
רונית דינור: הכנת מצגת



שצוותתלמידיםשלקבוצההינה,ומנחהמלווהההוראהת/שתומךהתלמידיםקבוצת

כישוריהםאתולטפחלקדםמנתעל,משותףלמידהתהליךלעבורבהםבחרהמורים

.הלימודייםאו/ורגשיים-החברתיים

הלמידהבקבוצתשותפיםלהיותלבחורהאפשרותהתלמידיםבידיהיתהלא

.בקבוצהלהיותרוציםהיומיעםלבחוראו,הספציפית

:שלביםמשלושההמורכב,קשהתפקידההוראהת/תומךעלמוטל,לפיכך

והצרכיםהקשיים,שלוהחוזקהנקודותאת-ותלמידה/תלמידכלמקרובלהכיר1.

.האישיים

ליצורההוראהת/תומךעלכךלשם.חברתיתכקבוצההקבוצהבבנייתלעסוק2.

אווירהויצירת,עצמםלביןביניהםהתלמידיםשלואמון,קשרים,חיבוריםהכרות

.למידההמאפשרת

ושיפורתוכןבלמידת,ללמידהכליםבהקנייתלעיסוקלעבורניתןזותשתיתעל3.

.לימודייםהישגים



.וכל אחד מחבריה, הלמידה מותאמת לצרכי ומאפייני הקבוצה•

.  אישית ישירה בין התלמידים-הלמידה בקבוצה מאפשרת תקשורת בין•

.המעודדת פתיחות, חוויתית, השיחה נעשית באווירה בלתי פורמלית

לתרום להבניית הידע ולשתף  , בקבוצה קטנה ניתן להעלות רעיונות•

.כשלכולם יש חלק בתוצר הסופי המצופה, במחשבות

תוך , קל יותר לתלמידים להבין את המשימה ולהתייחס לטעויות ולשגיאות•

.כדי העבודה עם חבריהם לקבוצה

הפתיחות שנוצרת בקבוצה מעלה את המוטיבציה של חברי הקבוצה  •

.  ומאפשרת להם לחוות תחושות של מסוגלות והצלחה

ת ההוראה יש מספיק זמן להתייחס ולתת מענה  /בקבוצה קטנה יש לתומך•

.בהתאם לצרכים הספציפיים של כל אחד ואחת, ה/ה ותלמיד/לכל תלמיד



המתייחסות לקידום , יש ארבע הנחות מרכזיות וחשובות, פ המחקרים"ע

:  שיח איכותי בין התלמידים

.  חיוני ללמידה, הדיבור השיתופי האיכותי בין התלמידים.1

.צריך להילמד בצורה מפורשת, הדיבור השיתופי האיכותי בין התלמידים. 2

.  למשימה הניתנת לקבוצה יש השפעה רבה על הדיבור המתנהל בה.  3

.  יש חשיבות לתכנון ספציפי של הלמידה בקבוצות לאור משתנים שונים.  4

אבני ראשה  , שוורץ-מאיה בוזו, "למידה בקבוצות בכיתה: "מתוך
https://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/lemida_bkvutsot2fdp.

https://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/lemida_bkvutsot2.pdf


.ה/של התלמיד בקבוצה הקטנה שבאחריותו"( המיצוב)"מקומו  ☺

לגבי , המעורבות והאכפתיות של כל אחד מחברי הקבוצה, מידת העניין☺

.בזמן המפגשים, התהליכים הקורים בקבוצה

להביא לידי ביטוי את נקודות  " מקום"ה /מציאת הדרך לתת לכל תלמיד☺

.ה/והחוזק שלוהכח

מהי הנקודה הרגישה  ? במהלך המפגשים" ת/נמנע"ה /ממה התלמיד☺

?  ה/שלו

.ניהול המפגש בישיבה המאפשרת קשר עיין בין כל המשתתפים☺

:ועוד

מהווה אמצעי ולא המטרה, לזכור שבחירת המתודה ודרך העברת תכני המפגש



ח"משרההוצאת , מאת שוש ויפת בן אמוץ" כשירות חברתית: "מתוך

.בתלות ההדדית בין חבריה, הוא, עיקר מהותה של הקבוצה הקטנהפ קורט לוין  "ע

בקבוצה הקטנה מתקיימים יחסי משיכה ודחיה בין החבריםפ קורט לוין"ע

הומנספ "ע

מערכת היחסים בקבוצה הינה דינמית וניתן להבין את מערכות 

י בחינת מערכת יחסי הגומלין של הכוחות  "היחסים ואת השפעתה ע

.הפועלים בתוך הקבוצה ועל הקבוצה

ניוקומבפ "ע
זה לזה בשל הנטייה של " נמשכים"טוען כי אנשים בעלי דעות דומות 

.בני האדם לקבל מהזולת אישור לעמדותיו



ולנורמותלאופיוהמתאיםתפקיד"לוקח"תלמידכל,בקבוצה,טבעיבאופן•

,עצמהעלוחוזרתצפויהבקבוצהשלוההתנהלות.כללבדרךשלוההתנהלות

.נוספותלמידהלהתנסויותלהיפתחממנושמונעתהתנהגותמתקבעתובכך

עללהשתלטנטייהלוויש"דומיננטישמאדיותראואחדתלמידישקבוצהבכל•

אוביטוילידילבואהאפשרות,בקבוצהאחריםמתלמידיםנמנעתובכך,המשימה

.הדומיננטיהתלמידי"עשנאמרמהעללחלוק

,ביניהםתפקידיםחלוקתללא,המשימהעללעבודהניגשיםהתלמידיםלעיתים•

טיעוניםאומבטנקודותוחסרות,הלמידהאיכותונפגעת,זמןמאבדיםובכך

.הנדוןלנושאאולמשימההקשוריםהשוניםההיבטיםהמרחיבים

ולהביא,שלהםמההרגליםלצאת,לתלמידיםלאפשרההוראהת/תומךתפקיד•

.ומפגשמפגשבכלומגוונותשונותבדרכים,ויכולתםכישוריהםאתביטוילידי

:  דוגמאות לדרכים שיסקרנו את התלמידים ויעודדו אותם לעבודה שיתופית בקבוצה' לפניכם מס



:תפקידך בקבוצה

ת על כתיבת הנקודות  /הינך אחראי

,  שאליהם הקבוצה מתבקשת להתייחס

בהתאם למשימה

:תפקידך בקבוצה

ת על  /הינך אחראי

העמידה בלוח הזמנים   

שהוקצב למשימה

:תפקידך בקבוצה

ת על ניהול השיחה   /הינך אחראי

בקבוצה בעת ביצוע המשימה

:תפקידך בקבוצה

ת על  /הינך אחראי

הקראת המשימה לחברי 

הקבוצה ולוודא שכולם 

הבינו אותה

:תפקידך בקבוצה

לא  . ת על מיקוד במשימה/הינך אחראי

לאפשר לקבוצה  לסטות מהמשימה  

.רלוונטיםולדבר על נושאים שאינם 

:תפקידך בקבוצה

ת להציג את /הינך אחראי

תוצרי המשימה 

ת/לחונך, הקבוצתית

לתפקידיםהצעות,דוגמאלפניכם

.הקבוצהלחברי

.משימהבכלמתחלפיםהתפקידים

לקבעלאמאפשרתפקידיםחילוף

שחברי"הטבעייםהתפקידים"את

בדרך,עצמםעללוקחיםהקבוצה

.כלל

אתמפגשבכללתתמומלץולכן

כך,אחריםלתלמידיםהתפקידים

הזדמנותתהיהה/תלמידשלכל

להצלחתולתרוםלהתנסות

.שונותמזוויותהמשימות

מומלץ לתת , על מנת לגרום לכל אחד מחברי הקבוצה להרגיש שותף בתהליך העבודה ובתוצאותיה

.  משימה משותפתבעת מילוי , לפניך דוגמא לחלוקת תפקידים בקבוצה. לכל חבר בקבוצה תפקיד

.יש לקחת בחשבון את גיל התלמידים ואופי המשימה



:לדוגמא



מספרים ומידע, עובדות–כובע לבן 
?  איזה מידע יש ברשותנו•

?איזה מידע עלינו עוד להשיג•

,  להשערות, מיון סוג המידע לעובדות ודעות•

.'אפשרויות וכד, מסקנות

יצירתיות, רעיונות, הצעות, חקירות–כובע ירוק 
?מה ניתן לעשות עם זה•

?איזה רעיונות יש לכם•

...  צריך.... אפשר... אולי•

חשדנות וביקורת, שיפוטיות–כובע שחור 
?האם זה יצליח•

?זה בטוח•

...לדעתי זה לא•

...תועלת, רווחים, יתרונות–כובע צהוב 
?מה יצא לנו מזה•

?מדוע כדאי לנהוג כך•

....אזי....אם •

ותחושות, רגשות–כובע אדום 
אין צורך להצדיק עמדה רגשית או לתרץ  •

.אין שיפוטיות. אותה

?מה אני מרגיש בקשר לעניין•

מטה קוגניציה–כובע הכחול 
...  החונך, המנחה, זה הכובע של המורה•

.לשאול ולתווך, לסכם, לתכלל, תפקידו לשקף•



https://www.edunow.org.il/article/3613

:אתר מאד מומלץ ובו הרבה רעיונות למשימות בתחומי דעת נוספים

מחדשאותולכתובמהתלמידיםולבקש,ך"תנאועבריתאובאנגליתבכתהשנלמדסיפורלכתוב

.'וכדעתיד,ממושךהווה:לדוגמא.מסויםדקדוקיבזמן

החלקיםאתלסדרמהמשתתפיםולבקש,לחלקים,לתלמידיםמוכרשאינוסיפורשלטקסטלגזור

.הנכוןברצףשלםסיפורשיורכבכך

תקצירלכתובמתבקשיםהקבוצהחבריכל.שלמדולסיפורהקשורהמילהה/תלמידלכללחלק

.שקיבלוהמיליםאתבוולשלב,הסיפורשל

שלמבטמנקודתסינדרלהסיפורשלכתיבה:לדוגמא.שונותמבטמנקודותכתיבהלתרגל

.ממנוולהנותהסיפוראתלקרואאפשר,הכתיבהלאחר.הנסיך

https://www.edunow.org.il/article/3613


.שנלמדהחומרעלשאלותעםדףמקבלהקבוצהמחבריאחדכל•

.הראשונהלשאלההתשובהאתלרשוםעליוהשניהבעמודה•

מסכיםהואאםוכותבלשאלההתשובהאתשבודקמימינוליושבהדףאתמעבירהואמכןלאחר•

.התשובהעםמסכיםלאאו

מכןלאחר.הבאהבעמודה,לדעתו,הנכונההתשובהאתכותבהוא,התשובהעםמסכיםאינואם•

.שבטבלההבאההשאלהעלעונההוא

הואאםוכותבלידושישבהתלמידשלתשובתואתשבודקמימינולתלמידהדףאתמעבירהוא•

התשובהאתכותבהוא,מסכיםלאוהואבמידה.שנרשמההתשובהעםמסכיםלאאומסכים

.הבאלתלמידהדףאתומעבירהבאההשאלהעלועונה,הבאהבעמודה,לדעתו,הנכונה

.הנכונותהתשובותעלדיוןועורכיםיושביםהתלמידיםהפעילותבסוף•

.משותףבאופןהחומרעלחזרהנעשיתזושבדרךהיא,הפעילותשלהיתרונות•

https://www.edunow.org.il/article/3613

:עוד רעיונות למשימות בתחומי דעת נוספים

שאלה  

1' מס

.לא מסכים/מסכים:תשובה

אפשרות לתשובה  

אחרת

שאלה  

2' מס

.לא מסכים/מסכים:תשובה

אפשרות לתשובה  

אחרת

https://www.edunow.org.il/article/3613


.המלצה על ספר–לימודים זה משחק ילדים 

https://www.1family.co.il/games-based-learning/?gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW-
4mDQHZDFyj0rjynlOrV6COcW_epS3tGZKDZZFH968Os2-NP1nEShoCy-8QAvD

מתאים לגיל הצעיר–עקרונות התיווך בעבודה בקבוצה קטנה הרצאה 

דקות5.32סרטון  
https://www.youtube.com/watch?v=LDrScbYR4iM

: משחקים תוצרת בית בכתה

דקות3.06. הסתדרות המורים, ח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי"סרטון מבית מט
https://www.youtube.com/watch?v=DUZrEfhTHJo

.  דרך מצוינת לפתוח נושא חדש ולעודד תלמידים לחשיבה וסקרנות: ל"ירשיטת המורה טל כהן מציגה את 

דקות3.16. הסתדרות המורים, סרטון מבית מטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי
https://www.youtube.com/watch?v=s65hB_gCpMo

:הפניה לחומרי העשרה בנושא עבודה בקבוצות

"  בונים את החינוך ביחד, הגיע זמן חינוך"
https://www.edunow.org.il/article/3613

https://www.1family.co.il/games-based-learning/?gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW-4mDQHZDFyj0rjynlOrV6COcW_epS3tGZKDZZFH968Os2-NP1nEShoCy-8QAvD
https://www.youtube.com/watch?v=LDrScbYR4iM
https://www.youtube.com/watch?v=DUZrEfhTHJo
https://www.youtube.com/watch?v=s65hB_gCpMo
https://www.edunow.org.il/article/3613

