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  המרכזייה החינוכית משחקת אותה   

  יחידת הדרכה לצוות

  היחידה הבאה נוצרה עבור המח"מ בפנימייה, רכזי� ומנהלי�.
חינו� החברתי, כישורי חיי� המטרתה לשמש כלי מובנה לדיו� בנושא המרכזייה החינוכית והחינו� בפנימייה: 

  ה.היחידה מלווית במצגת ותדרי� מפורט להעברת ופעילויות העשרה.

  

   מטרות:

  כלי� חווייתיי�. הקשר בי� משמעותו של חינו� והיכולת לייש� תהליכי� חינוכיי� באמצעות הצגת -

  הצגת המרכזייה החינוכית בפנימייה ודרכי עבודתה. -

  

   שעה וחציזמ� משוער: 

  

  חומרי�:

 תדרי� למנחה  .1

 פתקי� קטני� (דפי ממו) .2

 כלי כתיבה .3

 / לוח מחיק בריסטול .4

 / טושי� ללוח מחיק הטושי� עבי� לכתיב .5

 .)1נספח ( ההגדי�למשחק  נוספי� וחומרי� �תדרי .6

 .)2נספח (  X  2סט קלפי� "דברי� בעלי ער�"  .7

 9תדרי� וחומרי� למשחק הקלאס בשקופית  .8

 להעברת המסרי� הרצויי�. ומשחקי� קצרי�ה מצגת המשלבת תיאורי .9

  
  

  :הכנה מראש

 המשתתפי�.מול לאורכו ולתלות  2 -ו ליש לחצות את הבריסטול בק - בריסטול / לוח מחיק .1

  )2נספח (את הקלפי� ולנייל� להדפיס  .2
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    :למנחה הנחיות
  

 עבד/י ע� המצגת. •

 מה הרציונל שעומד מאחוריו ולא� מוביל אות�. - הבי�/י כל שלב במצגת  •

 הכי�/י את כל החומרי� והציוד הדרוש מראש •

 כדאי שהסביבה תהיה נקייה מגירויי� והסחות •

 להיות מוכני� כמה דקות לפני המועד שנקבע רצוי •

  
  

  :טיפי� לעמידה מול צוות
  

 שדר/י חיוניות. •

 התא� את עוצמת הקול, קצב הדיבור והשפה למיקו� הפעילות ולכמות הנוכחי�. •

  ./י לצוות לעבור את התהלי�. כ� הסיכוי גדול יותר להשגת המטרהמזער/י המלל ות� •

 חשוב שההנחיות יהיו קצרות וברורות •

 קשר עי� ע� כל אחד מאנשי הצוותהקפד/י על  •

 סרי�.שליטה במצגת, הבנת הרציונל ואמונה בתפקיד ובחשיבותו, יקנו ביטחו� בעת העברת המ •
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  מהל� המצגת והפעילות בכל שקופית

מס' 
  שקופית

  זמ�  הפעילות  השקופית

1  

  

  פתיחהשקופית 
  

   א.בעת התאספות הצוות בחדר, לפני תחילת הסדנ
  פתקי� וכלי כתיבה: חומרי�

  .לכל אחד שנכנס פתק קט� וכלי לכתיבה מחלקי� הפעילות:
מבקשי� מכל משתת, לענות במילה או משפט קצר ע"ג ד, 

  הממו על השאלה "מהו חינו� לדעת�"
 )את הפתקי� (נקריא אות� בשלב מאוחר יותר אוספי�

  

לפני ד'  10
תחילת 
  הפעילות

2  

  

  חילי�!מתמושיבי� את כול� במעגל ו... 

 .בשני משחקי פתיחה קלילי�את הפעילות תחילי� מ  .א
  :הצעות למשחקי�            

 פסוני, טנגר�...)ת(שמות משחקי�  ע� -טלפו� שבור  -

 הורדהל חצו כא�ל –היפהופ   -
  

מהו  כאשר כל אחד צרי� להגיד סבב שמותעורכי�   .ב
  תו.המשחק שהיה אהוב עליו בילדו

 

  "חינו�" למילהאיסו  הגדרות המשתתפי�   .ג

  .שנרשמו בשלב א' את הרשו� ע"ג הפתקי� מקריאי�
  .ע"ג הבריסטול (או לוח מחיק) בצידו הימניאת מילי� רושמי� 

  

  ד' 10

3  

  

  יה בסרטו�יצפ
 

  
  ד' 1.5

4  

  

  רק במילה - פעילות
  

מה היה  -אחת  במילהמבקשי� מהמשתתפי� לומר בסבב, 
 ט?לנו? מה ראינו בסר

   בצד השמאלי /לוח מחיקהבריסטולע"ג  המילי�את  רושמי�
  

  וכד'... ,כיי , חוויה, יצירתיות: שימו דגש על המילי�
הסבו את תשומת ליב� של המשתתפי� לשתי הרשימות 

  המקבילות בשני הטורי�. מה דומה? מה שונה?

  ד' 5
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5  

  

  משחק ההיגדי� נכו�/לא נכו� –פעילות 
  )1 נספחהנחיות והיגדי� ב(

  ד' 10

6  

  

ת ההגדרה למילה "חינו�" כפי שהיא מופיעה מקריאי� א
   בשק,.

  

7  

  

ונותני� דוגמאות מתו� המשחקי� שחווינו מקריאי� את השק, 
(הא� המשחק גר� לנו  בתחילת הפעילות ובמשחק ההיגדי�.

  לזכור מעתה את התשובות הנכונות להיגדי� שעלו במשחק?)
  ד' 5

8  

  

  דברי� בעלי ער�. – הקלפי� – פעילות
  

  )2סטי� של הקלפי� (נספח  2: י�החומר
  

  הפעילות:

 מפזרי� את כל הקלפי� על הרצפה .1

קל, המייצג את ה כל משתת, מוזמ� לבחור את .2
דבר בעל ער�' החשוב ביותר מבחינתו ולחשוב ה'

 חניכיו.לאותו  כיצד היה  רוצה להקנות 

  משתפי� בסבב. .3
  

בתו� הפעילות מבקשי� מהמשתתפי� לשמור את הקל, 
המצגת המשתתפי� יוזמנו להיכנס למרכזייה  שבחרו. בסיו�

החינוכית ולמצוא בה את אות� פעילויות שבעזרת� הוא יכול 
  להקנות את הער� שבחר, לחניכי קבוצתו.

  ד' 10
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9  

 

 :מרכזייהשל אתר הפעילות מתו� מאגר הפעילות 
  לחצו כא� להורידו .קלאסהמשחק 

  
  מומל1 לקיי� את המשחק בקבוצות קטנות.

  דקות לדיו�. 5דקות ועוד  10 - להקדיש למשחק כ

  ד' 15

10  

 

  קוראי� את השק 
  

 :שאלות למשתתפי�

 ?אי� הרגשת� במשחק *

 ?הגלויה והסמויה -תה מטרת המשחק ימה הי *
תה להבי� את ייה היחשוב להדגיש שמטרת המשחק הסמו
 חווית המשחק.יתה דר� יחשיבות ה'חוקי�' בחיינו, והלמידה ה

 

  

  ד' 10

11  

 

  קוראי� את ההיגדי� תו� התייחסות
  לתהלי� שנחווה במשחק הקלאס.

מזמיני� את המשתתפי� לחדד את ההיגדי� באמצעות 
במהל� המשחק ומשחקי� נוספי� שה� התובנות שעלו 

  מכירי�.
  

  ד' 5

12  

 

13  

 

 ה בסרטו�יצפי

  
  ד' 1.5
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14  

 

    שקופית מעבר

15  

 

מקומה של המרכזייה החינוכית הסבר על השקופית תלווה ב
  המח"מ, –המקומית 

   בפעילות הקבוצתית והפנימייתית.
זה המקו� להזמי� את המשתתפי� למצוא במרכזייה את 

הפעילויות שמטרת� להקנות את "הער�" הרשו� על הקל, 
  שבידיה�.

  

  16  ד' 10

  

השקופית תלווה בהצגת המרכזייה החינוכית הארצית ומגוו� 
  השירותי� שהיא מפתחת עבור הפנימיות בכל המגזרי�.

17  

  

  הצגת אתר המרכזייה החינוכית הארצית
  

שקופית זו תופיע רק במצגת לפנימיות שאי� בה� מח"מ. 
במקו� שקיי� מח"מ, הציפייה שהצוות ימצא את מבוקשו 

  המקומית.במרכזייה 
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18  

 

  חשוב!!! - הסדנא סיו� וסיכו�
  

  בחוויות מהסדנא: שיתו,סבב 

 ע� איזה חוויה את� יוצאי� מהסדנא? •

 מה למדת� בסדנא? •

אי� נית� לייש� את מה שלמדת� בסדנא בעבודה  •
  ע� הילדי�?

  ד' 5
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  :5לשק, מס' פעילות  -  1 נספח

  נכו� /לאנכו� -די� ההיג משחק

 :חומרי�

 היגדי� נכו�/לא נכו� -

  ** מדבקות עגולות צבעוניות -
 

 פעילות:מהל� ה

   .רחב הקבוצה עומדת במעגל -

 ההנחיה למשתתפי�:  -

 (קדימה) צעד אחד פנימה –מי שחושב שההיגד נכו� 

 החוצה (אחורה)צעד אחד  –מי שחושב שההיגד אינו נכו� 

 תפי� צועדי� לפי הבנת�.המשתהמנחה מקריא את ההיגדי�.  -

  ** מי שצדק מקבל מדבקה

 לקראת כל היגד חוזרי� למעגל. -

 ** ההיגדי� אפשר לספור למי יש הכי הרבה מדבקות?! 5בסיו�  -

 

 ** (תוספת למי שמעוניי�)

 ההיגדי�:

  ? נכו� נכו� או לא .ככל שילד גדול יותר כ� הוא לומד פחות טוב דר� משחק .1
 מידה דר� משחק יעילה),ג� אצל מבוגרי� הל לא נכו�(

    ?נכו� נכו� או לא כ� הוא משחק פחות.ככל שבעל חיי� גדול יותר  .2
, רוב בעלי חיי� משחקי� בהיות� גורי� כשאי� לה� צור� בדאגה להגנה ובדאגה נכו�(

 לקיו�)

  ?נכו� ה� ולא ע� מבוגרי�. נכו� או לאילדי� מעדיפי� לשחק ע� חברי .3
 שחק ע� חברי� וממשחק ע� מבוגרי�), ה� נהני� במידה זהה ממלא נכו�(

שהוקדשו לכמות השעות  בי� היתר ג�הפרעות קשב וריכוז קשורות עלה במחקרי� כי  .4
  נכו� או לא? למשחק ע� הילדי�.

שעות משחק פיזי, ב לחסרקשורות בי� היתר ג� . נמצא שהפרעות קשב וריכוז נכו�(
 ממשי, אנרגטי.)

לפיתוח� ושכלול� של  בקרב ילדי�,תי קיי� קשר בי� משחק חברעלה במחקרי� כי  .5
   נכו� או לא?  תפקודי� ניהוליי�.

 )נכו�(
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  פיתוח כישורי� 
  להתנהלות 
  עצמאית

 

  ות  מודע
  לגבולות וקבלת�

 "דברי� בעלי ער�"כרטיסיות  - 8לשק� מס'  קלפי�
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  תחושת השתייכות 
  ומחויבות

  לזולת

 

יכולת ליצור 
  קשרי� 
  בי� אישיי�
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  ער� עצמי, 

  ודעות מ

  לכוחות ויכולות

 

  רכישת עולמות של ידע
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  התמצאות 
  בעול�

 

  פיתוח ערכי� 
  וחשיבה מוסרית
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  גמישות 
  בהתמודדות

  ע� שינויי�  
  ומצבי� משתני�

 

  פיתוח 

  חשיבה 

  ביקורתית
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  מטרותהצבת 

  ודרכי� להגשמת�

 

באמצעות  יכולת בחירה
 חשיבה מעמיקה
  ומשוחררת

 


