
 תשע"חתשע"חסקר כישורי חיים סקר כישורי חיים 

 המקום שלי המקום שלי 

 להשמיע ולהשפיע !להשמיע ולהשפיע !
 

 ,ועצות יקרותי

 .חשנת תשע"ל "סקר כישורי חיים" יפתחי ימים הקרוביםב

 ! זתשע" כישורי חיים" סקר"יועצות ענו על  3195

 תודה לכן!!!!

, על "כישורי חיים" תכנית יישוםהרחב מאד של היקף הלמדנו על בזכותכן, 

יוזמות  402 עלבהובלת "כישורי חיים", צרכים שלכן על המהות היישום, 

מעידות על היועצות ועל האחוז הגבוה של  מובילות בבתי הספר שאתן ייחודיות

 הובלת התכנית בבית ספרן.בתחושת מסוגלות גבוהה 

 ראינו גם את הבקשות ששזרתן בסקר!!!

 יים"."כישורי חהשפיעו וימשיכו להשפיע על פיתוחי תשובותיכן תודה לכן, 

לנוחיותכן, בטבלאות שלפניכן מופיעים קישורים לחלק מפיתוחי "כישורי חיים" 

הנכן מוזמנות להיכנס  ,מבית היוצר של שפ"י. רגע לפני פתיחת הסקר

לקישורים ולהיזכר אלו מהתכניות מוכרות לכן ואילו מהן מיושמות, בהיקף כזה 

  או אחר, בבית ספרכן?

 ניות עבור בתי הספר היסודייםתכ

 תכניות עבור חטיבות הביניים

 תכניות עבור החטיבות העליונות



 ......כ"חכ"חלחיות את החיים עם לחיות את החיים עם   ––יים יים חחישורי ישורי ככ

 

 

 

 

 

 

ית היוצר של מב בתי הספר היסודייםעבור  "כישורי חיים"תכניות מדגם מייצג של להלן 

 :"שפ"י

 

  מקצוע ליבה בתיק תכניות לימודים באתר המשרד -כישורי חיים"  ליסודי 

 

 ח""מחוון לשיעור כישורי חיים מיטבי ולחיזוק השי

כלי לתכנון שיעור,  למיפוי סטנדרטים לתצפית על שיעור , למיפוי מיומנויות שיח רגשי 

 ולהדרכת מורים

 

 ישורי חיים:עלונים מקוונים שעלו בשנה האחרונה לשפ"ינט בהם חומרים להעברת שיעורי כ

 

 עלון מקוון היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 

   2017עלון מקוון פיתוח חמלה כלפי בעלי החיים ומניעת פגיעה בהם, נובמבר 

 9.2.18-4"ח  תשע עלון מקוון לקראת השבוע לגלישה בטוחה ברשת

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/KishureyChayimCatab/mechvan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_letashach/alon_hearchut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_letashach/alon_hearchut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_baalei_haim_november_2017/alon_lehafaza.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_glisga_betucha_feb2018/alon_mekuvan_lepirsum.pdf


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הפיתוח/התכנית  נושא

 

מערכי שיעורים בנושא כישורי חיים בהיבט  30

 ההתפתחותי

 ו'-אוגדן כישורי חיים לכיתות א'

 "בעד עצמי צעיר" גוף חיובייםחיזוק דימוי עצמי ודימוי 

 )עברית( 4-1פרקים  "אל תלעגו לי" חיזוק חברה אכפתית

 )ערבית( 4-1"אל תלעגו לי פרקים 

 )עברית( 5פרק  –"אל תלעגו לי"  התנהלות בחברה רב תרבותית

 )ערבית( 5פרק  –"אל תעגו לי" 

 ו'כתה ה'+  אלכוהולמניעת  שימוש ב

 ו'-מניעת עישון לכתות ה'

  "גדולים ולא שותים" 

 "ך העשןמפזרים את מס" 

פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם 

 בריונות

 " )עברית("כולנו גיבורי אל

  "כולנו גיבורי אל" )ערבית(  

 חושבים על החבר" share -"לפני ה ברשת גלישה בטוחה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimLeYesody.htm
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/bead_atzmi_hadash/bead_atzmi_yesodi.pdf
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97148991#1.undefined.4.fitwidth
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104376715
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.3.fitwidth
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99370476#1.undefined.4.fitwidth
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alcohol/gdolim_velo_shotim_mazeget.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/tabak/lefazaer_et_masach_hahashan.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/tochniyot/talmidimLemaan.htm
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Dchiaha_Hevratit_April_2018/talmidim/aravit_dchia_hevratit_giborey_al.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Dchiaha_Hevratit_April_2018/talmidim/aravit_dchia_hevratit_giborey_al.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_glisga_betucha_feb2018/alon_mekuvan_lepirsum.pdf


  

  

  ......כ"חכ"חלחיות את החיים עם לחיות את החיים עם   ––יים יים חחישורי ישורי ככ
 

 

 

 

 

 

 

מבית היוצר של  הבינייםחטיבות עבור  "כישורי חיים"להלן מדגם מייצג של תכניות 

 שפ"י :

  מקצוע ליבה בתיק תכניות לימודים באתר המשרד - חטיבת הביניים"כישורי חיים"  ל

 

 רי חיים מיטבי ולחיזוק השיח הרגשי""מחוון לשיעור כישו

למיפוי מיומנויות שיח רגשי ולהדרכת  למיפוי סטנדרטים לתצפית על שיעור ,  שיעור, כלי לתכנון

 מורים

 

 

 העלונים המקוונים שעלו בשנה האחרונה לשפ"ינט בהם חומרים להעברת שיעורי כישורי חיים:

 

  עלון מקוון היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח. 

   2017עלון מקוון פיתוח חמלה כלפי בעלי החיים ומניעת פגיעה בהם, נובמבר 

 .9.2.18-4עלון מקוון לקראת השבוע לגלישה בטוחה ברשת תשע"ח  

 

 

 

 

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/Pages/Junior-High-List-of-subjects-per-grade.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/KishureyChayimCatab/mechvan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_letashach/alon_hearchut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_letashach/alon_hearchut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_baalei_haim_november_2017/alon_lehafaza.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_glisga_betucha_feb2018/alon_mekuvan_lepirsum.pdf


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הפיתוח/התכנית נושא

מערכי שיעורים בנושא כישורי חיים בהיבט  30

 ההתפתחותי

 ט'-אוגדן כישורי חיים לכיתות ז'

התמודדות עם מצבי לחץ וחירום באמצעות וויסות וניהול 

 רגשות  

רצף פעילויות למתבגרים למניעת  - "בוחרים בחיים" 

 אובדנות, בניית החוסן הנפשי וחיזוק כוחות החיים

 )עברית( תרבותי ושיח רב "קש"ר: קשב התנהלות בחברה רב תרבותית

 "קש"ר: קשב ושיח רב תרבותי" )ערבית(

  

   " )עברית("כולנו גיבורי אל פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות

 ולנו גיבורי אל" )ערבית(  "כ

 , חושבים על החבר"share -"לפני ה ברשת גלישה בטוחה

 התכנית "בעד עצמי" תכנית לחיזוק דימוי עצמי ודימוי גוף חיוביים 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimLaHativa.htm
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/bocharim_bahaim.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B330CF58-790F-441C-82DB-0DAB0FE83A48/67164/kesevivrit.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B330CF58-790F-441C-82DB-0DAB0FE83A48/67170/kesevarvit.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B330CF58-790F-441C-82DB-0DAB0FE83A48/67170/kesevarvit.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/tochniyot/talmidimLemaan.htm
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Dchiaha_Hevratit_April_2018/talmidim/aravit_dchia_hevratit_giborey_al.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_glisga_betucha_feb2018/alon_mekuvan_lepirsum.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/bead_atzmi_hadash/bead_atzmi_chatab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/bead_atzmi_hadash/bead_atzmi_chatab.pdf


  

  

 ......כ"חכ"חלחיות את החיים עם לחיות את החיים עם   ––יים יים חחישורי ישורי ככ

 

 

 

 

 

 

 

 

מבית היוצר של  החטיבה העליונהעבור  "כישורי חיים"להלן מדגם מייצג של תכניות 

 : שפ"י

 פורטל מורים אתר המשרד -כישורי חיים בשעת החינוך

 

 טבי ולחיזוק השיח הרגשי"רי חיים מי"מחוון לשיעור כישו

כלי לתכנון שיעור,  למיפוי סטנדרטים לתצפית על שיעור , למיפוי מיומנויות שיח רגשי ולהדרכת 

 מורים

 

 

 

 העלונים המקוונים שעלו בשנה האחרונה לשפ"ינט בהם חומרים להעברת שיעורי כישורי חיים:

 

  עלון מקוון היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח. 

   2017יעה בהם, נובמבר עלון מקוון פיתוח חמלה כלפי בעלי החיים ומניעת פג

 .9.2.18-4עלון מקוון לקראת השבוע לגלישה בטוחה ברשת תשע"ח  

 

 

 

 

 

http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/shaat-hinuch/chativa-elyona/
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/KishureyChayimCatab/mechvan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_letashach/alon_hearchut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_letashach/alon_hearchut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_baalei_haim_november_2017/alon_lehafaza.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_glisga_betucha_feb2018/alon_mekuvan_lepirsum.pdf


 

 

 הפיתוח/התכנית נושא

 

יים לחטיבה מדריך ליועצת להפעלת תכנית כישורי ח

 העליונה.

 

 

 עברית –" מתווה כישורי חיים לחטיבה העליונה

 

התמודדות עם מצבי לחץ וחירום באמצעות וויסות וניהול 

 רגשות  

 

רצף פעילויות למתבגרים למניעת  - "בוחרים בחיים"

 אובדנות, בניית החוסן הנפשי וחיזוק כוחות החיים

 )עברית( "קש"ר: קשב ושיח רב תרבותי התנהלות בחברה רב תרבותית

 "קש"ר: קשב ושיח רב תרבותי" )ערבית(

 סמיםבמניעת  שימוש 

 מניעת שתיית אלכוהול ונהיגה

 "משמעות"

 "נוהגים בראש אחר

 "כולנו גיבורי אל" חריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונותפיתוח א

 , חושבים על החבר"share -"לפני ה ברשת גלישה בטוחה

 חינוך למיניות בריאה, התבגרות גופנית ורגשית

 באמצעות יצירות ספרותיות

 "בסוד מתבגרים"

 התכנית "בעד עצמי" חיזוק דימוי עצמי ודימוי גוף חיוביים

חברות בין המינים על רצון, הסכמה חופשית והדדיות 

 בקשר

 "חברות וזוגיות ללא אלימות"

 

 ה""זה לא מין זו פגיע הטרדה ופגיעה מינית

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Kishurey_haim_al_yesodi/mitve_kishurey_haim_al_yesodi_ivrit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/bocharim_bahaim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/bocharim_bahaim.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B330CF58-790F-441C-82DB-0DAB0FE83A48/67164/kesevivrit.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B330CF58-790F-441C-82DB-0DAB0FE83A48/67170/kesevarvit.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B330CF58-790F-441C-82DB-0DAB0FE83A48/67170/kesevarvit.pdf
http://retro.education.gov.il/shefi/MASMAUT_huveret.pdf
http://retro.education.gov.il/shefi/MASMAUT_huveret.pdf
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/samimtabakalcohol/alcohol/sadnaalcoholnehiga.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/samimtabakalcohol/alcohol/sadnaalcoholnehiga.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/tochniyot/talmidimLemaan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/tochniyot/talmidimLemaan.htm
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_glisga_betucha_feb2018/alon_mekuvan_lepirsum.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/BesodMitbagrim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/BesodMitbagrim.htm
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/bead_atzmi_hadash/bead_atzmi_tichon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/bead_atzmi_hadash/bead_atzmi_tichon.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/Zugiut/ChaverutZugiyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/Zugiut/ChaverutZugiyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitalelut/meniah/ZeLoMin.htm

