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 החינוך במלאכת העוסקים לכל

 ,רב שלום

 החופשה סיום את המסמנת התחלה... בהתחלה שוב אנו שנה בכל כמו

, דאגות, חששות, שמחה: מעורבים ברגשות שמלווה התחלה. ל"שנה ותחילת

 ובבית בכיתתם ממשיך התלמידים מן חלק שכן, גדולה התרגשות וגם  ציפיות

 מיסודי במעבר: מסגרת בשינוי גם מדובר מהתלמידים חלק ועבור ספרם

 .לתיכון ב"מחט או ב"לחט

. ללמידה מחופשה במעבר לתלמיד לסייע נועדו מטבען הפתיחה פעילויות

 של והמשאלות הציפיות מהן לברר החששות על להתגבר,  רגשות לאוורר

 את לגייס לתלמיד לאפשר, המחנך/המדריך תפקידך. החדשה מהשנה התלמיד

 ההפעלות. אלה וציפיות משאלות להגשים להצליח מנת על בו שיש הכוחות

 בין שתמצאו תקווה אנו, כולה הקבוצה ואל הפרט אל מתייחסות המצורפות

 . שלכם הפרטית לקבוצה תתאמנהש אלה את המצורפות ההפעלות

 נוגעתוהן  אתר מינהל חברה ונוערמ בעיקרלוקטו  כאן תוהמובא תיופעילוה

 :הבאים נושאיםב

 (וחוויותיו החופש) שהיה מה 

 (וחברתית לימודית,  החדשה מהשנה ציפיות) שיהיה מה 

 והמחנכת הכיתה חברי בין ההכרות העמקת 

 תכנון ותאום ציפיות 

 כיתה ארגון  

  ס "צוות מורי ביהלפעילות הצעות 

 

 שלכם,

 צוות מה"ד

  מחוז מרכז
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  ילדים ללמד על משהו              
 (הודי ספר מתוך)                                                         

 .אלוהים לא הם, אדם בני הם מורים

 .ילדים רק לא הם, אדם בני הם ילדים

 לפעמים הם אדם-בני

 , טועים

 ,יודעים לא

  .מבינים תמיד לא

 

  הזמן כל זקוקים שהם,הוא ילדים עם הקושי

 .מנוגדים דברים לשני

 ,וטוב יפה שהעולם ,להרגיש

 . עדן גן אינו שהעולם ,להרגיש

 

 םילדי ללמד להצליח כדי

 .לקשר – אלא, לכשרון זקוקים איננו

 .לנסות – אלא ,לניסיון זקוקים איננו

 .המיוחד את למצוא - אלא, להשוות זקוקים איננו

 .לדרך – אלא, לתוצאות זקוקים יננוא

 .להתקדמות - אלא ,להצלחה וקיםזק איננו

 

 . ילדים ללמד קל לא - אז וגם

 ,מזה זה שונים הם ילדים

 .םמורי גם כך

 .ילדים ללמד גם כך

 ומלואו עולם הוא ילד

 .ילד....ו....ומלואו עולם הוא מורה

 

 

 

 חזור לתוכן עניינים
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 בס"ד

 חדשה דרך
 חדשה דרך על "כשעולים

 לא תמיד יודעים לאן היא תוביל

 ולפעמים אין שום ברירה

 ומוכרחים ללכת על השביל

 ולכן גם אם לא יודעים מתי נגיע

 מושכתולאן הדרך 

 יש לזכור תמיד

 מה גרם לנו לצאת

 לכת."לולמה בכלל התחלנו 

 

 ההצלחה היא דבר נהדר

 היא דבר שעושה את האדם מאושר.

 ההצלחה כמו סולם

 עם הרבה שלבים

 כשבכל יום לפסגה מטפסים

 כולנו רוצים לעלות בשלבים

 אך הרבה פעמים איננו יודעים,

 הכלל הראשון : -ולכן 

 אמונה ורצון.

 השני : והכלל

 הוא להיות "אני".

 ותמיד להתחשב אחד בשני

 כללים המון עוד ויש

 .וחיוכים שמחה כמו

 לעלות קדימה אז

 ! אצבעות ולהחזיק

 

 

 ההצלחה היא כמו סולם

 

 יש דברים קלים

 יש דברים קשים

 אך אין דברים בלתי אפשריים

 חזור לתוכן עניינים
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 וף אל האופקלשא

 

 הביטו אל האופק

 אל המקום בו מתחברים

 מים ושמיים.

 הביטו אל האופק

 ושאפו תמיד להגיע אליו,

 אל מקום החיבור.

 כשתגיעו אליו,

תגלו שבעצם נקודת האופק 

 התרחקה,

 ושוב תביטו אל המקום

 בו מתחברים מים ושמיים

 ושוב תשאפו להגיע אליו.

 כי זו מטרת האדם,

 להתקדם הלאה,

 שאת מבט אל האופק.ול

 התחלות

 .סוף גם תמיד הן התחלות

למריבות,  ה הסוף לאכזבות,שיהא ז

 לשנאה ולמלחמות.

הגשמת  והתחלה של ימים טובים,

 ידידות ואהבה. חלומות,

 שתהא השנה הקרובה שנה מדהימה

 שנה טובה לאדם ולאדמה.

 שנה טובה ומתוקה

 שנת בריאות והצלחה

 שנת שלום והקשבה

 והכי חשוב, שנת אהבה.

 ועכשיו נותר רק לבקש

 שכל משאלה תתממש...

 

 הנאות

 את הנאות האתמול אפשר לזכור

 להנאות המחר לצפות

 .תהנוילאבל רק מהנאות ההווה אפשר 

 חזור לתוכן עניינים
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החיים שלך/ סוזן פוליס 

 שוץ

                                                                   אם אתה יודע

                        אתה ומה אתה רוצה מי

                                       ואם יש לך

                                   אמון בעצמך

          וכח רצון להגשים את שאיפותיך

                                  ונכונות רבה

                תוכל להפוך את חייך לשלך

 תבקש רקם א

 

 שיר חדש.

 נפילות יש מדי פעם

 אך תמיד ישנו מחר

 ומתוק מתוק הטעם

 ן כבר נאמרזה מזמ

 אז גם אם נדמה לי 

 בשפתי יש טעם דבר

 אם השיר הזה נגמר לי

 בוא יבוא לי שיר חדש.

 כי יכול.

                     בעולם חשובה מאוד הצלחה

                                    מביאה היא שמחה

                        ותמיד יש לדעת כי להצליח בכל

                            יכול רק אדם החושב כי יכול

                           כי יכול הוא לקפוץ גבוה מכל

                     כי יכול הוא לחצות את מדבר החול

                    כי יכול הוא לגבור ולהשיג ניצחון

                     וכל זאת תלוי במידת הרצון

                           ובמידת האמונה בעצמך

                                  תלויה מידת הצלחתך

                     אז נכשלת -אם תחשוב כי לא תוכל 

              אז ניצחת -אם בלי היסוס תהיה החלטי 

                                 לכן כל אדם חייב להבין

 כי בעצמו ובכוחו חייב הוא להאמין

 

 חזור לתוכן עניינים
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 ... הראשון היום לקראת

 (ונוער חברה מנהל -ד"ממ תכנים צוות י"ע נכתב)

 חשים, מחד. מעורבים ברגשות כלל בדרך מלווה ללימודים הראשון היום

, הספר לבית שוב אתרגל איך) החדשה השנה מפני וחשש מתיחות םהתלמידי

 מקובל אהיה האם? המחנכת התהיי איך? יותר  קשה יהפוך החומר האם

 אוכל) לעשייה והנעה ציפייה עימה מביאה הספר לבית החזרה ומאידך (?השנה

 חברים לי אמצא.., יותר ףלהשתת לאשתד השנה.., בלימודים הישגי את לשפר

 …(חדשים

 ושל שלנו) והחשש המתח תחושת את להפחית היכולת את יש חינוכי כצוות לנו

 .וציפיות כמוטיבציה, חיוביות תחושות ולחזק( התלמידים

 

 ?זאת לעשות נוכל איך

 שכבר בכיתות. חדשים לתלמידים לב לשים יש. הכיתה תלמידי בין הכרות 

 לגלות, כלשהו נושא על לשוחח) נוספים רבדים על דגש לתת כדאי יחד למדו

 …( חברי על ומפתיעים אישיים פרטים

 כבר שהתלמידים מצב למנוע כדי פעילויות  2-3 ב מצוידים לשיעור לבוא כדאי* 

 .להם מתאימה  כ"כ לא שהפעילות  או הפעילות את מכירים

 בהפעלה. הקיץ בחופשת עליהם עבר מה לספר לתלמידים מקום לתת יש 

 ומסגרת ללימודים, מסגרת והעדר מחופשה המעבר את מרככים אנו זה מסוג

 .יציבה

 או( ירלצי/ לשוחח, )בחופשה שעשו מעניין דבר על התלמידים את לשאול ניתן* 

   .לעשות הספקת לא מה לחילופין

 חזור לתוכן עניינים
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 ציפיות תיאום

 רבדים בארבעה לערוך מומלץ ציפיות תיאום – ציפיות תיאום: 

 באופן לכתוב לתלמיד לתת אפשר.  עצמו עם התלמיד – אישי ציפיות תיאום   

) ולהשלים היגדים עם דפים לחלק וניתן, הבאה מהשנה ציפיותיו על חופשי

 מקווה אני…"," ל אוכל אני הקרובה הלימודים שבשנת מצפה אני: "לדוגמא

 …"(.ל שאוכל כדי… יותר הרבה תהיה הכיתה הקרובה הלימודים שבשנת

 ולשמור אותם לאסוף שניתן או, התלמיד אצל להישאר יכולים אלו דפים *

 למעשה הלכה לראות יוכל תלמיד כל כך, שנה בסוף שוב ולחלק סגור בבקבוק

 .בציפיות עמד אם

 שם עם או אנונימיים ציפיות שאלוני ידי על לעשות ניתן אותו מורה-תלמיד   

 אישית לשיחה הראשונים בשבועות זמן למצוא חשוב כן כמו( התלמיד לבחירת)

 . תלמיד כל עם

 שלהם הציפיות את להביע מקום לתלמידים לתת כדאי,  כיתה -תלמיד   

 ניתן"( .מסיבה כשעורכים כולם את ישתפו שהשנה רוצה הייתי)"  מהחברים

 שיהיה לו שחשוב אחד דבר יכתוב תלמיד שכל לבקש או חופשית שיחה לערוך

 במיוחד)  או עליהם שיגיבו ולבקש הכיתה חברי של דיםההיג את לפזר, בכיתה

"  תקנון" כמעין בכיתה קיר על כולם של הבקשות את לתלות( סוערות בכיתות

 את לכבד מאמץ אעשה אני שלי הבקשה את שיכבדו רוצה שאני שכשם ולהסביר

 .האחר בקשת

 עם רההמו יוצר שבו מהלך הינו כיתתי חוזה " ,כיתתי חוזה" – מורה -יתהכ  

. הלמידה ניהול ודרכי התנהגות נורמות לגבי הסכמות של מערך בסיס הכיתה

 רבה משמעות בעל יהיה הוא כך,  החוזה בבניית התלמידים את לשתף כדאי

 ואיפה, כתלמידים מצפים אתם מה, כמורה מצפה אני מה לומר.  עבורם יותר

   . להיפגש ניתן

 חזור לתוכן עניינים
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 הם,  מנחשים הזמן כל למידיםהת ציפיות תיאום עושים לא שאם לדעת חשוב

 להביא שעלול דבר, המורה את" מנסים" ולכן לצפות למה יודעים אינם

 לא בהם נושאים שיש לזכור יש. מבוזבזות ואנרגיות ,רבות מיותרות להיתקלויות

 חומר' לדוג) ספריות בית בנורמות כשמדובר בעיקר ומתן למשא מקום קיים

 .'(וכדו לשיעור בזמן להגיע, הלימוד

 לקבוע והכיתה המורה על ןשבה החלטות קבלת של גדול מרחב יםקי, אולם

– בית שיעורי,  משמעת הפרת מהי, בכיתה השתתפות' לדוג. )במשותף נורמות

 …(שישי יום, הכנה אי, כמות

 ,ומתן משא יש, שקובע היחיד אינו המורה. שיתוף משדרת החוזה עריכת עצם

 הסימטריה. משלהם בקשות ולבקש עמדתם להביע מוזמנים התלמידים וגם

 .צרים בגבולות היא אם גם, טובה תחושה נותנת

  :הרמזור היא התקנון את לבצע מעניינת דרך    

 (שהוכל  מעשה על שקר למשל. )לעבור אסור עליו אדום גבול :כשאדום

 גוררת בשיעור הפרעה', לדוג.) תגובה הגוררות שליליות תופעות :כתום

 …(על לסכם או…בנושא עבודה לעשות עליך -תנוספ הפרעה, התרעה

  יכול במבחן שנכשל תלמיד' לדוג.) מקלה המורה בהם תחומים :ירוק 

 ( .הגבלה ללא חוזרים במבחנים לשפר       

 ניתן כן כמו. הראשונים בחודשים לפחות, בכיתה התקנון את לתלות יהיה יעיל *

 .תלמיד לכל עותק להכין שניים או תלמיד למנות

    יהאנ חיזוק ידי על השייכות תחושת שיפור. 

 

 

 לתוכן ענייניםחזור 
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 :להרגיש צריך הוא שייך יחוש שתלמיד כדי

 . בעדו שהמורה – הובא

                     כלפי ולא הגותההתנ כלפי רק ביקורת, כיתתי חוזה) כבוד של יחס              

                בליווי ותמיד המעשה של הגיונית תוצאה שהן סנקציות, התלמידככככככככ

 (.   הקשבה של ואוירה תומך הסבר  עעעעעע

 '..(וכו בית שיעורי, בבחינה) שלישית ואפילו שניה הזדמנות לאפשר              

 . מתאימה הערכות בעזרת יםבקשי התחשבות              

 :חוץנ

 ..('וכו הצגות, פעלותה) הלמידה במהלך התלמידים שיתוף              

 'וכו חינוך לשיעורי נושאים, כיתה בערבי– בחירה לאפשר              

             אחראי, קישוט וועדת, יומן אחראי)  תלמיד לכל תפקיד נתינת              

 …(חולים ביקור תורן, כתה מפתח תורן, ניקיון תורני, וררמאו            כ

    : כולי

 .הצלחה של חוויות שיזמנו סטנדרטים והצבת תביכול אמון              

 על דיל לכל שיחכה ופר'צ להכין הוא השייכות תחושת לחיזוק נחמד רעיון *

 מערכת לחלק ניתן נוסף דבר( . כך אחר לחלק או) השיעור בתחילת השולחן

 תחושה מקבל  דהיל כך, עליה מתנוסס כבר כששמו ילד לכל סימניה/  שעות

 .לו שחיכו

  (ים בבת גוריון בן ס"ביה אתר מתוך) 
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 הגדול" בחופש יכול אני "הכול

 משוב על החופש

הספר -הפעילות המוצעת מתחילה בפעילויות החופש הגדול ומסיימת בציפיות התלמיד מבית

 לקראת שנת הלימודים החדשה.

בחופש הגדול? כמה זמן עשה את כל משתתף מתבקש באופן אישי לציין מה עשה 

 הפעילות? באיזו תדירות עשה פעילות זו? 

 מציין המנחה. הגדול בחופש שנעשו שונות פעילויות ועליו שעון של ציור הלוח על

 .תדירותם ואת שנעשו הפעולות את

 המשתתפים ידווחו במליאה את מסקנותיהם.

 

 :במליאה לדיון שאלות

  ?עצמית בניה או כיתחינו סכנה הוא" החופש" האם   

 "?הגדול חופש"ב יכול אני לוהכ האומנם   

 ?בחופש שעשית משמעותי הכי הדבר מהו   

 ?לתלמידים אתגר או למורים מנוחה הוא החופש האם   

 ?השנה הספר-מבית שלי הציפיות מהן   
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  :הבקבוק משחק

אה את כל משתתף רושם על דף את ציפיותיו מהשנה הקרובה. כיצד היא רו

עצמו בסוף השנה? המנחה אוסף את כל הציפיות ומכניס אותן לבקבוק. בסיום 

 השנה הציפיות נפתחות ובודקים אם הן אכן התמלאו.

 

 

 (יעוץ ארגוני להצלחה –)מתוך אתר שאיפות  מצוירת חופשה* 

  .ריק דף מקבל תלמיד  כל

 .לשנים הדף את קפלל מתבקשים התלמידים

 בכלו, לספר רוצה הוא שעליהם החופשמ מעניינים רועיםאי שני חרוב תלמיד כל

 .שבחר האירוע את ברמזים ציירל עליו הדף מן חלק

 .ושמ את רשוםלו הדף בתחתית קטנה אוזן קפלל תלמיד כל על, בהמשך

 לשבת לעבור מהילדים לבקש ניתן) .הדפים את ייאסוף המורה שעה כרבע אחרי

 (.הרצפה על במעגל

 . הפוכים כשהם תלמידיםה בין יחולקו הדפים

 ומי בציורים מסופר מה לנחש נסהוי בלישק הדף את ריםי בתורו ילד כל ...ואז

   .םאות צייר

 משהו להוסיף רוצה הוא אםו נכונים הדברים אם שצייר הילד את שואלים

 .הלאה ועוברים

 מכוח יותר לעיתים שמתארכים הסיפורים זמן את חוסכים: הפעילות יתרונות

 שלהם ההחופשמ משהו לספר וזמן הזדמנות מקבלים כולם, התלמידים סבלנות

 .קולם יםשמיעמו מגיבים והשקטים הביישנים גםו
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 חדשה שנה לקראת

 . (בהמשך) גולדברג לאה של בשיר לעיין המשתתפים מן יבקש המנחה

 .אותו ויאייר לשיר שם ייתן משתתף כל

 :במליאה לדיון שאלות

 ?בעיניך חן מוצאת בקשה איזו? שותיובק מהן? בשיר המתפלל מיהו

 "?הזאת החירות על" כותבת כשהיא גולדברג לאה מתכוונת למה

 עלי יומי יהיה לבל שלשום כתמול היום יומי יהיה לבל" כותבת המשוררת

 ?שלשום כתמול יהיה לא היום שיומה מבקשת היא מדוע"  הרגל

 .נמק? בעיניך טוב או רע דבר הוא הרגל האם 

 האם" הדרך סוף שירי" שכותרתם שירים משלושה אחד הוא זה שיר

 ?לשיר, לדעתך, מתאימה זו כותרת

 לגבי קוק הרב דברי מדגישים מה  הרב קוק זצ"לקראו את דברי 

 ?לשיר מתקשרים הם כיצד? הבקשות
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 :נספחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלוקי, ברך והתפלללמדני, 

 על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל,

 על החרות הזאת: לראות, לחוש, לנשום,

 לדעת לייחל, להיכשל.

 למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל

 בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל,

 לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום.

 )לאה גולדברג( לבל יהיה עלי יומי הרגל.

 

 

ת של הזמנים על ידי הסימנים אשר נסתמנו "הננו חשים את החליפו

בהם חלקי הזמן על פי הטבע ועל פי התורה )החגים( כשאנו 

עוברים מפרק לפרק בפרקי הזמן כמו משנה לשנה אנו חשים 

בקרבנו תופעה של חידוש. הלך חלק מהחיים שלנו ונעשה עבר 

 מסוים, והננו מתעתדים לקבל חלק חדש של חיים בתור עתיד".

 , "מאמרי הראי"ה"()הרב קוק
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 "שלי הבאה השנה"

 אילת מודרך/שרה דמיון באמצעות פעילות

 לך יינתן ומבוקשך "בקש

 ותמצא חפש

 בפניך תפתח והיא הדלת על הקש

 מקבל המבקש כל

 מוצא שמחפש ומי

 בפניו." תפתח היא , הדלת על שמקיש ומי

 -הפעילות מטרות

 תחומים: 4-ב התלמידים של האישיים היעדים זיהוי

 .לקהילה ותרומה הרפתקאות,- פנאי לימודים, אישית, התפתחות

 -הפעילות מהלך

 התלמידים במסגרתה האישי, והאימון המודרך הדמיון מתחום לקוחה הפעילות

 תשע"ד. לשנת שלהם האישי התסריט את ידמיינו

  מרגיעה. רקע במוסיקת להיעזר מוצע

 לקחת התלמידים את ומזמינה הפעילות תתנהל שבו האופן את מציגה המחנכת

  חלק. בה

 בדמיון. מודרך למסע תלמידיה תא המחנכת תיקח הראשון בשלב

 שלהם. היעדים את התלמידים יכתבו מהמסע" "החזרה לאחר השני, בשלב

 היעדים על יספרו בכך שיבחרו אלה לשיתוף, התלמידים יוזמנו השלישי בשלב

 אלה. יעדים לממש שבחרו הדרכים ועל לעצמם, שהציבו

 מודרך דמיון -א' שלב

 היא ואיך בה, יהיה מה להחליט שלכם, לשנה הדלת את לפתוח מוזמנים אתם

 עמוקות נשימות כמה קחו עיניים עצמו נח, שתרגישו כך ישיבתכם את דרוסתראה.

 ויותר, יותר נרגעים אתם לנשימה מנשימה איך והרגישו
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 וגם לטיול נסעו חלקכם בחופשה, עבדו חלקכם ביליתם, הגדול, מהחופש חזרתם

 מהנה. לבטלה גם ואולי עשייה לאי זמן נתתם

 ולכיתה, לביה"ס חברכם עם נפגשתם היום וכעת

 הלימודים. לשגרת לחזרה שמחים ואולי חוששים, מתרגשים, שאתם יתכן

 ואולי מהמסדרון, אחרות, כיתות שלנו, מהכיתה רעשים אולי נשמעים מסביבנו

  רחוב. של רעשים

 אטל לאט איך ולהרגיש בנשימתכם פנימה להתבונן להמשיך אתכם מזמינה אני

 ויותר. יותר מתעמקת שלכם והרגיעה עצמכם בתוך מתרכזים ויותר יותר אתם

 

 להיות אתכם מזמינה אני בו נמצאים שאתם והבטוח הרגוע מהמקום וכעת

  תשע"ד. הלימודים שנת שלכם הלימודים שנת של התסריטאים

 

 :אישית התפתחות תחום

 בתחום  יםנמצא אתם שלכם הלימודים שנת של התסריט את נתחיל וכעת

  – האישית ההתפתחות

 אתם מה שלכם החברים הם מי, שלכם החברתי התחום יראה איך לכם תכננו

 לשנות רוצים שאתם משהו יש האם? מתנהגים אתם איך? יחד עושים

 או, יותר מקשיבים, גמישים יותר להיות, רגועים יותר להיות למשל בהתנהגות

 .לכם שוביםהח דברים ועוד, דעותיכם על יותר מתעקשים

 .מתרחשת אכן שהיא ראו שלכם בחירה כל

 .האישית התפתחותכם של התסריט את לחוות דקות כמה לכם אתן אני

 .הלימודי התחום הבא לתחום נעבור וכעת

 הלימודים תחום

מה היעדים הלימודיים שלך בשנה הבאה? במה היית רוצה להתקדם? באיזה 

 את הישגיך?  מקצוע? איזה מיומנות לימודית יכולה לשפר

 ושוב קחו כמה דקות לחוות את מה שאתם מייחלים לעצמכם. 
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 :ההרפתקאות לתחום וכעת

מה היית רוצה לעשות בשנה הקרובה שיגרום לך התרגשות. יגרום לך להרגיש 

חי. יגרום לך התחדשות, סקרנות, ענין. מה אתה רוצה לעשות השנה שייתן לך 

 יש טוב במיוחד.אפשרות לשחק, לצחוק, לשמוח, להרג

 קחו כמה דקות לחוש זאת להרגיש שזה קורה עכשיו.

 :התרומה בתחום נמצאים אנחנו וכעת

מה אתה רוצה לעשות כדי לעזור לעולם. לתת מעצמך משהו בלא לקבל תמורה 

כספית. להתנדב במשהו בכל תחום. לעזור לחי, צומח, דומם, לבני אדם. 

ר מכסף. בדוק באיזה תחום אתה התמורה שתקבל תהיה לאין ערוך רבה יות

יכול לתרום לעולם, כדי שיהיה טוב יותר לחיות בו. איזה תחום אתה יכול לתרום 

 ולהרגיש טוב בעשייתך.

 קח כמה שניות לחוות את תרומתך .

 

 וכעת אנחנו מגיעים לקראת סוף סרט של "השנה הבאה שלי",

קאות ותרומה בסרט מופיעים הנושאים בהתפתחות אישית, בלימודים, הרפת

לקהילה. הסרט הוא הסרט שלי, אני יודע שביכולתי לממש את כל יעדיי, ותמיד 

גם יהיה משהוא או כמה אנשים, חברים, מורים ועוד אחרים שאיני יודע כעת מי 

הם שיעזרו לי במימוש היעדים שלי, הסרט שלי של השנה הזו : שנת תשע"ד, 

 ן בעצמי וביכולתי.אני יודע שבכוחי לממש את יעדיי, אני מאמי

 

ומהמקום הזה של הכח והאמונה השמחה והציפייה  אני מזמינה אתכם לפקוח 

 יעדים מהתחומים השונים לשנה הזו. 4ולכתב  עיניים כל אחד בזמן שלו,
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  -שלב ב'

התלמידים כותבים על כרטיס / דף נייר את היעדים שהציבו ומוזמנים תוך כדי כך 

 היעדים ועל הגורמים/הדמויות שיוכלו לסייע להם.  לחשוב על הדרך לממש את

 סבב של שיתוף –שלב ג' 

 ?איך הרגשתם 

 ?מהם היעדים 

 ?איך אתם מתכוונים לממשם 

 מי יכול לעזור לכם 

 ימין ברגל להתחיל

 לקראת שיעור על תיאום ציפיות והסכם כתה

לפזר בכיתה קטעי קריאה העוסקים בהתחלות )להגדיל ולתלות בגובה  .1
 ניים(.העי

כפות רגליים עם הציטוט מפו הדוב )א.א.  2לחלק לכל תלמיד דף עם ציור של  .2
 מילן( "ברגע שגילית איזו מכפות הרגלים היא הכף הימנית,

 כבר אין לך הרבה התלבטויות בקשר למי מהן היא הכף השמאלית.

 ואז נותרה הבעיה: באיזו מהן להתחיל לצעוד..."

לעשות על מנת לפתוח את השנה ברגל ימין. ברגל  כל תלמיד ירשום מה עליו .3
 שמאל )הפונה כלפי מטה( ניתן לכתוב ממה על כל תלמיד להימנע.

  . דיון במליאה: 4

 א. מהי הצלחה אישית בשבילינו?

 ב. מה כדאי לעשות כדי להצליח?

 ג. כיתה מוצלחת היא...

 ד. מה עלינו לעשות על מנת שנהפוך לכיתה מוצלחת?

 ב להימנע?ה. ממה חשו
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 הלימודים שנת תכנון - הרגל" "כף פעילות

 כל תלמיד משרטט את כף רגלו על בריסטול וגוזר סביב.

המטלה לכתוב בתוך כף הרגל ציפיות ותוכניות לקראת השנה החדשה. אפשר לכוון 

 בשאלות:

 מהם הצעדים הראשונים שאתה מתכנן לעשות השנה?

 , מחבריך, מבני משפחתך וכו'.מהן הצפיות שלך לגבי השנה הבאה: מעצמך

 ניתן להשתמש בעת הדיון על הפעילות בביטויים הבאים:

 "לכלכל את צעדי נכון"

 עקב. -"להיות עקבי" 

 רגל להתרגל. -"ללמוד הרגל" 

כמו כן, ניתן להשוות בין כפות הרגלים המשורטטות ובין הציפיות והמשאלות ולעמוד על 

 השונות בין התלמידים.

ת העבודות על קיר הכיתה ולחבר כותרת מתאימה כגון: "צועדים ברגל אפשר לתלות א

  ימין" וכו'.

 

 7.09.1997פותח במרכז לתכנון לימודים, מכללת בית ברל, 
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 הסכם ליצירת כאמצעי ציפיות תיאום

 .בעתיד המשותפת לפעילות הכרחית כללים של מוסכמת מערכת קביעת

 .הקבוצה של  "יחד"ה של וניםש להיבטים להתייחס יכול הציפיות תיאום

 

 הסכמה ללא שכן .מהחברים אחד כל של צרכיו על לענות צריכים אלו היבטים

 .החברתי הדבק ייווצר לא משותפת

 

  מטרה

 .המשותפים הפעילות כללי את שיסדיר קבוצתי הסכם ליצור

 

 ההפעלה מהלך

 

 המשגת על להקל כדי ". כיתה" כמו מופשט מגוף ציפיות להגדיר קשה לעתים

 .הציפיות מן כמה הממחישים איורים מספר תלמידיםל תן  ההגדרות

 הנוגעים רבים מתחומים  וצרכים רצונות של נרחב רפרטואר מבטאים האיורים

 .הקבוצה לחיי

 או אינדיווידואלית להיות יכולה העבודה ; שונים שימושים באיורים לעשות ניתן

 .בחירתך לפי קטנות בקבוצות

 

 ציפיותיהם את התלמידים כל יחשפו ההפעלה במהלך יכ להקפיד עליך  

 .כולם על המוסכם "כיתתי הסכם"  יחד להגדיר ויצליחו

 

 לתלמידים אפשר  .נושאים פי על לחלק או בתפזורת להציג ניתן האיורים את

 .ת/ךמהמחנ, מהכיתה  ,מעצמם ציפיות מספר מתוכם ולבחור ביניהם לשוטט

 הציפיות אוסף  .קטנים בצוותים להתארגן תלמידים מן בקש  הבחירה לאחר

 ולדיון המשותפת לעבודה בסיס יהווה לצוותים  התלמידים איתם שיביאו

 :בשאלות
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 !לא לווא ריאליות מהציפיות לוא -

 ?לא לווא בנו תלויות ציפיות לוא -

 רוב על המקובלות ציפיות  התלמידים יבחרו בצוותים ההתדיינות במהלך

 .שבהן ההיגיון ומידת הציפיות לבירור במליאה דיון יתקיים .החברים

 

 עשה" סעיפי ולנסח קבוצתי הסכם לקביעת דיון לקיים יש הציפיות בירור לאחר

 .בקבוצה "תעשה ואל

 

 :טיפים 

 כי לתלמידים להבהיר חשוב. ולחוץ השפה מן נעשות רבות ציפיות תיאום פעולות

 בהסכם לקבוע רצוי זה לצורך. כקבוצה תפקודם לגבי ניכרת משמעות לפעולה

 להפריח רק ולא, סנקציות או, שונים תגמולים, מפורשים כללים הקבוצתי

 .סיסמאות

 רצוי לכן. כולה השנה במהלך הכיתה את לשמש צריך הכיתתי ההסכם כי זכור

 כעבור אולי שייפתח בבקבוק אותו לחתום ולא בולט במקום ההסכם את לתלות

 .שנה
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   בנו תלוי הכל – דבר של בסופו

 ציפיותה תיאום תהליך לסיכום סיפור

 הכפר מתושבי רבים. מאוד וחכם זקן איש הכפרים באחד לו חי הרחוקה בסין

 מעולם כי עליו אמרו. עצתו את ולקבל ממנו ללמוד באים היו הסמוכים והכפרים

 . רוןפת בעיה ולכל תשובה לו יש שאלה ולכל טעה לא

 האיש על" לעבוד" ולנסות שובבות מעשה לעשות הכפר ילדי החליטו אחד יום

 את יודע הוא ותמיד, טועה לא פעם אף הוא כי אומרים הזמן כל:" ואמרו הזקן

 ." יטעה והוא ברירה לו תהיה ולא אותו נסדר הפעם, הנכונה התשובה

 ונשאל הידיים תכפו בין הפרפר את נחזיק: "ואמרו בידיהם פרפר הילדים לקחו

 ונראה הפרפר את נמחץ, חי יגיד אם? מת או חי ביד לנו שיש מה האם הזקן את

 גם כי לו ונראה הפרפר את ונשחרר הידיים את נפתח, מת יגיד ואם טעה כי לו

 זקן, זקן:" אותו ושאלו הזקן אל הילדים הלכו שלהם בטריק שמחים." טעה כך

: ואמר החכמות בעיניו הזקן עליהם הסתכל?" מת או חי ביד לנו שיש מה האם

 " שלכם בידיים תלוי זה"

            

, נחמדה, רגילה, בנאלית שנה להיות יכולה הזאת השנה  :הפעילות סיכום

 יותר הרבה להיות יכולה היא שני ומצד, נחמדים מאוד וחגים שבתות עם

 ! מזה

 אם, ולנובכ, בנו תלוי באמת וזה -מהר נשכח שלא רגילה ולא מיוחדת שנה

 דברים ביחד וניצור פעולה נשתף,ופתוחים יצירתיים ונהיה, וניזום נבוא

 . וגדולים חדשים
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 כיתה הסכם בניית לקראת
 ונוער חברה מנהל אתר" צים"מש המפעיל למדריך פעילות מערכי" חוברת: מתוך

 מרכז מחוז

 התנהגות נורמות קביעת לקראת וגירוי פתיח מהווים שלפניכם התרגילים
  כיתה/ בקבוצה ורצויות קובלותמ

 "אי בודד"
 להצטרף אתכם להזמין רוצה ואני בודד אי על נמצאים אנחנו: "  פותח המנחה

 את אמרו נא.   לשם אתו להביא רוצה שהוא משהו על יחשוב אחד כל. אלי
 "הבודד לאי לקחת שרצונכם הדבר ואת שימכם

 מראש  מוסבר שאינו כאן הכלל - מגבת איתי לוקח ואני משה אני: לאתחי אני
 לאות תואמת להיות חייבת, אתך לוקח שאתה הדבר של הראשונה האותש ,הוא

 '(וכד רכב – רינה       מגבת – משה:  לדוגמא) שמך של הראשונה
 ותוא לקחת יכול הוא אם למשתתף ויודיע דבריו פי על משתתף לכל יגיב המנחה

 .הדוגמה י"עפ  לא או הדבר עם

 . שניים או אחד סבב לאחר

 :דיון יתקיים

 ?הרצויים הרגישו מה? הדחויים הרגישו מה

 אל למסע ההצטרפות של החוקיות בדבר הידיעה חוסר של התחושה ההיית מה
 הבודד האי
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 לדרך... צידה

 :לפעילות הכנות

 .הערכה של המרכיבים עשרת את קנו     

 תפיםהמשת/החניכים ממספר כמחצית לפחות מרכיב מכל: כמות

, סמיילי מדבקות', וכו הצלה גלגל ,דובדבן, לב -בצורת סוכריות: רעיונות

 ...צבעוני פאזל

 .החפץ שם עם ססגוני שלט ןלה תונפרד תובצלח המרכיבים הניחו     

 .משתתפיםה ותשמ עם פתקים בה סלסילה  השולחן במרכז הניחו     

 .לעיל הקטע בה קטנה שקית חניך לכל הכינו     

 :הפעילות הלךמ

 .הקטע קריאת     

 צידה ערכת יכין לו החניך שם עם  מהסלסילה פתקית שולף משתתף כל     

 .הקטע עם שקית+  החדשה לשנה לדרך  עע

       לאחל שתרצו הדברים מעשרת הייחודיים הדברים את בחרו: "  הנחיות     

 יזרווח, לערכה הכניסו, החדשה השנה לקראת שקיבלתם ה/לחברההה

 .למקומותיכםההה

 .מאחל הוא ומה הערכה את נותן אהו למי ישתף שמעוניין מי כל במליאה     

 

 

 חזור לתוכן עניינים



 

 החינוך משרד

 ונוער חברה מינהל

 מרכז מחוז – הדרכה מרכז

27 

 

 .השנה של לאורכה שתמשך משותפת לדרך יוצאים אנחנו

 ,הדרך את שיקלו אביזרים במספר אתכם לצייד ברצוני

 ..ננויב הפעולה ושיתוף התמודדותה

 .ולתקנן למחקן שיש טעויות עושים אנו, האדם ככל כי -מחק

 .יחד לחיים, וההדורים הדרך את וליישר פינות להחליק -זכוכית נייר

 .לזה זה ולהתחבר קצוות לקשור -חבל

 .הצורך בעת המים מעל לצוף שנוכל כדי -הצלה גלגל

 ,שלם מעולם קטן אחד חלק הוא מאתנו אחד שכל שנזכור כדי -פאזל חתיכת

 ..שלמה איננה התמונה ובלעדינו

 .הדמיון את לאבד ולא בשוני להבחין – צבעוניות סוכריות

 .לחייך י/תפסיק שלא כדי – סמיילי

 .אהבה והמון, אהבה ועוד, אהבה להעניק – לב

 .שבקצפת הדובדבן את ורק שאת לשכוח לא כדי – דובדבן

 ! ומהנה פורייה לימודים שנת 
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 איך אני מרגיש היום?

 מטרות הפעילות:

 . אותם ולבטא רגשותיהם את לזהות ילמדו התלמידיםא. 

 .הרגשות בתחום םהתלמידי של המילים אוצר את העשירב. ל

 .האדם בני רגשות של הרחבה לקשת התלמידים אצל מודעות לפתח. ג

   כל תלמיד בוחר את הרגש המתאים לו ביום ד. להפיג את המתח במפגש ראשוני.

 הראשון ללימודים ומסביר מדוע הוא מרגיש כך.    
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 :לברור ואוורור רגשות וספתאפשרות נ

מבולבל, שואל, חושש, שמח, מצפה, דואג, מבקש, חולם,  המילים:ותבים את על הלוח כ

  .. מודאג, הלוואי ש..., אוהב, שונא, כועס, עצוב, מקווה ש..., רוצה ש..., חושב, מברך.

 להציג תלמיד כל על ובסבב מהמילים יותר או אחד אל להתחבר מתבקשים התלמידים

 . שבחר למה ולהתייחס עצמו תא

 

 

 

 

 

 

 



 

 החינוך משרד

 ונוער חברה מינהל

 מרכז מחוז – הדרכה מרכז

31 

 

 מש רינה כתבה"/קל לא זה להתחיל"

 )הקלפים מצורפים בקובץ נפרד( קלפים עם עבודה

 פתוחה מתודה המחפש יצירתי מחנך/מדריך לכל מיועדת קלפים עם עבודה
 קלפים עם העבודה. והקבוצתי האישי התפקוד והבנת הראייה העשרת המאפשרת

 גונית ורב עמוקה מראה ומציעה( החוץ באמצעות הפנים ותהשתקפ) רפלקטיבית הנה
 .חברתית כקבוצה הקבוצה ושל בקבוצה החניכים של

 :מטרות

 להכיר את חברי הקבוצה.  .1

 . הקבוצה חברי בין יצירתי קשר ביצירת לסייע .2

 .חדשה קבוצה ביצירת בקבוצה הפרט של מקומו את לבדוק .3

  

 להעזר ניתן/(ההדרכה במרכז להשיג ניתן) מלים+ תמונות. ספקטרה קלפי :עזרים

  נפרד. בקובץ המצורפים בקלפים

 :ההפעלה מהלך

 מניחים. גלויות כשהתמונות במרכז התמונות קלפי את מפזרים – במליאה .1
 . יראו שהמילים כך המילים קלפי ערמת את

 המתקשרת תמונה, התמונות מגוון מתוך קלף בוחרים המשתתפים .2
 מהם ויבדקו בתמונה יתבוננו תפיםהמשת". התחלה"ל אסוציאטיבית

 היא וכיצד לתמונה ביחס מתעוררות אשר והמשמעויות המחשבות, התחושות
 ". התחלה"ל מתקשרת

(. אקראית בחירה) אחד קלף המילים קלפי ערמת מתוך שולף משתתף כל .3
". התחלה" לגבי ומשמעויות תחושות ובודקים המילה בקלף מתבוננים

 ". התחלה"ל מתחברים הם וכיצד לתמונה המילה בין הקשר את בודקים

 .בחירתם על במליאה מספרים הקבוצה חברי .4

 .שבחרו התמונה בהם שהעלתה ומחשבות תחושות    .א  

 ?בשבילם התחלה מהי    .ב  

 חזור לתוכן עניינים



 

 החינוך משרד

 ונוער חברה מינהל

 מרכז מחוז – הדרכה מרכז

31 

 

    לתמונה מתחברת היא והאם שקיבלו המילה משמעות מה    .ג  
 "?התחלה"ב  ולתחושותיהם

 ?הקלפים ותבאמצע חדש משהו גילו האם   .ד  

 :  נוספת אפשרות

 כיצד למשתתף( בקבוצה לכך שמוכן למי) משקפת הקבוצה התמונות בחירת אחרי
 ?התמונה באמצעות נראה הוא איך או אליו מתחברת התמונה

 בתמונה ראה הוא מה ויספר הנאמר על המשתתף יגיב הקבוצה התייחסות בתום רק
 .שבחר

 :וגם

" הפרופיל" את ולבדוק במרכז שבחר מונההת את להניח משתתף מכל לבקש אפשר
  .הכתה את מייצג מה הכתתי

 : סיכום

 שהקבוצה והמחשבות התחושות כל סך ואת בקבוצה הדברים רוח את יסכם המנחה
 .הביאה

 ההתמודדות ודרכי השונות ההתייחסויות את משקף הנושא לגבי" הקבוצתי הקול"
 .החדשה לקבוצה הפרט של השונה ובהסתגלות חדשים במצבים

 חוויתית בדרך בקבוצה שמובא למה הלגיטימציה ומתן הקבוצתי הקול השמעת
 נינוחה בדרך קבוצה פתיחת מאפשרים
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 שלי הספר בית -אסוציאציות שמש

 לחלק יש(. מוחות סיעור) אסוציאציות שמש של במתודה שימוש נעשה זו בהפעלה

 כתובה עליו צהוב בריסטול עיגול קבוצה לכל לתת, קבוצות למספר המשתתפים את

 .הקבוצה חברי כמספר מ"ס 10 – כ של ברוחב ורצועות" הספר – בית" המילה

 גבי על" ספר – בית" למושג מהות על שלו אסוציאציה לכתוב מתבקש משתתף כל

 .שמש וליצור  העיגול סביב הרצועות  את להניח, הבריסטול רצועת

 חבריו לדברי יתייחס ברצונו אם) בחירתו את קבוצתו לחברי ביריס משתתף כל

 (.בקבוצה

 :במליאה לדיון שאלות

 .ההפעלה בעקבות איתי לוקח שאני דבר    

 .הפעילות בעקבות שלמדתי דברים שני    

 .אותי שעניינו דברים שלושה    

 

 

 

 

 

 

 חזור לתוכן עניינים



 

 החינוך משרד

 ונוער חברה מינהל

 מרכז מחוז – הדרכה מרכז

34 

 

  והכוכבים התפוחים עץ
 צ("ראשל, מיריםא חינוך קרית ח"ח רכזת -שרן )עפרה

 

 הזה המקסים הסיפור -השיר את מכירים שאינם לאלה

 כמקובל לאורך ולא לרוחב התפוח חיתוך את כשמדגימים ובמיוחד השנה לראש מתאים

 מהסיפור מאוד מתרגשים התלמידים. ותהנו קיראו  – הפתעה מגלים ואז

 

 .םוחלו כמיהה ובלבו, עירומים ענפיו, בשדה עמד ובודד קטן תפוח עץ

 . מרום בשמי מנצנצים כוכבים ריבוא ראה ובלילות סביב העץ התבונן

 ,האלוהים אל העץ פנה

 :ותחנונים ערגה מלא בקול

 ריקים ענפי, אלוהים, ראה"

 !"מכוכבים יותר בו שאחפוץ דבר ואין

 

 ,והבנה בחמלה, האל שמע

 .לתחינה להיענות היה יכול לא אך

  דנא מקדמת בשמיים הכוכבים של מקומם

 .באדמה ומושרש נטוע, ומתמיד מאז, והעץ

 

 ,ורחמן מבין, אלוהים אך

 ".קטן תפוחים עץ, סבלנות: "ואמר חייך

 

 ,עבר חלף הזמן

 ,והקר הקשה החורף תם

 .לארץ בא אביב

 ,עדינים לבנים-וורודים, קטנים ופרחים

 .התפוחים עץ של ענפיו על צצו

 ענפיו בין לנוח באו, מצייצות, עליזות ציפורים

 .מפרחיו להינות מרחוק הגיעו נשיםוא

 

 ,ומבקריו פרחיו עם הקטן העץ שמח

 עיניו את נשא לילה אחר לילה אך

 .שמעליו הכוכבים ריבוא אל

 

 !אלוהים, הו" העץ בכה

 ,הפרחים הם וטובים יפים

 "מכוכבים יותר בו שאחפוץ דבר אין אך

 

 ורחמן מבין, ואלוהים
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 "קטן תפוחים עץ סבלנות: "ואמר חייך רק

 

 כולו הקיץ כל לפרוח התפוחים עץ המשיך

 .לבבו את ושמחו ענפיו על צמחו ירוקים ועלים

 ורעננים פורחים, ירוקים, התמלאו ענפיו

 .וקטנים לגדולים נתן ומצלו

 

 עיניו את נשא לילה אחר לילה אך

 .שמעליו הכוכבים ריבוא אל

 

 !אלוהים, הו: "העץ בכה

 והעלים הפרחים וטובים יפים

 "מכוכבים יותר בו שאחפוץ ברד אין אך

 

 , ורחמן מבין, ואלוהים

 "קטן תפוחים עץ סבלנות: "ואמר חייך רק

 

 החם הקיץ הגיע, האביב חלף

 ועסיסיים אדומים, נהדרים ותפוחים

 . הקטן העץ של ענפיו את גדשו

 

 ,וטף זקנים נשים, אנשים באו

 .מפירותיו וקטפו העץ ענפי בצל נחו

 מעלותיו את שיבחו, נהנו, כולם אכלו

 .בדרכם והמשיכו

 

 ועצוב קטן, אחד ילד ורק

 .ועזוב בוכה לעץ מתחת נותר

 הגדולים לעומת כוחו לו הספיק לא

 .תפוחים לקטוף בידו עלה ולא

 

  מבטו את הרים כבד בלב

 , אדום תפוח, העץ ענפי בין, ושם

 .לראשו מעל לו קורץ

 

 ,דמעה מחה והוא הילד של עיניו אורו

 של מקובל הלא לכיוון התייחסות עם הדגמה)  .חצה לשניים ואותו התפוח את קטף

 (לרוחב חיתוך – החיתוך

 

 ?עיניו רואות מה, והנה

  התפוח של בליבו

   !כוכב לו שוכן
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  הקטן התפוח עץ זאת ראה

 ענפיו בין חלף התרגשות ורטט

 !"כוכב לי יש, כוכב"

 

 ורחמן מבין, ואלוהים

 ,הענפים בין כוכבים לך יש: "ואמר חייך רק

 הזמן כל שם היו הם

 למרחקים הבטת שאתה רק

   ".אותם ראית ולא

 

 

 :אפילוג

, יד בהישג הוא לעיתים – נמצא בשמים תמיד לא, ששואפים מה ואל שמחפשים מה

 .בתוכך

 

 .דברים על להסתכל רבות דרכים יש

 .כוכבים למצוא סיכוי אין - עושים שכולם כמו תפוח כשחוצים

 

  חדשה התחלה -יתשר לחגי טקס

 )חוברת חגים מצורפת בקובץ נפרד(

 (צ"ראשל, אמירים חינוך קרית ח"ח רכזת -שרן עפרה: כתיבה)

 כשנוכחים שיש הזו הרוח התרוממות את מכירים. אמירים חינוך קריית טוב בוקר: קריין

   ?מתחיל חדש שמשהו ברגע, השתנות של ברגע

 ...חדשה התחלה:  קריין

                              ...וחששות הציפיי, התחדשות, בהתרגשות הלב את שממלאת שהתחו מן היא: קריין

  ?הזאת השנה תראה איך

 חדשה התחלה: קריין

 סימני בהרבה אותנו וממלאת, הבאות את בתוכה הצופנת קטנה אור נקודת היא: קריין

  ...שאלה

 חדשה התחלה: קריין

  ...מנוחה לנו נותנים ולא בבטן שרוקדים פרפרים היא: קריין

 חדשה התחלה: קריין

 יםחזור לתוכן עניינ
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 שעברה מהשנה הפחות נעימים תהזיכרונו כל את מאחור להשאיר הנכון הזמן היא: קריין

  ...מהם שהפקנו התובנות כל את  לדרכנו ולארוז

 חדשה התחלה: קריין

 או ...כן לפני לנסות העזנו שלא מה כל את לנסות הזדמנות -חדש חלון היא: קריין

 ...הקודמת בפעם הצליח שלא מה את שוב לנסות מנותהזד

 עכשיו אצלנו מתחיל חדש משהו... רבאווי חדשה התחלה של ריח יש: קריין

 ***רובס דני/ מתחיל חדש משהו – שיר***

 החינוך קריית מנהלת -וינקלר אתי את קבלו – חדשה מנהלת חדשה התחלה): קריין

 (שלך הספר לבית ולהתאים לשנות ניתן– אמירים

. ישתנה לא שלעולם, לעבר שייך אתמול. אתמול לגבי יותר אדאג לא מהיום החל: קריין

 . מחר לגבי יותר אדאג לא מהיום החל. להשתנות לבחור יכול אני, להשתנות יכול אני רק

 את להפיק יכול איני אך. המיטב את ממנו שאפיק מחכה, שם יהיה תמיד מחר: קריין

 אדם ואראה, בראי אביט מהיום החל. מהיום המיטב תא אפיק בטרם, ממחר המיטב

 . והערצתי הערכתי את השווה

 זמן לבלות שאהנה מישהו יהיה, הראי דרך בי יביט אשר, היכולות בעל האדם: קריין

  במחיצתו

 המתנה את מעריך אני. בחיי רגע כל אוקיר, מהיום החל, יותר טוב להכירו וארצה

 . הזו במתנה אחרים אשתף, אנוכי לא ובאופן, הזה בעולם לי שהוענקה

 נפרד כצעד, צעד וכל עצמו בפני נפרד כיום בחיים יום כל אתפוס אני, מהיום החל: קריין

 תשוקתי את, שלי החיובי העצמי הדימוי את להכתים לייאוש ארשה לא. עצמו בפני

 . לאהוב יכולתי את או להצליח

 את אשנה אני. אפחד לא,שונה משהו אנסה אני, חדש משהו אלמד אני מהיום החל: קריין

 החל. להיות יכול שאני -טוב הכי להיות אשאף אני. לשאר ואניח לשנות שביכולתי מה

  ...יום ובכל, מהיום

 ***ומאושר חופשי – שיר***

 

 – השנה לנו נאחל: קריין

  אהבה יותר: קריין

  הקשבה יותר: קריין

  לאדם אדם בין אמונה יותר: קריין

  תקווה יותר שלום ריות: קריין

  חינם ושנאת קנאה פחות: קריין

  נשמה יותר: קריין
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  לבינך ביני הבנה יותר: קריין

  חיים יותר שמחה יותר: קריין

 איתך יותר לבד פחות: קריין

 השביעי הטור מתוך – אלתרמן נתן/   החדשה לשנה תפילה: קריין

 אמיתי שקט של אחת שנה לנו תן: קריין

 הדשאים וירק יחותהפר לובן של שנה

 ביתי תנור וחום אהבות להט של שנה

 .נעים ומה טוב מהו פעם רק ושנדע

 השכול וזעקות שנאה קולות ללא שנה: קריין 

 המלחמה תופי הלמות ללא הדם מראות ללא

 מכל הנורא של המשתק הפחד ללא

 .באדמה נטמן אשר העתיד של צחוקו ללא

  

 לכותממ של אוצרות לנו בקשנו לא הן: קריין

 פאר ומכוניות עילאי אושר לא

 פריחות של ולובן אמיתי שקט של אחד קורטוב

 הסתיו מריחות כפעם להתרגש: קריין .להתהדר בלאט בהם נוכל אשר

 רכבת כשריקת האושר אל לדהור

 עכשיו שלום סוכת לנו לבנות

 לשבת ראויים בה ולהיות

 

   כולנו את נברך השנה ראש לחופשת שנצא ולפני  לכיתות שמתפזרים לפני: קריין

 !לכולם טובה שנה". וברכותיה שנה תחל, וקללותיה שנה תכלה"
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 ....דשותח הכרויות...דשותח תחלות...החדשה שנה

 
 /http://noar.education.gov.il להצלחה ואתר מנהל חברה ונוער ארגוני יעוץ – שאיפה אתר מתוך

 :: ונוער חברה מנהל אתר מתוך  הרמתי רוטקופ שרה, ספרא הדרה,  הורביץ יעל: מחברים 

 סביב שמותמשחקי היכרות 

 : פאזל* 

 . בכיתה התלמידים מספר לפי בצורתם מגוונים חלקים ממנו ויגזור קרטון עיגול מראש יכין המורה

 . עליו שאהוב נויכי או חיבה שם או שמו את עליו יצייןו חלק קבלי תלמיד כל

  .שלם לפאזל החלקים את לחבר התלמידים ינסו כך אחר

 על, עצמו על נוספים פרטים מספר ויוסיף בפאזל ושמו חלקו על תלמיד כל יצביע במעגל בישיבה

 . הכיתהמ/  הספר מבית שלו אחת ציפייה יציג וכן, תחביביו, משפחתו

 : בשרשרת שם* 

 המתארת מלה, אותו שמושך מקצוע או התעניינות תחום, יבתחב לו ויוסיף שמו את יאמר תלמיד

 .עבורו שמשמעותי חיים בעל או, מועדפת להקה או אהוב שיר של שם, עליו אהודה אישיות, אותו

 או, תחביבו, שמו את ויוסיף( שציין המקצוע או השיר או) ותחביבו קודמו שם על יחזור הבא התלמיד

 - ברק, אריה - אריאל, מהנדס - משה, אתניקס - אלירן: לדוגמא .הסיבוב תום עד כד, וכדומה מקצועו

 (. השם של הראשונה באות יתחיל' וכו התחביב/השיר  ששם לקבוע אפשר... )ירושלים ביתר

 . זכירה אי מפני וחששות מתח להפיג כדי, והתארים השמות על בחזרה יעזרו והמורה התלמידים

 .כיתתו תלמידי שמות את ילמד התלמידים ובעזרת זו בצורה. בסבב אחרון יהיה שהמורה מומלץ

 חזור לתוכן עניינים
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 : (2) בשרשרת שם* 

 . בריסטול במרכז משפחתו ושם שמו את כותב המורה

 . השמות לאחד אחת משותפת אות עם שמם את בתורם שוזרים המשתתפים

 .התלמידים כל של שרשרת נוצרת כך

 : ומאפיין השם* 

 המאפיין אחר אפיון או שלו תכונה, שלו תחביב, עליו שאהוב משהו ומוסיף שמו את אומר תלמיד כל

 על וחוזר עצמו את מציג השני. רצינית -רותם: לדוגמא. שמו של הראשונה באות והמתחיל אותו

 .הלאה וכן קודמיו על וחוזר עצמו את מציג השלישי. הראשון

 :  הכדור* 

 . שמו את יאמר תלמיד כל

 לתלמיד הכדור את יזרוק זהו שמו בציון כלשהו לתלמיד ואות ויזרוק כדור המורה ייקח הסבב בתום

 . בתרגיל ישתתפו שכולם עד וכך, שמו בציון שוב, רחא

 . תלמיד לאותו פעמיים הכדור את לזרוק אין

 . זורקים ואז איזכור מבקשים, השם את זוכרים אין אם

 . מואץ בקצב והפעם, התרגיל על לחזור מומלץ

 : זיכרון משחק* 

 . דמיוני או אמיתי כדור עם גלבמע עומדים

 . ושמ אמירת תוך, למרכז הכדור את זורק המורה

 . למרכז הכדור את וזורק שמו את אומר, הכדור את תופס התלמידים אחד

  .אחת פעם רק הכדור את לתפוס מותר אחד לכל

 . במעגל לשבת יכולים התלמידים

 .במשחק לפניו שמם את שאמרו המשתתפים שמות ואת שמו את אומר תלמיד כל

 זוכרים במעגל*

 .במשחק לפניו שמם את שאמרו המשתתפים שמות ואת שמו את ומרא משתתף לכ. במעגל יושבים 
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 "ושמות כדורים"

 פעם מקבל משתתף כל. מוסרים שאליו המשתתף שם את בקול קוראים פעם בכל בכדור מתמסרים

 על לשמור יש. כדורים עוד להוסיף אפשר סבב לאחר. למנחה בחזרה מוסר האחרון. הכדור את אחת

 :המשחק בעת כללים מספר

 אחת מפעם יותר הכדור את משתתף לאותו מוסרים לא. 

 לצדך ליושב מוסרים לא. 

 הכדור את לתפוס מתאמצים. 

 : הצמר כדור*

 כל וכך החוט קצה את אצלו משאיר אכשהו, לתלמיד זורק הוא אותו גדול צמר כדור למורה

 ". פלונטר" נוצר בסוף. מהחוט חלק עם ונשאר שמו את אומר, הכדור את זורק אחד

 .חברות יחסי של בהקשר" פלונטר" על לדבר כדי זאת הזדמנות לנצל ניתן

 : השם מדבקת* 

 . וטושים צבעוניות מדבקות מראש כיןי המורה

, (וכולי כינוי, חיבה שם, מקוצר שם) להיקרא רוצה הוא שבו השם את המדבקה על ירשום תלמיד כל

 . לבגד המדבקה את ויצמיד

 .להם הוענק וכיצד הכינוי או החיבה שם משמעות את לקבוצה לספר יכולים, בכך המעוניינים תלמידים

 : השם סיפור* 

 :שמו על בתורו מספר תלמיד כל

 הנושא או האדם לו אומר מה ?שמו מאחורי סיפור יש האם, מה או מי שם על ?שמו את לו נתן מי

 האם ?עליו אהוב השם האם, שמו אל יחסו מהו ?לו דומה להיות ניסה האם ?ושמ על קרוי שהוא

 ?אליהם יחסו היה מה, כינויים, אחרים שמות לו היו האם ?לו עושה זה ומה נפוץ או נדיר שמו לדעתו

 ?לו יש חיבה שמות אילו? לעצמו קורא היה שם באיזה - יכול היה אילו

 שמו היה אילו. שמו את אהב לא והוא אברהם לו קראו: "הבא בקטע הסבב את לפתוח יכול המורה

 דעתם את להביע יתבקשו התלמידים". חשב כך – מרתקים יותר הרבה חייו היו בוודאי - שגב או עידן

 .הם לשמותיהם לעבור כך - רחוא הקטע על

 .זלדה המשוררת של" שם יש איש לכל: "השיר חלוקת י"ע היא זו פעילות להתחיל אלטרנטיבית דרך

 : רם בקול זה שיר יקרא התלמידים אחד או המורה

 חזור לתוכן עניינים
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 : המטאטא משחק* 

 . מטאטא מעמידים ובאמצע במעגל יושבת הכיתה

 נופל שהוא לפני המטאטא את לתפוס צריך תלמיד ואותו מהכיתה תלמיד של בשם קורא הראשון

 .עצמו על משהו לספר תלמיד אותו על - המטאטא נפל. לרצפה

  :המעופף הנייר* 

  .נייר לוקחים שהפעם רק המטאטא של מתכונת תהאו

 . ארצה ליפול לדף ונותן מהכיתה תלמיד של בשם קורא הוא. ידו את ומרים באמצע עומד תלמיד

 הדף את קורעים, ולא במידה. הלאה ממשיכים הנייר את תופס בשמו קראו אשר והתלמיד במידה

 .  הנייר את לקרוע בלי ילדים שיותר כמה לעבור היא המטרה. לשניים

 זלדה / שם יש איש לכל

 כמיהתו לו ונתנה                     שם יש איש לכל

 שם יש איש לכל                   אלוקים לו שנתן

 שונאיו לו שנתנו                        ואמו אביו לו ונתנו

 אהבתו לו ונתנה                               שם יש איש לכל

 שם יש איש לכל             חיוכו ואופן קומתו לו שנתנו

 חגיו לו שנתנו           האריג לו ונתן

 מלאכתו לו ונתנה                               שם יש איש לכל

 שם יש איש לכל                              ההרים לו שנתנו

 השנה תקופות לו שנתנו                                 כתליו לו ונתנו

 עורונו לו ונתן                               שם יש איש לכל

 שם יש איש לכל                             המזלות לו שנתנו

 הים לו שנתן                                 שכניו לו ונתנו

 לו ונתן          שם יש איש לכל

        ומות                   חטאיו לו שנתנו

 המשמעותי באופן אליהן מתקשר שהוא שתיים או אחת שורה לציין בתורו תלמיד מכל יבקש המורה

                 .ביותר

.שלעיל לנקודות בהתאם שמו על זוג לבן או לקבוצה יספר תלמיד כל

 חזור לתוכן עניינים
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, צבעוניים תגים לתלמידים ורההמ יחלק, האלה הפתיחה מפעילויות אחת בתום
 את ויצמיד( ירצה אם) יאייר, שמו את תג על ירשום תלמיד כל.וטושים סיכות

 להם שיעזור מה - אלה תגים עם התלמידים יישארו הראשון ביום.לבגדו התג
 .שמותיהם את לזכור וריםולמ

 משחקי היכרות נוספים

 : ייצוג* 

: למשל 'וכו צבע, חומר, צורה ,בגודל ומגוונים רבים וחפצים פריטים ובה שקית מראש יכין המורה

 (. ועוד כפתור, מטפחת, בובה, שעון, )עבודה כלי, לבוש פריטי, ילדים משחקי

 כל, לבחור מהתלמידים ויבקש עמו שהביא החפצים את ,הרצפה על ,המעגל במרכז יפרוש מורהה

 איתו להזדהות יכול שהוא כזה - עצמו את ביותר הטובה בצורה המייצג חפץ ,לעצמו אחד

 .           שלו בולטים מאפיינים או תכונות להכיר ההכית תוכל ושבאמצעותו

 עצמו את ויציג, עבורו מסמל הוא מה, המסוים בחפץ בחר מדוע בסבב יסביר, שבחר אחרי, תלמיד כל

 להגיע מקפיד, וזמנים שעות פי על ומדקדק מתקתק אני גם, הזה השעון כמו: "לדוגמה. באמצעותו

 את להדגיש כדי הזה הסגנון על לשמור חשוב..."  ושם פה קלות תקלות אלו אי מלבד, בזמן תמיד

 .  החפץ תיאור את ולא העצמי התיאור

 . הבהרות ולבקש לנאמר להתייחס רשאים התלמידים שאר

 .        לכולם פריטים מספיק שיישארו ובלבד חפצים מספר באמצעות גם עצמו את להציג יכול תלמיד

 הילד של אישי חפץ מהם וישיג השנה תחילת לפני עוד יםההור עם קשר שיצור מחנך לעשות יגדיל

 ,הראשון יוםב, כך(. כמובן תלמידיםה ידיעת ללא) הילד עבור מאוד משמעותי או הילד את המתאר

 .למשחק ההפתעה גורם גם יתוסף ,הרצפה על הילדים חפצי את המחנך כשיפרוש

 חזור לתוכן עניינים
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          :נחיםמו מספר עם כרטיס תלמיד לכל יחלק המורה  :זהות תעודת* 

  פרח 
  צבע 
  מאכל 
  נוף 
  בית 
  מוסיקה 
  מדינה 
  כלי נגינה 
  בעל חיים 
  מזג אוויר 
 

 .   אותו הולם ואשר מונח לאותו השייך אחד פרט תלמיד כל ירשום מונח כל ליד

 .               עצמם ועל הכתוב על ביניהם וישוחחו, הדפים את ביניהם ויחליפו לזוגות יתחלקו התלמידים

 אצל מעניין גילו ומה, ביניהם משותפים נתונים מצאו האם, שיחתם עיקרי את הזוגות יציגו במליאה

 .יחםש -בן

 הציור שלי: * 

  חלקים. לארבעה אותו לחלק ויתבקש פוליו דף יקבל תלמיד כל

  דומה.וכ מופשט ציור חיה, עצם, נוף, להיות יכול הציור מה.-דבר לצייר יתבקש )רבע( חלק כל על

 .  במרכז, הרצפה על הציורים כל את יניחו למידיםהת

 ומה בו רחב מדוע ויסביר שבחר הציור את יציג תלמיד כל, ובסבב אליו המדבר ציור יבחר תלמיד כל

 .               אליו שמדבר בציור יש

 

 היכרות בקבוצות: * 

 (. זה את זה מכירים שאינם) לזוגות תתחלק הקבוצה

 ולא שאוהבים דברים:  רוחם על העולה כל ויספרו זה בפני זה עצמם את הזוג בני יציגו דקות 5 במשך

 לאחד ולחבור זו בפעילות להשתתף יכול המורה גם' וכו תכונות, מאוויים, מסוים תחביב, אוהבים

 (.כרעיונות שאלות מספר מראש לתלמידים לתת כדאי) התלמידים

 .                          לשיחה זוגו בן על למליאה תלמיד כל פריס הסדר ולפי, במעגל לישיבה שוב תתכנס הקבוצה
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 :ול שיש מי כל *

 שבים במעגל. יו

 יקום ויחליף מקום.  למשל: כל מי שיש לו עגיל זהב, ורה מכריזהמ

 להוציא כיסא אחד מהמעגל.  ךעל המחנ

 נה...המשתתף שנשאר ללא כיסא ממשיך את המשחק ומודיע: כל מי שיש לו חולצה לב

 

 : הקיץ שלי* 

 . תלמיד לכל אישי דף :עזרים

 . שבו מהחלקים אחד כל למלא ועליו דף מקבל תלמיד כל :הפעילות מהלך

 .אחר תלמיד מול יושב תלמיד שכל כך, פנימי ואחד חיצוני אחד מעגלים בשני הכיתה את מושיבים

 זה מול זה שונים תלמידים שני ישבו פעם שבכל כך, המעגלים לאחד תזוזה הוראת נותנים פעם בכל

 .דקות למספר שיחה כנושא בדף הכתובים מהנושאים אחד על ומכריזים

 .  הכיתה מחברי אחד כל של ואפיונים תכונות, בחוויות תלמידים שיותר כמה לשתף המטרה

 

  :נעמוד בתור* 

סדר א"ב של השמות או מחלקים את הכיתה לשלוש קבוצות ומבקשים להתארגן בטור על פי חודשי הלידה, או לפי 

 לפי גובה או אורך שיער וכו'... הקבוצה שמתארגנת במהירות הרבה ביותר זוכה לעידוד.

 

   :אני מציג את עצמי* 

 בריסטול, שבועונים, מספריים, דבק. 1/8עזרים: 

צמו, כל תלמיד יעצב על גבי הבריסטול, בעזרת תמונות הגזורות מן העיתון ובתוספת  ציורים ומשפטים משל ע

 דברים האהובים עליו, תחביבים,  שאיפות, לקראת החטיבה.. לו הייתי... חוויות מן החופשה ועוד.

כדאי לעצב את המסגרת החיצונית של הדף כך, שתתאים לתוכן. לדוגמה: ספורטאי יעצב את ציורו בתוך כדורגל, 

 בתוך כלי נגינה. –בתוך כרטיס ביקור בתיאטרון, מוסיקאי  –שחקן 

 למיד יציג את הקולאז' שלו, וחבריו יחמיאו לו או ישאלו אותו שאלות הבהרה.כל ת -

 התחביבים", "שלנו המשפחה: " כגון כותרות ולהוסיף הקיר על ים'הקולאז כל את לתלות כדאי

 ". גדולים כשנהיה – אנו", "בכיתתנו
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  :משמעותי חפץ *

 כל תלמיד מביא מן הבית  חפץ  משמעותי בעיניו. 

 את החפצים במרכז הכיתה.מניחים 

 .כל תלמיד מציג בפני הכיתה את החפץ שהביא ומסביר מדוע הביא דווקא אותו

, ולומר מדוע הם היו בוחרים בחפץ הזה ומדוע הוא  שאחרים הביאולאחר מכן יכולים התלמידים להתייחס לחפץ 

 מדבר  ללבם.

 

 בתחילת שנה או לאחר חופשה -פעילות חפצים 

 את מניחים(. קטנים נוי חפצי, ספרים, נוף תמונות, גלויות) ושונים רבים חפצים תבבי אוספת המורה
 במוחו שעלתה החופשה מן חוויה ומספר חפץ בוחר ילד כל. הכיתה במרכז שולחן על החפצים
 .שלקח לחפץ בהקשר

 

  הכרות בזוגות:

   משימה: דף *

 . זוגך בן של האישיים הפרטים את מלא .1
 .ידו כף את שרטט. הדף על ידו תא להניח זוגך מבן בקש .2
, תחביבים: לדוגמה) אותו שמאפיינים דברים או, אוהב זוגך שבן דברים רשום אצבע בכל .3

 רוצה שהייתי טובים דברים, אוספים, חברים סוג, מאכלים, ספרים סוג, אהובות טלוויזיה תוכניות
 (.היסודי ס"מביה לקחת

 .הקרובה הלימודים נתלש זוגך לבן מאחל אתה מה כתוב היד כף במרכז .4
 יודעים אתם מה להיזכר ונסו הדפים את הפכו, המשותפת העבודה את שתסיימו אחרי .5

 .זה על זה עכשיו
 .ביניכם ושונים משותפים דברים למצוא נסו. היד לכף בהתאם  זוגו בן את יציג תלמיד כל

 ניתן לתלות על קיר בכיתה.

 "קופסת האושר"

 .יפה ארוזה - כמתנה עטופה קופסה מכינה המורה

 .אושר משתתף לכל שיגרום משהו מצוי בקופסה: הנחיה

 שתהיה רוצה היה מה ומספר הקופסה את לוקח בתורו תלמיד כל. במעגל יושבת הכיתה: המשחק

 אחר מסוג למתנות אותם לכוון כדאי, חומריות במתנות מתמקדים והתלמידים במידה. עבורו המתנה

 ...סיפוק הרגשת, שמחה, הצלחה, חיוך: כגון

 : הבאות הנקודות את להעלות אפשר בדיון

 ?להשיגו כדי לעשות צריך אני ומה שלי האושר תלוי במי

 ?לתת מבלי לדרוש רק אפשר חברה בחיי האם

 חזור לתוכן עניינים
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  :אוטובוסב הכרות *

 אתם נוסעים באוטובוס. הכיסאות סדורים זוגות זוגות, כמו בכל אוטובוס.

 ופסק. מוסיקה מושמעת ברקע, ומדי פעם היא ת

כל המשתתפים מסתובבים בתוך האוטובוס. כשמופסקת המוזיקה על התלמידים להתיישב בכסא הקרוב ביותר 

 אליהם )רצוי שלא יתיישבו בכל פעם עם אותם משתתפים(. 

 כל זוג משוחח על הנושא שאותו מציג המנחה: 

 שתפו. תיקנו מה? תבחרו מה, תיכנסו חנות לאיזו. קניות לערוך רוצים אתם. לקניון הגעתם :1 תחנה

 .חברכם את

 באיזה או, לראות רוצים הייתם סרט סוג איזה. בו מופיעים הסרטים כל. קולנוע לבית הגעת :2 תחנה

 ?תבחרו מסוים סרט

 .חברכם את שתפו? תזמינו מה. הכל בה שיש למסעדה הגעתם :3 תחנה

 לאן לשכן ספרו. לטייל תרצו בשו מקום בכל לבחור תוכלו. טיולים על מידע לתחנת הגעתם :4 תחנה

 ?תטיילו

 ?תבחרו מוסיקה באיזו. וקלטות דיסקים לחנות הגעתם :5 תחנה

 את תארו. הבאים לשבועיים לוויה בת/ בבן בחרתם. לבחירתכם  אנשים מלא לשוק הגעתם :6 תחנה

 '.וכו אופיו, גילו, מראהו, תכונותיו

 מעטפות חג: * 

 . אותה ויעטר שמו את עליה כתובי, מעטפה יקבל תלמיד כל

 . חבריהם למעטפות וממתקים ברכות יכניסו תלמידים השבוע ובמהלך בכיתה יתלו המעטפות

 . תלמיד אף לקפח לא כדי, בפעילות חלק יקח המורה שגם כדאי

 

 …כל מי שיש לו* 

 המחנכת על. מקום ויחליף יקום,זהב עגיל לו שיש מי כל: למשל מכריזה המחנכת. במעגל יושבים

 שיש מי כל: ומודיע המשחק את ממשיך סאיכ ללא שנשאר המשתתף. מהמעגל אחד סאיכ וציאלה

 ...לו

 חזור לתוכן עניינים
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 היגדים( )משחק …כשאני

 .משפט של חלק כתוב רצועה כל על. הקבוצה חברי כמספר נייר רצועות הובתוכ שקית: עזרים

 . במעגל יושבים תלמידיםה

 ומשלים עליה הכתוב המשפט תא קורא, השקית מן נייר רצועת מוציא אחד כל, בסבב  

 .אותו

 :להשלמה למשפטים וגמאותד

 אוהב אני..., אני קורא כשאני..., בצל מריח כשאני..., בבוקר קם כשאני..., אני בטלוויזיה צופה כשאני 

   ...רוצה אני עכשיו..., אני...  פוגש כשאני..., אני לים הולך כשאני..., שונא אני..., ל

 "ומעיפה נושבת הרוח"

 נושבת הרוח" אומר המנחה. כסא לו אין - המעגל במרכז עומד המנחה, במעגל יושבים התלמידים

 שאוהבים אלה כל את ומעיפה נושבת הרוח: דוגמא. אותו שמאפיינת תכונה ומוסיף"... ומעיפה

 הוא כעת. כסא ללא חבר נותר. חבר עם מקום ומחליף קם אותו מאפיינת שהתכונה מי כל. לרקוד

 .המנחה

 .אקראיות עבודה קבוצות או זוגות ויצירת להכרות משמש זה משחק

  

 "רוח מצב חבל"

 דרך כל או בלון, חום נייר שקית, פנים של גזורה שבלונה: פרצוף ליצור חומרים מקבל תלמיד כל

 (המצורף הפרצופים בדף להשתמש ניתן) .אחרת

 בעזרת עצמו את יציג כך אחר .שלו  הרוח למצב בהתאם היום פרצופו את להכין מתבקש התלמיד

 ".עצוב" השני בקצה", שמח" האחד בקצהו. הכיתה לאורך חבל ימתח ההכנה לאחר. הפרצוף

 .החבל על בהתאמה עבודתו את ויתלה מסוים רוח במצב בחר מדוע ינמק, יצירתו את יציג תלמיד כל
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 הפגישות שעון 

 http://www.tzafonet.org.il/kehil/ako/ako-new/miri/miri-1.htm: מתוך האתר

 בהפעלה זו קובעים פגישות עם משתתפים אחרים, על מנת לערוך היכרות בסיסית. 

 אחר בכל פעם מורידה חרדות ומאפשרת יצירת קשר ראשוני. תלמיד  ההיכרות עם 

 ההפעלה מתאימה לקבוצה בה המשתתפים אינם מכירים זה את זה, או חלקם אינו מכיר.

    ן המשתתפים ויצירת קשר ראשוני.: היכרות ביהמטרה

 דקות 45  :זמן דרוש

 דף שעון וכלי כתיבה.  אמצעים:

 ;שעות מצוינים ובו שעון דף למשתתפים מחלק מנחהה :הפעילות מהלך

 ולקבוע להספיק בכדי( הקבוצה בגודל תלוי, דקות 2-5 מ יותר לא) קצוב זמן נותן מנחהה

 עוזר הקצר הזמן .שעה בכל אחת פגישה, ריםמכי שאינם, אחרים תלמידים 8 עם פגישות

 את לקבוע, עצמם את להציג, השני אל האחד לגשת לקום עליהם. ראשונית" קרח שבירת"ל

 בשעה שלהם השעון דף גבי על השני המשתתף שם את ולרשום לשניהם המתאימה השעה

 .המתאימה

 . מתמסוי שעה על מכריז המנחה, התמלא המשתתפים כל של השעון שדף לאחר 

 בצד ונשארים במידה. היכרות ועורכים נפגשים שעה באותה הרשומים המשתתפים

  .אחרים לזוגות לצרפם או ביניהם לחבר ניתן, שעה באותה פגישה קבעו שלא משתתפים

 להתחיל לא אבל, ההיכרות את למצות למשתתפם לתת חשוב. דקות 5 עד נמשכת הפגישה

  .להשתעמם 

 לקראת בהכוונה צורך שיש מרגיש המנחה כאשר או, יםצעיר הקבוצה וחניכי במידה

 . פגישה בכל ידברו הזוגות עליו מסוים נושא על להכריז ניתן,ההיכרות

 ועוברים הפגישה את מסיימים המשתתפים. הפגישות וחילופי חדשה שעה על מכריז המנחה

  .הכריז שהמנחה בשעה בשעונו הרשום אחר תלמיד עם לפגישה

 העומד הזמן פי על, פעמים מספר, וסיום פגישה, שעה על הכרזה, הליךהת על חוזר מנחהה

 של טעם עם אותם להשאיר רצוי. המשתתפים של והנאתם השתתפותם מידת ולפי לרשותו

 .החופשי בזמנם השיחות את להמשיך ופתח" עוד"
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 :חתימות דף

 (:הישיר ותקשורת עין קשר חשוב) במעגל במליאה 

 ?קודם ידעתם שלא הכיתה חברי על למדתם חדשים דברים אילו 

 ?מדוע. קשה יותר תחומים אילו? למלא קל שהיה התחומים אילו

: לדוגמה. מורחבת התייחסות אליהם להתייחס שכדאי, אלוןשמה נקודות מספר יבחר המורה 

 מדוע, תחביבל מקדישים זמן כמה: תחביבים לגבי? ממתי? כמה? איזה: חיים בעלי מגדלי

 להשתתף תלמידים שיותר כמה לעודד? הכיתה לילדי יש תחביבים סוגי אילו? מעניין הוא

 ממי לבקש, שאלות מספר בקול לקרוא ניתן, לחילופין. זה את זה ישירות שאלות ולשאול

 .לשתף ולאפשר בהרחבה להתייחס ואז להצביע לו מתאימה שהשאלה

 המתאימות במשבצות וצהבקב חניכים/ תלמידים שיותר כמה החתם

 אחים מספר אותו לו שיש

 כמוך

 

 שמנגן בכלי נגינה 39בעלי מספר נעליים 

 הזהה עיניים צבע בעלי

 לשלך

 

 שלובשים בגד כחול מחוניצ

 שמגדל בעל חיים בבית

 

 

 על בולרכ יודע שלא שפעילים בתנועת נוער

 אופניים

 באותה מתחיל ששמם

 שמך כמו האות

 

 הבים לשחק כדורסלשאו שאוהב מתמטיקה

 

 הולדת יום להם שיש

 שלך בחודש

 

 

 פרט נוספת שפה שיודע

 ואנגלית לעברית

 

 שבילו בחופש בתל אביב
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 (ראשל"צ 'ה מקיף חברתי חינוך רכזת/שרן עפרה) מחזור מונתת

 מהעיתון גוזר אחד כל. כתיבה וכלי דבק, בריסטול, צבעוניים ומגזינים עיתונים פורסים

 העבודה בסוף '.וכו ציורים אישית אמירה ומוסיף אותו שמייצגת, שבחו שהוא, תמונה

 חלק להיות הופך' הקולאז .קבוצתי' לקולאז אותם ומדביקים הציורים על עוברים

 .הכיתתי מהקישוט

 מחזור תמונת להפעלה נוספת אפשרות

       , תחביבים] עצמו של זהות תעודת מרכיב הוא ויעל דף מקבל חניך כל

 '.וכו טושים,צבעים,צבעוניים עיתונים בעזרת'[ וכו חיצוני מראה, שונא/אוהב

 הפעילות בחדר הקיר על להכו תולים. שלו המופת יצירת את מציגכל אחד  וםבסי

 .קבוצתית תמונה ליצירת

 

 :  סבון בועות תרגיל

 בתורו אחד כל בסבב מהמשתתפים ולבקש( ילדים של כזה) סבון בועות בקבוק להביא

 בין תחרות מעין יוצר הדבר, אותם ולספור סבון בועות שיותר כמה להפריח

 לבקש, הסבב סיום לאחר. יותר להפריח להצליח רוצה אחד כל, המשתתפים

 . הפריח שהוא הבלונים כמספר עצמו על דברים מספר לספר מהמשתתפים

 "ותיקה כיתהב - חדשה מורהפעילות ל"

 על הפוכות המדבקות את מניחה, דיםהתלמי שמות כתובים עליהן מדבקות מכינה המורה

 . שולחן

 להוסיף אפשר. עליה מופיע ששמו התלמיד חולצת על ומדביק מדבקה מרים בתורו תלמיד כל

 .התלמידים שמות את לזכור למורה תעזורנה החולצות על היום כל שתהיינה המדבקות. ברכה
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  המשותף המכנה

 (החופש יומני הסרט מתוך תרגיל על מבוסס) 

 המקום את וגם התלמידים בין המשותפים המכנים את גם להראות : התרגיל רתמט

 .לכבד הקבוצה צריכה אותו, אחד לכל שיש והמיוחד השונה

 

 הכיתה את ולחלק באמצע הכיתה את ולחצות מסקינגטייפ לקחת-: הפעילות מהלך

  קדימה יצעד מקריאה שהיא להגדרות שעונה מי שכל תבקש המורה קבוצות לשתי

 . למקומו יחזור כ"ואח הקו עברל

 דוגמאות להגדרות:

 מי שמחשיב עצמו מבולגן 

 מי שאוהב מוסיקה מזרחית 

 אחים משני יותר לו שיש מי 

 מי שהוא בן בכור 

 מחשב מול ביום משעתיים יותר שמבלה מי 

 מי שקורא לפחות ספר בחודש 

 מי שאוכל אוכל צמחוני 

 שלישי דור סלולרי לו שיש מי 

 ברגל מי שמגיע לביה"ס 

 מי שנסע לחו"ל בקיץ 

 מי שאוהב כדורגל 

 מי שאוהב לקנות בגדים 

 מי שאוהב מוסיקת רוק 

 חדד שרית, זוהר עלמה  של החדש הדיסק את לו שיש מי...... 

 ............ מי שראה את הסרט 

 מי שאוהב לאכול שניצל 

 ור לתוכן ענייניםחז
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 קרוסלה

 .הקבוצה חברי בין ההיכרות העמקת. א : מטרה

             .החדשה לשנה הקשורים שונים בנושאים ןדיו. ב           

 מהלך ההפעלה:

הכתה תחולק לשתי קבוצות. המורה יסדר את שתי הקבוצות בשני מעגלים האחד חיצוני 

והשני פנימי. שני המעגלים יעמדו עם הפנים זה מול זה. כל תלמיד יספר לתלמיד שמולו 

. כאשר המורה מוחה כף או משמיע צליל פרטים אישיים אודותיו בהתאם להנחיות של המורה

אחר המעגל הפנימי נע עם כיוון השעון וכל אחד פוגש תלמיד חדש לשיחה נוספת )יש להקצות 

 דקות(. 3-זמן לכל שיחה בין זוג תלמידים: זמן מומלץ כ

 

 נושאים אפשריים לשיחה: )כדאי לבחור לפי רמת ההכרות של הקבוצה(

 א. שמי ומשמעותו.

 שלי. ב. התחביבים

 ג. האחים ואחיות שלי.

 ד. משהו מיוחד שעשיתי בחופש הגדול

 ה. המקצוע האהוב עלי בביה"ס.

 ו. החששות שלי לקראת השנה הקרובה.

 ז. החלום שלי הוא.

 ח. תוכנית טלויזיה שאני אוהב במיוחד.

 ט. ספר שקראתי לאחרונה.

 י. אני שואף השנה להגיע להישגים ב.....

 היות מעורב בביה"ס  ב.....כ. השנה הייתי רוצה ל

 ועוד שאלות.............................

 

 

 סיכום: שיתוף הכיתה במידע חדש שרכשו התלמידים אודות חבריהם.
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 כמו דג במים/ אילן לזרוביץ

ֵאיֶזֶשהו ָבעֹוָלם ָמקֹום בְּ  

,ֲעָנק ֲאַגם ֵיש  

ָלֶהם ַחיִּים ָהֲאַגם ובְּתֹוךְּ   

יֵני ָכלמִּ  ָדגִּים ָהמֹון :סוגִּים מִּ  

 לְַּבד ֶשַחיִּים ָדגִּים

,בִּקְּבוָצה ֶשַחיִּים וְָּכֵאֶלה  

 ,גְּדֹולִּים ָדגִּים

ַטמִּים ָדגִּים  ,קְּ

 ..ֵבינֹונִּיִּים וְָּהמֹון

ים ָדגִּים ֵיש ַחֵייֶהם ָכל ֶשּׂשֹוחִּ  

 ,שֹוַשָמה אֹוָתה סְּבִּיב

שֹוַשמֹות ֶשֵםרֹב ֲאֵחרִּים ַגם  

 ...בֹולְּטֹות ֵעיַניִּם עִּם ָתרִּיםנֹו

ָלעִּים ֵבין ֶשַחיִּים ָדגִּים ֵיש  ַהןְּ

ים וְֵּיש  ָהֲאַגם בְֶּמרְָּכז ֶשּׂשֹוחִּ

ים ָדגִּים ֵיש ימִּ  ,רְּעִּילִּים מְּאֹוד ֲאָבל ַמרְּשִּ

 .ָזָהב ָדג ַגם וְֵּיש

 

קֹופְָּצנִּיִּים ָדגִּים ֵיש  

ים קְּפִּיצֹות ֵמרֹב ֶשלְּעִּתִּ  

 ..ָברְָּשתֹות ַעצְָּמם יםמֹוצְּאִּ 

בִּים – ֲאֵחרִּים ַגם וְֵּיש בִּים ֶשחֹושְּ  ...ֶשמִּלְָּכדִּים ַעד ...וְּחֹושְּ

ֵדי בֶֹקר יֹוצְּאִּים ַהָדגִּים  מִּ

 ...ָמזֹון ַאַחר לְַּחֵפׂש

ים ֵחֶלק  לְַּבד אֹותֹו מֹוצְּאִּ

בֹון ַעל אֹוכְּלִּים ֵחֶלק  . ֲאֵחרִּים ֶחשְּ

ָאר  ,ֵעבִּיםרְּ  נֹוָתרִּים וְַּהשְּ

ים ֺרָבם  ...לְּ  פְָּרט ַהֶזֶרם עִּם ׂשֹוחִּ

 ....שֹונִּים ַכָםה

ֵאיֶזֶשהו ָבעֹוָלם ָמקֹום בְּ  

ֲעָנק ֲאַגם ֵיש  

,ֵאָליו ַתגִּיעַ  ַפַעם וְּאִּם  

ַלַםיִּם ֵחֵרש ַהקְֵּשב  

ַאל ךָ  ֶאת ושְּ  ַעצְּמְּ

   ?אתה דג איזה
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 ם בקובץ נפרד()ציורי הדגים להפעלה מצורפי :במים דג כמו

 : הפעילות מטרת

 .השונות קבלת, הקבוצה חברי עם מעמיקה הכרות

 מתוך הדגים של תמונות, לזורוביץ אילן של" במים דג כמו" הספר את: חומרים

 .הספר

 : הפעילות מהלך

 ערד אורט קרניאל חנה: מאת' : א אפשרות

 להכיר כן וכמו כיתה גיבוש היא השנה בתחילת כמחנכים  שלנו מהמטרות אחת

 .אותו ולקבל בכיתה דואח אחד כל של בשוני

 . הדגים של המדהימים האיורים הצגת כדי תוך, במלואו הסיפור את קראתי

 ? הם דג מין איזה לחשוב מהתלמידים בקשתי, מכן לאחר

 פוליגל דבוק היה הלוח על. הדגים מיני כל בערמות מפוזרים היו החדר במרכז

 . בראש תמיד אשר הכיתה של האקווריום את שייצג, כחול

 את הניח ובתורו אותו צבע, אותו מייצג אשר הדג את בחר מהתלמידים אחד כל

 התכונות מהן להסביר אפשרות הייתה מהתלמידים אחד לכל . באקווריום הדג

 .באקווריום המסוים במקום אותו הניח ומדוע אותו מייצגות אשר הדג של

 בכיתה הקירות אחד על נתלה אשר הכיתתי האקווריום נוצר התהליך בסוף

 ' : ב אפשרות

      תוך, הספר מתוך" במים דג כמו" הסיפור את כיתה/ לקבוצה יקריא המנחה   

 .התמונות הצגת

    / חניך מכל ויבקש הספר מתוך הדגים תמונות את כיתה/ בחדר יפזר המנחה   

 .שלו יותהאיש, שלו התכונות, שלו האופי את שמייצג דג לבחור תלמיד

 .ומדוע בחר דג איזה יספר תלמיד/ חניך כל בו סבב יקיים המנחה   

         ישנם מאיתנו אחד לכל -אדם בני בין השונות על דגש וישים יסכם המנחה   

 .האחר את לקבל לדעת עלינו, וחולשות חזקות

 

 (ונוער חברה מינהל אתר מתוך)
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 :אפשרות דיון נוספת:

 ?דלעבו לכם קשה מי עם? לעבוד לכם נעים דגים אילו עם -

 אתם איתם האנשים לבין ביניכם התקשורת את לשפר בידכם לסייע עשוי מה -

 "?  האישית המחויבות" במסגרת, בקשר נמצאים

 .בנושא עמדתכם את שתבטא כרזה עצבו -
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באיזשהו מקום 

בעולם 

 

 

יש אגם ענק 

 

 

 

)ציפור רואה אותו כך( 

ובתוך האגם חיים 

להם המון דגים מכל 

מיני סוגים 

 

דגים שחיים לבד   

 

 

 

 

 

וכאלה 

 

שחיים בקבוצה 

 

 

 

 

 

דגים גדולים, דגים 

קטנים 

 

 

 

 

 

וכאלה בינוניים 

דגים ששוחים אחרי 

קבוצה 

 

 

 

 

 

 

וכאלה שקבוצה שוחה 

איתם 

דגים ששוחים כל 

חייהם סביב אותה 

שושנה 

 

 

 

 

 

 

וגם 

אחרים שמרוב 

שושנות 

 

 

 

 

 

נותרים עם עיניים 

בולטות 

יש דגים שמביטים על 

השוניות ולא על מה 

שלידן 

 

 

 

 

 

אחרים ששוחים 

לעומק 

 

 

 

 

 

 

יש דגים שחיים בין 

הסלעים 

 

 

 

 

ויש 

ששוחים במרכז האגם 

 

 

 

 

 

 

יש דגי חרב 

 

 

 

 

שדוקרים בחרבם את 

מי שלא שוחה לצידם 

יש כאלה שרוצים 

לשחות 

 

 

 

 

הכי מהר באגם 

בין שני העולמות חיים 

דגים מעופפים   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

  נספח הדגים 

 כדי שכולם
 יביטו בהם
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 :המשאלות תיבת

 את אוספים,  השנה סוף עד לו שיקרה מקווה שהיה טוב משהו כותב תלמיד כל

 סוף עד ושומרים לתיבה ומכניסים בקבוצות או במליאה משתפים" , המשאלות"

 קרה זה כיצד לו שקיווה מה את קיבל מי ובודקים פותחים השנה בסוף,  השנה

 .לכך הביא לדעתו מה לא ואם
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 צרור המפתחות.

 שהמשתתפים בחשו) בקופסא במרכז ושם שלו המפתחות צרור את מוציא מורה כל .1

 (.אחד כל הוציא צרור איזה יראו לא

 .צרור בוחר מורה וכל במרכז המפתחות כל את מניחים .2

, קישוטים) הצרור וצורת השונים המפתחות פ"ע הצרור בעל את מאפיין ראשון מתנדב .3

 '...(.וכו מפתחות ריבוי או מיעוט, שמות, ניקיון

 .הצרור שייך למי לנחש המורה על האפיון לאחר .4

 .עליו שנאמרו הדברים ואת הניחוש את...( לא או) מאמת הצרור בעל .5

 .בעצמו בחר שהוא המפתחות בעל את מאפיין הצרור בעל .6

 יכול האפיון ואז אחר משהו לשים יכול מפתחות צרור בבעלותו שאין מורה: הערה .7

 .המפתחות בהיעדר לגעת

 רואים רחוק...רואים שקוף:

 

 נהרות םע ושנים הרים עם שנים לנו היו כבר

 פסגות של ושנים עמק של שנים היו

 רעמים וסופות בצורת עברנו כבר

 יבולים וקצירת ברכה גשמי של שנים וגם

 מעייף מדבר רק ההי לפעמים

 התחלף בתוכם הנוף ולפעמים

 

 עדשה כזו עם משקפת לנו יתהיה לא פעם אף אבל

 החדשה השנה לנו מזמנת מה לצפות

 ולבנות מעשה לעשות החלטנו אז

 !משקפות – הטובה הדמיון כיד

 )טלי לוי(
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 לבאות טוב יותר להתכונן

 הפתעות לנו יהיו שלא כדי

 

 הזמן לעבר שנשקיף ואחרי

 מכאן הולכים אנחנו לאן נדע

 מלאת שנה שנראה בתקווה

 נודדות וציפורים פרפרים, פרחים

 ונהרות הרים, אגמים

 צבעים מלאת ענקית וקשת

 !!!עננים אחרי מסתתרת שלא

 

 :ראשונה משימה

 :שלרשותכן מהחומרים משקפת לבנות עליכן

 על ,שלה המיוחדים הכישורים על , וצורתה אורכה, גודלה על מחליטות ןתא

  .דרכה שרואים הצבעים עלו דרכה לצפות שניתן המרחקים

 

 :שנייה משימה

 :השנה לאורך שונות נקודות 3-ב וצפו המשקפת את קחו

, חודשיים, שבועיים) הצפייה מרחק לוע הפוקוס מה או מי על מחליטות ןאת

 (השנה מתחילת יותר או סמסטר

 שלרשותכם הבריסטולים שלושת על בטאו שראיתם מה את
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 מהלך הפעילות:

 מבנה

 יסודיים ספר בתי אגדי י"ועפ מקיפים ספר בתי צוותי י"עפ בקבוצות ישיבה

 :בכל קבוצה

 דף משימה 
 צלופן ניירות, מספריים, נייר דבק, דבק, טושים, צבעים, גלילים: חומרים ,

 גפרורים קופסאות, גומיות
 לעיגולים שחתוכים (לעיגולים שגזורים שקפים או) בריסטולים שלושה 

 התוצרים להצגת
 מהלך הפעילות:

 מתחלקים לקבוצות .1
 ותקוראים את השיר והמשימ .2
 דקות( 31) – עבודה בקבוצות .3

 יםהדבר שלושת ואת שבנתה המשקפת את מציגה קבוצה כל במליאה .4
. )אם יש שקפים אז מציגים את התוצרים השנה לאורך צפתה עליהם

 במטול(
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  לוי טלי - מסע

  שנה לפתיחת פעילות

 :יעד אוכלוסיית

 מורים חדרי שני היו בתחילה אם בעיקר שנתי-השש ברצף מורים לחדר מתאים

 .חדשה משותפת לדרך כעת שיוצאים נפרדים

 : המטרות

 צוות גיבוש

  וביחד לבד בעבודה שמקדמים הכוחות כל  מציאת

 .המשותף לתהליך מחוץ התקדמות המעכבים הכוחות כל השארת

 ....תקווה,  צמיחה של ממקום משותפת התחלה

 ....חדש מסע/לטיול מתכוננים כשאנו בנו שעולות התחושות את לעורר

 :הפעילות מהלך

 מסתתרת קידמה בכל כי....  מוכר  גם אבל חדש" משותף מסע"ל יוצאים אנו"

 ומלא במיוחד מהנה, מסויימים במקומות, יהיה המסע... קדם המילה לה

 שנערך חשוב לכן... ייאוש כדי עד לעיתים, מתסכל, קשה גם אך סיפוק בתחושת

... פולסו להגיע לנו שיסייעו באמת החשובים הדברים את למסע" נארוז"ו יחד

 ....המטרה את שהשגנו בהרגשה

 :אישית משימה

 איתכם לוקחים הייתם מה לחשוב נסו... שלו האישי התרמיל יש מכם אחד לכל

 ....הזה המשותף למסע

' וכד רגשות מחשבות/ זיכרונות/דברים בתרמיל לנו יש מובהקים כתרמילאים

 אני זה מתוך מה חשבו" אריזה" כדי תוך.... שעברנו" מסעות"ה במהלך שאספנו

 לתרמיל מחוץ ה/משאיר ה/מוציא אני ומה....ומדוע התרמיל בתוך  ה/משאיר

 ....  ומדוע
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, מוטיבציה, חברות, ידע, צוות עבודת, פעולה שיתוף, אומץ, תקווה: לוקחים)

 קבלת, דיאלוג, וןניסי,  וסבלנות סובלנות, בלמידה איסטרטגיות, רוח אורך

 'וכו הדדי פרגון, השונה

 , ...(שחיקה, ייאוש, עייפות, סבלנות חוסר, תחרותיות, קנאה, תסכול: משאירים

 :בקבוצות

 לבחור אתכם הביא ומה" תרמיל"ב לכם שיש במה הקבוצה חברי את שתפו

 '....וכד רגשות/כלים/מחשבות/הפריטים באילו

 תומו עד המסע את לעבור נוכל לא שבלעדיהם דברים 3-5 עם החליטו יחד

 ....ובהצלחה

 .....שקיבלתם החדשה המזוודה לתוך שאספתם מה את הכניסו
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 חזור לתוכן עניינים

 :בקבוצות

לכל אחד מכם יש התרמיל האישי שלו... 

נסו לחשוב מה הייתם לוקחים איתכם 

 למסע המשותף הזה....

כתרמילאים מובהקים יש לנו בתרמיל 

דברים/זיכרונות/ מחשבות רגשות וכד' 

ברנו.... שאספנו במהלך ה"מסעות" שע

מה מתוך זה אני : תוך כדי "אריזה" חשבו 

משאיר/ה  בתוך התרמיל ומדוע....ומה 

אני מוציא/ה משאיר/ה מחוץ לתרמיל 

 ומדוע....   
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 לבחור אתכם הביא הומ" תרמיל"ב לכם שיש במה הקבוצה חברי את שתפו

 '....וכד רגשות/כלים/מחשבות/הפריטים באילו

 תומו עד המסע את לעבור נוכל לא שבלעדיהם דברים 3-5 עם החליטו יחד

 ....ובהצלחה

 .....שקיבלתם החדשה המזוודה לתוך שאספתם מה את הכניסו
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 כבר היו לנו שנים עם הרים ושנים עם נהרות

 היו שנים של עמק ושנים של פסגות
 כבר עברנו בצורת וסופות רעמים

 וגם שנים של גשמי ברכה וקצירת יבולים
 רק מדבר מעייף הלפעמים הי

 ולפעמים הנוף בתוכם התחלף
 

 אבל אף פעם לא היתה לנו משקפת עם כזו עדשה
 החדשהלצפות מה מזמנת לנו השנה 

 אז החלטנו לעשות מעשה ולבנות
 !משקפות –כיד הדמיון הטובה 

 להתכונן יותר טוב לבאות
 כדי שלא יהיו לנו הפתעות

 
 ואחרי שנשקיף לעבר הזמן

 נדע לאן אנחנו הולכים מכאן
 בתקווה שנראה שנה מלאת

 פרחים, פרפרים וציפורים נודדות
 אגמים, הרים ונהרות

 וקשת ענקית מלאת צבעים
 סתתרת אחרי עננים!!!שלא מ

 
 משימה ראשונה:

 עליכן לבנות משקפת מהחומרים שלרשותכן:
על  ,על הכישורים המיוחדים שלה , על גודלה, אורכה וצורתה ן מחליטותתא

  .על הצבעים שרואים דרכהו המרחקים שניתן לצפות דרכה

 
 משימה שנייה:

 נקודות שונות לאורך השנה: 3-קחו את המשקפת וצפו ב
ל מרחק הצפייה )שבועיים, חודשיים, וע על מי או מה הפוקוסחליטות ן מאת

 סמסטר או יותר מתחילת השנה(

 את מה שראיתם בטאו על שלושת הבריסטולים שלרשותכם
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 רואים רחוק... רואים שקוף –סדנא לפתיחת שנה 

 

 מבנה

 

 דייםישיבה בקבוצות עפ"י צוותי בתי ספר מקיפים ועפ"י אגדי בתי ספר יסו

 

 :בכל קבוצה

 

 דף משימה 

  ,חומרים: גלילים, צבעים, טושים, דבק, דבק נייר, מספריים, ניירות צלופן, גומיות

 קופסאות גפרורים

 שחתוכים לעיגולים להצגת  )או שקפים שגזורים לעיגולים( שלושה בריסטולים

 התוצרים

 

 מהלך הפעילות:

 

 מתחלקים לקבוצות .5

 ותקוראים את השיר והמשימ .6

 דקות( 00) – בקבוצותעבודה  .7

במליאה כל קבוצה מציגה את המשקפת שבנתה ואת שלושת הדברים עליהם צפתה  .8

 )אם יש שקפים אז מציגים את התוצרים במטול( .לאורך השנה

 

 

 

 

 

 

 !!!מוצלחתשנה 
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