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. 

 

 

 

 
היום הראשון והשבוע הראשון בבית הספר הם מרגשים ומסקרנים עבור התלמידות/ים וגם עבורנו 

)איפה המורות/ים, אך גם מעוררי חרדה, במיוחד כשמדובר בכיתה חדשה: האם אמצא את מקומי בה? פיזית 

ם? האם המורה תראה אותי? האם ארגיש בטוח/ה וליד מי אשב?( וכמובן מטאפורית: האם יהיו לי חברות/י

 מספיק להתבטא בכיתה? האם אצליח לימודית השנה? ועוד ועוד... 

ברגע הראשון זה נראה לי מפחיד, כמו החושך יהונתן גפן בשירו "שלום כיתה אלף" מתאר את ההרגשה: "

 "פני שהסרט מתחיל.הזה הקטן ל

 הכיתה כקבוצה

אחד המקורות שנוכל להשתמש בהם כדי ללמוד על כיתה הוא הידע הקיים על התפתחות של קבוצות 

ם י/ים מרגישות/בתחילת התהליך של התפתחות הקבוצה, המשתתפותבתחום של 'הנחיית קבוצות': 

ים /ו/או את המשתתפות הקבוצה עוד לא מכירה את המנחה לרוב תחושה של זרות וחוסר ודאות.

ים, עוד לא נוצרו נורמות וכללי התנהגות קבוצתיים, ועדיין לא נוצרה שפה קבוצתית ייחודית. חוויה /האחרות

   ים./קבוצתית משותפת זו, מגבירה את החששות והפחדים של המשתתפות

 מה קורה בשלב הראשון של התפתחות הקבוצה?

ידוע כשלב ההתקשרות או הלכידות. המטרה של הקבוצה בשלב זה השלב הראשון בהתפתחות של קבוצה 

בשלב זה של  ים, ולייצר זהות קבוצתית משותפת/היא לפתור את הקושי הכרוך בהתקשרות בין המשתתפות

 (.2001)זיו, י. בהרב, י. . ים/על דמיון בין המשתתפותתחילת היכרות בדרך כלל ישנה שמחה 

של הדברים ללא ביקורתיות. הדבר חיוני להתפתחות הקבוצה משום זה( )גם אם שטחית בשלב ישנה קבלה 

המטרה של המשתתפות/ים בקבוצה בשלב זה  לשאת עימות פנימי בין חבריה. לא מסוגלתעדיין היא ש

. המטרה היא להשתייך לקבוצה, ולא להישאר מבודדים. הפחד הוא שאחרות/ים לא יקבלו אותי

ית בעלת אופי עובדתי. הקבוצה תהיה בשלה להתקדם לשלב הבא מושגת על ידי חשיפה עצמית ראשונ

ים, ותתבסס תחושת לכידות קבוצתית שתאפשר /בהתפתחות לאחר שנוצרו קשרים בין המשתתפות

  ם.ליקטיהתמודדות עם שוני ועם קונפ

 

 הכיתה כקבוצה  היום הראשון בכיתה :

 הצעות לפעילויות לפתיחת שנה
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 מה תפקיד המנחה/המורה בשלב זה?

  ים,/נדגיש את הדמיון ואת המשותף בין התלמידותבמשחקים ובפעילויות לימודיות שנקיים בשלב זה 

נמעיט בתחרויות בתוך הכיתה שעלולות לייצר עימותים. במשחקי ההיכרות נאפשר חשיפה 

 הדרגתית שאינה חושפנית מידי.

קבוצות אחרות, כדי לייצר זהות בשלב זה הגבול החיצוני של הקבוצה צריך להיות ברור ולהבחין אותה מ

)הרקע או המסגרת של  setting -לכן חשוב להגדיר ולשמור על הקבוצתית, תחושת ביטחון ויציבות. 

ים וכללי התנהגות(: ישנה חשיבות /ההתרחשות שכולל לרוב את הקביעות של הזמן, המקום, המשתתפות

ם באופן קבוע באותם מקומות, במיוחד י/מתיישבותנשים /בשלב זה למקומות קבועים )לא במקרה א

בהתחלה(. חשוב גם להגדיר את כללי ההתנהגות הבסיסיים הרצויים בכיתה, ולייצר שגרות למידה שחוזרות 

על עצמן כמו כתיבת התאריך ונושא השיעור על הלוח בתחילת כל שיעור. באופן זה נפחית את אי הוודאות 

 ואת החרדה המתלווה אליה. 

ים 'חוזה כיתתי' שדרכו תתחיל להתגבש שפה /פתיחת השנה היא גם הזדמנות לגבש יחד עם התלמידות

 כיתתית, ואולי אף לבחור שם לכיתה?

הפעילויות הבאות עשויות לעזור בהיכרות הראשונית ובהתמקמות בכיתה החדשה, וגם להעמקת 

מנויות של שיתוף פעולה ושל שיחה: הפעילויות מתרגלות מיו ההיכרות בכיתה שממשיכה יחד גם השנה.

 הקשבה והבעה בעל פה ובכתב. ניתן להתאים את רמת הפעילויות לכל גיל.  

 

 

: )גיל, מספר ילדים, מספר שנים בהוראה, מספר מידת שמתארים אותנועל הלוח כמה מספרים נכתוב 

פרטים מהחיים אילו עוד  :ים/נחשוב יחד עם התלמידותים ינחשו מה אומר כל מספר. /התלמידות .נעליים(

 ניתן לתאר במספרים. 

שינחשו )או בזוגות/ קבוצות( כדי  ויציגו בפני הכיתה אותם/ן כמה מספרים שמתארים התלמידות/ים יכתבו 

 מאחורי המספרים. אילו פרטים מהחיים שלהם/ן מסתתרים 

 

 

ווה, )יש הנחיות פשוטות ביוטיוב תחת: 'איך להכין קווה קווה'(, להכין קווה ק ים/ים יכולות/ים צעירות/ילדות

 , חיית מחמד שיש לי, ת/ים. )חיה שאני אוהב/ולכתוב בו שאלות שמסקרנות אותם לגבי אחרות

 היכרות במספרים 

  כרות יה קווה הקוו מה משותף לנו?
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 .כלי נגינה שארצה לנגן בו, משחק אהוב עלי וכו'(

שאלה שעונה על  ה/התלמידול אותם/ן את השאלות. מידים/ות לשאוימצאו תל בכיתהעברו ידים/ות יהתלמ

 נה/תענה. לפיהם תופיע השאלה עליה יעשת צבע ומספר, /בוחר

 

 

 

. כל (הוצאת כתר)אני" מאת יהודה אטלס  ברחבי הכיתה קטעים מתוך סדרת הספרים "הילד הזה הוא נפזר

מדוע ויסביר /תסביר לכיתה יציג/תציג אותו , ת/מתחבר היא/שאליו הוא קטע אחד יבחר/תבחר ה/תלמיד

 להגיב, לשאול שאלות ולהתייחס לבחירות. ות/שאר התלמידים לעודד אתאפשר בו.  ה/בחר

 . גם ברשת יםניתן למצוא חלק מהשירים מתוך הספר

 

 

 

 

 

 

 והילד הזה הוא אני...
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 . בכיתה התלמידות/יםדף תפזורת עם השמות של כל  נכין

 . יוצר תפזורותברשת שכלי בלהיעזר אפשר 

 ם ייכנסו לכיתה י/את הדפים על השולחנות, התלמידות נניח

ן בתפזורת, ולחפש שמות שמם/ויוכלו להתחיל מיד לחפש את 

 ים בכיתה./נוספים של תלמידות

 
 
 

 
 

נפרוס את מפת א"י )או שאפשר גם את מפת העולם( על רצפת הכיתה. נחלק לכל תלמיד/ה מדבקה קטנה 

 ונבקש ממנו/ה להדביק אותה במקום אחד שיש לו קשר אליו, או סיפור מעניין שקרה לו/ה שם. 

 4-5אפשר לערוך סבב במליאה שבו כל תלמיד/ה יציג/ תציג את המקום שבחר/ה, או להתחלק לזוגות של 
 תלמידים/ות לפי מקומות שמעניין אותי לשמוע עליהם, ולהציג את המקומות בקבוצה הקטנה. 

 
 
 

יסתובבו בכיתה באופן חופשי. בכל סבב, נכריז "פריז", כולם ייעצרו, ואז נבקש מהם/ן להתחלק  התלמידים/ות
התלמידים/ות  יתחלקו  :צבע עיניים , 3 כמה שיותר מהר לקבוצות לפי מאפיין משותף ולפי מספר. לדוגמא:

  . זהותשלכולם/ן יש עיניים  3לקבוצות של 

 הזדמנות להיות חלק מקבוצה, או להרכיב קבוצהחשוב לשים לב במשחק, שלכל אחד/ת תהיה 

 אם יש שארית, על התלמידים/ות שנשארו ללא קבוצה לעמוד ביחד.  -
 אם נותר תלמיד/ה בודד/ת ללא קבוצה, יצטרף/תצטרף לקבוצה שמתאימה לו.  -

אחים/ות, צבע מקום במשפחה )בכור/ה, סנדוויץ, קטן/ה(, מקום לידה, מספר   אפשרויות למאפיינים משותפים:

 החודש שבו נולדתי בשנה וכדומה. אהוב, מידת נעליים, האם יש לי חיית מחמד?, 
 

 

 

נניח במרכז הכיתה מספר רב של חפצים מגוונים )עיפרון, כרית, מסרק, פלאפון, משקפיים, צלחת, כדור, עיתון, 
 שוקולד, גרביים וכדומה. הרעיון הוא שיהיה גיוון בחפצים(. 

 

 תפזורת שמות 

 למקומות בארץהקשר שלי 

 משחק המולקולות 

 מכירים בחפצים
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 כל תלמיד/ה בוחר/ת חפץ אחד שמתקשר אליו/ה ומסביר/ה למה בחר/ה בו. 

תוך שק או קופסא סגורה. התלמידים/ות יגרילו חפץ ויצרכו למצוא אפשרות נוספת היא להניח את כל החפצים ב
 את הקשר בינהם/ן ובין החפץ. 

 

 ונסיים בהמלצה:

 

המורה'. אפשר לחלק את הכרטיס לחלקים ובכל מראש לכל תלמיד ותלמידה בכיתה 'כרטיס היכרות עם נכין 

ת, למה /חלק לכתוב משהו אחר: הפרטים האישיים שלי ואיך ליצור איתי קשר, תחביבים שלי או מה אני אוהב

 . ים/ת לתלמידות/בחרתי להיות מורה, מה המוטו שלי או מה אני מאחל

 
 

 הכר/י את המורה
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