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 רוצה להיות שייך
 

 על אודות תחושת השייכות

של הפרט לחוש שייך ובעל  צורך בסיסי וקיומיהנה תחושה סובייקטיבית המביעה  תחושת שייכות

ערך. לכל אדם מספר מעגלי שייכות כמו: משפחה, כיתה, שכונה, עיר, ארץ, ההולכים ומתרחבים 

 עם התפתחותו האישית. 

ת לו לבסס ולברר את זהותו העצמית באמצעות שאלות הקבוצה אליה משתייך הפרט מסייע

כמו: מי אני? לאן אני שייך? במה אני ייחודי? במה אני שונה מהאחר? יחד עם זאת, ניתן 

 להשתייך לכיתה, לקבוצה, לחבורה ועדיין לא לחוש תחושת שייכות.

רב בני גילם הספר היסודי משקיעים אנרגייה רבה במציאת מקומם החברתי בק-ילדים בגילאי בית

על מנת להרגיש שייכים ומועילים. חוסר הרצון של חבריהם לשתף אותם במהלך משחק, פעילות 

חברתית ו/או תכנון אירוע מסיבות שונות )"כבר התחלנו במשחק", "הוא לא יודע את הכללים", 

ו עלולה עלול לגרום לתחושת דחייה ואי שייכות. דחייה ז "אנחנו לא צריכים עוד משתתפים" וכו'(,

 להוביל למצבי קונפליקט בהם ה"דחוי" והקבוצה עלולים להשתמש באלימות מילולית ופיזית.

שיח על אודות זהות, שייכות וקבוצה עשוי לסייע בבירור מקומם של הפרטים בקבוצה ובטיפוח 

 התורם לתחושת שייכות.אקלים 

 
 מסרים מרכזיים בפעילות "רוצה להיות שייך": 

 

 ובמעשים. במילים מתחשבים באחר/ים

 

 כולנו רוצים להרגיש שייכים.
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 מהלך ההפעלה
 

 

 

 במליאה

 התבוננו באיור, שוחחו אודותיו ובנו סיפור אירוע משותף תוך התייחסות לשלבים הבאים:

 א. בונים סיפור אירוע

  באיור? רואיםמה    

  המופיעות באיור?  הדמויותמי הן 

 מתרחש האירוע המתואר?  ומתי היכן 

 . בוחנים את התנהגויות השותפים באירוע ב
 תוך התייחסות לשאלות הבאות: ספרו את סיפור האירוע בעקבות האיור

  הסבירו.באירוע?  נפגעמי לדעתכם   

  תארו את  התנהגותו/ם.באחרים?  פגעמי לדעתכם  

  השפיעו על האירוע?  בסביבה כיצד הדמויות הנוספות שהיו 

 בקבוצות

פוגע/ים, נפגע/ים,   -כשכל קבוצה תייצג את אחד השותפים באירוע  התחלקו לקבוצות, . ג

 סביבה:

  הדמות שאותה אתם מייצגים? חשבה/אמרה/עשתהשערו: מה 

  הדמות להתנהג כך? מה דעתכם על בחירה זו? בחרהשערו: מדוע 

 במליאה

 . מציעים התנהגויות המסייעות לשמור את הכוח למשהו טוב       ד

 באירועם על אודות המחשבות/האמירות/המעשים של השותפים הציגו את השערותיכ. 

  באירוע המתואר זהו את המחשבות/האמירות/המעשים שעזרו לשמור את הכוח למשהו טוב

 והסבירו מדוע. באיור

  בהם מישהו רוצה  באירועים דומיםהעלו התנהגויות המסייעות לשמור את הכוח למשהו טוב

הפסקה, במשחק, בפעילות חברתית, בתכנון אירוע להצטרף לפעילות של אחרים במהלך ה

 וכד' )התייחסו לתפקידם של המשתתפים בפעילות וכן לרוצים להשתתף בפעילות(.  

 רוצה להיות שייך
 מומלצת לכיתות הנמוכות –אפשרות א' 
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 קובעים כללים ומיישמים  –. מהלכה למעשה כאורח חיים ה

. ציירו/כתבו כלל או שניים שיעזרו לכם לשמור את הכוח למשהו טוב כשאתם מעוניינים 1

לות של אחרים וכשאחרים מעוניינים להצטרף לפעילות שלכם, במהלך להצטרף לפעי

 ההפסקה, במשחק, בפעילות חברתית וכד'. 

 בקביעת הכללים התייחסו ל:

 א. היבטים שיתרמו לשיח מכבד: 

ידי -טון הדיבור, אופן הפנייה, חילופי הדברים בשיח, סוג ההצעות וההסברים שניתנו על

 הצדדים.

 ות בצורכי השותפים:ב. התנהגויות המתחשב

 שפת הגוף, המעשים, גילויי קבלה, גילויי התחשבות ועוד.

 הספר.-. בררו מה יסייע לכם ליישם כללים אלה בחיי הכיתה ובחיי בית2

 . הוסיפו כללים אלה ל"צרור המפתחות לחיים" הכיתתי שלכם )ראו חוברת ראשונה בסדרה(.3
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 במליאה  

 שויים להתרחש כשמישהו רוצה להצטרף לקבוצה העוסקת בפעילות העלו קונפליקטים הע

חברתית או לימודית כמו: משחק בהפסקה, תכנון אירוע, הכנת פרויקט משותף וכד' 

)התייחסו להתנהגותם של המשתתפים בפעילות וכן להתנהגותם של המבקשים להצטרף 

 לפעילות(.  

 ?מדוע עלולים להיווצר הקונפליקטים שהעלתם 

 חד מהקונפליקטים שהעלתם וספרו את סיפור האירוע.בחרו א 

  אירוע שסיפרתם עליו וכתבו זאת בתרשים הבא:בזהו את השותפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקבוצות 

 פוגע/ים, נפגע/ים, סביבה:  -התחלקו לקבוצות, כשכל קבוצה תייצג את אחד השותפים באירוע  

 ם באירוע. תארו את המחשבות/האמירות/המעשים של הדמות שאתם מייצגי 

  העלו התנהגויות שיסייעו לשמור את הכוח למשהו טוב כשאתם רוצים להצטרף לפעילות של

במהלך ההפסקה, במשחק, בפעילות וכשאחרים מעוניינים להצטרף לפעילות שלכם אחרים 

 חברתית, בתכנון אירוע וכד'. 
 

 נפגע/ים

 סביבה

 ע/יםפוג

 רוצה להיות שייך
 מומלצת לכיתות הגבוהות –אפשרות ב' 



 משרד החינוך התרבות והספורט
 המינהל הפדגוגי

 מוסדות חינוך –אגף א' 
 האגף לחינוך יסודי

 המחלקה לחינוך לחיים בחברה
 

 , ירושלים2רבות והספורט, האגף לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה, דבורה הנביאה משרד החינוך הת

 www.education.gov.il/mashehutovלהורדת חומרים יישומיים בנושא: "תשמרו את הכוח למשהו טוב"  

 www.education.gov.il/yesodi/hevra_tochnit1.htm":  ו'-ישית בכיתות א'א-טיפוח תקשורת ביןלהרחבה: "

6 

 במליאה

ת המסייעות לפוגע/ים, לנפגע/ים, ולסביבה לשמור את הכוח למשהו טוב . דווחו על ההתנהגויו1

 ורשמו זאת בתרשים הבא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . בחרו שני היגדים מתוך הרשימה הבאה ודונו בכל אחד מהם.2

 ולחשוב אחרת במהלך אותו אירוע.  להרגישכל אחד יכול 

 וע?כיצד הרגשות/המחשבות שלי ושל האחר משפיעות על התפתחות האיר 

 ?מדוע חשוב להתייחס גם לרגשותיהם של אחרים באירוע? כיצד ניתן לעשות זאת 

 שונות לאותו אירוע. פרשנויותהשותפים השונים נותנים 

 ?מה גורם לכך שכל שותף יתייחס אחרת לאותו אירוע 

 ?כיצד הפרשנויות השונות של השותפים השונים משפיעות על התפתחות האירוע 

 
 

 תנהגות ש"שומרת את הכוח למשהו טוב".בה לבחורבאחריותנו 

 ?האם בכל מצב קיימות מגוון התנהגויות מהן ניתן לבחור 

 ?למה כדאי לחשוב לפני שמחליטים באיזו התנהגות לבחור 

 

 

 

 

 

 

 פוגע

 

 

 

 

 

 

 נפגע

 

 

 

 

 

 סביבה

 שומרים את
הכוח 

 למשהו טוב
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 .במילים ובמעשיםמתחשבים באחר/ים 

 ?אילו מילים/מעשים עשויים להביע התחשבות באחר הרוצה להצטרף לפעילות 

 שים שציינתם עשוי להשפיע על תחושת השייכות של השותפים כיצד השימוש במילים/מע

 ?השונים

 .מרגישים שייכיםכששותפים לפעילות קבוצתית 

 ?האם חשוב שילדים ירגישו שייכים? מדוע 

  ?האם תמיד כשמשתפים מישהו הוא מרגיש שייך? מתי הוא ירגיש שייך/לא שייך 

 מה עוד ניתן לעשות על מנת לגרום למישהו להרגיש שייך? 

 לוקחים אחריות ושומרים את הכוח למשהו טוב –מהלכה למעשה 

. נסחו כללים שיעזרו לכם לשמור את הכוח למשהו טוב כשמישהו מעוניין להצטרף 1

 לפעילות של אחרים במהלך ההפסקה, במשחק, בפעילות חברתית וכד'. 

 בקביעת הכללים התייחסו ל:

 א. היבטים שיתרמו לשיח מכבד: 

ידי -פן הפנייה, חילופי הדברים בשיח, סוג ההצעות וההסברים שניתנו עלטון הדיבור, או

 הצדדים.

 ב. התנהגויות המתחשבות בצורכי השותפים:

 שפת הגוף, מעשים, גילויי קבלה, גילויי התחשבות ועוד.

 . בררו כיצד תוכלו לשמור את הכוח למשהו טוב במקרים בהם יופרו הכללים שקבעתם.2

 הספר.-פרסמו זאת בבית    

 אישית-פעילויות מתוך סדרת החוברות בתכנית לטיפוח תקשורת בין -להרחבה 

 שם ההפעלה מודל ההפעלה ציר הפעילות

ניהול שיח אודות נורמות  דיון  בעקבות כרזה
 התנהגות מקובלות בהפסקה

. "פסק הזמן שלנו" כרזה 22
 ב'(  4-3)חוברת   4מספר 

שימוש בקומיקס כנקודת 
 שיחת בעיהמוצא  לניהול 

שיח מובנה לזיהוי ולהגדרת בעיה 
 בהתייחס לנקודות ראות שונות. 

 . "מה הבעיה?!" 02
 ב'( 9)חוברת 

מתכננים פעילות חברתית 
הבוחנת את אפשרויות 

שילובם של כל/רוב חברי 
 הכיתה/קבוצה

שיח על אודות קבוצה, תפקיד, 
פעילות חברתית, עזרה, סובלנות, 

 שייכות, אחריות.

כות להיות שותף . "הז22
בפעילות חברתית"   )חוברת 

11) 
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 מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי –שמש זהבה פיתוח, כתיבה ועריכה: 

 וצוות המחלקה: בלבין שושי, הוכמן טלי, סגל טובה, צאירי אורית, רביב נעמי                               

 http://www.education.gov.il/mashehutovומיים בנושא: כתובת האתר להורדת חומרים ייש

  http://www.education.gov.il/yesodi/hevra_tochnit1.htmהצעות נוספות לדיון ולהרחבה:  

 

 yesodi@education.gov.ilכתבו אלינו למחלקה לחינוך לחיים בחברה   –לפרטים נוספים אודות התכנית 

http://www.education.gov.il/mashehutov
http://www.education.gov.il/yesodi/hevra_tochnit1.htm

