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טבת
"בידינו 

צרור מפתחות
הפותחים 
לבבות"

 הפקה: אפרת קלייטמן מנחת
 חינוך חברתי - ערכי מחוז מרכז,

וצוות המדריכות: גבי זקס-
בלטנר, פז גוילי, ליאת פוקס,
אבישג צור, אורית ערב, רחלי

אורן ואהובה עמר.

עיצוב: פז גוילי



מנהלו˙ ורכזו˙ י˜רו˙,
ערך החוד˘ הינו ניהול ˜ונפלי˜טים. 

˜ונפלי˜ט- הינו ה˙נג˘ו˙ בין ˆדדים בעלי ˆרכים,
אינטרסים, רג˘ו˙, דעו˙, אמונו˙ ו/או ערכים ˘אינם

מ˙יי˘בים אלו עם אלו. ה˜ונפלי˜ט מהווה ˙ופעה אנו˘י˙
טבעי˙ והוא ע˘וי לה˙גלע במערכו˙ היחסים ˘בין יחידים,

˜בוˆו˙, חברו˙, ארגונים ומדינו˙.
ח˘וב ˘הילדים וגם אנחנו נדע כיˆד לנהל א˙ ה˜ונפלי˜ט

באופן מיטבי בו נכבד אחד א˙ דעו˙יו ˘ל האחר ˙וך
ה˜˘בה, הבנה, פ˘רה ו˜בלה. 

מידעון זה מנגי˘ עבורכן חומרים לערך זה. 
ח˘וב ˘˙ע˘ו בחומרים אלו ה˙אמו˙ לבי˙ ספרכן. ח˘בו
מה כדאי ואיך כדאי להעביר א˙ המידע לˆוו˙ החינוכי ˘ל

בי˙ הספר.
בברכה ובאהבה
אפר˙ ˜לייטמן,

מנחה מחוזי˙ חינוך חבר˙י -  ערכי
מחוז מרכז
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קונפליקט-אי הסכמה

סירטונים לנושאעשרה בטבת
"ניהול קונפליקטים"

שיר של יוםקצת תיאוריה...משחקים והפעלות

קונפליקט-אי הסכמה

sel שילוב ה
בתחומי הדעת

רגעים של נחת..

https://meyda.education.gov.il/files/Hemed/aklim/sel3.PDF


בדיוק כשהרגשָת שנגמרו המילים
 

בדיוק כשחשבָת שנשברו הכלים
 

תעצור
 

בתוך החושך תמצא את האור
 

תזכור
 

אם תשקיע את הכוח בלפגוע
 

איך יישאר לך כוח לאהוב?
 

אתה עוד תראה
 

זה ייתן לך עוד
 

תשמרו את הכוח למשהו טוב
 
 
 

בדיוק כשהרגשְת שנגמרו המילים
 

בדיוק כשחשבְת שנשברו הכללים
 

תעצרי
 

תחשבי על החלום שלְָך 
 

זה יקרה. את עוד תראי
 
 
 

אם תשקיע את הכוח בלפגוע
 

איך יישאר לך כוח לאהוב
 

אתה עוד תראה
 

זה ייתן לך עוד
 

תשמרו את הכוח למשהו טוב
 
 
 

יש אפשרות אחרת
 

כשהמציאות עליכם סוגרת
 

תזכרו שרק אתם קובעים את הסרט
 

חמש מילים שתמיד עובדות
 

גם לי יש כוח לשנות
 
 
 
 
לעמוד הבית 

שומרים את הכוח למשהו טוב

בין תקשורתהגשר
לניהול קונפליקטים

הנייר 
המקומט

הגדר הכבשה
ואיש עם בעיה

קישור  לתכנית

עבודה

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/TishmeruKoach.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MwGma8U8quo
https://www.youtube.com/watch?v=7ZpVXe7gD4Q&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=oL_EtLpBGRM
https://www.youtube.com/watch?v=dGta6M8vLr8


"אתמול רבתי עם גיורא
הילד של השכן

הוא אמר שיש אנשים על הירח
ואני אמרתי שאין"

משחקים מקוונים בנושא ניהול קונפליקטים

רביעיות להדפסהקלפי שיחתפזורת

רעיונות להפסקה פעילה

קישור מספר 2קישור מספר 1

לעמוד הבית

https://wordwall.net/he/resource/10722909/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://wordwall.net/he/resource/9964256/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D
https://docs.google.com/document/d/19dZzR0bmguGq2ZydjMdR9hXYjxTzyiJUAEOjp5s6DKg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1ljxGvgRH3VIDwMxNa1Bv5Ll-6G6KCVHSrK5CnhnHoGE/edit#slide=id.p14
https://docs.google.com/document/d/1O1qpH8DIzXH4n3RIdqKlO5eklWcpGhZ5S8aFMD-bc6w/edit


מערכי שיעור
ניהול קונפליקטים

מאמר בנושא מתוך
בין הצלצולים

מצגת מלווה מערך
שיעור

קישור מספר 1

שיעור בנושא מתוך
מט"ח

לעמוד הבית

https://lo.cet.ac.il/player/?document=23d2752d-1994-4874-8401-dd4a73c98c9d&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=23d2752d-1994-4874-840
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/


י' בטבת-יום צום

לעמוד הבית

יום הקדיש לניצולי השואה

לחצו לקישור

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/10-tevet/


לעמוד הבית

שיר של יום



רכזות משתפות
רגעים של נחת...
שתפות
 נחת...

דורית בן דקון
בית ספר "יצחק שדה" כפר סבא

גבי זקס בלטנר
בית ספר "מילקן" 

פז גוילי
בית חינוך "ש"י עגנון" כפר סבא

יהודית רוזננטל
"נווה נאמן" הוד השרון

 

סיגל חנין
בית ספר "אשכול" ראש העין 

עידית בר זיו
בית ספר "שדות" עמק חפר

 
ענת שרמן

בית ספר "מעפילים" לוד

שלומית הרוש
בית ספר "גן רווה" ע"ש יצחק נבון



 
יום זכויות הילד הבינלאומי בבית הספר

'שדות' בבית דגן בהובלת ימית ערמי

הרכזת החברתית ומועצת התלמידים,

הוקדש כולו לשיח ופעילויות מגוונות

בנושא זכויות הילדים. בשיעור הראשון

התלמידות והתלמידים קיבלו את אמנת

זכויות הילד, קראו אותה ביחד ולאחר

הקריאה ודיון, כל ילדה וילד בחרו את

הזכות שהכי חשובה להם

לעמוד הבית



בבית ספר נווה עוז מראשון
לציון, תלמידי שכבת ו'

במועצת תלמידים מעבירים
מעגלי שיח לכלל התלמידים

מכיתות א' ועד ו' כולל
פעילים. המועצה מונה כמעט

50 תלמידים, נבחרים
ופעילים. ומובילה אותה ריני
אוחיון הרכזת החברתית

לעמוד הבית



שכבת ב' בבית ספר בכר באבן יהודה
יצרה ספסל מרגיע.

הספסל הקסום בדמות ענן עם גמד קטן
מזמן את הילדים לשבת עליו להירגע או

כשכועסים.
הילדים שגררו בכיתות את הסיפור הגמד
המרגיע שכתבה גליה בוגייסקי הרכזת

החברתית בבית הספר.

לעמוד הבית



לעמוד הבית

רכזת חברתית: ורדית ורשות



לעמוד הבית

 
 

בבית חינוך "אילן רמון"
באר יעקב 

התלמידים בכל הכיתות הכינו  עם
המורים כרזות ונערכה צעדה בנושא 

" נגד אלימות בעד חברות"
היה  מרגש ועוצמתי!!

כל הכרזות נתלו בחצר על הגדר.
היום אורגן בהובלתה של הרכזת

החברתית רונית איטח.

לא לאלימות!!!


