמיד יהיו לו שאלות. לוקח זמן לקלוט את   - 

  הנאמר. 
בסיום המשוב חתרו להגיע לתכנית פעולה לשיפור ושינוי, שמקובלת גם על מקבל המשוב וגם על   - 

  שינוי. נותן המשוב. רצוי שמקבל המשוב יהיה זה שיציע את דרך השיפור וה
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  תקשורת בלתי מילולית ושפת גוף 
בין המורה לתלמידים ובין התלמידים לבין   דיאלוג רציף בדינאמיקה של כיתה לומדת מתקיים

או חוסר  ידיים תנועות     - ף שפת גואמצעות ב לא רק באופן מילולי אלא דיאלוג מתבצעה עצמם. 
המסרים המועברים בשפת הגוף    ו ועוד. פנינהבעות , זווית ראשנו, עמידה , תנוחותידיים תנועות

מילולי יכולים לתמוך  - נקלטים באופן חזק יותר מהמסרים המילוליים. שיבושים בדיאלוג הלא 
במסרים המילוליים שאנחנו מעבירים, או לשבש אותם.  כאשר יש סתירה בין המסר שמעבירה  

יקלט כמסר האמיתי  המסר שי –שפת הגוף שלנו לבין המסר שאנו משדרים במישור המילולי  
  והאמין הוא זה שהועבר באמצעות שפת הגוף.  

יש השפעה  זו  ה. לשפהגוף  בכל פעם שיש סתירה בין שפת גופנו למילותינו, תמיד יאמינו לשפת
  . למילים גדולה הרבה יותר מאשר

שפת גוף היא אוניברסאלית. בכל התרבויות אנשים משתמשים בשפת גוף דומה כשהם פוחדים, 
אותן הרמות של הגבות, אותו   –קים, כשהם נבהלים, כואבים, מאמינים, מתעניינים כשהם צוח

  כיווץ שפתיים, אותו חיוך או צחוק מתגלגל, אותה הסמקה מבושה ומבוכה.   

מודעות לשפת הגוף והכרתה הם כלים חשובים לייעול המסרים שמורים מעבירים ומקבלים  
  מתלמידיהם.  

  לתקשורת בין אישית עם תלמידים:  שפת גוף נכונה –למורים   טיפים
מבוסס על מאמרו של עו"ד צבי יוגב באתר  "זכויות התלמיד":  

Zchuyot/LomdimZchuyot/Maamarihttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/

 m/school/SfatGufMorotMorim.htm  

מורים המשפילים עיניים לדף כשהם מדברים מתקשרים  משדר פתיחות.   – קשר עין . 1
פחות טוב ממורים שלאחר שמביטים בדף, מרימים את עיניהם ומדברים אל התלמידים 

וכך  כל צידי הכיתה למבטו את  שיפנה רצוי כשמורה מדבר כאשר עיניהם מורמות.  
  מדי פעם.   לכיוון שלהםשהמורה מסתכל   יםתלמיד הכל ירגישו 

פוגעים בתקשורת הבין אישית   ,נשענים על השולחן כשהם מלמדיםהמורים   – השענות . 2
משדרת בטחון ולכן   . עמידה זקופה ויציבה בלא להישען ובלא להיתמךתלמידיהם עם

  .  הדברים משכנעים יותר

רים מדברים מאחורי שולחן או פודיום או כיסא או כל חפץ אחר כאשר מו – הסתתרות . 3
מרגישים שלא פוחתת רמת התקשורת הבין אישית שלהם עם התלמידים. כאשר בני אדם 

על אזור   ההמגנ מהווה מחיצה  שילוב ידיים .הם יוצרים מחיצות בינם לבין הזולתבנוח,  
    . רגשותחוסמת בית החזה, הלב ו

תנועה זו נפוצה כאשר כועסים,  -   התלמידים אצבע מורה כלפי  הפניית  -  אצבע מושטת . 4
נחושים בדעתם. האצבע המורה היא  כשאנשים מבקרים או כשמדברים בלהיטות, כש

"רעה" ומבקרת ויוצרת ריחוק, היא זו שמנופפת בהענשה ועושה "נו, נו, נו". זו האצבע 
המצווה פקודות. רצוי  המצליפה כמו שוט. זו האצבע המסלקת ילד מהכיתה. זו האצבע 

  לא להשתמש באצבע המורה כאשר מלמדים.  

כאשר מורים משחקים עם עט או חפץ אחר בידיהם כשהם מדברים  – אחיזה בחפצים . 5
תת מודע שדר של חוסר בטחון, מצוקה או אי נוחות. עצם  באופן  לתלמידים מועבר

  . בפועל הפעולה משדרת זאת לבני שיחנו גם אם איננו מרגישים כך

הי תנועה אנטי חברתית בכל התרבויות בעולם. בתנועה זו  זו  -  יים על המותנייםיד . 6
  ריחוק.משדרת 

פוגע  ה הסתרה  של  מסר מעבירות כפות ידיהם מוסתרות מאחורי גבם    – ידיים מוסתרות . 7
  בתקשורת הבין אישית.  

    . נתפסות כזלזול או עצלות כיסיםשיחה, דיון או הרצאה כשהידיים ב– ידיים בכיסים . 8
ש חשיבות לצורת הכנסת הידיים לכיסים. כאשר אדם מכניס את כל כפות הידיים  י

לכיסים מתקבל שדר שלילי, או שהמורה מסתיר משהו או שאינו מרגיש בנוח. כאשר  



 109

אדם מכניס רק את שני אגודליו לכיסים כאשר כפות הידיים בחוץ מצטייר המורה כמנסה  
  להרשים, כבעל אגו נפוח. 

דר שמורים מעבירים כשהם מדברים עם ידיים שמוטות לצידי גופם הש – ידיים רפויות . 9
  - שלילי, בד"כ משדר אכזבה, כישלון או עצב. כשאנו נכשלים ואומרים "אוף לא הצלחתי" 

 –הידיים נשמטות מטה לצידי הגוף. כשאנו מאוכזבים ואומרים לדוגמא "כמה חבל" 
בה, כישלון או עצב ועושים זאת הידיים נשמטות לצידי הגוף. גם אם איננו מרגישים אכז

הכרתי שמפורש ע"י התלמידים. מורים - בשם "הנימוס" או "הרשמיות" זהו השדר התת 
מוכשרים מדברים כשלפחות אחת מידיהם נמצאת בין גובה המותניים לגובה הכתפיים. 

  לעולם לא נראה אותם מדברים כאשר שתי ידיהם שמוטות לצידי הגוף.  

: כאשר רק הראש מופנה לכיוון התלמיד  לכיוון התלמיד השואלהפניית הגוף והרגליים   .10
השואל ושאר הגוף מופנה למקום אחר, התקשורת הבין אישית נפגמת. מחקרים מצאו כי  
כאשר הראש והגוף מופנים כלפי התלמיד לו אנו עונים, התקשורת הבין אישית משתפרת 

י יותר, והקרבה והנכונות  והתלמיד מרגיש בתת מודע כי המורה מתייחס אליו באופן איש 
 ללמוד עולה.

  

  
  

  מה אני משדר? 
  מטרות:

  המשתתפים יהיו מודעים לכך שיש תקשורת שאינה מילולית.  - 
  יפתחו רגישות לשדרים ללא מלים וילמדו לפענחם. - 

  .  טלוויזיה: ציוד והכנה
  מהלך הפעולה:  

  שלב א' 
כל  ה במעגל.  ישבו  הישיבה,   משתתף משתתפים  סדר  פי  על  בעזרת    בתורו,  כלשהי  הרגשה  ישדר 

  ידי צורת הישיבה).- חוסר נוחות על - איבר אחד בגופו (למשל  
  ינסו לזהות מהי ההרגשה ששודרה.   המשתתפיםשאר 

  אפשר לקבוע שכל ההרגשות ישודרו באותו איבר, למשל ביד.
  הערה מתודית:

דבר להביע  מנסה  אדם  שכאשר  הוא,  כלל,  בדרך  לעין  הבולטים  הדברים  בע- אחד  איבר  מה  זרת 
הסב  בהבעה.  משתתף  גופו  כל  כאשר    ואחד,  שלמשל,  לכך,  המשתתפים  לב  תשומת    משתתף את 

אחד   כמשדר  פועל  גופנו  שכל  מראה  זה  האין  כעס.  יביעו  פניו  גם  ידו,  בעזרת  כעס  להביע  ינסה 
  שחלקיו מתואמים זה עם זה?

תבקש אם  גם  זאת  לראות  ה  ותוכלו  אחת,  ובעונה  בעת  להביע,  המשתתפים  שונות  מן  בעות 
  כעס בידיים ושמחה בפנים.  - באיברים שונים. למשל 

  טלוויזיה ללא קול  - שלב ב'

  מהלך הפעולה:  
(כפתור עוצמת הקול סגור).    ולימול מקלט הטלוויזיה והפע   המשתתפיםאת    ורכז אותו ללא קול 

יות,  רצוי שיהיה זה סרט שבו משתתפות שתיים או שלוש דמו   .הקטע שיוצג יהיה בן מספר דקות
  אך אפשר לצפות גם במהדורת חדשות וכו'. 

ללא בסרט  הצפייה  הסב - לפני  מתרחש    למשתתפים  וריקול,  מה  לעצמם  ולדמיין  לשער  שעליהם 
  משתתף וזאת לפי הבעות הגוף, הפנים והאיברים השונים. לאחר הצפייה בקטע, כל   - בקטע המוצג  

למצב   (נסה להגיע  שהוצג  לגבי הקטע  גירסתו שלו  על פי מה הם  ידווח מהי  ינמקו  שבו החניכים 
  קבעו את גירסותיהם). 

התרכז    מושי לכן  בקטע,  נאמר  באמת  ומה  האמת  מהי  למעשה  יודעים  אנו  אין  זו  בפעולה  לב: 
  בנימוקים של כל גירסה. 

  הערה מתודית:
לאחר השיחה ואז אפשר יהיה  אם יש לכם אפשרות להקרין פעם שניה את אותו קטע, עשו זאת  

  . התלמידיםות השונות של לאמת את ההשער
  
  

  שידור משותף  - שלב ג'
  מהלך הפעולה:  
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אחד:    תלמידיםרביעיית   אדם  של  פעילות  פנים,    תלמידמציגה  הבעות  מבצע  השני  מדבר,  אחד 
ורביעי   ידיים  תנועות  מבצע  כאדם אחד,    - שלישי  יראו  שהארבעה  כדי  רגליים.    התלמיד תנועות 

השחי של מבצע הבעות הפנים, המסתיר את ידיו  - לבתי המניע את הידיים משחיל את ידיו מתחת  
מאחורי גבו. מבצע תנועות הרגליים יושב על כסא מאחוריהם, כשרגליו בולטות בין רגלי חברו או  

  מצידן. המדבר מסתתר מאחורי כולם. 
  

  דיון ושיחת סיכום:
  המשתתפים יביאו דוגמאות של חבריהם להבעת כעס, שמחה, עצב. 

  שתמשו? באילו חלקי גוף ה - 
  כיצד שידרו?  - 
  האם הצליחו במשימות?  - 
  מה למדו מן התרגיל?  - 

  הערה מתודית:
ידיים   תנועות  מבצע  שני  פנים,  הבעות  ומבצע  מדבר  (אחד  בשלישיה  משותף  שידור  להציג  ניתן 
ושלישי מבצע תנועות רגליים, או: אחד מדבר, שני מבצע תנועות ידיים ושלישי מבצע הבעות פנים)  

  ד מדבר ומבצע הבעות פנים ושני מבצע הבעות ידיים). או בזוג (אח
  

 
  

  תקשורת בלתי מילולית עם שדרים מוטעים 
  שדרים בשרשרת 

לתלמידים   :המטר האפשרות,    להמחיש  את  לזכור  עלינו  ולכן  שדרים  בקליטת  לטעות  שאפשר 
  שאולי אנו קולטים את רגשותיהם ומחשבותיהם של חברינו בצורה בלתי נכונה. 

  אין. : ציוד והכנה
  מהלך הפעולה:  

רביעי    הוציאו מתנדב  לחדר.  מחוץ  אל  מתנדבים  כלשהי:  ששלושה  בהרגשה  יבחר  בחדר,  ישאר 
אותה   ויאמר  וכו',  הפתעה  צער,  כאב,  כעס,  ינסה    לתלמידיםשמחה,  הוא  את  שבחדר.  לשדר 

בגופו ובפניו לאחד המתנדבים שיוכנס לחדר. הלה ינסה לקלוט מהי ההרגשה המשודרת,  ההרגשה  
וינסה לשדר אותה למתנדב הבא שיוכנס לחדר, בכל צורה שירצה (למשל, אם הראשון שדר לשני  
כאב בעזרת ידיו, השני רשאי לשדר לשלישי את ההרגשה בהבעות פניו, ידיו או בכל צורה שיחבר  

  לעצמו). 
לשאר   שקלט  ההרגשה  את  ישדר  האחרון  שהמתנדב  עד  למתנדב,  ממתנדב  ההרגשה  תשודר  כך 

עלהחניכים.   מתנדב  כל  יספר  לאחר  - כעת  מקודמו.  הבין  מה  ההתחלה,  אל  הסוף  מן  הסדר,  פי 
משחק אחד או יותר, הסב בקצרה את תשומת לב חניכיך לכך, שחלק מן השדרים נקלטו בצורה  

  בלתי נכונה. חישבו יחדיו, לרגע, באיזו מידה תופעה זו אופיינית בחיים בכלל. 
  

  גירסה נוספת:
  לנחש מה ניסה כל מתנדב להביע.   התלמידיםעו את תפקידם, ינסו שאר לאחר שכל המתנדבים ביצ

  
  מהו מקור הטעות בהבנת השדר (שפת הגוף)?  דיון:
  מה המסקנות מכך.         
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  טיפוח מעורבות תלמידים בכיתה ובקהילה * 
"החשוב ביותר הוא החיבור בין רגש לקוגניציה, כדי ליצור מנהיגות אישית, חברתית  

יכולתו של האדם לגייס  –ותרבותית. עלינו לפתח שני סוגי מנהיגות: מנהיגות עצמית 
גיוס אחרים   –על - עוצמות רגשיות וקוגניטיביות להשגת מטרות ראויות, ומנהיגות

  למען מטרות חברתיות, ערכיות. 
  

על, למעשה שתיהן תוצר של מפגש בין רגש - הן מנהיגות עצמית והן מנהיגות
  שר יש תמיכה רגשית היא מאפשרת לתחום הקוגניטיבי להתפתח..." לקוגניציה. כא

  
  י ד"ר עודד בן מנחם, פדברים מ

לקוחים מתוך "תפוז כתום" כתב עת פדגוגי לחדשנות ויזמות, הוצאת הגף לניסויים 
(עמ'  2003 –ויזמות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך התרבות והספורט, תשס"ד 

13(  

  
  
  
  
  
  

  מנהיגות
    תוועדו 

  התנדבות בקהילה
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  מנהיגות 
 

  מהי מנהיגות ומה חשיבותה?
          מטרות:

  .המשתתף יגדיר לעצמו את הדגשים האישיים שלו בנושא המנהיגות  

     המשתתף יעמוד על מורכבות המושגים "מנהיג", "ומנהיגות" תוך הבנת מקומו  
  המרכזי של מנהיג בחברה.  

  צועות בריסטול., ר דפי מקורותציוד והכנה: 
    :מהלך ההפעלה

  ולנמק את בחירתו:  הבא מכל משתתף להשלים את המשפט   ובקש   .1
מכל תקופה, מן   "כשאני חושב על מנהיג, אני רואה מול עיני את   . . . .  (המנהיג יכול להיות 

  . )העבר או מן ההווה, מכל תחום ואפילו דמות ספרותית
  על הלוח את הנימוקים שהועלו .  רשמו   .2
משתתפים  ה  מתוך לקט המקורות שלהלן מספר מקורות ההולמים את רמת  וים:  בחרבצוות .3 

  לכל צוות מקור אחד לעיון.  ווחלק 
כל צוות יתכונן לדיווח במליאה על ידי בחירת היגד מרכזי מהמקור או על ידי ניסוח היגד  

מרכזי שמשקף את מאפייני המנהיגות שבקטע. על המשתתפים אם הם מסכימים עם הנאמר  
  ומה הן הערותיהם. 

אפייני  דיווח במליאה:  הצגת ההיגדים ומה הן על ידי נציג הקבוצה.  רשום על הלוח את מ  .4
    . המנהיגות שהציגו המשתתפים

  דיון על הנקודות הבאות:. 5 
  מה ניתן ללמוד ממגוון האסוציאציות וההתייחסויות שעלו בסבב הראשון ובסבב השני    -   

  ? לאור העיון במקורות     
  תנגדותכם? העם אילו מסרים אתם מסכימים אילו מסרים מעוררים את   -   
  מהם התפקידים שהמנהיג ממלא בקבוצה?   -   
  האם כל אדם הוא מנהיג פוטנציאלי, או שיכולת ההנהגה היא תכונה מולדת?   -   
מנהיג?     האם יש תכונות הכרחיות למנהיג?  האם יש תכונות שתמנענה מאדם להיות    -   

  נמקו. 
  מהם יחסי הגומלין בין המנהיג לקבוצה?        - 
  

  מקורות לפעילות:
  : כל קבוצה תעסוק במקור ידע שונה.  להלן פירוט המקורות: למנחההערה 

  שם המקור   מה מדגיש כל מקור 
  . "העולם מדבר והילדים מתים" 1  חשיבותה של הנהגה 

  רון בן ישי "ידיעות אחרונות"  -    
  . "פוליטאה" (ספר המדינה")2  יד הנהגה מחירה של הימנעות מלקיחת תפק

  . קטע מתוך המאמר "מנהיגותו של   3  מהי מנהיגות ובמה היא נבחנת? 
  מיכאל קרן  - משה"     

  ברטרנד ראסל   - . "שלטון" 4  הצורך במנהיגות 
מנהיגות היא פונקציה של תפקיד ולא של תכונות  

  אישיות 
  . האנציקלופדיה למדעי החברה5

  ות" "מנהיג - הערך     
  . "בתוקף המציאות" 6  תפקיד המנהיג כמוביל ומכוון

  יהושפט הרכבי  -    
אין המנהיג יכול לדרוש דרישות שהציבור אינו  

  יכול לעמוד בהן 
  . "הנסיך הקטן" 7

  סנט אכזופרי- אנטואן דה -     
  . "הצפרדעים מבקשות להן מלך" 8  הציפיות ממנהיג ומחירן 

  מתוך "משלי איסופוס"  -     
  . "תסמונת דוליסינאה" 9  ה של המנהיג הכריזמ

  אבן - שולמית הר    
  טונג" - טסה- . "משנתו של מאו10  יתרונות וקשיים - צוות מוביל 
  מיכאל בר זוהר  - . "בן גוריון" 11  חזון ומעשה 

  קטעי מקורות להפעלה: מהי מנהיגות ומה חשיבותה 
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  1מקור מס' 

  והילדים מתים" - מתוך:  "העולם מדבר 
  ישי מאת:  רון בן 

  ידיעות אחרונות 
  
  

"תראה", אומר לי חוסיין סעדאת, פליט כורדי, מורה לאנגלית, תוך שהוא מצביע על  
סיר מלא בשלג עכור: "ידו של סדאם חוסיין רודפת אותנו עד לכאן. הלכלוך השחור  
הזה בא מכוויית, העשן השחור של בארות הנפט הבוערות שם יורד עלינו עם הגשם  

בגדו בנו כי אין לנו נפט אבל את החרא של הנפט אנחנו מוכרחים  והשלג. האמריקנים 
  עכשיו לשתות". 

  
היעדר אירגון וסדר מינימאליים בקרב הפליטים מחמיר את המצב עוד יותר.  

ים אין הנהגה או  - לעשרות אלפי המשפחות סדר גודל של אוכלוסיית חולון ובת
או להשליט סדר בעת   נציגות כלשהי. אין מי שינסה לשאת ולתת עם השלטונות,

חלוקת המזון. איש לא דואג לתנאי תברואה מינימאליים במאהלים המאולתרים.  
צואת אדם ומה שנשאר מהכבשים והעיזים שנשחטו למאכל, פזורים על כל צעד  

  ושעל בינות לאוהלים. רק הקור המקפיא מונע התפרצות מגיפה בקנה מידה גדול.
  

           * * *  
      

  ם, אנשים ספונטניים ואינדיבידואליסטים ללא תקנה", אומר סעדאת. "אנחנו הכורדי
  

אנו מבוססים יחד בזוהמה. הבעת פני הסגירה כנראה את תחושותי, והוא מסביר בטון מתנצל:  
"כן, ככה זה, רובנו פועלים גם כאומה וגם כבודדים על פי תחושות ודחפים של הרגע, בלי לחשוב  

  שאנחנו נמצאים כאן". כך. זו גם הסיבה - מה יקרה אתר
  

  
  2מקור מס' 

    מתוך "פוליטאה" ("ספר המדינה"), א'
  מאת: אפלטון  

  188הוצאת שוקן, עמ'  
  

"והנה על כן", אמרתי אני, "אין הטובים נכונים למשול לא לשם כסף ולא לשם כבוד. שכן אינם רוצים  
המשרה, ולהיקרא גנבים;  לדרוש בגלוי שכר על משרתם ולהיקרא שכירים, אף לא לקבלו בחשאי מכוח  

וכן לא לשם כבוד, כי אינם שואפים לכבוד. לגביהם יש, אפוא צורך בכפייה ובעונש, וכנראה מתוך כך  
נחשב לגנאי, כשאדם פונה מאליו אל השלטון, בלי שימתין לשעת הכפייה. והגדול בעונשים לאדם הוא  

נכון   יהא  לא  הגרוע ממנו, אם הוא עצמו  נתון למרותו של  שמאימת העונש הזה  שיהא  ודומני  למשול. 
מושלים ההגונים, שעה שהם מושלים, ואינם פונים, אפון אל השלטון כאל דבר טוב, ולא כאילו ימצאו  
בו טובת הנאה, אלא כאל דבר שבהכרח, ומשום שלא מצאו אנשים טובים מהם עצמם, או שווים להם  

של אנשים טובים, יתחרו בה על הימנעות  בערכם, שבידם יפקידוהו. שאמנם נראה, כי לכשתקום מדינה  
משררה, לשם שעכשיו מתחרים על שררה, ואזי ייראה לעין, שהמושל האמיתי בתכלית האמת אינו עשוי  

יבחר לקבל תועלת מידי    - לבקש תועלתו שלו, אלא תועלתו של הנתון למרותו, וכל המכיר לדעת זאת  
לעצמו.   טרחה  וירבה  לזולתו  יועיל  אשר  תחת  מזולתו,  אינני  בחינה  משום  לתראסימאכוס,  1ובכן,  ה 

  שהצדק הוא תועלת החזק יותר. אולם בעניין זה נעיין נא פעם אחרת". 
  

 
  
  

  3מקור מס'   
  מתוך "מנהיגותו של משה" 
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  מאת: מיכאל קרן 
  1981"סקירה חודשית", 

  
  מיהו משה? 

  שה איננו גיבור. מ - יותר משאנו למדים מן הטקט המקראי מיהו משה, אנו מגלים מה משה איננו 
  

י"א).   ג',  (שמות  ממצרים"  ישראל  בני  את  אוציא  וכי  פרעה  אל  אלך  "כי  שואל,  הוא  אנוכי",  "מי 
ואולי אפילו את חרדת המנהיג מפני האחריות    - הטקסט מדגיש שוב ושוב את ההיסוס ואת הענווה  

ד, ט, .אומר הא יש העתיד לשאת  העתידה להיות מוטלת עליו. "כבד פה וכבד לשון אנוכי" (שמות 
שבזמן   משום  דבר,  ללמדנו  כדי  בה  יש  זו,  בפרשה  המתוארת  הצניעות  בעתיד.  מרשימות  דרשות 

  - שנרתם לתפקידו כבר היה משה ידוע כחדור אולי לא בחזונו של מנהיג, אך לפחות בזעמו של מורד  
סטרטגיה  זה מכבר הרג לפחות נוגש מצרי אחד, שהיכה אחד מבני עדתו. אלא שאן דומה תיכנון א

מנהיגות   לכל  מרכזית  הינה  זה   הבדל  והבנת  עבדים,  מרד  של  להנהגתו  שלמה  אומה  לשחרור 
  אפקטיווית. 

  
והמלינים   המתלוננים  כאשר  גם  פוסק  אינו  זה  ודיאלוג  אנשיו,  עם  מתמיד  דיאלוג  לו  שיש  אלא 

משלוותו   הוציאו  ביותר  ואור   - כמדומה    - העיקשים  בדבר  "אכנו  עצמו:  הקב"ה  את  ישנו"  אפילו 
ובהזדמנויות אחרות, שבהן    - (מדבר י"ד, י"ב). התערבותו של משה לטובת המתלוננים במקרה זה  
המובטחת   לארץ  הדרך  את  לנטוש  לרצות  לעם  המדבר  של    - גרמו תלאות  מקיומן  כנובעת  נראית 

שתי תכונות הכרחיות למנהיג בעל חזון: התכונה הראשונה היא תחושת החלטיות, המביאה אותו  
אנושית  להתמי חמלה  היא  השנייה  התכונה  ציפיותיו;  את  תואם  אינו  העם  אפילו  במשימתו  ד 

  פשוטה והבנה לסבלותיהם של אלה, שאותם הוא מוביל לקראת המטרה...
  

משה משתמש בתבונתו ככל שיכול אדם לעשות זאת על מנת להבטיח, כי הפוליטיקה הנקוטה בידו  
  תהיה אחראית. 

  
לגאוניות.   זהה  אינה  ויסודי,  תבונה  מוקדם  חישוב  על  המבוססות  לבחירות  מתייחסת  תבונה 

במונחים של אפשרויות עתידיות ושל מיגבלות עכשוויות. משה לא היה גאון אסטרטגי, אך הוא היה  
ושל   של המיגבלות  ברורה  כוללנית של המצב, על ראייה  על סקירה  מנהיג, שהחלטותיו מבוססות 

כפו הוא  שאליהם  החיצוניים,  אל  האילוצים  בדרך  העיקר  לבין  הטפל  בין  להבחין  יכולת  ועל  ף, 
המטרה המבוקשת. ראו, למשל, את ההוראות שנתן למרגלים, שנשלחו לתור את ארץ כנען. משה  
מוטרד לא רק בשאלה, אם עממי הארץ העתידה להיכבש הינם חזקים או חלשים, רבים או מעטים,  

כ לאו,  אם  היטב  מוגנות  יושבים  הם  שבהן  הערים  מצב  ואם  בדבר  מפורט  מידע  גם  מבקש  אם  י 
לארץ    - הארץ   להיכנס  לא  החלטתו  לא.  או  מיוערת  היא  ואם  ענייה  או  עשירה  היא  אחת    - אם 

אינה מבוססת על הדו"ח הפסימי של מרבית המרגלים וגם לא על    - ההחלטות החשובות ביותר שלו  
הערכת   על  מבוססת  החלטתו  יותר;  סמך  שעליו  האופטימי,  המיעוט  לאחר  דו"ח  מחודשת,  מצב 

להיכנס   מוכן  אינו  הנוכחי  הדור  כי  מבין,  הוא  המרגלים.  של  דיווחם  על  העם  תגובת  את  ששמע 
לארץ, ומחליט להשאיר את ביצוע המעשה לדורות לעתיד לבוא. כאשר אלה הלהוטים לפלוש לארץ  
המתעקשים  שההרפתקנים  לכך,  וממתין  נכנע  אינו  משה  להחלטתו,  נשמעים  אינם  מקרה    בכל 

  כפי שאכן קרה.  - להיכנס בכוח אל הארץ, ללא הכנה מספקת, ילמדו את הלקח בדרך הקשה 
  

משה מעולם לא הוצג כאסטרטג צבאי דגול במיוחד. אפילו במלחמה הראשונה של יציאת מצרים  
תפקידו להרים את    - ממלא משה תפקיד "אזרחי" מאוד    - המלחמה בעמלק, במערכה ברפידים    - 

לוודאי   (קרוב  עוזרו הצעיר, מבצע את המלאכה.  ידיו  יהושע,  כאשר  הגבעה,  ראש  מעל  בתפילה) 
משה לא זכה לתהילה בשל תוכניותיו המחוכמות להתגברות על התנגדות האויב, כגון אלה שניתן  
שאין   החלטה  הינה  הצבאי,  בתחום  קיבל  שאותה  אחת,  שהחלטה  אלא  "יהושע".  בספר  למצוא 

ך בכוחך לקראת המקרים שבהם יהיה השימוש בו חיוני.  ערוך לה: הכה רק במקרה הצורך, וחסו
וכך, למשל, אין משה מהסס לצוות על מלחמת חורמה בעמלק "מדר דר" (שמות י"ז, ט"ז), כנראה  

  קיום אינו אפשרי. פקודה זו עומדת - י דוכ עקב הערכה
קשר  איתם  ליצור  מנסה  הוא  האדןמים.  עם  מאבק  למנוע  משה  של  לנסיונותיו  גמורה    בסתירה 

בהם.   להילחם  מבלי  בקירבם  בטוח  מעבר  לעם  להבטיח  כוחו  בכל  מנסה  ואף  מספר  פעמים 
"במסלה נעלה, ואם מימך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם, רק אין דבר ברגלי אעבורה" (במדבר כ',  

מהלך    - י"ט). כאשר מסרבים האדומים לתת לעם לעבור, ומאבק הכוח מתחיל, פונה משה לאחור  
שיהיו לו השלכות פנימיות, הצורך לעקוף את ארץ אדום גורם לגל מחודש של    שאינו עובר מבלי

כדי לבצע   על אודות תהליך קבלת ההחלטות של משה  יודעים מספיק  ושל טענות. איננו  תלונות 
נהג   כי אם  שגיונותיו,  פי  נהג על  הוא לא  כי  בוודאות  ניתן לקבוע  זאת  יחד עם  נוספות.  הכללות 

שימוש כדי  תוך  עצם    בתבונה,  את  המהווה  עיקר,  לבין  טפל  בין  הבחנה  של  האנושית  ביכולת 
  מהותה של האחריות. 
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  4מקור מס' 

  מתוך: "שלטון" 
  מאת: ברטרנד ראסל 
  18הוצאת עם עובד, עמ' 

  
אי השוויון בחלוקתו של השלטון היה קיים בחברת האדם מאז ומעולם, עד היכן שידיעתנו מגעת.  

פ ומקצתו  מבחוץ  הכרח  פרי  הקיבוציים  מקצתו  המפעלים  רוב  האדם.  בנפש  המצויים  גורמים  רי 
אינם בני ביצוע אלא אם הם מכוונים בידי גוף מושל. אם יש לבנות בית, מן הצורך שמישהו יקבע  
יהא מסור לתהפוכות   ברזל, אי אפשר שלוח הזמנים  תכניתו; אם יש להסיע רכבות על פני מסילת 

ש חדש, מישהו מוכרח לקבוע את כיוונו. אפילו ממשלה  רוחם של נהגי הקטרים; אם יש לסלול כבי
שנבחרה באורח דמוקרטי ממשלה היא, ועל כן הכרח הוא, מטעמים שאין להם עניין לפסיכולוגיה,  
מפעלים   של  להצלחתם  תנאי  והוא  לפקודות,  המצייתים  ואנשים  פקודות  הנותנים  אנשים  שיהיו 

ולא כל שכן העובדה שא. השוויון של השלטון    קיבוציים. אולם עצם העובדה שסדר זה אפשרי הוא,
במושגים   אלא  לבאר  יכול  אתה  אי  טכניים,  גורמים  פי  על  המחויב  השיעור  על  למעשה  עולה 
פסיכולוגיים ופיזיולוגיים של היחיד. יש בני אדם שמטבעם הם נוטים לצוות ויש בני אדם שמטבעם  

אדם ממוצעים, שבמצבים ידועים  - של בני הם מטים לציית. בין שני קטבים אלה משתרע הגוש הגדול 
  הם נוטים לצוות ואילו במצבים אחרים הם מעדיפים להיכנע למנהיג. 

  
  

  5מקור מס' 
  הערך: "מנהיגות"

  מתוך אנציקלופדיה למדעי החברה 
  

אישיות   טיפוסי  לגלות  או  למנהיגים  כביכול  הסגוליות  אופי  תכונות  לאתר  הניסיונות  נכשלו 
ם. הוכח, כי אנשים שהם מנהיגים בקבוצה פלונית הם מונהגים בקבוצות  "מנהיגותיים" מעצם טבע

נמצאו   ה"מנהיגותי"  האופי  את  לכאורה  המאפיינות  מסוימות,  אופי  תכונות  להיפך.  וכן  אחרות, 
בקרב החברים השונים בקבוצה, מנהיגים ושאינם מנהיגים גם יחד בימינו יוצא המחקר מן ההנחה  

של פונקציה  היא  המנהיגות  כושר    כי  אחר:  לשון  אישיות.  תכונות  של  ולא  מסוימים  תפקידים 
המנהיגות ושיעור תוקפו נובעים ממילוי תפקידים מוגדרים בתוך הקבוצה החברתית, הרואה אותם  

  כתפקידי מפתח אשר במילוים התקין תלויים קיומה, שלומה ורווחתה 
      
    

  6מקור מס' 
  מתוך "בתוקף המציאות"

  מאת יהושפט הרכבי 
  88-81מוסד ון ליר, ירושלים תשמ"א, עמ'  הוצאת

  
המנהיג הדגול עומד בפרץ בפני תגובות אינסטנקטיביות של עמו הבאות בדחף רגשות ויצרים. פעמים  
המנהיג   זהו  מחושבת.  בלתי  לתגובה  הנסער  עם  נטיות  מרסן  ופעמים  נפחד  עם  ידי  מאמץ  הוא 

ה פופולארית מתוך שיקול דעת שזהו צו  המנהיג, המחנך, המורה. פעמים הוא נוקט מדיניות שאיננ 
וביכולתו   לעמו  בתוכחתו  מתבטא  כוחו  כנתון.  מקבלה  ואינו  הקהל  דעת  את  מעצב  הוא  השעה. 
לשכנעו בדרכו. הוא מחנך את עמו לתבונה מדינית להכיר באילוצי המציאות, אולם גם כיצד לנהוג  

העם.   יתאמץ  אם  ההישגים,  את  ולהגדיל  המציאות  על  להשפיע  יוצא  כדי  פועל  הוא  פופולאריותו 
  ממנהיגותו.

נון אשר רוח בו'   נגד רוח של כל    - חז"ל הסבירו את הפסוק: " 'קח לך את יהושע בן  שיכול להלוך 
  אחד ואחד" (ספר האגדה, ספר ה', ע' רכ"ב). 

  
יכול להיות מנהיג הנוהה אחר דעת הקהל, ואפילו שיש לו ביקורת על סגמתה, הוא כה רגיש לדעת  

לכוון את דעת הקהל.    הציבור כלל  שאינו מתאמץ  למען הבטחת מנהיגותו,  חפצו  וחותר למלא את 
יש מנהיג שמנצל את התגובות   יוצא מפופולאריותו.  פועל  זהו המנהיג המונהג. הלה מנהיגותו היא 
ובפיו   לעם  והמחניף  ומאוויים  פחדים  המטפלל  יצריו,  המשלהב  בעם,  הרווחות  האמוציונאליות 

מרגיעו מביא  בשורות  הלה  הדמגוג.  המנהיג  זהו  מחמאות.  ולהרעיף  לשבח  מרבה  הוא  ונחמות,  ת 
  לפרימיטיביוציה של המחשבה הציבורית בהורדתה לתחום התגובות האינסטינקטיביות.

  
  7מקור מס' 

  מתוך: "הנסיך הקטן"
  סנט אכזופרי- מאת: אנטון דה

  1964הוצאת עם עובד, 
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  נא לשמש כי תשקע... - המלך טוב, יצווההנני רוצה לראות בשקיעת החמה... אם על  

הים, ואלו  - תוגה או להפך לעוף- לו ציויתי על אחד מאלופי לדאות כפרפר מפרח לפרח, לחבר מחזה
  באלוף או בי?  - שאל המלך  - במי משנינו יהיה האשם  - נמנע אותו אלוף מלמלא אחר פקדתי 

  השיב הנסיך בתוקף  - בך! 
ר אדם  מכל  לדרוש  יש  המלך  קרא  יכוון  נכון!  התבונה  יסודות  על  רק  לעשות.  מגעת  שידו  מה  ק 

יקומו ויתמרדו. רשאי אנוכי לדרוש משמעת,    - השלטון. אם תצווה על בני עמך להטיל עצמם הימה  
  משום שפקודותי מתקבלות על הדעת. 

דעתו    - השמש שלי?  - ושקיעת היה מסיח  זה מציג שאלה שוב לא  הזכיר הנסיך הקטן. כיוון שהיה 
  ממנה. 
הממשל  - תראה את השקיעה אשר בקשת, ואנוכי אדרוש זאת בכל תוקף. אך בהתאם לחכמתראה  

  שלי רצוני להמתין עד שיהיו התנאים נוחים לכך. 
  שאל הנסיך הקטן.  - אימתי יקום הדבר? 

  העיתים ואמר: - המלך הציץ בכרך עבה, לוח
עוד הערב, סמוך לשעה   בשעה...  עי  7.40הדבר יהיה בקרוב...  לי  ואז תראה במו  איך מצייתים  ניך 

  וממלאים אחר פקודותי! 
התחיל   וכבר  הפעם,  החמיץ  שהוא  השמש,  שקיעת  על  הצטער  הוא  ופיהק.  חזר  הקטן  הנסיך 

  משתעמם במקצת. 
  הנני ואמשיך בדרכי!  - אמר הנסיך הקטן   - מה לי כאן 

  
  

  8מקור מס' 
  הצפרדעים מבקשות להן מלך -מתוך: "משלי איסופוס" 

  מאת: איסופוס 
  מוסד ביאליק הוצאת 

  
את  זוס  ראה  מלך.  עליהן  שישים  זוס,  אל  שליחים  ושלחו  שבתוכן  מן ההפקרות  סבלו  הצפרדעים 

עץ לתוך האגם. תחילה נבהלו הצפרדעים מעוצם המכה וצללו אל תחתית  - תמימותן והשליך להן בול
ל והגיעו  בו  לזלזל  והחלו  למעלה  עלו  תנועה,  בלי  מונח  העץ  כשהיה  כך,  אולם אחר  כך, האגם.  ידי 

זוס   אל  שנית  ובאו  כזה  מלך  להן  בהיות  מקופחות  שהן  הצפרדעים,  הצטערו  גביו.  על  וישבו  שעלו 
וביקשו ממנו שיחליף להן את השליט באחר, הואיל והקודם הוא נרפה ביותר. כעס עליהן זוס ושלח  

  מים. שתפסן וטרפן.- להן נחש
  משיהיו זריזים ופועלי און.משל זה מלמד, כי מוטב שיהיו המושלים נרפים ולא רשעים, 

  
  

  9מקור מס' 
  מתוך: "תסמונת דוליסינאה*

  אבן - מאת: שולמית הר
    84,  80הוצאת כתר, עמ' 

  
הכאריזמה לבדה אינה מנהיגות: היא הבטחה מתמדת של מנהיגות, הבטחה שאינה מתגשמת  

וב.  ועל  במציאות אלא לטווחים קצרים. משום מה אנשים בתוכנו זקוקים להבטחה כזאת, שוב וש
מנת לשמוע אותה שוב ושוב הם מוכנים אפילו למחוק כל אותם מקרים, המתרבים  והולכים עם  

השנים, שבהם המנהיג שלהם הבטיח ולא קיים, נטש את המערכה, או פשוט  שיקר. כאמור,  
התדמית הראשונה היא הנחרתת מדובר כאן במשחק הדדי מסוים, שבו שני  הצדדים עובדים על  

יות אלה של אלה, כאשר הכאריזמאטור מבקש להיניק לא פחות משהקהל שלו רוצה  בעיות נפש
לינוק, ולהיפך. המשחק ניזון מהנקה הדדית. אבל מה לכל זה ולהנהגת עם או מדינה, הנהגה  
דמוקראטית העומדת במבחן השנים, ולא לשעתה בלבדו נפוליון, שבשמו ולמענו נהרגו מאות  

במחציתם לא יכול היה לשהות מחמת ריחם, ריח חיילים, שהיה   אלפים, במציאות שנא את חייו;
למעלה מכוחו. וכאשר נפצעו, מצווה היה בלי היסוס על הפקרתם. אין אולי בעולם סיפור עצוב  

כסיפור ששמעה הכותבת פעם מפי שלונסקי: המלה הרוסית לקבצן עלוב, צ'ראמיז'ניק, גזורה מן  
ה שבה נאלצו חיילי נפוליון הקפואים, הגידמים, הפצועים  המלה הצרפתית "שר אמי", ידיד יקר, מל

הרעבים, המופקרים לעולמים ברוסיה על ידי מנהיגם, לפנות אל אויביהם שנים אחרי המלחמה  
  - הלנה- בבקשת פת לחם. עד כאן הביא אותם הכאריזמאטור שלהם: ווטרלו של חצי יבשת, סנטה

רגיל של "אילו" הוא אילוזיה ותרגיל סרק, ובכל  של תקוות אין קץ. כאשר מדובר בהיסטוריה, כל ת
זאת קשה להימנע מן המחשבה הבלתי מדעית לחלוטין, אם לא הייתה אירופה משתחררת מן  
המלוכנות ומספיחיה גם בלי נפוליון, ואולי בזול יותר. והלקח ההיסטורי מלמד שככל שגדולה  

שהצורך שיש לאנשים  - יתכן מאוד הכאריזמה, כך גודל השואה שבעקבותיה, כך מרה ההתפכחות. י 
  במיתוס הוא צורך התאבדותי.
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חוסר   כמובן,  גם,  כך  אמת,  למנהיגות  מידה  קנה  לשמש  יכולה  אינה  לבדה  שהכאריזמה  כשם 
הכאריומה. לא כל אדם כאריזמאטי הוא מנהיג ולא כל מי שאינו כאריזמטי אינו מנהיג, אלא ששני  

למנהיגו רלוואנטיים  אינם  כאחד  סוס  העניינים  ב"שלנו",  אפוא  נמשיך  טובה.  דמוקראטית  ת 
  מאורוותנו, שגדל במערכות המוכרות לנו.  

רגשיות,   ציפיות  אנשים  תולים  שבו  הזה  כתחום  תחום  עוד  אין  אולי  המנהיגות.  לעניין  נא  נחזור 
ואינן שייכות לעניין. תשאל אדם איזה מנהיג הוא רוצה   לגמרי  ויגיד לך: כאריזמאטי,    - מאתרות 

לנו,  "משלנ המוכרות  במערכות  שצמח  מוכר  אדם  אני),  ובשרכם  עצמכם  שאמר:  אבימלך,  (כמו  ו 
אולי צבר דווקא, שחי עמנו ואין עמו הפתעות מרובות. כלומר הממוצע של האני הקולקטיבי, התלוי  

  קצת יותר. - כמובן בקולקטיב שבו מסתובב הנשאל, רק בדרגה של קצת
  מה לכל זה ולצורכי המדינה? 

  
היא תולדה של עניינים בלתי אובייקטיביים רבים, וראשון    - להבדיל ממנהיגות אמת  -   הכאריזמה

הרצון להיות מונהג על ידי האב האידיאלי, הרגשי, המבין, המקנה אפילו רגש של משפחתיות   - בהם 
כאשר במציאות מתגלה לרוב האיש הכאריזמאטי כלא רגשי, לא מבין, "לא שם", חסר מעורבות   - 

לבחור לנו אדם  - ולא חייבים  - ר אמפאתיה מעשית. ואם כן, יכולים אנחנו אמיתית, חס
כאריזמאטי או בלתי כאריזמאטי; צבר או לא צבר; שירת ביחידה קרבית או במקום אחר; יודעים  

על ילדותו או לא יודעים; אשכנזי או לא; משלנו או לא משלנו; מנומש או חיוור, גבוה או נמוך,  
ן בכל אלה כדי ערובה לעניין המנהיגות הנכונה לישראל של השנים הקרובות  מרושל או מסודר, ואי 

בכלל. אלא שכולם כאחד אינם רלוואנטיים, מפני שמנהיגות איננה מתלה של מדליות או תואר  
  אצולה, אלא מנהיגות בלבד. 

  
  

  10מקור מס' 
  טונג"-טסה-מתוך: "משנתו של מאו

  מאת: עמיקם גורביץ 
  57שכ"ז, עמ' הוצאת עמיקם גורביץ, ת

  
למדו "לנגן בפסנתר" בנגינה בפסנתר כל עשר האצבעות הן בתנועה; לא יצלח הדבר להניע מקצתן  

ולא להניע את השאר. אך כאשר כל עשר האצבעות לוחצות בבת אחת, אטין לך מנגינה. כדי  
גתי  להשמיע מוסיקה טובה צריכות עשר האצבעות לנוע באופן ריתמי ומתוך תיאום הדדי. ועד מפל

צריך לאחוז אחיזה איתנה בתפקידו המרכזי ובו בזמן לפתח מסביב לתפקידו המרכזי את כל  
עבודתו בשטחים אחרים. בשעה זו עלינו לדאוג לשטחים רבים; עלינו לשקוד על העבודה בכל  
האזורים, בכל היחידות הצבאיות והמחלקות, ולא נוכל להקדיש את כל תשומת לבנו לבעיות  

ון האחרות. בכל מקום שיש בעיה, עלינו לשים עליה את אצבענו, וזאת היא שיטה  מועטות, על חשב
שעלינו ללמדה ולדעתה. אחדים מנגנים בפסנתר נגינה טובה ואחרים נגינה גרועה, ויש הבדל גדול  
  בין המנגינות שהם משמיעים. החברים בוועדים המפלגתיים צריכים ללמוד "לנגן בפסנתר" היטב. 

  
  

  11מקור מס' 
  תוך: "בן גוריון" מ

  מאת: מיכאל בר זוהר 
  403הוצאת עם עובד, עמ' 

  
אנשים רבגוניים, אנשי הגות ורוח, מעמיקים   - אותם מנהיגי פועלים היוו חבורה מיוחדת במינה 

חוקר, מתלבטים ומתחבטים בבעיות של חברה צודקת, משחרים ומחפשים ללא קץ, תמהוניים  
אחד הבודדים, שידע מה הוא רוצה, שהבין משמעותו של    במקצת לפעמים. לעומתם היה בן גוריון

מעשה פוליטי, של בניית כוח ושימוש בכוח פוליטי. הוא ידע לפרוץ ולהוביל בכיוון הברור הנראה לו.  
המאבק הרעיוני סביב סיסמתו "ממעמד לעם" ממחיש היטב את הפער בינו לבין רבים מחבריו. הם  

ו על יחוד המעמד, יחוד הדרך, יחוד העקרונות המנחים  שבויים היו בטוהר הרעיון; הם הקפיד
אותם; הם נרתעו מאיחודים חפוזים עם מי שאינו קרוב אליהם באמת, סלדו מקואליציות עם  

מעמדות אחרים ועם מפלגות לא פועליות; ואילו הוא, "חיה פוליטית" מובהקת, ידע את חשיבות  
גם כדי לשרת את העם על כל שכבותיו   הליכוד הרחב ככל האפשר, גם כדי להשיג את המטרה,

מיועדים היו גם לצבירת כוח פוליטי וגם   - ודעותיו. שרשרת האיחודים, שיזם בתנועת העבודה  
ליצירת בסיס רחב למנהיגותה של התנועה. בראש ובראשונה נבדל בן גוריון מחבריו בכך שהיה איש  

בדבריו ובמכתביו פעמים רבות:   המעשה. דומה היה, ש"סודו" היה מקופל באותה סיסמה, שחזרה
  אלא על פי מה שהוא עושה".  - "אדם נבחן לא על פי מה שהוא אומר  
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  השרוך הארוך  –סגנונות הנהגה  
  המשתתף יבחן סגנונות מנהיגות שונים ואת השפעתם על הקבוצה.  מטרה:

  ציוד והכנה: 
  מהלך ההפעלה: 

ד לביצוע המשימה: בניית את הקבוצה לשלושה צוותים, כל צוות יפעל בנפר מחלקים . 1
 "שרוך" מאוסף החפצים של חברי הקבוצה 

 לכל צוות הנחיה שונה (בלי  שחברי הצוותים האחרים ישמעו).  נותנים . 2
לו את ההנחיות בלי שחברי הצוות  ונותניםמנחה לצוות ב',   ,המנחים לפי הבנת ,ממנים . 3

 ישמעו. 
 דקות על פי ההנחיה שניתנה לו.  15כל צוות יפעל במשך  . 4
את המאפיין אותם:  דמוקרטי,  ומפרטיםאת מנהיגי הקבוצות   מציגיםיום הפעילות בס . 5

 פר" (ראה רקע עיוני).- "לסה- סמכותי ו
  השאלות הבאות:   אודותדיון  מנהלים . 6

  איזו קבוצה עמדה במשימה שקיבלה?  מדוע?   -   
  איזו אווירה שררה בכל אחת מן הקבוצות?   -   
  דוע? מה ההרגשה של כל אחד מהמשתתפים?  מ  -   
  מהי מידת שביעות הרצון מההישג/מהפעילות עצמה?   -   
  המשימה או הרגשת חברי הקבוצה?  תנו דוגמאות ונמקו!  - מה חשוב יותר    -   
  מהם היתרונות  ומהם החסרונות של כל אחד מסגנונות  המנהיגות?   -   
  האם אפשר להגיע למסקנה בדבר דרך ההנהגה הטובה ביותר    -   

  סוג המנהיג הטוב ביותר? ו                     
  עבורך    - מהי מנהיגות משתפת?  מהן יתרונותיה ומהם חסרונותיה   -   

           ה או כמדריכ/ה/ כמנהיג                      
  

  הנחיות לצוותים 
  הנחיות לצוות א' 

  אתם מהווים צוות הפועל במשטר דמוקרטי. 
  דקות.  15ם החברה שלכם בחרה לבנות את השרוך הארוך ביותר.  לרשותכ

הצוות   עבודת  את  שינחה  מנחה  דמוקרטיות  בבחירות  לבחור  עליכם  יפה,  תעלה  שהמשימה  כדי 
  בהליכים דמוקרטיים (שיתוף, הצבעה, החלטת רוב וכו'). 

  שימו לב!  שתפו פעולה עם מנחה הצוות, אך אל תברחו מאחריות אישית. 
  

  הנחיות לצוות ב'
השוך  את  לבנות  שמטרתו  משימה,  צוות  לרשותכם    הנכם  ביותר.   כדי    15הארוך  דקות.  

.  זכרו !   ____  שמשימתכם תצליח וכדי שעבודתכם תהיה יעילה, מונה עליכם מנהל עבודה ושמו 
  עליכם לציית למנהל באופן מוחלט, כדי שהמשימה תתבצע כראוי. 

  
  הנחיות לצוות ג'

לרשו הארוך.   השרוך  בנית  במשימת  נכונות להשתתף  שהביע  צוות,  כל    15תכם  מהווים  דקות.  
  אחד מכם רשאי לפעול ולנהוג על פי הבנתו ורצונו. 

  
  הנחיות למנחה צוות א' 

  נבחרת בבחירות דמוקרטיות להנחות את הצוות במשימתו.
  

  את הפעילות על פי הכללים הבאים:  נהל/י
  לחברי הצוות ליזום, ליצור ולהתבטא.  י/אפשר

  כל החלטה יש להביא להצבעה דמוקרטית.  
  ם למשימות השונות יחולקו בהתאם להתנדבותם ולרצונם של חברי הצוות.התפקידי

  בביצוע המשימה כאחד מחברי הצוות.    השתתף/פי 
  את הצוות, כגוף ואת הפרטים שבו.  י/ ושבח י /עודד

  
  הנחיות למנחה צוות ב'

  הוטל עליך להנהיג את הצוות כדי  שזה יבנה את השרוך הארוך ביותר. 
  

נים ביכולתך להניע את הצוות להישגים.  עליך לנהל את הצוות על פי  נבחרת לכך מאחר שמאמי
  הכללים הבאים: 
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 זמן על דיוני סרק.  י/ !  אל תבזבזה/ ה מחליט/את 
  הצוות הוא מכשיר לביצוע   - המשימה היא העיקר!  הצלחתך תימדד בהתאם להישגי הצוות

 המשימה. 
  .חלק תפקידים מוגדרים לכל פרט בצוות 
 לפי לוח זמנים ומשימות מוגדרות. את העבודה   י /ארגן 
 בכל חבר הראוי ליחס כזה.  י/ או גער י/שבח 
 הוראות בלא להסבירן.  י/חלק  
  

  תפקידך לנהל !    - להשתתף במשימה  ת/אינך חייב 
  

  הנחיות למנחה צוות ג'
  הצוות הוא מכשיר לביצוע    –המשימה היא העיקר! הצלחתך תימדד בהתאם להישגי הצוות

 המשימה 
 ים מוגדרים לכל פרט בצוות. תפקיד   י/חלק 
 את העבודה לפי לוח זמנים ומשימות מוגדרות.  י /ארגן 
 בכל חבר הראוי ליחס כזה.  י/ או גער י/שבח 
 הוראות בלא להסבירן.  י/חלק 
  

  תפקידך לנהל !    - להשתתף במשימה  ת/אינך חייב 
 
  
  

  אתגרי עשייה   –מנהיגות נוער  

  מטרות:

תפקידה של מנהיגות הנוער בחיי    להביא למודעות המשתתפים את מקומה ואת . 1
  הספר.- היום יום בבית

הספר לגבי למנהיגות נוער  - לברר עם המשתתפים מהי התפיסה החינוכית של בית . 2
  פעילה ומשמעותית. 

הספר או יוזמות  - לזמן מצבי התנסות בסוגיות של מעורבות חברתית ביוזמת בית . 3
  הספר ובקהילה. - עצמאיות של נציגי מנהיגות הנוער בבית

  וד והכנה:צי

 שימה שונים, מתחלקים בשווה כרטיסי משימה זוגיים (שלושה כרטיסי מ 
  למספר המשתתפים)      

 כרטיסי משימה קבוצתיים  
פעילות זו נועדה במקורה לאנשי צוות חינוכי. היא יכולה להתאים גם לתלמידי הכיתות  הערה: 

  הגבוהות. יש לשקול התאמה של הפעילות לקבוצה.  

  מהלך ההפעלה: 

  זוגות –ב א' של
המנחה מחלק את המשתתפים לזוגות. כל זוג מקבל כרטיס משימה (כתבה מתוך העיתונות  

  היומית ומשימה נלווית). 
  

  

  קבוצתי –שלב ב' 

כל שלושה זוגות (משלושת כרטיסי המשימה) מתחברים לקבוצה בת שישה משתתפים. כל קבוצה  
  מקבלת כרטיס משימה קבוצתית.  

  למחצית הקבוצות.  - למנהיג  חמישה "דיברות עשה" "
  למחצית הקבוצות השניה.  - " למנהיג  חמישה "דיברות לא תעשה"
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  מליאה  –שלב ג' 
  כל קבוצה מדווחת למליאה. 

  

 שאלות לדיון:

- מהם הקשיים המתעוררים, לדעתכם, בתפקודם של בני נוער כמנהיגים בבית  . 1
 הספר? 

  הספר ובקהילה?  מהם היתרונות והתרומה הייחודית  של מנהיגות נוער בבית  . 2
  

    

  1  -כרטיס משימה זוגית  

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  הקטע שלפניכם הוא אירוע אמיתי. האם לדעתכם מנהיגות נוער יוזמת  .1

 מנוע הישנות מקרה זה בעתיד?ומעורבת בחברה ובקהילה עשויה ל            

  שלכם מזמן, לדעתכם, לתלמידיו אפשרויות למעורבות   הספר- האם בית .2

  חברתית? באילו סוגיות חברתיות?            

  

נמצאה בתחתית מצוק במצפה רמון, כשהיא במצב קשה.    15נערה בת  
  מטרים בעת שהייתה שתויה.   30פי החשד נפלה מגובה - על

כי הנערה, תלמידה בפנימייה בדרום הארץ,    מבדיקה ראשונית עולה
. משבוששה 02:00  - עזבה את שטח המוסד החינוכי אור ליום שבת ב

הר  החילוץ  יחידת  הוזעקה  ובמקביל  אחריה  חיפושים  החלו  לחזור, 
  הנגב.  

בגובה   מצוק  בתחתית  הנערה  אותרה  מה  זמן  מטרים    30לאחר 
אותה פינה  צבאי  מסוק  הכרה.  ללא  קשה,  במצב  - לבית  כשהיא 

  החולים "סורוקה". 

פי עדויות, בילתה הנערה טרם יציאתה מן הפנימייה עם חבריה, –על  

  כשהם שותים אלכוהול. 

(משה פריאל        
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  2 –כרטיס משימה זוגית 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  "אינם  מה דעתכם על התלמידים המשלימים מנייני תפילה בפרוייקט זה, האם באמת   . 1
  נוטלים תמורה"?             

  הספר שלכם מזמן, לדעתכם, לתלמידיו אפשרויות למעורבות חברתית?  - האם בית . 2
  באילו סוגיות חברתיות?             

באחד מבתי הספר התיכוניים הדתיים בת"א בוחנים את האפשרות לשלוח 
אביב המתלבטים עם המחסור - הכנסת בתל- תלמידים למנייני הבוקר בבתי

  במתפללים, ובכך להשלים את מנייני התפילה בהם.
המבוצע   אבלים,  תפילה בבתי  מנייני  בהשלמת  הרשת  לאחר הצלחת  כי  צויין 
הגדולים   מצוקת בתי הכנסת,  ומלאכה"  "תורה  הנהלת  אל  הגיעה  מזה שנים, 

  אביב, שהם חסרים מתפללים.- והקטנים במרחב תל
ו רואים כאחת ממסגרות החינוך היפות שלנו", אמר חבר "את הפעולה הזו אנ

הנהלה, בציינו כי אין אנו נוטלים תמורה, על סיוע זה בהשלמת מנייני התפילה. 
  אנו רואים בכך שכר מצווה, כמצווה. 

מתגוררים   שבהם  האזורים  בדיקת  על  עתה  שוקדים  ומלאכה"  "תורה  ברשת 
הת טרם  הבוקר,  בשעת  להם  לאפשר  כדי  ללימודים,  התלמידים  כנסותם 

  להתפלל במסגרת של גמ"ח תפילה.
  

  

  3 –כרטיס משימה זוגית 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צריכה מנהיגות נוער לעשות כדי לקיים בהצלחה פרויקט   , לדעתכם,א. מה .1
  התנדבותי שכזה?       

  ב. מהם שלבי העבודה לדעתכם?       
  חברתית?   לתלמידיו אפשרויות למעורבות הספר שלכם מזמן יתהאם ב .2

  באילו סוגיות חברתיות? 

  

  

בתל מתנדבים  תלמידים  שיפורים  - קבוצות  עבודות  לבצע  התארגנו  אביב 
  אביב לקראת חג הפסח. - ושיפוצים בבתי קשישים ונזקקים במרחב תל

הנגרות, מגמות  חניכי  על  הנמנים  האלקטרוניקה,   התלמידים  החשמל, 
דלתות,  של  תיקונים  עבודות  ומבצעים  מדריכיהם  בלווית  יוצאים  והמכונאות, 

  חלונות, מטבחים ועוד. וכן לסייד את הדירות לקראת החג.

למען  שלהם  הענפה  מהפעילות  כחלק  בהתנדבות,  זאת  עושים  התלמידים 
נדיבים ל אלפי שקלים מתרומות  רכישת  הקהילה. בבתי הספר שלהם הוקצבו 

ייחודי   דפסחא"  "קמחא  מפעל  הספר  בבתי  מופעל  כן  לתיקונים.  ציוד 
שבמסגרתו מעניקים מאות שקלים וחבילות מזון לחג, לילדים מבתים נזקקים. 

  חלק מהמפעל מבוצע במתכונת "מתן בסתר".
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  משימה קבוצתית   כרטיס   

  לפניכם חמישה  "דיברות עשה" למנהיג:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

בית .1 מנהיגות  אלו?  - האם  דיברות  לפי  ולפעול  ל"תרגם"  מסוגלת  ויוזמת  פעילה    ספרית 

 כיצד?  ,תנו דוגמאות

  דתי.- הוסיפו לרשימה "דיבר" של "עשה", בהיבט האמוני .2

  

  
יא חוכמת הגבול: לדעת כמה עוד אתה חוכמת המנהיגות ה דע את הגבול: .1

יכול לדרוש מן העם שלך "דם, יזע ודמעות", ומתי להרפות; חוכמה שניזונה  
מהכרה עמוקה של תכונות החומר ממנו עשוי העם, ושל כוח הסיבולת שלו, 

לא תמיד מעידה על  - כפי שאלה עמדו במבחן הדורות. האמירה "העם עייף" 
  ם היא מעידה על עייפות הרוח של מנהיגיו. "עייפות החומר" של העם, לפעמי

שנה את המציאות. להיות מציאותי אין פירושו למדוד את    היה מציאותי:  .2
המציאות לפניך מכאן לעכשיו במטרים, ומהיום למחר, בשניות. פירושו לראות 

נפרד המציאות האובייקטיבית, ובכוח  - את הרצון הסובייקטיבי שלך כחלק בלתי
נהיג מציאותי הוא לא זה שיודע לקרוא את המפה, אלא זה  זה לשנות אותה. מ

  שכותב אותה. 
   - אין כמו מנהיגים מועדים לחטוא, דוד חטא בגדול למד את לשונך להודות: .3

אבל ידע גם להודות בגדול: חטאתי. מנהיג שאינו מסוגל להודות על חטאו  
ך  בפני העדה, מחטיא את הרבים בכך שהוא מכשיר את החטא. אין כמו עמ

ישראל לסלוח למנהיגיו, אבל אין גם כמוהו להבחין בין בקשת סליחה לשם 
  רווח פוליטי, לבין בקשת סליחה לשם שמיים.   

חזון זה לא רק לדעת מניין באנו ולאן אנו הולכים, אלא  הצב לפני העם חזון: .4
גם לדעת למה. יש עמים שיכולים לחיות גם בלי לדעת למה, אבל אצלנו בלי  

  עם. אבל מנהיג הוא גם זה שיודע לא לחשוש. חזון ייפרע 
אלא   - "יהיה טוב", "סמוך עלי"  - לא תקווה פסיבית תן בלב העם תקווה: .5

אקטיבית; תקווה שקיומה מותנה בכך שגם עלינו יחולו תנאים מוקדמים. כמו,  
למשל, התנאי המוקדם שחל עלינו בהמנון התקווה שלנו. רק כל עוד בלבב  

ה, ולפאתי מזרח קדימה עין ציון צופיה, רק אז מובטח  פנימה נפש יהודי הומי
  לנו שעוד לא אבדה תקוותנו. 

 
  עפ"י "עשרת הדיברות" למנהיג, גאולה כהן  

 28.4.2000מעריב, יום שישי, כג' בניסן תש"ס, 
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  כרטיס משימה קבוצתית  
  "דיברות לא תעשה" למנהיג: 5לפניכם 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
מנהיגו .1 ביתהאם  אלו?  - ת  דיברות  לפי  ולפעול  ל"תרגם"  מסוגלת  ויוזמת  פעילה    ספרית 

 תנו דוגמאות. כיצד? 

  דתי.- הוסיפו לרשימה "דיבר" למנהיג, בהיבט האמוני .2

  

זכור את תשובתו של משה "שלח ביד תשלח", ולעולם  אל תאמר "אני, אני":   .1
עצמך עד  רוח  "אני ואפסי עוד!". לעולם אל תמלא את - אל תאמר מתוך עניות

בין   יש הבדל  אפס מקום. השאר לאלוקים איזשהו פתח להיכנס דרכו אליך. 
  - קריאה שמאחוריה לא עומד רק איש אחד, אלה התגייסות - 'אני' לבין 'אחרי!' 

  כאיש אחד למאבק משותף אחד.
אין ספק שלמשה כמנהיג היו עוד מעלות ראויות לציון.    אל תתנשא על העם:  .2

אין זאת    אבל אם מכל אלה ציינה "והאיש משה עניו מאוד",  התורה רק את 
אלא כדי לומר למתנשאים בעם, שמנהיג לא יכול להיות באמת למעלה, אלה  

  אם כן, בו זמנית, הוא גם למטה.
לעומת אהרן שנכנע לקוצר רוחו של העם,   אל תיכנע לקוצר רוחו של העם: .3

ממנו עגל זהב   שרצה "אלוהים עכשיו!" ונתן את כל זהבו כדי שאהרן יעשה לו
משה השכיל לעשות מהזהב של העם משכן לאלוקים. מכאן, מנהיג שנכנע   –

למה שהעם רוצה ונותן לו עגל שיכרכר סביבו, ומכאן, מנהיג שיודע מה רצוי 
  לעם ונותן לו אלוקים. 

לעומת שאול המלך, "יפה הנפש", שרחמיו נכמרו על   אל תרחם על אכזרים: .4
דוד המלך דמים מלאו מלחמותיו באויבי ישראל; אגג העמלקי האכזר, ידיו של  

ייצא משיח    , צדקנו, שכן אמרו חז"ל    - אבל מזרע בית דוד, ולא מבית שאול 
  לנו, מי שמרחם על אכזרים סופו שיתאכזר אל רחמנים. 

למד ממשה. גם כשהעם חטא ואלוקים ביקש   אל תוציא את דיבת העם רעה: .5
לפ משה  עמד  האדמה,  פני  מעל  אותו  לימד  למחות  הוא,  ברוך  הקדוש  ני 

"ואם אין    .  .  . והתחנן לפניו: סלח נא לעם הזה  מחני נא   - סניגוריה על עמו 
"חטא   גם אם  העם הזה שלי,  כפרתו של  להיות  מוכן  אני  מספרך". כמנהיג, 

  העם הזה חטאה גדולה". 
  (על פי "עשרת הדיברות" למנהיג, גאולה כהן

 ) 28.4.2000מעריב, יום שישי, כג' בניסן תש"ס, 
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  כיתה  וועדות
  

 מי צריך ועדות? 
 :מטרות

  של   ולהגברת המעורבות הכיתהלעמוד על תרומתן של ועדות שונות לתפקוד יעיל של

 .למידיםהת

 לבחון דרכים שיסייעו לוועדות לפעול בצורה יעילה וארוכת טווח. 
 ספח) לכל קבוצה לקראת הדיון המסכם .דפים, כלי כתיבה, דף שאלות (נציוד וחומרים: 
 : מהלך ההפעלה

 במליאה  -שלב א' 
 :המנחה יברר עם המשתתפים

 מי צריך ועדות ולשם מה? 
  מדועהכיתהאילו ועדות חשוב להקים במסגרת ? ? 

שלדעתם ויבחרו את הוועדות החשובות ביותר בעיניהם   אותןיבחנו   יעלו הצעות,  התלמידים

 .כיתתם ולקידום מטרותיהםל של עשויות לתרום לתפקוד יעי
 

 קבוצתי  -שלב ב' 
כל קבוצה תבחר ועדה אחת שבה היא רוצה להתמקד. הקבוצה   ם יתחלקו לקבוצות.תלמידיה

תקבל לקט שאלות (ראה נספח) ותנסה לנסח מטרות וכללים לפעילות תקינה של הוועדה לאורך  

 .זמן

 .הקבוצה תבחר נציג שידווח על התוצרים במליאה
 

 במליאה  -' שלב ג
 .נציגי הקבוצות יציגו את התוצרים

  

 :שאלות לדיון
וארוכת    לאור המטרות, אילו עקרונות מנחים חשוב לאמץ כדי לדאוג לפעילות תקינה  . 1

 ?טווח של הוועדה
 ?בכיתהבמה יכול דיון זה לתרום לשיפור תפקודן של הוועדות  . 2

 
  

 נספח: לקט שאלות לקראת הדיון על מבנה הוועדות ותפקודן
 ים: פועל םאת השאלות הרלוונטיות למסגרת שבה את כםמתוך הרשימה שלפני ובחר

 מהי החשיבות של הוועדה שבחרתם? 

 מה עשויות להיות מטרות הוועדה? 

 מי יהיו חברי הוועדה? 

   נקבעו   על פי הרצון (כל אחד הולך לוועדה שהוא רוצה), או שהמינויים - כיצד תאויש הוועדה
 ? בבחירות 

  אם הוועדה שהוחלט עליה לא תאויש צריך לעשותמה? 

   האם יעמוד בראשי הוועדות יו"ר? אם החלטתם למנות יו"ר, כיצד ייבחר? מה יהיו תפקידיו
 ?ומה יהיו סמכויותיו

 כיצד יתנהל הקשר בין הוועדות השונות? 

 כיצד יתקבלו הצעות הוועדות השונות? 

 החלטות האם יש צורך בכינוס של ראשי הוועדות לצורכי תיאום וקבלת? 
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  ומתי (בוקר, צהריים, אחה"צ, ערב) וועדהכל כמה זמן תיערך פגישת? 

  יום, שעה)  - כל כמה זמן תיפגש כל ועדה ומתי (במועד קבוע? 

 חבר ועדה או של מה עושים במקרים של חוסר תפקוד של יו"ר ועדה? 
  

 
  

  מעורבות בני נוער בקהילה 
, ויש כיתות  והתדבות שונותר ובמסגרות מנהיגות  תלמידים רבים חברים בתנועות נוע יש כיתות בהן 

מנהיגות  ו  תרומה לקהילה  שלא. אם בכיתה שלכם אין מודעות גבוהה למעורבות במסגרות של –
ועידוד תלמידיכם  ל , ליצירת הנעה להגברת המודעות ותת הבא יותוכלו להשתמש בפעילו  –נוער 

  . לקחת חלק פעיל במסגרות הללו
  
  

  מהי תנועת נוער 
זו מיועדת למדריך מתנועת נוער שבא לכיתה לעודד תלמידים להצטרף לתנועה. גם  פעילות

  מורה יכול/ה לערוך את הפעילות.
  

  מטרות:
  . לברר מהי מהותה של תנועת הנוער. 1
  . לעודד הצטרפות לתנועות הנוער.                                      2

  :ציוד והכנה
  היגדים המפורטים בשלב ב' להלן אחד מהכרזה לכל  - ארבע כרזות  - 
  כרטיסי משימה.  - 
  שלושה קטעי קריאה.  - 
  כרטיסיות למשחק פתיחה.  - 

  : מהלך ההפעלה
  

  פתיחה   -  שלב א'
תנועת   הסבירו שאתם עומדים לדבר על נושאאת תלמידי הכיתה במעגל,   וב י. הוש1

   ה מסויימת.והבהירו כי אתם מדברים על תנועות הנוער באופן כללי ולא על תנועהנוער 
  ). 1לפתוח את המפגש במשחק קצר (נספח מסי  תוכלו. 2
  

  קבוצתי   -  שלב ב'
בכל אחת מפינות החדר תלו אחת מהכרזות שהכנתם, עליה רשום אחד מההגדים  

מכל אחד מהמשתתפים להתיישב ליד ההיגד שלפי דעתו משקף ביותר   ו. בקשהבאים
  : את מהות תנועות הנוער

  מרוד בערכי החברה ולשאוף לעולם שונה. תנועת הנוער נועדה ל - 
  תנועת הנוער נועדה להכין את חבריה לחברת המבוגרים. - 
  תנועת הנוער נועדה לשנות את החברה תוך הזדהות עם ערכיה העליונים הקיימים ושמירה   - 

  עליהם.   
  . תנועת הנוער נועדה להעסיק את הנוער בעיסוקים מעניינים (ואין לה יומרות מעבר לכך) - 
  

  כל קבוצה תדון בהיגד שנבחר בעזרת השאלות שבכרטיס המשימה הקבוצתי וקטעי הקריאה  
  ). להלן 2שהמדריך יחלק לה (נספח מס' 
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  במליאה   -  שלב ג'
  נציג מכל קבוצה יציג בפני המליאה את ההיגד הנבחר ואת הנימוקים להעדפתו. 

  

  שאלה לדיון:
  של תנועות הנוער בחברה הישראלית היום? האם תוכלו   מהי, לדעתכם, השליחות - 
  להביא דוגמאות? באילו תחומים?   
  

  דבר תנועות הנוער   -  שלב ד'
  כאן המקום לעמוד על חשיבותן של תנועות הנוער ולהדגיש כמה היבטים: 

  

  למעורבות חברתית, למילוי משימות     מחנכות . בעיקר בשכבות הבוגרות, תנועות הנוער 1
  חברתיות ולגיבוש תפיסת עולם אזרחית פוליטית. הן נשענות על כוחו של הרעיון ועל         
  כוחה של הקבוצה ומדגישות את הגשמת הרעיון ואת צמצום הפער בין דיבור למעשה.    

  

  . רצוי לציין אפיונים כגון: 2
  השתייכות לארגון ארצי והשתתפות במפעלים אזוריים וארציים.  -    
  מדריכים הצעירים.תרומת ה -    
  סגנון חיים מיוחד.  -    
  אפשרויות מגוונות לביטוי עצמי במסגרת הפעילויות.  -    
  שותפות בתהליך קבלת ההחלטות באמצעות מילוי תפקידים.  -    
  אפשרות להתנסות ולפגוש חברים חדשים.  -    

  

חברי תנועות   . רצוי לתאר פעילויות תנועתיות המתאימות לגילאי המשתתפים במפגש. אם יש3
  נוער בכיתה, מומלץ לאפשר להם לספר על חוויותיהם. 

  

. חשוב לפרט את כל התנועות (לפחות אלו הפעילות ביישוב), תוך ציון השוני ביניהן המתבטא  4
  בתכנים ובמטרות, בסמלים ובתלבושות. 

  

  . חשוב להסביר כיצד ניתן להצטרף לתנועת נוער. 5
  
  

  ים בתנועות הנוערערכ  -: ומשחק פתיחה  1נספח מס' 
  באופן אקראי שלוש כרטיסיות לכל משתתף, ועל כל אחת מהן רשום ערך מסוים.  מחלקים

יחליפו ביניהם כרטיסיות, וכל אחד ינסה לרכז בידיו את שלושת הערכים החשובים   התלמידים
  ביותר בעיניו. 

  מנצח מי שבידיו שלוש הכרטיסיות המועדפות בעיניו. 

  ה:להלן רשימת ערכים לדוגמ

דמוקרטיה, שוויון, שיתופיות, ערבות הדדית, התנדבות, עבודה, למידה, אמונה דתית, יושר,  
  ציונות, הגשמה, אחריות, חירות (חופש), אחדות העם, התיישבות , כבוד הדדי. 

  
  תנועות הנוער) (על פי הפעלה של                                                                                         

  כרטיס משימה קבוצתי (לכל הקבוצות) 
  

  ענו על השאלות הבאות: 
  מדוע בחרתם בהיגד זה?  . 1
מה דעתכם על הטענה כי "תנועת הנוער הינה מכשיר לשינוי החברה, החלוץ לפי המחנה?   . 2

  האם זה אפשרי? 
ללמד להיות "אזרח טוב"? להצמיח נושאי שליחות    –מה, לדעתכם, תפקידיה של תנועת הנוער   . 3

  רתית? להרחיק את הנוער מהרחוב? חב
על אילו ערכים המקובלים בחברת המבוגרים הייתם מוותרים או מחדשים אותם, ואילו ערכים   . 4

  הייתם רוצים לשמר או לאמץ?
  

  הערה: לרשותכם שלושה קטעי קריאה. היעזרו בהם על מנת לבסס את עמדתכם. 
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  : שלושה קטעי קריאה 2נספח מס' 

  
תנועת נוער הינה גוף של נוער שצמח מתוך הצורך של הנוער לבוא לידי ביטוי, להשמיע את  

  מחשבותיו, להילחם את מלחמותיו. 
  

כל זמן שהיינו בשיכבה הצעירה הנחו אותנו, המטירו עלינו פעילות, אך היום סוף סוף אנחנו עומדים  
  ה לקיומנו" (נשמע אמנם "גדול" אך גם אמיתי!) . לפני "הסיב

  

כעת אנחנו מרגישים בעלי יכולת להשפיע, לתרום, לשנות, לכוון את הדברים בעולם המטורף הזה  
  לכיוון קצת הוגן יותר, קצת יפה יותר, ואף נאיבי יותר... 

  
  השכבה הצעירה הינה שלב מכין לשכבה הבוגרת! 

חניכים בשיכבה הצעירה הם אלו החשובים ואנחנו צריכים לקיים  לעתים אנחנו מאבדים את הצפון. ה 
  כשיכבת השירותים שלהם, אך מה איתנו?  - להם פעילות בלי סוף 

האם היוצרות לא התהפכו? האם אין הם שלב מכין לגיל שלנו שבו צריכה להתרחש הפעילות עצמה  
  (עם כל הכבוד לשלב המכין...)?

ת, אכן, אנחנו, השכבות הבוגרות, הננו הגוף המרכזי של  נשמע מאוד אגוצנטרי? ! אך מה לעשו 
  התנועה והסיבה לה! ואולי סוף סוף ניתן לכך תוכן... 

  

  מדברי חבר שיכבה בוגרת (שאינו עוד "חניך"...)                                                                              
  עיתון תנועת הצופים) -(מתוך: "היה נכון"                                                   

  
  
  
  
  
  

כל מה שאני יודע לומר הוא: תנועה לקראת. לקראת מה? יפה   - איזו תנועה? תנועה לאן?  
האומנם יש באמת כזה בעולם? מקרוב אולי לא, אבל במבט מרחוק   - וצודק יותר?. שווה יותר? 

אבל התנועה לקראת. לקראת מה? רק לקראת. וזה הכל.  אולי כן. מה כן? איזה כן? מי יודע, 
  אדם אחראי פירושו תנועה לקראת.

                                                                           
  מדברי ס. יזהר לתנועות הנוער

  
  
  
  
  

  צנועה...)אתם יודעים מה נדמה לי?, (נדמה לי היא הגדרה 
נדמה לי, כי תנועת הנוער איבדה את החזון שלה! (כן, החזון כי תנועת הנוער הינה מנוף 

  לשינוי). 
נדמה לי, כי תנועת הנוער איבדה את השליחות שלה בחיי האומה! (כן, השליחות של חלוץ לפני  

  המחנה...)
  אתם יודעים מה הורג אותי? 

אינו חושב   - , בעיריות, במועצות המקומיות  הורג אותי שאיש מבין מעצבי המדיניות הזאת
.שיש להתחשב בדעת עשרות אלפי חברי תנועות הנוער בארץ, אינו חושש מדעתם, כוחם, יכולת  

  השפעתם... 
  

ולא קמה    - הורג אותי כי השכם והערב זועקים במדינה הזאת ומציבים משימות לאומיות לעם 
  תנועת נוער ואומרת: "נקום ונעשה". 

  מי יעשה זאת?   אם לא אנחנו
  מדברים על בעיות פער חברתי.

  מדברים על ייהוד הגליל. 
  מדברים על פגיעה בדמוקרטיה הישראלית ( גיוס בנות לקרבי, למשל). 

  מדברים על מלחמת חורמה בשחיתות. 
  מדברים על הידוק חגורה ("קנה בכחול לבן"). 
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  מדברים על... 
  מדברים...

  איכפת לכם שאומר משהו חד משמעי? ! 
  ועת הנוער נמדדת בשני תחומים: תנ
  . במידה שהיא מצליחה לעצב אדם שיהיה תורם, איכפתניק, מעורב... 1
  . במידה, ובכל רגע, היא משמשת מנוף לשינוי פני החברה.....2

  "קטונו".   - תאמרו 
  "הבה נסגור את העסק..." - אומר 

  
  )1982שלום עכשיו", פברואר מדברי אמיל גרינצוויג (נרצח בהפגנת "                           

  
  
  
  

  מחוייבות אישית וחברתית
  מטרות:

 החברתית.   ודגמים שונים של זיקת הפרט לסביבת ויכיר התלמידים  

 בחברה. לגבי מעורבות םאת עמדת םלעצמ  ויבהיר התלמידים  
  ציוד והכנה:

  כתובים שלושה שירים המייצגים עמדות שונות של היחס בין הפרט לחברה. ןכרזות שעליה
  כרזה ריקה. 

  שלושה כרטיסי משימה. 
  ). 1עותקים כמספר חברי הקבוצה (נספח מס'   - דף עם מילות השירים 

  ).2כנ"ל (נספח מס'   - דף היגדים 
  עזרים שונים ליצירה (עיתונים, בריסטולים, מספרים, דבק, גרוטאות וכו').

  מהלך הפעילות: 
  את הכרזות ברחבי החדר.  תולים . 1
  לכל צוות דף שירים, דף היגדים וכרטיס   נותניםצה לשלושה צוותים.  את הקבו מחלקים  .2

  . כל  צוות ידון בשלושת השירים, אך יתאר בדרך יצירתית שיר אחד בלבד.(להלן) משימה      
  כל צוות יציג את יצירתו בפני המליאה.   .3
  דיון על השאלות הבאות:  עורכים  .4

  י בשירים ובמשפטים? אילו עמדות חברתיות באות לידי ביטו )1(  
  או ג'? מדוע? בוחר, לדעתכם, בעמידה א', ב',  איזה אחוז מבני הנוער בישראל היה )2(  
  מה היה קורה לחברה אילו כולם היו נוהגים לפי עמדה א' ?, ב' ?, ג'?,  )3(  
  האם תמיד ובכל מצב תבחרו באותה עמדה?  מדוע?  תנו דוגמאות.  )4(  
  . )הערה למנחהלהלן ו רא(  –המתאים לכרזה הריקה? האם יש לכם הצעה לשיר  )5(  
   ים רוצ םאת  לטיפוח החברה שבה םשבחרת יםבתפקיד כםמה יכולה להיות תרומת )6(  

  לחיות?                   
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  למנחה: 
  השירים מציגים שלוש עמדות, המבטאות דרגות שונות של נכונות למעורבות חברתית.

    
  ל הגב" מבטאת אדישות, מינימום "אני שוכב לי ע -    עמדה  א 
  של נקיטת עמדה ורמה נמוכה של מעורבות ועשייה      

  
  "יושב על הגדר" מבטאת רמה בינונית של מעורבות.   -    עמדה ב'
  היא מאופיינת בכך שהאדם לכאורה מעורב.        
  הוא שומע חדשות בזמן , קורא עיתון, הוא משוחח         
  ועל למימושה.ומצהיר על עמדתו, אך אינו פ       

  
  "אני ואתה נשנה את העולם" מבטאת דרגת מעורבות -     עמדה ג'
  גבוהה מתוך נקיטת עמדה מנומקת.  האדם מוכן לממש      
  רעיונות/ערכים באופן פעיל, למרות הקשיים ומשתמש       
  ביכולתו להשפיע במישורים שונים:  השפעה על דעת       
      ים, הצטרפות  הקהל על ידי מכתבים למערכת, גיוס אוהד      
  לתנועה, הצטרפות להפגנות, ארגון הפגנות וכו'.      

  
  

  הכרזה הריקה מאפשרת למשתתפים להציע דגמים נוספים ומגוונים 
  של מעורבות חברתית ולבחור את דרך ההולמת את סגנונם האישי. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : שלוש גישות לחיים 1נספח מס' 
    אני שוכב לי על הגב 

  רוטנברג מילים: יעקב 
  לחן: אריאל זילבר 

  
  אני שוכב לי על הגב 

  מביט על התקרה 
  רואה כיצד חולפים ימי, 

  בבטלה גמורה, 
  אני שוכב לי על הגב 
  חושב, חולם, הוזה 

  והחיים יפים 
  ממש כמו מחזה. 

  בלי להיות או להיות  
  אני פשוט ישנו  

  בלי שום דבר אשר כדאי  
  למות למענו 

  בלי תקווה ובלי יאוש 
  ה אני פשוט צופ 

  כמו תייר על העולם 
  והוא כל כך יפה. 

  היו לי פעם עקרונות 
  מכרתי את כולם  

  עסקה מוצלחת בשבילי 
  טובה גם בשבילם. 

  עכשיו כשלא נשאר יותר 
  במה להאמין 

  אני שוקע לעתים 
  בהזיות על מין 

        יושב על הגדר 

  כרטיס משימה 
נות של פרט  לפניכם שלושה שירים המבטאים התייחסויות שו

  לסביבה. 
  התאימו לכל שיר היגד מדף ההיגדים.   .1
  ציינו איזו עמדה חברתית מסתתרת מאחורי כל השירים.  .2
    תארו בדרך יצירתית (קומיקס, קולאג', המחזה, חמשיר  .3

  תדון בשיר    וכד') את דמות את המבוגר בשיר (כל קבוצה     
  אחר).      

  תחומי התעניינותו  -
  בני משפחתו יחסיו עם  -
  התנהגותו ברחוב, בשכונה, בכביש -
  תגובותיו על מעשה עוול -
  התנהגותו בעת בחירות  -
  התנהגותו בעת מלחמה  -
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  מילים: אריק אינשטיין 
  לחן: שלום חנוך 

  
  יושב על הגדר 

  רגל פה רגל שם   
  הגדר   יושב על 

  בסדר עם כולם  
  דופק חיוכים לכל הכיוונים 

  ותמיד, תמיד נמצא בעניינים.

  יושב על הגדר 
  רגל פה רגל שם   

  יושב על הגדר  
  משקיף על העולם 

  דופק חיוכים לכל הכיוונים 
  ותמיד, תמיד נמצא בעינינים.

  יושב על הגדר 
  מביט לפה מציץ לשם  

  קורא עיתון 
  שומע חדשות בזמן 

  עוטף את עצמו  
  במסך עשן. 

  
  
  

    אני ואתה נשנה את העולם
  מילים: אריק איינשטיין, 

  לחן: מיקי גבריאלוב 
  

  אני ואתה נשנה את העולם 
  אני ואתה, אז יבואו כבר כולם,

  - אמרו את זה קודם, לפני, לא משנה 
  אני ואתה נשנה את העולם. 

  אני ואתה שוב נתחיל מהתחלה 
  אני ואתה,אין דבר זה לא נורא

  - ודם, לפני, לא משנה אמרו את זה ק
  אני ואתה נשנה את העולם 

  
  
  
  

  : דף היגדים להתאמה לשירים2נספח 
  עזוב שטויות, תן להנות מהחיים, אדם חי רק פעם אחת.   .1
  משפיע.  - מי שמצביע    .2
  אז תעזוב אותי בשקט בפינה.  - שמע, כל כך הרבה ניסו . . . גדולים וטובים ממני    .3
  אני הולך לים "לתפוס ראש".  - ל הכול "לכלוך" אחד גדו  .4
  הצטרפתי לתנועה כי אני מאמין שאני יכול לתרום.   .5
  זו לא חוכמה רק לדבר.  בוא תעשה משהו !   .6
  מי יכול לשנות? אני? המציאות זה דבר מאוד מסובך !   .7
  רק אל תכניס את ראשך הבריא למיטה חולה.   .8
  יך. אני לא אפריע לך ואתה לא תקשקש לי על פעילות  .9

המלים היפות שלך:  להתערב, להשפיע . . .לדעתי כל אחד צריך להיות   - זה לא אומר לי כלום    .10
  בסדר בתחום שלו, ואז הכול מסתדר מאליו. 

  אם כל אחד יעשה דבר קטן, יהיה איזשהו שינוי.   .11
  אז אני אלך ואשכנע אותו להיפך?!  - הוא חושב שהוא צודק   .12
ין, אני מאמין בה . . . אני מקווה שפעם אולי גם אחרים יאמינו בה . . .  לי יש דעה ברורה בעני   .13

  מה אפשר לעשות חוץ מלקוות?

 
  
  

  ? ומה  –מעורבות חברתית כהמשך לדיון בבעיות חברתיות . יוזמות 
המאמרים ב"סקירה   לדוגמה:מאמרים המציגים בעייה חברתית, מבוססת על קריאת הפעלה זו 

מעבר   -העלייה מאתיופיה , העוסקים בנושא העלייה, בעיקר המאמר: 1989, שנת 5חודשית" מס. 
  ושינוי.

במדינתהמאמר    - דוגמה אחרת   לבין חילוניים  "סקירה חודשית",    ישראל,- היחסים בין דתיים 
  . 1986שנת  3-2מס. 

  
  לפתח הנעה למעורבות חברתית אפקטיבית. מטרות:

  כתיבה. - דפי טיוטה, מכשירי:ציוד והכנה
  : מהלך ההפעלה
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  שלב א': מליאה 
  : דנים בשאלותלאחר קריאת המאמר 

  מה דעתכם על מסקנות כותב המאמר?  -   
  האם מתחייבת פעולה כלשהי ממסקנות אלה?  -   
  אם כן, מהי? מי צריך לפעול? -   
  האם יש מקום למעורבות של אזרחים בנושא?  -   
  מהן הצעותיכם?  -   

  
זמות לפעילויות אזרחיות שונות  המשתתפים מתבקשים להציע יובדרך של "סיעור מוחין"  

יוזמות, כגון פנייה בע"פ או בכתב לאישי ציבור ולנציגי המימסד    כתגובה על קריאת המאמר.
  בקהילה, בכנסת וכד', גיוס חתימות על עצומות, מבצע בקהילה, הפגנה וכו'. 

  שלב ב': עבודה בקבוצות
  פי דרכי הפעולה שבחרו. - מתקבצים לקבוצות על    המשתתפים

הפרקים    חברי ראשי  לפי  הכתב  על  הדברים  עיקרי  את  ומעלים  הפעילות  את  מתכננים  הקבוצה 
  הבאים: 

  א. הגדרת מטרות הפעולה. 
  ב. איתור קשיים ובעיות. 

  ג. הצעת דרכים להתגברות על הקשיים.
  

  שלב ג': מליאה 
  דיווח. 1
  דיון:. 2

      ות, סיפוק,  האם הפעולות המוצעות מעוררות בכם רגשות, כגון מתח, חששות, תקו -   
  גאווה, התלהבות, מבוכה?         
  האם הצעות אלה נראות בעיניכם מעשיות?  -   
  האם יש לכם מה להוסיף לגבי דרכים להתגברות על קשיים, שעלולים להתעורר?  -   
על      האם כל הצעות הפעולה שנבחרו הן דרכים, שאזרח במדינה דימוקרטית רשאי   -    לפעול 

  פיהן? 
  
  ה על פעילות כיתתית או קבוצתית. קבלת החלט. 3

  דקות. 10משך הזמן:    
  
  היערכות מעשית לקראת הפעולה.. 4

  להיערכות ולביצוע.   א. תכנון הכולל לוח זמנים  
  לצורך היערכות ולצורך ביצוע.  אדם; חלוקת תפקידים- ב. כוח  
  ג. ציוד.   
  ד. גורמים מסייעים (מורים, הורים, אנשי ציבור וכו').   
  ה. מימון.   
  ו. לוח זמנים.  
  מידה של הצלחת הפעולה. - ז. קביעת אמות  

  
  
  

  מיפוי השטח למעורבות בני נוער בקהילה 
  מטרות:

 לפרוס בפני נציגי המועצה מגוון מקומות ומוסדות שבהם עשויה להתקיים מעורבות בני נוער.  . 1
  לסייע לנציגי המועצה בבירור מגוון דרכי ההתקשרות של כל אחד מהם ובמיפוי הכוחות . 2

 הבולמים מחד והכוחות המסייעים מאידך. 
  דפים, כלי כתיבה. :ציוד והכנה

  : מהלך ההפעלה

  אישי  –שלב א' 
  למשתתפים דפים וכלי כתיבה.   מחלקים  . 1
כל נציג ירשום על דף שמות של חמישה  ארגונים, גופים או מקומות, שבהם יכולים נציגי   . 2

 הנוער לקחת חלק ולהיות מעורבים. 



 132

  
  קבוצתי  –שלב ב' 

  משתתפים.  5-6שתתפים יתחלקו לקבוצות בנות  המ
כל משתתף יציג את רשימתו וביחד הקבוצה תגבש רשימה מפורטת של מקומות   . 1

  וארגונים, שבהם ניתן לשלב את בני הנוער. 
  רשמו ליד כל ארגון:  . 2

  א. האם יש לאותו ארגון דמות בולטת? 
  ב. האם יש לאותו ארגון ניסיון קודם בעבודה עם נוער? 

  יימת באותו ארגון סובלנות לתיאום ציפיות ולנוהלי עבודה?  ג.  האם ק
  ד. האם קיים מקום פיזי להתארגנות ולעבודה? 

 ה. אילו משאבים מינימליים לתפעול יש במקום זה עבורכם?
  

  במליאה   –שלב ג' 
כל קבוצה מציגה את מגוון הממצאים (מומלץ להתחיל בקבוצה שהגיעה למספר הנמוך ביותר של  

  גופים).  מקומות או
  

  שאלות לדיון:
  ?האם ניתן לשלב בני נוער בפעילות רק על ידי זיהוי המקום או הגוף 
  ?מהם התנאים המוקדמים לשילוב בני נוער 
   מהם הכוחות הבולמים ומהם הכוחות המקדמים פעילות בני נוער ומעודדים את

 מעורבותם בקהילה? 
 נוער בקהילה? במה קידמה אתכם פעילות זו לקראת קידום מעורבות בני ה  

  
  

  
 מעורבות בני נוער בנושאים אקטואליים 

  מטרות:

 .להביא למודעות את חשיבות מעורבות בני הנוער בחיים הציבוריים בארץ         

 להבהיר שהבעת דעה, נקיטת עמדה וביטויי מחאה חייבים להיעשות בדרך           
                                                  שקולה, תרבותית והוגנת.      

                                  , גליונות ניר גדולים וטושים.(להלן) כרטיסי משימה  :ציוד והכנה
                                                               :מהלך ההפעלה

  שלב א' 
על הלוח    סיסמאותה רושמיםמהמשתתפים להיזכר בסיסמה שנחרטה בזיכרונם,  מבקשים 
                                גם סיסמאות אקטואליות, כגון: ומוסיפים

                                                 "ממשל תקין או סחר סוסים?"
                                                 תקווה"- פתח - "שינוי השיטה 

 "די, נמאסתם"! 

 
                            המשתתפים להתייחס אל הנקודות הבאות:מ מבקשים

 ?האם אתם נוהגים להשתתף בהפגנות? מדוע                                    
 ?מה דעתכם על הסגנון הנהוג בהפגנות                                       
 ?האם כל סיסמה היא לגיטימית                                              

 
  

  שלב ב'
  מהמשתתפים לענות על שאלה אקטואלית השנויה במחלוקת       . מבקשים1

  .  הישראלי. התומכים יתארגנו בצד אחד של החדר והמתנגדים בצד האחר  בציבור    
                                             כל קבוצה תקבל כרטיס משימה. .2
  

                                                       קבוצתיכרטיס משימה 
 



 133

                                       בממשלה נפלה הכרעה המנוגדת לעמדתכם.
 
  (בבית ספר במתנ"ס, ברשות) האם תפעלו? - אתם חברי מועצה                  
                                          מדוע? - כיצד? אם לא - אם כן        
 ?מה בדעתכם להשיג בדרך שבחרתם                                          
 ?האם המידע שברשותכם על הנושא, מספיק                                   
 ?היכן אפשר להשיג מידע בנושא זה                                        
 ?כיצד תגייסו אנשים                                                    
 כיצד תפיצו מידע על תוכניתכם? (כרזות, תקשורת, וכו'(                    
 התכוננו להציג במליאה את הדרך שבחרתם בה כדי לקדם את                    
 הנושא.       

 
  

  שלב ג'
                         ושא.המשתתפים מציגים את הדרך שבה בחרו לקידום הנ .1
 דיון:  .2
 ?מה לדעתכם הסיכוי להשפיע בדרך שבחרתם                               
 האם כל דרך לגיטימית להשגת מטרה ציבורית? נמקו. האם קיימת דרך         
                                             אחת הטובה מאחרות? מדוע?      
                                   מה היתרונות בכל דרך? ,החסרונותמה        
 ,האם שימוש באמצעי אחד בתדירות רבה (כגון הפגנה, שביתת רעב            
          שביתת שבת, הפגנת יחיד, מכתבים למערכות העיתונים וכו') מפחית      
                            מערכו? מה תורמים הגיוון, האיפוק וההפתעה?      
 כנציגים נבחרים, מה הם השיקולים שעליכם לקחת בחשבון לפני יציאה        
             לפעולות מחאה/תמיכה? (תוצאות חיוביות/שליליות, לטווח הקצר      
                                                      ולטווח הארוך).       
 תף ילדים/נערים בהפגנות? מדוע?האם לגיטימי לש                         
 מה ניתן לעשות כדי שלא ינוצלו בני נוער לרעה? (חינוך להפעלת           
     שיקול דעת, לקביעת עמדה מנומקת ועוד).      
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  יסודי" מכילה ערכת הפעלות מלאה- החוברת "מעורבות הורים בבית ספר קהילתי על

  לבירור עמדות המורים, התלמידים וההורים בנושא שיתוף ומעורבות הורים.

הנכם מוזמנים לעיין בחוברת באתר מינהל חברה ונוער בכתובת: 
http://noar.education.gov.il/main/upload/perut/kehila1.htm  

  ולהשתמש בה.
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- קטעים מתוך המבוא לחוברת: מעורבות הורים בבית ספר קהילתי על
יסודי,  מינהל חברה ונוער, משרד החינוך התרבות והספורט, תשנ"ז.  

ובאתר המינהל:  
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/Meura

HanoarBemerkazHainyanim/MeuravuthHorim.htm-vuthChevrathith   
  

התמורות שחלו בשנים האחרונות במערכת החינוך הביאו לשינוי ניכר במעורבות ההורים בבתי  
של הורים המסייעים בפעולות חברתיות ותרבותיות (ליווי בטיולים, ארגון   ,הספר. בדגם המסורתי

מסיבות וכו'), חלו תמורות המתבטאות בהתגברות החתירה לשיתוף הורים בשיקולי מערכת  
החינוך בכל רמותיה, החל מן הרמה הארצית וכלה בפעילות החינוכית המתרחשת בכל כיתה  

  וכיתה. 

  
ספר יסודיים והן   ישל הרחבת תחומי מעורבות הורים צוברת תאוצה הן בבת מגמה זו 

יסודיים. מורים ומנהלים מתקשים להתמודד עם השינויים שחלו ביחסם - בבתי ספר על
של ההורים אל מערכת החינוך. מנהלים רבים מדווחים שהעבודה עם ההורים הוא אחת  

במעורבות ההורים איום על   המטלות המכבידות ביותר עליהם. מורים רבים רואים
מעמדם ועל סמכותם המקצועית. אחרים, לעומתם, מצביעים על האפשרויות הגלומות 

בשיתוף הורים בתחומים שונים של העשייה החינוכית. מכל מקום, אין ספק כי למעורבות  
  ההורים השפעה רבה על המתרחש בבתי הספר ובמערכת החינוך כולה. 

  
מפתיע הדבר כי עדיין מעטים בתי הספר שבהם התקיימו   למרות המגמה המוצגת לעיל,

דיונים במטרה לגבש מצע מוסכם ובו גם ניסוח של מדיניות בנושא מעורבות הורים.  
לות חשובה זו ליצירת דיאלוג בין סגלי בתי ספר לבין הורים, לגבי העקרונות המנחים  יפע

  וקווי הפעולה של בתי הספר, נמצאת בחיתוליה. 
  

ערכה, המותאמת למסגרת רבות הורים בבית ספר קהילתי על יסודי" היא החוברת "מעו
באה לסייע לבית הספר הקהילתי לקיים דיון שיטתי בנושא השל השתלמות מוסדית, 

  לשהסוגיה  בחוברת נדונהשיתוף הורים בתחומי עשייה שונים וברמות שיתוף שונות. 
זה ייגזרו קווים ועקרונות  שילוב הורים והגדרת מעורבותם במצע הבית ספרי. מתוך 

מנחים לחיי היום יום בעשייה הפדגוגית. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לשאלת שיתוף 
  ההורים בקביעת מטרות בית הספר ובניסוח המצע. 

  
הורים מבוסס על איזון עדין, המותנה מצד אחד בשמירה על  - קיום דיאלוג מורים

ית ספרית בכל הנוגע לקבלת  האוטונומיה המקצועית של המורה ועל האוטוריטה הב 
החלטות חינוכיות, ומצד שני ביחס של כבוד אל בית הילד ותרבותו וכיבוד זכותו של  

  ).1990ההורה להיות שותף בתהליך החינוכי של ילדו (שפירא וגולדרינג,  
  

ערכה זו עוסקת במעורבות הורים בבית הספר הקהילתי, ומשלימה אותה ערכה העוסקת 
ערכת ההמשך "טיפוח קשר משמעותי עם   בבית הספר ובקהילה.במעורבות תלמידים 

  יסודי" תוכלו למצוא באתר מינהל חברה ונוער, בכתובת: - ההורים בבית הספר העל
  
  

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/noar/katalogpirsumim/meuravu
thchevrathith-
hanoarbemerkazhainyanim/tipuachkeshermashmautiimhahorim.htm   
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  הנחות יסוד בנושא "מעורבות הורים" 
  
החינוכי מתרחש גם מעבר לכותלי   - והתלמידים בתהליך שיתוף פעולה בין המורים, ההורים  - 

במשפחה, בין חברים, בשכונה ובמוסדותיה, המשפיעים על   - הספר, מחוץ לשעות הלימודים- בית
  ער. ו הנבני   של  םעיצוב דמות

  
יחזקו את הקשרים   ,ספר- בבית - ההורים למתרחשחשיפת  חשיפת המורים למתרחש בקהילה ו  - 

  א בכיוונים נוספים וישפרו את מעמד המורה. ההדדיים, יאפשרו להתבט
  
שיתוף הורים ותלמידים בתהליכים ובהחלטות ולא רק בתוצאות,   - מעורבות, שותפות, ואחריות  - 

  יתרום להגברת האחריות לתפקידו של כל אחד מהגורמים.
  
  ה. הכשרת המורים, ההורים והתלמידים לעבודה משותפת, בנפרד וביחד, תוך כדי התנסות פעיל   - 
  
ברור אמיתי בהגדרת תחומי המעורבות כדי לשמור על איזון עדין בין מעורבות   - תחומי מעורבות   - 

  להתערבות. 
  
  המורים הם סוכני השינוי ויש לטפחם.   - 
  
  

  שאלות לדיון:
  לשותפות?  הספר היא סימן לאי אימון במערכת או ביטוי - . האם לדעתכם, מעורבות הורים בבית1
ת של הורים במערכת החינוך כיום מעלות את השאלה היכן הגבול. מהו  . מעורבות והתערבו 2

  הגבול לדעתכם? 
  
 

    קריאה מומלצת:

  "  הורים ומורים: הברית ההכרחית"
אביב, מחבר הספר  - מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל, פרופ' חיים עומרמאת: 

  "שיקום הסמכות ההורית",
  2000שיצא בהוצאת מודן בשנת 

  

  
   

                                            ורים מהי? תרגיל למשתתףמעורבות ה
   :ותמטר

דיון פתוח תוך מתן לגיטימציה לדעות, לאמונות ולחרדות באשר למעורבות    לאפשר . א
  הורים. 

 לחשוף את המשתתפים למורכבות המושג "מעורבות הורים".  . ב
 רבות הורים" לסייע למשתתפים להגדיר את הדגשים האישיים שלהם בנושא "מעו . ג

  קטעי קריאה להורים.  ציוד והכנה:

  מהלך הפעילות: 

   :נווציי בהם נועיי  .שונים מהיבטים הורים למעורבות יחס המבטאים קטעים כם. לפני1

        ?מדוע ?ביותר יםמזדה םאת מהם איזה עם     
   מהווים מסוים בקטע הבוחרים (כל שבחרתם הקטעים לפי בקבוצות היערכו     

 :הבאות השאלות על קבוצה  דונו בכל בוצה). ק     

 .האישי כםניסיונ מתוך בדוגמה והיעזר  ?םשבחרת בקטע כםאלי מדברמה  . 2
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 ?הקבוצה  חברי לכל המשותפים הנימוקים הם א. מה  .3

 ?הקבוצה מחברי אחד לכל הייחודיים הנימוקים הם ב. מה     

     ?מדוע  ?יםמזדה םאת חבריך של הייחודיים מהנימוקים אילו א. עם  .4

 ?מדוע   ?כםעלי מקובלים אינם ייחודיים  אילו נימוקיםב.      

 :את ויציין שבחרתם הקטע את במליאה יציג הקבוצה נציג של

 .הקטע לבחירת בקבוצה שהושמעו א. הנימוקים

   ויכוח עורר נושא איזה  ,המשתתפים על כל מוסכם היה הדיון (מה של ב. הדינמיקה
 וכו').     

 :במליאה דיון קיימו
 ?הורים למעורבות כםיחס בהבנת התרגיל כל אחד מכםל דשיח מה .5
 ?הורים למעורבות כםחברי של יחסם על התרגיל מן םלמדת מה .6

  
  

  להלן רשימת הקטעים: 
  

 :1קטע מס' 
 קביעת מבחינת הספר בית את שמנהלים והורים מורים  ,שווים של בעיני פורום "ראיתי 

 קביעת  ,והתכנון  החשיבה  ,הידע  ,המשאבים , הביצוע בתחומי ההדגשים  עתוקבי המדיניות
 .המסרים" והעברת התוכניות

  
 .גונן גבעת הספר בית - מעורב הורה מדברי

 . 163עמ'  אידיאולוגית",  לקהילה שכונתית קהילה "בין  ,הורביץ תמר  :מתוך
 
  

 :2קטע מס' 
 של בעורף נושפים ההורים היום ... העבודה  את לעזוב  ,ולברוח לקום  רוצה שאני רגעים יש"

 שבעת אינה שלנו החברה  .הכיוונים מכל הלחצים בגלל כמעט נכאים אווירת יש ... המנהלים
 ."ההורים זה והחברה רצון

 . 11עמ'  קהילתי",  ספר גולדברגר", בית דב : מתוך  .הספר  בית מנהלת מדברי
 
  

  :3קטע מס' 
 להם נותן לא עדיין שניים או אחד ילד להם שיש וזה , בחינוך מבינים שלא הורים "יש

 .תועלת" מאשר נזק יותר גורמים הם דבר של בסופו  .ספר בית לנהל לגיטימציה
 . 7.2.95 .ערים" "שתי העיתון  מתוך  .ביניים חטיבת מנהלת מדברי

  
  

 :4קטע מס' 
 גם יש .לעבוד חשק עושה ההורים של האיכפתיות . הלב את מחמם  ,גדול אישי "רווח

 .חיובית" המעורבים ההורים של ראי הם הילדים גם  .רצון שבועות אי ומביעים המבקרים
אידיאולוגית,  לקהילה שכונתית קהילה "בין   ,הורביץ תמר  :מתוך .הורים מעורבות על מורה מדברי

 . 204עמ' 
  
  

 :5קטע מס' 
 העזרה בתחום קאדוו אינה ההורים עם מהשותפות המורים שמפיקים ביותר הרבה "התועלת

 יחסים ביניהם קיימים כאשר למורה לתת עשויים שההורים הרגשית בתמיכה אלא , הפיסית
 בהוראה". שחיקה נגד ביותר היעילים האמצעים לאחד ההורים שיתוף  הופך בכך שיתוף. של

  . 166עמ'  אידיאולוגית",  לקהילה  שכונתית קהילה "בין   ,הורביץ תמר  :מתוך
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 :6קטע מס' 

 הבן".  עם לבילוי המוקדש ,רב זמן זה  .היחיד האיכותי הזמן הוא ולי לבני המשותף וג"הח 
 .במשפחה" "מדע בחוג  אב מדברי

  
  

 :7קטע מס' 
 .מהם מבקשים המורים או המנהל  מה מבינים הם שאין  הוא עליו לדווח מרבים שהודים "קושי

 אינם והם  'התערבות' לא  אך 'מעורבות'  גילוי  או השתתפות מהם מבקשים כי טוענים הורים 
 לסייע מבקשים וכשהם מסויימים בתחומים לסייע מהם מבקשים ;ההבדל את מבינים

 ".לחלוטין נדחים שהם או ברורות לתשובות זוכים הם אין  ,אחרים בתחומים
 . 177עמ'   ,ומעשה" תיאוריה - קהילתי  ספר "בית ,פרידמן  יצחק  :מתוך

  
  

 :8קטע מס' 
 .מביכה" הורים מעורבות  .צבוע הוא הורים מעורבות בעד דעה שמביע "מי

   "? הורים עם לעצמאות נתחנך איך  .עצמאיים להיות אותנו ומלמד לחיים מכין הספר "בית
  לי".  "איכפת  הסידרה מתוך - טלוויזיה בתוכנית  תלמידים מדברי

  
  

 :9קטע מס' 
 .להם" שאיכפת מראה זה  ,הורים מעורבות בעד "אני

 .לי" "איכפת הסידרה מתוך - טלוויזיה בתוכנית תלמידה מדברי
 ואת עמדותיו את  ,אביה את לעומק יותר "הכירה"   ,ה"קהילתיות" שבאמצעות סיפרה תלמידה

 .דעותיו
  " .ראשוני) (סקר יסודיים -על קהילתיים ספר "בתי  , בר ארנה   ,פרידמן  יצחק  :מתוך

  
  
  

  על הורים, מורים ומה שביניהם 
  קשר משמעותי עם ההורים בבית הספר העל יסודי" מתוך החוברת "טיפוח 

  החוברת במלואה נמצאת באתר בכתובת הבאה: 

.education.gov.il/educationcms/units/noar/katalogpirsumim/meuravuhttp://cms
-thchevrathith

 hanoarbemerkazhainyanim/tipuachkeshermashmautiimhahorim.htm  
וך החוברת מעלים באקלים טיפוח מת"  על הורים, מורים ומה שביניהם" מבוסס על הפעילות 

  אקלים חינוכי בבית הספר ההממ"ד, תשס"ג
  

לקראת המפגש עם ההורים ולאפשר להם   המוריםבנפרד עם צוות תחילה פעילות זו יש לנהל 
  להעלות חששות ותקוות לקראת המפגש. 

  תיו.ינחה מחנך הכיתה לאחר שהבהיר לעצמו את עמדותיו במפגש עם עמי  ההוריםעם  הפעילות את 

  
  מטרות:

  לברר עם המשתתפים מהן המטרות החינוכיות המשותפות להורים ולמורים בחינוך הילדים.  - 
להביא למודעות המשתתפים את החשיבות של ניהול  דיאלוג חינוכי בין מורים והורים ואת   - 

  תרומתו לטיפוח האקלים החינוכי בבית הספר ולחינוכם של הילדים. 
  .   בקבוצות נפרדות הורים ומורים :אוכלוסיית היעד

  ציוד והכנה:
 מבחר  היגדים.  - 
בית הספר וההורים (עותקים   -  1996, אייר התשנ"ו, מאי  חוזר המנהל הכלליצילום מתוך  - 

 כמספר הקבוצות). 
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  מהלך הפעילות  

  אישי במליאה  -שלב א'
  כל משתתף יוזמן לשקול מהם הערכים שלקראתם חשוב לו לחנך את הילד/התלמיד.  - 
רכז החדר היגדים. כל משתתף יבחר היגד המשקף את דעתו לגבי מהות  המנחה יפזר במ - 

הקשר בין הורים לבית הספר / גבולות ההתערבות ההורית בבית הספר / תפקיד ההורים/  
  תפקידי בית הספר. כל משתתף יציג את עמדתו במליאה. 

  קבוצתי  -שלב ב' 

  קבוצות.   6-5- המנחה יחלק את המשתתפים ל
  וקטע זהה לעיון מתוך חוזר מנכ"ל "בית הספר וההורים",  כל קבוצה תקבל משימה

  ותתבקש לדון בשאלות שבכרטיס המשימה. 
  

  במליאה  -שלב ג' 
  שאלות לדיון:

 מהם הערכים שלאורם נרצה לחנך את ילדינו.  . 1
 ממה אתם חוששים? ממה חוששים לדעתכם ההורים? המורים?  . 2
 מהם לדעתכם תפקידי ההורים ומהם תפקידי בית הספר? . 3
 בין "מעורבות הורים" ל"התערבות הורים" במערכת החינוך? מהו הגבול לדעתכם?מה  . 4
   מהי לדעתכם תרומת המעורבות של ההורים בבית הספר? . 5
  כיצד אתם מציעים לפעול לשיפור התקשורת בין הורים לבית הספר?  . 6
  

  פאנל  -הצעה לפעילות מסכמת לדיון  
יגי הנהלה, הורים, מורים ותלמידים סביב  במהלך הדיון בנושא ניתן לנהל  פאנל בו ישתתפו נצ 

  אחד או יותר מהנושאים המעסיקים אותם, כגון: 
  חינוך לערכים בבית הספר ובבית ההורים כיצד? - 
 מהות היחסים הרצויים בין מורים, הורים ותלמידים.  - 
כיצד ניתן  לתרום לתחושת הביטחון הרגשי והפיזי של התלמידים בבית הספר? חוו   - 

  דעתכם.
   

   נספחים נספחים נספחים 

  : מבחר היגדים / לבחירת המנחה 1נספח מס' 

        

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דפוס ראשון של קשר בין בית הספר והבית בא לידי ביטוי בפעולת היידוע. המידע  

  מועבר באמצעות עלונים, דפי מידע, פרסומים והזמנות לאירועים. 

שדרים לעתים מסרים כפולים בקשר למעורבות הורים בבית  מורים והורים מ

הספר. ברמת ההצהרה הם בעד מעורבות, אך ברמה הרגשית שני הצדדים נרתעים  

  זו.  ממעורבות

הורים מבקשים שהמורים יבצעו את עבודתם כהלכה ולא יערבו אותם שלא לצורך.  

בעיות אלה   הם נכנסים לחוסר שקט וחרדה ונדמה להם שהמורים מנסים לגלגל 

  . לפתחם
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  יש לקיים תקשורת בונה בין הורים למורים בתור שותפים לחינוך הילד. 

  המורים מצפים שההורים יתנו להם לבצע את עבודתם בלי שיתערבו. 

  הם חרדים ממעורבות הורים. 

הורים מבקשים להיטיב עם ילדם ולקבל משוב של "הורה טוב". הם מצפים מבית  

  הספר שיעזור להם בכך. 

כאשר הורה לא משתף פעולה עם בית הספר, על הצוות לברר מדוע הוא נוהג כך ולא  

  .לשפוט אותו מראש לרעה

כך הורה, גם אם הוא מרצה   כשם שרופא לא יתווכח עם סנדלר איך לתקן נעליים,
  לפיזיקה, לא יכול לערער על מקצועיותו של המורה.

  האמירה השגורה בפי צוות בית הספר היא: "אנחנו בעד מעורבות ונגד התערבות". 
  השאלה היא: מה כוונתם?

  אין מעורבות אמיתית ללא התערבות! 
  אי אפשר להיות מעורב בנושאים ובבעיות בבית הספר בלי להתערב. 

  מרגע שילד נכנס למערכת החינוך, נכנס אתו גם ההורה באופן גלוי או סמוי. 



 141

  : כרטיס משימה קבוצתית 2נספח מס'  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  שאלות: 

  ספר לחנך לאורם? מהם לדעתכם הערכים החשובים שעל בית ה .1

  מה עשויה להיות תרומת מעורבות ההורים בבית הספר?   .2

  אילו קשיים עלולים להתעורר? .3

מהי לדעתכם תקשורת משמעותית רצויה  בין הורים למורים, וכיצד ניתן להשיגה? תנו דוגמאות   .4

 לכך והתכוננו להציגן בפני המליאה. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

במשך  אחדים.  גלגולים  הספר  בית  ובין  ההורים  בין  היחסים  עברו  המדינה  קום  מאז 
ההורים    בין  קשר  נפרדות.  מערכות  כשתי  וההורים  הספר  בית  פעלו  ממושכת  תקופה 

באס הורים,  בימי  רבות  שנים  במשך  המפגשים  למורים התמקד  ובמסיבות.  הורים  יפות 
  הללו התנהלו בגבולות ברורים ומוגדרים. 

את  למקד  הספר  לבית  אפשר  והוא  המדינה,  הקמת  שלאחר  לתקופה  זה התאים  מצב 
עסוקים   היו  מהם  שרבים  ההורים,  יחידה.  יעד  כאוכלוסיית  בתלמידים  מאמציו  עיקר 

ותרבותית בארץ, סמכו על בית הספר שיעשה את    בבעיות הקליטה הכלכלית חברתית 
השתנו   האחרונות  בשנים  הקיימים.  הקשרים  על  נוסף  קשר  יזמו  ולא  נאמנה  עבודתו 
ודורשים להיות מעורבים לא רק בנושאים  הנסיבות, וההורים נמצאים בתוך בתי הספר, 
בתהליכים  הקשורות  בפעולות  גם  אלא  וכספים,  משאבים  תחזוקה,  כמו  בסיסיים 

  החינוכיים עצמם. 
במשאבים    ההתבססות המתמשך  הקיצוץ  ההורים,  ציבור  של  והחברתית  הכלכלית 

הביזור  מגמת  התחזקות  הפרט,  לזכויות  והולכת  הגוברת  המודעות  לחינוך,  המיועדים 
אלה הם מהגורמים    - המאפשרת לרשויות המקומיות להשפיע על המתרחש בבתי הספר  

  המרכזיים לכניסתם של הורים לבתי הספר. 
ר, וכן גם הספרות המחקרית, מעידים שתלמידים מפיקים תועלת הניסיון המעשי המצטב

ערוצי   ביניהם  וקיימים  הדדי  כבוד  של  יחסים  שוררים  הספר  בית  ובין  הבית  שבין  מכך 
  תקשורת פתוחים. 

עבור   ומוכר  קרוב  למוסד  הספר  בית  את  להפוך  עשוי  למורים  הורים  בין  רציף  מגע 
ות מושפעים ממנו. ההורים מודעים היום  ההורים, המאפשר להם להשפיע על צביונו ולהי

  יותר מאי פעם למקומם בבית הספר ולחלקם בתהליכים המתרחשים בו. 
מערכת היחסים בין ההורים למורים משמשת דוגמה עבור הילדים, ולכן חשוב שתהיה זו 

, שכן מערכת החינוך מעוניינת בשיתוף  תקשורת משמעותיתדוגמה של כבוד הדדי ושל  
  סדיר ומכובד בין בית הספר להורים. פעולה מתמשך, 

  
  .  1996(מתוך חוזר מנכ"ל של משרד החינוך התרבות והספורט, אייר התשנ"ו, מאי 

  חוזר מיוחד המוקדש כולו לבית הספר ולהורים) 
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  תקשורת בין הורים, מורים ותלמידים 
  מתוך החוברת "טיפוח קשר משמעותי עם ההורים בבית הספר העל יסודי" 

  החוברת במלואה נמצאת באתר בכתובת הבאה: 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/noar/katalogpirsumim/meuravuthche
hainyanim/tipuachkeshermashmautiimhahorim.htmhanoarbemerkaz-vrathith  

  
  מטרות:

  להעלות למודעות את חשיבות הקשר בין הורים, מורים ותלמידים.   . 1

 לנציגי ההורים. כתלבנות ערוצי תקשורת קבועים וממוסדים בין המחנ . 2
 לבחור נציגות הורים למועצה הכיתתית, כדי למסד את התקשורת בין בית הספר לבית ההורים.  . 3

  כרטיסי היגדים, טופס "גם אני שותף" כלי כתיבה, סלסלה. : יוד והכנהצ

  ההורים במפגש עם מחנך הכיתה.  :אוכלוסיית היעד

  : מהלך הפעילות

  במליאה   -שלב א' 

  לכל הורה כרטיס ובו תחילתו של היגד, וההורה יתבקש להשלימו.  מחלקים - 

  את ההיגדים ואת ההשלמות של המשתתפים.  אוספים - 

  ים באופן אקראי את ההיגדים השלמים שאסף.להור   מחלקים - 

  
  קבוצתי   -שלב ב' 

  כרטיס משימה קבוצתית 

 כל משתתף יקרא בקול רם את ההיגד על גבי הכרטיס שקיבל.  . 1

  תלמידים?- הורים- הקבוצה תדון: מה  הקשר הרצוי בין מורים . 2

  

  במליאה  -שלב ג' 

  דיווח הקבוצות. 

 דיון: 

 מורים ותלמידים?  ספר, מחנך  הכיתה,מה הקשר הרצוי בין ההורים לבין בית ה  . 1

 איזה קשר יתקבל לדעתכם באהדה על ידי מורים ותלמידים?  . 2

  כיצד ובאילו מסגרות ניתן להבנות סוג קשר כזה?   . 3
ציע לבחור מועצה כיתתית שתהווה חוליה מקשרת בין בית הספר וההורים. במועצה  ת  כתהמחנ

 , נציגי התלמידים ונציגי ההורים. כתישתתפו המחנ

 כיצד  לדעתכם יכולה המועצה הכיתתית לתרום לחיזוק הקשר בין ההורים לבית הספר?  . 4

 אילו קשיים אתם צופים?  . 5

  מהם  לדעתכם שלושת הנושאים החשובים ביותר אשר בהם צריכה המועצה הכיתתית לעסוק   . 6
 במפגשים הבאים? 

 תנו הצעות לגבי דרכי התקשורת בינינו.   . 7

הכיתתית?  (מומלץ שהמועצה הכיתתית תורכב ממתנדבים  מי מההורים מוכן להשתתף במועצה    . 8
  בעלי מוטיבציה, ללא הגבלת מספרם). 
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 הכיתה   כתהמלצות למחנ

  גם אני שותף".עם סיום הדיון יש לתת להורים למלא את הטופס" 

 לוועד  ת  כת המחנ הנציג  לבחירת  להישאר  הכיתתית  במועצה  חלק  לקחת  שמעוניין  מי  מכל  בקש 

ביעת סדרי עבודה של המועצה הכיתתית (תדירות המפגשים, קביעת יום, שעה,  ההורים המרכזי ולק

 . דרכי תקשורת, טלפונים, אימיילים ועוד)

  

   

  כת : כרטיסיות היגדים לבחירת המחנ 1נספח מס' 

  הורים אינם משקיעים בחיזוק הקשר עם  

 הכיתה ושאר המורים  כי.... כתמחנ

  עם ההורים   כת מניסיוני, הקשר של המחנ

 סס בדרך כלל על....... מבו

אילו ההורים היו מתארגנים כמו שצריך, היינו  

  יכולים לעשות למען ילדינו הרבה דברים.  

 ...  לדוגמה:

אני מוכן להשקיע ולבוא לבית הספר בעניינים  

  הנוגעים לבני, אבל בענייני הכיתה הכלליים  

 אני חושב ש....

 לכאן היום כי מעניין אותי בעיקר.... באתי  תפקידו של ועד ההורים בכיתה לדאוג ל... 

אני חושב שצריכה להיות מסגרת קבועה שבה הורים  

 יפגשו מורים ותלמידים לדיונים בנושאי כמו... 

הכיתה, הייתי מצפה שההורים...  כתהמחנהייתי  אילו  

כשאני למדתי בבית הספר, ציפו מההורים שלי ש.... ין ועד  יש הבדל/ אין הבדל בין ועד הורי הכיתה לב

 הורי בית הספר כי... 

לדעתי, התלמידים מצפים מאיתנו ההורים  

 שאנחנו.....

 תלמידים בכיתה ישמחו אם ההורים....

  הייתי מצפה    כתאילו הייתי במקום המחנ

 מהמועצה הכיתתית... 

אני חושב ששיתוף פעולה בין ועד הורי הכיתה, לוועד  

  תלמידי הכיתה ולמחנכת הכיתה יכול  

 . לתרום ל..

  מועצה כיתתית בניגוד לוועד הורים כיתתי  

 צריכה לעסוק ב.... 

  ההבדל ביחס לבית הספר בין ההורים של 

 הדור הקודם לבין ההורים של היום הוא ....  

  כהורה שאכפת לו אני מצפה מהמועצה  

 הכיתתית ש...

  - יש נושאים משותפים שכדאי שידונו בהם יחד 

 תלמידים, מורים והורים, למשל...

  הקשר בין הורים לתלמידים ולמורים יכול  

  לתרום ל... 

  הורים חייבים לקחת אחריות על.....            

  בבית הספר 

כדי לחזק את הקשר בין הורים לתלמידים אני רוצה  

  שמחנכת הכיתה תעשה את...

  יש נושאים משותפים שכדאי שידונו בהם  

  תלמידים, מורים והורים למשל...  –יחד 

ת לו, אני מצפה ממחנכת הכיתה ש...כהורה שאכפ   כהורה שאכפת לו אני מצפה מהתלמידים  

  בכיתה של בני/בתי ש... 

  הורים יהיו מוכנים להשקיע בבית הספר אם...  אם כל ההורים יעשו... אז לתלמידים יהיה טוב 

  

   

  : 2נספח מס' 
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  "גם אני שותף"
  המטרה: לאתר את צורכי ההורה ואת מוכנותו 

  ה בבית הספר.למעורבות פעיל
  שלום רב, 

אנו מעוניינים להרחיב השנה את שיתוף הפעולה ולחזק את הקשר בין המורים, התלמידים וההורים. נשמח  

לשמוע את עמדותיך והצעותיך ולהיעזר בסיוע המוצע על ידך לטובת שיפור איכות החינוך בבית הספר. הצעותיך 

  יידונו במועצת הכיתה.  נודה לך על מילוי השאלון. 

  

  :פרטים אישיים 

            טלפון        כתובת       שם

         נייד

  

                      כתובת מייל 

  

              פנוי בימים          מקצוע

  

           בשעות       זמין להתקשרות טלפונית בימים

  

          ן תחומי עניי         תחביבים

  

  

  

  ם: .     לדעתי במפגשים בין הורים, מורים ותלמידים חשוב לעסוק השנה בנושאים הבאי1

  

                                גיל ההתבגרות      הפחתת אלימות  

  טיפוח החן                          דיונים באקטואליה  

                    שיפור כושר הלמידה     חרדת בחינות  

  איכות הסביבה                    טיפוח מנהיגות נוער  

                       אחר        
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  לדעתי  על בית הספר להציע חוגים לבחירה כגון:   .  2

            

            

  

  .   הצעות לפרויקטים קהילתיים:  3

                        

                    ___________          

   

                .    מעוניין להשתתף במועצה הכיתתית של כיתה4

  

 .    מעוניין להשתתף בוועדה: 5

             ג.        ב.         א.       

        

                 .   מעוניין ליזום ולהוביל ועדה בנושא:6

  

                     .    מעוניין להפעיל חוג7

  

                .   מעוניין לתת הרצאה חד פעמית בנושא8 

 

         בימים         .  מעוניין לסייע בהעשרה לימודית בנושא9 

          בשעות      

  

                     .  מעוניין לתרום ב10

  

  

  תודה ולהתראות                                                                               

מחנך/ת הכיתה                                                                                   
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  3נספח מס' 

  מהי וכיצד היא פועלת?  - מועצה כיתתית 

  
כיתתית ה  מועצה  מוועד  המורכב  גוף,  המלמדים  היא  ומורים  הכיתתי  התלמידים  ועד  הורים הכיתתי, 

  בכיתה. המועצה מנוהלת על ידי מחנך/כת הכיתה.

  במועצה דנים בנושאים שעל סדר היום הכיתתי או הבית ספרי. 

  בדרך כלל המועצה הכיתתית קבועה, אולם ניתן לצרף תלמידים, הורים ומורים בהתאם לנושא. 

בהתאם לנושא ובהתאם לצורך. המחנך וצוות מצומצם של נציגים    ישיבות המועצה הכיתתית יתקיימו

יקבלו החלטות לגבי הנושאים שיועלו בישיבות המועצה הכיתתית, בהתאם לתוכנית החינוכית, לצרכים  

  ולנושאים שעל סדר היום. 

  בבחירת הנושא יש לשקול מהו הערך המוסף של העלאת הנושא בפני המועצה הכיתתית.

  קדים בצוות החינוכי לגבי "הקווים האדומים" לפני הדיון עם ההורים. מוצע לנהל דיון מ

הצוות הבית ספרי ימליץ על תחומי המעורבות של הורים בהם תהיה תרומתם משמעותית וחשובה. ראו  

   היכן הקו האדום? –תחומי מעורבות הורים : 4לעיל פעילות מס' 

  
  

  כיצד?  –ישיבה ראשונה של המועצה הכיתתית 
  

  את הישיבה: א. לקר
דיון   לנהל  מומלץ  הכיתתית,  למועצה  הנציגים  יתנדבו  או  יבחרו  שבה  הראשונה,  ההורים  באסיפת 
היום   סדר  שעל  והצרכים  הממצאים  לאור  לטפל.  הכיתתית  המועצה  צריכה  בהם  הנושאים  לבחירת 

קבע  הכיתתי או הבית ספרי ייבחר הנושא לישיבה הראשונה של המועצה הכיתתית. בישיבות הבאות יי
הורים   מורים,  של  נציג  הכיתה,  משתתפים: מחנך  בה  המועצה  של  המוביל  הצוות  עם  בתיאום  הנושא 

  ותלמידים. 

  המחנך ישלח הזמנה כתובה, לפחות שבוע מראש. - 

  המחנך יבדוק לפני הישיבה אם הגיעו ההזמנות ומי אישר את השתתפותו.   - 

  

  ב. ביום הישיבה של המועצה הכיתתית:  

  יש להקפיד על:

 ת החדר לישיבה. מומלץ על ישיבה במעגל, התורמת ליצירת אווירה של פתיחות ומאפשרת  הכנ
 לכל המשתתפים לראות ולשמוע זה את זה. 

   ,אם הוחלט לקיים את הישיבה סביב שולחן יש להקפיד,  שהשולחן יהיה מרובע ולא מלבני
 מהסיבות הנ"ל. 

  .כיבוד קל, מפה ופרחים תורמים גם הם לאווירה  

  

  ל הישיבה: ג.  ניהו

  . פתיחה:1

  היכרות בין המשתתפים.  -       
  הגדרת מסגרת הזמן של הישיבה ועריכת היכרות ותיאום ציפיות קצר בין    -       

  המשתתפים.           
 הבהרת מסגרת הפעולה של המועצה הכיתתית (מתי ייפגשו? היכן?).  -      

  .  הצגת הנושא/השאלה לדיון: 2
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  ת הדיון. המחנך ינהל א -      
  

  .  סיום: 3
  הדיון חייב להסתיים בהחלטות ביצועיות.  -       

יש לחלק תפקידים למשתתפים לקראת הישיבה הבאה, לקבוע  מתי  תתקיים הפגישה הבאה   -       

  ולהחליט על נושאים או על שאלות לדיון.
  

  

  ד. לאחר סיום הישיבה: 

ץ את הפרוטוקול בין חברי המועצה, לפרסם אותו  חשוב למנות תלמיד כרכז המועצה. תפקידו יהיה להפי

על לוח המודעות בכיתה, למסור עותק להנהלה, לרכז השכבה ולרכז החינוך החברתי. לקראת הישיבה  

  הבאה, עליו לשלוח תזכורת למשתתפים שלקחו על עצמם למלא משימות.  
  

 
  טיפים למחנך: 

  פרוטוקול במהלך הישיבה.  לפני התחלת הישיבה בקש מתלמיד או מאחד המשתתפים לרשום . 1

  הקפד על תרבות השיחה במהלך הדיון ואפשר לכל משתתף להביע את עמדתו.  . 2

  הבע את עמדתך רק לאחר שכל המשתתפים השמיעו את דעתם. . 3

 קבע מראש לוח זמנים והקפד לעמוד בו במהלך הדיון.  . 4
  
  

  ראו המלצות לניהול תקין של ישיבה  באתר המינהל:
http://www.snunit.k12.il/minhal/word/16107.doc  
  

  מה רצוי?   –בין הורים למורים 

  מתוך החוברת "טיפוח קשר משמעותי עם ההורים בבית הספר העל יסודי"
  החוברת במלואה נמצאת באתר בכתובת הבאה: 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/noar/katalogpirsumim/meuravuthchevr
hanoarbemerkazhainyanim/tipuachkeshermashmautiimhahorim.htm-athith   

  
 ,  "מעלים באקלים, טיפוח אקלים חינוכי בבית הספר הממ"ד"מבוסס על החוברת 

  

  מטרות:

   לברר את מהות הקשר הרצוי בין מורים להורים שיסייעו בקידום המטרות

  החינוכיות. 

   להעלות קשיים העלולים לבלום את הקשר הרצוי ולהציע דרכים לחיזוק

  רת שיתוף הפעולה בין הורים ומורים. הקשר ולהגב

  הורים ומורים כקבוצה מעורבת, או בקבוצות נפרדות.  אוכלוסיית היעד:

  כמספר המשתתפים.  –דף איורים   ציוד והכנה:

  מהלך הפעילות: 

  אישי   -שלב א' 

  מחלקים לכל משתתף את דף האיורים המצ"ב. 

הרצוי בין ההורה למורים וייתן לו  כל משתתף יבחר  את האיור  שמביע  לדעתו את מהות הקשר  

  ההורה הוא הדמות הכהה בציור  והמורים הם הדמויות הלבנות. שם. לצורך התרגיל 
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  קבוצתי  -שלב ב' 

  המשתתפים יתחלקו לקבוצות. כל משתתף יציג את האיור שבחר וינמק את בחירתו. 

ותבחר או תצייר  הקבוצה תנסה  להגיע להסכמה לגבי מהות  הקשר הרצוי בין מורים להורים 

  איור שימחיש זאת ואותו  יציגו במליאה וינמקו את בחירתם.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  במליאה  -שלב ג' 

דיווח: כל קבוצה תציג את האיור שבחרה או ציירה ואת הנימוקים לבחירה ואת    חילוקי הדעות  

  שהתגלעו בקבוצה. 

  

  דיון: 

  נחה דיון סביב כל איור שנבחר: ת  כתהמחנ

וג הקשר בין הורים ומורים כפי שהוא מוצג באיור שבחרתם?  מה  מה התרומה של ס  . 1

 המחירים? 

 מה ניתן לעשות, כדי לחזק את הקשר הרצוי? במי זה תלוי? . 2

 מה על המורה לעשות לטובת קשר זה?  . 3

  מה על ההורים לעשות למען קשר כזה? . 4

  כרטיס משימה קבוצתית 

  דונו בקבוצה: 

 לדעתכם את הקשר הרצוי בין הורים ומורים? מדוע?  איזה איור משקף .1

  מה ומי עלול להפריע ליצירת הקשר הרצוי?  .2

  מה יש בכוחכם לעשות, כדי לקדם שיתוף פעולה יעיל ואפקטיבי?   .3
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  נספח: אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד* 

ר הרצוי בין הורים למורים. ההורה מצויר בדמות  את הקש כםאת האיור המייצג לדעת ובחר

   הכהה והמורים הם הדמויות הלבנות. 
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 * מקור לא ידוע (נשמח להתעדכן).
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  הפעילויות לקוחות ממאגר ההפעלות 
  של מינהל חברה ונוער

  ומתוך החוברת "האתגר לחנך"
  הנמצאת במלואה באתר המינהל
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  פרידה 

  מה פתאום פרידה? למה צריך בכלל לעסוק בנושא זה? 

אוב וקשה להתייחסות. לכן אנו מעדיפים להתעלם ממנה, או  כן, פרידה היא לעיתים נושא כוב
 לדחות את ההתייחסות אליה עד לרגע האחרון.  

ודר, אלא מנתקים אותו באופן  לעיתים קרובות אנשים לא מסיימים קשר ביניהם באופן מס
פתאומי. לא כל אחד מוכן לוותר על הקשר, ולא כל אחד יודע איך מסיימים אותו בצורה הולמת.  

לי דווקא כשעומדים בפני סיום הקשר, דווקא אז  א יוון שבאופן פרדוקסכ ד, חהדבר קשה במיו
 בוחנים את הקשר ואת טיבו. 

  ב של פרידה ועזיבה. לכך מצטרפים גם רגשות שונים המתלווים למצ

מהאנשים  ו  מהמורהפרדו י, אשר בסוף שנת הפעילות יהתלמידיםנושא זה חשוב במיוחד עבור  
    איתם פעלו ועמדו בקשר במשך השנה.

רצוי לערוך פרידה מסודרת והדרגתית, שתאפשר מתן ביטוי לרגשות ולמחשבות שונים המתלווים  
  דה.  לפרי

הצעות    כם לפני בל שלוש  העוסקות  תוכל פעולה  הפרידה.  ב  ונושא  או  כלהשתמש  ולן 
  . כםבחלקן לפי שיקול דעת

  
  

  שיחה חופשית וסיפור 
  :ותמטר

  לעורר מודעות למצב של פרידה ולרגשות השונים הכרובים בה. . 1

  לחזק את רצונם של החניכים לטפל בנושא.  . 2

  הכנה:ציוד ו
  . ) "ונהכ עותק של הסיפור "מושיק" (מופיע במדור "מסיפורי הש

  להקראת הסיפור בפני הקבוצה.   כםמאת עצ הכינו

  הקישור אל המקור:   –הסיפור מופיע בסוף הקובץ וכן  הערה:

  מהלך הפעולה:

  .  בקול בפני הכיתה  הסיפור קראו את – שלב א'

להיזכר בפרידה שהתרחשה בחייו, ועל כל שהיה סביבה    תלמידמכל    ובקש  -   שלב ב'
מכ לאחר  וכו').  נפרד  ממי  הפרידה,  סגנון  בקש(רגשות,  ,  מהתלמידים  ון 

  בסבב, לספר את תיאור הפרידה. 

  שוחחו על הנושא לפי השאלות הבאות:  -  שלב ג'

  אלו רגשות היו כרוכים בפרידה? - 

  האם שני הצדדים הנפרדים מרגישים אותו דברו  - 

 מהן הסיבות לרגשות השונים העולים תוך כדי פרידה?  - 

 איך אפשר להקל על פרידה? האם זה רצוי?  - 

  ד איך אפשר לשמור על קשר (אם רוצים)?כשנאלצים להיפר - 
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  תמונות מספרות  
  :ותמטר

  לראות שפרידה נתפסת באופן שונה על ידי כל אחד מאיתנו.  . 1

  לראות שאנשים שונים מתמודדים באופן שונה עם מצב של פרידה.  . 2

  הכנה:ציוד ו

תמונות המבטאות פרידה (אם נפרדת מילד ההולך לגן, אנשים מנופפים לשלום,  . א
  ידה וכו').חיבוק פר

  מטול תמונות (מקרן).  . ב

  דפים וכלי כתיבה.  . ג

  חדר שאפשר להחשיך אותו.  . ד

  מהלך הפעולה:
שהכנת  וחלק התמונות  כמספר  לצוותים  הקבוצה  תםאת  וכלי    נו.  תמונה  צוות  לכל 

ל צוות לכתוב את סיפור הפרידה המופיע בתמונה. לאחר זמן מוקצב, או  כתיבה. על  כ
את התמונות בין הצוותים    יפו החל   - את הסיפור    לאחר שרוב הצוותים סיימו לכתוב

  תמונה.  לפיושוב על כל צוות לכתוב סיפור 
סופרו   תמונה  שלכל  לאחר  או  תמונה,  כל  על  סיפור  כתבו  הקבוצות  שכל    3לאחר 

והחש   אספוסיפורים,   התמונות  הקר  יכואת  החדר.  תמונה   ינואת  המטול  בעזרת 
צוות   כל  שכתב    יקראאחת.  הסיפור  החלהת   לפיאת  התמונה    יפומונה.  ושוב   - את 

  את סיפוריהם.  לקרואמהצוותים  ובקש
  לפי הנקודות הבאות: אודות הסיפורים לשוחח  ולאחר שכל התמונות הוקרנו תוכל

  באיזו מידה הסיפורים שהחניכים כתבו משקפים רגשות שונים?  . א

  מה משמעותה של פרידה עבורנו?  . ב

  לא?  שונות זו מזו או - האם פרידות מאנשים שונים  . ג
  

  להוסיף שאלות מפעולה א', שלב ג').  ו(תוכל
  

  
  משחק לוח 

   מטרה:
(  לתלמידיםלאפשר   מוגנת.  בצורה  שלה,  ההיבטים  כל  על  בפרידה,  התנסות    ע"ילהתנסות 

שונים   מכוונים  הנושא  ובדיקת  בכבוד,  פרידה    - בפרידה,  עם  להתמודד  לחניך  יותר  קל  יהיה 
  לכשתתרחש).

  :הכנה

  לוח משחק כמצויר באן.  . א

  ("חיילים")  אבני משחק שונות זו מזו כמספר הצוותים בקבוצה . ב

  כרטיסי משימה.  . ג

  : הפעילותמהלך 
הנ  וחלק "חייל".  צוות  לכל  ותן  לצוותים  הקבוצה  בערימה    וח יאת  המשימה  כרטיסי  את 

כרטיס   ירים  הראשון  הצוות  ההתחלה.  במשבצת  שלו  ה"חייל"  את  יניח  צוות  כל  ("קופה"), 
ל הצוותים אם  כוב בה ויבצע אותה. עם תום ביצוע המשימה, יחליטו  מהערימה, יקריא את הכת 

הצוות אכן ביצע את המשימה. במידה ורוב הצוותים החליטו שהמשימה בוצעה, יזרוק הצוות  
הקובי  הקובייאת  שמראה  כפי  משבצות  מספר  ויתקדם  החליטו  י ה,  הצוותים  ורוב  במידה  ה. 

  מו, עד לתורו בסיבוב הבא. שאר הצוות במקויי - שהמשימה לא בוצעה כראוי  

  מנצח הצוות שה"חייל" שלו הגיע ראשון למשבצת הסיום.
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  ל צוות כדי להכין ולבצע את המשימה. כזמן ל וביהקצ - אם יש צורך   לב: מושי

  להלן כרטיסי משימות אפשריים:

מצבי פרידה בין חונך לחניך. פעם אחת כשהחניך כועס על שהחונך עוזב אותו;   3עליכם להציג   - 
יה כשהחניך אדיש לפרידה; ובפעם השלישית, כשהחניך מאוד עצוב לקראת יעם השנ בפ

  הפרידה. 
 קריטריונים לשיפוט הביצוע: ההצגות אכן משקפות רגשות הכתובים בדף המשימה. 

  לפניכם חמשיר. עליכם לתת לו שלושה סיומים שונים, אשר יביעו סוגים שונים של פרידה.  - 

  היה היה מדריך 

  העריך  שאת הקבוצה מאוד

  ביום אחד חם 

  הקשר תם

 .........  

  או:

  היה היה פעיל 

  שהיה לו חבר ושמו גיל 

  עזר לו בכל 

  גם לרקוד גם לצהול 

. . . . . . .  

  

  ונה, סיומים מעניינים הקשורים לפרידה. כקריטריונים לשיפוט הביצוע: חריזה נ 

(  - אחד   לקשיש  הע   קוראעוזר  את  ו ילו  לטיול  בשבוע  פעם  אתו  נפגש    מה),  דוכתון, 
  קשיש. תארו שיחה בין השניים שבה הקשיש מספר לפעיל על פרידות בחייו.  -  והשני 

  קריטריונים לשיפוט הביצוע: העניין שבסיפורים, דרך ההצגה. 

  

אתם קבוצת מד"צים במועדון. המדריך שאתם מאוד אוהבים מסיים את עבודתו   - 
ת למזכרת. על כל אחד איתכם, כי הוא לקראת בחינות הבגרות. החלטתם להכין לו מחבר

  מכם להכין דף אחד, למחברת זו. 
נים, הדפים יפים וראויים להינתן כ קריטריונים לשיפוט הביצוע: בדף מובעים רגשות 

 במתנה למדריך. 

ל הסיבות אשר בגללן לפי דעתכם כדאי להכין את הפרידה ולשוחח  כהכינו רשימה של  - 
  ן את הפרידה ולשוחח עליה. עליה, וכל הסיבות אשר אומרות מדוע לא כדאי להכי

 קריטריונים לשיפוט הביצוע: הגיון בטיעונים, "כיסוי" רוב הטיעונים האפשריים. 

הצעות לאפשרות של המשך קשר על "אש קטנה" בין חונך לחניך, בין פעיל   2הציעו   - 
  לקשיש ובין מדריך לקבוצה. 

 ן בהצעות. קריטריונים לשיפוט הביצוע: מידת היכולת להפעיל את ההצעות, הגיוו 

דני מדריך קבוצה. בגלל בחינות הבגרות העומדות בפתח הוא חוכך בדעתו אם לעזוב את  - 
  - הקבוצה. הכינו דיאלוג שבו צד אחד מעלה טיעונים "בעד" לעזוב את הקבוצה, וצד שני 

  המציגים להגיע בסוף להחלטה.  2"נגד" לעזוב את הקבוצה. על 
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 נים שעולים ומידת רצינותם ואמינותם.קריטריונים לשיפוט הביצוע: גיוון בטיעו 

מכם שיהיה נער פעיל אשר הפעיל   אחדאתם קבוצת קשישים הפועלים במועדון. בחרו  - 
את חדר הקריאה במועדון. תכננו מסיבת פרידה לפעיל והציגו אותה בפני שאר הקבוצות 

קריטריונים לשיפוט הביצוע: משחק מתאים, רגשות שונים שעולים אצל אנשים שונים 
 לפרידה, באיזו מידה ההצגה מציאותית. 

לבחור סוג אחד של פעילות, שבו הוא עסק (לכאורה) במשך השנה. כעת   כםעל כל אחד מ - 
סוף השנה ועליכם לסיים את הפעילות, כל אחד מכם יכתוב על דף איך מקבל השירות 

תוב בדפים קראו בפני הקבוצה קריטריונים לשיפוט  כיגיב על הפרידה ממנו. את ה 
 יצוע: מגוון התפקידים לפעילות שהוצע, מידת המציאותיות של התגובות שנרשמו. הב

  מסוגי התגובות שכתבה הקבוצה שלפניכם ושחקו אותם.  3בחרו  - 
  קריטריונים לשיפוט הביצוע: דרך ההצגה, נאמנות לתיאור הכתוב בדף. 

  

לק  להוסיף משימות נוספות אשר עוסקות בצדדים שונים הקשורים לפרידה. ח  ותוכל
  . ימות יכול להיות היתולישמהמ

  

  
  

  פרידה מקבוצה 

החוברת במלואה נמצאת באתר מינהל חברה   לחנך!"  –הפעילות לקוחה מתוך החוברת "האתגר 
  ונוער בקטלוג הפרסומים בכתובת הבאה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/HadrachaVeh
anchaya/etgar.htm   

  

בשיגרת חיינו, אין אנו נוהגים להחמיא ולומר "מילים טובות" זה לזה. לעתים אין אנו עושים זאת  
אים את הזמן המתאים לכך.  הפרידה   מחשש שהדברים יתפרשו כחנופה, ולעתים מפני שאיננו מוצ

מאפשרות   בפניו,  אדם  של  שבחו  לומר  נוהגים  שאין  מכיוון  זאת.  לעשות  פז  הזדמנות  מהווה 
בלי  להזדהות   טובות!), מחמאות וחיזוקים,  (רק מילים  טובות  מילים  לומר לכל אחד  ההפעלות 

  ולהיחשף.  

  להיפרד מחברי הקבוצה באווירה נעימה.   מטרה:

  

  הגב" " מאחורי  

  דפי פוליו כמספר חברי הקבוצה, סיכות תפירה או מדבקות, כלי כתיבה.  ציוד והכנה:

         :מהלך הפעילות 

    במליאה

מצמידים לכל אחד מחברי הקבוצה דף על הגב. כל אנשי הקבוצה מסתובבים בחדר וכל אחד כותב  
לכול כתבו  שכולם  לאחר  המהלך,  בסיום  הגב.  על  טובות  מילים  כמה  אחד  את  לכל  מורידים  ם, 

במה אתה רוצה לשתף    - קורא בקול. אפשר בסבב    - הדפים. מי שרוצה לספר לכולם מה כתבו לו  
  אותנו במה שכתבו לך.   

  

  וזהו סוף הזיכרון (מתאים לסוף חטיבה ולסוף כיתה י"ב ) 
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ולעטר את     ,לקפל  לשניים ככריכה,A4דפי בריסטול  כמספר המשתתפים, בגודל    ציוד והכנה: 
  החיצוני כאילו הוא  "ספר זיכרונות".   הצד

          :מהלך הפעילות

  במליאה 

  הפעילות מתנהלת תוך ישיבה במעגל.  

לזה   מעביר את החוברת  משתתף  כל  שמו.  את  עליו  וכותב  זיכרונות"  משתתף  מקבל "ספר  כל  
צה מראש  היושב לימינו, והנ"ל  כותב או מצייר לו "זיכרון".  חובה לסיים את הכתיבה בזמן שהוק

  עד לקריאה "עבור". אין ליצור "פקקים".   

ב"פינות כתיבה"  מם, הם מניחים את ספרי הזיכרון לאחר שאנשים כתבו את ש :אפשרות אחרת
  שהוכנו לצורך העניין מראש והמשתתפים ניגשים ורושמים דברי פרידה. 

  משתי   ותרי  תלוי במשך הזמן העומד לרשות המנחה. רצוי לא להקדישמשך הפעילות    הערה:
  דקות לכל יחידת כתיבה.               

  

  

  תעודה אישית     -ממחמאה למחמאה 

  :מטרות
  ליצור אווירה טובה בסיום הקורס.  - 
  לעודד את המשתתפים לזהות, להיזכר ולציין נקודות אור בחבריהם.  - 

    _____" קלפי בריסטול, שעל כל אחד מהם רשום " נושא כרטיס זה זכאי לתעודת__ציוד והכנה: 
  10כמספר המשתתפים +                      

לחשוב   . 1 משתתף   מכל  מבקש  המנחה  הקודמת,  הפעילות   לקבל    –בתום  צריך  היה  לו 
על  עשייה או על תכונת אופי, על מה לדעתו היה מקבל תעודה. כל    המוקירה אותותעודה  

א ומוסר  שמו,  את  רושם  אינו  אך  פתקית,  על  התכונה  את  רושם  הפתקית  משתתף  ת 
"אדם  תעודת  "חרוץ",  תעודת  "משקיען",  תעודת   , "יודע"  תעודת  לדוגמה:   למנחה.  
(יש לכתוב   ישר", תעודת "מותק", תעודת "חבר טוב בצוות", תעודת "מבין עניין" וכד'  

  דבר אחד בלבד!) .  

שהוכנו מראש. ניתן  לניילן     –עם מסגרות    –המנחה מעתיק את ה"תעודות" על  בריסטול   . 2
  את התעודות או להכניסן לשקיות ניילון קטנות כדי שתהיינה מרשימות יותר. 

כגון   . 3 התעודות,  בין  אותן  ויפזר  עצמו  לגבי  תעודות  מספר  יכין  עצמו  שהמנחה  מומלץ 
  תעודת "בדחן", תעודת "רציני", תעודת "יצירתי", תעודת "מסמר ההשתלמות" וכד'.

  : מהלך הפעילות

  במליאה         

עודות  במרכז החדר. כל משתתף לוקח תעודה שהוא סבור  שהוא יודע מניחים את הת . 1
  למי היא שייכת. 

2 . ) שבידיו  שייכת התעודה  לדעתו   אומר למי  בתורו  משתתף  בעל התעודה מתבקש כל 
  ). בדרך זו מקבלים כולם מחמאות באמצעות התעודות.להכחיש מכל וכל

שלו    –בסיום   . 3  " ה"אמיתית  התעודה  מהי  הראשון  והמוסר ומק  –אומר  אותה,  בל 
 מתבקש לומר מהי התעודה ה"אמיתית" שלו, וכך עד שמסתיים הסבב.
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  נפרדנו כך   
  באמצעות היגדים אוורור רגשות בתהליך פרידה 

החוברת במלואה נמצאת באתר מינהל חברה   לחנך!"  –הפעילות לקוחה מתוך החוברת "האתגר 
  ונוער בקטלוג הפרסומים בכתובת הבאה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/HadrachaVeh
anchaya/etgar.htm  

   
  פרידה מתכנים, ממנחה, מקבוצה ומעצמי בקבוצה... 

  מטרה:
  למשתתפים להביע רגשות ודעות לגבי הקורס. לאפשר 

  פעילות זו משתמשת במתודה של השלמת היגדים. לפעילות מצורפת הצעה לרשימות היגדים.  
  

  אפשר לבצע שלב זה בשני אופנים:  -  שלב  א'

  1אפשרות 
תולים בריסטולים ברחבי החדר, או מניחים אותם על גבי שולחנות, וכותבים בראש כל בריסטול  

  ד מן ההיגדים המופיעים בסיום הפעילות. את  אח

  כל משתתף משלים את המשפטים שכתובים  על גבי הבריסטולים. 

  2אפשרות  
או   נייר  בשקיות  אותם  אוספים  מכן  ולאחר  פתקים  גבי  על  ההיגדים  את  משלים  אחד  כל 

  בסלסילות שהוכנו לשם כך, או מדביקים אותם על הבריסטולים שהוכנו מראש. 

  

  אה  במלי -שלב ב' 

  קוראים את ההיגדים בכל פעם בנושא אחר, ומפתחים דיון בהתאם.

היה   (צריך  ואיבה  בכעס   לחלופין   או  רצון  בשביעות  להבחין  בוודאי  יהיה  ניתן  ההיגדים  מתוך 
  לסלק את...לשנות את ...)  

  יש להבחין בין התחכמויות לבין ביקורת אמיתית ורלוונטית.

ניתן לשאול את ה משתתפים אם משהו מן הדברים שעלו הפתיע אותם או  לאחר הצגת הדברים 
  חידש להם משהו. 

  

  

  נספח: היגדים 

משפט פרידה שהייתי אומר  לתוכנית הקורס   
 ...............................................................................................  

  משפט פרידה שהייתי אומר למנחה 

................. ..............................................................................  

משפט פרידה שהייתי אומר  למשתתפים  
 ..................................................................................................  

משפט פרידה שהייתי אומר  ליוזם ההשתלמות  
...... .........................................................................................  
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משפט פרידה שהייתי אומר  לעצמי  
 .....................................................................................................  

  מתודה : פעילות באמצעות היגדים

מאפשרת  שימו זו  מתודה  סוגיות.  במגוון   לדיון  כפתיח  לשמש  היכולה  מתודה  הוא  בהיגדים  ש 
ושל   היחיד  (של  עמדות  ולגבש  אלה  דעות  לבחון  המשתתפים  את  מעודדת  דעות,  למגוון  חשיפה 
הקבוצה) בנושא הנדון.  יתרונה של מתודה זו  ביכולתה להקיף בו זמנית כמה היבטים של הנושא  

אפשרת לכל משתתף לנקוט עמדה אישית בנוגע לכל היגד ולאחר מכן לבחון את  הנדון. הפעילות מ
  עמדתו בהשוואה לעמדותיהם של חבריו.  

  ניתן להפעיל מתודה בנוסחים שונים. 

  אפשר לבצע שלב זה בכמה אופנים: -  שלב  א'

  1אפשרות 

ב כותב   המנחה  שולחנות.  גבי  על  אותם  מניחים  או  החדר,  ברחבי  בריסטולים  כל  תולים  ראש 
בריסטול פתיחה למשפט העוסק בהיבט אחר של נושא הדיון. כל משתתף משלים את המשפטים  

  שכתובים על גבי הבריסטולים. 

  

  2אפשרות  

או   נייר  בשקיות  אותם  אוספים  מכן  ולאחר  פתקים  גבי  על  ההיגדים  את  משלים  משתתף   כל 
  וכנו  לשם כך מראש.בסלסילות שהוכנו לשם כך, או מדביקים אותם על  בריסטולים שה 

  במליאה   -שלב ב' 

 בכל פעם מבריסטול אחר, ומפתחים דיון בהתאם.  –קוראים את ההיגדים 

  

  עוד קישורים בנושא פרידה:

  –אתר מינהל חברה ונוער 

  negev.gov.il/matiabtym/cp/homepage/prida.htm-http://www.orianit.edu    

  לקט נבחר של הפעלות  למדריכים צעירים –חוויה קייצית 

052http://hinuch.education.gov.il/I01Net/I01TeurParit.aspx?SemelParit=25  

  תהליכי פרידה  - מכללת קיי

http://kaye7.school.org.il/endings.htm  

  

  

  

   

  ספור פרידה -מושיק 
  מאת דבורה אמיר 
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אני רוצה לספר לכם סיפור על פרידה. פרידה ממישהו שהערצתי. הייתי אז נער בכתה ח'. הימים  
ת השחרור בירושלים. גרתי אז בשכונת הבוכרים וביחד עם יתר פרחחי השכונה נהגתי  ימי מלחמ

להסתובב ברחובות בין הפגזות וכדורים. מדי פעם נפגע ילד בהפגזה ובהלה גדולה נפלה על הורינו.  
היו   הילדים  הביתה.  בכח  אותי  ומכניסה  אותי  מכה  היתה  שכאלה,  אימה  ברגעי  שלי  אמא 

קנה המשוגעת שלך לפרק לך ת'עצמות". אתם ודאי כבר מדמיינים לכם  צוחקים: "שוב באה הז
סיפור על איזו פרידה דרמאטית מחבר שנהרג בהפגזה. אך לא ולא. זהו סיפור קטן פשוט וצנוע  
ובכל זאת על פרידה ממשהו שהיה לי חשוב מאוד. באחד מן הימים הסוערים הללו, הופיע בשכונה  

י בשלוש שנים בלבד. מושיק קרא לכמה חבר'ה באמצע משחק  שלנו מושיק. הוא היה מבוגר ממנ
ב"חמור ארוך", והסביר שיש לו משימה בשבילנו. בקיצור, מושיק אירגן את החבר'ה כי הוא היה  
ידיעות ממטה   העברנו  לדוגמה.  לרשת קשרים  הפכנו  ימים  שלושה  תוך  ההגנה.  מטעם  “מטעם" 

כת  למדנו  העיר.  של  שונים  בקצוות  אחר  למטה  הייתם  אחד  לא  למופת.  פעילות  והיתה  צופן  ב 
מכירים את רחמים לוי, את איציק ניסימוב, את ניסן בדרן, את נחמיאס ואותי. מחבורת פרחחים  

  חסרי תועלת הפכנו לתא פעיל.

ב בשבוע  פעם  איתנו  להיפגש  נהג  קבוצה    7.20- מושיק  כמו  התנהגנו  "אדיסון".  קולנוע  בפתח 
יטים לא יחשדו. מושיק חילק תפקידים, תיאר את מצב העיר, ב"צופים". משהו כזה תמים, שהבר

כמו   משהו  וקצובות.  ענייניות  קצרות,  פגישות  אלו  היו  נפרדנו.  כך  ואחר  בעיות  היו  אם  בירר 
פגישות עבודה. בקושי רב עמדתי על אופיו של מושיק. היתה תמיד הרגשה שאין זמן לפיטפוטים,  

שמו היה  נראה  וזריז.  מעשי  להיות  ולא  שצריך  מכיר  מאיתנו.  אחד  בכל  מתעניין  בדיוק  לא  שיק 
  מכיר אותנו. הוא תמיד עסוק והמשימות קודמות לכל. 

צריך   אני  קודם  אבל  עולמי.  כל  את  ששינה  משהו  לי  אמר  מושיק  במושיק.  פגשתי  אחד  בוקר 
ע  להקדים בווידוי קטן. בילדותי הייתי מופרע על כל הראש. איך לומר זאת? מתוסבך כזה בכל הנוג 

למשפחה שלי. איכשהו לא הייתי גאה להיות בן של הורי. הייתי בן זקונים להורים מבוגרים מאוד.  
הם דיברו עברית בקושי רב. כשניסו לאמר משהו בעברית זה נשמע כמו מהתפילה, משהו כזה לא  
קשור. אפשר לאמר שהם לא ידעו איפה הם חיים. בשכונה היו צוחקים על אימי. אפילו בשוק היו  

  ומרים שהיא פרימיטיבית. בקיצור, התביישתי בהורי. א

ובכן, מה כל זה קשור למושיק? קשור גם קשור. לאחר כחודש של פעילות ברשת הקשר של מושיק  
ברוריה.    -  של  לתינוקת  סולת  קצת  להשיג  כשרצתי  צפניה,  רחוב  באמצע  אחד  בוקר  בו  פגשתי 

תפ הוא  לי.  וקרא  לוי  גברת  של  ליד המכולת  עמד  ואמר:  מושיק  מוכרח    - ס בכתפי בחיבה  "אני 
שמזמינה   מוכרת  צריבה  אותה  את  חשתי  וכבר  נדהמתי,  הכיפאק!"  על  אמא  לך  שיש  לך  להגיד 
אחרי   גדולה.  בהלה  היום  היתה  יחזקאל  רחוב  שבקצה  וסיפר  בהתלהבות  המשיך  מושיק  עלבון. 

הם חטפו פאניקה    ההפגזה התחילו אנשים לברוח מן השכונה עם המיטלטלים לכיוון מחנה שנלר.
וצעקה   בידה  נופפה  זעם  נביא  וכמו  ושמנה,  זקנה  אשה  עמדה  הרחוב  באמצע  נורמאלית.  לא 

"אבל זה עבד על האנשים.    - כמשוגעת: "רק לפחדנים אין אלהים!" "לא תאמין", הוסיף מושיק  
אמא   לך  יש  לתאר.  שקשה  מחזה  היה  זה  השכונה.  לבתי  וחזרו  פנים  הפכו  שבאו.  כמו  שבו  הם 

  - ולה! מגיע לה ציון לשבח! בחיי, אני מעריץ אותה! דע לך שפאניקה כזאת, זוהי מחלה מדבקת  גד
  תוך חודש השכונות בגבול היו מתרוקנות".

אני לא צריך לספר לכם מה עשה לי הסיפור של מושיק. הוא החזיר לי איזה כבוד אבוד. נעשיתי  
בכליו חכיתי  דבקתי במושיק.  זה  עצמי. מיום  בעיני  בשווה  ג'.  יום  של  פגישה  לכל  עיניים    - 7.20ן 

רצתי בין הסמטאות, הדבקתי כרוזים עם רדת החשיכה,    - התייצבתי ב"אדיסון". לא ידעתי פחד  
כשחיילים בריטים נושפים על    - עזרתי להעביר את ה"סליק" מן החדר של ניניו לבור של שמעונוב  

  מוני. עורפי ממש. נו, טוב, היה לי מזל שלא חשדו בילד תמים שכ

ג' לפתח "אדיסון". מושיק אמר   יום  "באתי להיפרד    - לאחר כחמישה חודשי פעילות באנו בערב 
לנגב   עובר  ניסן קצת    - הערב. מחר אני  לפעילות שלא אוכל לפרט כמובן". היתה שתיקה גדולה. 

"מה יש לכם אתם, מישהו מת לכם?" דודו חשאני    - ציחקק במבוכה. רצה לשבור ת'קרח ואמר:  
לא  שכח ל עושים חאפלה, משהו  קודם, היינו  ידעתי  שלא  "בחיי, חבל  ואמר:  במצור  רגע שהעיר 

נורמאלי. הייתי מביא ממולאים, משהו כזה גזעי לזלול...” ושאבי יחזקאל קם ובירך את מושיק, 
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בבר מברך  היה  שלנו  שהרב  סמל  - כמו  להוריך,  גאוה  שתהא  עימך,  אלהים  "שיהיה  מצוה: 
  .." וכולם צחקו. למולדתך, וכו', וכו',.

אחרי הכל מה כבר היינו? חבורת פרחחים בלי מילים. מישהו   - התביישנו לאמר מילות שבח וחיבה 
  אמר: "אז למה לא הכנת אותנו? מה אתה הולך ככה פתאום?!" 

סומך   אני  "טוב,  סיכום:  מילות  כמה  אמר  רב,  בקושי  לבסוף,  מתמיד.  יותר  שתק  שתק.  מושיק 
  ד".עליכם שהרשת תמשיך לעבו 

לילל לפני   אותו כמו אח. אבל התביישתי  לו שאני אוהב אותו. רציתי אפילו לחבק  רציתי להגיד 
  כשליבי רך ועצוב כל כך.  - כולם, אז נפרדתי כגבר 

  
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBIQFj

AA&url=http%3A%2F%2Fwww.snunit.k12.il%2Fminhal%2Fword%2
-usg=AFQjCNG1EoKIISnOMGRmO0K&-F2062.doc&ei=NgENTK

thFgLUXg&sig2=dSLbM20HRuJyBwpeyyNkOQ-5hUvDCao_q3CUf 


