
שיח רגשי חברתי בכיתה 
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משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי 



בית הקפה של 
"כאן מפטפטים"

שיח בינאישי שיאפשר לתלמידים זמן של שיתוף  
העמקת קשרים וביסוס תחושת שייכות, והנאה

–" כאן מפטפטים"
שיחה מלב אל לב  

–" כאן מפטפטים"
זמן משחק



.פעילותאומשחק,שיחלטובתקבוצתייםמפגשים

."מפטפטיםכאן"לשעתקבועהבחמישייהיפגשוהתלמידים,(ו-א)מראששנבחרמסויםשבועלאורך,בוקרמדי
:פעילותמראשיארגןכךולשם,הקפהבביתהמארחיהיההקבוצהמחבריאחדיוםמדי

חברתימשחק•
חידות•
השראהשיראוקצרסיפור•
מהרשתאומהעיתוןמעניינתכתבה•
(מעוצביםכריכים,טובסלט,שוקולדכדורי–האפשרבגבולות)בישול•
בדיחות•
אקטואליבנושאשיח•

...ועוד

להחליף,שבועותמספראחרי,הפעילותעללחזוראפשר
חזרה לתפריט הראשינוספיםשיחנושאילהציעמהתלמידיםולבקשהקבוצותמבנהאת



.תחושות,הגיגים,במחשבותלשתףהתלמידיםאתונזמיןשיחהנושאנציעקבועבמועד,לשבועאחת
להשמיעואףעליהםשאהוביםסרטים,שירים,מספריםציטוטיםבשיחהלשבץהתלמידיםאתנעודד
.שירקטעי

ללאאך,בכיתה,בחצר,במעגל)נוחבאופןלשבתנשתדל
(...מחשבים

שהתלמידיםלכיוון,ודינמיחופשיבאופןלזרוםלשיחהנאפשר
יגלוששהשיחבמקריםכמובןלהתערביש)להתערבנמעט.יבחרו
.(הולםולאפוגענילשיח

:"לבאלמלבשיחה–מפטפטיםכאן"עבורשיחהנושאימגווןלהלן



,  פנטזיות או חלומות שארצה להגשים, משאלות–חלומות 
...שוויתרתי עליהם, שהגשמתי

מחשבות וחוויות שלי שקשורות לטבע–הטבע ואני

כל האמת עלי ועל הספורט–בקשר לכושר 

?איך אני אוהב לנהל את הזמנים שלי–הלילה ומה שביניהם , היום

מקום הלימודים בעולמי–ללימוד MOODלהיות ב

האדם המבוגר שארצה להיות–... שנה ותראו ש30תנו לי 

רגע מצחיק של פדיחה או בושה שעשיתי  –אני זה מצחיק 

מחשבות וחוויות שקשורות לחוף הים–הים ואני 

ספר או פרסומת  , קליפ, סצנה מתוך סרט–אותי זה מצחיק 
שהצחיקו אותי

מקומות בעולם אליהם ארצה להגיע לזמן –! אני בדרך... ל"חו
ממושך

?משעמם אותימה –חוסר עניין לציבור 

כל הדברים הקטנטנים והפשוטים שממלאים את  –בקשר לאושר 
ליבי באושר

?מה קורה לי בעונות השונות–אביב , סתיו, חורף, קיץ

דברים שעושים לי טוב כשאני בשקט עם –להיות כאן ועכשיו 
עצמי

דברים שאף פעם לא אתעייף מלדבר  –... תנו לי שעה ותבינו ש
עליהם ....אמיתות שיש לי על העולם ובכלל–בלי פילטר 

מחשבות וחוויות שקשורות לערים גדולות–העיר הגדולה ואני 

ציטוט שממלא אותי השראה–המון השראה 

חזרה לתפריט הראשי



.ארבע הצעות למשחקים חברתיים שמאפשרים העמקת היכרות ושיתוף
.  אפשר לבחור משחק אחד או שניים לשיעור

אחרי כל משחק כדאי להזמין את התלמידים לשתף מה שלומם בסוף המשחק ואז אפשר  
(.  בסוף הנחיות כל משחק יש הצעה לשאלה)גם לשאול שאלה מנחה 

.  מוגן ומודע, חשוב להזכיר לתלמידים לשתף מעולמם באופן מידתי



!כמוניאין
אוגבר)מוכראדםשלשםועליהדבקיתהמצחעלנדביקבתורות/משתתפלכל

עמוינהלוהתלמידיםשאר."הואמי"ידעלאהדבקיתעםת/המשתתפ.(אישה
הואאותההדמותמילזהותלתלמידשיסייעורמזיםבדבריהםוישתלושיחה
יוכלמהםאחדפעםכל,התלמידיםיציעוהדמויותאת"?...אניהאם":מייצג

לספריוזמנוהתלמידיםהסבבשלבסופו.הדבקיתעלהדמותשםאתלכתוב
החבריםמתיאורישעלתהכפידמותאותהעםמזדהיםהם(בכללאם)אופןבאיזה
–בנושאקצרלשיחזמןנקדישהמשחקבתום.בכיתה

? מי כמוני
תכונתויצייןעומדיישארהתלמידיםאחד.כיסאפחות,המשתתפיםכמספרכיסאותמעגלנסדר
מי":קבוענוסחבתוךדבריואתישזורהדובר.ועודאודותיואישימידע,תחביב,אותושמאפיינתאופי

כל"?שלוהכלבעםאיכותזמןלבלותבלייוםשיעבורמוכןלאכמונימי":למשל,"?....כמוני
יצייןלעמודשיישארהאחרון.כיסאלהחליףויזדרזויקומו,להםמתאיםל"הנשהמאפייןהמשתתפים

היגדים–למשל,תוכןתחוםלהציעאפשר,סבביםמספראחרי,בהמשך.הבאהמאפייןאת
קצרלשיחזמןנקדישהמשחקבתום.לעתידלתוכניותשקשוריםהיגדים,למידהלסגנוןשקשורים

–בנושא

היום או מחר  , אתמול–כמוני 
אתישאלהבקבוקאתשיסובבמי.מסתובבבקבוקבתווך,במעגלנשב

תלמידאותוואז?מחראוהיום,אתמול:מולותיעצרהבקבוקשפייתזה
–אתמול:עצמועלולספרהזמןנקודותשלושמתוךאחתלבחוריוזמן

–היום.אותימאפייןלאוכברבעבראותישאפייןונחמדמצחיקמשהו
מצחיקמשהו–מחר.לאחרונהאותישמאפייןונחמדמצחיקמשהו
זמןנקדישהמשחקבתום.בעתידאותייאפייןאםשמחשהייתיונחמד
–בנושאקצרלשיח

...  רק להיפך, בדיוק כמוני
זהמולזהשעומדיםהזוגבנישני,המורהשלכףמחיאתלמשמע,השנימולאחדנעמוד,שורותבשתינסתדר
שורההכףמחיאתעם.השינויבתכליתמזהזהשוניםהםבהםעצמםעלמידעפריטישיותרכמהיחפשו

שיחאותואתינהלוושוב(השורהשלהימנילקצהמהרירוץמשמאלהקיצוני)שמאלהאחדצעדתזוזאחת
–בנושאלשיחזמןנקדישהמשחקבתום.החדשיםבזוגות

חזרה לתפריט הראשי


