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מודל להנחיית דיון רגשי בכיתה ובנק תרגילים
1

צוותי חינוך יקרים,
שיח רגשי-ערכי בבית הספר משפר בדרך ממילא את האקלים החינוכי
ובפרט את יחסי הקירבה בין מורים ותלמידים ,ובין התלמידים
לעצמם .מוגשת בפניכם חוברת קצרה ובה הנחיות כלליות לקיום
מעגלי שיח בכיתה ,בתוספת 'בנק תרגילים' ורעיונות פרקטיים
לעריכת שיח שיש בו הקשבה ,ביטוי עצמי ושיתוף הדדי.
אנו מאחלות לכם שנת שיח פורייה ,ובהצלחה!
צוות שלהבות – יסכה ,חנה ואדווה

מטרות המודל:
לפרוש בפני המורים טכניקות להנחיית הדיון
הרגשי.

להעניק למורים כלים מעשיים לניהול מעגלי
שיח בקרב התלמידים בצורה יעילה.

להאמין .להאיר .להצליח.
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הנחיות כלליות
למחנכ/ת המנחה
שיח כיתתי:
שיח בכיתה יכול להתקיים בשלושה עוגנים שונים לאורך
יום הלימודים ,בהתאם לאפשרויות שלכם:

מפגש
בוקר
מפגש
10
מפגש
מסכם

4

צורת
ישיבה

הישיבה הרצויה הינה בצורת מעגל במרכז
הכיתה ,או ישיבה במעגל על מחצלות/
שטיח.
הישיבה במעגל מסייעת לנו ליצור קשר
עין ישיר עם כל אחד מיושבי המעגל
ומעבירה מסר של שותפּות וכבוד לכל
אחד מחברי המעגל.

בתחילת כל יום לימודים ,שיח שיתופי
כיתתי סביב נושא רלוונטי .למשל :נושא
חדשותי ,הבעת רגשות שונים ,או העלאת
שאלה פתוחה.

לאחר ארוחת עשר וההפסקה .זוהי
נקודת זמן מתאימה לשיתוף בחוויה
אישית מזמן ההפסקה ,ניתוח מקרה,
צנצנת המעשים הטובים וכיוצא בזה.

סיכום יום ,המתקיים בסופו של יום
הלימודים.
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כללי
שיח

1
2
3
4

אנחנו משתפים בשיח את התלמידים
שמעוניינים בכך ,מבלי לכפות או להכריח
אותם לשתף.

אנחנו מכבדים את האמירוֹת האישיות
של כל תלמיד ותלמיד; לא פוסלים ולא
מבטלים תחושה או רגש שנאמר.

יש לשים לב שישנו גיוון בתלמידים
המשתתפים בשיח ומשתפים את
חבריהם ,כך שלא תמיד יהיו אלה אותם
ילדים שעונים.

יש לשים לב שמשאב הזמן מחולק באופן
הוגן בין תלמידי הכיתה מבלי שניתן
במלואו רק לתלמידים בודדים.

תדריך מקוצר
למורה המנחה
דיון רגשי
מעובד על פי המאמר
“מודל להנחיית דיון רגשי בקבוצה”
מאת חלי ברק-שטיין

למאמר המלא:
https://www.hebpsy.net/me_article.asp?id=93&article=1479

הנחיות יסוד למנחה:

1
2
3
4
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לקראת דיון רגשי בכיתה חשוב לבוא עם ציפיות
ריאליות ,יֶ דע מסוים על הצפוי לך ,ונכונות 'לעבוד
קשה' עם מה שיעלה.

דיון רגשי מוצלח הוא כזה שעולות בו תחושות ודעות
אמיתיות ,אפילו לא צפויות .דיון שיש בו קונפליקטים
ודיבור אוטנטי ומהלב .לא הכול צריך להיות מובן
ומומשג ,לפעמים יש חשיבות לעצם העלאת הדברים,
לדיבור ,להקשבה ,להחלפת הדעות.

לא צריך להספיק את כל הנושאים שתוכננו .מטרת
הדיון הרגשי היא לנהל דיאלוג ישיר ומודע על תכנים
רגשיים וחברתיים .עצם הדיאלוג הוא היעד.

חשוב לא להיבהל משתיקה ,היא מאוד משמעותית
ולעיתים מעידה על חשיבה והתבוננות פנימה ולאו
דווקא על התנגדות .לא כל הילדים ישתתפו בדיון
בצורה גלויה ,וזה בסדר .חלק כנראה יעשו את העבודה
הרגשית בשקט בתוך עצמם ,חלק ייכנסו לדיון מהר,
וחלק לאט יותר .חשוב שהמנחה ייתן לגיטימציה
ַלשותקים .ניתן לומר בתחילת הדיון" :חלק מכם
יגיבו לדברים מהר ובצורה גלויה ,וחלק ייקחו את
הזמן ויגיבו לדברים בתוך עצמם ,בשקט .שתי צורות
התגובה מקובלות ורצויות בדיון שלנו".
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לדיון רגשי יש קצב משלו ,בדרך כלל איטי מן
המצופה .זמן רב אורך עד שדברים נפתחים ומתעצמים
לכדי משמעות ושינוי .חשוב 'לקחת אוויר' ולהיות
סבלניים ,מתוך אמונה שהקצב יוליד משהו טוב בסופו
של דבר.

לא להיבהל מהתנגדויות ,הן חלק טבעי מתהליכים
נפשיים וקורות תמיד בדרך זו או אחרת .לעיתים
ההתנגדות ישירה (מתקיפים אותך או מי
מהמשתתפים ,מזלזלים ,מפריעים) ולעיתים ההתנגדות
פסיבית (שותקים ,מגיבים בצמצום).
כך לדוגמה:

יהיו ילדים שיביעו התנגדות ויגיבו בציניות ובביטול
ַלדיוןִ .זכרו ,גם תגובה לא נעימה היא תגובה .חשוב
לזכור שדיון בנושאים רגשיים-אישיים מביך ומעורר
חרדה אצל ילדים ובמיוחד מתבגרים .ככל שהם יותר
רציונאליים ,זקוקים לשליטה או קונקרטיים ,קשה להם
יותר עם שיחות שכאלו .הציניות שהם מראים כלפי חוץ
באה להגן עליהם מפני החרדה .הכרחי להבין מסר סמוי
זה .המורה/מנחה אמור להכיל את המתנגדים; לא לחשוש
מהתגובות הציניות והמתנגדות ,לא לקחת אותן אישית,
לא להגיב ממקום של פגיעּות ולא להבהיל או לתקוף.
אלא ,להמשיך להיות נחושים בדרך למטרה שלשמה
מתנהל הדיון – לדבר עם המתנגדים ישירות ,לעזור להם
לשנות את תגובתם לכזו שתעזור להם להשתלב בדרכם
ובמידה האפשרית להם .למשל ,לומר" :גם תגובות ציניות
הן תגובה ,ואצליח להתמודד איתן בדיון שלנו" .או לומר
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באמפטיה" :אני מבין מהתגובות שלכם ,שלא קל לכם
לדבר על הנושאים שעולים כאן".
תמיד יהיו ילדים שמשתפים יותר פעולה וכאלו שפחות .כמו
בשיעור ,חשוב לא להישאב לתגובות ,מאבקי כוח ,כעסים
ועלבונות מול הילדים הקשים (השותקים/המזלזלים).
עדיף להשקיע בחיזוק איכות הדיון מול משתפי הפעולה,
בהנחה שאם יהיה מעניין האחרים יצטרפו ,בזמן ובדרך
המתאימה להם.
יהיו ילדים שיבדקו את המורה ,שהפך פתאום ממורה למנחה,
המדבר איתם על נושאים חדשים כמו רגשות או עניינים
ַ
חברתיים .מצד אחד ,הילדים מרוצים מהשינוי ונהנים
מההזדמנות לדבר עם המורה 'בגובה העיניים' .מהצד
האחר ,הם מבולבלים ולא לגמרי מבינים מה הם כללי
המשחק בשיעור/דיון הזה .חלק מהילדים מסתדרים טוב
יותר עם השינוי בכללים ,חלק פחות ומגיבים אליו בחרדה
וכעס .המורה אמור לקחת את השינוי בחשבון ,להקפיד
על הגדרת גבולות השיח בצורה בהירה ולהיות סבלני
לקצב.
התייחסות עניינית להתנגדות :ניתן לשאול ולברר מה
מטריד ,איך אפשר לשפר .בנוסף ,המנחה יכול לבדוק
עם עצמו ולהבין מה המסר הסמוי שההתנגדות מעבירה
(אולי התלמידים חוששים ,אולי הנושא מביך ,לא
רלוונטי) .מומלץ לעבוד עם ההתנגדות בסבלנות ,ולהוביל
להתקדמות שתבוא .המנחה יכול לחשוב עם הקבוצה
על שיפורים שנדרשים ,או במקרים מסוימים הוא יכול
להחליט להמשיך במהלך הדיון עם משתפי הפעולה,
באמונה שהמתנגדים שבודקים אותו או שקשה להם,
יצטרפו בהמשך.
במקרה וההתנגדות ממושכת ,רצוי להתייעץ עם איש
מקצוע כגון יועצת חינוכית.
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טכניקות לתכנון מוקדם
של הדיון הרגשי בכיתה:
א

גבולות

לשיח ישנם 'גבולות' שצריך להתנהל בתוכם .כשהמורה יודע
מראש את התנאים ,את המשאבים העומדים לרשותו ,הוא
יכול לתכנן טוב יותר את הדיון.

הגבולות כוללים:
זמן :כמה זמן יוקדש לדיון? האם זהו מפגש חד-פעמי או רצף
של מפגשים? כמה מפגשים? מה המרווח ביניהם?
מקום ותנאים :כמה ילדים יהיו בקבוצה? היכן יתקיים
המפגש? איך יסודר החדר? האם יש צורך עזרים?
מאפייני הקבוצה :מה גודל הקבוצה? מיהם המשתתפים? מה
מאפיין אותם?

הנחיות:
חשוב להקפיד על התאמה בין המשאבים (זמן ,מקום ,גודל
קבוצה) לבין תכנון הדיון (המטרות ,ההמשגות ,ההפעלות).
למשל ,המורה לא יכול לצפות לנהל עם תלמידים דיון רגשי
משמעותי כשברשותו רק  10דקות פנויות .קשה לקוות לדיון
אינטימי בכיתה של  40תלמידים .קשה לתכנן רצף של דיון
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כשחודש ימים מבדיל בין פגישה לפגישה .בלתי אפשרי
לבצע בכיתה צפופה תרגיל שדורש שטח גדול ומרחב.

ב

מטרות

המטרות הן היעד אליו המורה רוצה להגיע בדיון ,הן נקודת
הציון על המפה שלכיוונה מתקדמים .חשוב לסמן אותה
ולנסות לצעוד אליה .סימון המטרה מסייע למורה להתמקד
ולא ללכת לאיבוד בתוך המורכבּות והצמתים הרבים שבדיון,
העלולים להטות ולהביא למצב של בלבול.
מטרות לדיון רגשי כוללות גם ידע קוגניטיבי וגם תהליך
רגשי .למשל :בדיון שעוסק בקבלת החלטות ,המטרות
יכולות להיות:
שהתלמידים יבינו את המושג 'קבלת החלטות'.
שהתלמידים יזהו את הקשיים בקבלת החלטות הגיונית.
שהתלמידים ילמדו שיטות חדשות לקבלת החלטות.
יתרגלו את יישום המודל והשיטות החדשות
שהתלמידים ַ
לדוגמאות מחיי היומיום שלהם.
עדיף תמיד להציב מטרות צנועות לדיון ,להסתפק במעט ולא
לנסות לדחוס לתוך זמן קצר ותנאים קשים עוד ועוד יעדים
שקטן הסיכוי להגשים אותם .להסתפק ב'שלם קטן' – דבר
אחד משמעותי שהילדים יפיקו ,ולא להתאכזב כשלא הצלחת
להעביר להם עולם ומלואו כפי שרצית.
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אפשר לסדר את המטרות לפי מדרג חשיבות ,לפי סדרי
עדיפויות .להתחיל בחשובות יותר ,ואם נותר זמן ומתאפשר
– לעבור לבאות בתור.

ג

המשגות

מומלץ לנסח ולהמשיג מראש מה הדברים שרוצים להשיג/
להדגיש /לברר /לעבד בדיון .מדובר בהמשגות שמנסחות
את הדברים העיקריים שאותם רוצים להפיק מהדיון ,משפטי
האיסוף של מה שהיינו רוצים שיובלט ויילמד מהדיון.
למשל ,בדיון על קבלת החלטות ,ההמשגות יכולות להיות:
קבלת החלטות היא תהליך מרכזי שמלווה אותנו בכל תחום
בחיינו.
לעיתים לא קל לנו לקבל החלטות.
בדרך כלל אנחנו מקבלים החלטות משיקולים רגשיים.
ניתן להגביר את שיקול הדעת בקבלת החלטות כשרושמים
'בעד ונגד' ,כשמתייעצים עם מי שסומכים עליו ,כשעוצרים
רגע וחושבים.
חשוב לתרגל שוב ושוב את תהליך קבלת ההחלטות המודע,
כך מזהים את השיטה שמתאימה לך ומיישמים אותה.

כיצד ממשיגים?
מכינים את ההמשגות מראש .הכנת ההמשגות דורשת
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מהמורה/מנחה לפגוש את עצמו ואת דעותיו .על המורה/מנחה
לחשוב היטב מה בעצם ברצונו לומר לתלמידים? על מה
ברצונו להתדיין איתם? מהי האמת שלו? מה חשוב לו?
עליו לתכנן המשגות שתהיינה רלוונטיות גם למורה המשמיע
אותן וגם לתלמידים האמורים להגיב אליהן ולמצוא אותן
משמעותיות.
אל תאמרו את ההמשגות במונולוג רצוף או הרצאה ,כמו
בשיעור ,אלא שלבו אותן אחת אחת במהלך הדיון כשהזמן
מתאים ,או בהמשך לתרגיל שמעבירים ,או כאיסוף לדברים
שנאמרו בדיון.
המשגה מועברת 'תוך כדי' ההתנסות .היא מתבססת הן על
תכנים שהוכנו מראש והן על תכנים שעלו ב'כאן ועכשיו' של
ההפעלה ,ולכן היא רלוונטית ומוחשית לקבוצה.

מעוניינים( .דוגמאות לשאלות עוגן ולהפעלות תמצאו בפרק
'בנק התרגילים' שבהמשך)

להלן פירוט של תהליך מובנה:
גירוי פותח – מעבירים את ההפעלה לפי ההוראות (אם מדובר
בתרגיל) או ששואלים את שאלת העוגן.
עיבוד רגשי וקוגניטיבי – נותנים לתלמידים להשתתף ,להגיב,
להרגיש ,לחשוב ,לומר את תגובתם לגירוי שהוצג להם.
מספר המשתתפים תלוי בזמן העומד לרשות המורה.
איסוף דרך המשגה – אוספים את התכנים שעלו דרך המשגה
מתאימה .ההמשגה היא 'נתינת שם' לתכנים הרגשיים
והקוגניטיביים שעלו בדיון – קישור התכנים שעלו מההפעלה
לנושא הקבוצה ולמטרותיה והעברת המסרים והידע
התיאורטי אותם רצה המנחה להעביר .ניתן להתייחס לכל

ד

התהליך ומבנה המפגש

משתתף ואפשר גם לסכם את הדברים שעלו לאחר תגובת
כל המשתתפים.

לסיכום ,לפני הנחיית דיון רגשי מומלץ לכל מורה/מנחה:
השיטה המרכזית בדיונים רגשיים להשגת המטרות
וההמשגות שתכנַ נו היא – הפעלות .באמצעות ההפעלות
משיגים את המטרות ומגיעים להזדמנות להמשיג דברים.
הפעלה יכולה להיות תרגילים והתנסויות שונות .כך למשל,
צפייה בסרט/סרטון קצר ,התייחסות לקטע קריאה או מידע
חדשותי ,תרגיל סימולציה ,משחק תפקידים ,אסוציאציות
חופשיות ,ציור ,השלמת משפטים ,או כל חוויה אחרת
שמעוררת ומזמנת את התכנים והתחושות אליהם אנחנו
רוצים להגיע .הפעלה יכולה להיות גם 'שאלות עוגן' – שאלות
שמכוונות ומעודדות התייחסות ודיון בסוגיות בהן אנחנו
14

לזהות את הנקודות החלשות שלך ,שעלולות להקשות
עליך בהנחיית דיון רגשי .למשל ,רצון שהכול יהיה מסודר
ובשליטה ,קושי עם תלמידים מתנגדים ,שותקים ,או ציניים.
לגבש לעצמך דיבור פנימי שיעזור לך בהנחיה .ניתן להכין
מראש משפטים שמתאימים לך ,כמו" :נכון ששותקים ,אבל
זה לא נורא ,אולי הם חושבים ולוקח להם זמן להגיב"" / .אני
יכול להסתדר עם הזלזול שלהם ,הם לא יצליחו לקלקל את
הדיון .אם לא אתפרץ הם יירגעו"" / .בסופו של דבר נלמד
ביחד לשתף ולהשתתף".
15

להציב לעצמך מטרות ריאליות שיובילו להצלחה.
לתכנן מראש את גבולות הדיון ,את המטרות ,ההמשגות ,ואת
מבנה המפגש.

בנק
תרגילים

מי אני ומה שמי

א

מעגלי שיח
להיכרות ולהעמקת ההיכרות

איך קוראים לי ,ועל שם מי?
(אפשר לבקש מהתלמידים להתכונן למעגל יום לפני)..

כרטיס ביקור
שם פלוס

המורה יציג תמונות רבות ושונות .כל תלמיד יבחר תמונה

'שם פלוס' הוא מעגל שיח קצר ,הנערך במתכונן של אמירת
השם בתוספת פרט אחד .למשל" :שמי לילך והתחביב שלי
הוא לצפות בהצגות" " /שמי משה והתחביב שלי הוא לקרוא
ספרים".

אחת בתור 'כרטיס ביקור' ויסביר מדוע בחר את התמונה

גם כאשר התלמידים מכירים זה את זה ,יֶ שנה חשיבות
לאמירת השם הנותן 'מקום' לכל אחד ואחת .ישנן שאלות
המעבירות מידע בסיסי כמו צבע אהוב וישנן שאלות שדרכן
ניתן להכיר יותר לעומק את רגשותיו ותחושותיו של
התלמיד.
דוגמאות למעגלי 'שם פלוס' ,תוכלו כמובן להוסיף ככל
העולה על רוחכם:

כרטיסי היכרות
המורה יכין כרטיסים כמספר התלמידים ובכל כרטיס תיאור
של אחד התלמידים .הכיתה תצטרך לנחש מיהו התלמיד
המתואר .לאחר הזיהוי ,ניתן לערוך שיח :כיצד זיהיתם? האם
שמחת כשזיהו אותך? האם חששת שלא יזהו אותך?

מעגל הצמר

שם  +תחביב.

הקבוצה יושבת או עומדת במעגל .המנחה מחזיק בכדור-צמר

שם  +בעל חיים שאני מתחבר אליו (לא אוהב ,שכן לא כולם
אוהבים חיות).

גדול ,אומר את שמו ותכונה חיובית בולטת שלו .לאחר מכן
הוא זורק את הכדור לחבר בקבוצה ומשאיר אצלו את קצה

שם  +מה ארצה לעשות כשאהיה גדול.

החוט .כך כל אחד זורק את הכדור ,אומר את שמו ,מציין את

שם  +איפה הייתי רוצה להיות כעת.

התכונה החיובית הבולטת שלו ,ונשאר עם חלק מהחוט –

שם  +דבר שהיתי רוצה לשנות (בבית הספר/בעיר) לּו הייתי
יכול.
שם  +תנועה :עומדים במעגל וכל תלמיד עושה צעד לתוך
המעגל ,אומר את שמו בצירוף תנועה ,וכל המעגל חוזר אחריו
בשם  +התנועה.
18

לכרטיס הביקור האישי שלו .כיצד התמונה מתחברת אליו?

ומעביר הלאה לחבר בקבוצה שלא קיבל את הכדור .לאחר
שהכדור עובר בין כל המשתתפים ,נוצרת מעין רשת 'קורי
עכביש'.
ניתן לנצל הזדמנות זאת ,כדי לדבר על כך שמעכשיו כל
חברי הקבוצה קשורים יחד האחד לשני.
19

שיח באמצעות חפץ
רעיון :1
המורה יבקש מראש מהתלמידים להביא חפץ ששייך להם,
אותו הם ירצו להציג לחברים( .רצוי בכל יום לשמוע מספר
תלמידים בלבד ולא את כולם ,כדי לאפשר מקום לשאלות
של הקבוצה והמורה) .התלמיד יציג את החפץ שלו ויסביר
מדוע הוא חשוב לו .התלמידים והמורה יוכלו לשאול את
התלמיד שאלות הקשורות לחפץ ,למשל :מי קנה לך? כמה
זמן הוא אצלך? האם היית מוותר עליו תמורת ?...האם תרצה
לתת אותו בעתיד למישהו אחר? וכיו"ב.
רעיון :2
המורה יניח במרכז המעגל אוסף חפצים שונים ומגוונים,
ויבקש מהתלמידים לבחור חפץ אחד ולהציג את עצמם דרכו
ובעזרתו (מתאים לכיתות הגבוהות יותר).

מעגל של אור וכוח
המורה תניח במרכז המעגל מספר פנסים כמספר תלמידי
הכיתה (אפשר להחשיך את הכיתה ולהדליק את הפנסים,
לא חובה) .כל תלמיד בתורו יבחר פנס אחד ,יגיד נקודה של
אור (חוזקה ,מחמאה) שהוא רואה בתלמיד אחר ויעניק לו את
הפנס .יש לדאוג שכל תלמיד יקבל פנס .בפעילות זו אפשר
להשתמש בצ'ופרים אחרים במקום בפנסים.

ב

שאלות 'על הבוקר'

שיח בוקר ניתן לערוך בהתייחסות לאירועים ,מקומות
ומצבים שונים .במעגל זה על התלמיד לחשוב ,להיזכר,
להביע עמדה וכיוצא בזה.
זיכרון שאני נושא אתי ממסיבה שהייתה.... :
מקום מיוחד שזכור לי מטיול.... :
ירושלים בשבילי היא  ....כי ....
חג  Xמתקשר אצלי ל ....
משאלה  /חלום  /תכנון שיש לי לקראת (חופשה ,חג ,טיול,
מסיבה) .....
מקריאים או מספרים ידיעה חדשותית ושואלים :מי רוצה
לשתף מה הוא מרגיש כששמע על ?...על מה הוא חושב
בעקבות ?...או :מה הייתי רוצה לומר ל(אחת הדמויות
המוזכרות בידיעה) בעקבות הידיעה?
מקרינים תמונה ושואלים :מה רואים בתמונה? מה לדעתכם
קורה /מתרחש? מה לדעתכם הדמויות חושבות? איך
לדעתכם הדמויות מרגישות? מה התמונה מעוררת בכם?
ֵאילו מחשבות? רגשות? מה אתם מרגישים כשאתם רואים
את התמונה? או כל שאלה אחרת המתייחסת לתמונה
ומביאה לידי ביטוי את מטרת השיח.
אפשר לפתוח בשיר רלוונטי הקשור למעגל החיים :לחגים,
לעונות השנה ,לשלבים בתהליך הלמידה או/ו החברה.
אפשר לשאול שאלה כללית :מה נשמע? איך התחיל היום?
עם מה הגעתם לכאן?
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מעגלי שיח
לתיאום ציפיות לגבי השיח

ג

ד

מעגלי שיח
לאחר אירוע טראומתי

בשלבים מקדימים של השנה ,רצוי לערוך תיאום ציפיות ו/או

מפרים את השגרה הבית
מצבי חירום ,לחץ או טראומהֵ ,
ספרית ומצריכים התייחסות ומתן איזונים.

ניתן לערוך זאת על ידי שאלות ישירות כגון :מה לדעתכם

3 .3המנחה יבקש מהתלמידים לשתף או לצייר :מה
הרגשתי כששמעתי ...האם לאחר זמן הרגשות
השתנו? האם עוד תלמידים חשים כמוני?

חוזה קבוצתי לגבי השתתפות ותגובה במעגלי השיח.

צריכים להיות הכללים של השיח?
או שאלות סגורות :מי חושב שנכון לקיים את הכלל הזה?
ואת הכלל הזה? (למשל :אין להתפרץ ,מי שרוצה לשאול
שאלה או להגיב לאחד הדוברים מבקש רשות מהמורה .יש
לשמור על קשר עין עם הדובר ,וכן הלאה).

4 .4לתלמידים הצעירים אפשר לתת להתבטא באמצעות
בובה .למשל ,הבובה תאמר מה היא מרגישה,
והתלמידים יאמרו אם גם הם מרגישים כמוה (חשש,
פחד ,ביטחון ,תקווה ועוד).

את כללי השיח ניתן לגבש גם בעקבות הפעלות בקבוצות

5 .5התלמידים ישתפו מה החלום או התקווה החיובית
שלהם כעת.

"1 .1רציתי לספר על עצמי" – כל תלמיד יספר על עצמו

6 .6התלמידים ישתפו מהו הכוח שנותן להם להתגבר ,מה
עוזר להם (הצפת רעיונות הדדיים).

שיח קטנות:

משהו מחיי בית הספר .לאחר מכן נדון בקבוצה ,כיצד
בחרתי מה לספר בקבוצה? כיצד הרגשתי כשהקשיבו
לי? האם החברים התעניינו בי?
2 .2המורה יציג מספר תמונות של מעגלים .ניתן לבחור

7 .7המנחה יערוך תרגיל הרפיה .התלמידים ישכבו על
הרצפה ויתרגלו מחשבות חיוביות והרפיית אברי הגוף.
יש לשלב ְבמוזיקה נעימה להרגעת הרגשות.

מעגל אחד או לשוחח על המשותף לתמונות – מה
מייחד את מבנה המעגל? מדוע קוראים לשיח שלנו
'מעגל שיח'? ֵאילו חוקים צריכים להיות במעגל?
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שימוש בקלפים להעמקת ההיכרות
להלן שאלות לעבודה עם קלפים למטרת העמקת היכרות:

ה

שאלות לעבודה עם קלפים

מנחי קבוצות רבים משתמשים בקלפים לעבודה עם קבוצה.
השימוש בקלפים הוא כלי מומלץ ובעל יתרונות רבים ,ובהם
שינוי אווירה ,ריענון והענקת אפשרות ביטוי לכל משתתף.
כמו כן ,מנחים מנוסים יעידו כי השימוש בקלפים משמש לא
פעם כ'מקפצה' אל עומקים שאיננו מגיעים אליהם בדרכים
אחרות.
בשוק קיימים סוגים רבים של קלפים מצוינים .החשוב הוא
שהמנחה יכיר את הקלפים תוך שימת דגש על התאמתם
לפעילות .המורה יכול להכין קלפים ייחודים משלו בהתאם
למטרת השיח .למשל ,לקראת ט"ו בשבט להכין קלפים של
עצים שונים ,כדי שכל תלמיד יבחר לאיזה עץ הוא דומה
ומדוע (שאלה טובה לכל גיל).

בחר קלף וספר על תכונה שלך ,שרק החברים הקרובים
מודעים אליה.
בחר קלף וספר באמצעותו על תכונה בך שהיית רוצה לחזק /
תכונה שהיית רוצה לרכוש.
בחר קלף וספר על תכונה שעוזרת לך בחיים.
בחר קלף המתאר את האדם הקרוב אליך ביותר.
בחר קלף המייצג משהו שאתה מאחל לעצמך בנקודת הזמן
הנוכחית.
בחר קלף המייצג את השאיפה הגדולה ביותר שלך.

שימוש בקלפים למשוב הדדי בין המשתתפים
משוב הדדי בקבוצה מתאים לשלבים שונים של תהליך
הקבוצתי.

שימוש בקלפים להיכרות

להלן שאלות אפשריות:

שלב ההיכרות הראשוני בקבוצה הוא שלב מביך עבור
המשתתפים ולכן הקלפים הם אחד האמצעים היעילים לשיח
היכרות.

בחר קלף המייצג תכונה חיובית של היושב לימינך/לשמאלך.

שאלות לדוגמה:
בחר קלף וספר על עצמך באמצעותו.
בחר קלף המייצג תכונה מרכזית שלך.
בחר קלף המייצג את הציפיות שלך מהשנה הקרובה.
24

בחר קלף וספר על עצמך דבר שיפתיע את כולם.

בחר קלף המייצג משהו חיובי אותו למדת אודות אחד
החברים לכיתה.
בחר קלף המייצג דבר שהיית רוצה לשפר בכיתה שלנו.
בחר קלף המייצג משהו שתרצה להעניק לאחד היושבים
במעגל.
25

שימוש בקלפים לסיכום תהליך או לפרידה מקבוצה
להלן שאלות לעבודה עם קלפים למטרת סיכום תהליך או
פרידה מקבוצה:
בחר שני קלפים – הראשון מייצג את תחושתך בקבוצה ביום
הראשון והשני מייצג את תחושתך בקבוצה כיום.
בחר קלף המייצג את מה שלמדת על עצמך במהלך השנה.

ו

מעגלי שיח
בנושא רגשות

כאשר התלמידים מתורגלים בשיח ,ניתן להביא לידי ביטוי

בחר קלף וספר מה אתה מאחל לעצמך בהמשך הדרך.

במעגלי השיח – שיח פנימי על רגשות.

בחר קלף המסכם את חווייתך השנה.

לזמן רגשות מגוונים למעגל השיח ,כאשר בכל מעגל
אפשר ַ
נוכל לשוחח על רגש אחר – לדוגמה :שמחה ,געגוע ,עצב,

עבודה עם קלפי הכוחות:
קלפי הכוחות הם קלפים בהם מצוינים כוחות שיש לבני
האדם .למשל" ,הכוח לתת"" ,הכוח להתגבר" ,ועוד.
בקלפי הכוחות ניתן לערוך שימוש מפעם לפעם באופנים
שונים:
1 .1כוח שהייתי רוצה להעניק לעצמי לקראת ( ....השנה
החדשה ,המבחן ,וכדומה).
2 .2כוח שהייתי רוצה להעניק לקראת/לכבוד ( ....נסיעה,
תחרות של קבוצה או תלמיד ,יום הולדת ,וכיו"ב).

התרגשות וכו' ,ונשאל את אותן השאלות המופיעות בהמשך
כל פעם ביחס לרגש אחר.

דוגמאות לשיח על רגש שמחה/הנאה:
התלמידים יספרו על דבר שגורם להם הרגשה של שמחה/
הנאה (מקום ,חפץ וכדומה).
התלמידים ישתפו ויספרו על אנשים שגרמו להם להרגשה
(מזמן שיח על חברים ועל התנהגות
ַ
של שמחה/הנאה
שגורמת הרגשה זו).
איך אני גורם לעצמי הרגשה של שמחה/הנאה? (מזמן שיח על
השונה והמשותף בין בני האדם ,אולי חברים בקבוצה נהנים

3 .3שיח כללי על כוחות וחוזקות :כוח שיש לי /כוח
שמאפיין אותי /כוח שקיבלתי ממישהו /כוח שהתחזק
אצלי ,ועוד.

מאותם דברים כמוני?).
איך אני גורם לסביבתי או למישהו בסביבתי הרגשה של
שמחה/הנאה? (מזמן שיח על היכולות שלנו להאיר).
המורה יניח במעגל משקפיים בצבעים שונים – שחור ,ורוד,
ירוק וכו' .כל תלמיד יבחר צבע אחד ויסביר מה הוא מרגיש
היום ,לפי צבע המשקפיים שבחר.
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ז

שיח בנושא חוזקות

.1

1אני טוב ב( ...חיזוק תחושת המסוגלות).

.2

2אני מעניק לעצמי מדליה על...

.3

3כל תלמיד מקבל איור של מזוודה וכותב עליה את

הכוחות הקיימים בו ,מתוך 'מאגר כוחות' המופיע על
הלוח (ניתן להשתמש בקלפי הכוחות).
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ח

שיח במעגל –
הקשבה לתלמיד אחד

שיח זה מתאים כסבב בתקופה מסוימת בשנה או כשיח בימי
הולדת כאשר ישנו רצון להעצים תלמיד/ה.

שיחת חוויה
חוויה נתפסת כהרגשה עמוקה כתוצאה מאירוע שרישומו
רב על הפרט ומלּווה ברגשות סובייקטיביים שונים אצל
זה החֹווה אותם .המללת החוויה מאפשרת אוורור רגשות,
העלאת הדברים למודעּות ושיתוף האחרים .שיתוף בחוויה
מאפשר לדובר לבחור את תוכן
באמצעות שיח מובנה ַ
הדברים ,את אופן החשיפה ואת גבולותיה .על ְמספר החוויה
להכין מראש את החוויה ואת הפרטים שהוא מעונין לשתף
בהם את חברי המעגל.

.4

4כוח שהשתמשתי בו היום /בשבוע האחרון.

.5

5כוח שאני רוצה להשתמש בו בשבוע הקרוב.

.6

6כוח שקיים בי ואני רוצה שיתפוס אצלי יותר מקום

בשיחת החוויה מתבקשים השומעים לתת משוב ענייני תוך
התייחסות להיבטים מוגדרים ביחס לתוכן הדברים ולאופן
ההצגה.

.7

7כוח שאני רוצה להעניק לחבר במתנה (חבר מהכיתה

על המנחה לתת את הדעת ליצירת אווירה של רגיעה ותמיכה
הדדית לצד ההכרה שבעתיד כל אחד מן המשתתפים יתנסה
בעצמו בשיתוף בחוויה באופן זה ויזכה להתייחסות באמצעות
משוב ספציפי מבּוקר ומכבד .אווירה כזו מספקת תחושת
מּוגנות ועשויה לעודד את הלומדים לשתף בחוויות אישיות.
השיתוף האישי ,המשוב המכבד והאווירה מאפשרים להכליל
ִמשיח זה למצבים דומים בעתיד.

ויבוא יותר לידי ביטוי בחיי היום יום.

כבחירה חופשית או למי שיושב לידי /מולי).
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מודל ההפעלה
שיח מובנה לשיתוף בחוויה אישית ,תוך התייחסות לתכני
החוויה ולצורה שבה הוצגה.
משתתף שנבחר/התנדב לשתף בחוויה על פי סבב שנקבע
מראש:

1 .1בוחר חוויה אישית שהיה רוצה לשתף בה את חבריו.

2 .2חבריו לכיתה בוחרים שניים-שלושה היבטים אליהם
ירצו להתייחס לאחר החוויה :א) התייחסות קצרה של
דקה או שתיים לצורת הסיפור (דיברת ברור ,היה קשה
להבין וכו') .ב) התייחסות של מספר דקות מוקצב לתוכן
החוויה (היה מעניין ,היה מפחיד וכו') .ניתן להיעזר
במאגר ההתייחסויות (למשל ,מילות שאלה – למה ,מי,
מתי ,ועוד).

ט

מעגלי שיח
ביום הולדת

הפעלה:
קולאז' מתנה מילדי הכיתה – מביאים אוסף של עיתונים
ומבקשים מהתלמידים לגזור מתוך העיתון תמונות המסמלות
מילים טובות  /מילים של כוח אותן הם רוצים להעניק
לילד/ת יום ההולדת .אפשר להתייחס לתכונות ,לכוחות,
ליכולות של ילד/ת יום ההולדת.
במעגל השיח כל ילד בתורו יציג את התמונה שגזר ,יסביר
את בחירתו וידביק על דף A3שיונח ליד ילד/ת יום ההולדת.
כך שבסוף הסבב ייווצר בדף קולאז' אחיד מכל גזרי
העיתונים.
(ראו גם שיח חוויה בעמוד  ...וקלפי חוזקות בעמוד )...

למספר החוויה.
ַ
3 .3מתן מקום למספר שאלות מוקצב

4 .4המנחה יבקש משוב מהתלמיד על החוויה (איך הרגשת
כשסיפרת? כששאלו אותך וכו').
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י

.2

'2כואב לי הלב' .תלמיד שרוצה לשתף במקרה
שנפגע ,ייקח לב ממרכז המעגל ויספר על המקרה.
על המנחה להכיל את הנאמר ,ובמידה והרגשות
שליליים בצורה מוגזמת עליו לרכך על ידי אמירות
כמו" :אני רואה שאתה עדיין כועס ,אני מקווה
שהשיתוף יסייע לך להירגע".

.3

3מספר תלמידים ישתפו את החברים בדבר השייך
להם וחשוב להם מאוד .לאחר מכן המנחה ישאל:
איך היית מרגיש לּו הרסו/נגעו בדבר היקר לך?
כיצד אפשר למנוע פגיעה בדבר שחשוב למישהו
אחר?

מעגלי שיח
המחזקים אינטראקציה חברתית

1

כל תלמיד יכתוב שאלה על פתק – שאלה כלשהי.
את הפתקים מניחים במרכז המעגל כשהם
מקופלים .לפי תור ,כל משתתף מרים פתק ועונה
על השאלה.

2

מביאים כרית בצורת לב או חפץ חיובי אחר .כל
תלמיד אומר מחמאה למישהו אחר בקבוצה ומעניק
לו את הכרית .יש לדאוג שיאמרו דברים טובים על
כל התלמידים.

יב
יא

מעגלי שיח
הקשורים לפגיעה בחבר/ה

שיח במעגל השנה

ראש חודש
מה הייתי רוצה שיתחדש עבורי בחודש הזה?

מקרים של פגיעה מופנים פעמים רבות אלינו ולסביבתנו,
בכוונה או שלא בכוונה .צריך ללמוד לשוחח ולפתור את
מקרי הפגיעה ,על מנת שהם יופחתו או יימנעו בעתיד.

.1
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1מספר תלמידים יגידו היגדים שעלולים לפגוע.
האמירה תהיה מכּוונת למרכז המעגל ולא למישהו
ספציפי .לאחר מכן המורה יַ פנה שאלה לקבוצה:
האם מילים יכולות לפגוע? מדוע הן פוגעות?

מתחילים מחדש – נבקש מהתלמידים לספר במה היו רוצים
להתחיל מחדש בחודש הקרוב.
נבקש מהילדים שיספרו על מקרים בהם הרגישו חוסר
שביעות רצון מהדרך שבה הם פעלו ושהיו רוצים להתחיל
מחדש :להתחיל ציור מחדש ,להשלים עם חבר ולהתחיל
מחדש ,להתחיל משחק מחדש ,וכו' .נשוחח על ההרגשות
המלווים מצב של התחלה מחדש.
33

ראש השנה
הבעת משאלות הלב לקראת השנה החדשה :ניתן לערוך
במתודות שונות כמו עץ המשאלות ,תיבת המשאלות,
בלונים פורחים וכו'.

חנוכה
קלפים לחנוכה עם שאלות רלוונטיות:
דמי חנוכה :לאיזו מטרה הייתי רוצה לתרום מכספי האישי.

כיצד אחרים משמחים אותי?
איך אני משמח אחרים?

יום הזיכרון
מעגל של שיח רגשי סביב עצב.
מעגל של שיתוף בחוויה – שיתוף של אחד מילדי הכיתה על
קרוב משפחה שנפל בקרב.

גיבורים :מיהו הגיבור שלי? אדם שאני רואה בו גיבור ,ומדוע.

יום העצמאות

נס :שתפו בדבר טוב שקרה לכם לאחרונה.

אהבת הארץ – שיתוף בחוויה המבטאת את אהבתי לארץ
ישראל.

'באנו חושך לגרש'ֶ :הרגל או דבר לא-טוב ,בי או בעולם ,שאני
רוצה להיאבק בו.
מלחמת המכביםֵ :ערך שהייתי נלחם בעבורו.

ט"ו בשבט
על תהליכי צמיחה גדילה והתפתחות:

עצמאי בשטח – האם אני עצמאי? איך זה בא לידי ביטוי? מה
הייתי רוצה לשפר בתחום זה?

יום השואה
רגש שמעלה בי היום הזה.
מושג או אסוציאציה שמזכיר לי יום השואה.

מה צמח בי השנה? במה גדלתי? מה נבל?
על פרי העץ – התוצר:

איזה מסר מיום השואה אתם לוקחים לחיים שלנו היום.

דבר שאני מפיק מעצמי וגם אחרים נהנים ממנו.

מדרש תמונה (בהתאם לגיל) .למשל :ציור שצויר בעקבות
השואה ,או ציור של ילד בזמן השואה.

פורים
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כיצד אני משמח את עצמי?

פסח

שמחה.

שאלות הקשורות לפסח ולערכים העולים ממנו:

מה משמח אותי?

מה מסמל חג פסח בעבורך?
35

"והגדת" – ֵאילו מסרים חשובים מעניק הדור המבוגר לדור
הצעיר?
מנקים את הלב – איזו מילה היית רוצה להפסיק לומר?
מנקים את הבית – איזו מלאכת ניקיון אהובה עליך ואיזו הכי
לא אהובה?...
חירות וחופש – מתי אתה מרגיש חופשי?

יג

מעגלי שיח
לקראת התעודה

אם מחלקים אצלכם מתנות בפסח – מה היית רוצה לקבל?

התבוננות בעין טובה על עצמי – במה התקדמתי במחצית הזו?
השנה?

שבועות

לדון את עצמי לכף זכות – מה הן נקודות הזכות שלי? במה
פעלתי טוב ונכון...

לּו הייתי במעמד הר סיני – איך הייתי מרגיש?
לאיזו מצווה מהתורה יש נוכחות משמעותית בחיים שלי?.

יגעת ומצאת תאמין – כיצד פעלתי לאורך המחצית? מה
עשיתי? על מה יגעתי? מה היה התהליך שעברתי? איזו דרך
עשיתי מתחילת השנה ועד היום? מה עזר לי בדרך?

התעודה כתהודה – בשלושה שלבים:
התבוננות :קוראים בנחת את התעודה (בישיבה).
שואלים שאלות :במה אתה גאה? ממה אתה מרוצה? מה אתה
רוצה לשנות? מקשיבים בעניין לתשובות.
בחירה :בוחרים עם התלמיד יעד לשיפור מתוך התעודה.
היעד יכול להיות בתחום הלימודי ,החברתי ,ההתנהגותי,
התפקודי או הרוחני.
מיקוד :מגדירים עם התלמיד  2-3פעולות ממוקדות ליישום.
כל פעולה שנבחרת צריכה להיות:
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.

אחיובית – מנוסחת בצורה חיובית ,כגון "להביא ציוד",
ולא "לא לשכוח ספר".

.

במדידה – פעולה הניתנת למדידה והערכה לאחר
הביצוע ,כגון "לענות או לשאול שאלה בשיעור" ,ולא
"להשתפר בלימודים".
37

.

גתלויה בתלמיד – פעולה שעשייתה תלויה בתלמיד,
כגון "בקשת עזרה בשיעורי בית באחריותי" ,ולא
"המורה תשלח במייל תזכורת לשיעורי בית".

קוראים בשם לרגשות שלנו
המנחה יפזר על רצפת החדר כרטיסי רגשות* ויבקש מן
המשתתפים 'לטייל' בחדר סביב הכרטיסים ,ולהתיישב ליד
הרגש החזק ביותר שמהדהד בתוכם בהקשר של התעודה.
המנחה ישקף את התמונה האנושית שהתגבשה (ליד איזה
רגש עומדים הכי הרבה תלמידים ,ליד איזה רגש אף אחד לא
עמד ,רגשות חיוביים/מחזקים ,רגשות שליליים/מחלישים).
*) כרטיסי הרגשות :אשמה ,בושה ,כעס ,דאגה ,שמחה,
תסכול ,התרגשות ,חשש ,צפייה ,עצב ,מתח ,פחד ,לחץ,
שלווה ,התלהבות ,אושר ,קבלה ,אהבה ,הפתעה ,סקרנות,
שעמום ,אדישות ,זעם ,חרטה ,צער ,תקווה ,קנאה ,ייאוש,
אכזבה ,בדידות ,בטחון ,גאווה ,בלבול ,הודיה ,חמלה ,חוסר
אונים ,חוסר עניין ,שביעות רצון.
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מטרות:
לזכות את התלמידים בחוויה מעצימה המעניקה תחושת ערך
ַ
עצמי טובה.
לעודד את התלמידים להתבונן על הזולת בעין טובה ולפרגן
'מילה טובה'.
עזרים:
פתקי  memoriesאו פתקים מעוצבים כמודגם להלן.
מספר הפתקים הנדרש – מספר תלמידי הכיתה בחזקת .2
הערה:
כתיבת משוב חיובי לכל החברים אורכת זמן רב .רצוי
להנעים את האווירה בעזרת מוזיקה ,כיבוד קל ועוד.
אפשרות  – 1פתק לדוגמה:
תכונה שאני אוהב אצלך:
למדתי ממך ש:
אתה מיוחד מפני ש:

רק מילה טובה...

אפשרות  – 2לכיתות הנמוכות:

פעילות כיתתית של הערכה הדדית לקראת חלוקת תעודות

אפשר לצייר ציור אישי לחבר:

רציונל:

ציור המביע תכונה שאני אוהב אצל חברי.

הערכה הדדית של חברים עשויה להיות דרך-העצמה רבת
עוצמה עבור התלמידים.

ציור המסמל מעשה טוב שחברי עשה עבורי או עבור ילדי
הכיתה.

לקראת סוף המחצית ,בטרם כתיבת התעודות ,מומלץ לקיים
בכיתה פעילות של משוב הדדי ,תוך שימת דגש על משוב
חיובי.

ציור המביע את תחושותיי כלפי אותו חבר :אהבה ,דאגה,
געגוע ,גאווה ,וכו'.
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איך נוכל לשמור על קשר עם חברי הקבוצה? התלמידים יעלו
רעיונות.

יד

מעגלי שיח
לפרידה

פרידה היא תהליך שלא מתרחש ביום האחרון ,אלא במהלך
תקופה מסוימת .רצוי לעבד את הרגשות ,התחושות והחוויות
שסביב הפרידה.
הצעה להפעלות:
1 .1תלמידי הכיתה מסתובבים במרחב ונפרדים זה מזה לפי
הנחיות משתנות :במילה ,בתנועה ,בהבעת פנים ,ועוד.
למשל ,בכל פעם שהמורה מוחא כף ,התלמידים נעצרים
ולוחצים יד לחבר שלידם .שתי מחיאות כף – ממשיכים
בדרך.

מעגלי שיח לסוף יום
מחשבה שאיתה אני מסיים את היום.
דבר חדש שלמדתי היום (אם יש).
שאלה שהתעוררה בי במהלך היום.
רעיון שצץ לי היום ואשמח לשתף.
רגש שהרגשתי היום בכיתה /בלימודים /בחברה ,ואני רוצה
לשתף אתכם בו.
כוח שהשתמשתי בו היום בשיעור /בהפסקה /בלימודים/
בחברה /ביני לבין עצמי.
מעשה טוב שעשיתי.

2 .2לכל תלמיד יוצמד דף על גבו וחברי הכיתה יעברו
ויכתבו מילה למזכרת או יציירו ציור קטן למזכרת על
גבי חבריהם.

מעשה טוב שעשו בעבורי.
שיתוף ברגע של אושר  /שמחה שהיה לי היום.
למדתי היום ש...
אני הולך הביתה עם...

רעיונות למעגלי שיח:
התלמידים יחשבו וישתפו – ֵאילו רגשות עולים בנו בזמן של
פרידה?
איזו מילה טובה אוכל לומר על הקבוצה ועל מה שחוויתי
השנה?
אני אתגעגע ל...
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ביבליוגרפיה:

הכתוב בחוברת זו הינו ליקוט מחומרים מצוינים שיצאו לאור
על ידי גורמי מקצוע:
•טיפוח ניהול השיח /משרד החינוך
•מעגלי הקסם /משרד החינוך
•חוברת הדרכה שפ"י המנהל לחינוך התיישבותי .כתבו :רות שיר ורותי תוינה
•החוברת מתעודה לתהודה פרק הכשרת הלבבות
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A3B86E19-EF58-49FD-B6956038B18124F4/183211/1903.pdf

מאמרים
מודל להנחיית דיון רגשי בקבוצה -חלי ברק שטיין
https://www.hebpsy.net/me_article.asp?id=93&article=1479

טכניקות דיאלוג בהנחיית קבוצות – חלי ברק שטיין
https://www.hebpsy.net/me_article.asp?id=93&article=1480

עבודה עם התנגדויות בקבוצה -חלי ברק שטיין
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/
meytaviyut/yeda/HitnagduyotBeKvutza.htm

אומנות ההקשבה אבני ראשה -ד"ר עודד בן מנחם
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/hakshava.pdf
הקשבה מודעת -סרטון TED
_https://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen
better?language=he

כלים
שאלות לעבודה עם קלפים -טלי ויטנברג (היכרות ,טיפול במשבר בקבוצה ,משוב ,סיכום ופרידה).
מתוך האתר לב לדעתhttp://www.levladaat.org/content/359 :
ניהול דיון בכיתה – חגית גברעם (רעיונות למשחקים המעוררים דיון) .מתוך האתר לב לדעת:
http://www.levladaat.org/content/358

נספחים:

נספח 1

הסבר כללי השיח שנבחרו:

שבעת כללי השיח במעגל
•הסבר חוקי השיח במעגל תוך דגש כי אין לעבור על
החוקים המהווים מעין תמרורים.
•קיום דיון על משמעותו של כל אחד מהכללים שלהלן
ובחירת מספר מצומצם של כללים שרוצים לאמץ:

כלל א:
מיד בתום דבריו של הדובר ,פונים לדובר הבא ,על-פי סדר
הישיבה.
כלל ב:
יש לשמור על מתן מסגרת זמן שווה לכל דובר ,אפשר
להשתמש בשעון חול.
כלל ג:
יש לאפשר לכל משתתף לדבר ללא הפרעות שאלות ,הערות,
הארות וכו'.

לכל אחד
יש זכות דיבור
על-פי סדר
הישיבה.

יש לאפשר
לדובר לומר
את דבריו ללא
הפרעה.

יש להקשיב
לדובר תוך
שמירה על קשר
עין איתו.

מה שנאמר
במעגל – נשאר
במעגל.
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לכל דובר
יינתן זמן
דיבור שווה.

ניתן לדלג על
תורו של מי
שאיננו מעוניין
לדבר.

אחר:

כלל ד:
יש להאזין לדובר ולהקפיד על שמירת קשר עין.
כלל ה:
תלמיד שלא מעוניין לשתף את החברים ,רשאי לבקש
שידלגו על תורו.
כלל ו:
יש להקפיד על סודיות ולא לשתף אחרים בדברים שעלו
במעגל.
כלל ז:
ניתן לקבוע כלל/ים נוסף/ים שעליהם מחליטים חברי הקבוצה
ביחד.
למנחה:
רצוי למנות מנחה שבפתיחת השיחה יזכיר את הנושא ואת
הכללים  -ובמקרה שהכלל מופר ,ירים את הכרטיס ובו הכלל
שהופר .מומלץ שבהתנסויות הראשונות המורה תנחה את
השיח.
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>
זיהוי ה
> ה גורמים
לחסבהרת תחו העלו
לי
ם
ל
ח
מים שות
> הצע בשיח / .מחש סום את
בות ביחס השיח.
די ת דר
אלוג מק כים ח
לו
דם .פיות ל
המשך
דות.
עוד
מ
ילים סרי
ובמ במ
אים ולא
מת אני"
בטון רי "
ש מס
שימו ש ב
> > שימותה".
"א

מבוסס על תוכנית לטיפוח
תקשורת בין אישית בחינוך היסודי.
משרד החינוך

>
הבע
>י תע
> ב צירת ניין
ב
יר קש דו
שא ור ר בר ו
לות הבנ עין בנו
הבה ת המ עם הד שא
רה .סרים ובר
בא
מצ
ע
ו
ת

נוהל שיח
רגשי וערכי

> התיי
> חסות
שימוש ב ממוקד
בי
ת לתכ
>
שימוש ב טויי הסכמה נים ש
ש
עולים
אלות הבהר או אי הסכמ בשיח.
ה והרח ה.
בה.

> שיתוף מושכל ברגש ,מחשבה ,עמדה ודעה
אישית.
> שימוש במילים המבטאות רגשות,
מחשבות ודעו.
> שיתוף המתחשב במקום בזמן
ובקהל המאזינים.

ובירור
ם לשיח
שותפי
ברי ה
שנשמע
זי
> סיכוםעודת דבריהם .המרכ
גש של
הרעיון שבה /ר
משמ על
ה למח
> חזרה השער
> מציע
שואל
האחר ר בטון
> נאמ

3

4

1

2
> הקשבה עד לסיום דברי האחר ללא
השמעת הערות.
> שפת גוף נינוחה המשדרת כבוד
לאחר.

>>>
קד.
מו
היר ומ קהל
ב ל
ת
אופן רו
עיון ב ם ברו גיל.
הר מילי אם
ח ב ת
ו
מ
> ניסו ימוש נים,
> ש אזי
המ

>
שי
למע מוש
> שה במי
ו מתן ולא לים
לה מ לא עני
> תפת שוב ישי יניו
ה קבלת ח .המ ות ת ה
אפ הדו מת
שיח מ
שר ל בר .ייח
שנאמ  -הת שוב
מ
סות
רו ו ייח באו
לר
קבל
לל
עיון
לא סות פן ה
מוד
לנו עני מא
תן יני פש
המשות לד ר א
ב .ברי ת קי
ם דום

נספח 2
מעגל הסטנדרטים

נספח 3
קלפי חוזקות

5
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מורתי היקרה  /חלי ראובן
בתחילה,
ייכנס הילקוט שלי
לכיתה.
אחריו,
הבגדים המתרגשים
לחזור לבית הספר.
אחרי הבגדים
איכנס גם אני
ואחפש לי איזה כיסא
להניח עליו
את החששות שלי,
ומקום קטן
לדעת
שאת רואה אותי בליבך
ושיש לי,
בתוך העיניים הטובות שלך,
מרחב לצמוח בו,
כל יום מחדש.
שלך באהבה,
תלמיד אחד
ויחיד

