
ריאליטי  
בכיתה

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי  



לתלמידי חטיבת הביניים 

:הפעילויותמטרות

הרגשיתהרווחהתחושתוהעמקתמהנהאווירהיצירת
רגשיושיתוףאישיביטוי,אישיתהתבוננות
והיכרויותקשרים,פעולהשיתוףהעמקת

:המלצות

בסגנוןלהעבירןלבחוראפשר.ריאליטיתכניותשלושפיעלמחולקותהפעילויות
:ולכתהלמורהשמתאים

לשבועאחת•
אתברצףולהעבירמהתכניתאחתפעילותמעביריםליוםאחתבושבועלבחור•

.משחקיתאווירהליצורכדי,תכניתאותהפעילויות
קבוצתיאוכיתתיבאופן•



ריאליטי  תכניותמשחקיות בהשראת ת יופעילו
הפעילויות המהנות כוללות אתגרים . מוכרות

נעודד את . קבוצתיים וכיתתיים, אישיים
כחלק  , התלמידים למלא את המשימות בצוותא
ולמען  , מתהליכי ביסוס אקלים חברתי מיטיב

.העמקת תחושת השייכות

פעילויות ומשחקים לעידוד  
נחישות ותקווה, גילויי התמדה

פעילויות ומשחקים להעמקת 
היכרות ותחושת השייכות

פעילויות לעידוד גילויי עזרה 
אמפתיה והתחשבות, לזולת

משמאל  מהתכניותלחצו על כל אחת 
כדי להגיע לפעילויות הרצויות



רוסיה

גרינלנד

צרפת

אנגליה

מצרים
קליפורניה

ברזיל

חזרה לתפריט הראשי



.בעולםביותרהגדולהשטחעלשמשתרעתהמדינה,לרוסיההגעתם

בתוךאחתשמסודרותבובות."(בבושקות"כאותןמכיריםאנחנו)מטריושקההבובותמאודנפוצותברוסיה
.הגודללפי,השנייה

:שלכםהמשימה
!מוחלטתבדממהלבצעעליכםהמשימהאת,הבאיםהקריטריוניםלפיעולהבסדרלהסתדרעליכם
!לדרךצאו?מוכנים

גובה. 1
מספר בית. 2
מידת נעליים. 3
אות ראשונה בשם הפרטי. 4

מספר אחים ואחיות. 5
תאריך לידה. 6

:המשימהבעקבותחברתי-רגשילשיחשאלות

?אתכםאתגרההמשימהמידהבאיזו-
חבריםעלגיליתםחדשיםמידעפרטיאילו-

?שלכם
לביצועיותרפשוטההייתהקטגוריהאיזו-

?לדעתכםכךהיהזהומדוע
לדעתמעונייניםהייתםנוספיםדבריםאילו-

?השניעלהאחד

המירוץחזרה ללוח 



...שלנוותיקהשכנה,למצריםהגעתם

שנבנוביותרהגדוליםכמבניםמוגדרותמהןואחדות,העתיקהמצריםשלבתרבותמובהקסמלהןהפירמידות
.האדםבניידיעל

:המשימהבעקבותחברתי-רגשילשיחשאלות

לכםסייעמה?במשימהעמדתםמידהבאיזו-
?להשלמתהלכםהפריעומה

בשיתוףעבדהשלכםהקבוצהמידהבאיזו-
?ביטוילידיבאהפעולהשיתוףוכיצד,פעולה

עםיחדמשימותביצועכלפיעמדתכםמה-
.בדוגמאותשתפו?פעולהבשיתוףחברים

לסייעיכולכיתתיפעולהשיתוףוהיכןכיצד-
?ככיתהולכולנומאתנואחדלכל

:שלכםהמשימה
הנמצאיםמחומריםפירמידותלבנותעליכםברביעיות

.בחדר
אתכםלשמשויכולסביבכםשנמצאהציודכלאתבדקו

.ויציבהיצירתיתפירמידהוצרו,פירמידהשללבנייה
–ביותרהמוצלחתהפירמידהאתשתבנההקבוצה

!במשימהתנצח

!המשימההשלמתלטובתדקותחמשלכםיש
!לדרךצאו

המירוץחזרה ללוח 



.הבריטימהאישלישיםשנישמהווההמדינה,לאנגליההגעתם

בןהביג!בןהביגהואשלהביותרוהמפורסמיםהמוכריםהסמליםואחד,לונדוןהיאאנגליהשלהבירהעיר
"בןביג"שהשםלדעתכדאיאך)ענקישעוןניצבבתוכו,העירבמרכזגבוהלמגדלהנפוץהכינוילמעשההוא

!(טון13-מיותרששוקל,השעוןמגדלבתוךשנמצאהמסיבילפעמוןמתייחסלמעשה

:המשימהבעקבותחברתי-רגשילשיחשאלות

באיזו?המשימהביצועבמהלךהרגשתםכיצד-
?אתכםאתגרההיאמידה

?הכיתהתלמידיעללמדתםחדשמידעאיזה-
לאחריםלספרקשהאוקללכםהיהמידהבאיזו-

?מדוע?עצמכםעל
תלמידיםעלחדשמידעלגלותהופתעמי-

?הופתעתםמדוע?מסוימים
להיפגשלכםהזדמןשלאתלמידיםישהאם-

?עליהםללמודמהלכםשישחשיםואתםאיתם

:שלכםהמשימה
אחריםתלמידים12-לייגשתלמידכל–פגישותשעון

לכםכתבו)אחרתעגולהבשעהפגישהאיתםויקבעבכיתה
פעםבכל.(שעהובאיזוקבעתםמיעםניירדףעל

שקבעתםלפגישהגשו,בשעוןאחרתשעהתצייןשהמורה
.תלמידהאותלמידאותועםשיחהונהלוהשעהבאותה
הכרתםשלאחדשמידעפרטללמודהיאשלכםהמטרה

.נפגשיםאתםאיתםמהתלמידיםואחדאחדכלעל
!בהצלחה

להצטרףמוזמןפתוחהשעהלושנשארהתלמיד,לבשימו
.הזוגותלאחדכשלישי

המירוץחזרה ללוח 



המירוץחזרה ללוח 



.הבריתארצותשלהמערבייםלחופיההשוכנתמדינה,לקליפורניההגעתם

–הוליוודאתלמצואניתןבשטחהאשר,לס'אנגלוסהיאבקליפורניההמוכרותהעריםאחת
.האמריקאיתהקולנועתעשייתכמרכזהידועהשכונה

:המשימהבעקבותחברתי-רגשילשיחשאלות

?אתכםאתגרההמשימהמידהבאיזו-
להסכמהלהגיעמנתעלנקטתםתהליךבאיזה-

?ההתלבטויותהיומה?הסרטנושאעל
קבוצותמספראפיינווהתלבטויותדילמותאילו-

?לדעתכםכךזהומדועבכיתתנו
נושאעלבדיוןגיליתםחדשיםדבריםאילו-

?לכיתהחבריכםשלההתמודדויותלגבי,הסרטון
מה?שהתקבלמהתוצרמרוציםאתםהאם-

?בומסקרן/מעניין/מיוחדלדעתכם

:שלכםהמשימה
שעוסקדקותשלושבןסרטוןולצלםלהפיק,לכתובעליכם
שאתםדילמהלהיותיכולהזו:שלכםיום-היוםמחייבסוגיה

דברכלאוהאחרונהבשנהלכםשקרהאירוע,איתהמתמודדים
.אתכםשהעסיק/שמעסיקמרגישיםשאתםאחר

,ה/מפיק,ת/במאי:לתפקידיםהכיתהתלמידיכלאתחלקו
...מיםונערותנעריואפילוות/שחקנים

חייכםאתביותרהטובהבצורההמייצגהסרטוןאתהפיקו,יחד
.(בחייכםהנוגעתמסוימתזוויתאו)

המירוץחזרה ללוח 



.בעולםביותרהמתוירתלמדינההנחשבת,אירופהבמערבמדינה,לצרפתהגעתם

שנחשבאחרערךמסמלצבעוכל–וכחוללבן,אדום–צבעיםמשלושהמורכבצרפתדגל
.ואחווהשוויון,חירות:הצרפתיםבחיילמרכזי

:המשימהבעקבותחברתי-רגשילשיחשאלות

?אתכםאתגרההמשימהמידהבאיזו-
רבותדוגמאותלכתובהצליחהקבוצהאיזו-

?עיכבומהבכתיבהלכםסייעמה?יותר
הערכיםשלושתאתלבחורצריכיםהיינואם-

?היוהםמה,שלנובכיתההמובילים
בכיתה(השייכות)האחווהתחושתהאם-

לעשותניתןלדעתכםמה?כחיוביתהתגלתה
?לשפרהכדי

:שלכםהמשימה
.קבוצותלשלושהתחלקו

ערך'ל,הניתןככלרבות,דוגמאותכתבו:הכחולההקבוצה-
.שלנובכיתהמתקייםשהואכפי(חופש)'החירות

ערך'ל,הניתןככלרבות,דוגמאותכתבו:הלבנההקבוצה-
.שלנובכיתהמתקייםשהואכפי'השוויון

ערך'ל,הניתןככלרבות,דוגמאותכתבו:האדומההקבוצה-
.שלנובכיתהמתקייםשהואכפי(שייכות)'האחווה

!המשימההשלמתלטובתדקותעשרלכםיש

המירוץחזרה ללוח 



.ובשטחהבאוכלוסייתה,אמריקהבדרוםביותרהגדולההמדינה,לברזילהגעתם

תחרויותבכלשהשתתפההיחידההיאברזילנבחרת.הכדורגלהואברזילאזרחיבקרבביותרהנפוץהספורט
.('הזכיותשיאנית'בתוארמחזיקהגםוהיא)לדורותיהןהמונדיאל

:המשימהבעקבותחברתי-רגשילשיחשאלות

הכדורמסירת:במשימהיותרמורכבהיהמה-
יודעיםשלאמידעפריטעלחשיבהאוותפיסתו

?עליכם
?שלכםחבריםעלגיליתםחדשמידעאיזה-

האחדהיטבמכיריםבכיתההחבריםמידהבאיזו
?זהאתלשפריכולמה?השניאת

חבריםפוגשיםכשאתםאתכםמאפייןמה-
?יותרטובאתכםלהכירשרוציםחדשיםוחברות

:שלכםהמשימה
שהואמבלילשניהאחדהכדוראתומסרובמעגלעמדו
מידעבפרטלשתףעליכם,מסירהבכל.לרצפהייפול

יודעיםלאהכיתהוחברותחברישמרביתעליכם
.עדייןעליכם

הכדוראתשימסורלמייינתנובונוסנקודות)*(
.ת/אמיתית/ברזילאיכמו,הרגלייםבאמצעות

המירוץחזרה ללוח 



.בעולםהגדולהאי,לגרנילנדהגעתם

!שםקרממששממששאומרמה,קרחמכוסההאישלמשטחו84%-כ

:המשימהבעקבותחברתי-רגשילשיחשאלות

?אתכםאתגרההמשימהמידהבאיזו-
בכיתההתלמידיםביןהתקשורתעלדעתכםמה-

ביטוילידיבאהבינינוהתקשורתכיצד?שלנו
?המשחקבמהלך

ביןהתקשורתמיומנויותאתלשפריכולנוכיצד-
לעשותניתןוהאם?המשחקבמהלךהתלמידים

?כיצד?שלנויום-היוםבחייגםזאת
לאתקשורתשנדרשתבמצביםלכםקורהמה-

?אחראדםעםמילולית

:שלכםהמשימה
.קטנהפתקיתויקבלהכיתהלקדמתיגיעבתורואחדכל
להעביריצטרךהואהפתקיתעלשכתובמהאת

.הכיתהליתרבפנטומימה

יהיוהפתקיםכל?שואליםאתםלגרינלנדקשורמה
.לקורהקשוריםניבים/ביטויים/צירופים

המירוץחזרה ללוח 



קור כלבים

קר כקרח

קר רוח

אמבטיית קרח

כדור שלגלמכור קרח לאסקימוסים

לבן כשלג

בובת שלג

"?את רוצה לבנות איש שלג"

שלג דאשתקד

הוריד את הכפפות

קיפאון ביחסים

המירוץחזרה ללוח 



חזרה לתפריט הראשי



חצי גמר

–דיבור של אלופים 
שיחה מלב אל לב לסיכום הפעילות

.קבוצתית ושזרו אותה בשיחה ביניכםפרגוןהמציאו מילת 

תחרות מרוץ שליחים בחמישיות

יעבורהתלמידיםאחדשלבבכל.מקביליםבטוריםיעמדו,לחמישיותיתחלקוהתלמידים
הבאלשלבלעבוראפשראי.המשימהאתשמבצעהמובילה'הנינגויהיההטורלראש
.המשימותחמשאתראשונהשסיימההקבוצה?מנצחמי.המשימהאתלסייםמבלי

מצאו לפחות שלוש מילים של חברות וקשר –' גשר הכדוריות האדומות'לא נופלים למים ב
.שמתחילות באותיות הראשונות של שמות ארבעת חברי הקבוצה שלכם 1

גמר

ואמרו לו שתי מרפקורונהתנו לכל אחד שני , עברו בין ארבעת חבריכם–' מתלה הטבעות'מיד ליד ב
.פרגוןמילות  2

חברי הקבוצה צריכים לעמוד בשורה במרחק  שתי זרועות אחד  –בצעדים בטוחים ' סטפר'העל 
.שבים להתחלה, אם נופלים. בקו ישר בלי ליפול, עליכם לעבור אותם בצעדי עקב בצד אגודל. מהשני

עצמו עיניים וציינו את שמות ארבעת חבריכם לקבוצה לפי  –' סולם הסלמון'נע קדימה ואחורה על 
.הסדר בו הם עומדים מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה

.הלוך ושוב בלי לגעת בהם, עליכם לרוץ בסלאלום בין חברי לקבוצה–' רשת'לא נופל ב

3

4

5



חצי גמר

–דיבור של אלופים 
שיחה מלב אל לב לסיכום הפעילות

?  אילו יעדים אתם מציבים לעצמכם בתחומי העיסוק שלכם
(התנדבות ועוד, למידה, אמנות, ספורט)

ה'נינגמשחק טאבו מילים של 

, מקצוענות, אימונים, התמדה, נחישות, פרגון: רשימת מילים לדוגמה
להפסיד  , עמידות, רצוןכח, כושר, קואורדינציה, איזון, טכניקה, תרגול

,  כבוד, לנצח, ידע, ליהנות מהתהליך, צניעות, רוח ספורטיבית, בכבוד
.לעמוד בלחץ, אינטואיציה

נשב יחד ובכל פעם תלמיד אחר יוזמן לעמוד מול כולם ולחבוש כתר עליו 
.כתובה מילה שהוא אינו רואה

עליו לשאול תלמידים מהכיתה  . המילה הזו תתאר תכונת אופי ספורטיבית
שאלות על המילה והם צריכים לענות לו בלי להשתמש במילה או במילים 

.נוספות מהשורש שלה

גמר



חצי גמר

–דיבור של אלופים 
שיחה מלב אל לב לסיכום הפעילות

מה מאפשר לי לחוש אמפתיה ורגישות  , עת אני בתחרות
?יריבים או מתמודדים נוספים, כלפי מתחרים

ות'הנינגמעגל 

גמר

המורה מציין תכונות שאם יש . התלמידים ישבו במעגל ובמרכזו פעמון
אם  . לקחת את הפעמון ולצלצל בו, תלמיד שמזדהה איתן הוא יכול לקום

הם מתיישבים ובלי מילים מנסים שוב לקום  , קמים שני תלמידים או יותר
. בתיאום עד שרק אחד קם ומצלצל בפעמון

,  להתמיד באימונים, לנצח בכל מחיר, להפסיד בכבוד:רשימת תכונות
לסמוך על  , להתאמן עם חברים, לפרגן למתחרים, להתרחק מתחרויות

,  להמשיך להתאמץ, להקשיב לעצות, להקשיב למאמן, האינטואיציות שלי
להציב  ,  להיות הוגן, לעודד יריבים, לוותר כשקשה, לקחת ללב הפסדים

.  ליהנות מהתהליך, לא להתייאש, לעצמי מטרות



חצי גמר

–דיבור של אלופים 
שיחה מלב אל לב לסיכום הפעילות

מהם הדברים שאתם אומרים לעצמכם כדי להמשיך ולהתמיד  
?בתחומי העניין והעיסוק שלכם

קופצים מנושא לנושא

גמר

?האסוציאציותמשחקמהו
.המשתתפיםשניביןדומהמחשבהקולאיתורמחשבהזריזותמשחק-
.כלשהימילהולציין...וארבעשלושלומרעליכם-
כלוחישבו"...וארבעשלוש"שובאמרו,המיליםשתיאתשמעתםששניכםאחריכעת-

.המיליםשתיביןהחיבורמתוךכאסוציאציהבכםשעולהמילהעלמכםאחד
!ניצחתם?מילהאותהאתאמרתםשניכם-
אחדכלוחישבו"...וארבעשלוש"שובאמרו,שובהמשיכו,מילהאותהאתאמרתםלא-

.החדשותהמיליםשתיביןהחיבורמתוךבכםשעולהאסוציאציהעלמכם
.האחרונותהמיליםשתיבזכותהמילהלאותלהגיעמנסיםפעםכל,הלאהוכך-
...מצלצלכשהפעמוןאומשותפתלמילהלהגיעכשמצליחיםמסיימים-

?משחקיםאיך
.משחקזוגותיתקבלווכךהשנימולאחד,מעגליםבשניישבוהתלמידים-
.האסוציאציותבמשחקישחקוהזוגבניהמורהבידיהפעמוןצלצוללמשמע-
אחדתלמידינועהחיצוניהמעגלעל,(דקותכשתיאחרי)בשניתהפעמוןצלצולהשמעעם-

ישחקוהזוגותבניושובהפעמוןצלצולישמעשוב.חדשיםמשחקזוגותייווצרוכךימינה
.הפנימיהמעגלכלאתפגשהחיצוניהמעגלשכלעדימשךהסבב.האסוציאציותבמשחק



חצי גמר

–דיבור של אלופים 
שיחה מלב אל לב לסיכום הפעילות

מה קורה לכם כשאתם פוגשים ניצחון ומה קורה לכם 
?כשאתם פוגשים הפסד

גמר

זינוקעלייה

ניצחוןטיפוס

מאמץ

:עליכם להציג באמצעות הגוף מיצג שיתופי שמדגים את חמשת הנושאים הבאים. 1

.בזמן קצר ככל האפשר, עליכם להכין רצף חפצים מקיר לקיר מכל הבא ליד. 2



חצי גמר

–דיבור של אלופים 
שיחה מלב אל לב לסיכום הפעילות

?מקבוצהכחלקלומדיםאומתחריםכשאתםלכםקורהמה

גמר

!זמןליאין,לא,כן
,הזמןמילותובכללא,כןבמיליםלהשתמשבליהחבריםשאלותעללענות–המשימה

,שטועהמי...עברובזמנים,הבאהבשנה,שניביום,מחר,אתמול,בעבר,פעם,עכשיו-למשל
.מדבקותללאנותרהשידםמי–מנצחים.הידכףעלקטנהעגולהמדבקהלומדביקים

(וכבוד הדדיפרגוןהמורה תזכיר להקפיד על )נשב במעגל ונשחק במשחקים חברתיים 

צד בצד
שצריךמיכיעונהלאהחבר.אחרלחברפעםכל,בשאלותופונהבמעגלעומדאחדמתנדב
,שטועהמי.תלמידאותובשםכאילו,ראשוןבגוףעונהוהוא,מימינוהיושבזהלענות

.מדבקותללאנותרהשידםמי–מנצחים.הידכףעלקטנהעגולהמדבקהלומדביקים



חצי גמר

–דיבור של אלופים 
שיחה מלב אל לב לסיכום הפעילות

מה קורה לכם כשאתם צריכים להתרכז בדברי האחרים כדי 
?להבין וכדי להתקדם

גמר

.אבטיח:יאמרוהם,ף"אלבאותשמתחילותמילים–הואבחרושהםהעקרוןאם-
.חרדל:יאמרוהם,אותיותארבעבנותמילים–הואבחרושהםהעקרוןאם-
הםאז,שמדברמישלהשםכמואותבאותהשמתחילותמיליםהואבחרושהםהעקרוןאם-

.שמםשלהראשונהבאותשמתחילהמילהיאמרו
.אמא:יאמרוהםאותבאותהומסתיימותשמתחילותמילים–הואבחרושהםהעיקרוןאם-
.גל:יאמרוהםולבנותלבניםשמתאימיםשמות–הואבחרושהםהעיקרוןאם-

.התלמידיםתשובותאתימיינוהםלפיועקרוןיבחרו(המורהתהיהזוהראשונהבפעם)ת/מתנדב1.

מילהויוסיפו."......לדרךאיתיולוקחהמידוריאמהעללטפסיוצאאני":יאמרות/המתנדב2.
–למשל.שבחרוהמחשבתילעקרוןשמתאימה

יענות/המתנדב,יאמרושהםמילהכלעל.לנחשוינסוהדוגמהואתהמשפטאתישמעוהמשתתפיםשאר3.
הפעם,חבל–או(שצדקלמי)המידוריאמהעלאיתימטפסתאת,מצוין:הבאותהתשובותמשתיאחת
...נלווההסברבלי(שטעהלמי)המידוריאמהעלאיתימטפסאינך

יקבל,יצביע,העקרוןאתשזההשיחשובמי.המנחההעקרוןמהולזהותוינסולתשובותיאזינוהתלמידיםכל4.
.העקרוןמהויספר,צדקאם.הביןשהואמהלפילדרךאתולוקחהיהמהויענהת/מהמתנדבדיבוררשות

.ממשיךהמשחק,טעהאם
.הבאיםת/למתנדבהלאהנמשיך,העקרוןכשיתגלה5.



חזרה לתפריט הראשי



:  יום ראשון על האי
מקימים מחנה

:המשימה
.ב-האאותיותפיעל,המחנהבהקמתשיסייעוחפצים22ולמצואהחוצהלצאתשבטכלעל
כיצדמנומקהסברלהציגיש.לצלמםיש,אפשרילאזהואםלמפגשלהביאישהחפציםאת
.המחנהבהקמתלסייעיוכלמהחפציםאחדכל

!  בהצלחה

:המשימהביצועלאחרחברתי-רגשילעיבודשאלות
?מורכביםואילועבורכםפשוטיםהיובהדבריםאילו?אתכםאתגרההמשימהמידהבאיזו1.
?ביטוילידיבאזהכיצד?צוותובעבודתפעולהבשיתוףהמשימהאתשביצעתםאומריםהייתםהאם2.
?תפקידהיהאחדלכלאםלדעתכםלסייעהיהיכולזהאופןבאיזה?מראשמוגדרתפקידהיהבקבוצהאחדלכלהאם3.
?אחרתעושיםהייתםמה,שובהמשימהאתלבצעעליכםהיהאם4.
?בכיתתנוצוותועבודתפעולהשיתוףלעודדכדילעשותנוכלפעולותאילו5.



: יום שני על האי
כורתים בריתות

:המשימה
להקשיב,בחדרלהסתובביתבקשוהתלמידים.שוניםמספריםבוששזוריםסיפורתספרהמנחה
כמספרחבריםהמונה"ברית"בלהתקבץעליהםיהיה–מספרישמעושהםפעםובכל,לסיפור

מנצחים.המשחקמןיוצאים,הנקובבמספרבריתללאשנשארותלמידיםאוה/תלמיד.שהוקרא
לשובאפשר.(מהמשחקיצאוהיתרשכלעדאו)הסיפורסיוםעדולהתקבץלשרודשמצליחיםמי

...סבבבכלהמספריםאתלהחליףרק,פעמיםמספרולשחק
!  בהצלחה

:המשימהביצועלאחרחברתי-רגשילעיבודשאלות
?עבורכםמהנההיהבוחלקאיזה?מהמשחקנהניתםהאם1.
?בריתלכרות"הצלחתםשלא"כהרגשתםכיצד2.
?לכיתהשייכותלהרגישתלמידיםליותרלגרוםמנתעלככיתהלקבליכוליםאנחנוהחלטותאילו3.
?לקבוצותלהצטרףאוקבוצותליצורלכןעוזרותדרכיםאילו4.



:לדוגמהסיפור

שלושבהאישיוצאהיה,יוםמדי.היםבקרבתבמצוקשגר,אחדאישפעםהיההיה
כלביםשניופגשלטיוללויצאהאיש,הימיםאחדב.היםחוףעללטיולבוקרלפנות

ההשתקפותאתבהםוראה,בעיניהםהביט,הכלביםאלניגשהוא.היםחוףעלעומדים
,המקסימההתופעהמןנדהםהאיש.העתבאותהבשמייםשזרחוהכוכביםחמשתשל

לפנותשלושבשעהליםשובירדהוא,למחרתיום.הכלביםשנישלפניהםאתוצילם
ונזכרשצילםהתמונהאתבחן,המצלמהאתשלףהוא.שםהיולאוהכלביםבוקר

שצפוכלביםשניהיולוגם,ימיםשלושהו,חודשיםארבעה,שניםחמשלפנישבדיוק
.כוכביםחמישהב

חזרה לפעילות



:  יום שלישי על האי
מתענגים על סיר אורז

:המשימהביצועלאחרחברתי-רגשילעיבודשאלות
?שמות,רעיונות,מנותלהמציאקללכםהיההאם?אתכםאתגרההמשימהמידהבאיזו1.
?ולהמציאלדמייןלכםעוזרומהלכםנגישהדמיוןכמהעד2.
?משמעותואתלכולםלהסבירויכול"מנחםאוכל"המושגאתשמעמי3.
?ובשבילועבורוהמנחםהאוכלמהולשתףיכולמי4.

:המשימה
לאווירהלהתאיםעליכםהמנותאת.האיבסגנוןמקוריתצהרייםלארוחתתפריטלתכנןעליכם

.בכיתהליצורשברצונכםהמושלמתהחברתית
המנותאת.אישייםסיפוריםלצדייחודייםמרכיביםפנימהוהכניסומיוחדיםשמותלמנותהעניקו

.שלכםהשופטיםחברשתהיהאחרתקבוצהבפניתציגו
! בהצלחה



:  יום רביעי על האי
מתחרים על משימת הפרס השבטית

:המשימהביצועלאחרחברתי-רגשילעיבודשאלות
?מורכביםהיודבריםואילועבורכםפשוטיםבההיודבריםאילו?אתכםאתגרההמשימהמידהבאיזו1.
?מדוע?במשחקלנצחחשובלכםהיההאם2.
?לנצחכדיגבוהיםמאמציםלהשקיעמוכניםשאתםהרגשתםהאם3.
?ביטוילידיבאזהכיצד?בכיתהתחרויותשלאווירהשישנההרגשתםהאם4.
?התלמידיםביןהפירגוןרמתאתלשפרמנתעללעשותיכוליםככיתהשאנחנופעולותישהאם5.

:המשימה
במשימתשיזכהבמידהלקבלרוצההיהשהואפרסיציעשבטכל–שבטיםלשניהתחלקו:ראשוןחלק

.(פרסשהואדימוי/דמיוניפרסלחילופיןאווריאלייםצנועיםבפרסיםהתמקדו:למנחה)הפרס
השבטיהיה,שקופץהאחרוןיישארמנציגיושאחדהשבט.אחתרגלעלוקפצובשורהעמדו:שניחלק

משלושתהטוב,למשל)התחרותשלמקציםמספרלעשותניתן!מראשסוכםעליובפרסשיזכה
.(בפרסהזוכההשבטהואהמקצים

!  בהצלחה



:  יום חמישי על האי
נחים בין משימה למשימה

:המשימהביצועלאחרחברתי-רגשילעיבודשאלות
?להתנתק,להתרווח,בשקטלשבתהצלחתםמידהבאיזו1.
?וקשיבותריכוז,שקטפעילויותכלפיעמדתכםמה2.
?פנימיתרגיעהלכםמאפשרמה3.
?ומדועהלאהאתכםלקחתתרצושהקריאואושכתבתםהטקסטיםמתוךמה4.

:המשימה
אומחשבותלחשוב,עינייםלעצוםאוסביבלהביט,מוחלטבשקטדקותחמשלשבתעליכם
.עצמכםעםלנוח...בזיכרונותלהיזכר

לנוח,להתרווחאחרתקבוצהמזמיניםאתםבושורותעשרבןטקסטוחברובקבוצהשבו,כעת
...ייחודימארגןמוטיבעםאו,בחרוזיםיהיהשהטקסטנסו.עצמםעםפנימהבקשבולהיות

הכיתהלכלבהמשךנקריאהטקסטיםאת
! בהצלחה



:  יום שישי על האי
נפגשים בבקתת ההתדיינות

:המשימהביצועלאחרחברתי-רגשילעיבודשאלות
?עבורכםמהנההיהבוחלקאיזה?מהמשחקנהניתםהאם1.
?הוגנתבצורהמתנהלשהמשחקחשתםמידהבאיזו2.
?ומדועבמשחקלנצחאוהאחרתהקבוצהכלפיהוגניםלהיות:יותרלכםחשובהיהמה3.
?מדוע?השנייהמהקבוצההתלמידיםעללסמוךשניתןהרגשתםכמהעד4.
?ביטוילידיבאזהבמה?לכיתהוהחברותהחבריםעללסמוךשניתןמרגישיםאתם,הכיתהשליום-היוםבשגרתומתיהיכן5.

:המשימה
קלףמריםהואאםיבחרנציגכל,האותבהינתן.הכיתהלמרכזה/נציגישלחבתורושבטכל

סכוםאתשתרוויחוהקבוצה,המשחקחוקילבהתאםניקודתקבלקבוצהכל.ירוקקלףאואדום
הקבוצהעםלהתדייןאסורהראשוניםהסבבים3-ב,לבשימו.תנצחביותרהגבוההנקודות
.האחרתהקבוצהעםהקלפיםבחירתעלומתןמשאלנהלמותרהבאיםהסבבים3-וב,השנייה

!  בהצלחה



:חוקי המשחק
.כל נציג צריך להרים קלף אדום או קלף ירוק, בכל פעם שינתן האות

.נקודות100מקבלותהקבוצותשתי–ירוקקלףלהריםבוחרותהקבוצותשתיאם-

אתשהרימההקבוצה–אדוםקלףמרימהאחתוקבוצהירוקקלףמרימהאחתקבוצהאם-
.כלוםמרוויחהלאהירוקהקלףאתשהרימהוהקבוצהנקודות200מרוויחההאדוםהקלף

.נקודותמקבלותלאהקבוצותשתי–אדוםקלףמרימותהקבוצותשתיאם-

חזרה לפעילות



:  יום שביעי על האי
סופרים את הימים שנותרו על האי

:המשימהביצועלאחרחברתי-רגשילעיבודשאלות
?כישלוןאוקושי,תסכולבמצבילכםקורהמה1.
?תסכוליםעםלהתמודדלכםאפשרמה2.
?ומדוע,ולמענכםבעצמכםלפתחשתרצומשהוהיאתסכולמצבימול"מתפתחתאוגמישהחשיבה"האם3.
?ומדועהלאהאתכםלקחתתרצושהקריאואושכתבתםההיגדיםמתוךמה4.

:המשימה
ורגשיתמחשבתיתגמישותשלהיגדיםבומופיעיםספרותשבמקוםמיוחדשעוןלהמציאעליכם
לתתצריכיםההיגדים–לבשימו.ראשוןבגוףנסחוההיגדיםאת.כישלוןאוקושי,תסכולבמצבי
ובהמשךכולםמולתציגוהסופיהשעוןאת.תקווהולהפיחמשמעותממנולהפיקאךלקושיתוקף

.הםבאשרליקיריכםאוהכיתהלקבוצתבווטסאפאותותשלחו
! בהצלחה



:  יום שמיני על האי
נפגשים במועצת השבט

:המשימהביצועלאחרחברתי-רגשילעיבודשאלות
?אחרמישהועלחיובייםדבריםעללחשובקללכםהיההאם?אתכםאתגרההמשימהמידהבאיזו1.
?ומפרגנותטובותמיליםעליכםכשאומריםמרגישיםאתםכיצד2.
?מהכיתהלחברינוומפרגנותחמותמיליםמספיקאומריםאתםלדעתכםיום-ביוםמידהבאיזו3.
?כיוםשהואכפימהמצבמרוציםאנחנושמאאובכיתהלשניהאחדהחיוביהשיחאתלהרחיבנוכלכיצד4.
?בכיתההתלמידיםביןואוהדחיובישיחלעודדמנתעללנקוטנוכלפעולותאילו5.
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עלאחד:פתקיםשניכותבאחדכל),ההצבעותלכדלכיתהחבריכםשמותעםפתקיםהכניסו

רקלהםכתבו.(משמאלות/שיושבה/התלמידעלואחדבמעגלמימינות/שיושבה/התלמיד
.(עבורכםשעשוטובמעשהאותכונה,משפטאומילה)עליהםחושביםשאתםחיובייםדברים

!  בהצלחה


