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Freeze-בין הצלצולים

צוות חינוך חברתי וכישורי חיים במטח והקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים: קרדיט

מעלה דילמות , ִסדרת רשת חדשה לבני נוער אשר עוסקת בחיים החברתיים שלהם

האם לחשוף סוד של חברה ועוד  , החיים בסטורי, איך מתמודדים עם לחץ חברתי: כמו

הפעילות הינה באמצעות מצגות . נושאים חשובים בחייהם של בני הנוער

.הבעת דעה במגוון נושאים  ועוד, אינטראקטיביות המאפשרות דיון מרחוק

.'ט-'ז: קהל יעד

:פעילויות מומלצות

. מצגת אינטראקטיבית העוסקת בלחץ חברתי בקרב בני נוער-(לחץ חברתי)מה הלחץ 

והיא מיועדת להעלות למודעות " פריז"המצגת מבוססת על סרטון מתוך סדרת הרשת 

.את המחשבות והרגשות שחש תלמיד החווה לחץ חברתי ולהציע דרכים להתמודדות

לרשתותהנוערמבניחלקשלבהישאבותהעוסקתאינטראקטיביתמצגת-בסטוריחי

לסייעמיועדתוהיא,Freezeהרשתסדרתמתוךסרטוןעלמבוססתהמצגת.החברתיות

בהולשלוטלתפועהמודעיםללהיותהנוערלבני

מצגת אינטראקטיבית העוסקת בדילמה המתעוררת לעתים  -אחריות ונאמנות-הסוד

המצגת מבוססת  . ה במצבים שיש בהם סיכון/בקרב בני נוער לגבי שמירת סוד של חבר

והיא מיועדת להעלות למודעות את הדילמה על  Freezeעל סרטון מתוך סדרת הרשת 

.כל היבטיה ולהציע דרכים להתמודדות

https://www.itu.cet.ac.il/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%97%d7%99-%d7%91%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.itu.cet.ac.il/%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-2/


חינוך חברתי וכישורי חיים  -פרזנטציה בריבוע

צוות חינוך חברתי וכישורי חיים במטח והקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים: קרדיט

הבעת דעה במגוון  , פעילות באמצעות מצגות אינטראקטיביות המאפשרות דיון מרחוק

.נושאים בחינוך חברתי וכישורי חיים ובחינוך אזרחי וחיים משותפים

.'יב-'ז: קהל יעד

:פעילויות מומלצות

בוחנתאשראינטראקטיביתמצגת-ט-זכיתות-ואופטימיותאחריותעל-"בסדריהיה"

המושגאתבודקיםהתלמידים.האחריותלמושגשלוהקשרואת"בסדריהיה"המושגאת

.שקולההחלטותלקבלתכליםורוכשיםשוניםבהקשרים

והגינותיושרשלבתכונותהעוסקתאינטראקטיביתמצגת-ט-זכיתות-במנהיגותהגינות

.במנהיגאלותכונותשלובנחיצות

נושאאתלהעלותשמיועדתאינטראקטיביתחווייתיתמצגת-ט-זכיתות-שבנתינההטוב

חיוביבאופןלפעולהתלמידיםאתולגרותלעודדבמטרה,הכיתתילשיחהטובעשיית

לזקקינסו,טוביםמעשיםשלבהגדרותהתלמידיםיעסקוהפעילותבמהלך.זולתםכלפי

עבורוחיוביתטובהבדרךפועליםאנשיםמדועולהבין,טובלמעשההקריטריוניםאת

.אחרים

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%99%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a1%d7%93%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%94%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%91%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%94/


חינוך חברתי וכישורי חיים  -פרזנטציה בריבוע

צוות חינוך חברתי וכישורי חיים במטח והקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים: קרדיט

הבעת דעה במגוון  , פעילות באמצעות מצגות אינטראקטיביות המאפשרות דיון מרחוק

.נושאים בחינוך חברתי וכישורי חיים ובחינוך אזרחי וחיים משותפים

.'יב-'ז: קהל יעד

:פעילויות מומלצות

סכסוכיםסיפוריארבעהשמציגהאינטראקטיביתמצגת-'י-'זכיתות-סכסוכיםיישוב

בוחניםהתלמידיםהניתוחבמהלך.מובנהמהלךלפיאותםלנתחהתלמידיםאתומזמינה

.הסכםומנסחיםלפתרוןאופציותמציעים,המעורביםהצדדיםשלוהצרכיםהעמדותאת

אנוכיצדחווייתיתבדרךשמדגימה,סטיגמותבנושאמצגת-'ט-'וכיתות-סטיגמות

.אדםכבניאותםלהכירבלי,שלהםהקבוצתיתההשתייכותפיעלאנשיםשופטים

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%9b%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%9d/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa/


חינוך חברתי וכישורי חיים-הילקוט הדיגיטלי
צוות חינוך חברתי וכישורי חיים במטח והקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים: קרדיט

.נושאים בחינוך חברתי וכישורי חיים ובחינוך אזרחי וחיים משותפים

.'יב-'ז: קהל יעד

:פעילויות מומלצות

אינטראקטיביתמצגת-'ח-'הכיתות-מכבדים,חושבים,עוצרים–מציאותיוצרותמילים

שיחלעודדבמטרה,החינוךמשרדבשיתוף,ישראלGoogle-ומטחידיעלשפותחה

נועהובהנחיית,הפעילותעבורבמיוחדשהופקובסרטוניםמלווההמצגת.ברשתמכבד

.וענייניחיובי,סובלנילשיחכליםמספקתהמצגת.Googleחברתנציגת,אלפנט

לשוניתסובלנותבנושאהעוסקתאינטראקטיביתמצגת-'י-'זכיתות-לשוניתסובלנות

.שוניםומבטאיםשפותכלפימכבדויחס

צאו"לסרטוןמלווהפעילות-התלמידיםכלל-אתכםצריךמישהואולי-מעצמכםצאו

.לזולתברגישותשעוסק,"?אתכםצריךמשהואולי-מעצמכם

. יחידת מתוקשבת העוסקת בניהול זמן-'ח-'כיתות ז-?לאן נעלם הזמן

https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fc31356-c6e4-4c76-a0ab-a0042366c03a&language=he&sitekey=ebaghigh
https://lo.cet.ac.il/player/?document=0a9eaba4-f327-468b-8c4d-1f2e8b071116&language=he&sitekey=ebaghigh
https://lo.cet.ac.il/player/?document=65607cbb-71fd-4598-a296-963fe71f4a36&language=he&sitekey=ebaghigh
https://lo.cet.ac.il/player/?document=0a9eaba4-f327-468b-8c4d-1f2e8b071116&language=he&sitekey=ebaghigh


פעילות בוואטסאפ 

כדאי ליצור קבוצת וואטסאפ ייעודית עם  , לצורך הפעילויות בשני השקפים ההבאים

" כתר על הראש": התלמידים ורצוי לתת לה שם המאפיין את המצב כגון

.'יב-'כיתות ז. ולעלות בקבוצה תכנים ונקודות לדיוון

.הסרטון הבא מעביר מסר קצר וענייני על הקשר בין וירוס הקורנה לערבות הדדית

פייסבוק" לעלות חיוך"נלקח מתוך עמוד 

:הסרטוןשליחתלאחרבקבוצהלדיוןשאלותמספרנשלח

?עבורכםהדדיתערבותמהי▪

?הדדיתלערבותהקורונהביןלדעתכםהקשרמה,הסרטוןמתוך▪

אשרלאלומעברעליהםשחשבתםנוספיםהיבטיםישנםהאם▪

?בסרטוןהוצגו

?כיוםהנוכחיבמצבלמעשההלכהזאתמיישמיםהייתםכיצד▪

https://www.facebook.com/wewantgoodlife/videos/205492220691035/


פעילות בוואטסאפ 

:נוספותווטסאפלהודעותדוגמאותלהלן


