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 מה זה יוצרים שינוי?

מדינות ומיועדת לאנשי חינוך  65 -פועלת בכה"יוצרים שינוי" הינה תכנית חינוכית בינלאומית 

 ניינים לאפשר לתלמידיהם להיות יזמים אכפתיים ומעורבים בקהילה.המעו

מטרת התכנית  היא שכל ילד בישראל יאמין ביכולתו ויוביל שינוי חיובי, בתחומים שמפריעים לו 

  .ובכל מסגרת חינוכיתמכל הארץ בכל גיל  לילדים ובני נוער מתאימה התוכניתורלוונטיים לעולמו. 

 למען פרויקטים מבוססת למידה יטה מובנית למורים ומנהלים, ליישוםוש כלים מעניקה התכנית

חברתית, בארבעה שלבים  ומעורבות יזמות , המאפשרתP.B.Lהחברה, מה שאנו מכנים סופר 

 פשוטים:

 מתבוננים בסביבה ומחליטים מה רוצים לשנות  - להרגישמתחילים ב 

 את הפתרון לבעיה שנבחרהלדמיין ממשיכים ב 

  וליצור את השינוי עשותלואז יוצאים 

 את העולם ונכנסים לתחרות  משתפים 

 

 למה להביא את יוצרים שינוי לבית הספר שלי?

 כי זו דרך פשוטה לעידוד יזמות ומעורבות חברתית 

 כי תהיו חלק מקהילה בינלאומית שיוצרת שינוי 

 כי כל אחד יכול, בכל גיל ובכל מסגרת חינוכית 

  21-מאה הבהנדרשים הכישורים את  תהמטפחעותית משמכי תקבלו כלים ליישום למידה 

 דרך מרכזי פסג"ה ת המוכרת לגמולהשתלמות בית ספריכי זה מוכר כ 

 כי משרד החינוך ממליץ 

 

 התכנית במספרים:

 60 מדינות משתתפות בתכנית 

 300  בתי ספר בישראל 

  מורים פורצי דרך אשר שילבו את התכנית בבית הספר 1,000מעל 

 20,000  כבר יצרו שינוי ילדים 

  זוכה לייצג את ישראל בכנס השנתי הבינלאומי בחו"ל 1קבוצה 

 

 איך מביאים את יוצרים שינוי לבית הספר שלי?

  צרו קשר אנחנו מאוד זמינים 

 היכנסו לאתר הורידו את ערכת ההדרכה ועשו זאת בעצמכם 

  !השתתפו בסדנת הכרות, זה חינם 

 הזמינו השתלמות/הדרכה בית ספרית  
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 צרים שינוי מזווית ראייתה של מורה בישראליו

 שמי עידית. 

 אני מורה חדשה במערכת החינוך )שנתי השנייה!(.

 מעולם המשפט והפסיכולוגיה. -עשיתי הסבה מקצועית מעולם שונה לחלוטין 

 בזמן לימודי לתואר השני בארה"ב, התנדבתי במרכז קהילתי קטן ולימדתי ילדי מהגרים.

 ההוראה.  שם התאהבתי במקצוע

כששבתי לארץ, נרשמתי למסלול הסבת אקדמאים, אשר בסיומו התחלתי את התמחותי 
 בבית ספר בחולון. בית ספר שבו אני כעת מלמדת.

לפני מספר חודשים, במהלך השתלמות, נחשפתי לראשונה לפרויקט מדהים, אשר גילם 
וך התנסות, מתוך עבורי את כל משנת ההוראה שאני מאמינה בה: למידה מתוך עניין, מת

הקניית ערכים מוסריים וערכיים, תחושת מעורבות, הן  -רצון אמיתי לגדול ולהתפתח, ובראש
 לסביבה הקרובה והן כלל עולמית.

 חשף בפני עולם של הוראה מגוונת, מעניינת ומתגמלת.  Design for Changeפרויקט 

דשה, ללא ניסיון קודם, נכנסתי לעולם זה עם חששות כבדים. הלא אני מורה ח -לא אשקר
 שגם ככה קורסת קמעא מעומס העבודה העצום. 

מה אם לא אצליח? מה אם לא אעמוד בצפיות התלמידים? ומה אם לא אוכל לתרום תרומה 
 ממשית?

לא הבטתי  -מדוע המשכתי? אין אני יודעת. אך מאותו הרגע שבו גמלה בליבי ההחלטה
 לאחור.   

 כיתה ו' את מהות הפרויקט וחוקי השיח בכיתה. בשיעור הראשון הסברתי לתלמידי

ערימת דפים חיכתה על השולחנות שלהם. וכשהם עצמו את עיניהם למשך דקות מספר 
 בחשיבה על "מה מציק לי/מה אני רוצה לשנות/לשפר" הרגשתי את זה לראשונה...

 את ההרגשה הזו בבטן...

 כאן. את הפרפרים שמתרוצצים, שמסמנים לי כי משהו אחר מתרחש

 וכך קרה!

 באותו שיעור הפתקים נאספו, וכשקראתי את הבעיות שמציקות להם, צמרמורת חלפה בי.

 -זו שנתי השניה בבית הספר. את מרבית התלמידים הכרתי היטב. אך בכל הזמן הזה 
במרדף אחר מבחנים, עבודות, שעורי בית וציונים שכחתי לרגע כי מולי עומדים אנשים 

 חששות ופחדים.רגישים עם בעיות, 

 

 תלמיד" התנפצה ברגע אחד.-כל מסכת "מורה

נפתחה בפני דלת לעולמם האמיתי, הכמוס, האישי. עולם, שללא פרויקט זה, סביר להניח כי 
 לעולם לא הייתי נחשפת או מוזמנת אליו.

 כאב לי איתם. חלקתי את רגעי הצער איתם.    –כשהם דנו בבעיותיהם 
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חתי איתם, והתרגשתי לראות שאל מול עיני מתפתחים ילדים שמ -כשהם חשבו על פתרונות
בעלי מודעות חברתית גדלה, מתפתחים אזרחים טובים, אחראים ומסורים, הרואים בנתינה, 

 עזרה ושיתוף כערך נעלה.

 עד לשיעור האחרון מעולם לא חשפתי בפניהם כי הפרויקט נושא פרסים. 

 אינני יודעת מדוע.

מוד בו, כי אני לא אעמוד בו. אך החלטתי לספר להם זאת ולהירשם אולי בשל חששי כי לא נע
 לתחרות לאחר שהבנתי, שהרגשתי, את חשיבות הפרויקט עבורי:

 לפני כשבועיים, בשל כשל תקשורתי בבית הספר, נאמר לי כי לא אוכל להמשיך בפרויקט.

להסתכל להם לא ידעתי איך לבשר זאת לילדים! איך אוכל  -במהלך הלילה לא עצמתי עין 
 בעיניים?  

 הרגשתי כאילו אכזבתי אותם. כאילו אכזבתי את עצמי...

 ומטי לפול. -בשניה אחת הרגשתי את כובד חשיבות הפרויקט על כתפי

שבנו  לפרויקט ובעקבות כך החלטתי לרשום  -ימים הדברים הסתדרו  3מיותר לציין שלאחר 
 אותם לתחרות ולספר להם על כך.

ספר שבועות לא רב, לאחר יום קשה ומתיש בבית הספר, שבתי לביתי אני זוכרת לפני מ
 ותהיתי האם עשיתי נכון כשעזבתי את מקצועי כעו"ד. תהיתי האם אני במקום הנכון.

זו הסיבה  -, בשעת הפרויקט השבועית שלנו, ידעתי את התשובה5-וביום שישי, בשעה ה
 מדוע אני עוד פה.

 

 מגיע להם. -אני מקווה שהם יזכו

       אך גם אם לא... אני יודעת שאני כבר זכיתי... 
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 הכרות עם "יוצרים שינוי"

 הכר את...

 לחשוף את הילדים לתכנית "יוצרים שינוי" מנקודת מבטם של המורים והתלמידיםמטרה: 

 מחשב, מקרן, דיסק און קיחומרים: 

 דק' 45משך הפעולה: 

 הנחיות: 

 ילדים רקע כללי על יוצרים שינוי בארץ וכארגון עולמי:הקרינו את הסרטונים הבאים ותנו ל

  קירן ביר סתי מספרת על יוצרים שינוי דרך ילדי הודו

 והתלמידים יוצרים שינוי מנקודת מבטם של המורים

 קירן ביר סתי מספרת על מה זה יוצרים שינוי

  איך שינוי נולד

 אחד יכולכל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2x66mDMtko8
https://www.youtube.com/watch?v=2x66mDMtko8
https://www.youtube.com/watch?v=AjvJRs6kskM
https://www.youtube.com/watch?v=qySj34TbFCQ
https://www.youtube.com/watch?v=qySj34TbFCQ
https://www.youtube.com/watch?v=j1t4eLTPcNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j1t4eLTPcNY&feature=youtu.be
https://youtu.be/8om6sueTvWc
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 יוצרים שינוי

 שינוי יוצרים תכנית עם הכרות :מטרה

 עבודה דפי, מקרן :חומרים

 'דק 45 :הפעילות משך

 :הנחיות

 האסופה -יוצרים שינוי  בסרטון צפייה

  בסרט להם שבלטו הבעיות מהן לרשום/לצייר/לספר לדיםהי את הנחו בסרטון צפייה לאחר

 .דיון בהם וערכו שעלו הנושאים כל את הלוח על רשמו

 : לדיון שאלות

 נושאים אילו עם ?התחומים מהם? שונים לתחומים הבעיות את למיין אפשר האם

 ?הזדהיתם

 

 יהלי בארץ הדמיון

 

 לשנות ביכולתם להאמין – וישינ יוצרים תכנית מאחורי לרעיון הילדים חשיפת :מטרה

 פתקיות (,1)מלל נלווה נספח  יהלי בארץ הדמיון המצגת ,מקרן :חומרים

 ק'ד 45  :הפעילות משך

  :הנחיות

 .1 בנספח המצורף ללבמ אותה ולווה המצורפת המצגת את לילדים הקרן

 רוצים היו הם שגם דברים פתקית על לצייר או לכתוב הילדים את הזמן במצגת הצפייה לאחר

 .שנותל

 .מחברת להדביק כך ואחר עליהם לדון, הלוח על הפתקיות את להדביק ניתן

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ6o0Xnsg9w&feature=youtu.be
https://prezi.com/0jicar8wkkq1/israel-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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 אישי מסע יומן הכנת

   שינוי ריםיוצ בתהליך חווה שהילד' וכו הרגשות, המחשבות, הפעולות תיעוד  :מטרה

 כתיבה כלי, מחברת :חומרים

 (בית כשיעורי אפשרי' )קד 20 :הפעילות משך

 :הנחיות

ם בתהליך יוצרים שלה תוהאישיות החווי את ותעדלעצב יומן מסע אישי בו י מהילדים בקשו

 ?אותי אכזב מה ?אותי הפתיע מה ?למדתי מה ?הרגשתי מה? עשיתי מה: לדוגמא, שינוי

 ?עשותל רוצה עוד אני מה

יומן מסע זה ילווה את הילדים לאורך התהליך ויוכל לסייע בתיעוד ובהמשך בהגשת הפרויקט 

 המתועד.

 

 

  קווה קווה "יוצרים שינוי"

 תרגול צורת החשיבה של יוצרים שינוי מטרה:

 (3(, הוראות קיפול )נספח 2מספריים, דפים, כלי כתיבה, דפי קווה קווה )נספח  חומרים:

 דק' 40 משך הפעילות:

 2לצלם ולחלק את דפי ה"קווה קווה יוצרים שינוי" מנספח  הכנה:

  הנחיות:

  (. 3הנחו את הילדים בשלב ראשון לקפל את הקווה קווה לפי ההוראות )נספח 

  לאחר מכן כל ילד בתורו, בהצבעה, בחירה או לפי הסדר, משחק את משחק הקווה

 קווה ומקריא את התוכן שיצא לו בהתאם למשחק.

 שנבחר הנושא כתבו אותו על הלוח ובקשו מהילדים לעקוב אחר השאלות  לאחר

 המנחות בתוך הקווה קווה. 

  .ערכו מספר סבבים של המשחק, רכזו את התשובות על הלוח ודונו בהם 
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 אופציה נוספת:

  חלקו את הילדים לזוגות. כל אחד פותח וסוגר את הקווה קווה עבור השני שבוחר

 ועונה. 

 תה בתחום שבן/בת זוגך בחר/ה כנושא ואיך בחרתם לפתור את שתפו את הכי

 הבעיה ולענות על השאלות המנחות.

 קווה -הוראות קיפול הקווה

  נייר בצורת ריבוע ועשה קיפולים בחצי האורך ובחצי הרוחב וקח .1

 כל פינה של הריבוע כלפי המרכז וקפל .2

ם הם בכיוון ההפוך אל המרכז )הקיפולי המעויןכל פינה של  ואת הנייר וקפלכו הפ .3

 מהקיפולים הקודמים(

 הפכו את הריבוע לצד השני .4

 של הריבוע כלפי המרכזקפלו את הפינות  .5

 ואח"כ לפתוח חזרה לריבוע את הנייר לחצי באורך וברוחב, 1עכשיו יש לקפל כמו בשלב  .6

ולהתחיל  עכשיו כל מה שנשאר הוא להכניס אצבעות לקיפולי הריבועים הקטנים שנוצרו .7

 לשחק

 

 קווה -וראות משחק הקווהה

 שלבים ליצירת שינוי 4פינות חיצוניות : 4
 משלושים קטנים פנימיים :תחומי חיים שניתן לאתר בהם בעיות 8
 משולשים גדולים : שאלות מנחות להבנת הבעיה 4

 פעולות שניתן לנקוט בהן כדי ליצור שינוי 4ריבוע פנימי :
 

 קווה -הוראות הפעלת הקווה

 בהתאם להוראותקפלו את הנייר  .1
 בחרו מספר .2
 קווה בהתאם למספר -פתחו וסגרו את הקווה .3
בחרו אחד מתוך שני התחומים החשופים. ציינו בעיה שאתם מזהים הקשורה לאותו  .4

 התחום 
 בחרו מספר שוב .5
 קווה בהתאם למספר -פתחו וסגרו את הקווה .6
 פתחו את הלשונית .7
 דםענו על השאלה במשולש בהתאם לתחום שבחרתם בסיבוב הקו .8
 בחרו מספר .9

 קווה בהתאם -פתחו וסגרו את הקווה .10
 פתחו את הלשונית לחשוף את המשולש הפנימי  .11
 השלימו את ההיגד בהתאם לבעיה אליה התייחסתם בסיבובים הקודמים .12
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 אקטיביסט בצ'יק

 איך להפוך לאקטיביסט בכמה צעדים פשוטים, לתרגל את תהליך "יוצרים שינוי" מטרה:

 ם, כדוריםבריסטול, טושי חומרים:

 'דק 45 משך הפעילות:

 הנחיות: 

 שיחה קצרה על מה זה אקטיביזם? מה זה אומר להיות פעיל חברתית? נהלו 

  זורקים כדור אחד לשני כשמחזיק הכדור מעלה בעיה אחת  -במעגל אחד גדול

וזורק לחברו את הכדור, כך עד שכל אחד לפחות העלה בעיה אחת  שמפריעה לו

 .שמפריעה לו

 מתנדב אשר ירשום את הבעיות שעולות על הלוח. יש למנות 

 5-ערכו הצבעה מהירה וצמצמו את הרשימה שעל הלוח למספר קבוצות בודדות )כ 

 בהתאם לגודל הקבוצה(.

 הפעם זורקים את  .. כל קבוצה עומדת במעגלו את הקבוצה כמספר הבעיותחלק

הילדים  הבעיה. הנחו את מצביע על פן אחר שלהכדור מאחד לשני כשכל אחד 

 לאתר את הבעיה הספציפית שאליה הם מתחברים בתוך כותרת הנושא.

 הנושא קשישים   לדוגמא:

הפגיעות שלהם, הבדידות שלהם, הזנחת ניצולי השואה, חוסר ניצול בעיות ספציפיות: 
 וכו' היכולות שלהם, קשיים כספיים

 בריסטול וטושים לכל קבוצה חלקו 

 עיה שהעלו ואת המילים "אני יכול/ה"במרכז את הב וםרשל בקשו מהילדים 

 מכל אחד לצייר את קווי המתאר של היד והרגל שלו/ה ופרצוף סמיילי גדול. בקשו 

 הידיים שלהם  הנחו אותם לרשום בתוך היד שציירו מה הם יכולים לעשות עם
כ"תיקון" לבעיה. בתוך הרגל מה הם יכולים לעשות עם הרגליים שלהם כדי ל"תקן 

 איך הפה והפרצוף יכולים לשפר את הבעיה.  ד פרצוף הסמייליאת הבעיה" ולי

 : בעיית מחזור בקבוקים לדוגמא
 ידיים: יכולים להוציא בקבוקים שנזרקו לפח רגיל 

 רגליים: יכולים ללכת למחזר
 פה: יכולים להעיר לאנשים שלא ממחזרים ולהציע שימחזרו במקום לזרוק סתם לפח

 בריםערכו דיון, שיתוף וסיכום של הד 
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 להרים את החומה

 להמחיש את האיך והלמה של "יוצרים שינוי" דרך סיפור מטרה:

 מחשב, מקרן חומרים:

 'דק 15 משך הפעילות:

 הנחיות: 

  להרים את החומה -הקרינו את הסרט המצורף ולאחר מכן קיימו דיון עם הילדים 

 שאלות לדיון:

 מה קרה בסרט?

 מה הפריע לילדים בסרט?

 כיצד הילדים התמודדו עם הבעיה?

 מה היה הפתרון?

סיכום: תהליך יוצרים שינוי יבקש מכם לזהות את "החומה" שלכם כלומר, מה מפריע לכם? 
לדמיין כיצד "להרים את החומה", לצאת ו"להרים את החומה" ולבסוף לספר לעולם את 

 ת החומה" שלכם.סיפור ה"הרמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIMMuPOT8jQ
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 נקודות מבט

להדגים הלכה למעשה איך שההסתכלות שלנו על העולם תלוי מאד במשקפיים  מטרה:

 שדרכם אנו מביטים עליו.

 (4( לכם קבוצה )לפחות 4כל אחד עם סמל אחד )ראו נספח  –סט פתקים דביקים  חומרים:

 (5בריסטול עם כותרת של מקצוע )נספח 

 'דק 45 משך הפעילות:

 הכנה:

 בכותרת.אחר של מקצוע  על כל בריסטול שם רשמו שם 

 .הדביקו סט שלם של פתקים באופן אקראי על גבי כל לוח 

  חדרהתלו את הלוחות סביב 

 הנחיות: 

 חלקו את המשתתפים לקבוצות. 

  "בקשו מכל קבוצה לגשת ללוח אחד ולארגן את הפתקים בסדר שיספר את "סיפורו

 של אותו בעל מקצוע.

 למה.שיצרו ולהסביר כולם מסיימים בקשו מכל קבוצה לשתף את הלוח כש 

 דיון: 

 למה לדעתכם כל קבוצה ארגנה אחרת את הסמלים שלה?

 מה ניתן להבין מהפעילות?

 האם אנחנו נותנים מקום לברור נקודות המבט בקיימות בתוך הקבוצה?
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 פעילות מהלב

 מתודה של יוצרים שינוילהכיר מגוון של פרויקטים שנעשו לפי ה מטרה:

כשמתחילים מצורך של ילדים ומאפשרים להם גיש איך שלא ניתן לנבא לאן הנושא יוביל להד

 לחלום.

 (6 כרטיסי "להרגיש" וכרטיסי "לעשות" )נספח חומרים:

 'דק 25 משך הפעילות:

 הנחיות:

 של הנחו את הילדים למצוא את הזוגות הנכוניםפרשו את הכרטיסים במרכז המעגל ו

 "לעשות".הבתיאור שמופיע בכרטיס  מווהסתיי "להרגיש"פרויקטים שהתחילו בכרטיס ה

 לאחר שכל הכרטיסים מסודרים, תגלו למשתתפים את הסיפור האמיתי.

 

 להכיר את עצמי ואת חברי

 טובים השניים מן האחד

 להדגים באופן חוויתי את היתרונות בעבודת צוות  :מטרה

 ד מלאים בהליום, מרקרים שחוריםילייטקס צבע אחי נבלו  :חומרים

 'קד 20 :הפעילות משך

 :הנחיות

 פזרו את הבלונים בחדר 

 ום עליו את שמו/השבקשו מכל אחד לקחת בלון ולר 

 שחררו את הבלונים לתקרה 

  בקשו מהמשתתפים למצוא את הבלון עם שמם 

 מדדו זמן 

  עבירו לאדם ששמו רשום בקשו מכל אחד לקחת בלון ולהחזרו על הפעילות אך כעת

 עליו ומדדו זמן.

 מה לקח יותר זמן?

 מה ניתן ללמוד מזה?
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 שיר+   ופעולות ריקודים בינגו

 ילד לכל שיש היכולות את משחק באמצעות להדגיש :מטרה

 פרס מדבקות, מוזיקה(, 7 נספח) פעולה כרטיסי  :חומרים

 'קד 20 :הפעילות משך

 :הנחיות

  הדפיסו עלA3 2פח את נס 

 גזרו את הכרטיסיות 

 בכוס הקטנים הכרטיסים את שימו 

 הילדים בין הגדולים הפעולה כרטיסי את חלקו 

 :משחקים איך

 שיר השמיעו 

 בידם הגדולים הכרטיסים את אוחזים כשהם לרקוד מתחילים הילדים 

 ולהדגים מהכוס קטן כרטיס להגריל אחר ילד פעם בכל הזמינו,  נעצרת כשהמוזיקה 
 הכרטיס על המצוירת הפעולה את מילים ללא

 ושניהם כך על מכריז הגדול בכרטיס לו שיש כזו המוצגת הפעולה את שזיהה מי 
 פרס במדבקת זוכים

 במשחק וממשיכים הכרטיסים את ביניהם מחליפים הילדים סיבוב כל אחרי 

 

 שלי העל כוחות מהם

 התלמידים של והיכולות החוזקות את לזהות :מטרה

 כתיבה כלי, (8 נספח) גןמ של איור :חומרים

 'דק 45  :הפעילות משך

 :הנחיות

 חיות גידול, כדורגל: לדוגמא טובים הכי הם במה להגיד מהילדים בקשו במליאה ,
 'וכו יםנקט לאחים עזרה, לגו, פאזלים, ציור, אפיה

 שלהם" העל כוח" את שמשקף ציור המגן בתוך לצייר אחד מכל בקשו. 

 בתערוכה המגנים את תלו 
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 המקצועות משחק

 שונים מקצוע בעלי של העל כוחות את לזהות :מטרה

 כתיבה כלי, סלוטייפ(, 9 נספח) מקצועות לוח :חומרים

 'דק 45  :הפעילות משך

 :הנחיות

 בנפרד דמות כל וגזרו 9 מנספח המקצועות לוח קובץ את הורידו 

 הלוח על הדמויות את תלו 

 מקצוע איזו הדמויות מבין דף על לרשום אותם והנחו ללוח התלמידים את הזמינו 

  להיות בוחר היה

 מטה הפנים עם בערימה אותן והכינו מהלוח הדמיות את הורידו. 

 הדמות את ולהציג הקבוצה לשאר ולהראות בלי כרטיס לבחור משתתף הזמינו 

 בפנטומימה

 ידו את מרים בחר שהוא כדמות הדמות את ומזהה שמנחש מי. 

 בו בחר ולמה בעיניו גיבור דמות אותו של המיוחד הכוח מה לספר עליו, נכון אכן אם. 

 הכרטיסים שכל עד ימשיך והמשחק הבא הכרטיס את יבחר תלמיד אותו עכשיו 

 .נבחרו

 דמות אותו של הכוח את שמייצג סמל והכינו שבחרתם המקצועות לפי בקבוצות שבו 

 .במשותף לכם שיש
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  האחר לטובת כישורי ותחביבי את להפוך

ללמוד להסתכל על החזקות והכישורים האישיים כמשאב שיש לכל אחד מאתנו לתת  מטרה:

 ולהעניק למישהו אחר

 (, כלי כתיבה ולוח10טבלה )נספח  חומרים:

 דק' 45 משך הפעילות:

 הנחיות: 

 חלקו לילדים את הטבלה וביקשו מהם למלא אותה בהתאם לרובריקות 

 ערכו דיון קבוצתי בהתאם לשאלות המנחות הבאות: 

 ?עצמי על גיליתי מה -

  ?אחר מישהו את כישוריך ותחביביך לטובת כיצד אתה חושב שניתן לתעל -

לדוגמא: אם את/ה אוהב/ת כלבים ניתן להתנדב להוציא את הכלב של השכנה הקשישה 

 לטיול פעם ביום. 

אם הינך אוהב/ת כדורגל, ניתן לארגן הפסקה פעילה בבית הספר בו ילדים תורמים שני 

מקבלים הזדמנות לבעוט לשער. את הכספים ניתן לתרום לעמותה שעוסקת במשהו שקלים ו

 שחשוב לך.
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 "להרגיש" - 1שלב 

להתבונן סביבם, במרחב הפיזי, הרגשי והחברתי  הילדים את  לעודד הינו הראשון השלב

 ית, בחברהבב ,הספר המשפיעות עליהם באופן ישיר או עקיף, בבית בעיות לזהותושלהם, 

 . או בקהילה

  .להרגיש ההזדמנות זו

 שידמיינו לפתרון יהיה גם אישי, כך אליה באופן שיתחברו מנת על מהילדים לעלות הבעיה על

 .אמיתית השפעה ויבצעו

 ?מתחילים איך

קיימות מספר פעילויות פשוטות ומהנות שיתנו לכם כלים כיצד לסייע  -זיהוי הבעיה  .1

הבעיה המפריעה להם. בחרו את הפעילות המתאימה לכם לילדים לזהות ולאתר את 

והתחילו בתהליך. זכרו שכל נושא שעולה מהילדים הינו לגיטימי, גם אם לכאורה 

 נראה לכם פשוט.

תנו במה לכל הבעיות העולות מן הילדים, עודדו אותם להביע את  -בחירת הבעיה  .2

יות בהן רוב עמדתם ולאחר מכן הנחו אותם לבחור את הבעיה או מספר הבע

 הקבוצה תרצה להתמקד. 

הנחו את הילדים לשאול שאלות מכוונות שיעזרו להם להבין את  -שאילת שאלות  .3

על מי היא משפיעה? מתי היא מתרחשת? למה? היכן? באיזו תדירות?  –הבעיה 

 כמה אנשים מעורבים בבעיה ומי הם?  

השאלות באמצעות שלחו את הילדים לחקור את הבעיה לעומקה ולענות על  –חקר  .4

תצפיות, ראיונות, תחקירים, שאלונים, שימוש במדיה דיגיטלית וכו'. עודדו אותם 

לצאת החוצה, לדבר עם האנשים המעורבים והמושפעים מהמצב ולהיכנס לנעליהם 

זה הזמן גם לדבר על אמפתיה. הנחו אותם להתבונן בדפוסים חוזרים לאורך זמן  –

 הר לחיפוש פתרון.הקשורים לבעיה שזוהתה, ולא למ

 סייעו לילדים להגדיר את הבעיה/ הבעיות שנבחרו באופן מדויק. –הגדרת הבעיה  .5

 באמת מצליחים הילדים כי לוודא כדי שצריך עליו כמה התעכבו! מאוד חשוב הינו זה שלב

 . הימנעו"נכונה לא"ה הבעיה את פותרים אינם הם וכי לבעיה ואישי באופן רגשי להתחבר

רעיונית. קחו צעד אחורה ותנו לילדים להוביל.  לשיפוטיות ולהתערבות יתהטבע מהנטייה

 תפקידכם הוא להנחותם בלבד. 

 זכרו לתעד את כל התהליך! -חשוב 

יכולת התבוננות בסביבה הקרובה, זיהוי בעיות שמשפיעות  :הכישורים הנרכשים משלב זה

כישורי תקשורת, כישורי עלי ועל אחרים, תצפיות, חקר, מודעות עצמית ומודעות לאחר, 

 מנהיגות ואמפתיה.
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 לשלב ה"להרגיש" פעילויות

 פעילויות לטיפוח אמפתיה והכרות עם האחר:  .א

 אולימפיות-פרא תחרויות

 לעורר מנת על" מוגבלויות" על המבוססות תחרויות. משחק דרך אמפתיה פיתוח :מטרה
  לאחר רגישות

  עיניים כיסויי, לגו/משחק קוביות, רגליים לקשירת חבל :חומרים

 'דק 45 :הפעילות משך

 בחוץ למשחק מקום אתרו :הכנה

 :הנחיות

  -רגליים 3 תחרות .א

 לזוגות המשתתפים את חלקו •

 השני של שמאל לרגל הזוג מבני אחד של ימין רגל את קשרו •

 בשורה הזוגות את העמידו •

 למטרה לרוץ אותם הנחו •

 עיוור על פיסול .ב

 גותלזו הילדים את חלקו •

 אחד ממשתתף קשווב אחד עיניים וכיסוי( 15 לפחות) משחק קוביות זוג לכל חלקו •
 עיניו את לכסות

 .להוראותיו בהתאם דגם לבנות "עיוור"ה המשתתף את להנחות השני המשתתף על •

 .שניהם של החוויה על דווחול הדגמים את להציג מהמשתתפים בקשו •

 תפקידים יםמחליפ הזוג כשבני התהליך על חיזרו •

 של רגליים חיבור, לאחור הליכה, עיניים כיסוי, קשורה יד עם שליחים מרוצי :הצעות עוד
  ילדים

 מה) האמתיים לחיים וההשלכות התובנות עברו שהילדים החוויה לגבי במליאה דונו 

 (שכזאת במציאות קורה

 הזדהות עם בעלי מוגבלויות - הדגמה לשם הבא הסרטון את הקרינו 

 מהי אמפתיה אותם שאלו? 

 עכשיו להסביר מהילדים ובקשו ?סומסום מהי אמפתיה -הבא  הסרטון את הקרינו 

 להםש מהחיים ותדוגמא תתעודדו אותם ל אמפתיה לדעתם מהילאחר שצפו בסרטון 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtm6CwWCMNg
https://www.youtube.com/watch?v=fMHEXXyCn2c
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 הליכה על עיוור

 העמקת הבנת המושג אמפתיה דרך חוויה אישית מטרה:

 מטפחות עיניים חומרים:

 'דק 45 משך הפעילות:

 הנחיות: 

  אחד עיוור )קשרו לעיניו מטפחת( אחד מוביל והנחו אותם  -חלקו את הילדים לזוגות

 לפי ההנחיות הבאות:

 אן ללכת ומה בדיוק אתה רואה במקומו בסביבה.טיילו בסביבה והנחו את העיוור בדיוק ל

 תתארו במקסימום הפרוט

 החליפו תפקידים

 שיתוף תובנות

 איך זה מרגיש לסמוך על מישהו אחר שיוביל אותך מבלי שתפגע/י?

 איך הרגשתם להיות העיניים של אדם אחר?

 האם ראיתם דברים שקודם לא שמתם לב אליהם?

 י או לחלופין לאתר אדם אחר ולנסות "להיכנס בקשו מהילדים לראיין אחד את השנ

 לנעליו".

 .ערכו מפגש בו הילדים ישתפו את מה הם למדו על האחר ומה הם למדו על עצמם 
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 ב עם הלביהקשל

 לפתח אמפתיה מתוך התבוננות בכרטיסי מצב: מטרה

 (12 חפ)נס מקשיבים מהלב, מדבקות (11)נספח  כרטיסי מצב חומרים:

 דק' 45 :משך הפעילות

 הנחיות:

 פרסו את כרטיסי המצב בפני המשתתפים על שולחן או על הרצפה  

 הםבקשו מהילדים לבחור תמונה אחת שמדברת אלי 

 הדמות המופיעה בתמונה הבקשו מכל משתתף לספר מה לדעתו מרגיש 

 מתבקש להמציא רעיון של איך הוא/היא יכולים להפנות את "כוחות העל"  כל אחד

 ד המצבים שבתמונות ולשפר את מצבושלו/ה לטובת אח

 מקשיבים מהלבת ופרס! מדבק 

 

 שווה הכי המתנה

 האחר ברצונות הכרות מתוך נתינה :מטרה

 מיני מכל מדבקות, (14)נספח  מתנה כרטיסי(, 13 נספח) הולדת היום סיפור :חומרים

 וצורות צבעים

 'דק 45 :הפעילות משך

 :הנחיות

 אישי דף על שנדרש היכן להשלים מהם קשווב הסיפור את רם בקול לילדים קראו 

 בערמה הכרטיסים את סדרו. 

 וינמק מתאים הכי הוא שלדעתו למי אותו וייתן כרטיס שיבחר משתתף הזמינו 

 וינמק המתנה את ידחה או יאשר המקבל הילד. 

 מה יודעים אנחנו כמה על דיון ועורכים אחד מתנה כרטיס יש אחד שלכל עד משחקים 

 ?לתת שבאים לפני להכיר חשוב זה האם? יודעים איך? שומרגי רוצה השני
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 מילה טובה

  להתאמן בפרגון וראיית הטוב באחר: מטרה

 15נספח  פתקי העבר את זה הלאה, מיכל לפתקים )כל פתק יופיע לפחות פעמיים( חומרים:

 דק' 45 משך הפעילות:

 הנחיות:

 (15נספח הושיבו את הילדים במעגל והניחו את מיכל הפתקים במרכז )

 ק ולשבת לחשוב למי היה רוצה לתת אותוכל אחד בתורו מוזמן לקחת פת

 חלקו את הפתקים אחד לשני לפי 

 דיון:

 איך זה מרגיש לקבל פתק פרגון?

 בל בכלל?יהאם יש מישהו שלא ק

 לפרגן?האם אתם נהנים 

 כמה מחמיאים לכם ביום יום? על מה? מתי?

 פעילות המשך:

ף והציעו להם לחלק אותם במשך היום לאנשים שהם תתמש הכינו סט של פתקים לכל

 פוגשים. תתעדו את התגובות. שתפו בקבוצה את החוויות ו...

 המשיכו להעביר את זה הלאה, כהרגל
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 (Harvesting Talentגיוס כישרונות )

. לגלות את הדברים 2. למפות את הכישרונות ותחומי העניין של הקבוצה; 1: מטרה

 . לחשוב באופן יצירתי כיצד להשתמש בכוחות הללו לטובת הפרויקט.3-ים לנו, והמשותפ

 נייר ומרקרים :חומרים

 דק' 25 משך הפעילות:

 הנחיות:

 

 ציירו בראש הדף סמל המסמל אתכם 

  רשמו שלושה דברים שאתם טובים בהם ואוהבים לעשות אותם. זה יכול להיות הובי

 ם בה.או כישרון או תכונה אישית שאתם גאי

 .הדביקו את כל הדפים על לוח לבן 

  לשרטט קווים מחברים בין כישרונות משותפים לתחומי עניין את הילדים הזמינו

 משותפים.

  בקשו מכל משתתף לספר מה הסמל שבחר לעצמו מספר לנו עליו, ומה היא או הוא

 גילו וברצונם לשתף עם חברים אחרים בקבוצה.

 .פענחו את המבוך על ידי זיהוי ורשימה של הכישרונות, המיומנויות והמאפיינים 

  ?כיצד ניתן לגייס כישרונות אלו להרחבת הפרויקט 
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 אתגר הצל

לפתח אצל הילדים מודעות ואמפתיה כלפי צוות התחזוקה והשירות של בית הספר : מטרה
יים לשיפור חווית העבודה של שלרוב שקופים בעיניהם ולאפשר להם למצוא פתרונות יצירת

 אותם עובדים.

 יום לימודים משך הפעילות:

 מתודולוגיה: 

מיהם השקופים בבית ספרינו שמשרתים אותנו? הכירו אותם, סביבת עבודתם  -להרגיש
 ויומם מנקודת מבטם. אילו בעיות גילית שהייתם לפתור או לשפר?

 שבחרתם פתרונות לבעיה דמיינו -לדמיין

 השינוי את הפרויקטים ויוצרים את ניםמתכנ -לעשות

 השינוי והעולם בסיפור הארץ ,הקהילה את משתפים -לשתף

 מהלך הפעילות:

בשלב זה הילדים מתבקשים להכיר מקרוב את צוות התחזוקה והשירות של בית להרגיש: 
 הספר

  ,בקשו מהתלמידים להכין רשימה מפורטת של כל אנשי התחזוקה, הניקיון, השמירה
 המזכירות וכו' של בית הספר ורשמו אותה על הלוח. הגינון,

  חלקו את הכיתה לקבוצות כאשר כל קבוצה אחראית על בעל תפקיד אחר ושלחו אותם
 לערוך תצפית וראיון עם אותו בעל תפקיד בהתאם לנקודות הבאות:

 )תארו את בעל התפקיד )שם, תפקיד, תאור כללי 

 תארו את סביבת העבודה שלו 

 ה הדרושים לעבודתומהם כלי העבוד 

 מי הקהל איתו הוא נפגש לרוב 

 'מיהו באופן אישי? משפחה? מקום מגורים? ילדים? יום הולדת? וכו 

  כיצד הוא מגדיר את תפקידו? מה הקשיים בהם הוא נתקל בתפקידו? ממה הוא
נהנה בתפקיד? מה חסר לו? לאיזה יחס הוא זוכה משאר הצוות? התלמידים? מה 

 קידו?היה רוצה לשפר בתפ

 .ערכו שיחה בה כל קבוצה משתפת את ממצאיה ורכזו את הדברים על הלוח 

 נקודות לדיון:

 האם יש בעיות משותפות 

 האם בעיה מסוימת בלטה במיוחד

 מה למדתם/גילתם שלא ידעתם קודם

  ערכו הצבעה בכיתה )או כל דרך אחרת( על מנת להחליט על אילו בעיות התלמידים ירצו
 לתת מענה.
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 ן: לדמיי

 יבחרו התלמידים פתרונות להוציא לפועלשלב זה סוף ב

  .דמיינו את השינוי בציור, הצגה או פסקה שמתארת איך הייתם רוצים לראות את השינוי
 שיתפו ותיצרו חלום משותף.

  לקדם אותם הכי  ( שיכולים 20עודדו את הילדים להעלות כמה שיותר רעיונות )לפחות
 על הלוח.ורשמו הכל קרוב למה שדמיינו 

  שהכי מיינו את הרעיונות שעלו וערכו הצבעה )או כל דרך אחרת( כדי לבחור בפתרונות
שביכולתם להוציא לפועל בעצמם. אתגרו את הילדים להיות נועזים, נותנים מענה לצורך ו

יצירתיים ואמפתיים. שאלו אותם איך לדעתם הפתרונות שבחרו ישפיעו על בעל התפקיד 
 מהם לדמיין את התגובה וההשפעה.ובאיזה מידה ובקשו 

 לעשות: 

 בשלב זה הילדים מתכננים, מחלקים תפקידים ומוציאים לפועל את הפתרונות שהעלו 

  בקשו מהתלמידים להכין, בקבוצות המקור, פרוטוטייפ של הפתרון/נות על ידי בניית
 מודל, ציור, הצגה, מצגת או תיאור מפורט במילים.

 פרוטוטייפ ומשאר הקבוצות לתת משוב מכבד.בקשו מכל קבוצה  להציג את ה 

 גבשו ביחד תכנית וחלוקת תפקידים 

 לוו את הכיתה בהוצאת הפתרונות לפועל ואל תשכחו לתעד 

 : רפלקציה

 ערכו סקר, ראיונות עם בעלי העניין לעמוד את מידת ההצלחה של השינוי שיצרתם. 
 תשתפו את מה שלמדתם והרשתם.

 ם עוד לעשות?מה היה טוב? מה היינו יכולי
 הכינו סרטון שמספר את הסיפור שלכם

 

 : לשתף

 הזמינו את כל בעלי השרות וקהילת בית הספר לספר את התהליך מנקודת מבטים של כולם.
 הכינו פופקורן והקרינו את הסרט שלכם.
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 פעילויות לפיתוח מודעות לבעיות סביבי .ב

  ופופקורן סרט

 כיצד הילדים את ולאמן הגלובאלי והחיבור שראלבי שינוי ויוצרים יצרו איך להדגים :מטרה

 אותן ולפתור בעיות לזהות

 , דפי תצפית פופקורן כוסות, טלוויזיה/מקרן, קי-און-דיסק, מחשב :חומרים

 'דק 45 :הפעילות משך

 : הנחיות

 ופופקורן תצפית דפי ילד לכל חלקו

 . הסרטונים באמצעות שלביה והדגימו התכנית על לילדים ספרו

 התצפית דפי את ימלאו שהילדים כדי הסרטים בין דקות מספר ותנו הסרטונים את והקרינ

 קבוצתית תהיה שהעבודה כך לקבוצות הכיתה את לחלק ניתן•

  דיון ערכו שסיימתם לאחר

 

 ו'-סרטים המתאימים לכיתות ד' ג'-סרטונים המתאימים לכיתות א'

  

 ילדי בי"ס יהודה המכבי מסייעים לילדי הגן

 מאיר השמן

 בי"ס בבלי ירושלמי תל אביב בבליקקי

 אלומות כתות א' ב'

 כתה א' מסדרת את העניינים

 פחים נמוכים

 

 רוצה שווה יכולה

 כלבים משוטטים

Teach Kids 

 מאיר השמן

 פרויקט הספרייה

 פרויקט החרשים

 סיירת נגישות

 נט הילדים באשדודפרלמ

 בית ספר לטבע חברה וסביבה

מועצת תלמידים מרחבית משנה את היחס 

 לספורט הנכים בארץ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Bq7cVX9gw4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4Bq7cVX9gw4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1j674KlPTSc
https://www.youtube.com/watch?v=1j674KlPTSc
http://youtu.be/8aUP7hEMIOI
http://youtu.be/8aUP7hEMIOI
https://www.youtube.com/watch?v=7OyPdjEOLiE
https://www.youtube.com/watch?v=7OyPdjEOLiE
https://www.youtube.com/watch?v=zKE5Xwb-_nY
https://www.youtube.com/watch?v=zKE5Xwb-_nY
https://www.youtube.com/watch?v=c9n5zpCQxWI
https://www.youtube.com/watch?v=c9n5zpCQxWI
https://www.youtube.com/watch?v=mZeeiJ1_dkw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mZeeiJ1_dkw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Wk5SEbaUq5s
https://www.youtube.com/watch?v=Wk5SEbaUq5s
https://www.youtube.com/watch?v=G5IE2UcjeHw
https://www.youtube.com/watch?v=G5IE2UcjeHw
https://www.youtube.com/watch?v=1j674KlPTSc
https://www.youtube.com/watch?v=1j674KlPTSc
https://www.youtube.com/watch?v=F3rfy-A0XLA
https://www.youtube.com/watch?v=F3rfy-A0XLA
https://www.youtube.com/watch?v=UDa5Dts2efc
https://www.youtube.com/watch?v=UDa5Dts2efc
https://www.youtube.com/watch?v=zF02oaBOJrI
https://www.youtube.com/watch?v=zF02oaBOJrI
https://www.youtube.com/watch?v=XGjuGJEX2yM
https://www.youtube.com/watch?v=XGjuGJEX2yM
https://www.youtube.com/watch?v=Tv8lKHBtX2I&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Tv8lKHBtX2I&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6D6abYv_q8Q&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=6D6abYv_q8Q&t=5s
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 עלי שמדברים ספרים

 ילדים בספרי שמוצגים כפי בעיות עם והזדהות מצבים זיהוי -באמפתיה תרגול :המטר

 כתיבה וכלי דפים, ילדים ספרי 10 :חומרים

 'דק 45 :הפעילות משך

 :הנחיות

 בעיה על מסופר בה אחד ספר ולבחור להסתובב מהילדים ובקשו הכיתה ברחבי ספרים פרסו

 להזדהות יכול הוא איתה

 .בעיה אותה את המתארת תמונה רלציי הילדים את הנחו

 ביטוי לידי באה היא וכיצד בספר הבעיה תהיהי מה לספר הילדים את הזמינו במליאה

 .בעולמם

 

  הספר לבית שלי הדרך

 וקשיים בעייתיים מצבים לזהות מנת על יומיות יום בחוויות מקרוב התבוננות לתרגל :מטרה

 'דק 45 :הפעילות משך

 .סמיילי או עגולות מדבקות, כתבה כלי, לבנים דפים :חומרים

 : הנחיות

 כתיבה וכלי לבנים דפים לילדים חלקו. 

 הספר לבית מהבית דרכם את המראה מפה לשרטט מהם בקשו. 

 המסלול לאורך דרך ציוני המפה גבי על לסמן מהם בקשו ששרטטו לאחר. 

 לאורכו שיחפשו ובמקביל סגורות בעיניים המסלול את שידמיינו מהם בקשו כעט 

 .להם שמפריעים דברים או בעיות מוקדי

 אושר להם שגורמות במפה הנקודות על סמיילי מדבקות להדביק מהם בקשו 

 .במפה  הבעייתיים המקומות על( הפוך סמיילי) קריילי ומדבקות

 שלו המפה את ישתף אחד כל בה במליאה דיון ערכו 
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 כדורי שלג 

 הצפת בעיות שונות ומשותפות מטרה:

 ם וכלי כתיבהדפי חומרים:

 דק' 45 משך הפעילות:

 הנחיות: 

 .חלקו למשתתפים דפים לבנים וכלי כתיבה 

  .בקשו מכל משתתף לרשום בעיה שמפריעה לו/ה על דף נייר לבן 

  ערכו קרב כדורי שלג. כשאחד המשתתפים נפגע מכדור הוא צריך לפתוח אותו

 ת על הלוח. ולכתוב משהו שמפריע לו באותו הנושא. רכזו את הבעיות שעולו

  .כעת רשמו שוב בעיה על גבי הנייר אך הפעם הציעו פתרונות באותו אופן 

  אחרי שלכל בעיה התווספו הרבה פתרונות בחרו את הבעיות שלהן הגיבו הכי הרבה

 בכדי להתחיל להתייחס אליהם לעומק במהלך דיון קבוצתי.
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 פעילויות לבחירת נושא .ג

 בחזרה לעתיד

הבעיות שעלו בכל הפעילויות שנערכו עד כה בניסיון לאתר את אילו שהילדים  סקירת מטרה:

 הראו בהם את הכי הרבה עניין

 תיעוד כל השיעורים הקודמים, יומנים אישיים, פתקים, אטבי כביסה, חוטים חומרים:

 'דק 45 משך הפעילות:

 הכנה: 

 אספו את החומרים שהצטברו מכל השיעורים עד כה

 שתי נקודות בחלל החדרקשרו חוטים בין 

 הנחיות:

 "הציגו בפני הילדים את מגוון הנושאים שעלו עד כה בשלב ה"להרגיש 

  בקשו מכל ילד לכתוב על פתק )אפשר כמה פתקים( בעיה שהיה רוצה להתחיל

 לעשות בה שינוי ולתלות אותו בעזרת האטבים על החוטים

 ם משותפיםבקשו מהילדים לעבור בין הפתקים ולארגן אותם לפי נושאי 

 התארגנו בקבוצות בהתאם לנושאים 

  בהתאם למספר הנושאים ערכו הצבעה ובחרו את הנושאים שעליהם תתמקדו )גודל

 ילדים(. 5-10הקבוצה האידיאלית הינה בין 

 .ילדים שהנושא שלהם לא נבחר מוזמנים לשכנע את הכיתה על מידת החשיבות שלו 

 נות קשורות למטרות הגלובאליות?האם הנושאים שהעלינו עד כה בפעילויות השו 
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 פה קבור הכלב  

 העמקה בהבנת הבעיה הנבחרת והגדרתה  מטרה:

 מחשבחומרים: 

 'דק 45 משך הפעילות:

 הנחיות:

  בהתאם לקבוצות שנוצרו סביב הנושא הנבחר שלחו את הילדים לחקור כבלשים את

 אופי הבעיה.

 ל יודעים על הבעיה? מדוע הבעיה הנחו  אותם לפי השאלות הבאות:  מה אנחנו בכל

קיימת? מיהם האנשים שסובלים מהבעיה? מתי הבעיה מתרחשת? מהם הגורמים 

 המרכזיים לבעיה? כמה הבעיה שכיחה? דוגמאות שונות של הבעיה וכו'

  ,היעזרו במגוון אמצעי חקירה כגון: תצפיות, סקרים, שאלונים, ראיונות, צילומים

 קריאה וכו'

  תסיים לאסוף את הנתונים )ייתכן ויש להקדיש לשלב זה מספר לאחר שכל קבוצה

מפגשים(  בקשו מכל קבוצה להציג את הבעיה באופן שהיא בוחרת )מצגת, הצגה, 

 הרצאה וכו'(

 

 מה השאלה?

על כל קבוצה לנסח את הבעיה שאותה בחרו לפתור כשאלה. לדוגמא: במידה והבעיה היא 

 כיצד ניתן להפחית את עומס שיעורי הבית? עומס שיעורי בית יש לנסח אותה כשאלה:

במידה והבעיה היא ריבוי חתולי רחוב השאלה תהיה: באילו אמצעים ניתן לנקוט על מנת 

 להפחית את מספר חתולי הרחוב? 

 דרך ניסוח זו תסייע בידי הקבוצות למקד את הפתרון שייתן מענה ספציפי לבעיה שהעלו.

 ם בית הספר ניתן לתת את ההנחיות כשיעורי בית*במידה והנושאים הנבחרים אינם בתחו
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 "לדמיין"- 2שלב 

 שלב זה של התהליך מזמין את הילדים לדמיין ולהציע פתרונות לבעיה אותה זיהו והגדירו.

 

 איך מתחילים?

 

 מה היו רוצים לשנות? –הנחו את הילדים לדמיין את המצב האידיאלי  .1

רעיונות, לחלום בגדול. זכרו שלכל רעיון יש  עודדו אותם להעלות מגוון רחב ויצירתי של .2

 ערך.

 הדרך הטובה ביותר למצוא רעיון אחד טוב הינה להעלות רעיונות רבים –שאפו לכמות  .3

כוונו לשיח פורה ודיון תרבותי, להקשבה לרעיונותיהם של בני  -הקפידו על תרבות הדיון  .4

 .הצוות שהינה הכרחית לפיתוח רעיונות עצמאיים

 כל רעיון ראוי –ורת שיפוטית הימנעו מביק .5

שימו דגש על האופן בו החוזקות של כל אחד מהילדים יכולות לבוא לידי ביטוי למען פתרון  .6

 הבעיה

קבעו קנה מידה לפיו תמיינו את הרעיונות שהועלו ובחרו את הרעיון בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר 

 לשינוי ישים ומשמעותי.

 

 זכרו לתעד את כל התהליך! –חשוב 

 

 על מנת ליצור זיכרון ויזואלי שלהם. לוח, פתקים, רישומים וכו' למיון הרעיונות מומלץ לעבוד עם

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הכישורים הנרכשים משלב זה

 חשיבה יצירתית, פיתוח עבודת צוות חדשנות, יזמות, חשיבה ביקורתית, יכולת לפתרון בעיות,
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 פעילויות לשלב ה"לדמיין"

   " Best Case Scenario"  -"מה אם? 

 לאפשר לילידם לראות את השינוימטרה: 

 דפים, צבעים, כלי כתיבה, פלסטלינה, צמר, דבק, לגו, מקלות ארטיק וכו'חומרים: 

 X2 'דק 45משך הפעילות: 

 הנחיות:

  שאלו את הילדים במליאה מה אם הבעיה שבחרו לא הייתה קיימת איך היה נראה

 העולם/המצב.

 כין ציור, דגם, הצגה, ריקוד, סרט, כתבה וכו' המתאר את המצב בקשו מהילדים לה

האידאלי בהנחה שיש להם את כל המשאבים שהיו רוצים לרשותם )כסף, זמן, כוח 

 אדם(.

 .בקשו מכל קבוצה להציג את החלום שלהם 

 .הזמינו משוב אך הימנעו מאווירה ביקורתית 

 

 חבלים

 הדגמת הערך המוסף של סיעור מוחותמטרה: 

 , כלי כתיבההסרט המצורףמחשב, מקרן, רים: חומ

 'דק 20משך הפעילות: 

 הנחיות:

  הנחו את הילדים להכין רשימה ארוכה ככל האפשר )כל אחד לעצמו( של רעיונות

 גלגלים המסוגל להזיז רק את ראשו. אק לכסלמשחק עם ילד המרות

 .בקשו מהילדים לשתף את רעיונותיהם וכתבו את הרעיונות על הלוח 

 הקרינו את הסרטון המצורף 

  ערכו שיחת סיכום ובדקו עם הילדים מה לדעתם הערך המוסף של סיעור מוחות 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QUhmfeR9OZc&list=PLlJEyCY2Jh7uPNFgKVazjqa3lX5ZS0Rj7
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 סיעור מוחות 

 עותיים ויצירתייםאימון בכלי סיעור מוחות במטרה לאתר פתרונות משממטרה: 

 לוח, בריסטול, כלי כתיבה, פרס סמלי לקבוצותחומרים: 

 'דק 45משך הפעילות: 

 רשמו את הבעיות שנבחרו על הלוחהכנה: 

 הנחיות:

  בהתאם לחלוקת הקבוצות לפי הבעיות הנחו את הילדים לרשום על גבי בריסטול

 כמה שיותר רעיונות לפתרון כל אחת מהבעיות.

 שהוא לא רלוונטי, הכל אפשרי בשלב זה. הימנעו משיפוטיות זכרו:  אין רעיון 

 .לאחר שהקבוצות סיימו רשמו את הרעיונות שעלו מכל קבוצה על לוח משותף 

 הקבוצה שהעלתה הכי הרבה פתרונות פר פרויקט זוכה בפרס 

 !צלמו את הלוח 
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 מיון פתרונות

 למיון פתרונות  קריטריוניםקביעת מטרה: 

וון שלא ניתן ליישם את כל הפתרונות שהועלו חשוב ללמוד ולקבוע בתהליך כירציונל: 

 דמוקרטי וקבוצתי מהם הקריטריונים החשובים לבחירה. 

 לוחחומרים: 

 'דק 45משך הפעילות: 

 הנחיות:

 את התהליך ניתן לבצע בפורום כולל או כל קבוצה לעצמה.* 

  תבו את הרעיונות על הלוחלמיון הפתרונות וכ קריטריוניםבקשו מהילדים להמציא 

  כגון: לקריטריוניםמבלי להתערב היו מודעים 

 פתרונות בזק שיוצרים שינוי מיידי

 פתרונות נועזים 

 פתרונות שיכולים ליצור את ההשפעה הכי גדולה

 פתרונות שישמרו לאורך זמן

 פתרונות יצירתיים במיוחד

 פתרונות שקל לשכפל

 ילדים להתחשב באילוצים השונים כגון:לאחר מיון ראשוני לקטגוריות בקשו מה 

 אילוצי זמן, כוח אדם, משאבים, כסף וכו'.

 .החליטו על הפתרונות הישימים שעליהם תעבדו 
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 "לעשות" - 3שלב 

עכשיו הזמן "לעשות". למידה משמעותית מתרחשת תוך כדי עשייה. המעבר משלב התכנון 

ולם האמיתי מעצים את הלמידה. והחשיבה לשלב העשייה הינו משמעותי והחיבור לע

כשהילדים מתרגמים את חזונם למציאות ונוכחים ביכולתם להשפיע על העולם סביבם, 

 הלמידה מוטמעת.

 ?מתחילים איך

 המנחות השאלות בעזרת תפקידים ולהגדיר עבודה תכנית ליצור הילדים את הדריכו. 1

 :הבאות

 ום?סכ באיזה  ,כן הפרויקט? אם במימון צורך יהיה האם 

 המימון? את להשיג חשבתם כיצד 

 שלכם? הפתרון את ליישם מנת על תזדקקו אנשים לכמה 

 הפרויקט? של הזמן מסגרת מהי 

 להשיגם? חשבתם תצטרכו? וכיצד נוספים משאבים אילו 

 ?האם הפתרונות שבחרתם נותנים מענה לבעיה שהגדרתם 

ון שלהם על ידי ניסוי . הנחו את התלמידים לבצע פיילוט ראשוני כדי לבדוק את הפתר2

ממוקד ומקוצר, זה יעזור להם לאתר את נקודות התורפה ולפתור אותן, לפני הוצאת 

 הפרויקט לפועל, להסיק מסקנות וליישם בשלב הוצאת הפרויקט לפועל.

 את להרחיב להם יסייע זה .האפשר ככל רבים וגופים ולשתף אנשים לערב אותם עודדו. 3

 .ההשפעה ועוצמת מעגלי

 לוו את התלמידים בהוצאת הפתרונות לפועל ואפשרו להם להוכיח שהם יכולים!. 4

 זכרו לתעד את התהליך! -חשוב 

 :הכישורים הנרכשים משלב זה

, תכנון פרויקט, הנעת  עצמאות ומוטיבציה אישית, מנהיגות, עבודת צוות ושיתוף פעולה

לפועל, ניהול תקציב,  אחרים לפעולה, רכישת מיומנויות ספציפיות לשם הוצאת הפרויקט

 יכולות שיווק
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 פעילויות לשלב ה"לעשות"

 תכנון השינוי

 פירוט שלבי ביצוע הפרויקטמטרה: 

 16נספח חומרים: 

 'דק 45משך הפעילות: 

 הנחיות:

 היעזרו בדיאגרמה  .הדריכו את התלמידים לתכנן את שלב היישום וההטעמה

 11המוצגת בנספח 

 שים בשלב ה"לעשות" על מנת להעצים את השפעת הנחו אותם לערב כמה שיותר אנ

 .העשייה

 

 פיילוט

 עריכת ניסוי בקטן של הפתרון בגדולמטרה: 

 בהתאם לפרויקטחומרים: 

 בהתאם לפרויקטמשך הפעילות: 

 הנחיות:

  הציעו לתלמידים לבדוק את הפתרון שלהם על ידי ניסוי ממוקד ומקוצר. זה יעזור

 ר אותן, לפני הוצאת הפרויקט לפועל.להם לאתר את נקודות התורפה ולפתו

  הנחו את הילדים לתעד את הפיילוט ולשתף את שאר הילדים במה שנעשה ומה הם

 למדו מהתהליך

  מה הצליח? מה פחות? מה הם למדו? כיצד ניתן לשפר? במידה והיו אנשים

שהושפעו מהפעולה מה הייתה ההשפעה שלה עליהם? האם הושגה הבנה טובה 

 מה הם היו עושים אחרת?  ?יבת הבעיהיותר של מקור/ס

 הנחו אותם לבצע מקצה שיפורים בהתאם לתובנות שקיבלו בעקבות הפיילוט 

 

 לעשות

לוו את הילדים ביצירת השינוי והנחו אותם ליישם את כל מה שלמדו מהפיילוט בכדי 

 אל תשכחו לתעד! להוציא הפרויקט לפועל.
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 "לשתף" - 4שלב 

ים בפרויקט השינוי. בעזרת השיתוף אנו מעוררים השראה השלב האחרון הינו לשתף אחר

 באחרים ותורמים לתחושות העצמה וגאווה בקרב הילדים שביצעו את השינוי.

 איך מתחילים?

רכזו את החומרים שאספתם לאורך התהליך וספרו את סיפור השינוי שלכם. הגישו את 

הנמצא באתר,  פרויקטהגשת ה"אתגר יוצרים שינוי" באמצעות טופס תחרות הפרויקט ל

 (.לכל שלב 4דק'(, או תמונות )עד  3בצירוף וידאו )עד 

ואולי אף תזכו  יוניהתכוננו להצגת הפרויקט שלכם בתערוכת הפרויקטים הארצית שתיערך ב

 .לייצג אותנו בכנס הבינלאומי השנתי בחו"ל

 :הכישורים הנרכשים משלב זה

יך לספר סיפור, רתימת אחרים לתמוך ולשתף כישורי תקשורת, אוריינות דיגיטלית, למידה א

 פעולה, יכולות טכניות, סיפוק וגאווה.

 רפלקציה

בקשו מהתלמידים לבחון את התהליך שעברו והשינוי שיצרו גם בסביבה וגם בעצמם 

  באמצעות שאלות מנוחות אלו:

 ?מהי הסיבה למענה פעולת השינוי בוצעה והאם הפתרון אכן נתן מענה לבעיה 

 הושפעתם מתהליך זה כיצד אתם? 

 לאיזה מהשלבים )להרגיש, לדמיין, לעשות, לשתף( הכי התחברתם? 

 האם תוכלו ליישם את התהליך לטובת נושאים אחרים המפריעים לכם? 

 ?מה למדתם אודות עצמכם וחבריכם באמצעות תהליך יוצרים שינוי 
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 פוסטר הוליוודי

  ן והשראהעיקרי הפרויקט באופן מעורר עניי ניסוחמטרה: 

 בריסטולים וחומרי ציור או מחשב עם תוכנת עיצובחומרים: 

 X 2 'דק 45משך הפעילות: 

 הנחיות:

 הנחו כל קבוצה לעצב פוסטר לסרט סיפור השינוי שלה. 

 שאלות מנחות:

 ?איזו כותרת תתנו לו

 מהי כותרת המשנה?

 ? מי השחקנים

 ?איפה מתרחשת העלילה

 קומדיה, מערבון, דוקומנטרי.באיזה ג'אנר הסרט?  מתח, אהבה, 

 

 קציר ויזואלי

 רפלקציה ואיסוף התיעוד החומרי והרגשי של תהליך הקבוצה ביוצרים שינוימטרה: 

 , צבעים/טושיםרפתקיות דביקות, גיליונות נייר עיתון מודבקות לאורך הקיחומרים: 

 'דק 45משך הפעילות: 

 הנחיות:

  הסיפור, מי היה מעורב,  מהתהליך: רשמו על פתקים דביקים כל דבר שאתם זוכרים

 .מתי ואיפה קרה, הפתרון וכו'

 תארו מאמץ גדול  ?מי פגשתם ?מה ריגש ?מה הפתיע ?מה חלמתם לשנות/לעזור

 ציירו את הסיפור מתחילתו ועד סופו על גבי נייר לאורך הקיר. ?או אתגר בו נתקלתם
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 ספר זיכרונות

 תיעוד חוויות ורפלקציהמטרה: 

 ברות או תיעוד בקבצי וורדמחחומרים: 

 לאורך כל התהליך החל מיום הראשוןמשך הפעילות: 

 הנחיות:

  )הנחו את הילדים לשבת לפי הקבוצות שלהם )במידה ויש 

 שעברו בתהליך יוצרים שינוי  חוויות הכי בולטותהאת הזיכרונות ו וףאסבקשו מהם ל

 בהתאם לשאלות המנחות הבאות:

 ?מה היה האתגר

 ?את הבעיה נת להביןמה עשיתם על מ

  ההתערבות שלכם? לפניהמצב מה היה 

 ?ה? למהתהשתנ כם את הבעיהאיך ההבנה של

 ?כמה רעיונות היו לכם

 כיצד השפעתם על המצב?

 ?בתהליך הרגשתםמה 

 ? אתכם מה הפתיע

 כיף?  לכם מה היה

 ?קשהלכם מה היה 

 הכי הרבה? םמדתמה למ

 ?שלכם מה הצעד הבא
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 הבמאים באים

 תיעוד חוויות ורפלקציהה: מטר

 "מיליםהח וכסרט: " , מחברות או מחשבחומרים: 

 X 2 'דק 45 משך הפעילות:

 הנחיות

 ב תסריט שמספר את סיפור השינוי והתהליך שעברה וכתהנחו את הילדים ל

 להתרגש מהסיפור שלכםהקבוצה. מצאו את המילים שיגרמו לנו 

 מי הדמויות שהשתתפו בסיפור?

 איפה הסיפור מתרחש?

 מה היתה הבעיה?

 מה היה החלום?

 תתארו מה היה לפני ואחרי

 מה עשינו ששיפר את המצב?

 איך הסיפור נגמר? מה יהיה בהמשך?

 מה זה עשה לכם באופן אישי?

 

 אתגר "להגשה ל טיוטות וסקיצות כסרט, מצגת או קומיקס ןהכיבקשו מהילדים ל

 ישראל" יוצרים שינוי

 לשתף כדי  את התוצרים בפני כתות אחרות הנחו את הילדים ואפשרו להם להציג

 לקבל משוב.ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QYcXTlGLUgE
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 הגשת הפרויקט

כחלק בלתי נפרד מהגשת הפרויקט ל"אתגר יוצרים שינוי" אתם מתבקשים למלא את 

ברתם. לאחר מילוי השאלון הבא שיאפשר לשופטים להבין את תהליך יוצרים שינוי שע

 ." באתראתגר יוצרים שינויתחרות "ל הגישו את הפרויקטהשאלון 

 "אתגר יוצרים שינוי" הגשת הפרויקטטופס 

אנחנו מעוניינים לא רק שהילדים יצליחו ליצור שינוי, אלא שהם עצמם יעברו שינוי ויחוו חוויות 

לקציה. כדי להבין את מה משמעותיות, בעקבות ובזכות הפרויקט. זהו תהליך של עשייה ורפ

 שעשיתם רצוי לבחון בכל שלב מחדש את מה שנעשה. 

את הקריטריונים לשיפוט הפרויקט, לפיכך רצוי לחזור ולהתייחס אליהן  ,בין היתר ,*שימו לב שאלות אילו מהוות

 בסיום כל שלב.

 
 תנו כותרת לסיפור השינוי שיצרתם*

_____________________________________ 
 

 

 להרגיש

 
הגדירו את הבעיה: מה הגורמים לה?  ?ולמה הן הפריעו לכם םשזיהיתרשמו את הבעיות *

של מי היא? מתי היא מתרחשת? איפה? איך? ומה עשיתם על מנת להבין את הבעיה 
 שבחרתם )סקר, תצפית, שאלון, ראיון וכו'(:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 לדמיין 

 
 

 ?מדועאילו פתרונות בחרתם ליישם ולפתרון הבעיה, שהעליתם  הרעיונות רשמו את כל*

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 לעשות 

 
 

 :)מה עשיתם?( תארו בקצרה את תהליך יישום הפתרון/ות שלכם*

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

רשמו  ?כמה אנשים הושפעו מהפרויקט שלכם ?כיצד בחנתם את השפעת השינוי שיצרתם*
 :שני ציטוטים או עדויות

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 רפלקציה

 

 ?היו לכם בזמן יישום הפרויקט? וכיצד התגברתם עליהם /קשייםאילו אתגרים*

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 *תארו האם ואיזה שינוי חל בכם )אישי, התנהגותי, תודעתי וכו'( כתוצאה מהפרויקט:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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 לשתף 

 
 ?קט שלכם? ומה הייתה תגובתםכיצד שיתפתם את בית הספר והקהילה בפרוי*

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 ?תם מתכוונים לשמר את הפרויקט שלכםתארו בקצרה כיצד א*

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 


