
מעגלי שיח 

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי 



הערכות מקדימה לפעילות עם תלמידים שוני צרכים

בהתייחס למי יהיו  אנו ממליצים לצוותי החינוך המיוחד להפעיל שיקול דעת . את הפעילות המוצעת ניתן לקיים באופנים שונים עם האוכלוסיות השונות של התלמידים שוני הצרכים
.  והאם להתייחס לכל השאלות בכל כרטיסייה או למקד את השיח בחלקן? האם להתייחס לכל הכרטיסיות או רק לחלק מהן , המשתתפים במעגלי השיח

-בסמליםשאלות ספציפיות לדיון הכתובות עבור מי שזקוק לכך ובהן ה צורפו כרטיסיות לאחר התאמ.  מוצעת אפשרות נוספת לקיום המפגשים בהתאמה למאפייני התלמידיםבנוסף 
.  לקיים את השיח במעגל הכיתתי או בקבוצת מיקוד על פי המהלך המצורףמומלץ , באפשרות זו

(דקות5)היכרות : שלב ראשון
(במידה ומדובר בקבוצה ממספר כיתות בבית הספר-כיתת לימוד, שם פרטי)כל משתתף במעגל השיח יציג את עצמו 

(דקות20-30)דיון בסוגיות באמצעות כרטיסיות דיון : שלב שני
.  בעוד הצד בו מופיעות השאלות המנחות יהיה מוסתר, כך שנושא הכרטיסייה יופיע בצד הגלוי לעין, על הרצפה במרכז המעגל/ המנחה תניח את כרטיסיות הדיון על השולחן

.  לשאלות ולהביע את דעתם בנושא הנדוןחברי הקבוצה יוזמנו להתייחס. כל משתתף בתורו מרים כרטיסיה לבחירתו ומקריא את השאלות המנחות לשאר חברי הקבוצה

(דקות10-20)מנסחים תובנות משותפות : שלב שלישי
.תובנות להכנה על פלקט בכתיבה בסמלים' במידת האפשר יבחרו מס. המנחה תעלה ותסכם עבור המשתתפים את התובנות המרכזיות בשיח

מהלך הפעילות



לשיחהותלמידיםהורים,מוריםנפגיש"השיחמעגלי"ב
יחס,אכפתיות,חברותבמצביהתנהלותאודותמשמעותית

.לעזרהופנייהלאחר
יכולתלפתחלתלמידיםנסייעהגלויותהשיחותבעזרת

.מורכביםחברתייםמצביםעםהתמודדות

ביתצוותלשיקול)ותלמידיםחינוכיצוות,הורים:יעדקהל
בית/שכבתי/כיתתיבאופןהפעילותאתלקייםאםהספר
.(היעדקהלומיספרי

כשעה וחצי:אורך הפעילות

יש להדפיס מראש את   : חומרים נדרשים להעברת הפעילות 
.מארז כרטיסיות דיאלוג השיח שמופיעות במסמך זה



.והתלמידותהתלמידיםביןבאווירה,לכיתההשייכותבתחושת,הכיתהבאקליםהעוסקותשאלותעםסלסלהמראשהכינו

.לשאלהבנוגעעמדתםאתולהביעפתקלשלוף,לגשתאחריםתלמידהאומתלמידפעםבכלהזמינו

יחדלחשובונסו,השאלותעםהמשיכו.עוסקיםאתםבהלשאלהבנוגעתחושות,מחשבות,קולותשיותרכמהלשמועובקשוכיתתילדיוןהשאלהאתפתחו,מכןלאחר
.הספרבביתו/אובשכבה,בכיתההאווירהאתולשפרלקדםניתןבהןדרכיםעלהתלמידיםעם

:שאלות

?לכיתההחזרהעםלוחיכיתישהכיהדברמבחינתימהו1.

?הקודמתהלימודיםשנתאתסיימתיתחושותאילועם2.

?הנוכחיתהלימודיםלשנתשלנולכיתהלאחלרוצההייתימה3.

?למשהושייךלהיותמרגישזהאיך?שייכותתחושתהיאמה4.

?אליהיותרגבוההשייכותתחושתירגישוותלמידותשתלמידיםלדאוגמנתעלככיתהלעשותיכוליםאנופעולותאילו5.

?בכיתהביטוילידיעצמנואתלהביאאפשראיך6.

?לשפרכדיולהוסיףלשנותניתןעודלדעתיומה?טובהלהרגשהליגורמיםובכיתההספרבביתכיוםשמתקיימיםדברים/פעולותאילו7.





מוזמנים להתייחס לאירועים  )? אילו סוגי עזרה באפשרותכם להציע לחבר בתחילת השנה1.
(המתרחשים פנים אל פנים ובמרחב הרשת

?בנו כתובת לפנייה לעזרהבכיתה ובשכבה שלנו יראומה אנחנו יכולים לעשות כדי שחברים2.

?אותהלומה מאפשר לכם להציע, במקרה שמשהו זקוק לעזרה3.

? מה מונע מכם להציע לו אותה, זקוק לעזרהבמקרה שמשהו4.

איך לדעתכם אפשר לדעת מה  ".  מאחורי המסך"ברשת אנחנו לא תמיד רואים את מי שיושב 5.
?הוא חושב ומרגיש



?לעזרהלפנות,לדעתכם,כדאישלנויום-היוםבחיישמתרחשים,אירועיםבאילו1.

,הורים)?תפנומיאל,כןאם?לעזרהתפנוהאם-עלבוןתחושתאו/ופגיעהחוויתשלבמקרה2.
.(אחרמישהו,חברים,מורים,משפחה

?למורים?לחברים?להוריםעזרהבבקשתלפנותומתאיםשבטוחלחושלכםיאפשרמה3.

?לעזרהתפנולאאפילואוליאולעזרהלפנותתתקשונסיבותובאילומתי4.

?הפזייםבמרחביםהמתרחשיםאירועיםלעומתברשתפגיעהבאירועישונהבאופןתנהגוהאם5.

בפנייהההתנסותמתוךלמדתםמהכןואם,לעזרהפניתםבעברהאם,אישייםבפרטיםלשתףבלי6.
?לעזרה



ספרו על ? להתנהלות שפגעה באחר" עדים"האם הזדמן לכם להיות 1.
.אך אל תפגעו בפרטיות המעורבים באירוע, המקרה

באילו מקרים נקטתם או תנקטו עמדה אקטיבית מול התנהלות לא 2.
?  פוגענית/מתאימה

כשאנו עדים לפגיעה בסיטואציות שונות בחיי " לעשות מעשה"מה זה 3.
?היומיום



:שאלות לתלמידים
?  באילו מצבים של התמודדות וקושי אתם רוצים שההורים יהיו מעורבים ובאילו לא-

(מוזמנים להתייחס לאירועים המתרחשים פנים אל פנים ובמרחב הרשת)

?באילו מקרים מורכבים נראה לכם מתאים להתייעץ עם מבוגר משמעותי-

:שאלות להורים
?באילו מצבים של התמודדות וקושי אתם ההורים רוצים להיות מעורבים ובאילו לא-

אילו מסרים חשוב לכם כהורים להעביר לילדכם בקשר להתמודדותו עם מצבי פגיעה או מצבים -
? מורכבים



?אותי כשאני עם חבריםאילו קודים התנהגותיים מנחים1.

?הבית ספרי/והתנהגותיים שחשוב שיכתבו בתקנון הכיתתיהאם ישנם קודים חברתיים2.

?מאפיין את היחס שלי לחברים ולחברות שלימה3.

?אשתדל להימנע ממנהאיזו התנהגות כלפי חברים היא קו אדום מבחינתי ולכן4.

?  "פנים אל פניםעמם“האם אני מתנהל ברשת עם החברים שלי באותו אופן שבו אני מתנהל 5.
?מה ההסבר לכך



מה ההבדל בין אמירה בעל פה לבין מילים  1.
, ווטסאפ)שנכתבות ברשתות החברתיות 

?('וכואינסטגרם
האם ועד כמה אני משקיע מחשבה בתכנים 2.

?שאני כותב לחבריי ברשת
באיזו מידה  –"סוף מעשה במחשבה תחילה"3.

משפט זה נכון גם לגבי מסרים המועברים 
?בכתיבה



?האם היא חשובה?מה דעתכם עליה-תקשורת בין מורים לתלמידים 1.

?תערבו את המורים במה שקורה לכם, התלמידים, באילו מקרים אתם2.
מוזמנים להתייחס לאירועים המתרחשים פנים אל פנים ובמרחב  )

(הרשת
?תערבו את המורים בפגיעה בילדכם, ההורים, באילו מקרים אתם3.
להעביר לתלמידים , המורים או ההורים, אילו מסרים חשוב לכם4.

מה לדעתכם חשוב שייכתב בתקנון  ? בהקשר להתנהלות פוגענית
מוזמנים להתייחס לאירועים המתרחשים פנים אל )הבית ספרי/הכיתתי

(פנים ובמרחב הרשת



?לכיתה/מה זה עבורי להיות שייך לקבוצה1.

(ניתן להתייחס לקבוצות פנים אל פנים וגם במרחבי הרשת)?לאילו קבוצות אנחנו שייכים2.

?ה לעשות כדי שכולנו נרגיש שייכים/מה אני יכול3.

...צוות חינוכי ביצירת שייכות כיתתית הוא/התפקיד שלנו כהורים4.














