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 היכרות עם הכלי:להתנסות וסדנא ל

 ..."והילד הזה הוא אני - פותחים חלונות"

 להעמקת ההיכרות בקבוצה/בכיתה ולטיפוח תחושת השייכות

 
 :"פותחים חלונות" על אודות הכלי

 קצר ולעניין...

כלי לשיח על אודות נושאים ידועים ומוסכמים במטרה לזהות חיבורים הכלי "פותחים חלונות" הנו 

יקות בקרב חברי קבוצת ההשתייכות. בחינת חיבורים וזיקות אלה תורמת לביסוס תחושת השייכות וז

 תוך העמקת ההיכרות. 

 

 להיכרות עם הכלי ולמימושו:המהלך המוצע 

 המהלך: טרותמ

 אחר( ת הוריםועדה/בחדר מורים/הנהגו)בקבוצה/בכיתה/ב בין חברי קבוצת ההשתייכותההיכרות  עמקתה/

 מעולמו האישי של כל אחד מהם. ןות ותחומי עניית זוויבאמצעות חשיפ

 .איתור נקודות חיבור ותחומי עניין משותפים בין העולמות האישיים של חברי קבוצת ההשתייכות 

  על תחושת ובחינת השפעתם ת האישיות לבין הזהות הקבוצתיזהויות הקשרים שבין הבירור

 השייכות.

  רור תרומת מימושם להעמקת ההיכרות חלונות" וביבחינת העקרונות שבבסיס הכלי "פותחים

 כשלב בביסוס תחושת השייכות.

 אישי -שלב א' 

 לכל משתתף.פותחים חלונות" חלוקת הכלי " 

  דברים האהובים עליו ביותרשל הכלי בכל אחת משש הצלעות משתתף מתבקש להשלים כל :

 אירוע/חוויהאיפה, לום, שתחום עניין, חבעל חיים, מאכל, תחביב, מקום, דמות, אחר )

  ת ועוד(./משמעותי

 ו או מאותו תחוםזהה לשל תחביבשכתב  אחדמשתתף  בקבוצהאתר כל משתתף מתבקש ל . 
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 זוגות -שלב ב' 

 המציינות את התחביב זו לצד הכלי צלעות את שתי חברו יתחביב זהה כתבו משתתפים ש שני

חביב זה? מתי ובאיזו תדירות הם בתמדוע בחרו לעסוק : על אודות התחביבפגשו לשיח ייו זו

 ווים לעיסוק בתחביב זה ועוד.מהן הרגשות הנל עוסקים בו? היכן? עם מי?

  שיכול להתחבר זוג נוסףאתר בקבוצה מתבקש לשנפגש לשיח בעקבות תחביב משותף כל זוג 

 .הכלי שחיברו לאחת או יותר מצלעות

 
 רביעיות -שלב ג' 

 

  מחוברים בצלעותיהם הפריסה של ארבעה משושים רו זוגות שאיתרו צלעות זהות ייצשני

 נקודות החיבור השונות בין המשושים האישיים.וישוחחו על אודות  השונות

  אליה הם עשויים  קבוצהכל ארבעה משתתפים שנפגשו לשיח בשלב זה מתבקשים לאתר

 להתחבר באמצעות הצלעות השונות.

 

 קבוצות גדולות יותר -שלב ד' 

 ייצרו פריסה רחבה של השונות שזיהו נקודות חיבור לקבוצות נוספות  רביעיות המשתתפים

 שושים המחוברים בצלעותיהם הזהות.מ

  נקודות החיבור :וישוחחו על אודות "מפת הקבוצה"יתבוננו בהקבוצות שייווצרו משתתפי 

 בכל משתתף.שהמייצגות את הייחודי והאחר  שונותוהצלעות ה

 

על מנת לדון בכל שלב ץ לקצר את הזמן המוקדש לשיח : לאחר שלב הזוגות מומל)למנחה 

 במליאה במשמעות זמן זה ובתרומתו להעמקת ההיכרות(
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  במליאה

 "פותחים חלונות":כלי בעל אודות ההתנסות שיח 

 תרגילשל הבשלבים הראשונים שהיו לכם  תחושות ולמידות ציינו. 

 בעקבות ההתנסות       

למה עימה/שריגשו אותי/שהפתיעו אותי, תחושה נרים שאהבתי/שגרמו לי דב תחושות:

 התחברתי? מה הקשה עליי? ממה העדפתי להימנע? ועוד.

, על אחרים בקבוצה, על שיח בכלל ועל עצמי בקבוצה דברים שגיליתי על עצמי למידות:

 ועוד. בעקבות דברים הקרובים לעולמי האישי

מאחד , היכרותכמו: העמקת הטים היב למנחה בעקבות תשובות המשתתפים מומלץ להדגיש)

עצמי זוויות בזהותי אני מברר ל -פתיחת חלון לעצמי כפרט ומייחד, התחברות על אף השונות, 

 (.את המחבר ביני לבין האחר זהותיותר ל וממקום זה קל

 

 מה היה בהם שאפשר זאת? .מכוונים להעמקת ההיכרות זמןהכלי והשיח שהוא מ 

 :מקת ההיכרותהמאפשר הע בבסיס הכלישהעקרונות 
 

כל פרט . זהותוב שונות זוויותחשיפת  יםתכנים מעולמו האישי של הפרט מאפשר - סוג התכנים

חשוב כיתה קבוצה/בבו, לעיסוקיו ולאפשר הצצה מבוקרת. לאהבותי לון לעולמו,מוזמן לפתוח ח

 למלא. שהם יידרשו "חלונותלזהות נושאים הקרובים לעולמם של הלומדים ולציין אותם על גבי "ה
 

 בעולמו של הפרט. היבטים מגוונים וזוויות שונותהתכנים משקפים  - גיוון בתכניםה
 

שולחנות או אמצעים חוצצים  ללא מרחבתנועה ומפגשים ב - )setting)סביבתיים התנאים ה

 אישיים הקרובים ללבו של האדם. שיח בנושאים מאפשריםאחרים 
 

הקצות קבוצות בעלות עניין משותף חשוב ליצירת בהתחברות ובכל שלב ב -  לשיחשהוקצה זמן ה

 "חלון שנפתח" לאישיותו של הפרט.חיבור ולשיתוף סביב הלשיח על אודות נקודות הזמן 
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 ת ההיכרות ביניכם עשויה להשפיע על תחושת השייכות שלכם להעמיק אם כיצד ההזדמנות שקיבלת

 לקבוצה?

 :מהעמקת ההיכרות לביסוס תחושת השייכות

הדומים לי בהיבטים בקבוצה אחרים והידיעה שיש אחרים משותפים לי ולתחומי עניין  זיהוי"

 ."מסייעים לי לחוש שייךמסוימים 

 

מו/ם של "כשאני מזהה נקודות חיבור בין עולמי האישי והדברים הקרובים ללבי לבין עול

שייכות תחושת ה ומתחזקת וכך מתבססת האחר/ים, קל לי לפתוח בשיחה סביב השווה והשונה

 ".שלי

 

מתגבשת  ,"כשמקבלים הזדמנות להכיר את הפרטים השונים בקבוצה סביב מאפיינים זהים

 הזהות הקבוצתית וכל אחד מהפרטים חש שייך לאותה זהות".

 

  במי זה תלוי? -ביסוס תחושת השייכות  

בקבוצה פרטים אליהם הוא יכול להתחבר באחריות הפרט לאתר  - אחריות הפרט והקבוצה

 ודות שונות. באחריות הקבוצה לתת מקום לגיטימי גם למייחד.בנק

באחריות המורה לספק לפרט ולקבוצה הזדמנויות להעמקת ההיכרות ולשיח על  - אחריות המורה

 אודות הזהות האישית והקשרים בינה לבין הזהות הקבוצתית.

  המצורףהצגת השקף       
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 שקף סיכום למנחה
 

 :ים חלונות"על אודות הכלי "פותח
 

 תבקבוצהכלי "פותחים חלונות" מאפשר התבוננות עצמית בתחומים הקרובים ללבו של כל חבר 

 ההשתייכות והעשויים לשקף מעט מעולמו האישי: העדפותיו, עיסוקיו, בחירותיו, אהבותיו ועוד. 

הלכם כל התבוננות עצמית זו מהווה הכנה ליצירת מפגשים יזומים בין החברים השונים בקבוצה במ

אחד מהם מוזמן לפתוח צוהר אל עולמו האישי ולזהות את נקודות החיבור לעולמם האישי של שאר 

 החברים בקבוצתו.

העמקת ההיכרות בין חברי הקבוצה,  ניםחיבור מזמהמפגשים אלה והשיח החברתי סביב נקודות 

 בר ויצירת זהות קבוצתית.שונים, שיתוף בזוויות מגוונות בזהותו של כל חהזיהוי השווה והמאחד בין 

השתייכות המאפשרת לפרט להציג את ייחודו לצד זיהוי האפיונים הקושרים אותו לזהות הקבוצת 

 אדם שבזהותו הואאדם "שייך" הקבוצתית תורמת לביסוס תחושת השייכות של חבריה, שכן 

מעגלי השייכות  בין עולמו האישי לבין אפיונייש חפיפה כלשהי המתגבשת במעגלי שייכות חברתיים 

 )עפ"י שנר משה(.שלעולם אינה שלמה  ,אליהם הוא משתייך

 

  ספרי:-יישומים אפשריים של הכלי "פותחים חלונות" באורח החיים הכיתתי/הבית

 בחיבור לעיסוק במושגים/נושאים : 

 , חברות, "תעודת זהות", מאחד ומייחד, אקלים ועוד.תחביבשונות, היכרות, זהות עצמית, 

  למות התוכןעוסביב : 

 .ועוד פנאי, דמויות, מקומות, אירועים     

 בחיבור לתכניות לימודים: 

 חינוך לשוני: 

האישית של הילד או במושגים/נושאים  ובחיבור ליצירות ספרותיות העוסקות בזהות

עיסוק בתת סוגה בעלת מטרה , ספרות-בזיקה לעולם השיחאחרים שפורטו לעיל. 

 תרבותית.-חברתית

: 1אני וזולתי )ציר "אנחנו אזרחים במדינת ישראל"( סעיף  -מודולה א'  רה ואזרחות:מולדת חב

 זהות אישית וזהות חברתית )לכיתה ב'(.

 :בזמנים שונים  

 ו/או ההורים.צוות החינוכי נית/העמקת ההיכרות בקרב הלומדים, ההיכרות ראשו - תחילת שנה
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 .בין חונך לחניך מפגש ראשון/מסכם

וישתף אותם בהעדפות  שלוכל לומד יכין עם הוריו את ה"חלון האישי"  - דיםמפגש הורים ויל

 אישיות ותחביבים.

אפשרות נוספת היא שכל הורה ימלא את חלון ילדו ולהיפך ולאחר מכן ינהלו שיח סביב השווה 

 והשונה במטרה להעמיק את ההיכרות בנושאים הקרובים ללבו של כל אחד מהם.

 הי זהותי האישית במעגלי השתייכות שונים? במה אני דומה לאחרים מ :סביב סוגיות חברתיות

 בסביבתי? מהי הזהות הקבוצתית אליה אני משתייך? ועוד. 

 :שילוב הכלי בסביבה הלימודית 

ר הצלעות בהן התכנים החלונות האישיים תוך חיבויצירת פריסה כיתתית מכלל  :פסיפס חלונות

 האישיים והפריסה הכיתתית לאורך השנה.  שנכתבו זהים. מומלץ לעדכן את החלונות

לומד שיבחר בכך ישתף את חבריו בתשובה לשאלה  -"נחשו מה אני אוהב לאחרונה?"  משחק בוקר:

 זו ויעדכן את חלונו האישי בהתאם.

: יצירת דיאגרמה המשקפת את הנתונים שהתקבלו סקר העדפות/תחביבים/עיסוקים

 בקבוצות/כיתות/ועדות שונות.

  ועוד. כיתה, ועדה, מועצה, חדר מורים לומד, הנהגת הורים :שונותבמסגרות 


