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 כמקדמת יכולת הכלה "כישורי חיים"תכנית 

 תלמידיםהו, מחנכיםה, של כלל אנשי החינוך בצוות בית הספר 

 

פועלת לקידום יכולת ההכלה הן של הצוות החינוכי והן של התלמידים הן " כישורי חיים"תוכנית 

 . בהיבטי תוכן והן בהיבטי תהליכי העבודה

 תהליך העבודה

 מכוון ,אישית פנימית הכולל עבודה ,המלווה את העברת התוכנית ינוכיהצוות הח של ההדרכהתהליך 

לנהל  של הצוותליכולת  םתור תהליך זה. אנשי הצוות לעמדות ולערכים של, לפתח מודעות לרגשות

 . ללא שיפוטיות, את השיח בכיתה באופן שיאפשר העלאת דעות ועמדות שונות

רלוונטיים מצבי חיים ל נוגעהשיח . רים ותלמידיםבין מומזמנת שיח קבוע  "כישורי חיים"ית תכנ

מדובר במצבים נורמטיביים . מטרידים ומכאיבים להםאף לעיתים ו את התלמידיםהמעסיקים 

קשיים , כמו כשלון סיכון שעלולים להוותמצבים בו אהבה והתאהבות, מעברים, כמו חברות שגרתיים

או , המתנהל ביוזמת המחנכת קיום שיח עצם. שימוש לרעה בחומרים ועוד, קורבנות, בלימודים

. להאזין להם נכונותלמתרחש בלבם ושל  הבנהמעביר לתלמידים מסר של , מבוגר אחר מתוך הצוות

מאפשרת לתלמידים לחוות מוכלים ללא שיפוטיות ומתוך אכפתיות ודאגה , ההתעניינות של המבוגר

כאשר התלמידים מתנסים בשיח מאפשר  ,במהלך הזמן. על ידי המבוגר שמנחה את השיח בכיתה

צמיחה , זיהוי כוחות, והכלה הדדית קבלהמתאפשר תהליך של , מעין זה ומתרגלים אותולא שיפוטי ו

 . והתפתחות של הפרט

 תכני התוכנית

 .תכני התוכנית מכוונים לעבודה עם התלמידים לפיתוח יכולת ההכלה שלהם

 :"כישורי חיים"י בעבודה במהווים חלק מרכז מקדמי הכלה מוקדיםשלושה 

, של הפרט להסתכל פנימה לתוך עצמו חיזוק המיומנויות והכישורים : מודעות עצמיתפיתוח  .1

מערכת למניעים לצרכים ול, לכאבים שלו, מחשבותיו, להרחיב את המודעות שלו לרגשותיו

 .שלו הערכים

 זולת הקשבה להקשיב לחיזוק המיומנויות והכישורים : בין אישיתתקשורת עבודה על  .2

פיתוח  .מתוך אכפתיות ואמפתיה ,צרכיורגשות הזולת והמנסה להבין את , מתעניינת

 .כישורים של פנייה לעזרה

מתוך כבוד קבל של הפרט והקבוצה לחיזוק היכולת : שונותהשונה והבוד יסובלות וכחיזוק ה .3
 .וסגנונות חיים  שונות תרבותית, מגוון רחב של דעותסובלנות ו

 

 :מאות לתכנים הנוגעים ישירות בהכלהמספר דוג

 .קבלת עצמי וקבלת השונה בהקשרים רבים כולל נטיה חד מינית .1

 פיתוח אמפתיה לזולת בהקשרים שונים .2

   פיתוח רגישות לאחר כשומרי סף .3
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