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 שיעורים. 6  :נושאמשך ה

להתנהלות הכרת ותרגול מיומנויות המסייעות נושא זה עוסק ב :מטרת הנושא

בכיתה ובהפסקה  קבוצתית עילות ובפבעבודה  ,. כידועמול יחידים או קבוצות

 התלמידים נדרשות מיומנויות בינאישיות ותקשורת יעילה. על כן, ביחידה זו יתרגלו

, הצטרפות תקשורתמיומנויות של יצירת קשר עין, שמירה על מרחב אישי, יזימת 

 פרספקטיבה.    לקיחת ראשיתה של לקבוצה וכן, 

 ואוטומטיותשמישות יותר תהפוכנה  המיומנויות הנזכרות ביחידה :נושאתרגול ה 

. לכן חשוב לעודד ולהנחות והשימוש בהן יגדל ותדירות אצל הילדים ככל שטווח

 שימוש בהן בשיעורים השונים, בהפסקות וגם בבית.    
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 1 מפגשמיומנויות לתקשורת אישית | 

 למורה 

הראשון יתמקד בשתי מיומנויות בסיס. האחת הנה יצירת קשר עין והשנייה שמירה על  מפגשה

 מרחב אישי בסיטואציות שונות ובעת עבודה בקבוצות בכיתה.

  ויות לתקשורת בינאישיתלשלוח להורים את מכתב יחידת מיומנהראשון, יש  מפגשטרם ה

 (5נספח )

הישיבה היא בקבוצות, בעוד שבחלק השני הפעילות דורשת  מפגשבחלק הראשון של ה הערה:

 מרחב לתנועה בכיתה. 

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

  .מקרן וחיבור לאינטרנט 

  כרטיסי פרצופים: 1נספח 

  .סרט או גיר לסימון מרחב מוגדר ברצפה 

 

 מפגשמבנה ה 

 סבר על הנושאהקדמה וה. 

 קשר עין ומרחב אישימפגשהצגת נושא ה :. 

 סרטון בנושא קשר עין. 

 פעילות כרטיסיות לתירגול קשר עין. 

 הסבר ותירגול מרחב אישי. 

 סיכום. 

 

א.י.ל היום נתחיל נושא חדש שיעזור לנו ללמוד שיטות לעבודה טובה  מפגש"שלום ילדים, ב

הפסקה. היום נכיר בזמן הבתוך קבוצה וב יותר גם ויסייע לנו להתנהל טלמידה היותר בקבוצות 

או לבקש למישהו כדי לדבר אתו שתי מיומנויות שהן חשובות ביותר כאשר אנחנו רוצים לפנות 

. האם אתם 'קשר עין'ממנו משהו, בזמן שיעור או בזמן משחק. המיומנות הראשונה נקראת 

 כל כך שניצור קשר עין?"מכירים את המושג הזה? למה הכוונה בקשר עין? למה חשוב 

 

 

 למורה 

 . ולאחר מכן עוברים להקרנת הסרטון מקיימים דיון ראשוני בנושא בהתאם לשאלות שצויינו



 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה.

65 

 סרטון 

https://youtu.be/ZQsImLcdZUo 

את הכיתה בתכני  סרטון בנושא קשר עין. חשוב לשים לב לשקופיות המנחות לעצור ולערב

 הסרטון.  הדיון בתכני הסרטון נעשה תוך כדי הקרנתו. 

 

 , כלומר כשאני מביט בפנים ובעיניים של האחר,"לסיכום, בסרטון ראינו שיצירת קשר עין

אנחנו פונים לילד אחר או כאשר עוזרת לנו להיות יותר בטוחים בכוונה של האחר, לכן חשוב ש

נבין טוב יותר את הילד או המבוגר וגם הוא יבין אותנו טוב כך , קשר עין, ניצור עמו מבוגרל

 יותר". 

 

 פעילות  

 1נספח : פעילות כרטיסיות

 שתי אפשרויות לפעילות: אחת ברמת הקבוצה והשניה ברמת הכיתה. 

"כעת נתרגל קשר עין בתוך הקבוצות. לכל קבוצה הכנתי ערמה של פרצופים.  :1אפשרות 

ת שמחים, עצובים, כועסים, מפוחדים, מתביישים או מצחיקים. הפרצופים יכולים להיו

הכרטיסים יונחו בערמה כך שלא תוכלו לראות את הפרצוף. כל ילד ירים בתורו כרטיס אחד. רק 

הוא יביט בפרצוף וינסה לעשות פרצוף דומה לקבוצה שלו, הקבוצה צריכה לזהות איזה פרצוף 

  וצה מצליחה לגלות את הפרצוף."הוא עשה. עוברים לתור הבא רק אחרי שהקב

"כעת נתרגל את נושא קשר העין. בכל פעם אזמין ילד אחד שיעמוד לידי. אתן לו  :2אפשרות 

כרטיס שעליו מופיע פרצוף. הפרצוף יכול להיות  שמח, עצוב, כועס, מפוחד, מתבייש או מצחיק. 

( תצטרכו לנחש הילד שהזמנתי יצטרך לחקות את הפרצוף שבכרטיסיה ואתם )שאר הכיתה

 איזה פרצוף הוא עושה."

 

 למורה 

בשתי האפשרויות לפני שמתחילה הפעילות, יש להזכיר לילדים שבכדי שנוכל להיות בטוחים בסוג 

צור קשר עין ולהביט על פרצופו של המדגים. בנוסף, להדגיש שגם יאנו צריכים ל ,הפרצוף

 ללמוד על סוג הפרצוף. מהעיניים ומהצורה שלהן המשתנה בעקבות הפרצוף ניתן 

 בסיום הפעילות יש לערוך דיון קצר ולברר, מה עזר לנו להבין אילו פרצופים היו בכל פעם.

 

 

 

 

https://youtu.be/ZQsImLcdZUo
https://youtu.be/ZQsImLcdZUo
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 פעילות  

בים למישהו אחר, נלמד יאחר שהבנו שחשוב ליצור קשר עין כאשר אנחנו משוחחים או מקש"ל

נחנו צריכים שישאר פנוי . הכוונה היא למקום או למרחב שא'מרחב אישי'גם להכיר את המושג 

בלי לפגוע באחר.  ,ידיים בעת שאנחנו מדבריםולהניע את הה מסביבנו על מנת שנחוש בנוח לזוז

לכל אחד יש מרחב מעט שונה. יש אנשים שזקוקים למרחב מצומצם יש כאלה שזקוקים למרחב 

 מעט גדול יותר. 

 .'מרחב אישי'ננסה להדגים את המושג 

  

 למורה 

 עם גיר מלבן שיכולים לעמוד בו בנחת שלושה ילדים.  צייריפה בעזרת סרטים או על הרצ סמני

נבדוק  ,שציירתי על הרצפה. בכל פעם שיצטרף ילד נוסף 'לאי'"אני אזמין בכל פעם ילד שיצטרף 

מספיק בנוח, מרגישים שיש להם מספיק מקום ושהמרחב  יםמרגיש 'האי'האם הילדים שבתוך 

  האישי שלהם לא נפגע." 

בהדרגתיות מזמינים בכל פעם ילד נוסף שיצטרף "לאי" ומבררים מהי תחושת המרחב של הילדים 

כ(, מפתחים דיון סביב "סה ילדים 6-באי. אחרי שהצפיפות רבה והילדים מרגישים את הדוחק )כ

אפשר בהדרגתיות להוריד את כמות הילדים עד אשר יחושו שוב שזה המרחב  החוויה.

 האופטימלי.  

ו נחשוב למשל מה קרה לילדים בתוך האי שהתחילו להרגיש צפיפות, כאשר מישהו נכנס בוא"

 ?"הםלתוך המרחב האישי של

 

 למורה 

/נעימות, לחץ, רצון לזוז או אפילו מעלה רגשות של התייחסויות של תחושת חוסר נוחות לעודד

רחב האישי של נכנסת למ של תלמיד אחד שולחן מחברתלמצב בו על הכעס. אפשר לתת דוגמא 

יבה וחודר ילד שנשכב על השולחן בעת כתדוגמא נוספת, . ילד אחר ולברר כיצד מרגיש אותו הילד

רצוי ממש להדגים דוגמאות אילו על מנת להפוך את ההסבר למוחשי למרחב של הילד שלידו. 

 יותר. 

 

 פעילות  

כאשר כל שורת ילדים  מסדרים את הילדים בשתי שורות אחת מול השניה. :פעילות למרחב אישי

צמודה לקיר )משני צדי הכיתה(. ניתן להשתמש במוסיקה לצורך הפעילות או כלי נגינה כמו 

 תוף/משולש או מחיאת כף. 

"עכשיו נשחק משחק שידגים לנו את נושא המרחב האישי. כאשר אומר לכם להתקדם תתקדמו 

ליל תעמדו במקום ונבדוק למי בקצב איטי ואחיד אל עבר הקבוצה השניה, אולם ברגע שתשמעו צ

 מבינכם זה מרחק מתאים לשוחח בנעימים עם הילד העומד מולו."
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 למורה 

הילדים נעצרים במקום שהם ציינו שהוא המקום המתאים להם ואינם ממשיכים להתקדם עם 

שאר הילדים בשורה, גם אם הילד שמולו ממשיך להתקדם. המטרה היא להראות את השונות בין 

לומר, יש ילדים המרגישים בנוח במרחק רב יותר אחד מהשני, לעומת ילדים הזקוקים כהילדים. 

למרחק קרוב יותר. במקרה שנפגשים שני ילדים אשר אחד זקוק לקרבה והשני למרחק זה עלול 

לצור בעיה. לכן חשוב להעביר לילדים מסר שנותן לגיטימציה לשונות בין הילדים במרחב לו הם 

ה תתייחס לכך ותציין כי על הילדים להיות רגישים למרחב להם הם זקוקים זקוקים. רצוי שהמור

וגם לכבד את המרחב לו זקוקים ילדים אחרים. חשוב לאמר באופן ברור מה מתאים לכל אחד 

 ולמצוא ביחד את המרחק שמרגישים בו בנוח.

 סיכום

ר בצורה הטובה "לסיכום, היום דברנו על חשיבות קשר העין, על מנת שנוכל להבין את האח

 כעת כשאני מדברת אליכם אני יוצרתאחרים יוכלו להבין טוב יותר אותנו. ביותר וגם בכדי ש

קשר עין, כך אני רואה שאתם קשובים אלי ולנעשה בכיתה. כך אני יכולה גם לדעת אם  אתכם

 בנוסף, דברנו על המרחב האישי. כאשר אנחנו לומדים עם עודשהו שזקוק לעזרה ממני. ייש מ

ילדים בקבוצה או משחקים בקבוצה בהפסקה חושב שנקפיד לכבד את המרחב האישי של כל 

, חשוב שנשמור על אחד שמסביבנו. ראינו שלכל ילד יכול להיות מרחק אחר שנוח לו להיות בו

שמירה על מרחב האישי שמתאים לחברים שלנו. את ה חשוב שנכבדהמרחב המתאים לנו ו

 "עימה ומאפשרת לעבוד יחד ולשחק יחד בצורה שנעימה לכולםהמרחב האישי נותנת הרגשה נ
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 3+2 מפגשמיומנויות לתקשורת בינאישית | 

 למורה 

הראשון: יצירת קשר עין  מפגשהשני יתמקד בתרגול שתי מיומנויות הבסיס שנלמדו ב מפגשה

 ושמירה על מרחב אישי בסיטואציות שונות ובעת עבודה בקבוצות בכיתה.

 

 מפגשזרים והכנה לע 

  תמונות עיניים :2נספח. 

 /טוש או עיפרון להכנת שלט העיןמקל. 

 סרטים לסימון המרחב האישי. 

 

 מפגשמבנה ה 

 טכניקות לשמירה על קשר עין ועל המרחב האישימפגשהצגת נושא ה : 

 חזרה והסבר על נושא קשר עין 

 תרגולים שונים על קשר עין 

 הכנת עין אישית ותרגול השימוש בה 

 חזרה על נושא המרחב האישי 

 דרכים ותרגול לשמירה על המרחב האישי 

 סיכום 

 

מה לא.י.ל הקודם? האם תוכלו להזכיר לי  מפגש"שלום ילדים, האם אתם זוכרים מה למדנו ב

מדוע חשוב לנו לשמור על קשר עין כאשר אנחנו משוחחים עם ? 'קשר עין'כשאומרים  הכוונה

מכיוון שלא יכולנו לראות , ראינו רק את הנעלייםנו? כאשר שראי ? זוכרים את הסרטוןאחרים

 ?"לא ידענו אם היא בוכה או צוחקתשל השחקנית, את עיניה 

"היום נמשיך לשוחח על קשר עין ושמירה על המרחב האישי, אך בעיקר נתרגל מיומנויות 

ם חברים . במהלך היום אנו פונים לאנשים שונים, חלקשתסייענה לנו ליישם אותם טוב יותר

 למשל אנחנו פונים גם לצעירים מאתנו, .אחים, הורים ומורים , למשלבגילנו וחלקם מבוגרים

שמור נ. חשוב שבזמן שאנחנו פונים לכל אדם ובכל גיל, או חברים שצעירים מאתנו אחים קטנים

 על קשר עין כי זה מסייע לנו ולו להבין כיצד אנו מרגישים".
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 פעילות  

שניות ואבקש שבשלושים השניות האלו  30קש שתתחלקו לזוגות, אני אספור כעת אב": 1תרגיל 

רק תביטו אחד לשני בעיניים, בלי לדבר אלא רק להביט. אם זה מצחיק אז אפשר לצחוק אבל 

 עדיין להביט בעיניים".

יך זה הרגיש להביט אחד לשני בעיניים, ראיתי שחלק צחקו, מדוע זה "אדיון לאחר התרגיל: 

אם זה מביך? כאשר מביטים ישירות בעיניים לאורך זמן זה גם מביך ולכן, בזמן הצחיק? ה

אך מומלץ שמשוחחים אדם חשוב להסתכל אליו בעיניים או לאזור הפנים אם זה מביך אתכם, 

  ."הרצפה או הצידה לא להביט אל ועדיף

פנים ולספר על "שוב נתחלק לזוגות, הפעם נסו להביט אחד לשני בעיניים או באזור ה :2תרגיל 

 .משהו מצחיק שקרה לכם לאחרונה, לאחר שאחד סיפר התחלפו והשני יספר"

"כעת נעשה את אותו התרגיל, אך נביט לרצפה או מסביב לכיתה ולא בעיניים, הפעם  :3תרגיל 

 נספר משהו אחר מצחיק שקרה לנו ושוב נתחלף". 

 דיון 

תרגיל הרגשתם נוח יותר לשתף? באיזה סו לתאר לי מה היה ההבדל בין התרגילים? באיזה "נ

תרגיל הרגשתם שאתם מתעניינים יותר בסיפור או שמתעניינים בסיפור שסיפרתם. אם כך, אנו 

 מבינים כי קשר העין חשוב מאוד ולכן, חשוב לנו להקפיד עליו". 

"באילו מקרים חשוב לדעתכם להקפיד על קשר עין עם האנשים השונים? נסו לחשוב על 

 לחברים ועוד".להורים/מצבים שאתם פונים למורה/ת/ואציוסיט

"לדוגמא: כאשר אני רוצה לבקש משהו, כאשר אני רוצה לספר משהו, כאשר אני רוצה לשתף 

ברגשות שלי )כעס, שמחה, עצב( עכשיו חישבו, האם בסיטואציות האלו חשוב להביט בעיניים? 

 וב יותר".בעיניים יבינו אותנו ט במה זה יעזור? נכון ברגע שנביט

 פעילות  

 .עינייםתמונות  :2נספח יש לחלק את 

ל טוש שבקלמר כדי ע"כעת אחלק לכם עיניים, כל אחד יגזור עין וידביק אותה על עיפרון או 

שיהיה לו מעיין שלט קטן עם עין. כל אחד מכם ינסה במהלך השבוע בשיעורים השונים ובבית 

במידה והאדם שמולו לא יוצר חזרה קשר עין, עליו להקפיד לשמור על קשר עין בפנייתו לאחר. 

להרים את שלט העין כדי להזכירו. גם לי )המורה( על השולחן יהיה שלט כזה ובכל פעם 

שמישהו לא ישמור על קשר עין כאשר הוא פונה אליי, ארים את השלט ורק לאחר שאותו ילד 

  "המשחק? הבנתם את האם יביט אליי אוכל להקשיב לו. האם מקובל עליכם?
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 למורה 

ניתן לחלק את העין גם למורים אחרים ולהקפיד במהלך השבוע ובכלל על שמירת קשר עין, זוהי 

 שצריכה תרגול רב על מנת להפנימה.מיומנות 

הקודם גם למדתם על המרחב האישי שלכם. תוכלו להזכיר לי למה  מפגשכפי שאתם זוכרים, ב"

 ל אחד זיהה מהו גודל המרחב האישי לו הוא זקוק?? האם כ'מרחב אישי'הכוונה כשאומרים 

הקודם הבנתם לכמה מרחב אתם זקוקים וראיתם במשחק השורות ששיחקנו כמה  מפגשאז ב

קים, אנחנו שונים אחד מהשני וכל אחד זקוק למרחב אחר. למדנו לזהות לכמה מרחב אנחנו זקו

ע זאת, כדי לא לפגוע  במרחב החבר או המבוגר זקוק? חשוב שנדאך איך נדע לכמה מרחב האחר/

האישי שלו. יכול להיות שאני מאוד אוהבת להתקרב לחברה וללחוש לה סודות ולהניח לה יד על 

 הכתף אבל מצד שני היא זקוקה למרחב גדול יותר וזה לא נעים לה".

"הדרך הראשונה בה נסייע לאחר לזהות את המרחב לו אנו זקוקים היא  - : סימון המרחב1דרך 

ן המרחב האישי שלנו. כאשר אנו יושבים בקבוצה בכיתה ויש ילדים שונים בקבוצה שכל סימו

מהו המרחב לו אנו זקוקים כדי להניח את  אחד מהם זקוק למרחב משלו, נוכל לסמן ע"י סרט

 המחברות והספרים שלנו וכלי הכתיבה וגם להרגיש בנוח.

חשוב שנשים לב כאשר אנחנו לפני שנסמן את המרחב האישי, אני רוצה שתגידו לי למה 

 "ושבים על סימון המרחב האישי שלנו?מתכננים וח

 למורה 

אחרי שהתלמידים מציינים נקודות שונות, יש להתייחס לדברי התלמידים ולהוסיף את הנקודות 

 הבאות, במידה והתלמידים לא יציינו אותן.

 "שימו לב לנקודות הבאות בעת סימון המרחב האישי

סמן מרחב מסויים זה לא אומר שאנו צריכים לסמן את אותו המרחב, ייתכן אם חבר שלנו מ -

 שאנו זקוקים לפחות או ליותר מרחב.

שגם הם שב גם בילדים אחרים וקחו בחשבון זיכרו בעת סימון המרחב כי אתם צריכים להתח -

 זקוקים למרחב משלהם.

אם הוא מניח וקים. לו אתם זקזיכרו שהמרחב שסימנתם עוזר לאחר להבין את גודל המרחב  -

 דברים על המרחב שלכם, אמרו בנימוס, תוך שמירה על קשר עין כי זהו המרחב שלכם. 

 בכל תקופה ניתן לשנות את המרחב, למשל אם הרגשתם שסימנתם מרחב גדול או קטן מידי.  -

כעת, לאחר שהבנתם כיצד לסמן את המרחב, אחלק סרטים וכל אחד יסמן את המרחב האישי 

 ה".שלו בקבוצ
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 למורה 

חן וליש לחלק סרטים לתלמידים. כמו כן, במהלך השבוע יש לערוך שיח על המרחב האישי בש

 הקבוצתי ובכלל. 

"הדרך השניה לשמירה על המרחב האישי שלנו היא שליטה שלנו  - שליטה בקירבה: 2דרך 

תקרב האם הקירבה של האחר נוחה לנו או לא. הכוונה שאנחנו שולטים במצב, אם מישהו מ

אלינו וזה יותר מידי קרוב עבורנו, אנו לוקחים צעד אחורה ומרגישים נוח יותר, למשל כאשר 

משחקים קלפים והשחקנים יושבים מאוד קרוב אחד לשני, אפשר ללכת קצת אחורה ולוודא 

 שיש לנו מספיק מרחב". 

 למורה 

ך תצפית שלך ולעודד כדי לאפשר תרגול של דרך זו, ניתן לאפשר לתלמידים משחק בקבוצות תו

כל שיעור באת התלמידים לשלוט במידת הקירבה. כמו כן, אפשר לתרגל זאת בשיעורי ספורט או 

 פעילות משותפת. בו שיש 

"הדרך האחרונה היא לומר לחבר או למבוגר  - : אמירה בנימוס תוך שמירה על קשר עין3דרך 

ש לנו בנוח, אל תשכחו לשמור על שמולנו שהוא מעט קרוב מידי או רחוק מידי ושזה לא מרגי

 קשר עין בזמן שאתם משתפים בתחושותיכם". 

 פעילות  

"כעת ננסה להתאמן על דרך זו, נסו לפנות אל החבר שיושב לידכם בשולחן, לומר לו בנימוס תוך 

שמירה על קשר עין, מה אתם חושבים על הקרבה בינכם, האם זה נוח לכם, קרוב לכם מידי או 

ולאחר מכן, תתחלפו והחבר השני ישתף, נוכל לעשות כמה סבב נוסף עם השכן  רחוק עבורכם

 . "השני שלכם מהצד השני

 למורה 

חשוב לתרגל את הדרכים לשמירה על המרחב האישי בשיעורים שונים, ובמצבים שונים כמו: 

גם את  משחק, זמן קריאה, עבודת כיתה ועוד. כמו כן, על מנת להקפיד על יישום הדרכים, הקפידי

 על שמירת  המרחב האישי שלך ועל פנייה אלייך כאשר נוצר קשר עין.
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 סיכום

הקודם ונמשיך לתרגל אותם גם  מפגשלסיכום, תרגלנו היום שני מושגים חדשים שלמדתם ב"

ים אחרים. תרגלנו שמירה על קשר עין, למדנו שחשוב להקפיד על זה כי כך אנו מזהים שיעורב

למקרה שמישהו שוכח, לכל אחד של האחר ומבינים אותו טוב יותר. ות טוב יותר את הרגש

מאיתנו שלט של עין והוא ירים את השלט כאשר יפנו אליו ללא שמירה על קשר עין. למדנו גם 

נכון, דרך אחת היא סימון המרחב בשולחן, המרחב האישי. מהן הדרכים?  דרכים לשמירה על

התרחקות מצידנו והדרך השלישית היא אמירה דרך שנייה שליטה במרחב, התקרבות או 

 "בנימוס כיצד אנו מרגישים לגביי הקרבה תוך שמירה על קשר עין. 
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 4 מפגשמיומנויות לתקשורת בינאישית | 

 למורה 

 .הרביעי יתמקד בהיכרות עם יזימה תוך התמקדות ביזימה בתחום הלימודי מפגשה

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

 משולש א.י.ל3 נספח :. 

 להדפיס עותק לכל ילד. – יזימה בתחום הלימודי – דף עבודה: 4 נספח 
 מספריים. 

 דבק. 

 מחברת א.י.ל. 
 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל. 

 יזימהמפגשהצגת נושא ה :. 

 הסבר לגביי יזימה. 

  הרפתקאות איילי.סיפור 

 יזימה בשלושת קודקודי המשולש. 

 יזימה בתחום הלימודי. 

  עבודה על יזימה בתחום הלימודי.דף 

 הסבר והצעות לתרגול. 

 סיכום. 

 

ים הקודמים? אילו נושאים? מפגש"שלום ילדים, מה שלומכם? האם אתם זוכרים מה למדנו ב

אילו מיומנויות? נכון, למדנו שחשוב לשמור על קשר עין וגם למדנו מהו המרחב האישי שלנו 

 וע באחר. וכיצד אנחנו יכולים לשמור עליו מבלי לפג

היום נלמד נושא נוסף שחשוב בקשר שלנו עם אחרים ובקשר שלנו עם הקבוצה. הנושא הוא 

 ?"היזימה, האם פעם שמעתם על המילה יזימה? לאיזו מילה היא דומ

 

 

 למורה 

 .ליזוםולציין שיזימה דומה למילה לסייע לתלמידים יש 
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אני מחליט מבלי שביקשו ממני או דרשו "נכון, יש דמיון למילה ליזום. ליזום זה לעשות משהו ש

י את החדר ממני לעשות אותו, לדוגמא, הגעתי הביתה מביה"ס, הכנתי את שיעורי הבית וסידרת

ספת, כיון שהייתי כלומר, יזמתי את הפעולות האלו. דוגמא נושלי מבלי שביקשו ממני. 

אם קורה לכם פניתי לחבר ושאלתי אותו אם הוא רוצה לשחק איתי. ה משועמם בהפסקה,

 שאתם יוזמים? 

יזימה ולכתוב שלוש פעולות שיזמתם  - אבקש מכם כעת לכתוב במחברת א.י.ל את הכותרת

בשבוע האחרון, אני מזכירה לכם שאלו פעולות שאתם החלטתם שאתם עושים ועשיתם מבלי 

 ו.לאפשר לתלמידים מס' דקות ולאפשר להם לשתף בפעולות שיזמ."שביקשו מכם או הזכירו לכם

"ניתן ליזום בתחומים השונים, ואם ניזכר במשולש א.י.ל, ניתן ליזום בשלושת קודקודי 

 ."המשולש

 

 למורה 

כולל את משולש א.י.ל עם הקודקודים השונים, ניתן להציג בפני התלמידים את  3 נספח

 .המשולש ולההמשיך להסבר הבא

 "ועכשיו אספר לכם סיפור על איילי ויזימה"

איילי כשצלצל הפעמון להספקה, . חדשים חברים ואיילי רכש הרבהכבר אמצע שנת הלימודים, 

ש יהבחין איילי כי כל הילדים משחקים. הוא הרג ,כשיצא. התעכב קצת בכיתה ויצא באיחור קל לחצר

ה, הוא קצת נבוך וקצת מבולבל וחשב מה לעשות.  אחרי רגע חשב שחבל שהוא מבזבז את ההפסק

ניגש לבלה הסנאית ושאל אותה בנימוס תוך שהוא מביט בעיניה "היי בלה, האם אוכל להצטרף 

למשחק בו התחלתם כבר לשחק"?. בלה שמחה וענתה: "בטח, בוא תצטרף, אתה תהיה בקבוצה 

שלי". כך הצטרף איילי לקבוצה ונהנה מהמשחק. איילי אוהב לבלות עם חברים ולכן הוא יוזם הרבה 

החברים אוהבים את איילי  .מציע לחברים להיפגש אחר הצהריים כדי לשחק יחדיוום מפגשים פעמי

ושמחים להצטרף. אבל לאיילי בעיה קטנה, הוא שוכח ולא מצליח ליזום הכנת שיעורי בית.  בכל פעם 

כשהוא מגיע הביתה, הוא חושב על הפגישה עם החברים ושוכח להכין את שיעורי הבית. כשאמא 

העבודה ושואלת: "איילי הכנת שיעורים" הוא עונה בשקט: "לא אמא, שכחתי" כך גם קורה מגיעה מ

יודע  ךכל בכיתה, כשהמורה שואלת את התלמידים שאלה, הרבה תלמידים כבר מצביעים ואיילי לא כ

 מה לומר אז הוא אינו מצביע. איילי רוצה לדעת איך ליזום גם בלימודים. 

 למוד שיטות שיעזרו לו בכך.הוא זקוק לרעיונות ורוצה  ל

 

"בקודקוד הלמידה ניתן ליזום בדרכים שונות, תוכלו לתת לי דוגמאות? ניתן ליזום הכנת שיעורי 

בית באופן עצמאי, ניתן ליזום תרגול של קריאה באופן עצמאי, השתתפות בשיעור היא יזימה, 

כך נהיה עצמאיים יותר סידור הכיתה לקראת הלמידה ועוד, ככל שניזום יותר בתחום הלמידה, 

 ונוכל להצליח להתמודד טוב יותר עם הלמידה.  ככל שניזום יותר, נתרגל יותר וכך נשתפר.
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כפי ששמעתם בסיפור, איילי יוזם בקלות פנייה לחברים ומארגן פעילויות אך קשה לו ליזום 

ליזום  בתחום  בתחום הלימודי. עיזרו לאיילי ליזום בתחום הלימודי, מה לדעתכם יכול לעזור לו

 "הלימודי?

 

 פעילות  

יש הצעות ותמונות שיעזרו לאיילי ליזום  (, בדף4נספח לחלק לילדים את לפניכם דף עבודה )

 בתחום הלימודי. גזרו את התמונות ואת ההצעות, התאימו ביניהם והדביקו במחברת.  

 

לאיילי כדי ליזום  "כפי שאנו רואים מההתאמות שעשיתם בדף, ישנן מספר הצעות שנוכל לתת

 בתחום הלימודי וכך להיות עצמאי ואחראי יותר בלמידה, נסביר את ההצעות:

איך לדעתכם זה יכול לעזור? כאשר  - הכנת שיעורי בית באותה שעה ובאותו מקום, בכל יום

נחזור הביתה ונעשה את הפעילויות באופן קבוע למשל: אוכלים ארוחת צהריים, משחקים או 

מתיישבים ליד שולחן העבודה ומכינים את שיעורי הבית. אם נפעל כך,  זה יעזור  נחים שעה ואז

לנו מאוד לא לשכוח ואפילו לא נצטרך שאמא תזכיר לנו, כי בכל יום נחזור על אותן הפעילויות 

 וזה יהפוך להרגל קבוע.

 איך הנחת הספר יכולה להזכיר לנו לקרוא? אם נניח את - הנחת הספר קריאה ליד המיטה

הספר ליד המיטה או אפילו על הכרית, כאשר נגיע למיטה לישון, נזכור שאנחנו צריכים לקרוא 

דקות או פרק בספר ורק אז ללכת לישון. אם הספר יהיה על הכרית, הוא יפריע לנו ונהיה  10

 חייבים להזיז אותו וכך ניזכר לקרוא.

בחומר, להקשיב בשיעור, אבל כדי להשתתף בשיעור, צריך להיות מעורבים  - השתתפות בשיעור

אם נקשיב למורה ששואלת את השאלה, ייתכן מאוד שנדע לענות על התשובה או לפחות ננסה 

לענות וגם אם זו טעות אז לא נורא, יצליח לנו בפעם הבאה. אך אם לא ניזום השתתפות בשיעור, 

 נהיה פחות מעורבים ופחות קשובים בשיעור.

מכילה מס' של ילדים, חלקם יוזמים ומציעים הצעות ועונים  קבוצה - השתתפות פעילה בקבוצה

 על תשובות וחלקם שקטים. חשוב ליזום בקבוצה כדי לתרום לחברים ולקבוצה.

אם אתם רואים חבר שמתקשה בקריאה או בכתיבה תיזמו פניה אליו ושאלו אותו  - עזרה לחבר

 . "הרגיש בנוחכך ייתכן שתוכלו לעזור לו להשתפר ול '?אני יכול לעזור לך'

 

 סיכום

"לסיכום, למדנו שחשוב ליזום. תזכירו לי מה זה ליזום? יזימה? נכון, יזימה היא כאשר אני 

עושה משהו מרצוני והחלטתי מבלי שאמרו לי לעשות כך. שוחחנו על כך שצריך ליזום בשלושת 

ה בתחום קודקודי המשולש והרחבנו על משולש הלמידה. הצענו כמה הצעות לאיילי על יזימ

הבא נדבר  מפגשהלמידה. האם תוכלו לחשוב על הצעות נוספות? יש עוד הצעות רבות ליזימה. ב

 על יזימה במצבים שונים עם חברים".
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 5 מפגשמיומנויות לתקשורת בינאישית | 

 למורה 

החמישי יתמקד בהיכרות עם יזימה בתחום החברתי תוך התמקדות ביזימה בכניסה  מפגשה

 .רתיותלסיטואציות חב

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

 משחק קופסא או קלפים. 

 מפגשמבנה ה 

 .הוצאת מחברת א.י.ל 

 הצטרפות לקבוצה.מפגשהצגת נושא ה : 

 הקודם. מפגשחזרה על ה 

 .הסבר לגביי יזימה בתחום החברתי 

 .הסבר מיומנות כניסה לקבוצה 

 .שלבים בכניסה לקבוצה 

 .תרגול 

 .סיכום 

 

שניזום בתחומים השונים, תוכלו להזכיר לי מהי יזימה? למדנו הקודם למדנו כי חשוב  מפגש"ב

כיצד ליזום בתחום הלימודי, תוכלו להזכיר לי? נכון, ישנן דרכים רבות בהן ניתן ליזום בתחום 

הלימודי, למשל: שעה ומקום קבועים להכנת שיעורי הבית, הנחת הספר במיטה כדי שנזכור 

יזימה כזו גם משפיעה על מצב הרוח . ום החברתילקרוא, ועוד. היום נשוחח על יזימה בתח

 שלנו". 

 למורה 

דחייה, אחת המיומנויות חוויית משמעותיים בקרב תלמידים הוא האחד הקשיים החברתיים 

 להתמודד עם דחייה היא ללמוד כיצד נכון ומתאים להצטרף לקבוצה.

צה של ילדים. כיצד להיכנס לקבו החשובים ביזימה עם חברים הוא לדעת"אחד הדברים 

לפעמים אנחנו יוצאים להפסקה קצת באיחור, או מגיעים למפגש עם חברים ורואים שכבר כולם 

התחילו לשחק או שכולם כבר יושבים ומשוחחים על משהו. האם נתקלתם במצב בו רציתם 

להצטרף לקבוצה של חברים או לפנות לחבר ולא ידעתם איך לעשות זאת? האם זה מביך? ספרו 

 עשיתם זאת?לי איך 
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כאשר אנחנו רוצים להצטרף לקבוצה יש שלבים שאנחנו צריכים לבצע, והם יכולים להקל עלינו 

 וכך פחות נתבייש ונצטרף בקלות.

 נפריד בין קבוצה של ילדים שמשוחחים לבין קבוצה של ילדים שמשחקים".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילות  

לשחק במשחק קלפים או משחק המורה תבחר מתנדב מכל קבוצה, בינתיים תיתן לקבוצה 

קופסא, המורה תוציא את המתנדבים מהכיתה, תחזור איתם על השלבים להצטרפות למשחק 

ותבקש מהם לחזור. כל מתנדב יחזור לקבוצה אחרת ולא לקבוצה ממנה יצא. חשוב לתרגל מספר 

כיצד זה פעמים ולבחור גם תלמידים עם פחות ביטחון בתחום החברתי. לאחר מכן, לערוף דיון, 

 הרגיש, האם היה מביך? נוח?

 בהמשך, ניתן לתרגל זאת בהפסקה ובשיעורים השונים כאשר עובדים בקבוצות. 

"זיכרו שאם לא מסכימים לצרף אתכם, למרות שזה יכול להיות קצת מעליב או שאפשר להיפגע, 

הרגע כדאי וחשוב לנסות שוב בפעם הבאה. ייתכן שלא ניתן היה לצרף אתכם למשחק באותו 

 ובפעם הבאה זה יתאפשר".

 

 

 

 

 

                                                               שלבים בכניסה לקבוצה של ילדים משחקים

 מתקרב לקבוצה  :1שלב 

 : בודק במה הם משחקים2שלב 

 ממתין שיסתיים הסבב )למשל בקלפים( או ממתין שיהיה רגע שקט )למשל: במשחקי כדור( -3שלב 

 מביט בעיניים לאחד החברים בקבוצה, מחייך ושואל "אפשר להצטרף למשחק?" :4שלב 

 אם  הסכימו שאצטרף, מצטרף בשמחה למשחק  :5שלב 
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 למורה 

יש לבחור מתנדבים אחרים, לתת לקבוצות לדון על נושא מסויים שקשור בלמידה ולאפשר להם 

 להצטרף לקבוצה לפי השלבים בכניסה לקבוצה של ילדים משוחחים. 

שיזדקקו ברמת  כמו כן, ניתן לתת לתלמידים את הכרטיסיה לשימושם ולהוסיף תמונות או מה

 הקריאה שלהם. 

 סיכום

ים האחרונים על יזימה, על היכולת שלנו ליזום בתחום הלימודי מפגש"לסיכום, שוחחנו ב

הקודם שוחחנו ותרגלנו יזימה בתחום  מפגשוהחברתי שאלו משפיעים גם על המצב רוח שלנו. ב

ם בהצטרפות והיום התמקדנו ביזימה בתחום החברתי. בעיקר התמקדנו בשלבי הלימודי

 לקבוצת תלמידים משוחחים או משחקים". 

 

 

 

 

 

 

 

 סה לקבוצה של ילדים משוחחים:שלבים בכני

 : מתקרב לקבוצה 1שלב 

 : שומר על שקט2שלב 

 מנסה להבין את נושא השיחה :3שלב 

 מחייך, מביט בעיניהם של חברי הקבוצה ומוסיף משפט שקשור לנושא  :4שלב 

 מצטרף לשיחה ולקבוצה :5שלב 
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 למורה 

הנוכחי יתמקד בבניית הבסיס למושג הפרספקטיבה קרי, הבנת נקודת מבטו של האחר  מפגשה

 השונה במנקודת מבטי. 

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

 כדור ספוג 

 

 מפגשמבנה ה 

 פרספקטיבהמפגשהצגת נושא ה : 

 הקדמה 

 הסבר הנושא דרך סיפור הרפתקאות איילי 

 פעילות פרספקטיבה 

 סיכום 

 

היום נמשיך להכיר מיומנויות שיעזרו לנו ללמוד ולעבוד טוב יותר בקבוצה.  זוכרים מה  מפגש"ב

 ים הקודמים?מפגשהן המיומנויות שלמדנו ותרגלנו  ב

יום נציג את המיומנות החדשה שנקראת ,מרחב אישי ויזימה. ה נכון מאוד תרגלנו קשר עין

 דרך הסיפור על איילי האייל שלנו." 'נקודת מבטו של האחר'

 

איילי אוהב מאד לשחק עם חבריו בהפסקות. במיוחד בהפסקה הגדולה כי אז יש להם מספיק  

ם ממשיכים את משחק הכדור זמן לשחק במשחק כדור או במחבואים. היום החליטו איילי וחבריו שה

 שהמציאו אתמול בהפסקה.  

הם החליטו שפולי הפיל ימשיך להיות ראש הקבוצה הראשונה ואיילי האייל יהיה ראש הקבוצה 

השניה. איילי חיכה בציפייה לתום השיעור כך גם פולי הפיל ושאר חבריהם לקבוצת המשחק. אולם, 

ה להחזיר את הציוד לחדר המוסיקה. איילי ידע בהשמע הצילצול ביקשה המורה מאיילי שיעזור ל

שיתבזבז להם בכך זמן יקר של המשחק, אך בכל זאת פנה לעזור למורה. בינתיים במגרש, פולי 

הפיל, חשב  שאם הם רק יעמדו וימתינו במגרש לאיילי, חבורה אחרת תרצה לשחק במגרש  ותתפוס 

את המגרש לעצמם, הם צריכים לשחק  לכן חשב לעצמו פולי, שאם הם רוצים לשמוראת מקומם, 

 בינתיים עד אשר איילי ישוב. 
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פולי פנה לחבריו משתי הקבוצות ואמר: "אני מציע שנשחק בינתיים במסירות עד שאיילי יחזור ואז 

 נשחק במשחק שהמצאנו אתמול" כל החברים הסכימו עם פולי והחלו להתמסר בינהם. 

איילי נעלב מאד. מרוב העלבון החלו לשחק בלעדיו.  ם ראה שחבריוכשהגיע איילי למגרש המשחקי

והכעס הוא לא שם לב שהם רק מתמסרים ולא משחקים במשחק מיום האתמול. איילי התקרב 

 לעברם ובקול חנוק מדמעות אמר: "אתם כבר לא חברים שלי."

חבר פולי הפיל נעלב גם הוא וצעק בחזרה לאיילי "אם ככה אתה מתנהג, גם אני לא רוצה להיות 

 . שלך!"

 

 למורה 

פולי  )השחקנים: מורה, איילי, בוצה של ילדים שימחיזו את הסיפורבשלב זה עוצרים ומזמינים ק

בסיום ההמחזה הילדים וד מספר ילדים שיהיו חברי הקבוצה(. נותנים להם את כדור הספוג. וע

 חוזרים לשבת ומפתחים דיון על הסיפור.

 וחברי הקבוצה מרגישים וחושבים?"מה איילי חושב ומרגיש? ומה פולי "

 למורה 

 יש לכתוב בטבלה את התשובות שהילדים מעלים:

 פולי הפיל והחברים לכיתה איילי האייל

  

 

 "איך איילי התנהג? איך פולי התנהג? מדוע לדעתכם איילי כעס ונעלב? ומדוע פולי נעלב וכעס?"

צה להזמין שני ילדים נוספים ולהדגים "מייד נחזור לסיפור על איילי בהפסקה. אך כעת אני רו

 לנו באופן נוסף את מה שקרה לאיילי ולחבריו."

 פעילות  

מעמידים את הילדים אחד מול השני )אחד עם הפנים ללוח והשני עם הפנים לכיתה( מבקשים 

וכו'(. , את המורה, את הלוח Xאני רואה את לדים שיתאר בתורו מה הוא רואה )מכל אחד מהי

 עצם רואים דברים שונים מהנקודה בה הם עומדים.  הילדים ב

נמצאים באותה הכיתה ובאותו הזמן וכל אחד מהם רואה משהו אחר? איך זה יכול  "אנחנו

יוון אחר ולכן רואה להיות? מי מבניהם צודק? נכון מאוד שניהם צודקים. כל אחד מהם פונה לכ

 דברים שונים.

 אותם הדברים?" איך הם יוכלו לראות את
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אם כל אחד בתורו יסתובב לכיוון אליו מביט חברו הוא יוכל לראות בדיוק את אותם "יפה מאוד, 

 הדברים."

"איילי בסיפור ראה את חבריו במגרש, משחקים בלעדיו ולכן הוא נעלב וכעס, אבל הוא לא ראה 

ר )צריך לשמו ?את המחשבות של פולי, כי מחשבות לא ניתן לראות. מה היו המחשבות של פולי

ומה עוד איילי לא  (נוכל להתחיל במשחק שהמצאנו אתמולאת המגרש כדי שכשאיילי יגיע, 

 ך לעשות על מנת שהמגרש ישאר שלהם(.שפולי הסביר לחברי הקבוצה מה צרי) "ראה?

 

"ראינו בדוגמא שבקלי קלות אפשר להסתובב ולראות בדיוק את מה שהחבר שעומד מולנו 

להסתובב לכיוון השני ולראות את המחשבות שהיו לפולי או  רואה? אבל האם איילי היה יכול

 את הפתרון שהוא מצא?

אז מה עושים? איך אפשר ת זה, כי מחשבות לא ניתן לראות. איילי לא יכול לראות א נכון מאוד,

  "שגם השני רואה? 'הדברים'לפתור את הבעיה? איך פולי ואיילי יכולים לראות את 

 .מאפשרים דיון

ן את נקודת מבטו של האחר, ולהבין את מחשבותיו נצטרך ליזום.  נצטרך  לשאול את "בכדי להבי

לספר ולהסביר את המחשבות שלנו לאחר. אם למשל  בות שלו. נוכל גםהחבר מה הן המחש

 איילי היה מגיע לחבריו ואומר להם: אני רואה שהתחלתם לשחק בלעדי וזה מאוד מעליב אותי.

 מבקשים שהכיתה תשלים(.)ם לו חבריו...אז היו עוני

 חשב?                      רואה את אותם דברים שפולי רואה/ האם איילי היה ומה היה קורה אז?

נכון איילי היה מבין שחבריו שמרו עבורו את המגרש ולא התחילו לשחק בלעדיו. הוא לא היה 

 נעלב או כועס ואפילו היה חושב שיש לו חברים טובים שאוהבים אותו."

 

 למורה 

ור סוף חדש בו איילי ופולי ילחזור להמחזת הסיפור ול עד תום השיעור, ניתןזמן  ותראם נ

 רים אחד לשני את נקודת מבטם לסיטואציה במגרש. ימסב

 

 סיכום

, גם כאשר אנחנו או מבינים דברים בצורה שונה מהאחר"לסיכום, למדנו שלפעמים אנו רואים 

ו יכולים לראות את אותם הדברים אם נסביר בדיוק מה אנחנו נמצאים באותו המקום. אולם אנחנ

חושבים רואים או מרגישים. כך יוכלו להבין טוב יותר אותנו וגם אנחנו נוכל להבין טוב יותר את 

ים האחרונים שתקשורת יעילה וטובה עם אחרים כוללת גם יצירת מפגשהאחר. בנוסף למדנו ב

ל האחר ויכולת לזום פנייה או בקשה. בעזרת קשר עין, שמירה על מרחב אישי שלנו וש

המיומנויות הללו שלמדנו נוכל להיות מובנים יותר וגם להבין טוב יותר אנשים אחרים 

 ."מסביבנו
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 בינאישית תקשורתל מיומנויות – 4 נושאל נספחים

 פרצופיםכרטיסי : 1 מס' נספח

 

 

ֵמח    שָׂ

 

צּוב  עָׂ

 

 

 ּכֹוֵעס

 

 

 ּפֹוֵחד

 

 

ְצִחי  קמ 

 

 

ֵיׁש  ִמְתב 
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 תמונות עיניים :2נספח מס' 
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 : משולש א.י.ל3 מס' נספח
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 : דף עבודה בנושא יזימה4 מס' נספח

מּונֹות ים ַהתְּ טִּ פָּ שְּ ַהמִּ ים וְּ לִּ בָּ ֻבלְּ רּו. מְּ זְּ ט ֶאת גִּ פָּ שְּ ֶאת ַהמִּ ה וְּ מּונָּ  ַהתְּ

יםַהַמתְּ  ימִּ יקּו אִּ בִּ דְּ הִּ ם וְּ ֶבֶרת ַיַחד אֹותָּ  .ַבַמחְּ

נ ת ִית ִׁשעּוֵרי ֲהכָׂ  ְבאֹותֹו ב 

קֹום ּה מָׂ ה ּוְבאֹותָׂ עָׂ  ׁשָׂ

 

ת ח  ֵסֶפר ֲהנָׂ ה ֶלי ד ה  ִמטָׂ   ה 

ֹּא ֶׁשִנְזּכֹּר ְּכֵדי  ִלְפֵני ִלְקר

ה ֵשנָׂ  ה 
 

ה( עָׂ ְצבָׂ ְתפּות ְבִׁשעּור )ה   ִהְׁשת 

 

ְתפּות ה ִהְׁשת  ְקבּוצ  ה ב   ֶּפִעיל 

 

 

  

ֶׁשה ֶבר ֶׁשִמְתק  ה ֶלח   ֶעְזר 
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 : מכתב להורים5 מס' נספח

 

 

 יחידת מיומנויות לתקשורת בינאישית

 שלום רב,_ __ להורי תלמידי כיתה

לתקשורת נתחיל בשבוע הבא את יחידת מיומנויות הצליח בכיתתנו, לכול יני א תכניתבמסגרת 

 בינאישית.

זו יעסקו בהקניית מיומנויות בינאישיות שיסייעו לילדים לנהל תקשורת יעילה  ושאנים במפגשה

 דרך יצירת קשר עין, שמירה על מרחב אישי, יזימה ולקיחת פרספקטיבה.

מיומנויות אלו יהיו שמישות ואוטומאטיות עבור הילדים ככל שטווח השימוש בהן יגדל ולכן 

ציות חברתיות ומשפחתיות בבית. להלן מספר חשוב לעודד את הילדים להשתמש בהן בסיטוא

 הצעות לכיצד ניתן להטמיע ולתרגל מיומנויות אלו:

 בית תרגול

, אותי להבין לאחר ולאפשר האחר כוונות את יותר טוב להבין שכדי וילמד הילדים – קשר עין. 1

לווה שי םעיניי עם שלט מפגשב יכינו הילדים יש לשמור על קשר עין במהלך שיחה. כתזכורת לכך,

 ביתב גם זה שלט להכין אתכם מזמינים אנו. אותם במהלך היום ויעודד אותם ליצור קשר עין

 משחקקבלת אורחים, , משפחתיות ארוחות, הילד עם שיחות בעת ולהשתמש בו( תמונה מצורפת)

 .הלאה וכן חברים עםבין אחים/אחיות, משחק 

 האישי המרחב ואת נוחב חשים הם בו שיהאי המרחב אתזהות ל ילמדו הילדים – מרחב אישי. 2

 בעת לנושא והתייחסו נוח חשים אתם בו האישי המרחב מהו הילדים את שתפו. לאחר שנוח

ניתן גם לסמן את המרחב . הלאה וכן השינה בחדר, האוכל בשולחן, בסלון משפחתית שהייה

 האישי של כל אחד מבני המשפחה על ידי תחימה בסרט והגדרת גבולות. 

 הילדים את עודדו. והחברתי הלימודי בתחום וליזום פעילים להיות ילמדו הילדים – זימהי. 3

 פעולות ליזום יכולים הם כיצד אותם שאלו: הביתי במרחב פעולות וליזום אקטיביים להיות

 בכל) בבית שלהם הלמידה את שיקדמו פעולות ליזום יכולים הם כיצד; הבית בניהול שיסייעו

 יכולים הם כיצד(, קריאה תרגול על הקפדה, הבית שיעורי הכנת, הציוד ןלארגו למשל הקשור

 לשמר כדי לפעול, חדשים חברים עם קשרים ליצור יכולים הם איך למשל) החברתי בתחום ליזום

 קרוב/חבר עם מתח יש בהם במצבים פתרונות במציאת אקטיביים להיות, קיימים קשרים

 (.משפחה

 מנקודת שונה האחר של מבטו שנקודת ויבינו פרספקטיבהמהי  ילמדו הילדים –פרספקטיבה . 4

ויכולה לסייע לשיפור התקשורת  בתכם/נכםביניכם ובין ב לתקשורת חשובה זו הבנה. המבט שלי

 מסוים מצב רואים אתם כיצד הסבירו :מחלוקותו שיחותעת ב זה במושגהמשפחתית. השתמשו 

  .שלו המבט מנקודת השונ זה כיצד הילד עם ודונו שלכם המבט מנקודת

 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
 תודה,

 .מחנכת הכיתה
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 שבלונה להכנת שלט עיניים:

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלבים בכניסה לקבוצה של ילדים משחקים

 : מתקרב לקבוצה 1שלב 

 : בודק במה הם משחקים2ב של

ממתין שיסתיים הסבב )למשל בקלפים( או ממתין  :3שלב 

 שיהיה רגע שקט )למשל: במשחקי כדור(

מביט בעיניים לאחד החברים בקבוצה, מחייך ושואל  :4שלב 

 "אפשר להצטרף למשחק?"

 אם  הסכימו שאצטרף, מצטרף בשמחה למשחק  :5שלב 

 

 

 משוחחים בכניסה לקבוצה של ילדים שלבים

 מתקרב לקבוצה  :1שלב 

 שומר על שקט :2שלב 

 מנסה להבין את נושא השיחה :3שלב 

מחייך, מביט בעיניהם של חברי הקבוצה ומוסיף משפט  :4שלב 
 שקשור לנושא 

 מצטרף לשיחה ולקבוצה :5שלב 

 


