
 

 

  מפגשים 12תכנית  | ארגז כלים לחיים
  חיזוק המסוגלות העצמית ופיתוח כישורים חברתיים לילדים | בשיטת אייל גל

 

 :פעילות היכרות ומבוא לסדנה – 1מפגש 

 בתוך הקבוצה, לידי ביטויבאמצעות משחק חווייתי, המביא כל ילד וילדה המפגש עובר 
 אישית.-ונותן טעימה קלה באתגרי התקשורת הבין ,מהמפגשיוצר חוויה חברתית טובה 

  :ענייןהזהות ותחומי העצמת ה – 2מפגש 

באמצעות פעילות החושפת את הילדים למגוון תחומי עניין שמייחדים המפגש עובר 
 המרכיבים את זהותם ומחברת אותם אחד אל השנייה בתוך הקבוצה. אותם

 בזוגות / קבוצות קטנות: התקנון החברתי + יישום – 3מפגש 

 קבוצתית,פעילות המתרגלת אינטראקציה חברתית ודינאמיקה המפגש עובר באמצעות 
התמודדות עם מצבי תסכול, וויתור וחיזוק החשיבה הקבוצתית )במפגש זה ייחשף 

ויסייע להם רבות במצבים  התקנון החברתי שילווה את הילדים לאורך כל הסדנה
 (.בתוך הקבוצה ומחוצה לה חברתיים

 נחשפים לקשיים אישיים ודרכי התמודדותהילדים  :הנבחרים – 4מפגש 

היוצר הזדהות ושיח על הדברים אמצעות מודל העצמה של גיבורי על המפגש עובר ב
, את חולשותיהם ומקבליםגם הם,  ,באמת. דרך גיבורי העל הילדים חושפיםהחשובים 

 –בתקנון החברתי  6דרכים להתמודדות עם קושי )בהמשך לסעיף מס'  ,במעמד הקבוצה
 "התמודדות עם הר"(.

 

מפגשי הדרכה להורים: מפגש  2במהלך התכנית יתקיימו  – מפגשי הדרכה להורים 
יישומיים  –לצורך יצירת שיח משותף עם מנחה הסדנה והקניית כלים חינוכיים  קבוצתי

 מתוך הסדנה, ומפגש ייעוץ אישי ממוקד )מועד המפגשים יימסרו בתחילת התכנית(.

 

 

 

, ראשון 27שנסקי יכתובתנו: ל
 לציון )בתוך הקניוכל(



 ה עצמיתהמחזק שליט מעצים משחק: הילדים מתנסים בהנבחרים – 5מפגש 

יכנסו לנעלי הגיבורים וישחקו כגיבורי על במפגש זה הילדים יחוו משחק קבוצתי בו 
אחד עם ידרשו להתמודד הנדרשים לעמוד מול משימות מרובות לאורך המשחק, 

מהפתעות טובות לצד עם חוויות משחק רבות, המורכבות , לצד התמודדות יההשני
, תוך יישום עקרונות הסדנה בדגש על ו"ביש מזל" בין המשתתפים תסכולים, יריבות

 המנצח, והדרך להפסיד בכבוד.יהירות 

 מצבים חברתיים וקבלת החלטותהבנת  –"מה שקרה"   - 6מפגש 

המאמנת את הילדים בהבנת מצבים חברתיים, קבלת זה עובר דרך פעילות קלפים מפגש 
יות הסתכלות והחלטות והשלכות החלטותיהם. הפעילות יוצרת שיח בתוך הקבוצה, על זו

לקבל את ההחלטה , תוך המטרה המרכזית, במקרים חברתיים שקורים ביומיום שונות
 ולסיים את המשבר על הצד הטוב ביותר! הנכונה

 ככלי המקדם מטרות חברתיות ואישיות שחמט – 7מפגש 

המטרות את  המציג בפניהםחברתי, משחק השחמט ככלי המפגש מעביר לילדים את 
: איפוק, ליישמם )מבין המטרות(הזדמנות החשובות לחיים, תוך כדי המשחק מקבלים 

  .צחונותיהפסדים ונ - תכנון, קבלת החלטות רציונאליות וספורטיביות 

 תקשורת סמויה ילדים להבין מהיה מודל המלמד את –ג.ד.ם ת. – 8מפגש 

)תנועה, גוון פנים, דיבור ומבטים(  ת.ג.ד.ם ם את מודל התקשורתמעביר לילדי המפגש
אחד מהקבוצה נבחר להיות לגנב, והיתר רק בו  ("הגנב")באמצעות משחק חווייתי וסוער 

 , ע"פ המודל הנלמד.באמצעות שימת לב לתקשורת הסמויהתר אותו, צריכים לא

 עבודת צוותקבוצתית וחשיבה  – 9מפגש 

אחדות הקבוצה חשובה, והדרך להשיג דברים  המפגש מעביר לילדים את המסר כי
גדולים היא ביחד. לאורך המפגש מקבלים הילדים משימות מאתגרות וחווייתיות 

 לסמוך אחד על השני. ת מהם לשת"פ להקשיב ליתר הקבוצה והדורשו

 + הענקת תעודות! ("הצייר העיוורפעילות "הדרכה והקשבה ) – 10מפגש 

תוך בזוגות, המקדמת בילדים יכולות של הובלה והקשבה ש עובר דרך פעילות ציור המפג
אנו  הדרך בהאישית. אופן הפעילות מאתגר ומעורר שיח על -רת הביןחיזוק התקשו

הילדים מקבלים תעודות סיום במעמד בסוף המפגש  מנסים להשיג את מטרותינו.
 (.תעודותענקת בחלק האחרון לצורך ה משתלביםמעצים, בנוכחות ההורים )ההורים 
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 ...משךהסדנת  – "ארגז כלים למתקדמיםמידע אודות "
סדנה  - ארגז כלים למתקדמיםהורים המעוניינים לשלב את ילדיהם בקבוצת ההמשך, 

במטרות התכנית ושומרת את  מעמיקה עוד יותרה, קבוצתיים לילדים מפגשים 12בת 
  בתום התקופה. להירשם יוכלוודשים נוספים, ח 3-ומעצימה לבמסגרת תומכת  הילדים

את  את סדנתגם הם שסיימו ממחזורים שונים, ורכבות מילדים משלנו קבוצות ההמשך 
  .₪ 2,800 –עלות  הסדנה הראשונה.

 להורים באופן אישי. נמסר סילבוס התכנית *

 
 
 

  הבהרות ותנאי תשלום:
 

 תשלומים(. 4 לפרוס עדתשלום באשראי וניתן ה) ₪ 2,800 – עלות התכנית .1
ולא יוחזרו במקרה של ביטול  מהווים דמי שמירת מקוםמתוך הסכום  ₪ 400 .2

מכל סיבה שהיא, זאת לאחר שעברו שלושה ימי עסקים ממועד ביצוע  עסקה,
ינתן יהתנסות במפגש הראשון, כולל. ממועד המפגש השני ואילך, לא ועד  העסקה

 החזר כספי כלל. 
 50 -אורך מפגש ) לילדיםמפגשים קבוצתיים  10 סדנה בת ?מה התכנית כוללת .3

לצורך הקניית כלים קבוצתי מפגש הדרכה : הכוללים מפגשים להורים 2+  דק'(
 אישי וץייעמפגש ו כשעה וחצי(אורך מפגש ) יישומיים מתוך הסדנה –חינוכיים 

יתקיימו . מפגשי ההורים כל מקרה לגופו ,לתת מענהבמטרה דק'(  50)אורך מפגש 
  .10-5בין המפגשים  במהלך התכנית

בעבור כל ת ת זהומטרות התכני :11-13|  7-10|  5-6.5 :קבוצות הגיל בסדנאות .4
הרכב התואמות את  ,בתכניםוהתאמות ייתכנו שינויים יחד עם זאת  ,הגילאים
 .ומטרותיה , קבוצת הגילהקבוצה

 .בתחילת התכניתכבר  יימסר להוריםמפגש ההדרכה הקבוצתי מועד ושעת  .5
 .ילדים 8 –לקבוצה  ומקסימוםילדים,  4 –נרשמים לפתיחת קבוצה מינימום  .6
לתכנית השפעה גדולה מאד על חיי הילדים, החל מחוויות השייכות שאנו  .7

מטמיעים בהם, המוטיבציה לעורר שינוי בחייהם ועד לחוויות ההצלחה בתחומים 
החברתיים ביומיום. גם אם ההשפעה נראית בהתחלה כ"שינויים מינוריים", זהו את 

ות! אנו עדים לכך לגדול ם(כם והפכו אותם )עבוריהקטנות של ילד יהםהצלחות
רכישת הכלים של הסדנה  מעורבות,שהתגייסות הורים לתהליך באמצעות 

, הן חלק בלתי נפרד מהצלחת ויישומם בבית לצד התייעצות לאורך התהליך
 . , וכיו"ב, הצלחת הילדיםהסדנה


