
נוך חי לשעת 

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי 
האגף לחינוך יסודי

המחלקה לחינוך לחיים בחברה

ירושלים   תשס”ח

בתי”ס משתפים בלמידה ובהתנסות 
בעקבות יישום “מפתח הל”ב - לשעת חינוך”
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טיפוח ערך השונות

ציירו: ילדי כיתה ב' מבי"ס ממ' י"א, מודיעין, ירושלים
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דומה, שונה ומתחבר - סביב שולחן שבת
בי”ס “שלום”, רמת עמידר, רמת גן

קבוצת השווים שבה מתרחשים 
תהליכים לימודיים וחברתיים הינה 
קבוצה הטרוגנית שחבריה שונים זה 
מזה במראה, בתכונות, בכישרונות, בתחביבים, 

בדעות ביכולות וברצונות האישיים. 
התכנית "מפתח הל"ב - לשעת חינוך" בחודש 
כסלו מדגימה כלים ומתודות מגוונות לטיפוח 

ערך השונות תוך בירור המושגים והערכים 
הנלווים ובחינת ביטויי ההתנהגות שחשוב 

לבסס בקבוצת השווים.
בכל כיתה מאירה התכנית זרקור 

על היבט אחר הקשור לשונות שבין 
הלומדים בהלימה לתכנים הנלמדים 

באותה כיתה ולרמה הקוגניטיבית, 
החברתית והרגשית המאפיינת את 

שכבת הגיל: 
        כיתה א'  

שונות במראה ובתחביבים
        כיתה ב'  

שונות בתכונות ובהעדפות האישיות
        כיתה ג'  

ההזדמנות שבמפגש עם שונים  
        כיתה ד'  

שונות בדעות
        כיתה ה' 

שונות בכישרונות, ברצונות וביכולות
        כיתה ו' 

שונות במנהגים ובמסורת

התמונות והסיפורים המובאים ב"שיתופון" 
זה, השלישי בסדרה, מעידים על עשייה 

ענפה בכל רחבי הארץ ועל למידה 
והתנסות ייחודיות שהמחנכות בחרו 

לממש בכיתתן בהתבסס על התכנית 
ותוך יצירת התאמות לצורכי הלומדים. 

תודה לכל השותפים שהאירו את הייחודי 
להם ושיתפו את כולנו במילים ובמראות. 

צוות המחלקה לחינוך לחיים בחברה                          
באגף לחינוך יסודי

רציונאל
“...במהלך החודש בו 

עסקנו בערך השונות, תלמידי 
כיתה ב’ בבית הספר העלו הצגה 

בה צפו כל התלמידים. ההצגה עסקה 
בהדגשת השונה, בקשיים שנתקלים בהם 

ה”שונים” ובדרכי ההתמודדות. הילדים התחפשו 
לציפורים דומות, וביניהן הייתה ציפור אחת 

שונה. הציפור סיפרה את סיפורה, תיארה את 
תחושותיה וגרמה לילדים להיחשף לרגשותיו 

של  השונה. ההצגה נחלה הצלחה!...” 
גורכד לינה, רכזת חברתית

בי”ס יסודי “כפר קמא”
מחוז צפון

“...בבית ספרנו, יש 
כתות “מלמדים” בהם לומדים 

בשיטת זילברמן, ילדי האברכים של 
ישיבת ר”ג עם ילד השכונה. החודש, 
בתכנית מפתח הל”ב יישמנו את ערך 

השונות, בדגש על השבת. הילדים צילמו את 
ההכנות לשבת בביתם, שוחחנו על הדומה, 
השונה והמתחבר ביננו. קשה לתאר במילים 
את הפנמת ערך השונות שנעשתה בצורה 

חוויתית ומעשית...”
חיה-אמיר, רכזת חברתית

בי”ס ממ”ד “שלום” רמת-גן
 מחוז ת”א

“...במסגרת 
השונות הזמנו אורח “שונה” 

לשיחה עם התלמידים. בעקבות 
סיפורים מרתקים של האורח, נתבקשו 

התלמידים לכתוב תחושות, סיפורים וכו’... 
תלמידה אחת שבחרה לשתף את חברותיה 

בשונות של בת משפחתה ובתחושותיה 
בעקבות זאת, זכתה לעידוד ולתמיכה 

מהחברים...”  
נעמי בוכריס, רכזת חברתית 
בי”ס ממ”ד “נווה ציון” אשקלון

מחוז דרום

“...התכנית “מפתח 
הל”ב” מגוונת מאוד, בעלת 
עושר ערכי חינוכי, אסתטית 

ובעלת משמעות רבה בחיי היומיום 
של תלמידינו. למרות החששות הטבעיים 
מהכנסת תכנית חדשה גיליתי נכונות, 
יוזמה ורצון אצל המחנכות והתלמידים 

ללמידת הנושאים הנפלאים 
המופיעים בתכנית...”

חגית מלול, רכזת חברתית
בי”ס ממ”ד “תחכמוני” בית שאן

מחוז צפון

“...בסימן ערך 
השונות פעלנו במסגרת 

“ילדים למען ילדים” וגילנו 
מעורבות חברתית. במסגרת זו עיצב 
כל תלמיד כד אישי וייחודי כשאת 
הכדים מכרנו ברחבת כיכר רמב”ם. 

ההכנסות מהמכירה היוו תרומה לילדים 
אוטיסטים...” 

ענת רזניק, רכזת לחינוך חברתי
בי”ס “זומר” רמת גן

מחוז ת”א

מציגים: “השונה שבחבורה”
בי”ס יסודי “כפר קמא”

כל ההכנסות קודש לילדים אוטיסטים
בי”ס “זומר”, רמת גן

מפיצים את האור מכל הל”ב
בי”ס ממ”ד “נווה ציון”, אשקלון

“הפותח את לבו ייפתח לו עולם ומלואו”
בי”ס ממ”ד “תחכמוני”, בית שאן 
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טיפוח ערך השונות ברחבי הארץ 

3

"...התכנית מפתח הל"ב פותחת את 
הלב של כולנו ומוציאה משם את כל 

האהבה שיש בנו..."
רומן הרשקוביץ, תלמיד כיתה ב'

בי"ס "יחדיו", באר שבע, מחוז דרום

"...מפתח הל"ב בשבילי זה לספר לאחרים על 
רגשותי, חלומותי, כישרונותי ולספר על עצמי 
וגם לשמוע על אחרים וכך לדעת כי כל אחד 

שונה וזה הכי מיוחד..."
עמית חכים, תלמיד כיתה ד'

בי"ס "הוד השרון", מחוז מרכז

"...תכנית "מפתח הל"ב" עשתה לי טוב על 
הלב. היא חברותית ותורמת לי רבות. היא 

עוזרת להתחבר ואני אהבתי את זה. כיף לי 
ללמוד עם "מפתח הל"ב" ואני רוצה כבר 

לדעת מה יהיה בשאר החודשים..."
הדר, תלמיד כיתה ב'

בי"ס "רימלט", נתניה, מחוז מרכז

"...במסגרת חגיגות השישים ציינו הילדים 
   מהי החגיגה הפרטית שלהם:

א.א.: "יום ההמלטה של הכלבה שלי היה יום  
         חגיגי בו התרגשתי מאוד"

א.ב.: "בר המצווה של בן דודי בו נסענו לכותל, 
        רקדנו ואספנו סוכריות"

ל.ל.: "הרגע בו זכיתי במקום הראשון בתחרות 
        הסוסים, חשתי שמחה וגאווה, חגגתי את 

        הניצחון עם חברים..."
מיכל חרמון, רכזת חברתית
בי"ס "יגאל אלון", טירת הכרמל

לכל אחד צבע ייחודי משלו 
בי”ס ממ”ד “בית-חורון”, מחוז ירושלים

מנהלת ביה”ס מעניקה מדליית “יצאת צדיק” לאמא מתנדבת
בי”ס מ”מ “המאוחד”, ירוחם, מחוז דרום

סיכום ערך השונות 
צרור מפתחות “שונים ומיוחדים”

בי”ס ממ’ א’ תל”י, גבעת זאב, ירושלים

“כבוד בין שונים” 
מארחים  את תלמידי בי”ס “איבן-חלדון” בטייבה 

בי”ס “ניצנים”, תל-מונד, מחוז מרכז 

נציגי מועצת התלמידים בחולצות “מפתח הל”ב” 
בפעילות למען שחרורם של החיילים החטופים

בי”ס “רמות יצחק” בנשר, מחוז חיפה

דברים היוצאים מן הלב
השפעות
התכנית
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דומים אבל שונים בערוגת הפרחים שלנו
בי”ס “ניצני הנגב”, קיבוץ בית קמה

סדנת חדר המורים בנושא השונות 
בהנחיית הרכזות החברתיות שרית סנדרוסי וזהבה רם

בי”ס “עמית”, באר שבע

מהחגיגה הפרטית לחגיגות השישים שנה למדינה
בי”ס “מאיר”, באר שבע

תלמידים בוגרים חונכים תלמידים צעירים  
בי”ס מ”מ “נווה מנחם”, באר שבע

"... במהלך פעילות ב"מפתח הל"ב" 
התבקשו התלמידים לספר משהו 
שאחרים לא יודעים עליהם ושהיו 

רוצים לשתף בו. אחד התלמידים קם, 
שיתף את חבריו וסיפר כי אמו נפטרה 

לפני מספר שנים וזה מאוד עצוב לו, 
התלמידים והמחנכת תמכו בו והוא 

חש הקלה... שכן שיח מסוג זה, מאפשר 
פתיחת ערוצי תקשורת חדשים בין 

התלמידים ובינם לבין המורה..." 
מאת: א.ק. מחנכת בבי"ס באשדוד

"...בשעת מפתח הל"ב ביקשה 
תלמידה לספר משהו והסבירה 

שהיא מבקשת לספר משהו אישי "כי 
זה שיעור שפותחים בו את הלב...". היא ספרה כי 

הוריה מתגרשים וזה מציק לה. החברים בכיתה 
התייחסו בכבוד לדבריה, עודדו אותה וסיפרו לה 
שהיא לא היחידה בכיתה שעברה ועוברת זאת... 

הם הציעו לה עזרה ותמיכה בתקופה קשה זו 
והיא חייכה ואמרה "טוב שפתחתי את הלב"..."

מאת: פ.ל. מחנכת בבי"ס באשדוד

"... בעקבות הסיפור "אסיפת החיות" 
בו עסקנו ב"מפתח הל"ב", התפתחה 

שיחה סביב תחושת השייכות, לפתע קמה 
אחת התלמידות ובקשה לשתף את כולם 

בהרגשתה: היא בדיוק כמו העורב, שכן היא 
מרגישה שהיא בודדה ולא אוהבים אותה. בשיחה 
שהתפתחה בעקבות כך הסתבר כי התלמידים  

לא הרגישו בכך. ביחד, במהלך השיעור החלו 
לחשוב על רעיונות איך לעזור להשתלב יותר 

בחברה כדי שתרגיש טוב יותר..." 
מאת: א.א. מחנכת בבי"ס באשדוד

“...התכנית “מפתח 
הל”ב” מהווה חיבור טבעי 

להווייה הבית ספרית המדגישה 
את החינוך לערכים ולמורשת.

התכנית מאפשרת לכל מורה 
להתחבר אליה, ולהתאים אותה לצרכים 

המיוחדים של כיתתו ולאופייה...” 
מירי קופייטו

מנהלת בי”ס “אלמוג”
אילת

“...התכנית “מפתח 
הל”ב” חשפה מעמקים 

בתקשורת הבין אישית בין כל באי 
ביה”ס. התכנים והתהליכים המעמיקים 

העניקו לכולנו תחושה של העצמה ומסוגלות 
שלא הכרנו בעצמנו קודם לכן. העיסוק בתכנית 
נתן לכולנו במה להביא לידי ביטוי התנהגויות של 

מעורבות, שותפות ונתינה הדדית. 
ליבי מתרחב כל יום מחדש כשאני רואה את 
פירות העשייה החברתית-ערכית “מדברים 

ומוצגים” מכל פינה בביה”ס...”
כוכי עזרן, רכזת חברתית 

בי”ס “יחדיו” 
באר שבע

“...בית הספר “איבן 
סינא” ברהט קיים יום פתוח 

בנושא יישום ערך השונות, שאליו 
הוזמנו כל הרכזים החברתיים מהעיר 

רהט ומהסביבה. צפינו בשעורים, בקרנו 
בתחנות שהפעילו המורים ומועצת התלמידים 

בנושאי “מפתח הל”ב” והשתתפנו בטקס מרשים 
שבמרכזו ערך השונות. לסיום צפינו בלוחות 
הכיתתיים שהתמלאו במהלך היום בחומרים 

ובתוצרים מהפעילויות השונות. על הכול ניצחה 
בהצלחה רכזת החברתית בביה”ס הגב’ רנייה 

דרוויש...”
לילי איתמרי

מנחה לחינוך לחיים בחברה
מגזר בדוואי, מחוז דרום

“...התכנית מפתח 
הל”ב מעצימה מאוד 

את התחום החברתי ומהווה 
עבורנו ציר מארגן מצויין. התכנית 

מאפשרת לי שיתוף פעולה מצויין עם 
הצוות. המורות משתפות פעולה בינן 

לבין עצמן מחליפות דעות ורעיונות סביב 
הערך המרכז והחשוב מכל התלמידים 

מדברים במושגים משותפים שנבנו 
שלב אחר שלב בתכנית...”
שרית הינדי, רכזת חברתית 

בי”ס “תומר”
 באר שבע

“ואין נרו שלו כנר חברו”
בי”ס “דקל”, אשקלון

 

דברים היוצאים מן הלב השפעות
התכנית
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חגיגת כ”ט בנובמבר
ב”ס ממ”ד “שפיר”, שפיר

“לאור החסד נלך”  
בי”ס ממ”ד “נחלים”, מועצה אזורית מרחבים

“...תלמידי כיתות 
ג’-ד’ פקדו את מחלקות 

הילדים בבית החולים “סורוקה”, 
הנעימו את זמנם של הילדים 

המאושפזים והעניקו להם דברי 
מאפה ומחזיקי מפתחות בצירוף 
איחולי החלמה. לרופאים ולצוות 
האחיות העניקו שי סמלי כאות 

הוקרה על מלאכת הקודש...”
דגנית בן עמי וחדווה מזוז , 

מחנכות בי”ס ממ”ד “נחלים” 
מועצה אזורית מרחבים

“...במסגרת 
“ישראל חוגגת שישים” 

בררתי עם  התלמידים “מהי 
מדינה בשבילם?”. תלמידים 

רבים ציינו: שקט, שלווה, פרחים, 
עצים, אנשים ובלי קאסמים 

והפגזות...”
אסתר כלפון, מחנכת

בי”ס ממ”ד “תורני מדעי 
שדרות”, שדרות

מחוז דרום
המנחות המחוזיות בתחום 
החינוך לחיים בחברה:
מ”מ: יפה דלומי 050-6283592  
ממ”ד: לאה חג’בי 050-8560096

"...אני מחנכת זו השנה החמישית ולראשונה 
חשתי הקלה עצומה: הגישו לי תכנית מובנית 

שעליי ללמוד אותה ולהעבירה לתלמידיי. הבאתי 
את התכנית לכיתתי והילדים התאהבו בה וציפו לשיעור 

זה בקוצר רוח. אני חשה את השינוי וההשפעה שיש לתכנית 
על האקלים הכיתתי ועל האופן שבו תלמידים מתייחסים אחד 
לשני. התכנית מעניקה כלים ללומד, יוצרת שפה חיובית ובונה 

בין התלמידים. ניתן לראות את ילדי הכיתה משתמשים במושגים 
שלמדו בשיעור החינוך החברתי. לדוגמה כאשר ילד העליב ילדה 

בכיתה מכיוון שהיא עבדה לאט ולא הספיקה כמוהו, הילדה 
ענתה לו: "זה לא יפה מה שאתה אומר לי. למדנו שעלינו לקבל 

את האחר ואני שונה ממך ואיטית, זו לא סיבה לצחוק עליי"- 
ערך השונות. השנה שלא כמו בשנים קודמות תלמידים רבים 

מתנדבים בכיתתי ואף מבקשים לסייע לתלמידי הכיתה בתורנות 
או סתם כך מבקשים לסייע בחלוקת דפים, בעזרה למתקשים 
וכדומה. אני חשה שכיתתי שונה מהכיתות הקודמות שחינכתי: 
מידת הלכידות גבוהה יותר, הכיתה קשובה, רצינית, משתפת 
ומסייעת ואני רואה את הקשר הישיר לכך בעשייה במסגרת 
התכנית "מפתח הל"ב". ייתכן שהדבר נובע מכך השתתפותי 

בהשתלמות הרכזות באילת נחשפתי לתכנית יותר לעומק ולכן 
אני מרגישה בטוחה וזורמת עם התכנית. אני מוקסמת ומודה 
לכל עושי המלאכה על השינוי שהתרחש בי, על הכלים שאני 

מקבלת ההופכים אותי למחנכת טובה יותר..." 

מאת: א. ס. מחנכת בבי"ס באילת “...לכבוד יום 
כ”ט בנובמבר קיימנו 

חגיגה בית ספרית לציון 
יום מיוחד זה. בטקס המחשנו 
לילדים את מה שהיה לפני 60 
שנה. שרנו משירי א”י ויצאנו 

בריקודי שמחה...” 
איה הרמן, רכזת חברתית

בי”ס ממ”ד “שפיר”, 
שפיר

סיכום עשייה חינוכית בביה”ס בסימן שונות 
בי”ס ממ”ד “שפיר”, שפיר 

 

סדנת “מפתח הל”ב” בחדר המורים
בהנחיית הרכזת החברתית פנחס רונית

בי”ס “אפיק”, באר-שבע

פעילות סבים וסבתות בראי ערך השונות
בי”ס “מצפה ים”, אילת

דברים היוצאים מן הלב השפעות
התכנית
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פעילות כ”ט בנובמבר 
בי”ס “יבניאלי” בחיפה

בסימן “כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן”
בי”ס “הפתוח” בחיפה

תוצר פעילות של צוות ביה”ס
בנושא מעורבות חברתית 

בי”ס “ימית” בקרית ים

“...בכיתתי תלמיד הגדל אצל 
הסבא והסבתא שלו לאחר 

שהוריו נפרדו. האם חזרה לרוסיה 
והאב נפטר ממחלה לאחר תקופה קצרה. 
התלמיד בחר לא לשתף בכך איש מחבריו 
לכיתה. במסגרת הלמידה ב”מפתח הל”ב”, 

כששמע תלמידים אחרים ששיתפו בסיפורים 
אישיים, בחר גם הוא לספר את סיפורו. 

תלמידי הכיתה התרגשו וכתבו לו ביוזמתם 
מכתבי עידוד ותמיכה אשר גרמו לו לאושר 

רב ולהרגשת שייכות...” 
מאת: ח.ש. מחנכת בבי”ס בחדרה

“...”מפתח הל”ב” הוא שיעור כייפי כי אנחנו 
יכולים להגיד כל מה שאנו רוצים בשיעור 

הזה, במיוחד דברים שקרו לי ולא סיפרתי. 
בשיעור הזה אני יכול לספר הכול ואולי אני 

אשתחרר מהדבר שלא רציתי להגיד. אנחנו 
יודעים שכל סוד נשאר בכיתה ולא יוצא 

ממנה, כלומר אף אחד מחוץ לכיתה שלנו לא 
יודע את סודות הכיתה שסיפרנו בשיעור...”

מאת: מ.פ. תלמיד כתה ד’ בבי”ס בחיפה 

“...בהנחייתה של 
המורה אחינועם שחק נבנו 

חנוכיות אשר ביטאו את הערכים 
הנלמדים במסגרת “מפתח הל”ב”. 

באמצעות חנוכיית ניהול קונפליקטים 
לדוגמה שלחו התלמידים מסר של רצון 

ותקווה לפתרון המחלוקות בדרך של שיח 
הוגן מתוך כבוד, הקשבה, סבלנות וסובלנות. 
חנוכייה זו נוצרה באמצעות שיתוף פעולה 

בין הורים לילדים בפעילות משותפת...”
אחינועם שחק, רכזת חברתית

בי”ס “קציר”
קציר

“...בחנוכה חגג 
ביה”ס את יום הולדתו ה-20 

וכך נולדה חגיגת חנוכה שהיא גם 
חגיגת יום הולדת וגם אירוע פותח את 
חגיגות ה-60 של מדינת ישראל. בוגרי 

ביה”ס הוזמנו ונשאו 8 לפידים. כל לפיד ציין 
ערך ברוח “מפתח הל”ב”. מורות ביה”ס, על 
פי שכבות, הדליקו את הלפידים שהגישו 

להן הבוגרים...”
ערגה חי, רכזת חברתית

בי”ס “כרמל וים”
מועצה אזורית חוף כרמל

“...ג’ היא 
האחראית על הדואר 

הכיתתי. במהלך השבוע 
היא פותחת את תיבת הדואר, 

ממיינת אותו, מעבירה את הדואר 
לנמענים ומחלקת דפי מכתב 
ומעטפות. אמא של ג’ כתבה 

למחנכת הכיתה: “אורנה, תודה על 
התפקיד והתייחסות לבתי בנושא. 

בתי מאושרת מכך...”
אורנה חכים, מחנכת כיתה ב’ 

בי”ס “טשרניחובסקי”
חיפה

“...במסגרת הפעילויות 
בנושא השונות יצרו תלמידי 

כיתות ו פאזל גדול . כל תלמיד 
קיבל שורה משיר והיה צריך לצבוע 

ולקשט אותה כרצונו . לאחר מכן במשותף 
הרכיבו את הפאזל לשיר ותלו את עבודתם 
על לוח בכיתה. התוצאה: שיר מורכב מפאזל 
צבעוני  שכל חלקיו בצבעים שונים המבטאים 

את הייחודיות של כל תלמיד ותלמידה...”
איילת אוסטר ויסקוס, רכזת חברתית

בי”ס “אלמוגים”
 קריית ים

פינת “מפתח הל”ב” בחדר המורים 
בי”ס “נעורים” בקריית ביאליק

"...אני אוהב את שיעורי "מפתח הל"ב" בגלל 
שזה כיף ומדברים פתוח, לא מחביאים 

סודות וזה מרגש מאוד. אני אישית, בזכות 
השיעור והמורה שלי, סיפרתי משהו שעמד 

לי על הלב והוצאתי את זה. זה היה כואב 
אבל התגברתי. זה היה לפני כשנה. אחותי 

חולה במחלת האפילפסיה. יום אחד היא 
פרכסה, אבל זה לא היה כמו פרכוס רגיל. 

זה היה פרכוס שאני שמרתי בלב ולא יכולתי 
להוציא. עד שבשיעור התגברתי על הכאב 
והוצאתי מהלב. זה היה קשה, בכיתי קצת 
אבל כולם עודדו אותי. "מפתח הל"ב" הוא 

שיעור כייפי וכדאי ללמוד אותו. הוא מסביר 
דברים, מדברים פתוח כמו משפחה אחת 

גדולה. בקיצור, אני אוהב את השיעור..."

מאת: ד.נ. תלמיד כתה ד' בבי"ס בחיפה

“...במסגרת הלמידה 
וההתנסויות בנושא 60 שנה 

למדינה מושם דגש על היבטים חברתיים-
ערכיים ועל השלכותיהם לחיי היומיום של 

הלומדים במטרה לעודד מעורבות, קבלה ותרומה, 
להצמיח תחושת שייכות ואהבת הארץ והמדינה. 

התוכנית משלבת שירים, סיפורים, טקסטים מידעיים, 
מודלים מגוונים לפיתוח שיח ודילמות, יצירה והתנסויות 

חווייתיות בדגש על התפתחות המדינה והחברה על 
מגוון אוכלוסיותיה. לאורך כל התכנית עוברים כחוט 

השני ערכים אשר עיצבו את תפיסת העולם של העם 
והמדינה המעוגנים בתכנית החברתית “מפתח 

הלב”...”
רותי שטרנברג, מנהלת

בי”ס “הבונים” 
חיפה

 

חונכים צעירים ומטביעים כפות ידיים  
להמחשת ה”שונות”

בי”ס “אמירים” בבנימינה

דברים היוצאים מן הלב
השפעות
התכנית
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“יחד שבטי ישראל” - מכירים מנהגי עדות שונות
בי”ס ממ”ד תורני מדעי “תחכמוני”, חדרה

קיר “מפתח הל”ב” בנושא השונות
בי”ס ממ”ד “אפרים צמח”, טירת הכרמל

תערוכת חנוכיות בסימן 60 שנה למדינה
בי”ס ממ”ד “מוריה” ,קריית ים 

“...במסיבת חנוכה 
שקיימנו העלו התלמידים 

מופע מרהיב שכלל את נושאי 
הגבורה של עם ישראל לאורך 60 שנות 
קיומה. במהלך המסיבה ביקרו ההורים 

והתלמידים בתערוכת סביבונים מרהיבה 
שהדגישה את השונות שבינינו. לסיום, הכינו 

הורים וילדים סביבון אישי אומנותי...”
דבורה אלימלך - מנהלת ביה’’ס 

שגית דדון - רכזת חברתית 
בי”ס תורני-מדעי “רבי עקיבא”

אור עקיבא

“...כלל תלמידי 
ביה”ס יצרו קיר מרהיב  

בנושא השונות. הקיר הביא 
לידי ביטוי את השונות של 

הילדים ויצר תחושת אחדות 
וחברות...” 

אסתר אחיטוב
מנהלת בי”ס “ממ”ד “יבנה” 

טבעון

“...במסגרת קליטת 
ילדי בני המנשה בביה”ס  

ערך ה”שונות” מקבל משמעות 
מיוחדת. שעה יומית מוקדשת 

ללמידה חוויתית משותפת ונעימה 
בין שונים שהם שווים...”
אביבה חזיזה, מנהלת 

בי”ס ממ”ד “נווה מיכאל” 
פרדס חנה

“...תלמידי מועצת 
התלמידים הכינו תערוכת 

חנוכיות מעניינת ומרהיבה בנושא 
השונות. בתערוכה היו חנוכיות שונות 

ומגוונות כגון: חנוכיית השמיטה, חנוכיית 
בסימן 60 שנה למדינת ישראל, חנוכייה 

לזכר השבויים...”
אורלי גלעדי, רכזת חינוך לחיים בחברה, 

בי”ס ממ”ד “אפרים צמח”
טירת הכרמל

“...כנס רכזים 
חברתיים מחוזי נערך בבי”ס 

“תחכמוני” שבחדרה. במהלך הכנס 
למדו הרכזים וצפו בפעילות התלמידים 

בנושא “השונות שבגבורה”. את הכנס יזם 
וליווה המפקח הרפרנט לתחום, מר שמעון 

שטרית...”
לאה אורגד, מנחה לחינוך לחיים בחברה 

מחוז חיפה - ממ”ד

קיר “מפתח הל”ב” - בנושא שונות  
בי”ס ממ”ד “יבנה”, טבעון

"...בסיום תהליך הלמידה אודות ערך 
השונות ומידת הגבורה התבקשו 

התלמידות לכתוב רפלקציה שתשקף 
את מה שעבר עליהן במהלך הלמידה. כל תלמידה 

התבקשה לבחור משפט אחד משמעותי מן הדברים 
שכתבה ולהציגו בפני הכיתה. אחת הבנות סיפרה את 

הדבר הבא: " אולי אתן לא יודעות, אבל אמא שלי 
חולה מאוד. היא לא חולה בגוף. היא חולה בנפש. היא 

שונה, היא אחרת. עד היום לא היה לי אומץ לשתף 
ולספר את זה. אבל אחרי שלמדנו על נושא השונות 

ועל האור שנמצא אצל כל בן אדם, אני מרגישה שאני 
גיבורה ושאני יכולה להגיד את האמת. אמא שלי שונה, 

אבל היא אמא שלי ואני תמיד אוהב אותה". בכיתה 
השתררה דממה, ולאחריה באופן טבעי הבנות קמו מן 

המקומות נגשו אל אותה תלמידה וחיבקו אותה. לא 
היה צריך להוסיף דבר, הדברים נאמרו והבנות הקיפו 

את התלמידה בחום ובאהבה. אני חושבת שסיפור כזה 
ממחיש עד כמה התהליכים שאנחנו עוברים בשעת 

המחנך משמעותיים, חזקים ואסור לוותר עליהם!!! גם 
אני כמורה עברתי תהליך ביחד עם תלמידותיי..."

 מאת: ר.א. מחנכת מבי"ס במחוז חיפה

מחוז חיפה
המנחות המחוזיות בתחום 
החינוך לחיים בחברה:
מ”מ: גילת המבורג 054-5349191
ממ”ד: לאה אורגד 054-7273595

השונות בינינו
בי”ס תורני-מדעי “רבי עקיבא”, אור עקיבא

דברים היוצאים מן הלב השפעות
התכנית
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“...לאורך המפגש עם שיריו של יהונתן גפן 
הזכירו הילדים לא פעם את ערך השונות 

שמתקשר נהדר לנושאי כתיבתו: “הייתי הילד 
הכי קטן בכיתה”, “הילד סתם”, “הילד הצהוב”... מצאנו 

בכיתה נקודות משותפות רבות בין השירים הללו לתחושות 
הפנימיות של ילדים שונים בכיתה: ילדים ביישנים מאוד, ילדה 

מלאה,ילדה ג’ינג’ית, הילדים שמחו שמישהו “גדול” כמו 
יהונתן גפן נותן לגיטימציה לשונות. ובאחת העבודות 

שהוגשו לי מצאתי את המכתב הבא: 
“לכבוד יהונתן גפן שמי... ואני תלמיד כיתה ד’ בבי”ס 

ברחובות. בשיעורים של המחנכת שלי למדנו על 
היצירות שלך והכרנו את השירים: “הילד האדום”,” 

“כשענת אומרת לאלוהים בערב” ועוד... בכיתה 
שלנו אנו לומדים תכנית שנקראת “מפתח 

הל”ב” ובה משוחחים על הערכים וההתנהגויות. 
הערך של חודש כסלו היה שונות והוא התאים 

מאוד לשירים שלך כי בשירים שלך אתה מתייחס 
יפה לילדים ששונים מהשאר...”. חשתי שתלמיד זה 
ואחרים בכיתה הפנימו את אחת ממטרות התכנית. 

האינטגרציה המדהימה שעשו בין שיעורי שפה-יוצר לבין 
הערכים החברתיים שנלמדו בשיעור “מפתח הל”ב” 

זו למידה אמיתית מבפנים ואני גאה בתלמידיי 
שעשו את הקישורים הנהדרים...”

מאת: י.ז. מחנכת מבי”ס ברחובות, מחוז מרכז

ניסים בערוגת הפרחים
בי”ס “גפנים”, בקעת הירדן

מכבדים דעות שונות ונעזרים ב”תמרורים”
“בי”ס “רמות אלון”, מנח”י

כל אחד שונה ומיוחד
בי”ס “נילי”, נילי

האור שבנו - דומים אבל שונים
בי”ס “בגין”, בית שמש

החגיגה הפרטית שלי
בי”ס “בגין”, בית שמש, ירושלים

“...במסגרת הלמידה 
על ערך השונות צפינו 

בסרט “הביצה החריגה” ולאחריו 
קיימנו דיון משמעותי שעסק בשונות 

של כל אחד מהתלמידים ואיך כל אחד 
היה מרגיש ומתנהג כביצה חריגה. במפגש 

ההורים עסקנו ביצירותיו של יהונתן גפן וכיצד 
באה לידי ביטוי השונות. גם הבחירות שערכנו 
נערכו בסימן השונות, כשכל אחד ואחת הציגו 

את מצע הבחירות באופן ייחודי לו...”
אילנה כהן, רכזת חברתית 

תל”י מתמטי 
פסגת זאב צפון, מנח”י

“...בעקבות לימוד 
הערך “שונות”, קיבלו 

התלמידים בכיתתי במהלך 
השיעורים זמן להציג את כישרונם באופן 
חוויתי ומעניין. הם הציגו מדליות בהן זכו, 

אוסף אבנים מעניינות, ציורים, שירים שכתבו, 
סיפורים וצילומים. הפעילות הייתה מאוד 

מרגשת. תלמידי הכיתה ישבו והקשיבו בסקרנות 
רבה לחבריהם ולי כמחנכת חדשה של הכיתה 
הייתה הזדמנות להכיר תלמידים באופן אחר. 

פעילות זו תרמה לאקלים הכיתתי...”
ענת לוי, רכזת מפתח הל”ב

בי”ס “נווה יעקב מאוחד” מנח”י

“...על סמלו של 
בית ספרינו מתנוסס לו כבר 
שנים המשפט “כל אחד יחיד 

ומיוחד”. תכנית “מפתח הל”ב” בדגש 
על ערך השונות אפשרה שיח משמעותי 
נוסף והתנסות בקבלה ובכיבוד השונה, 
ערך בו אנו דוגלים תוך עידוד הסבלנות, 
הסובלנות והעשייה המשותפת בין באי 

ביה”ס...”
תמר יצחק, רכזת חברתית
בי”ס “עדיהו”, בית שמש 

מחוז ירושלים

"...בבית ספרנו לומדת תלמידה 
כבדת שמיעה. לפני מספר שנים 

עברה השתלה, מהראשונות בארץ, 
של שתל השבלול העוזר לה לשמוע. 
בעזרת המחנכת העבירה התלמידה 
שיעור על השונות שלה ועל הקשיים 

וההסתגלות בחברה רגילה. במהלך השיעור 
הראתה התלמידה את המכשיר ואיך הוא מתחבר אליה. 

התלמידים הקשיבו באמפטיה ושיתפו פעולה, ובסיום 
השיעור רשמו מספר כללים כיצד להתנהג עם אותה 

תלמידה כמו: לעמוד מולה ולדבר, ולא לדבר 
מאחורי הגב..." 

מאת: ב.ד. מחנכת בבי"ס בבקעת הירדן, מחוז ירושלים

“ערך השונות עמד 
במרכז הלמידה והעשייה הבית-

ספרית. בחינוך הגופני, הבאתי לידי ביטוי 
את ערך השונות ואת תרומתו לכלל הסובבים. 

שוחחנו על השונות ביכולות הגופניות שלנו, עודדתי 
את הילדים לסייע לאחרים בחלקים שהם חזקים בהם 
וכך הם תרגלו עם אחרים כדורסל, קפיצה בחבל וכו’
בשיעורי אומנות התייחסה המורה לערך השונות דרך 

הסיפורים הקשורים בנושא ועודדה יצירות שונות. בכיתה 
ב’ הוזמנה אחת האימהות לחשוף את משמעות ערך 
השונות באמצעות מפגש בין יהודים לערבים אותם 

היא מלמדת בבי”ס “נווה שלום”...”

אורלי שאולקר, רכזת חברתית
בי”ס “הר טוב”, קיבוץ צרעה

מחוז ירושלים

“...בבית ספרנו ערכנו 
הפנינג “טועמים שמיטה”. 

הלימוד בכל תחנה בוצע בצוותא 
ההורים עם ילדיהם. בסיכום כל תחנה נערך 

מבדק על הנלמד. פתרון נכון זיכה את ההורה 
וילדו בכרטיס כניסה להתנסות חוויתית בנושא 

הנלמד... בגמר הלימוד יצאו הילדים למסע קניות 
בשוק “שבע-שוק” בו נמכרו ירקות חיים. את הירקות 
לקחו הילדים למטבח שמיטה, בו הכינו סלטים עם 

רטבים שונים. את שאריות הירקות והסלטים - 
אספו הילדים והניחו במיכל שמיטה מיוחד...” 

 נורית אהרנשטם, מורה בבי”ס 
ממ”ד “עושה חיל”, אפרת

  מחוז ירושלים
כותבים ומשתפים בעקבות השונות

בי”ס ע”ש “אילן רמון”, הר חומה, מנח”י

דברים היוצאים מן הלב השפעות
התכנית
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טיפוח ערך השונות ברחבי הארץ 

9

מנח”י ומחוז ירושלים
המנחות המחוזיות בתחום 
החינוך לחיים בחברה:
מ”מ: ברנית יוסובש 052-2382519
ממ”ד: רבקה שחור 050-9971882

"...במהלך לימוד הערך 
"שונות" הכנו ספר כיתתי 

"כמה טוב שאני לא דומה 
לאף אחד, אני יחיד/ה ומיוחד/ת". הילדים 

כתבו פרטים אישיים על עצמם, כמו: 
תכנית טלוויזיה אהובה, מקצוע אהוב, 
תכונה בולטת בי, דעה אישית שיש לי 

ביחס לשונה בחברה ומשהו נוסף שאני 
רוצה שיידעו עליי.

בעקבות פעילות זו, הוסיף תלמיד אתיופי 
בכיתתי מרצונו החופשי בדף שלו ארץ 
מוצא והדגיש אתיופיה. לאחר מכן אמר 

בקול רם שהוא גאה להיות אתיופי, 
ומאז - בכל יום הוא מלמד אותנו מילה 

באמהרית. כמחנכת הכיתה זה ריגש אותי 
מאוד ואני בטוחה שלימוד הערך "שונות" 
השיג את מטרתו בהדגשת הצד החיובי 

שבשונות בינינו..."

מאת: ג.ז. מחנכת בבי"ס בירושלים, מנח"י

גבורי כוח עושי דברו 
בי”ס ממ”ד “אלוני ממרא” קרית-ארבע, מחוז ירושלים

סדנת “בונים את עץ האחריות”
בהנחית שושי מלין, רכזת התכנית

בי”ס ממ”ד “רמת מודיעין”, חשמונאים 

שחזור הכרזת כ”ט בנובמבר
בי”ס ממ”ד “עשה-חיל”, אפרת

מצליחים להגיע לשיאים חדשים
בי”ס ממ”ד “תלמוד תורה חברון”, קרית ארבע, מחוז ירושלים

ביחד בוגרים וצעירים ננצח
בי”ס ממ”ד “נחלת בנימין”, עופרה

השונות במראה
בי”ס ממ”ד “רמות ב’ “, ירושלים

“...תודה ויישר כוח 
גדול על כל המפעל הנהדר 

של “מפתח הל”ב”. השנה הנושא 
המרכזי בתכנית הרב שנתית שלנו הוא: 

לב טוב, המביא לידי ביטוי את ההתייחסות 
בין אדם לחברו, כבסיס לכל שאר המידות 

ודרך ארץ. “מפתח הל”ב” הגיע אלינו בשלב 
כה מתאים שאנו נהנים מהפעילויות המסייעות 
לתכנית הבית ספרית. שוב תודה על החשיבה 
המקיפה והפקת החומרים הנהדרים המסייעים 

למורים להטמיע נושא כל כך חשוב...” 
אהרן פניאל, מנהל בי”ס ממ”ד “דביר” 

עתניאל, הר חברון, 
מחוז ירושלים

“...במסגרת יום 
בית-ספרי להגברת אהבת 
החינם המתקיים יום לאחר 

עשרה בטבת, התלמידים המצטיינים 
בהתנהגותם הפעילו תחנות בהן פעלו 

בשיתוף פעולה החברותא הבוגר והצעיר. 
בין התחנות: האכלת מעדן בעיניים עצומות, 
הליכת מריצה, אכילת בייגלה שתלוי על חוט 
גבוה, ועוד. בסיום התאספו כל התלמידים 

וחתמו על אמנה משותפת המחייבת 
חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים. 

יום זה תרם לגיבוש בין הכיתות...”
בי”ס ממ”ד “נחלת בנימין” בנים 

עופרה, מחוז ירושלים

“...ילדי וועדת העיתון 
הכינו עיתון בכוחות עצמם. הם ראיינו 

אנשים, התקשרו אליהם, אספו חומרים וערכו 
אותם ובפתיח כתבו:  “...בהתחלה זה נראה קשה 

ואפילו בלתי אפשרי. אבל כשסיימנו הבנו שכל אחד 
יכול לעשות אם הוא באמת רוצה. גם אתם יכולים 

לעשות זאת!”  בשביל רגעים כאלו נשארים במערכת 
עוד 20 שנים... גם במהלך חידון שהוכן ע”י מועצת 

התלמידים וועדת חידון חנוכה הגענו לשיאים חדשים, 
כ- 30 תלמידים פעלו כבעלי תפקידים שונים!!!”

התלמידים והרכז יגאל צחור, 
בי”ס ממ”ד “תלמוד תורה חברון” 

קרית ארבע

דברים היוצאים מן הלב השפעות
התכנית
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“...בכיתתי נוצר שיח אחר 
בכיתה. הילדים לוקחים אחריות 

- לא לועגים לחבר, לא צוחקים 
ומחכים בסבלנות. יש יותר אמירות כמו: אני 

רוצה להגיד משהו אחר... יש יותר קבלה לשונה. 
התכנים והמערכים עוזרים מאוד להתנהלות 

לא רק בשיעור אחד בשבוע, אלא בכל שיעור 
ובכל שעה.  בשעה השבועית לומדים את 

הערך ואת הכלי המוצע לתרגול, ובכל השבוע 
משוחחים עליהם וחוזרים על כך. אני משלבת 
את התכנים בכל שיעור ושיעור. הערך המובא 

והכלים הדינמיים הם שמביאים לשינוי ולהצלחה. 
לדוגמה: אם ילד טועה, אני מחזירה ל”מפתח 

הל”ב” ומזכירה להם שלא צוחקים. אני שואלת: 
“איך נעזור לו”? וחוזרת על אמירות כמו: אני 

חושב אחרת.. במסגרת יוזמות נוספות בתכנית 
הילדים אמרו דברים שחשוב להם שיהיו:

הקשבה - עזרה לחבר - ויתור במשחק. החלטנו 
שילד שיעשה מעשה טוב בהתאם לשלושת 

הדברים מקבל דבקית ובסוף השבוע מדליה 
עליה אני מציינת את הסיבה לקבלתה. כך 

לדוגמה תלמיד שידוע כמתקשה התנהגותית, 
החל להתגבר על העניין ושמר על הכללים 

שקבענו. הילדים ציינו את התנהגותו הטובה 
ובחרו להעניק לו מדליה. ביום ההורים אימו ציינה 

בשמחה שהיא חשה בשינוי גם בבית: פתאום 
יש יותר טלפונים מחברים, הוא משחק ומצליח 

לוותר יותר, משתף חברים במשחק והרבה יותר 
רגוע. היא החליטה לאמץ את רעיון המדליה גם 

הביתה...” 
מאת: א. פ. מחנכת בבי”ס בתל מונד

שיכתבתי את 
הטקסט “חנה זלדה”, 

ובמקום הלביבות שלבנו 
ערכים, וביחד עם חבריי הדלקנו 
את חנוכיית  ערכי מפתח הל”ב, 
ערכים חשובים לחיים. הפעילות 
גרמה לנו להבין טוב יותר את 

שפת “מפתח הל”ב” ואיפשרה לנו 
להתנסות בעבודת צוות מועילה...”

עדי דקטר, ממועצת התלמידים 
בי”ס “בארי” 

נתניה

“...במסגרת  
פעילות “בית חם” ארחו 

תלמידי כיתה ג’ ארחו קבוצות 
תלמידים והעמיקו את הקשר 

וההיכרות בין תלמידים שונים. ההורים 
תכננו פעילות יצירתית,  הילדים 

שיתפו פעולה ונהנו. האווירה היתה 
חיובית ומפרגנת. רעיון נפלא שכדאי 

לאמצו...”
נאווה וולפר, אמא של בר  

בי”ס “רימלט”  
נתניה

“...שונות, 
עבורי היא ערך 

חשוב העושה את העולם 
פחות משעמם וגורמת לכך 

שהעולם לא יהיה אותו דבר...” 
דניאלה קוסמין 
תלמידת כיתה ד’

בי”ס “המגן” 
הוד השרון

“...בחודש בו 
עסקנו בטיפוח ערך 

השונות העצמנו את היכולות 
והכשרונות הטמונים בכל אחד 
ואחת בכתתנו. זימנו לילדים 

שיח תרבותי שבו הם הביעו את 
דעותיהם ונפגשו עם זוויות שונות 

של יכולות וכישורים שלהם...” 
אור-לי  עדי, רכזת חברתית 

בי”ס “הס”
פתח תקווה

מועצה מאירה ערכים
בי”ס “בארי” נתניה

“...בכיתתי היו בעיות חברתיות - חוסר שיתוף פעולה 
בין הבנות, ויכוחים על כל נושא שהובילו לאווירה 

לא נעימה. בעקבות “מעורבות חברתית - תפקיד 
לכל תלמיד” בחרה כל בת תפקיד, נוצרו ועדות 

כשהבנות ישבו בקבוצות לחשיבה, לתכנון ולחלוקת 
תפקידים. הכול הפך להיות ברור ושקוף. אין מריבות 

בכיתה. לכולן התייחסות שווה. בנות שעד עתה לא 
נשמע קולן, מדברות ופועלות, מרגישות שייכות. 

לדוגמה תלמידה שהתעלמו ממנה, לא רצו להיות 
בחברתה, בחרה בתפקיד של איסוף צדקה. 

פתאום כולן פונות אליה, היא עורכת 
רישום, נעשתה חשובה. התפקיד 
העלה את הדימוי העצמי שלה...”
מאת: מחנכת בבי”ס בפתח תקווה

“...ברוח “מפתח 
הל”ב” הדלקנו את 

חנוכיית  ערכי מפתח הל”ב, 
ערכים חשובים לחיים וקיימנו טקס 

חגיגי שנכתב, בוים ובוצע ע”י מועצת 
התלמידים. המסר החשוב שהעברנו 

לכל תלמידי ביה”ס הוא שאנחנו מוארים 
ומאירים ערכים חשובים לחיים!

תודה לכל הצוות הנפלא של התכנית. 
הארתם אותנו!”...”

מיקי בר משה, רכזת חינוך לחיים בחברה
בי”ס “בארי”

נתניה

ציור על כדים במסגרת לימודי ערך השונות
בי”ס “שערי תקווה”, שערי תקווה

היית שם בשבילי, בשבילך, בשבילנו
בי”ס “יפה נוף”, ראשון לציון

פעילות חונכות “שווים אבל שונים”
בי”ס “יסוד המעלה”, ראשון לציון 

תערוכת חנוכיות
בי”ס “רעות”, הוד השרון 

דברים היוצאים מן הלב השפעות
התכנית
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מעשרה בטבת לחגיגות ה-60 שנה למדינה
בית חינוך “ישורון” בנתניה

שונות במאכלים שכל משפחה אוהבת
בי”ס “יקיר” בשומרון

מחוז מרכז
המנחות המחוזיות בתחום 
החינוך לחיים בחברה:
מ”מ: כוכבה ברק 054-4956123
ממ”ד: יעל אלוני 054-4319276

חנוכיית ערכים 
בית ספר “ישורון” בראשון לציון

חנוכיית שמות ארץ ישראל 
בי”ס “אוהל שלום” בראש העין

“...בעקבות תכנית 
“מפתח הל”ב” הקמנו קבוצה 
מובילה  של תלמידים “מנהיגי 

הל”ב”, בהנחיית הרכזת לחינוך לחיים 
בחברה. “מנהיגי הל”ב” פועלים בהצלחה 
עפ”י תכנית שנתית הנגזרת מהערכים 
המוצגים בתכנית “מפתח הל”ב”. חשוב 

לציין שהרכזת בבית ספרי הפכה 
לדמות משמעותית בזכות התכנית...”

אתי טבת, מנהלת בי”ס ממ”ד 
“בר אילן” כפר יונה 

“... אצלנו בביה”ס 
ההורים מעורבים בעשייה 

החינוכית. קיימים מפגשים קבועים 
בין הנהגת ההורים לצוות המוביל, 

שבהם מתכננים פעילויות לקידום התכנית 
החינוכית. בחודש כסלו לדוגמה תוכנן ערב 
קהילתי בנושא “מגלים את האור”. כמו כן 
התקיימו בכיתות פעילויות בנושא השונות 

בשיתוף הורים...”
דבורה פורת

מנהלת בי”ס ממ”ד “סיני”
ראשון לציון

“...בביקור המפקחים 
ואנשי הרשות צפו האורחים 

בשעת חינוך בה עסקנו בהערכת 
התפקיד במסגרת “מעורבות חברתית-

תפקיד לכל תלמיד/ה”. האורחים התרשמו 
מגאוות התלמידים על כך שהם ממלאים תפקיד 
בביה”ס ומכך שהדבר מחזק את תחושת הערך 

העצמי, השייכות והאהבה לביה”ס...”
לאה לנגפלד

מנהלת בי”ס ממ”ד “נאות דוד”
פתח תקווה

“...במפגש הורים 
ייחודי, כל מחנכת 

העבירה פעילות בנושא 
השונות מתוך “מפתח הל”ב”. 

החוויה הייתה נהדרת. בעקבות 
הפעילות ביקשו חברי ההנהגה 

הבית-ספרית ללמוד על התוכנית 
לעומק. זימנו אותם למפגש למידה 

והם התרשמו מאוד מהחומרים 
בתכנית ומתוצרי התלמידים...”

ליאורה אטינגר
מנהלת בי”ס “אור תורה”

תל מונד

“...עברנו דירה לפני 
שנתיים. כל יום היתה בתי, 

שהתקשתה מעט בכתיבה,  מגיעה 
מביה”ס עם תלונות על הלימודים ועל 
החברות. יום אחד היא חזרה מאושרת 
ושמחה. היא שתפה אותי בכך שקבלה 

תפקיד - לאסוף תמונות של בנות הכתה 
ולארגן אותן. התרגשתי. זו הפעם הראשונה 

שבתי מגיעה הביתה מאושרת לאחר יום 
הלימודים והצהירה: אני אחראית על 

משהו וזה נותן לי בטחון...”
ר.ס. אמא של ט. 

מבי”ס בנתניה

“...בכיתתי משולב תלמיד חרש, ילד 
מקסים ותלמיד מצטיין אבל דחוי 
מבחינה חברתית. קשה לתלמידים 
להבין עד כמה הוא שונה מהם כי חיצונית 

הוא נראה רגיל. בשיעור “מפתח הל”ב” ניצלתי את 
העובדה שהוא לא היה בכיתה והתייחסתי לאירוע 

שקרה אתמול והדגיש את חוסר ההבנה, הסובלנות 
והקבלה שלו בכיתה שלנו. הסברתי להם שהוא נולד 

חרש, ועל אף שהוא נראה כמוהם הוא שונה. נתתי להם 
כדוגמה מקרה שקרה לאחרונה בכיתה: תלמיד כעס 
על תלמידה ואמר לה  מילה לא יפה. הסברתי לכיתה 
שאותו תלמיד העביר את הכעס שלו בצורה מילולית 

והשתמש במילים. לתלמיד חרש השימוש במילים בעת 
כעס ושמחה כאחד אינו טבעי ואינו מובן מאליו, ולכן 

הוא משתמש בביטויים ובתגובות פיזיות. הוא נוגע אבל 
אלה אינן נגיעות במטרה להציק - אלא יצירת קשר, 

ביטוי טבעי לילד חרש. מעולם לא הייתה הכיתה שלי כל 
כך קשובה, מרוכזת ואמפתית. התלמידים המקסימים 
שלי הגיעו לתובנות עמוקות שלא חשו בהן קודם, על 
אף שהם לומדים יחד כבר יותר מחמש שנים. לכיתה 
שלי אין בסיס קודם בדיונים בנושאים חברתיים כמו 

“מפתח הל”ב”, אבל אני בהחלט מוצאת המון הזדמנויות 
להשתמש בנושאים שנדונים ב”מפתח הל”ב” וזה עוזר 

לי לטפל בהרבה בעיות חברתיות ואקטואליות...”
 מאת: מחנכת בבי”ס ברחובות

דברים היוצאים מן הלב

 

הרב שרון בשיחה על מנהגי העדה האתיופית
בי”ס ממ”ד “יבנה” בנתניה

השפעות
התכנית
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"...תכנית "מפתח הל"ב" הינה אחת 

התכניות הנפלאות שנתקלתי בהן מזה 

זמן רב.           

התכנית נבנתה בצורה מעמיקה, 

מקצועית, והיא כוללת תכנים המפתחים 

את כישורי החברה של כל אחד מן 

התלמידים בצורה אולטימטיבית. 

התכנית מרתקת את הילדים והמורים 

כאחד והחומרים מוגשים באופן המזמן 

למידה "ללא הפסקה".           

תודה שחשבתם רחוק והגעתם הכי 

קרוב שאפשר..."
עדה אברכהן שמש

מנהלת בי"ס "ארזים" יקנעם

“...התכנים והרציונל של 

התכנית “מפתח הל”ב” 

עולים בקנה אחד עם ה”אני 

מאמין” של ביה”ס ועם החינוך לערכים 

של עשייה, נתינה, אחריות ומעורבות 

חברתית ועם המסורת רבת השנים 

המדגישה את הקשר עם הקהילה 

על כל גווניה. תכנית “מפתח הל”ב” 

מאפשרת לעבות ולהעשיר נושאים 

אלה ולהעמיק את ערכם ואיכותם 

.הצוות, התלמידים וההורים נתרמים 

רבות מהעשייה הברוכה והפירות ניכרים 

בשטח...”

מטי זיו

מנהלת בי”ס “ויצמן”, עכו

“...במסגרת 
“תפקיד לכל תלמיד/ה” 
ממשיכים בבית-ספרנו 
להעמיק את האחריות, 

ההתמדה, האכפתיות והיוזמה 
שבמילוי תפקיד והופכים אותם 

בהדרגה לשפה משותפת 
לתלמידים להורים ולמורים...”

אתי סלמנדר וברבי ענת
רכזות חברתיות 
בי”ס “ויצמן”, עכו

“...מועמדי מועצת 
התלמידים “שווים אבל 

שונים” מציגים מצע בחירות ייחודי, 
במהלך הייד פארק שהדגיש את 

השונות בן המועמדים ונועד לשכנע 
את תלמידי בית הספר לבחור במועמד 

שייצג אותם...”
תמרה וולמן, רכזת חברתית 

בי”ס ניסויי “נופי ארבל” 
קיבוץ גינוסר

בוחרים ערך ויוצרים חנוכייה ייחודית
בי”ס “גוונים”, עפולה

“...כפתיחת 
הנושא: “חוגגים שישים 

שנה למדינת ישראל”, ביום 
כ”ט בנובמבר, נערך בבית 

הספר טקס ע”י ילדי כיתה ד’. 
במהלך היום שיחזרו התלמידים את 

ההצבעה באו”ם...”
ורד שוורץ, רכזת חברתית

“נר הגלבוע” 
גן נר 

“...לקראת 
החנוכה, בחרה כל כיתה 

בערך אותו ביקשה להמחיש, 
תכננה ויצרה את חנוכיית הערך 

הכיתתי. התהליך חידד את השיח 
סביב הערך ומילא את  התלמידים 
ב”גאוות יחידה” על השתתפותם 
בתערוכת חנוכיות בית-ספריות...”

אסנת ברטוב, רכזת חברתית
ב”ס “גוונים” 

עפולה

מציגים מצע בחירות ייחודי
בי”ס ניסויי לאומנויות השפה “נופי ארבל”

חנוכיית “ושבו בנים לגבולם” 
בי”ס “רגבה”, קיבוץ רגבה

ועדת מדעים מציגה את ה”אני מאמין”
בי”ס “ויצמן”, עכו 

שחזור ההצבעה באו”ם, כ”ט בנובמבר  
בי”ס “נר הגלבוע”, גן נר 

דברים היוצאים מן הלב

“...השנה הדלקנו 2 
חנוכיות עם הקהילה: חנוכיה 

אחת בסימן “50 שנה לבית ספר רגבה” 
הודלקה על ידי מורים, עובדים והורים 

שלמדו בבית הספר. הם בירכו לקידום התחום 
עליו הם מופקדים וסיפרו את סיפורם ילדותם 
בביה”ס: כיצד נראה, במה שחקו ועוד. החנוכה 
השנייה שהודלקה הוכנה על ידי אמא העוסקת 

ביצירה בזכוכית, היא נשאה את דיוקנם של שלושת 
החטופים והמסר היה “ושבו בנים לגבולם”. 3 חנוכיות 

דומות  נמסרו באופן אישי לכל אחת ממשפחות 
החטופים. הטקס היה מרשים, מלווה בתחושת 

גאווה, עניין והנאה רבה...”
אוסנת נוטמן, רכזת חברתית

בי”ס יסודי אזורי “רגבה”
קיבוץ רגבה

השפעות
התכנית
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“...בבית ספרנו 
אנו נהנים מאוד 
מהחומרים של 

“מפתח הל”ב”. התלמידות 
יוצרות ומתנסות בחוויה נהדרת 

של פיתוח אישיותן והכנתן 
לחיים...”  

רותי ברדוגו, רכזת חברתית
בי”ס ממ”ד חב”ד, “תענך”

בית שאן

“...בבית ספרינו 
בחרנו להאיר את השונות  

כדרך חיים. אנו פועלים בקהילה 
ומאירים ערכים, מפיצים אורות בשלל 

צבעים, מדליקים נר ובודקים שאכן הוא 
בוער. מבט עם חיוך ענק שולחים

ואת המורל במרכז העיוור, בגני הילדים  
ובבית אבות לקשישים מרימים. בכל מקום 

ובכל מצב אותם אנו לא שוכחים...”
רחל ואנונו, רכזת  חברתית 

בי”ס ממ”ד “תחכמוני” 
טבריה 

מדליקים נר ראשון בבתי הקשישים  
בי”ס “קשת”, כפר ורדים

הערך המוסף
בי”ס ממ”ד “מאיר”, בית שאן

אין לי ארץ אחרת
בי”ס ממ”ד “תחכמוני”, טבריה

“...בערב חנוכה יצאנו 
100 ילדי שכבה ג’ וכ- 40 הוריהם 

לבתי קשישים, שהוגדרו ע”י ה”רווחה”. 
הדלקנו עמם נר ראשון של חנוכה, נתנו 

שי שהילדים הכינו ופיזרנו הרבה אהבה וחום. 
הפעילות הוגדרה בהצלחה: הילדים התנהגו 

לתפארת על אף שבהתחלה חששו מהמפגש 
עם השונה - שוחחו עם הקשישים, שאלו שאלות, 
התעניינו, וחוו בעוצמה את המפגש. המארחים, 

מצידם, פתחו את הדלת ואת הלב, התרגשו ונהנו 
מהחוויה. ההורים דיווחו על התרגשות גדולה וחוויה 

מדהימה”. המפגש סלל את הדרך למפגשי 
המשך...

אורלי גינת, רכזת חברתית
בי”ס “קשת”, כפר ורדים

דברים היוצאים מן הלב

"...לקראת החנוכה נערכה בבי"ס 

מסיבה שכללה מגוון פעילויות 

חווייתיות. ההורים והילדים יצרו יחדיו 

בהתלהבות את חנוכיית הערכים והביעו 

ביצירותיהם את ערך השונות מהיבטים שונים 

ומקוריים... במהלך הפעילות ראינו כיצד כל אחד 

יכול לתרום לבניית התוצר הקבוצתי - חנוכיית 

הערכים. את כולם קיבלנו בברכה, והבנו שכל 

אחד מאתנו שונה, לכל אחד ואחת צבע מיוחד, 

אור ואופי שהולכים יחדיו..." 

אילנית נחמני

 אמא לתלמיד בכיתה ג' בי"ס "ארזים" ביקנעם

מחוז צפון
המנחות המחוזיות בתחום 
החינוך לחיים בחברה:
מ”מ: חיננית לויפר-פלד 050-7222623
ממ”ד: רויטל ביילין 054-6910724

אין לי ארץ אחרת
בי”ס ממ”ד “תחכמוני”, טבריה

יחד נפיץ את האור
   בי”ס ממ”ד “תחכמוני”, טבריה

“...ערכת “חוגגים 
שישים שנה לישראל” 

נטעה בכולנו גאווה ותחושת 
אחדות. בתי-הספר נהנו מן 
החומרים שליוו את הערכה 

ושהעשירו וטיפחו רעיונות ייחודיים 
נוספים בהתאמה לעשייה 
החינוכית הבית ספרית...”

רויטל ביילין, מנחה מחוזית, 
מחוז צפון ממ”ד

השפעות
התכנית

“...תכנית “מפתח 
הל”ב” “לכדה” את כל 

הצוות החינוכי, מנהל מורים, 
הורים וילדים. התרומה ליצירת 

אקלים חברתי מיטבי רבה. המסר 
מוגש בצורה אסטטית ונגישה למורה 

ולתלמיד. למרות שאנו “בהרצה” 
כולנו תקווה גדולה לשינוי באקלים 

החברתי...”
אורה בלילטי, רכזת חברתית

בי”ס ממ”ד  “מאיר” 
בית שאן
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"...בכיתתי לומדת תלמידה אינטליגנטית, 

נכה שאיננה שומעת טוב ומתקשה 
להתבטא. בתחילת שנה זו הרגשתי 

נסיגה בהתנהגותה ובהתנהגות החברים 
שלא הסכימו לשתף אותה במשחקים 

ואף התנכרו אליה. במהלך העיסוק בערך 
השונות, חלקתי את הכיתה לקבוצות 

וכל קבוצה התבקשה לתאר דמות 
שונה ולתאר את רגשותיה, מחשבותיה, 

פעולותיה. תוך כדי משחק ציינו 
התלמידים שהדמות, גם אם היא שונה 

מרגישה כמותם. מודעות התלמידים 
לנושא עלתה והדיון הפתוח סביב 

השונות, גרם למהפך ביחס התלמידים 
לאותה ילדה. בעיקר הבנות משתפות 

אותה בפעילויות, מתאמצות ומתנהגות 
שונה מתוך מודעות ואמפטייה..."

מאת: מחנכת בבי"ס במחוז ת"א

“...במהלך החודש 
שוחחנו על השונות בכיתתנו, 

ואז עלה סיפורה של תלמידה חולת 
סכרת נעורים שסיפרה על עצמה, 

תיארה את שיגרת יומה והראתה לילדים 
את המכשיר ואיך היא בודקת לעצמה את 
הסוכר. גם אמה הצטרפה והסבירה לילדים. 
הילדים היו מאוד נרגשים וסקרנים. הילדה 
נפתחה מאוד מבחינה רגשית ואף כתבה 

בעיתון בית הספר על עצמה...”
אורנה    

בי”ס “גורדון” גבעתיים 

“...ביום שישי היינו 
בבית גיל הזהב.

הייתי עם קשישה בשם עטרה
היא שאלה אותי כל מיני שאלות.

ואני השבתי ותוך כדי צבענו תמונות
קישטנו, שרנו ומאוד שמחנו.

הרגשתי שזה היה היום הכי מאושר 
בחיים שלי לראות את הקשישים 

שמחים ונהנים. 
ליהי קוסטנטינו

תלמידה בבי”ס “תל-חי”
תל אביב

“...במסגרת 
המעגל הקהילתי ביקרנו 

בבי”ח “וולפסון”, בליווי סנטה 
קלאוס. חילקנו מתנות במחלקת 

מיון ילדים. והיינו מאושרים כשראינו 
את הפנים השמחות והמחייכות של 
הילדים החולים ושל הוריהם, בנוסף 
לקבלת הפנים המדהימה מצוות 

הרופאים והאחיות...”
מנאל אלפלח סקינה בורגל

רכזות חברתיות
בי”ס “אורתודוכסי” 

יפו

“...מועצת 
התלמידים רתמה את 

כל הילדים למבצע התרמה 
למען תלמידי “בית איזי שפירא” 
ברעננה, שהוא בית לילדים עם 

נכויות קשות. במשך שבועיים עברו 
חברי המועצה בין התלמידים ואספו 
כסף. הסכום שהצטבר הועבר לפני 

חג החנוכה לבית איזי שפירא...” 
ליאת שטרנליב, רכזת חברתית

בי”ס “בן-גוריון”
גבעתיים

חנוכיית קליטת עלייה
בי”ס “רימונים”, קריית אונו 

יום שיא אומנותי בנושא השונות
בי”ס “ויצמן”, חולון

יוצרים בול למדינה
בי”ס “סביונים”, אור יהודה 

דברים היוצאים מן הלב

“...במסגרת “מפתח 
הל”ב” התחלנו בבית הספר מסורת 

חדשה “סעודת אלופים”. בתחילת כל 
חודש אני מפרסמת מחוון התואם את ערך 

החודש והכולל מטרות אופרטיביות לגבי מיהו אלוף 
החודש. המחוון מפורסם בכל כיתה בלוח “מפתח 

הלב”. המחנכת משוחחת עליו בראשית כל חודש כדי 
שכולם יידעו מה מצופה מאלוף החודש. בסוף כל חודש, 

בטקס חגיגי, מכריזה המנהלת על אלופי החודש 
המוזמנים למפגש אתה. כל מפגש מתחיל בשיחה 

על הערך ועובר לארוחת בוקר מושקעת...”
מאיה מוכתר, רכזת לחינוך חברתי

בי”ס איילון
תל אביב

השפעות
"...במהלך שיעור מפתח התכנית

הל"ב, ילדה מכיתתי 
ביוזמתה התבטאה כך: 

"בשנים קודמות לא הייתי בין המקובלות 
בכיתה. בהפסקות לא שיתפו אותי 

במשחקים. ליציאות בד"כ לא הזמינו 
אותי ולא הרבה בנות רצו לקבוע איתי. 

והשנה בזכות הפעילות של "מפתח 
הל"ב", נהיתי ילדה יותר מקובלת, 

הילדים יותר מתייחסים אליי והרבה יותר 
בנות מחבבות אותי..."

מאת: מחנכת בבי"ס ברמת השרון

טקס כ”ט בנובמבר 
בי”ס “גורדון”, חולון

פעילות משותפת עם הקשישים
בי”ס “תל חי”, תל-אביב
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מחוז תל-אביב
המנחות המחוזיות בתחום 
החינוך לחיים בחברה:
מ”מ: נגה לוי 050-6288938
ממ”ד: טובה גרינוולד 050-6288898

מסע משותף 
“המסע המחבר עבר, הווה 

ועתיד בכלים טכנולוגיים מאפשר 
לתלמידי בית-ספרנו ללוות קשישים, 

לתרום ל “קשר הרב דורי”, להיות מעורבים 
חברתית, לבנות גשר ערכי בין  דורי ולחזק  

את מערכת הקשרים עם האוכלוסייה 
המבוגרת בקהילה. במסע המשותף לומדים 
התלמידים את סיפורה של מדינת ישראל 
בצורה חוויתית ומסייעים לקשישים לתעד 

זאת בכלים טכנולוגיים”.
טובה גולדשטיין

מנהלת בי”ס “מורשת משה” 
רמת גן

תעודת “נקודות אור”
בי”ס “משואת מוהליבר” בבני ברק

החגיגות שלנו
בי”ס “בלוך” בתל-אביב   

מפתח הל”ב הלכה למעשה
בי”ס “מקור חיים” בשכ’ פרדס כץ

מפגש דיאלוג ערבי-יהודי
בי”ס “טרה-סנטה” ביפו        

“...במסגרת שעת חינוך מפתח הל"ב 
בנושא השונות כל ילד התבקש 

להמשיך את המשפט: "אם הייתם מכירים 
אותי יותר טוב הייתם יודעים..." וכל אחד סיפר 

בתורו על האופי שלו, על הפחדים שלו, על 
הדברים שהוא עושה כשאף אחד לא בבית... 

כשהגעתי לאחת הילדות היא אמרה: "אם הייתם 
מכירים אותי הייתם יודעים שלפני שנה התפקיד 

שלי באתיופיה היה לשאוב מים מהבאר והיא 
הראתה לכל הילדים כיצד עשתה זאת".

ילדה אתיופית אחרת אמרה שהיא אוהבת לרקוד 
ולשיר באתיופית... היא שרה ורקדה בפנינו. 

הבנות ביקשו ממנה שתלמד אותן לרקוד וכך 
עשתה. יידעתי את המורה למחול והיא שילבה 

את ריקוד העם האתיופי בריקוד ישראלי: כששרו 
"כאן נולדתי ,כאן נולדו לי ילדיי..." קמה  הילדה 

והחלה לרקוד ריקוד אתיופי ואיתה הילדות 
הישראליות. זה היה ממש מקסים...” 

 מאת: א. ב. מחנכת מבי"ס בבת-ים 

דברים היוצאים מן הלב השפעות
התכנית

מסע משותף 
“...בבית ספרנו בי”ס ממ”ד “מורשת משה” ברמת-גן

נוהגים לחלק לתלמידים 
תעודת “נקודות אור” ביחס ללימודים, 

להתנהגות, למעשים ועוד. בתעודה השנה 
מתוארות נקודות האור בחיבור לאמרות 

בשבחה של ארץ ישראל, כמו: “ארץ אשר 
אבניה ברזל” - בזכות רצון הברזל שלך, את 

מצליחה להתמודד גם עם הקשיים. “ארץ ישראל 
באמצע העולם”- את בוחרת ללכת בדרך 

האמצע. נוחה לכולם, משרה רוגע ונעימות...”  
שושי ליכטנשטט

מנהלת בי”ס “משואת מוהליבר” 
בני ברק

“...לקראת 
חגיגות השישים למדינה 

הנהגנו ארוחת בוקר בריאה בה 
משתתפים המנהלת, המורים, נציגי 

ההורים והתלמידים. בארוחה מאכלים 
מזינים בהם נשתבחה ארצנו. בנוסף לכך 
כל משתתף כותב למדינה כרטיס ברכה 

בו הוא מברך אותה בבריאות...”
גלית כהן, רכזת חברתית
בי”ס “משואת מוהליבר” 

בני ברק

“...מפגש דיאלוג 
ערבי-יהודי התקיים בין תלמידי 

בי”ס “טרה סנטה” ביפו ותלמידי 
ביה”ס ל”אמנויות” בתל אביב. נושא 

המפגש היה היכרות בין-אישית ותרבותית בין 
שלוש הדתות: הנוצרית, המוסלמית והיהודית. 
התלמידים למדו על שלושת החגים הנחגגים 

בחודש דצמבר: חג הקורבן, כריסטמס  וחנוכה. 
בסוף המפגש כמה תלמידים התחפשו לסנטה 

קלאוס וחילקו מתנות לכול הילדים, וזאת 
הייתה הפתעה גדולה וחוויה מדהימה...”

קטי בסל, נהיל חיפאווי
בי”ס “טרה-סנטה” 

יפו

“...בשיעור שבועי 
קבוע לומדים תלמידינו 

נושאים שונים מתוך תכנית 
“מפתח הל”ב” ומיישמים אותה 

הלכה למעשה. המורים מקבלים 
הדרכה ומשלבים מדרשים ופתגמים 

בהתאם לנושאים הנלמדים...”
אסתר נתיב

מנהלת בי”ס “מקור חיים” 
בשכ’ פרדס כץ 

בני ברק
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ישראל חוגגת שישים
בסימן הצלחות והישגים

תודה מכל הלב 
לכל השותפים שפתחו את לבם ושיתפו בנעשה בבתיה”ס

מצוות המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי

יוצרים חנוכיות שונות לשישים שנה למדינה  

בי”ס “רמות וייצמן”, יבנה , מחוז מרכז

“...”מפתח הל”ב” 
בשבילי זה השיעור של 
החיים. מאז שהתחלתי 
ללמוד את השיעור אני 

מרגיש טוב יותר...”
עדן קידר, תלמיד כיתה ד’ 

בבי”ס “המגן” 
הוד השרון

לבבות מתוקים כפתיחה לחגיגות השישים 
בי”ס “גפנים”, בקעת הירדן, מחוז ירושלים

חנוכיית ההישגים והִקדמה
בי”ס “רעות” במועצה אזורית 

מנשה, מחוז חיפה

ישראל חוגגת 60

בי”ס “קוממיות”, בני ברק, מחוז ת”א

חנוכיות בסימן שישים שנה למדינה 

ביה”ס  לאומנויות “התומר” עכו, מחוז צפון

“...עבורי “מפתח 
הל”ב” הוא שיעור 

לחיים שפותח דלתות 
לאחרים., מספרים דברים 
אישיים שלא העזתי לספר 

לאף אחד. זה פותח לי את הלב. 
אני מרגיש חופשי לספר דברים 
אישיים לכולם. “מפתח הל”ב” זה 

אהבה...”
אלעד דאי, תלמיד כיתה ד’ 

בבי”ס “המגן” 
הוד השרון 

“...אחרי חנוכה 
הגיע לכתה ילד אתיופי חדש, 

והכתה קבלה אותו בצורה מדהימה. 
כולם התנדבו לשבת לידו ולעזור לו, 
וכולם רוצים להיות חברים שלו. ברור 

שהעיסוק בנושא השונות בחודש שקדם 
להגעתו, הווה הכנה משמעותית לקליטתו, 
ולילדים הייתה הזדמנות פז ליישם בפועל 

את מה שלמדנו סביב ערך השונות...”
טובה רבקין, מחנכת

בי”ס “הבעל שם טוב” 
כפר שלם, בת”א 

“...במפגשים עם 
מורים ניתן לשמוע שוב ושוב 

על החשיבות הרבה שיש לשיח 
ולדיונים המתקיימים סביב התכנים 

החברתיים והערכים השונים בתכנית הם 
מדווחים כי השפה המשותפת שנוצרה, לצד 

מגוון התפקידים שהתלמידים לקחו על עצמם, 
מגבירים את תחושת השייכות של התלמידים, 

מביאים להתנהגויות חיוביות ומשפרים את 
האקלים הכיתתי והבית ספרי...”

מאיה חניה
מדריכה לחינוך לחיים בחברה 

מחוז דרום

דברים היוצאים מן הלב

אתם מוזמנים לבקר בגלריה הווירטואלית במדור “מתנסים ומשתפים” ולהתרשם מהעשייה הענפה במחוזות. 
להמשך השיתוף ביישום התכנית היכנסו לפורום המחלקה לחינוך לחיים בחברה ותארו את הנעשה בבית-ספרכם.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev :כתובת האתר

לפרטים נוספים: זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה, באגף לחינוך יסודי.

"...בכיתתי לומדת ילדה משולבת 
בעלת קשיים מגוונים. במהלך 

השנים ניסתה ל"תפוס" את 
מקומה החברתי בכיתה אך 

נתקלה בלא מעט דחיות בגלל 
ההתנהגויות החריגות שלה 

בחברה. החל מהשנה שעברה 
החלה מחנכת הכיתה לקיים 

בכיתה פעילויות חברתיות לשיפור 
האקלים הכיתתי, והשנה, 

רבות בזכות התכנית המובנית 
"מפתח הל"ב", חל שיפור עצום 
בתחושת השייכות שלה לכיתה. 

תחושת שייכות זו התעצמה 
בחודשיים האחרונים כאשר 

הכיתה התארגנה לפעילות גיבוש 
כשיצאו יחד לצפייה בסרט. 

הילדים אספו אותה מביתה. אימה 
סיפרה בדמעות שבתה מעולם לא 

יצאה מביתה בלעדיה. הפעילות 
החברתית היתה נעימה ומוצלחת. 

הילדה לא הפסיקה לדבר על 
המפגש גם שבועות אחרי... מספר 
ימים לאחר מכן ביוזמה משותפת 

שלי ושל התלמידים, חגגנו לה 
מסיבת יום הולדת הפתעה בכיתה, 

ההתרגשות הייתה אמיתית, סוף 
סוף היא הרגישה שייכת..." 

מאת: מ. ר. מחנכת בבי"ס ברחובות, מחוז מרכז


