
,לקט פעילויות פתיחה לצוות
לישיבת המחנכים  , ליום היערכות

...  וגם לתלמידים

ר שרון רחמים  "ליקטו וערכו ד
ב  "תשפ, לודה"פסגצוות מרכז ו



"   ממלכת התבלינים"

פעילות לצוות ולתלמידים לפתיחת שנה

קישור לפעילות



מתנה לשנה החדשה  
מבלי לתת רמז לבעל הפריט או לתוכן  , את הפריט יש לעטוף כמתנה. ה מהבית פריט במטרה להעביר אותו הלאה/ת מביא/כל אחד

.  המתנה

עם מפה מזמינה ועליה מניחים את המתנות, עורכים שולחן משמח  .

ה  /ת מדוע זו המתנה הנפלאה ביותר שיכול/ת את המתנה ומנמק/פותח, מנסה לנחש מי בעליה, ת מתנה/ה בוחר/ת בתורו/כל אחד

.  הייתה לקבל לפתיחת השנה/היה

ה/ה את הסיבה לפריט שהביא/ת נחשף ומציג/ת המתנה המקורי/בשלב האחרון בעל  .

כדאי להתחלק לקבוצות, בצוותים גדולים  .

 ת  /כל אחד, לעטוף אותם ואז, (מספריים, עיפרון, פריטים קטנים בשקל כמו מחק)היא לרכוש פריטים באופן מרוכז אפשרות אחרת

זה יכול  . ה הייתה לקבל לפתיחת השנה/ת מדוע זו המתנה הנפלאה ביותר שיכול/ת את המתנה ומנמק/פותח, ת מתנה/ה בוחר/בתורו

...  הזדמנויות לכתיבת עתיד טוב יותרואיתואו עיפרון , להיות מחק שימחק חוויות רעות

אפשר להדפיס תמונות שהן מתנות

 ובמקביל לוחשים למי ( הדומם, הצומח, מעולם החי)לוחשים באוזן למי שמימיננו מתנה ":צופים"מפעילויות האפשרות נוספת

ולמה  איתהה ומה הוצע לה לעשות /ת מה המתנה שקיבל/משתפת /ובסבב כל אחד...( תליה, טיול, שתיה, אכילה)שמשמאלנו פעולה 

.   ה היה לקבל לפתיחת השנה/זה הדבר המדהים ביותר שיכול



חלום המורה לשנה החדשה  /תפילת המורה
להזמין את הצוות  , בקבוצות

.  חלום המורה לפתיחת השנה/לחבר את תפילת המורה

מי יהיה שם/מעניין ומסקרן מה  ...

(  מאמנת אישית, רעיון של שוש שירי)



ה לקפה  /חבר
ת צוות/ת ספל קפה ועליו שם של חבר/ת מקבל/כל אחד  .

ירצו לשבת לקפהאיתה/איתוה מתבקשים לתאר למי שייכת הכוס ומדוע דווקא /ת בתורו/כל אח  .

ת הכוס/על הצוות לנחש מי בעל  .

כדאי להתחלק לקבוצות, בצוותים גדולים  .

עוגיות  וכדומה, בממתק, במדליה, את ספלי הקפה אפשר להחליף בפרח  .



הופ שמות  -היפ
ה על אחד המשתתפים/ת במרכז ומצביע/המנחה עומד.

ת מצד ימין/שמה של היושב/ת לומר את שמו/עליה נדרש/ת שהצביעו עליו/המשתתפ–ת היפ /אם המנחה אומר

ת מצד שמאל  /שמה של היושב/ת לומר את שמו/עליה נדרש/ת שהצביעו עליו/המשתתפ-ת הופ /אם המנחה אומר

ת או משתהה מחליף את המדריך/מי שמתבלבל.



קלפי שיח ומשחקי שאלות

בקישורמשחקי שאלות אוסף -לוד ה"פסג

בקישורקלפי שיח אוסף -לוד ה"פסג

:  מהרשת

 קישור –חוזרים מהחופשה –קלפי שיח

 קישור–היכרות ופתיחת שנה –קלפי שיח

 קישור–קלפי שיח לצוות

 קישור–עוד קלפי שיח



תחנת טעינה  
:דיון בקבוצות

מה מאפיין אותי בהעדר אנרגיה? מה זולל ממני אנרגיה ?

מה מאפיין אותי בטעינה מלאה? מה מטעין אותי  ?

מי הם מקורות האנרגיה שלי/מה הם  ?

מה יהיה הרווח מכך? ה להטעין אחרים/כיצד אני יכול  ?

 חינוך בקלאס, בנדיקטשל ורד כרטיסיות–מה מטעין אותי

טיפים להטענת אחרים מומלץ לכתוב על בריסטול או בלוח שיתופי ולשתף את המליאה   .



סוללה מלאה20%

ריקהעוד בטעינה

?

מה מצב הסוללה שלי  

?היום



מי מטעין לי /מה
?את הסוללה

מי מרוקן לי  /מה

?את הסוללה

יעיל ומועיל " טיפ"
?לשגרה ברוכה

כיצד אמלא את 

הסוללה שלי 
?לאורך השגרה



סימני דרך 

בקישורערכת קלפים ופעילות 

יוצא " )השביל שלי מתחיל כאן"השמעת השיר 

לה  /ת לו/ובמקביל מגרילים שם של עמית( לאור

כותבים ברכה לשנה החדשה ומנמקים מדוע זהו  

.השביל שנבחר עבורם

השיר–השביל שלי מתחיל כאן 

:  ערכה)כרטיסיות ברכה –השביל שי מתחיל כאן 

(   כהןתוסיהעדי 

פעילות נוספת סביב השיר של משרד החינוך 

בקישור  



העמקת היכרות  
:  בינגו

ת לוח ועליו תשעה מאפיינים/ת מקבל/כל אחד  .

עימוה מבין חברי חדר המורים שחולקים /לזהות  ולהחתים בכל ריבוע עמית, לשוחח עם עמיתים, יש להסתובב בחדר

.  מן המשותף

 יושבים חזרה במקום–החתימות 9לאחר איסוף  .

מה התחדש לי על אחרים? מה התחדש לי על עצמי? איך הרגשתי: שיח במליאה   ?

מקום בילוי מועדף, מאכל אהוב, תחביב: במאפיינים יכולים להופיע  ,

...  אדם משמעותי, צבע, ספורט, תכנית טלוויזיה, ספר, סרט

 בקישוררעיונות נוספים להעמקת היכרות ולבינגו



מילים של התחלה  

ת נדרש לכתוב מילה של התחלה על פתק ולקפל אותו לתוך  /משתתפכל 

. מבלי להראות לאחרים, סלסלה

...  שיתוף פעולה, תקווה, התרגשות, הצלחה, התחלה: מילים לדוגמה

ולהציג את המושג  , ה לבחור פתק/ת בתורו/משתתפלאחר מכן על כל 

.  בהתאם להנחיה בקובייה שישליך

זה  "מטפורה , פנטומימה, ציור, שיר, הגדרה:  לדוגמה, לקובייה שש פאות

.  הצג תמונה וכדומה, "כמו

.  על חברי הקבוצה לנחש את המושג



...  חוויה מהחופשה1.

...  הבוקרקמתי איך 2.

...  הרבהעשיתי הכי מה 3.

...  לעשותלא הספקתי מה 4.

?  התגעגעתילמי 5.

?למה הכי פחות התגעגעתי בבית הספר6.

...  לשגרהלחזרה טיפ :ה גם/מוסיפכל אחד 

:גלגלו קובייה ושתפו בהתאם למספר

בקישור-עוד משחק קוביות קצת אחר 



פתיחה מתוקה

ת חטיף באופן אקראי  /כל אחד מהמשתתפים מקבל
:ת בהתאם/משתפובסבב 

?  איזה שינוי הייתי רוצה לעבור השנה:טוויסט

...  כייף לי לעבוד בבית הספר הזה מפני ש: כיף כייף

...    לעשייה החינוכית/מה שמעניק לי טעם לחיים/מי:טעמי

?מה גורם לי להתקפל? אותי ביום יוםמה מאתגר:מקופלת

...  ת בזמני הפנוי/הכי אני אוהב: פסק זמן

כדאי לעבוד בקבוצות, במליאת מורים גדולה  .

ס   "כפ, ט"מתוך השתלמות סגנים תשעהפעילות 



רעיונות נוספים 

ה /מתחילות/ת מהמשתתפים/אחד-הסיפור שלנו 

...(  לדוגמה)בעוד עשרים שנה בסיפור מרתק על בית הספר 

ברוח  , ה אירועים לסיפור/מוסיפה /ת בתורו/אחדוכל 

...  הומוריסטית ומגוונת

על הצוות  –אמת ושקר ת משפט /אחת אומר/כל אחד

לגלות מה אמת ומה שקר  

ערכיםכרטיסיות ופעילות בנושא 

חוזקותכרטיסיות ופעילות בנושא 

כרטיסיות–חזרה מהחופשה 

של חינוך בקלאס  פעילות וכרטיסיות –ישיבת צוות ראשונה 

חיטמןאוהד -השנה החדשה שלי 

השנה החדשה שלי  
תהיה יותר טובה  

אני יודע היא תאיר לי את פניה  
הימים המתקרבים אלי  

יהיו לי השראה  
וישמרו עלי לפני שאשתגע  

השנה החדשה שלי  
ּתהיה יותר שקופה  

אביט דרכה לתוך עצמי צלול כמו מים 
המילים האבודות שבי  

יתרגמו שפה  
שתילחש בי ותיפקח את העיניים  

לפרפרים בלב שלי יש פרפרים בבטן 
מעבר לכאב  , והם עפים איתי רחוק

ובין קרעי העננים השמש מאותתת  
שהחיבוק המתקרב ירגיע את הלב 

השנה החדשה שלי  
תפליג איתי לים  

ותחצה איתי אוקיאנוסים של רגש  
הדקות המתוקות שלי  

את הקיים יקחו
וילטפו אותו לאט באור השמש 

...לפרפרים בלב שלי יש פרפרים בבטן



לפתיחת שנהקווהקווה 



רחמיםשרון / אווזה אמא

,זה סיפור על שלוש אווזות
.אימהות צעירות, נחמדות, נאות, שלושתן

,כל יום יורדות הן לנחל להרוות צימאונן
.לצידןכל אחת עם קבוצת אפרוחים קטנים 

,אווזה שלישיתאמאכמו האחרות גם 

מקצועית והחלטית, ממוקדת

גם היא כל בוקר אל הנחל צועדת

.להרוות צימאונה עם אפרוחיה הולכת

אווזה זו לאפרוחיה מאוד מחוברתאמא

היא צועדת איתם ועל אף אחד לא מוותרת

עוד לפני היציאה היא סופרת את כולם

ובשיחה מוודאת למי קשה ומי מוכן

עוזרת בוחנת, בודקת, לאורך הדרך היא עוצרת

מקשיבה ממפה ונלחמת, משוחחת

...אווזה שעל אף אחד לא מוותרת אמאזו 

אני מתווה את הדרך"היא אומרת תמיד 

בדיוק ולא בערך, זו אחריותם ללכת אחרי

אבל האחריות היא משותפת ואני כאן לעזור

"אני לא רוצה שאף אחד ייפול או לא יחזור

זה סיפור על שלוש אווזות

חכמות וטובות, אוהבות, מקצועיות

זה סיפור על שלוש דרכים להגיע אל הנחל

...ביחד , הכי טוב, לבד או

מאוד ממוקדת, אווזה ראשונהאמא

אל הנחל בגאון ובביטחון היא צועדת

את הדרך בעל פה מכירה

.אבל להביט לאחור לא תמיד מקפידה

כשאל הנחל סוף סוף היא מגיעה בהצלחה

...איתהלא תמיד כל הברווזונים מגיעים 

אני מתווה את הדרך"על כך היא אומרת תמיד 

"בדיוק ולא בערך, זו אחריותם ללכת אחרי

אווזה שנייה גם היא מאוד מקצועיתאמא

אל הנחל היא צועדת שמחה וחייכנית

גם היא את הדרך היטב מכירה

על אפרוחיה מאחור מביטה, מדי פעם, אבל היא

,שלא כמו האווזה הראשונה

...מי נפגע ומי בכלל לדרך לא יצא , היא יודעת לומר מי התעייף

אבל אינה מתעכבת, אווזה יודעתאמא

.אל הנחל היא צריכה להגיע כך או אחרת

אני מתווה את הדרך"היא אומרת תמיד 

"בדיוק ולא בערך, זו אחריותם ללכת אחרי"

:  שיח בקבוצות בעקבות הטקסט
ה/איזה מורה את?
מה מאפיין את עשייתך החינוכית  ?
ה להיות השנה/איזה מורה תרצי  ?
ה להוסיף/אלו רכיבים תרצי  ?
ה לשפר/מה תרצי  ?
ה היפרד/ממה תרצי?
מה יכול לסייע לך   ?
י שהצלחת/אך תדע  ?



אני הוא הגורם המכריע בכיתה

:הגעתי למסקנה המפחידה כי אני הוא הגורם המכריע בכיתה, כמורה"...

,  האישית היא היוצרת את האקלים בחדר הלימודגישתי 
.מצב רוחי הוא היוצר את האווירה

יש ברשותי כוח אדיר להפוך את חייו של ילד למאושרים או  , כמורה
.לאומללים

ביכולתי להיות סד עינויים או כלי להשראה
.לפגוע או לרפא, ביכולתי להשפיל או לרומם

תגובתי היא זאת שקובעת אם משבר יגיע להסלמה או  , המצביםבכל 
..."ילד ילמד להיות אנושי או לא אנושיאם , לפתרון

חיים גינות ' דברי פרופפ "ע



!!!  שנה טובה ומוצלחת לכל צוותי החינוך 

:אחרינוולעקוב להמשיך מוזמנים 

https://www.facebook.com/pisgalod1: פייסבוק

http://www.pisga.lodedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp:אתר הבית


