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 :רציונל

 

 רק מגלים אותו" -"אין אנו ממציאים את פשר קיומנו, אלא בעצם 

 ("ת"האדם מחפש משמעו ,ויקטור פרנקל(

 

התקופה בה עיצוב  זו בלבול זהות. וגיל ההתבגרות מאופיין בקונפליקט בין זהות  לדברי אריקסון ואחרים, 

"מי אני"?, לקבל את מיניותו,   הזהות מהווה מטלה נורמטיבית מרכזית. על המתבגר למצוא תשובה לשאלה: 

מכאן הרגישות והפגיעות  לפתח מחויבות לערכים ואמונות,  לגבש השקפת עולם וליצור אוריינטציה לעתיד. 

.  המתבגר שואף לפתח תחושה יציבה של של המתבגרים,  אך בצידם פוטנציאל רב לצמיחה ולהתפתחות

חוסר ביטחון וחוסר קשר לקבוצת בני הגיל.   "זהות אני" ו"זהות קבוצה". היעדרם מביא לתחושות בלבול, 

 הזהות אינה נרכשת מאליה.  יש לחפש אותה ולרכוש אותה תוך מאמץ של היחיד.  

ר של זהותם האישית אל מול אחד הנושאים המרכזיים המטרידים מתבגרים, הינו התהייה והברו

לחברים, לחברה, למשפחה, לדת, לתרבות, לאמנות, למדינה ולעולם. מעצם היותם פרט בתוך  זיקתם 

הזהות הקולקטיבית והזהות האישית בונות זו את זו, ומהוות בסיס להתפתחות אחת של השנייה,  ,קבוצה

 במפגש של שיח ודיאלוג אישי וחברתי.

הגילים קיימת התייחסות למעגלי חברות שונים, שאלת הזהות נשאלת בייחס אל בהתפתחות הזהות לאורך 

כלומר מפגש רב תרבותי. מפגש של  השלב ההתפתחותי בו נמצא הנער ולשאלות המתעוררות בכל שלב.

 ה"אני" עם ה"אתה" ולאחר מכן עם "אנחנו".

 

  

 

 

 

 

 

 

מי אני  -תעודת זהות שלי
('כיתה י)? בהיבט האזרחי

-קבוצה אזרחית 
לאיזו קבוצה אני שיך  

בחברה הישראלית  
(א''כיתה י)

מה -אני והמדינה 
מקומי בזהות המדינית  

(ב''כיתה י)

?  מה השורשים שלי-אני 
מה אומר הלאום שלי  

('כיתה ז)

מי אני ביחס לאחר -אתה 
('כיתה ח)

אני בתוך -אנחנו 
כיתה )החברה הרחבה 

('ט

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8+%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%5D/1/1/0/
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על האדם להכיר את עצמו באמצעות שיח,  י, בכדי ששיח זה יהיה מיטבי, ויאפשר בירור עצמי וקולקטיב

שפה רגשית וחשיפה לטקסטים המעוררים שיח זהות, ובכך יגדל התלמיד להיות אדם בודק, החוקר את עצמו 

 ואת חברתו ומקבל את האחר והשונה. 

 

 

 איש איננו אי בודד רק לעצמו

 "כל אחד הוא חלק מאביו וחלק מאימו

 כל אחד הוא חלק מארצו וחלק מעמו

 ומי שיתאכזב ויתייאש

 עוד זוכר עמוק בפנים

 את כל מה שביקש

 

 אתה מבחין בצלילים, בצבעים

 אתה נודד בין עולמות גלויים ונחבאים

 אבל אתה מרגיש עוד שאתה,

 למרות כל הקרעים,

  שייך לעצמך ולחיים."

 

 ()אהוד מנור
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"אנחנו בגלים –אתה  –קלפי "אני   

 

ום של בחירה אישית ו את החינוך האישי תוך שימת דגש על צמיחה ממקבית הספר "גלים" חורט על דגל

באמצעות הקלפים הפרט לומד את זהותו . הקלף מדגיש את המאחד והמייחד הן למעשה,  .והגשמה עצמית

 ברמת הפרט של התלמיד את עצמו והן ברמת החברה שחלקיה שונים אחד מהשני. 

תלמידי השכבות השונות, בליווי מורי מגמת צילום.  הכלי שלנו, הוא ערכת קלפים שנעשתה בשיתוף

התלמידים הונחו לצלם תמונה בהשראת מילה שקיבלו בתוך רחבי הכפר. מתוך ההבנה כי הצילום הוא כלי 

המוכר ונגיש לתלמידים ומשמש אותם בחיי היום יום בתקשורת בין אישית וחברתית ברשתות החברתיות. 

ו להעלות את תחושת השייכות שלהם לבית הספר, והיכולת שלהם לפתח בנוסף, שיתוף התלמידים מאפשר לנ

 את זהותם כחלק מחברת "גלים". 

תחושת השייכות של האדם למקום או לקבוצה היא צורך בסיסי וקיומי. בהתאם לתפיסתו של מאסלו 

רסליים המשותפים לכל בני בסיסיים אוניב צרכים"פירמידת הצרכים" המניחה כי קיימים  בתיאוריית 

באופנים שונים, בהתאם לסיטואציה תרבותית מניעים אותם. צרכים אלו עשויים לבוא לידי ביטוי האדם, ו

 מסוימת.

   

טעם יש אינסוף נקודות נבנה מתוך ההבנה כי עבור כל אדם, כל אובייקט, כל קטע מוסיקלי וכל  הכלי כמו כן, 

מבט, והאתגר האמיתי הוא להסתכל על דברים מנקודת מבט חדשה, מפרספקטיבה אחרת שלא הייתה 

המפגש בין האינטואיציה ובין הלוגיקה והניתוח.  הו. אחת מאבני הייסוד של הכלי הינבטווח הראייה שלנ

ה והרגש, לצד מילה המתארת נושא החיבור בניהן נוצר כאשר מתבוננים בתמונה המעוררת את האינטואיצי

זמני של המוח מוליד מאבק בין התגובה  -הגירוי הבו מהחיים שלנו המעוררת את הלוגיקה וההגיון. 

האמוציונלית והתגובה הרציונלית, ויוצר "קצר" במנגנוני ההגנה של התודעה שתמיד עומדים על המשמר. 

מהתפיסה  ,דיסוננס שנוצר אצלנו, משחרר אותנו לרגעלרגע נפתח בתוכנו חלון מיוחד. ה"בלבול המכוון", ה

הנוקשה שקובעת איך הדברים "צריכים להיות", ומאפשר לתודעה שלנו להיפתח למקומות חדשים בתוכנו, 

  לנקודות מבט אחרת. 

השימוש בכלי מאפשר מפגש בין צילום, לבין נרטיב לבין שאלת זהות שחשוב לנו לחקור. המפגש בין שלושת 

 צר תגובה חדשה שמולידה תחושות ותובנות שלא היו בנו קודם. אלה מיי

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A
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 :מטרות

 ."יגדל התלמיד להיות אדם בודק, חוקר את עצמו ואת חברתו ומקבל את האחר והשונה"

 לעורר רגש או מחשבה אצל התלמיד, גירוי שמזמין תחושות, רגשות ומחשבות.    . 1

 וך הקשבה לחברי הקבוצה.ת למידה של השונה , האחר שהוא לא אני,   . 2

 לאחר חקירה ויצירת מחויבות גבוהה לזהות. מגובשת הגעה לזהות   . 3

 .תוקבוצתי  תת אחידה לשיח זהות אישיליצור נקודת התייחסו  . 4

 לפתח תרבות שיח רגשי בבית הספר.  . 5

 לפתח כלי שימושי לצוות בית הספר.  . 6

 רעיונות מופשטים וגיבוש תובנות צלולות ובהירות. כלי ויזואלי והשלכתי לדיוק של לפתח  . 7

 עדקהל י

 קהל עיקרי:   . 1

א. כלל תלמידי ביה"ס "גלים": עולים חדשים, ילידי הארץ, בני קיבוצים, בני מושבים, עירוניים, תלמידי 

 ה, יהודים, מוסלמים, נוצרים ועוד.יפנימי

 ם מחנכים.ב. כלל מורי ביה"ס: מורים מחנכים ומורים שאינ       

 .םהסוציאלייג. מדריכי הפנימייה והעובדים        

 ת הורים. וחשיפה לכלי ולשפה באמצעות מעגלי שיח ואסיפ. קהל משני: הורים. 3

 

 עקרונות לקיום שיח/ דיאלוג:

באמצעות שיח העוסק במחשבות, רגשות  כלי לבירור זהות אישית וקולקטיביתהקלפים שפותחו הינם 

הקלפים הם כלי המאפשר להגיע לשיח אישי מעמיק בדרך מהנה ועוקפת עם זאת,  יחדוהתנהגויות. 

 .התנגדויות

 :הינם עקרונות השיח

 כל משתתף מדבר בתורו וחברי הקבוצה או המקשיב מאפשר לסיים את דברים   -כבוד וקבלת האחר

 ומכבד את הנאמר גם אם אינו תואם את השקפת עולמי.

 תהיה מתוך חשיבה מתוך נקודת המבט של המדבר. "להיות ההקשבה בשיח  -הזדהות ואמפטיה

 בנעליים שלו".

 מה שנאמר נשאר בין האנשים אשר נמצאים בשיח )למעט מקרים בהם יש חוות דיווח(. -פרטיות 

כפי שיש בחברה הישראלית בכלל ובבית הספר בפרט, עיקרון רב תרבותיות מוצר מארגי זה, נותן מקום ל

 על דגלנו בפרופיל הבית ספרי. ין התלמידים למוריהם )חינוך אישי(, כפי שחרטנו ובד ובד מחזק את הקשר ב
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 מקורות תומכים:

 הן אלו הפילוסוף הקנדי קימליקה ,מציג תפיסה לפיה דווקא ריבוי תרבויות ושונות בקהילה ,    . 1

עבור תהליך צריך ל ,, על פי תפיסתו אדם הנמצא בחברהכלומר. המאפשרת חירות בזהות האדם הפרטי

יכולת  ,מידתה בעלת מנעד תרבויות ושוניות רב כאשר הוא מצוי בחבר .ירה של זהותבירור ובח

ובחירה זו תהיה  ,הוא יעשה זאת מתוך חירות ,לכן כאשר יבחר בתרבות מסוימת. הבחירה שלו גבוהה

תחושת תהיה בעצימות גבוהה ו ,הבחירה של אדם בתרבות שלו ,ככל שהיו יותר תרבויות .חזקה

 ,וחר להישאר בתרבות אליה הוא נולדשכמעט כל אדם ב, עוד מוסיף קימליקה. ברהשייכות שלו תג

מחזק את הבחירה של האדם באותה  ,אלא להיפך לכן ריבוי תרבויות אינו פוגע בחירות ויוצר בלבול

 (ֶקֶשב ט. כרמי)תרבות בה גדל. 

  

ח      . 2 ׂשֹוחֵּ ִכּיֹות לְׁ י ֻקנְׁ תֵּ ָמש.-ֶשל-ִׂשיָחה ָקֶשה ִלשְׁ  מ 

ָּים ֶשָלה ָטה ֹאֶזן ל  ת מ  ח   ָכל א 

ה ק שֹולֵּ ר-ר  ִניִנים אֹו סֹוחֵּ פְׁ ִתיקֹות-ה   ָהע 

ִלי ֲחָשש: אֹותֹו ָים. ּבֹוע ּבְׁ  ָיכֹול ִלקְׁ

"כדי לעזור לחניך לממש בחייו את מיטב כישוריו, על המורה לכוון את ליבו אל אותו אדם... עליו להכיר 

עליו  ,ו בשלמותו, לאשר אותו בשלמותורק כסכום של תכונות, שאיפות ומעצורים, אלא לתפוס אות אותו לא

לחוות בכל רגע את המצב, לא רק מתוך הקוטב שלו, אלא גם מתוך הקוטב של מי שעומד מולו" )אני ואתה, 

 .(1923מהדורה ראשונה  109עמ'  2013ם, -מוסד ביאליק, י

 

גבוהה של סיכון: האדם מסתכן באיבוד זהותו העצמית הישנה. האדם נפתח אל  " בדיאלוג יש מידה     . 3

האחר ואל עולמו, פתיחות שפירושה ערעור אפשרי על עולמו ועל זהותו הישנים. השותפים לדיאלוג 

יודעים איך הם נכנסים אליו, אך אם הדיאלוג הוא אמיתי, אין אם יודעים איך יֵּצאו ממנו" )אבי 

שיח ופולמוס -דו -בין שיח זכויות לשיח זהות', עין טובה  -בין דתיים וחילוניים  שגיא,'על המתחים

, 1999בתרבות ישראל, ספר היובל לטובה אילן. הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ ונאמני תורה ועבודה 

 .(408-430עמ' 

 

ים במה שלמדנו "אין אנו לומדים, סתם כך, עוד שפות בעזרת הדיאלוג, ואז ממשיכים הלאה ומשתמש    . 4

 אך לא זה העניין המרכזי. העניין המרכזי  ן, מעוניינים להעשיר את דעתנו.למטרותינו. אנחנו, כמוב
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הוא הגדרת זהותנו העצמית. אנחנו מגדירים את זהותנו תמיד בדיאלוג עם, ולפעמים במאבק נגד,        

 .ל עוד אנו חיים" )צ׳ארלס טיילור(הדברים שאחרים משמעותיים רואים בנו. העיצוב הדיאלוגי נמשך כ

ריאות. הוא חסר הכרה ומתקיים רק הודות למכשור -ִחשבו לדוגמה על אדם המחובר למכונת לב    . 5

קשה לומר. במובן מסוים אולי כן, אבל לא  –הרפואי שאליו הוא מחובר. האם אדם זה עדיין קיים? 

הגווייה קיימת, אך לא כאדם. כמה מהאדם נשאר  הרבה. למעשה, אין הבדל גדול בינו לבין הגווייה. גם

באותו חולה, שהפונקציות העליונות שלו אינן קיימות כלל? הוא קיים מעט מאוד, במידה מזערית. 

מה לנו אדם, שהוא אמנם בעל תודעה, אבל אין בתודעתו דבר מלבד תכנים  בהמשך דירוג זה נד 

בל נאמר שהוא אוהב שוקולד; כלומר, יש לו אלמנטריים. הוא בוהה בחלל, אינו מסוגל לשיחה, א

איזשהו תוכן נפשי, שבו הוא מקובע. אם נמשיך בדירוג זה, נקבל רצף אנלוגי של מידת הקיום 

האנושית: אדם יכול להיות יותר ויותר, ולא במובן של נוכחות פיזית, אלא כאשר הוא בעל חיי נפש 

)זהות עצמית כיצירת אמנות , עדי  קיים מאוד".עשירים. בשלב מסוים ניתן יהיה לומר עליו, שהוא "

 צמח(

 

"המודל השלישי בחינוך", המהווה סינתזה בין האקולטורציה לבין האינדיבידואציה. במסגרת זו      . 6

המחנך לא "מנחיל" או "מעביר" מורשת. הוא מפגיש את המתחנך באמצעות לימוד, חוויה ועשייה עם 

רות עם היסודות הרציפים והמשתנים שלה כאחד. הוא מפגיש התרבות שהתהוותה בעבר, תוך היכ

אותו עם ריבוי גווניה ופרשנויותיה של הזהות בעבר ובהווה, ועם דרכי התהוותה בדורות קודמים, כולל 

עם האופנים בהם המגע עם זהויות אחרות שינה את פניה של הזהות העצמית. יתר על כן: המחנך 

ביקורתי ורפלקטיבי על הזהות: לשאול שאלות הן על פשר השינויים  מסייע בידי המתחנך לחשוב באופן

שמתגלים בתהליך ארוך הטווח של התהוות הזהות, והן על משמעותם של רכיבי הזהות הללו לחייו 

ולחיי החברה בהווה. המתחנך מצדו, נדרש לחקור את רכיבי הזהות כפי שהתהוו בעבר, מהן 

ענקו לרכיבים אלה בעבר, ולתהות מהן הפרשנויות הפרשנויות והמשמעויות המגוונות שהו

והמשמעויות שהוא רואה לנכון להעניק להם בהווה. הוא זה אשר נדרש לבחור, אילו מרכיבי זהות הוא 

חברתית, ואילו -מיישם בחייו וכיצד הוא מעוניין להביא משמעויות אלה לידי ביטוי גם ברמה הכלל

לוונטיים לחייו ולחיי החברה. זו גם הסיבה לכך שגישה זו משמעויות ופרשנויות הוא מותיר כבלתי ר

חברתית": היא מציבה במרכזה את רצונם של בני האדם להיות חלק מקולקטיב לאומי -מכונה "פסיכו

 ."ותרבותי, ואת ההכרה, הרגש וההתנהגות שלהם בהיותם חברים בקולקטיב הזה

 ר אוהד דוד(”עמיחי, ד )מהי זהות ומהו חינוך לזהות? שלוש גישות בשירי יהודה
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לפיכך נברא האדם יחידי... להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא: שאדם טובע כמה מטבעות בחותם " . 7

אחד, וכולן דומין זה לזה; ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל האדם בחותמו של האדם 

 . סנהדרין ד, ו"הראשון, ואין אחד מהן דומה לחברו

 

 194. מתוך: הכרזת זכויות האדם של האו"ם, "אדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהםכל בני ". 8

 

לו בני אדם, ואחד  םים לו אביו ואמו, ואחד מה שקוראישלושה שמות נקראו לו לאדם: אחד מה שקורא". 9

 (שת הקהלמדרש תנחומא לחומש שמות, פר). "הוא לעצמו נההוא לעצמו. טוב מכולן מה שקו נהמה שקו

 

. דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות, הוא בוחן ובודק, מרחיב ומקרב. יש שהוא 11

נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, 

ברל כצנלסון, חורבן ותלישות, )ש. מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחד

  (426מ' , ע1975עולים א. הקיבוץ המאוחד. )שנות מחנות ה

 

 הוא היה אומר: בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלוש עשרה למצוות, בן חמש עשרה לתלמוד, ".12

 (.אבות ה, כא) "בן שמונה עשרה לחופה

ות מציעה לקורא בה הכוונה לדרך חיים המבוססת על *מקורו של קטע זה במשנה במסכת אבות. מסכת אב

מוסר, מידות טובות ודרך ארץ. במסכת מובאים פתגמים ועצות מפי התנאים )חכמי המשנה( כמו: "יהי כבוד 

חברך חביב עלייך כשלך" ו"אמור מעט ועשה הרבה". נוהגים לקרוא את מסכת אבות בשבתות הקיץ. "הוא 

דה בן תימא הנזכר כבר במשנה הקודמת. רבי יהודה חי לפני כאלפיים שנה היה אומר..." הכוונה לרבי יהו

 לאחר חורבן בית המקדש השני. 

 

. ההכרזה על זכויות האדם נובעת מהאמונה כי קיים שוויון בין כל בני האדם, כלומר, בני האדם זהים 13

דם היא מסמך רשמי של האו"ם שווים' )ולכן כולם ראויים לזכויות יסוד(. ההכרזה על זכויות הא‘במובן של 

ההכרזה מתארת את זכויות האדם היסודיות שצריכות להתקיים בכל מדינה החברה  .1948מאז דצמבר 

באו"ם. עקרונות ההכרזה הם בסיס חשוב במשפט הבינלאומי ותשתית לחוקות של מדינות רבות, אף 

. בעקבות ההכרזה קמו ארגונים שלהכרזה עצמה אין תוקף משפטי. ההכרזה התקבלה גם ע"י ממשלת ישראל

 לפיכך נברא האדם יחידי" הפסקה המובאת היא חלק ממשנה רחבה “בינלאומיים לשמירה על זכויות אדם. 
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יותר העוסקת בכבוד האדם. המשנה מביאה פנים שונות למיוחדות של האדם, אשר מהן ניתן ללמוד שיש 

 לכבד כל אדם מעצם היותו חד פעמי ומיוחד. 

         

 כלים:

אחד הכלים הינו טקסטים המצויים בתוך המרחב הבית ספרי, כל כולו תמונות אשר צילמו תלמידים        

לצורך בנייתו. התמונות יתארו מילים המעוררות שיח רגשי כגון: שמחה, מיצוי, חשש, הצלחה, מימוש, 

 שייכות, בידוד וכו'. 

או קבוצה. וניתן להשתמש בו בווריאציות שונות מוצר זה ניתן להשתמש גם מול תלמיד אחד, שניים ב 

 אישית והקולקטיבית.הפרט או הקבוצה בציר ההתפתחות ה ובדרכים אחרות. בהתאם לשלב בו נמצא
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 טבלה מארגית

 שם המוצר: אני, אתה, אנחנו בגלים

חזון בית הספר 

 )"לאן"(

הגורם  ערכים )"למה"(

 המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך

בית ספר גלים שואף 

לפתח אצל תלמידיו 

תחושת שייכות 

וביטחון מתוך 

התפיסה שרק מתוך 

תחושות אלו 

הלמידה היא 

מיטבית ומקדמת 

 מצויינות אישית.

אנו מאמינים בחינוך 

אישי שמתקיים בו 

שיח ודיאלוג בין 

ובין  מורה לתלמיד,

התלמידים עצמם, 

בחברה רב 

 רבותית.ת

 

כלי המאפשר לתלמיד לברר 

את זהותו המתגבשת תוך שיח 

ודיאלוג בין זהות אישית 

 וקולקטיבית.

בניה של שפה משותפת, כפרית 

בית ספרית, מקומית. חיזוק 

ותחושת  המעורבות החברתית 

 השייכות למקום ולאנשים.

חיזוק ומימוש ערך הכבוד 

והקשבה לעצמי ולזולת 

 שאינינו אני.

לנות כלפי תהליכים פיתוח סוב

של גיבוש זהות של האחר 

 בחברה רב תרבותית.

האחר משקף לי את מה שאני 

ואת הערכים המגדירים את 

זהותי בתהליכי שיתוף 

 ורפלקציה.

 יצירת אקלים מיטבי

ותחושת מוגנות בקרב 

 התלמידים.

 

צומחים 

 -בחממה

 חינוך אישי

הגשמה 

 עצמית

מצויינות 

 אישית

רב 

 תרבותיות.

 

 יחמעגלי ש

 ישיבות צוותים

שיח אישי עם 

 תלמיד.

מפגשים קבוצתיים 

מדריכי פנימייה 

 וחניכים.

מעגלי הורים 

 ותלמידים.
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 "אני. אתה. אנחנו"

 מטרת על:

מעלותיו. כשיש לחולשותיו ולככל שיש יותר התנסויות מהעבר, האדם יותר מודע לעצמו, "

ובחנותם מאחרים וזקוקים מעט התנסויות מהעבר המתבגרים מבולבלים יותר באשר למ

 (.1998)ג'יימס מריסיה, התפתחות הילד יותר למקור חיצוני להעריך את עצמם" 

 יוכל לקבל מגוון זהויות אחרות.בכדי שאדם השלם עם זהותו ובכך מטרת העל שלנו היא לפתח 

 

 "אני אתה אנחנו בגלים":

להתחבר לתמונה או למילה מתוך  שיח מברר זהות באמצעות קלפים השלכתיים, אשר מאפשרים לכל פרט

 עולמו האישי והסובייקטיבי.

התמונות צולמו ע"י בני נוער ממגמת הצילום בבית הספר "גלים", במסגרת שיתוף פעולה בינם לבין הצוות 

 טיפולי. המושגים נבחרו ע"י הצוות המבוגר והתמונות בראי עיני המתבגר. -הייעוצי

מחישות את מהתלמידים קיבלו משימה לצלם תמונות ה ,שלו חלפוןבמסגרת שיעור צילום של המורה יסכה 

דים במצלמות. את טכניקת הצילום בחרו התלמידים בליווי יהתלמידים יצאו למשימה כשהם מצוי המילים.

 המורה.

התלמידים אשר צילמו את התמונות הינם קבוצה מייצגת את הרב תרבותיות בביה"ס: תלמידי היישובים, 

 ם, פנימיה, בנים בנות, מכל הדתות עולים וותיקים.הקיבוצים, הערי

התמסרות, אמור להיות, לבד, עומס, : רחבה של רגשות, מחשבות והתנהגות מתארות מטריה המילים

אפשרי, הסתרה, בחירה, זיוף, דרך חיים, שייכות, דרך,  יצירתיות, ייחודיות, הרגלים, הזדמנויות, כמעט, הכל

חיבור, השתקפות, מסכנות, התחלה, בדידות, התמדה, בית, חופש, ניתוק, הזנחה, הצלחה, מוות, כישלון, 

מטרה, ערנות, מיקוד, פשוט להיות, הזדמנויות, קושי, למידה, קרירות, נקודת מבט, ביחד, סיכון, זמן, 

ות, תודה, עיתוי, חדשנות, עכשיו, שיפוטיות, עצירה, תוצאות, פריחה, שלמות, שמחה, סקרנות, שייכות, עייפ

  תלות, תקיעות, תקשורת, עשייה, אהבה, פתרונות, איזון, אותנטיות, אמונה, הזנחה, בהירות

 .)נספח ב'( לקוחות מהמרחב הקרוב והמוכר של כפר הנוער כפר גלים התמונות
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 אפשרויות שימוש:

שיח מברר זהות במעגלים הבאים: כיתת לימוד, כיתת חינוך, צוות ואף הקלפים  ת באמצעותניתן להנחו

בשיח אישי עם תלמיד. בהמשך נציג מספר מערכי שיעור מגוונים לשימוש בקלפים ככלי מברר זהות. הראשון 

מיד, יהיה מודל לשיח אישי של מורה/ מחנך עם תלמיד, יש אשר שם דגש בתחושותיו ומחשבותיו של התל

מתוך הכרה בכך שהתפקיד של המבוגר הוא לסייע לתלמיד לענות על השאלה מי אני? מה היא זהותי 

 באמצעות בירור השאלות העוסקות בתחושות ומחשבות.

השני יעסוק באופן בו ניתן לקיים שיח מברר זהות מול קבוצה, בה כל פרט מחברי הקבוצה מברר לעצמו את 

השלישי יעסוק בדיון כיתתי בסוגיה המעסיקה את  הקבוצה )כיתה(. תחושותיו בקול מול יתר חברי 

התלמידים בשלב זה בחייהם )לחץ חברתי( המדגיש את המורכבות הקיימת במשימת ההבחנה בין הזהות 

האישית לזהות הקולקטיבית. הרביעי יעסוק בבירור הזהות היהודית, המדגיש את הרב תרבותיות כמחדדת 

למיד בתוך קולקטיב מגוון. החמישי יעסוק בבדיקת תחושת השייכות, כשיח את הזהות האישית של הת

 אישית  וקולקטיבית מתוך חווית הפרט. המברר זהות מקומית 

 עקרונות לקיום שיח/ דיאלוג:

מוצר מארגי זה הינו כלי לבירור זהות אישית וקולקטיבית באמצעות שיח העוסק במחשבות, רגשות והתנהגויות. 

 הינם:עקרונות השיח 

כל משתתף מדבר בתורו וחברי הקבוצה או המקשיב מאפשר לסיים את דברים ומכבד את הנאמר גם אם אינו  -כבוד

 תואם את השקפת עולמי.

 ההקשבה בשיח תהיה מתוך חשיבה מתוך נקודת המבט של המדבר. "להיות בנעליים שלו". -הזדהות

 למעט מקרים בהם יש חוות דיווח(.מה שנאמר נשאר בין האנשים אשר נמצאים בשיח ) -פרטיות

מוצר מארגי זה, נותן מקום לעיקרון רב בתרבותיות כפי שיש בחברה הישראלית בכלל ובבית הספר בפרט, ובד בנוסף, 

 על דגלינו בפרופיל הבית ספרי. ובד מחזק את הקשר בין התלמידים למוריהם )חינוך אישי(, כפי שחרטנו 
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 המודל הטיפולי

 גובה(תגש, ררשנות, פרוע, אטיפולי עליו מתבסס השיח מברר הזהות, הינו מודל אפר"ת )המודל ה

 אפר"ת -מודל תקשורת

אישית, והוא מאפשר לנו לחקור אירועים משמעותיים  -מודל אפר"ת הינו מודל שכיח בתחום התקשורת הבין

ה, ולבחון פרשנויות בחיינו. מודל זה מאפשר לנו בעצם לנתק את המציאות מהפרשנות שיצקנו לתוכ

 אלטרנטיביות לאותה מציאות.

המודל הינו מודל התנהגותי המתרחש בתוך האדם מרגע חשיפתו לאירוע ועד לתגובתו אליו. המודל מבוסס 

על רעיונות מתוך גישתו של הפסיכולוג אלפרד אדלר. הרעיון העיקרי הוא, שאני לא מגיב אף פעם ישירות 

 שהתעורר מהפרשנות שנתתי לאירוע.לאירוע, אלא שאני מגיב לרגש 

 

 למודל ארבעה שלבים, ולכל שלב מספר שאלות משלו.

 מה קרה במציאות? מה הייתה השתלשלות האירועים?  שלב ראשון: אירוע 

מה הפרשנות שנתתי לאירוע? מה אמרתי לעצמי במהלך, או בתום האירוע? האם האירוע    שלב שני: פרשנות

 היה טוב, רע או ניטראלי?

איזה רגש התעורר בי בעקבות האירוע? איך הרגשתי אחריו? כמה זמן הרגשתי כך אחרי    שלב שלישי: רגש

 האירוע?

 מה עשיתי בעקבות האירוע? כיצד פעלתי? איך השפיע עלי האירוע?  שלב רביעי: תגובה 

ת שלי היא זו ולא באירוע עצמו. הפרשנו –חשוב להבחין כי מקורו של הרגש הוא בפרשנות שנתתי לאירוע 

 שיצרה את הרגש שלי, והוא זה שהוליד את תגובתי. לאחר שעשינו הבחנה זו, ניתן להמשיך בחקירה.

של אותו  פרשנויות אלטרנטיביותלאחר שרטוט ראשוני של מהלך האירועים, יש להתחיל בחקירה אחר 

 אירוע.

 "לא הגיוניות" לכאורה. מומלץ לנסח כמה שיותר פרשנויות אלטרנטיביות, גם אם חלקן נראות לנו

כל אחת מהפרשנויות הייתה מעוררת  רגשלאחר שמצאנו מגוון רחב של פרשנויות לאותו האירוע, נבחין איזה 

 בנו, ואיזו תגובה הייתה מתעוררת בנו בעקבות אותו רגש.

ות" או דרכים אלו הינן "אמיתי מגוון דרכים חדשות לפרש, להרגיש ולהגיב למציאות.כך אנו יוצרים בעצם 

"נכונות" בדיוק כמו הדרך הראשונה שבה בחרנו לראות את המציאות. כעת אנו יכולים לשנות את בחירתנו 

 ולבצע "טרנספורמציה" באופן שבו אנו תופסים את מה שהתרחש. –
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למעשה, המודל מלמד אותנו כיצד עלינו להגיב במצבים שונים בחיינו, כאשר לפרשנות הראשונית שלנו על 

טיבי ומסייע לאנשי ירוע. המודל הינו התנהגותי ,קוגניחברתיים יש השפעה ישירה על תוצאות הא מצבים

 חינוך לעזור לתלמידים לפרש מצבים חברתיים במשקפיים ורודים יותר. 

  

 דוגמאות לאפשרויות השימוש בקלפים:

 תלמיד, בסיום מחצית. –שיחה אישית: מורה/מחנך 

 דר סגור, ללא גירויים מסביב וללא "שותפים" נוספים לשיח האישי.חשוב שהשיחה האישית תתקיים בח

  להכיר טוב יותר  –המורה פותח את השיחה האישית עם התלמיד כשהוא מסביר את מטרת השיחה

 את התלמיד, להבין אותו וליצור תקשורת מקרבת.

 ובה המורה פורש את הקלפים על השולחן ומבקש מהתלמיד לבחור את הקלף שמתאר בצורה הט

 ביותר את הרגשתו בשיעורים )של אותו מורה(.

 חשוב שהמורה יבהיר לתלמיד שהוא מצפה לשיח כן ופתוח שיאפשר קשר טוב ביניהם.

  לאחר שהתלמיד בוחר את הקלף, המורה שואל מגוון שאלות שנועדו לקבל כמה שיותר מידע על

 מחשבותיו של התלמיד, על תפיסתו, על תחושותיו וכיו"ב.

 לשאלות:דוגמאות 

o וקא את הקלף הזה?ולמה בחרת ד 

o ? מה עבר לך במחשבה כשקראת את הכתוב, או כשראית את התמונה 

o ?איזה רגש שלך מתאר הקלף 

o ? מה יש בשיעורים שלי שגורם לך להרגיש כך 

o ?יש לך דוגמאות לאירועים שגורמים להרגשה זו 

o ? ואז, כשאתה מרגיש כך, איך אתה מגיב 

o למשל,  ____________ כ שאתה מפרש את___________ נתי ממךבדוגמא שנתת, הב(

את זה שאני לא עונה לך, כחוסר כבוד, או את זה שאני נותן שיעורי בית, כזלזול בזמן הפרטי 

 שלך וכו'(.

o  .אתה יכול לתת לי פרשנות נוספת לכך  השיח אתך פותח לי כיווני מחשבה שכלל לא חשבתי

 יחד.... בוא ננסה לתת שאני _______________? 
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o  חשוב לי שתדע שאני עושה את הדברים שאמרת מתוך ______________, אבל כעת, אחרי

 השיחה שלנו, אני לוקח את דבריך לתשומת ליבי.

 

o  .היית רוצה לקחת קלף  אני שמח שסוף סוף יוצא לנו לדבר על איך אתה מרגיש בכיתה

 נוסף?

o וה אותך, מה לדעתך הייתי בוחר?יתי צריך לקחת קלף שמתאר את איך אני חוילו אני ה 

 למה אתה חושב כך ?

 תי בוחר את______ . כי ______________יאו: דווקא אני הי צודק, אני אכן.....

  חשוב שהמורה יסגור את השיחה במחמאה לתלמיד על הכנות, על הנעימות בשיחה, או בכללי על

א בסיטואציה של שיעור. שהתלמיד עיניים ול 4-יתה לו לדבר עם התלמיד בינעימה שהההזדמנות ה

  תמיד מוזמן לבקש ממנו שיח נוסף, הוא יעשה זאת בשמחה.

 מעגל שיח בכיתה ז, באמצע מחצית א: 

  להכיר טוב יותר התחושות  –המורה פותח את מעגל השיח בכיתה כשהוא מסביר את מטרת השיחה

 ד .שלהם בכפר גלים, את מידת השייכות ושלב ההסתגלות בו נמצא התלמי

  המורה פורש את הקלפים על הרצפה ומבקש מכל תלמיד לבחור את הקלף שמתאר בצורה הטובה

 מהו "כפר גלים" בשבילו.

 חשוב שהמורה יבהיר לתלמידים שהוא מצפה לשיח כן ופתוח שיאפשר לו להבין את תחושותיהם.

 ,או לפי רצון  לאחר שהתלמידים בחרו קלף, מתקיים שיח במליאה. תלמידים משתפים )אפשר בסבב

המורה מבקש שהתלמיד יראה את הקלף  ויספר מדוע בחר אותו.  התלמידים. לשיקולו של המורה(. 

להדגיש שכאשר תלמיד מדבר, אין תגובות של הקהל, אלא רק שאלות הבהרה. כל התחושות 

 מקובלות.

  ? להחליף לאחר הסבב, המורה יכול שאול: כעת, אחרי השיח יש מישהו שרוצה לקחת קלף נוסף

 קלף ?

  אפשר להמשיך ולבחור קלף שמבטא את מה שהיו רוצים שיהיה בכפר, וכעת עדיין לא קיים )הפער

 בין המצוי לרצוי(. ומה ניתן לעשות בכדי לצמצם את הפער בין הרצוי למצוי.

  .חשוב שהמורה יסיים את מעגל השיח בסבב בו כל תלמיד אומר מה הוא לקח איתו משיעור זה 

  כום של המורה בו הוא מודה על השיתוף/הכנות/השיח ועד כמה היה לו חשוב לשמוע את סי –בנוסף

 .מאיתנותחושותיהם. תחושות אלו קובעות את מידת הרווחה האישית של כל אחד 
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 לחץ חברתינושא: מערך ב

 רציונל:

ות, והוא קיים לחץ חברתי הוא מצב שכיח מאוד בחיי החברה, ובמיוחד בעולם הילדים. ללחץ חברתי פנים רב

כמעט בכל מקום, שיש בו קבוצה של אנשים. אנחנו חיים בחברה ולכן איננו חופשיים לנהוג כרצוננו. עלינו 

להתחשב באחרים ולהתאים את עצמנו למה שמקובל בקבוצה. מצד שני, לחץ חברתי גורם לאנשים להתנהג 

לה זאת נבחן את ההיבטים השונים ולחשוב בצורה דומה, גם אם אינם מסכימים עם אותה התנהגות. בהפע

מתי עלינו להתאמץ ולעמוד על שלנו גם כשכולם חושבים אחרת? האם אנחנו מוכנים  –של הלחץ החברתי 

 לעשות דברים שליליים רק בגלל לחץ החברים? האם לחץ חברתי יכול להיות חיובי? ועוד.

 

תקרא לו גורל"  "עד שלא תעשה את הבלתי מודע מודע, התת מודע ישלוט בחייך ואתה

 )קארל יונג(

 :מטרה

 .הכרת נושא הלחץ החברתי .1

 הפנמת הקושי בהתמודדות עם לחץ חברתי, באמצעות שיח רגשי מקדם מודעות. .2

 הפנמת הנושא וחשיבותו, התלמידים כמעבירי מסר ויוצרי שינוי. .3

 הקניית כלים להתמודדות . .4

 

 : עזרים

 תארות רגש.לפי "אני אתה אנחנו בגלים", בדגש על מילים המק

 היכרות מקדימה עם מודל אפר"ת תוכל לסייע בשלב הדיון.

 

 : משך ההפעלה

 .שניים -שיעור אחד

 

 :מהלך ההפעלה

חלקו את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל את האירוע שמצוין בהמשך, תדון באירוע בעזרת  .1

 השאלות שבסוף האירוע.
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 האירוע: להיות "קול"

 רוצה מדבקה, טלוש?"… איזה ילד טוב… יפה "תראו את טל, איך הוא יושב

 "מה הבעיה, ניר?"

 "שום בעיה, טלוש. אני פשוט מתפעל ממך, אתה כזה חמוד. ממש מלאך קטן. אימא תהיה גאה בך!"

פניו של טל הפכו אדומות, אך הוא לא השיב. מה זה כבר יעזור? ניר והחבר'ה שלו נהנים לרדת על כל מי 

בנת שלהם בשיעור. הם חושבים שמי שמפריע למורה הוא "קול", וכל שלא מצטרף להתנהגות המעצ

 סתם חנונים. –היתר 

"הי, דנית. בלעת את הלשון שלך? או שרק תשובות את יודעת להגיד? אין לך אף פעם משהו אחר להגיד, 

 חוץ מתשובות למורה?"

מישהו רוצה ללמוד  שוב החבורה של ניר, הפעם הם מציקים לדנית המסכנה. מה הם רוצים ממנה? אם

 אסור לו?

ריע הבעיה היא שלאף לא אחד אין אומץ לפתוח את הפה נגדם, וכך יוצא שכל הילדים שלא אוהבים להפ

 …?. מעניין מה יקרה אם מישהו ינסה לרדת עליהם בחזרהבשיעור נראים חנונים, נחנחים

 

חברי הקבוצה בחרו האם כל  בחרו קלף המתאר את התחושות של דנית באירוע? דונו בקבוצה:  .1

שימו לב שהתלמידים מדברים על  -את אותו קלף המתאר את התחושה של דנית? )למורה 

רגשות ולא דעות. ניתן להיעזר במערך שיעור במודל אפר"ת. למשל: עצבות, עלבון, פחד, 

 מסכנות, כאב, קושי וכו'(

האם כל  -ם כאן בחרו קלף שמתאר את התחושה המתעוררת בך, כרגע, עם קריאת האירוע ? ג .2

 רגשות!(. -התלמידים בקבוצה בחרו את אותו קלף ? )שוב 

 

 

  המשך דיון כללי לכל הכיתה

פה( אירוע -הקריאו את האירוע במליאת הכיתה. בקשו מכל תלמיד ותלמידה לכתוב )או לשתף בעל

 דומה, המתאר מצב של לחץ חברתי שהם חוו.

 שאלות לדיון:

 ית ?מה הלחץ החברתי שמופעל על דנ 

 תי עושה במקום דנית ?ימה הי 
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 הרבה יותר קל להיות כמו כולם.נכון, להיות שונה או יוצא דופן זה קשה.  אמירה של המורה:

 אבל לפעמים חשוב להתאמץ ולעמוד על שלנו ולהיות נאמן לעקרונותינו, גם כשכולם חושבים אחרת.

 נכם, ומה המחיר של כל דרך?מה חשוב לכם יותר: להרגיש שייכים לחברה, או לנהוג כרצו 

 מה הייתם רוצים עבור כיתתינו?

השאיפה היא לממש את ערך הכבוד והסובלנות המופיעים בפרופיל הבית ספרי ולהביא הנחייה למורה: )

 (.את הכיתה להחלטה שלכל פרט יש את הזכות להחזיק בעמדותיו ולא להיכנע ללחץ החברתי

 

 אפשרות להרחבת הדיון מן הספרות: 

של הנס כריסטיאן אנדרסן מסופר על החייטים, שאמרו למלך  בגדי המלך החדשיםגדה המפורסמת בא

שיתפרו לו בגדים מפוארים, שרק חכמים יכולים לראותם. אמנם אף אחד לא ראה אותם, כמובן, אך 

 …כולם פחדו להודות בכך, פן ייחשבו לטיפשים, ושיבחו את בגדיו היפים של המלך

מהרוב,  שות זאת. אנו חוששים להיות שוניםחץ חברתי, ולעתים אף איננו מצליחים לעאכן, קשה לעמוד בל

מכולם. צריך אומץ רב על מנת לעמוד מול הרוב ולומר את מה שאנו חושבים או מרגישים, כאשר המחשבות 

 שלנו והרגשות שלנו שונים.

 הוא אמר: המלך הוא עירום!(.בסיפור על בגדי המלך החדשים, דווקא לילד הקטן היה האומץ לעשות זאת )

 נושא זהות יהודיתמערך ב

 

 רציונל:

ם את עצמו, ואת תפיסת החברה הגדרת ויקיפדיה למילה זהות: "זהות היא מונח המתאר את תפיסת האד

 –אפשר להכליל ולטעון כי מרכיבי הזהות מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: מרכיבי זהות מולדים . "אותו

אותם רוכש  –ל לשנות, כמו גובה, צבע עיניים, צבע עור וכדומה, ומרכיבי זהות נרכשים אותם האדם אינו יכו

 האדם במהלך חייו, כמו מקצוע, דת אזרחות וכדומה.

 זהות יהודית היא זהות נרכשת.

המסורת היהודית על מרכיביה השונים כגון התפילות, לוח השנה, השבת ועוד נקבעת באופן שבו אנו 

שונים של כל נושא ובוחנים לאילו מרכיבים בזהותנו הם מתקשרים. ייתכן כי תלמידים מתייחסים לצדדים 

שונים יחברו את הנושאים למרכיבים שונים בזהותם )נזכיר לדוגמה את המרכיב המשפחתי, מרכיב דתי, 

 מרכיב עדתי, וגם כמובן מרכיב לאומי או אתני(.

 ית.שיח רגשי בנושא, יקדם את התלמיד לגיבוש זהות יהוד
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 מטרות:

אחת המשמעויות של הגדרת "זהות" היא המשמעות האקטיבית, כלומר האופן שבו אדם משרטט את זהותו 

 משפיע על דברים שיעשה או לא יעשה. אנו מקווים כי הלימוד על זהותנו היהודית וההיכרות עמה יעוררו –

 בגיבוש זהותם היהודית. עוויסייאת רגשות ההזדהות והשייכות 

 

 : עזרים

 ערכת הקלפים הייעוצית של כפר גלים.

 

 משך ההפעלה:

 שעה וחצי. -שיעור כפול 

 

 מהלך ההפעלה:

 הכיתה יושבת במעגל.

 ערכת הקלפים "אני אתה אנחנו בגלים" פזורה על הרצפה.

 כרשימה על הלוח(. -)ניתן להראות את רשימת המילים בקלפים 

 

 גים שני קצוות של התייחסות של אדם המורה מנחה את התלמידים לבחור שני קלפים שמייצ

המורה יכולה לתת דוגמה מתחום  למסורת היהודית )טקסים, שבת, כשרות, משלוחי מנות וכיו"ב(. 

אחר, כדי לא לכוון את מחשבות התלמידים. למשל: היחס לחינוך מיני במשפחה: חופש אל מול 

 כוחנות,  או בחירה אל מול הרגלים. 

 ה הם רואים כשני קצוות.דיון בכיתה על בחירתם. מ 

  לבקש מכל תלמיד להציג את מיקומו היום ביחס לשני הקצוות שתיאר על עצמו ביחס למסורת

קא בנקודה הזו ? חשוב שהמורה יאפשר את מגוון והמורה יכולה לשאול: מה שם אותך דו היהודית. 

יש אפשרות ם כאן יהודים. ג שאינםההתייחסויות למסורת היהודית. יתכן ובכיתה ישנם תלמידים 

למשל, תלמיד דרוזי יכול לבחור את  למסורת בכלל או לדת היהודית. לשיח פתוח בנוגע ליחס 

 , שייכות וכיו"ב.כבודהתמונות של 
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 :המשך דיון כללי לכל הכיתה

  כמה משפיע בית הוריך על המיקום ? כמה השפיעה החשיפה למסורות בבתי משפחות אחרות על

 מיקום זה ? 

 שלך כיום למסורת היית רוצה לשנות ? מה ביחס 

 ? למה זהות ושייכות דתית חשובים לך 

 סיכום:

 המורה מסכם:

שלא היינו  ותהסתכלות כזאת פנימה אינה קלה, הסתכלות אמתית ועמוקה מגלה לנו לא פעם גם פנים חדש

לה לנו את האמת על עצמנו מג ; ייתכן כי אנו רואים את עצמנו באופן מסוים אך הסתכלות כנהןמודעים לה

 לטוב ולרע. ייתכן כי נופתע לגלות צדדים חדשים שדורשים בירור עצמי נוסף. –

 

 מערך בנושא שייכות

 

 :רציונל

 )נתן זך("לא טוב היות האדם לבדו" 

והגורמים להם,  השיח על תחושת השייכות מאפשר טיפול באקלים הכיתתי. בירור תחושות התלמידים

התלמידים על דרכי שיפור. השיח  תמונת המצב הכיתתית ומאפשר שיח ביןמשקף לתלמידים ולמחנך את 

 המעניקה תחושת שייכות טובה. מאפשר מקום לכל תחושה ומגביר לכידות חברתית

 

"האדם הוא יצור חברתי, הנע בשדה החברתי לקראת מטרות, כשמטרת העל שלו היא 

 )אלפרד אדלר( תחושת השייכות".

 .מטרות הפעילות

 חושות שייכות שונות בכיתה וכן מצוי אל מול רצוי.זיהוי ת .1

 זיהוי כישורים וכוחות הקיימים בנו/בכיתה לשם השגת אקלים מיטבי בכיתה. .2

 "הריני חלק ממשהו יותר גדול ממני, ולכן ככל שלסובב אותי יהיה טוב יותר כך  

 ייטב גם לי".
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 עזרים:

 .ערכת הקלפים הייעוצית של כפר גלים 

 ספר התלמידים.דפים ריקים כמ 

  .)'דף "מעגלי השייכות בחיי" )נספח א 

  :על המורה לבחור באיזה סוג של מעגל הוא רוצה לדון בייחס לתחושת השייכות של הערה חשובה

 התלמידים? מעגל כיתתי, כפר גלימי, חוף כרמל, החברה הישראלית, היהודי וכו'.

 בהתאם לבחירתו, יבחר את הנספח המתאים.

 

 משך ההפעלה:

 יעור אחד עד שניים.ש

 

 מהלך ההפעלה:

המורה תצהיר כי היום יוקדש השיעור לנושא מעגלי השייכות בחייו של אדם, בחיים של כל אחד 

 מהתלמידים.

  שלב המליאה-  

 המורה תשאל אלו מעגלי שייכות קיימים בחיינו? )אם המשימה לא מובנת, אפשר 

 ם(. להגיע לריבוי מעגלים כגון: לתת דוגמאות של שייכות: שייכות לכיתה, לכפר גלי

 .ת נוער, למדינה, לעם היהודי וכו'למשפחה, ליישוב, תנוע

 לאחר שיש רשימת שייכות על הלוח, המורה תחליט באיזה מעגל שייכות היא 

 כפר גלים? וכו'(. הדוגמא מתייחסת לשייכות  מתמקדת בשיעור זה )הכיתה ? 

 לכיתה. 

 שלב אישי: 

 תחושת השייכות שלי לכיתה. על כל  - נספח א'את המורה תחלק לתלמידים 

 לכל תחושת שייכות. שם . לתת 1תלמיד לבצע את שני השלבים בדף העבודה: 

 לסמן איזו תחושת שייכות מתארת את התחושה שלו מבחינת השייכות לכיתה. . 2

 המורה תנחה את התלמידים להתייחס למידת החפיפה בין המעגלים. מידת החפיפה 

 את מידת השייכות שחש התלמיד למעגל זה. מציינת

 שלב מליאה: 

 התלמידים ישתפו במליאה את מעגלי השייכות שרשמו ועוצמת הקשר שחשים בהם. 
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 האם התחושה  ? מידים בשאלות מנחות: למה התכוונתהמורה תנחה את התל

 ? מה משפיע עלהשתנתה ביחס לשנה קודמת? האם בכל כיתה הרגשת אותו דבר

 באילו רגעים אתה חש תחושת שייכות מוגברת  ? ושה שלך לכיתהעוצמת התח 

 ובאילו רגעים את חש תחושת שייכות מופחתת, ריחוק או ניכור?

 

 :שלב השימוש בקלפים 

 בשלב זה כדאי לעבור מדוגמאות מעגלי השייכות לשימוש בקלפים המאפשר שיח  

 ף המתאר את תחושת פתוח יותר ופונה לרגשות באופן עקיף. על כל תלמיד לבחור קל

 השייכות הרצויה מבחינתו.

 שואלת  המורה מבקשת מהתלמידים לשתף בתחושת השייכות הרצויה מבחינתם. 

 האם התמונה שבחרת מייצגת גם את התחושה המצויה או רק את  שאלות: 

 מה השוני בין הרצוי למצוי ? מה אפשר לעשות כדי לשנות את המצב ? הרצויה? 

 חקר את צרכיהם הבסיסיים של בני האדם וגילה ששייכות הוא  חוקר בשם מסלאו, 

 אחד הצרכים הבסיסיים. מה היתרון בתחושת שייכות גבוהה ? איך היא תורמת 

 לאדם בחיי היום יום ?לבקש דוגמאות מחייהם לתחושות שייכות גבוהות שגורמות 

 להם לתחושה טובה וגורמת לתפקוד טוב יותר וכן דוגמאות הפוכות.

 

 ה בחרתי לדון אתכם על תחושת שייכות ?למ

 מכאן המורה יכולה לצאת לחידוש החוזה הכיתתי, לפעולות ישומיות לקראת 

 חג/טיול/מסיבה כמשפרי תחושת שייכות.

 למשל:

 

 

 או:
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 תחושת השייכות שלי לכיתה. – 1נספח 

 

 


