
 טיוטא ללא עריכה לשונית
 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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  כישורי חיים
  

  'תכנית ליבה לכיתה ו

  ד "מותאם לממ

  35-25 מפגשים 

  :י"ד ע"התוכנית הותאמה לממ

  הניה פישמן והרב איתן לוין, מרים רביבו

  

  
   :יחידות אלה נלקחו מתוך הערכה

    " חינוך להתמודדות בעולם משתנה–המשפחה הדתית "

  .ד במשרד החינוך"בהוצאת מינהל החמ



 טיוטא ללא עריכה לשונית
 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  תסוגי חברּו

  ? מה זה מזכיר לי–סמלים ומטפורות  :25'  מסמפגש

  

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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 טיוטא ללא עריכה לשונית
 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  אלבום חברים: 26' מפגש מס

 

  .ג-קבוצה המייצגת חברות בכתות ב

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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  ג היה-חברי בכתה ב

  ? ___________________________________________נעשינו חברים טוביםאיך 

  ? _______________________________________________איך נפסקה החברות

  

  



 טיוטא ללא עריכה לשונית
 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  

  

  

  

  .קבוצה המייצגת חברות בכתה ו

  _______________________חברי הטוב כיום הוא 

  ____________? _______________________________מה קושר אותנו זה לזה

  ___________________________________________חוויות משותפות מיוחדות 

  ? _____________________________________________איך התחילה החברות

  

  

  

  

  

  

  

  

 .  שלהם זה מזהדרך הפרידה בין החברים ולדרך ההיכרותויתייחסו גם ל,  בכל גילמאפייני הקשרהתלמידים ידגישו את 

  .זה עם זה" להיות חברים"אפשר להתייחס לצרכים האנושיים המכוונים בני אדם , יס תשובות התלמידיםעל בס

  

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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  דרוש חבר לאי בודד: 27' מפגש מס



 טיוטא ללא עריכה לשונית
לממ' תכנית ליבה לכיתה ו   ד"מותאמת

   הכנת מדור דרושים:  28' ש מסגמפ 

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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 טיוטא ללא עריכה לשונית
 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

   ?מי משפיע עלי בבחירת חבר: 29' מפגש מס

  

  

  

  

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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 טיוטא ללא עריכה לשונית
" דמותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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 שבעה סוגים של חברות: 30' מפגש מס
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 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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  "חברות"רור פעילויות לליבון המושג צ :31' מפגש מס

 )שנלמדו המחנך יבחר פעילויות שמתאימות לכתתו ולתכנים(
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 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

 

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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 טיוטא ללא עריכה לשונית
 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  להיות עם עצמי: 32' מפגש מס

  

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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 טיוטא ללא עריכה לשונית
 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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 טיוטא ללא עריכה לשונית
ליבה ד"מותאמת לממ' תכנית  לכיתה ו

 ?מהו חבר: 33' מפגש מס

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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  תקשורת בקשר: 34' מפגש מס

מסר , "קולט", " משדר" :אישית-במפגש זה יתוודעו התלמידים למושגי יסוד בתחום התקשורת הבין

  . מתן משוב ממוקד ולא מאשים, הקשבה פעילה, "אתה"מסר , "אני"

על מנת ,או בקבוצות קטנות / הן במליאה והן בזוגות ו–התלמידים יתרגלו את מושגי היסוד בכיתה 

  .שלהם" ארגז הכלים"לרכוש דרכי תקשורת יעילה ל
 –" חברות בשלט קרוב"ת חיובית ויעילה מבוססת על התוכניאישית - בןהכרת מושגי יסוד בתקשורת 

Peersר לורי גורדון" של ד ,peers/israel/org.pairs.www : 

  

  

  מהלך

  .במליאה תתקיים שיחת פתיחה. 1

  :  שאלות מנחות לשיחה

  ?בעיניכם תקשורת טובה מהי 

 ואכן הגדרתם אותה, לכם עם מישהושנוצרה בה תקשורת טובה ש חשבו על דוגמה של שיחה 

  ?  התקשורת לכזוהפך  אתמה . כך

 ?הדדיות? רצון לתקשר? פתיחות? האם הייתה שם הקשבה: דוגמאות לתשובות אפשריות

  ? באיזה עיתוי? היכן התקיימה השיחה? היעדר ביקורת והאשמות? תחושת אמפתיה

  :בעזרת השיחה ייערך מיקוד על רכישת מושגים חשובים+ 

  

  "מדריך לדיאלוג"

" הקולט"וזה של ) הדובר" (המשדר"זה של : בכל שיחה מתקיימים שני תפקידים מרכזיים

 ). המקשיב(
משדר / המספר. כדי שתיווצר תקשורת טובה צריכים שני השותפים לשאת באחריות לכך

  .קולט צריך להקשיב ולהפגין אמפתיה/ והמקשיב, צריך להעביר את המסר בצורה טובה

ברור  באופן המסרת ללמוד לארגן את /ת חייב/ הדוברבתקשורת טובה  ":ת/המשדר"

,  דהיינו.לאחרהשידור מחייב ריכוז ומחשבה מוקדמת ביחס למה שרוצים להעביר . וממוקד

בלתי ישיר ומאשים חוסם , מסר מעורפל. התארגנות מחשבתית ורגשית בטרם הדיבור עצמו

 שמשמעותם דיבור על ,"מסרי אני"רת  להעביר את המסרים בעזמומלץ. את התקשורת

. ביחס לאירועים"  משדר"באופן שמעביר את החוויה הפרטית של ה, על מחשבותיי, רגשותיי

אנו שופטים את האדם שעומד מולנו במקום הם שב ,"מסרי אתה"ב להשתמש לא מומלץ

   .לומר לו מה אנו מרגישים

  . ")הסבר(… עליך כי)רגש( כועס אני":  נאמר"אתה מעצבן אותי"במקום לומר 

אפשר לומר "  סתם נטפל אלי מותר לי ללכת לאכול פיצה עם חברותאתה"במקום לומר 

אנו יוצרים  אניכשאנו משתמשים במסר ".  זמן פנוי לבלות גם עם חברותלי שיהיה ליחשוב "

   .תקשורת טובה

http://www.pairs.org/israel/peers
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ר ורק את הנאמלהבין ,  קודםלהאזיןה ללמוד / על המקשיבבתקשורת טובה ":ת/הקולט"

, " ראש פתוח",  משמעותה ריכוז טוב המכוון לדברי האחרהקשבה פעילה. לענותכך -אחר

, כדי להיות אמפתי לחבר עלינו להקשיב בדריכות לדבריו. שידור אמפתיה ומתן כבוד לדבריו

  .ולומר לו זאת, לנסות לזהות מה הוא מרגיש

  

ואילו זה של , א סימן של אוזןהו" לשמוע"בשפת הסימנים הסינית הסימן של : כדאי לזכור(

  ). שוחחו על כך ודונו בהבדלים.  סימן של לב- " להקשיב"

 זהירות וכנות, אמינותמחויבים לתקשר מתוך עמדת מוצא של " הקולט"והן " המשדר"הן 

  .שלא לפגוע באחר

   ושארקשר עין,  של כל אחד מהדובריםלשפת הגוףבתקשורת בריאה וחיובית יש להתייחס 

  . כמקורות נוספים למידע ולהתייחסותא מילולייםלסימנים 

  

  

  ):בשלב ראשון(תרגול שיחה המשדרת אמפתיה . 2

ספרו זה לזה : כל זוג יקבל את המשימה הבאה. התחלקו לזוגות? כיצד מקשיבים ומשדרים אמפתיה

על בן הזוג צריך להקשיב ולחזור באוזני בן הזוג האחר בדיוק . על בילוי שחוויתם עם אדם קרוב

  .ולהתייחס לרגשות שהעלה הדובר, הדברים ששמע

  ?מה מצריך כל תפקיד? )מספר, מקשיב(איך הרגשתם בכל תפקיד : דיון

  

  תרגול שיחה במסר אני.  3

כיצד תעשו זאת ". אני"תרגלו עתה שיחה באמצעות מסר , שעבדתם בשלב הקודםעם אותם בני זוג 

  ?במקרים הבאים

צפות ה רוצה ל/ ובכל פעם שאת,ת/ה אוהב/וכנית שאתאחיך מסרב לתת לך לראות את הת .1

   ? לוי/מה תאמר. טלוויזיה הוא תופס את המקום לפניךב

 ה/ה קטן/ היא טוענת שאת.מות שמארגנים חבריך'אמך לא מאפשרת לך להשתתף במסיבת פיג .2

  ? להי/מה תאמר. מדי

  ? להםי/מה תאמר.  יוצאים לסרט ושוכחים להזמין אותךים שלךחבר .3

  

  

  תרגול שיחה של תקשורת טובה. 4

  .הקולט והצופה בתהליך, המשדר:  תלמידים3הכיתה תתחלק לקבוצות בנות 

 : הנחייה לתלמידים המקיימים את הדיאלוג

בעזרת מה , ")חברים"בעקבות הסיפור (על מה שאירע , דנה ומתןבתור , נסו לשוחח ביניכם •

החליטו מי ". המדריך לדיאלוג" מתוך כדי יישום של כללי תקשורת, שכתבתם בשיעור הקודם

, )ת/ת לקולט/ת הופך/המשדר( ביניכם מתחלפיםבאיזה שלב אתם , ראשון" לשדר"מתחיל 

  ".קולטים"כומה מחייב אתכם תפקידכם 
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 לדברי האחר תוך כדי שמירה ברורה על תפקידי המשדרת שלא להתפרץיש להקפיד  •

  .ת/והקולט

 ?ומה קשה יותר עבורכם,  קל יותרמה.  לתפקידכם כמשדרים וכקולטיםקשבהפנו  •
  :הנחייה לתלמידים הצופים

כיצד ?  האם הצליחה להעביר את המסר שרצתה–מהתבוננות במשחקה של דנה כמשדרת  •

  ?"אתה"או במסר " אני"האם השתמשה במסר ? פעלה כקולטת

?  האם הצליח למלא תפקידים אלו– הן כמשדר והן כקולט –מהתבוננות במשחקו של מתן  •

  ?"אתה"או במסר " אני"שתמש במסר האם ה

  ? ביחס להקשבה ולהעברת מסרהבדלים בין המיניםהאם מצאתם  •

  

התקשורת הנשית היא פעמים : ההיבט המגדרי בתקשורת זוגית בא לידי ביטוי בהבדלים כגון

נשים לומדות לזהות גבול בשיחה . בעוד שזו הגברית ישירה ותקיפה, רבות עקיפה ומרומזת

, ניתנת לבנות הרשאה חברתית להביע בשיחה רגשות ותחושות, בנוסף לכך. סמנוואילו גברים ל

  . במציאת פתרונות ובתיאור עובדות, בעוד שבנים יעדיפו להסתירם ולהתמקד במטרות

  

  

  

  :נקודות לדיון בכיתה. 5

 :לשחקנים

? מה היה קשה יותר? האם אחד מהם היה קל יותר?  בשני התפקידיםשחקנים מה הרגשתם כ 

  ?דועמ

באיזו ? האם הושגו המטרות שרציתם? האם הרגשתם שהצלחתם להתמודד עם הקונפליקטים 

  ? מידה

  ?באיזו מידה התייחסתם בתקשורת ביניכם לשפת גוף ולמסרים שאינם מילוליים 

  :לצופים

  ? מה ראיתם בתצפית על השיחה שהתנהלה 

  ?האם ברצונכם להוסיף משהו שהשחקנים לא העלו+  

 



 טיוטא ללא עריכה לשונית
 ד"מותאמת לממ' תכנית ליבה לכיתה ו

   כאב הפרידה:35' מפגש מס

  

  מהלך

  .וישתף את בן זוגו, כל תלמיד ייזכר בפרידה שחווה בחייו. הכיתה תתחלק לזוגות

  :להלן שאלות לדיון. בהמשך יתקיים דיון בכיתה

עצבנות , חוסר תיאבון, מדובר בתהליך שיכול להתבטא בחוסר שינה.  בכל גיל–פרידה מקשר היא תהליך קשה 

לפרידה יכולות להתלוות . עצב ואפילו דיכאון, יכולים הקשיים להתבטא בתחושות של דכדוך, כמו כן. ועייפות

לאובדן האמון ביכולת החברתית ולמחשבה בלתי , הקשורות לירידה בערך העצמי, מיותפסי, מחשבות שליליות

לרגשות ולמחשבות אלו יכולה להיות השפעה על התפקוד בחיי . רציונלית שלא יימצא עוד מישהו שירצה אותי

. תיות שונותהספר והימנעות מפעילויות חבר-הסתגרות וקושי להגיע באופן סדיר לבית, ירידה בלימודים: היומיום

פיתוח היכולת להיפרד תעזור למנוע תופעות . וחשוב שיילמד, סיום קשר חברות תוך הבנה והידברות הוא אפשרי

  .קשות כמו חרם חברתי ואלימות פיזית ומילולית לסוגיה

  .ּוֵמֶחְבַרת הכיתה, ס היסודי"בשלב זה ניתן גם להתייחס לפרידה הקרובה מביה

מחיית , מבני אדם, מחפצים, מתקופה, פרידה מילדות(? אילו סוגי פרידות עברו עליכם .1

  ).מחמד

לות את התחושות באופן אסוציאטיבי ובהמשך ניתן להע(? הרגשות שהתעוררו, מהן התחושות .2

 ). להתייחס לרצף של רגשות

 ?מהם? האם לרגשות ולמחשבות התלוו ביטויים גופניים .3

 ?מי עזר וכיצד? מה עזר לכם? איך התנהגתם בזמן הפרידה .4

 ?כיצד אתם חשים ביחס אליו היום, במבט לאחור על אירוע הפרידה שבו נזכרתם .5

הודעה בכתב או בטלפון על , ניתוק מגע(?  אילו דרכים מוכרות לכם,ישנן דרכים שונות להיפרד .6

 ).הסבר ועוד, שיחה, ניתוק קשר
  

  מסרים שחשוב שיעלו בדיון

,  בעת פרידה הרגשות סוערים ומציפים-הדברים נראים אחרת ממרחק של זמן  •

  .ומתגבשת תפיסה מאוזנת יותר של מה שקרה, כלל שוככים-ובמשך הזמן הם בדרך

  .מקבלת משקל שונה כשבודקים אותה יחסית לאירועים אחרים בחיינוהפרידה  •

 האירועים נתפסים פחות מאיימים כאשר חושבים על מגוון דרכי התמודדות.  •

  ד" מותאם לממ–' כישורי חיים לכתה ו
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