
מתאקלמים



רגע לפני שמשחקים
לתתמבקשתזוערכה.ומתמשכתקבועהמשימההיא,והוריםמורים,תלמידיםביןוקשרהשייכותתחושתהעמקתמשימת

התייחסותהערכהבתוך.בכיתההחינוכילאקליםביחסוהרגשותהתחושותאודותכיתתישיחולאפשר,זהלצורךמענה
אודותלשיחטריגרלהוותשיכולים,ופשוטיםקצריםמשחקיםמספרלמצואתוכלומדדכלותחת,החינוכיהאקליםלמדדי

את,חבריהםאת,עצמםאתחוויםהכיתהותלמידותתלמידיבוהאופןאתלבחוןהיאשלנוהמטרה.בכיתההתחושות
.לשינויוהנעהלפעולהמצעולאפשר,ומדדמדדלכלביחסמוריהם

אחדמדדלבחורתוכלו,לכךובהתאם,הגילומאפייניות/התלמידיםמאפייניאת,שלכםהכיתהאתטובהכימכיריםאתם
באמצעותדיוןקיימומכןולאחרן/שלכםלכיתהשיתאיםאחדמשחקבחרו,זהבמדד.בולעסוקרוציםן/שהייתםשנייםאו

לקידוםאפשריותפעולהדרכיעלגםאיתכםיחדלחשובמהתלמידיםלבקשמומלץ.הדפיםבצידיהמופיעותהשאלות
.בכללהספרובביתבפרטבכיתההאקליםשיפורלמען,הללוהפעולותביישוםשניתןכמהעדאותםולערבהמדדים

!בהצלחה



מימוש עצמי  

אוטונומיה

אווירה 
לימודית

תחושת 
מוגנות

להתפשר למה 
מדד אחד  על 

כשאפשר  
!...?כמה

מסוגלות שייכות

כבוד



כל,קטגוריהבכל,שונותקטגוריותעלומכריזיםלעמודהתלמידיםמכלמבקשים:בינינווהמאחדהמשותף
,מגוריםשכונת,עינייםצבע,מגדר:הקטגוריות.יחדיוולעמודלהםשדומהלקבוצהלהצטרףצריכיםהתלמידים

תכונה,ה/אהובת/זמר,אהובהטלוויזיהתכנית,תחביב,למדנובויסודיספרבית,מחמדחיית,ואחיותאחיםמספר
הןומהמרגישזהכיצד,יותראואחתלקבוצההשייכותתחושתאודותלשיחזמןנקדישהמשחקלאחר.מרכזית
.שלנוהמרכזיותההשתייכותקבוצות

? מה היא תחושת שייכות-
איך זה מרגיש להיות שייך 

?למשהו

חשבו על קבוצות בהן  -
–אתם מרגישים שייכים 

?מה מאפיין אותן

מה צריך לקרות כדי  -
שאנשים ירגישו שייכים 

?  יותר לקבוצה מסוימת

כיצד אנחנו יכולים להגביר -
את תחושת השייכות של  

?תלמידי הכיתה
רצוי לרשום על הלוח את כל  )*( 

לבחור  , הרעיונות שהעלו התלמידים
.כמה ליישום ולהקדיש זמן לביצוע

:שאלות לדיון

ה/לתלמידהפניםעםיושבה/תלמידשכלכך,חיצוניומעגלפנימימעגל–מעגליםבשניהכיתהאתנסדר:ספידייט
הזולקבוצהההשתייכותעללספרדקות2יהיוולתלמידים,אחרתהשתייכותקבוצתעלנכריז,סבבבכל.ת/אחר

היוהםהאם–כזוקבוצהלהםואיןובמידה,עבורםמהווההיאמה,בהמרגישיםהםמה,כזוקבוצהלהםישהאם)
,ספורטקבוצת,חברתיתקבוצה,משפחה:אפשריותהשתייכותקבוצות(?שתראהרוציםהיוואיךשכזוקבוצהרוצים

אחדכסאעוברהחיצוניהמעגל,הזמןבתום.ספרבית,שכבה,כיתה,נוערתנועת,בות/משתתףשאניבחוגקבוצה
.ה/מכריזהמורהעליה,הבאהההשתייכותקבוצתעלדומהשיחומקייםימינה

מסוימותלקבוצותמהשתייכותלהרוויחשביכולתידבריםהלוחעלכותבים:פומביתמכירה–?מזהלייוצאמה
מבקשים.(ועודאותיצריךאחרשמישהותחושה,קשר,חברתימעמד,"אותירואים",אכפתיות,הכלה,הקשבה,כיף)

משתייכיםהםבגללןהסיבותאתמהםגםלשמועומבקשיםמשתייכיםהםאליהןקבוצותעללחשובמהתלמידים
וכי,מטבעות500ישתלמידלכלכימכריזים.(הלוחעלכתבנושאנחנולסיבותמוסיפיםהתשובותאת)לקבוצה

להציעלתלמידיםונותניםאחרתסיבהמציגים,פעםכל.להשתייכותהסיבותשלפומביתמכירהמקיימיםאנחנו
הסיבותכלאתשמסיימיםעד,ממשיכים.בסיבהזוכה,ביותרהגבוההמספראתשמציעומי,מטבעותמספרעבורה

"לנויצא"שלנוחשובהכימה)מבוקשותהכישהיוהסיבותאודותשיחמקיימיםמכןולאחר,הלוחעלשכתובות
.ומדועביקושכךכלהיהלאסיבותולאילו,(השתייכותמקבוצת



התלמידיםאתלעודדחשוב.האחרונהבשנהבמיוחדבוהצליחשהואמשהועלחושבת/אחדכל:הצלחותקיר
ה/יכולהמורה,שמתקשיםתלמידיםשישנםובמידה,('וכורגשי,חברתי,הישגילהיותיכולזה)מהדברלמצוא
היצירתיותלרוחבהתאם)טקסמקיימים,מכןלאחר.ראוהוא/שהיאה/התלמידשלהצלחותה/בעצמולהציע
(ית/המצליחןפרס"אתמעניקתלמידכלבו,('וכוהוקרהתעודות,מדליותעםהטקסאתלקייםתוכלו,ן/שלכם
.בכיתהלכךשיועדבקירתוליםההצלחותכלאת.ברשימהאחריוהבאלתלמיד_____בתחום

לבצעמסוגליםהיא/שהואה/שמרגישתלמידוכל,משפטיםה/מקריאהמורה,בשורהעומדתהכיתה:קדימהצעד
:מורכביםויותרליותרהופכיםהמשפטים,שמתקדמיםככל.קדימהאחדצעדת/צועדה/הקריאשהמורההדבראת
לומדתאניאםבבחינהלהצליחת/מסוגלאני,לבדתשבץלפתורת/מסוגלאני,אחתרגלעללעמודת/מסוגלאני

לשיםיש.רלוונטייםלהיותשיכוליםנוספיםמשפטיםלהוסיףניתן,הכיתהלאופישבהתאם,כמובן.לקראתההרבה
מסוגלשאנידברעלהכרזה)הזובסיטואציההתלמידיםאתמביכיםשאינםכאלהיהיו,אומריםשאנושההיגדיםלב
.הכיתהכלמולאל(לעשותמסוגללאאו

מהדברריבועבכלכותבאחדכל,(4X4)ריבועים16-להמחולקריבועה/תלמידלכלמחלקים:"מסוגלותבינגו"
.(הלאהוכןהמשפחהמעולמות,החברותמעולמות,הלימודיםמעולמותדוגמאותלתתאפשר)לעשותמסוגלשהוא
שני.אחריםתלמידיםעםולשוחחבכיתהלהסתובבזמןנותנים,הריבועיםבתוךה/כתבה/תלמידשכללאחר

תלמידיםעםולשוחחולהמשיךהיכולתאתבעיגוללהקיףיכולים,עצמםעלהיכולתאותהאתשכתבותלמידים
קואוישרקו,אלכסוןהאיקסבסימונילהשליםשהצליחוה/תלמיד.שלהםהאחרותהמסוגלותתחושתעלאחרים
מכניםומצאוהמשחקאתסיימותלמידיםשמספרעדלהמשיךאפשר)כמנצחיםויוכרזובקולכךעליכריזו,מאונך

.(אחריםעםמשותפים

,  האם בשנה האחרונה-
הוכחתי לעצמי שאני  

ת לעשות דברים /מסוגל
שלא חשבתי שאני  

?מה הם? ת/מסוגל

אילו יעדים הייתי רוצה  -
להציב לעצמי עד סוף  

האם ? השנה להצליח בהם
ת שאני  /אני חושב

?ת לכך/מסוגל

:שאלות לדיון



מניחיםקבוצהכלשלהשולחןובמרכז,(קבוצהבכלתלמידים3-5)לקבוצותהכיתהאתמחלקים:"ונהניםחוקים"
הללוהחוקיםאתדפיםעלוכותב,בכיתהלחוקקלהציערוצההיהשהואחוקיםעלחושבה/תלמידכל.ריקיםדפים

בשיעוריוצאים,לחודשאחת/שישייוםכל:כגון,לחוקיםדוגמאותלתלמידיםלתתאפשר.(נפרדדףעלחוקכל)
חוקים2-3ובוחרת,שנכתבוהחוקיםעלעוברת,קבוצהכל.הלאהוכןבמשחקמסיימיםיוםסוףכל.לחצרהראשון

אתרק)הלוחעלהקבוצותשלהחוקיםאתכותבים,לכךהמוקצבהזמןלאחר.כיתתיתלהצבעהלהעלותרוצהשהיא
לבחורניתן.('וכופרגוד,קלפילהביאניתן)דמוקרטיותבחירותומקיימים,(כמובן,מתוכםליישוםוהניתניםהריאליים

איך זה מרגיש שמישהו  -.השנהלסוףעדשימומשוחוקים2-3
ללא  , אחר מקבל החלטות

? יכולת שלכם להשפיע

האם תלמידי הכיתה שלנו -
יכולים להשפיע על דברים  

כיצד זה בא ? שקורים בה
?לידי ביטוי

האם הגיוני שתלמידים  -
? ישפיעו בכל התחומים

?באילו כן ובאילו לא

חשוב לכם נושאים באילו -
/  בשכבה/ להשפיע בכיתה

מה הייתם ? בבית הספר
?משנים

:שאלות לדיון

:נכתובאחדדףעל.דפיםמדביקים(השנימולאחדהניצבים)הכיתהקירותשניעל:"רוצההייתילא/רוצההייתי"
לידולהיעמדלקוםהתלמידיםמכלנבקש."להשפיערוצההייתילא"נכתובהשניהדףועל"להשפיערוצההייתי"

בשיעוריהנלמדהחומרעללהשפיערוצההייתי:בפניהםשיוקראולמשפטיםבנוגעעמדתםאתהמשקףהקיר
רוצההייתי,הבחינותמועדיעללהשפיערוצההייתי,בהפסקותפעילויותעללהשפיערוצההייתי,מתמטיקה

להשפיערוצההייתי,עבריתבשיעוריהלימודיהחומרעללהשפיערוצההייתי,השנתיבטיולהמסלוליםעללהשפיע
.הלאהוכןהכיתהשלגיבושפעילויותעללהשפיערוצההייתי,שלנוהמקצועייםהמוריםבחירתעל

המלך"אומרשהואפעםבכל."פקודות"לאחריםוייתןהכיתהלחזיתשיגיעת/מתנדבמבקשים:"ה/אמרה/המלך"
לא,הדבריםבתחילת"אמרהמלך"המשפטנאמרשלאפעםבכל,(למלךולציית)הפקודהאתלבצעכולםעל,"אמר
אתשואלים,המשחקסיוםלאחר.נוספיםמתנדביםמספרעםבמשחקממשיכים.ההוראהאתלבצעצריך

.שביצעוהתנועותעלשלטאחרשמישהוהרגישוהםוכיצד,במשחקהרגישוכיצדהתלמידים



אולם,שלנוהכיתה,שירותים,האחוריתהחצר)הספרבביתשוניםמקומותעםפתקיםנכתוב:"קסמיםכובע"
,הכיתהשלהווטסאפקבוצת:כגון)וירטואליותזירותגםלשלבניתן-כובעלתוךאותםונכניס(הלאהוכןהספורט

לא"השניובחלק"ומוגןבטוח"נכתובמהםאחדבראש,חלקיםלשניהלוחאתנחלק,במקביל.('וכובזוםשיעור
המקוםהאםלומרמכןולאחר,מקוםשלשםעםפתקמהכובעולשלוףלהגיעת/ממתנדבנבקש."מוגןולאבטוח

הלוחעלכותביםהמתנדביםהמקוםשםאת...ת/מוגןה/בטוחה/מרגישהיא/הואשבומקוםהואה/מבחינתוהזה
.שמיקםהיכןמיקםמבחינתומדועלהסבירגםיתבקש,הלוחעלוכתבפתקששלףתלמידכל.לכךהמתאיםבמקום
שיכולותפעולותעלחושביםהתלמידיםעםויחד,בטוחיםשאינםכככלושסומנולמקומותחוזרים,מכןלאחר

צוותבפנילהביאמומלץ,התלמידיםשלההצעותשאת,וכמובן)עבורםיותרלמוגניםהללוהמקומותאתלהפוך
.(הספרביתשלהניהול

? מה היא תחושת מוגנות-
?ממה היא מורכבת

מי הגורמים המשפיעים -
על תחושת המוגנות שלנו  

?בבית הספר

אילו פעולות צריכות  -
להתקיים לדעתכם אצלנו 

בבית הספר כדי  / בכיתה 
שנרגיש יותר בטוחים  

?ומוגנים

האם יש משהו שאנחנו  -
כתלמידים יכולים לעשות 

כדי לשפר את המוגנות  
?בבית הספר/ בכיתה

:שאלות לדיון

שהםאדם/מקוםשלאחתתמונהולצלםהספרבביתלהסתובבמהתלמידיםמבקשים...:שווהאחתתמונה
הכיתתיתהווטסאפבקבוצתהתמונותאתלשלוחמכולםמבקשים.חיוביתתחושהלהםמעניקיםואשראוהבים

כלאתכותבים.אדםאותואתאומקוםאותואתבחרולמהולהסביר(התמונותאתהלוחעללהקריןגםאפשר)
מתמקדים.ולאנשיםלמקומותהמשותפיםהמכניםאתלמצואומנסיםהלוחעלפשוטהבצורהההסברים

.מרגישזהבוולאופן,לנונותןמקוםשאותואואדםשאותוהבטוחהלתחושהומתייחסים

המקום,בעולםאוהביםהכישהםהמקוםאתולדמיין,עינייםלעצוםות/מהתלמידיםמבקשים:"...ונדמייןבואו"
מוגניםשהםתחושהלהםשנותןהמקום,בולהיותלהםשנעיםהמקום,עצמםעםטובלהרגישלהםשגורם

שלוהמקוםעלמספרתלמידכל.לזוגותהכיתהאתומחלקים,העינייםאתלפקוחמהתלמידיםנבקש.ובטוחים
:השאלהעלבמענהלהסתפקיכולוהוא,חייבלא,המקוםעללספרמעונייןשלאמיכילהדגישחשוב.הזוגבת/לבן

תשובותאתהלוחעלונכתובלמליאהנחזור,מכןלאחר."?עבוריבטוחכךלכלשבחרתיהמקוםאתהופךמה"
בכוחנוכיצדהתלמידיםעםנברר,הלוחעלשרשמנוהללוהמאפייניםולאור,בזוגותעסקובהלשאלההתלמידים

.שכזהלמקוםשלנוהכיתה/הספרביתאתלהפוך



מצביעהה/שאליוה/התלמיד.הבקבוקאתמסובבים,בקבוקמונחובמרכזו,במעגליושבתהכיתה:"חוזקהאואמת"
בחרוה/התלמידאם."חוזקהאואמת":הבקבוקתחתיתמצביעהה/שאליוה/התלמידידיעלנשאלהבקבוקפיית

ה/התלמידעל,"חוזקה"בחרוה/התלמידאם.וחזקיםטוביםהםבותחוםעלעצמםעללספרעליהם,"אמת"
לסובבממשיכים,מכןלאחר.לחיובומאופייניםמוכשרים,במיוחדטוביםהםשבומהדברעליהםלומרת/השואל

.עליהםיספרושאחריםאועצמםעללספרהזדמנותקיבלוהכיתהתלמידישכלעד,הבקבוקאת

היאההנחיה.גדולהצמרבפקעתת/אוחזהמורה,גדולבמעגל(עומדתאו)מתיישבתהכיתה:"...כיבודיםעם"
אתהלאהומוסרבחוטאוחזהצמרפקעתאתשמקבלאחדשכלכך,ה/לתלמידה/מתלמידהפקעתאתלמסור

להגידת/מתבקש,הלאהאותות/שמוסרולפני,הצמרפקעתאתת/שמקבלמיכל.במעגלת/אחרה/לחברהפקעת
שאליוה/התלמיד.החסראתולהשלים"__________שכךעל_________,אתת/מכבדאני":הבאהמשפטאת

שכלעדהמשחקאתממשיכים.הסבבאתוימשיךהצמרפקעתאתשיקבלה/התלמידהואבמשפטהתייחס
.חיובידברעליהםונאמרהצמרפקעתאתקיבלוהכיתהתלמידי

ה/שמימינוה/לתלמידבתורולומרצריךה/תלמידכל,גדולבמעגל(עומדתאו)מתיישבתהכיתה:"מתוקןטלפון"
אתשקיבלה/תלמיד.בסוד('וכומהבדברהצטיינות,תכונה,כישרון,מאפיין)ה/עליות/חושבהיא/שהואחיובידבר

,כך.ה/לושמתאימה,אחרתחיוביתאמירהעםשמימינוה/לתלמידופונההסבבאתממשיך,החיוביתהאמירה
ולארגןמקומותלהחליףאוהשנילצדגםהמשחקאתלקייםניתן,הבאבשלב.המעגללסוףשמגיעיםעדממשיכים

.בכיתהאחריםותלמידותתלמידיםבמספרחיובייםדבריםלמצואיתבקש/תלמידשכלכך,חדשיםמעגלים

כששמעתי  הרגשתי  איך -
דברים חיוביים שתלמידים 

?אחרים חושבים עליי

האם בשנה האחרונה -
?  הרגשתי מוערך בכיתה
?כיצד זה בא לידי ביטוי

כיצד אנחנו ככיתה יכולים -
להגביר את תחושת  

ההערכה והכבוד שאנחנו 
?משדרים האחד לשנייה

רצוי לרשום על הלוח את כל  )*( 
לבחור  , הרעיונות שהעלו התלמידים

.כמה ליישום ולהקדיש זמן לביצוע

:שאלות לדיון



,יצירהלטובתבהגדרהמיועדיםשאינםחומריםואפילוישנותחוברות,יצירהחומרילכיתהמביאים:ים'קולאז
הדבריםמה,שלוהערכיםמה,מיהושתשקףבצורהעצמואתליצורתלמידמכלמבקשים.החדרבמרכזומניחים

ה/תלמידכל.(לפעילותכהשראהפיבןחנוךשלעבודותיואתלתלמידיםלהכירמומלץ)הלאהוכןעליוהאהובים
לתלמידיםולאפשרהיצירותשלתערוכהלקייםאפשר,הזמןבסיום.עצמואתתופסהואבהבצורהעצמואתיוצר

.(הלאהוכן?אותימאפייןמה?אנימי)שיצרוכפיעצמםאתליצורבחרומדועלספר
/ מרחב/ האם יש לי מקום-

קבוצה בהם אני מרגיש 
שאני יכול להביא את 

?מה הוא? עצמי לידי ביטוי

האם בית הספר הוא אחד -
האם ? מן המקומות הללו

אני מרגיש כי במסגרת  
בית / השכבה/ הכיתה

הספר אני יכול לבטא את 
?עצמי כמו שהייתי רוצה

באילו נושאים הייתי שמח -
לבטא את עמדותיי  

מה הייתי בוחר  ? ודעותיי
?לומר ולמי

:שאלות לדיון

והגילהכיתהלמאפייניבהתאם,בחייהםהתלמידיםאתשמעסיקיםשוניםנושאיםניירפתקיעלכותבים:דיבייט
,נושאעםאחדפתקשולפיםפעםבכל.(ועודהטיקטוקאתגרי,אחידהתלבושת,הקורונהחיסוני:לדוגמא)

הנושאבעדשיטעןת/אחדה/תלמיד)לנושאביחסעמדותיהםאתלהציגשיבואותלמידיםמשניומבקשים
לושגורמיםשלוהטיעוניםאתלהציגדקותשתית/מקבלה/תלמידכל.(הנושאנגדשיטעןת/אחרה/ותלמיד
אתלהמשיךניתן.עמדהאותהאתלהציגת/אחדה/מתלמידליותרלאפשרניתן.מייצגהואאותהבעמדהלהאמין

שהגשמתיחלומותסבבאפשראולי.עצמימימושפחות.אחרבנושאעוסקיםסבבכשבכל,סבביםבמספרהמשחק

התלמידים.לכתיבהמקוםאותכלולידב-א-האותיותכלועליודףמקבל(בזוגותגםניתן)ה/תלמידכל:'ב-'א
יכוליםבפרטשלנוומהכיתהבכללהספרמביתתלמידיםבהםדרכיםמיניכלעלולחשובעצמםעםלשבתצריכים
ניתן'גבאות,לדוגמה)המתאימההאותלידתכתבמהכישרוןתרומה/כישרוןכל–הספרלביתמכישרונםלתרום
נאפשר,הזמןתוםלאחר.(הלאהוכןבהפסקותנגינהלכתובניתן'נבאות,הספרביתגדרעלגרפיטילכתוב

ולהעניק,האלההאותיותאתשמילאואחריםמתלמידיםלהםהחסרותהאותיותאתולהשליםלהסתובבלתלמידים
כישרונותליישוםמרעיונותיהםלהציעיוכלוהתלמידיםבואותיותשלסבבייערך,לבסוף.שלהםמהתוצרים
.הספרובביתבכיתהתלמידיםשלוכישורים



האחדהפניםעםשניהםאתומעמידים,הפעילותלטובתלהתנדבתלמידיםמשנימבקשים:"הקיראלהגבעם"
כללקירהפניםעםלהיותחייבמהםאחד,הגיונילא.(מזהזהצעדיםכשישהשלבמרחק)לקירהגבועםלשני

אוהבאני:לדוגמה)הספרבביתאובכיתההלימודיתבאווירהאוהבשהואמשהולומרצריךה/בתורוה/תלמיד
שלאאוהבתאני,ביתשיעוריהרבהנותנתלאלמתמטיקהשהמורהאוהבאני,בכיתהשקטישעבריתשבשיעורי

,הראשוןהתלמידשלהאמירהעםה/מסכיםה/השניה/התלמידאם.('וכובשקטשנהיהכדיעלינולצעוקצריך
לעמודנשאריםשניהם,האמירהעםה/מסכיםלאה/השניה/שהתלמידבמידה.קדימהצעדמתקדמיםשניהם
.זוגמחליפים,נפגשיםהתלמידיםשניכאשר.במקום

איך נזהה אווירה לימודית -
מה היא ? חיובית בכיתה

?תכלול לדעתכם

מה הם הגורמים המרכזיים  -
ביותר המשפיעים על 
התנהגות נאותה של  

תלמידים בכיתה שתורמת  
?לאווירה לימודית

האם בכיתה שלנו ישנה  -
במה זה  ? אווירה לימודית

?בא לידי ביטוי

האם וכיצד אנו כתלמידים -
יכולים להשפיע על אווירה  

?לימודית בכיתה

:שאלות לדיון

להשתמשצריכיםאנחנוולכן,בכיתההלימודיתהאווירהאתלבחוןרוציםשהיינולתלמידיםאומרים:"אווירומטר"
למחואצריכיםהתלמידים,משפטאומרתשהמורהפעםשבכלכךנעשהבכליהשימוש.שלנוהאווירומטרבכלי

מסכימיםאם,חלשהבמידהכפייםמוחאים,מעטמסכימיםאם)איתוההסכמהאתשתואמתחוזקבמידתכפיים
שלנובכיתה:המשפטים.(בכללכפייםמוחאיםלא,בכללמסכימיםלאואם,רבהבמידהכפייםמוחאים,יותרמעט

לחכותצריכיםהמוריםשלנובכיתה;שיעורבמהלךלהתרכזאפשרשלנובכיתה;בשיעוריםובלאגןרעשהרבהיש
רובשלנובכיתה;שיעוריםבמהלךשיוצאיםתלמידיםהרבהיששלנובכיתה;בשקטשנהיהכדיהרבהלנו

עלדיוןלערוךניתןמכןלאחר.ביתשיעורימכיניםהתלמידיםרובשלנובכיתה;לשיעורציודמביאיםהתלמידים
האווירהעל,למעשהללמודיכוליםאנחנוומהמהמשפטיםאחדבכלשהתקבלההכפייםמחיאותשלהעוצמה

.בכיתההלימודית

מהםולבקש,כיתתיתדממהשלכיתתישיאולשבורלנסותרוציםשהיינולתלמידיםאומרים:"השקטמשחק"
(גוףומחוותתנועותמותר)בכלללדברבלימעמדלהחזיקיצליחוהכיתהתלמידישכלחושביםהםזמןכמהלהעריך

אתעוצרים,מרעישבכיתהשמישהופעםובכל,ומנסיםמתחילים.הלוחעלהתלמידיםהשערותאתלכתובניתן-
התלמידיםעםולבררשיחלקייםאפשר,מכןלאחר.הכיתתיהשיאאתולשפרלנסותכדימחדשומתחיליםהמדידה

בכללזהוכיצד,השיעורבמהלךמאתנוזאתמונעיםגירוייםואילוזמןלאורךשקטעללשמורקשהכךכלזהמדוע
?שלנובכיתההלימודיתלאווירהקשור



ה כשאני  /כיצד אני מרגיש-
?ת בשער בית הספר/נכנס

מה מרכיב את התחושה  -
החיובית או הפחות חיובית  

?כלפי בית הספר והכיתה

אילו דברים מעודדים  -
גורמים לי להרגשה / אותי

?טובה ביחס לכיתה שלנו

דברים / אילו פעולות-
מתקיימים כיום בבית  

הספר ובכיתה שגורמים לי  
ומה  ? להרגשה טובה

לדעתי עוד ניתן לשנות  
? ולהוסיף כדי לשפר

:שאלות לדיון

תלמידנויש,תורשבכללתלמידיםנאמר.עפרון/ועטחלקדףלקחתמהתלמידיםנבקש:"חיוביתתחושהב-א"משחק
הספירהאתעוצרהוא,סטופלואומרשלידווכשהתלמיד,(עיר-לארץבדומה)ב-א-האותיותאתבלבשסופראחד

וקוריםשקיימיםמקרים/אירועים/פעילויות/דבריםשלוהדףעלכותבאחדכל,הזובאות.לושיצאההאותאתואומר
דבריםעםההפוךהמשחקאתגםלקייםניתן.אליוביחסשלהםהחיוביתהתחושהאתושמקדמיםשלנוהספרבבית

המענהאתלהםולתתלהישמעחיובייםהפחותלקולותגםלאפשרוכך,הספרבביתאוהביםפחותאולישהתלמידים
.להםהמתאים

ונאמר,ריבועמסקנטייפבאמצעותניצור,במרכזוהרצפהועל,במעגללהתיישבמהתלמידיםנבקש:שלנוהכיתה
נשאלכדיותוך(גג)מעליומשולש,המסקנטייפבאמצעות,לריבוענוסיף,כעת.שלהםהכיתהשזושידמיינולתלמידים

ניתן?שלנולביתכיתה"סתם"מתהפוךשהיאבכדיבכיתהלקרותצריךמה:הבאההשאלהאתהתלמידיםאת
התלמידיםתשובותעלושיחדיוןנקיים.הריבועבתוךולהניחהתשובותאתלכתוביוכלועליהםקטניםדפיםלתלמידים

לאאומתקיימיםאכןשכתבוהדבריםהאםונשאלעצמםעלשחזרולדבריםנתייחס,כתבוהםמהלספרלהםנאפשר-
.שלנובכיתהמתקיימים

הספרותאתנכתובהקולאורך,(חוטאומסקנטייפבאמצעות)קוהרצפהעלנמתחלפעילותכהכנה:המספריםצירעל
נושאבכל,הכיתתילאקליםהמתייחסהיגדלתלמידיםנאמר.ארטיקשלמקלה/תלמידלכלוניתן(צירכמעין)1-5

למידהכשיש","מהכיתהחבריםלייש":למשל)אליוביחסתחושותיהםאתולבררהכיתהעםכעתעליולדברשחשוב
הוגןבאופןאליימתייחסיםשהמוריםמרגישאני","לימודייםלאבנושאיםאחריםתלמידיםעםבקשראנימרחוק
נבקש,ההיגדהקראתלאחר.(שפינטבאתרלדוגמאמ"האחשאלונימתוךלקחתתוכלונוספיםהיגדים–"וצודק

לא–1,מאודמסכים–5)המספריםצירעלעמדתםאתהמשקףבמקוםשלהםהארטיקמקלאתלהניחמהתלמידים
במקוםהמקלותאתלהניחבחרומדועהתלמידיםעםונבררשהתקבלההכיתתיתהמצבלתמונתנתייחס.(כללמסכים

במידה)שהואכפייישאראוישתפרשהמצבכדילעשותניתןמההתלמידיםעםנבררבהמשך.(אותםהניחובו
ואתאותנוהמעסיקיםנוספיםהיגדיםאודותגםזהבירורולקייםלהמשיךאפשר.(חיוביתאליוביחסהמצבשתמונת

.התלמידים

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/SheelonAhm.htm?wbc_purpose=basichafnayatashtitlikrat.htmlevosh.htm

