
2018" כשורי חיים"

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

שירות פסיכולוגי ייעוצי
אגף תכניות סיוע ומניעה



אדם במיטבו–ה /ת הרצוי/דמות הבוגר

השואף לממש את נטיותיו ויכולותיו ולהשיג את מטרותיו, אוטונומיאדם

מוסרית המכוונת את האדם למציאת משמעות-ת השקפת עולם ערכית/בעל

הזולתיכולת ליצור קשרים בין אישיים ולפעול למען, ת תחושת השתייכות/בעל

והנעה פנימיתת מודעות עצמית/בעל

ת יכולת מסוגלות וגמישות בהתמודדות עם שינויים/בעל

שליטה  , ויסות רגשות-ניהול ו, יכולת הבעה, אקטיביות: ת כישורים לניהול עצמי/בעל
בחירה מתוך שיקול דעת, מנהיגות, עצמית

חשיבה ביקורתיתת/בעל, ליצירת ידע, לארגונו, ת כישורים לרכישת ידע/בעל



חלק בלתי נפרד  מהווה " כישורי חיים"תכנית 
רבת השותפים לקידום  מההתערבות המערכתית 

-חברתי -אקלים חינוכי מיטבי לחיזוק  השיח הרגשי 
ערכי בבית הספר



תוכנית כישורי חיים  
מתוך הסטנדרטים של 3סטנדרט היא יישום 

ס"תרבות ואקלים ביה

בבית הספר קיימת תכנית לימודים חינוכית חברתית ספיראלית ללמידה רגשית וללמידה  
השכבה ובית הספר  , ספרית ברמת הכיתה-המשולבת בכל תחומי העשייה הבית, חברתית

יישום הסטנדרטים לאקלים מיטביהתוכנית מקדמת את 



רציונל התוכנית

:הפסיכולוגיה החיוביתמיישמת את תפיסת "  כישורי חיים"תוכנית 

.....(טל בן שחר, קווןאמורי , אנטונובסקיאהרון , סליגמןמרטין )

שונים ולחיזוק  לתלמידים בפיתוח כישורים ומיומנויות להתמודדות במצבי חיים סיוע 
ליצור ולהסתגל , יכולותיהם ללמוד, כוחותיהם מתוך מטרה לקדם את רווחתם הנפשית

.למציאויות מגוונות



!נקודת מוצא פוזיטיבית
,  ניתן לפתח יכולות וכישורים

,  ולקדם רווחה נפשית
. בריאות ואשר



תפיסה כללית של העולם  

כמשמעותי

כמובן

כבר ניהול

לחץ יחושכאשר אדם יעמוד מול גורם 
שהאתגר חשוב ושווה התמודדות    האמונה -משמעותיות

שעומדים לרשותו משאבים להתמודדות האמונה -מובנות

 האמונה שהאתגר ניתן לניהול וכי יש לי  משאבי  התמודדות-ניהוליות.



E.Cowenנתיבים לקידום רווחה נפשית 5
השתייכות והתקשרויות עם דמויות משמעותיות.

רגשיים וחברתיים, כישורים קוגניטיביים, פיתוח מטלות התפתחותיות תואמות גיל.

התמודדות אפקטיבית במצבי לחץ

העצמה של קבוצות ופרטים במצבי קיפוח וסיכון

סביבה מקדמת צמיחה





הנושאים בתוכנית

התנהלות מיטבית ברשת



הכישורים והמיומנויות המפותחים בתוכנית

עזרהבקשת •
עזרה מתן •
תכנון זמן•
פתרון בעיות•
פרופורציה•
פרספקטיבה•
סדרי עדיפויות•
חלימה                         •
תכנון עתיד רצוי•
עבודת צוות•

תקשורת בין  •
אישית

הקשבה•
אמפתיה•
מסרי אני•
אסרטיביות•
פתרון בעיות  •
פתרון •

קונפליקטים  
קבלת החלטות•

מודעות עצמית•
חשיבה חיובית•
קבלה עצמית•
,  הבעה, זיהוי•

וניהול רגשות
: וויסות ואיזון•

,  קוגניטיבי, רגשי
רוחני, גופני

תקווה•
אופטימיות•

•



 "בי-און"
צירי התערבות5-הכישורים והמיומנויות מתחלקים ל

העצמיתחיזוק הזהות והתפיסה -וזהותי אני -א 

חיזוק מיומנויות תוך אישיות-רגשי ויסות ואיזון –ו 

פנאי ועבודהבלמידה עצמי חיזוק ניהול -ניהול עצמי -נ 

חיזוק מיומנויות בינאישיות-ביני לבינכם -ב 

,  לחץחיזוק החוסן להתמודדות עם מצבי -מוצא יש -י 

בעולם הפיזי והווירטואלי, חירום ,משבר,סיכון



??אז איך זה קורה

.......שיתוף בהדגמה  אישית
......התמודדות עם מצב חיים





 "כשורי חיים"מעגל הלמידה מבנה גנרי לסדנת 



העיקרון המנחה בבחירת תכני התוכנית

שמירה על איזון בין מענה לצרכים ההתפתחותיים של התלמידים לאורך  
לבין מענה לצרכים העולים בחיי התלמידים במציאויות  , שנות הלימוד

החיים המגוונות



בכל שנה מחדש נבחן את התאמת התכנים

התלמידים בהתאם להתפתחותם הרגשית והקוגניטיביתלצורכי •

בארץ או בעולם, בבית הספר, לאירועים המתרחשים בכתה•

ליעדי המשרד ולתוכניות הלאומיות המופעלות בבית הספר•

הלימודתחומי לשילוב עם תוכניות החינוך החברתי ועם •

ב"ומיצמ"אחאבחון : לממצאי אבחונים כגון•



(  ?איך)אופן התנהלות התוכנית 

ברמת המורים

יועצת מעבירות את התוכנית בכיתות/מחנכת

י יועצת בית הספר"ליווי והדרכה קבועים של המחנכות והצוות החינוכי ע

 עם המורים כשלב מקדים לעיבוד הנושאים עם התלמידים בכיתהסדנאיתעבודה קבוצתית

סיוע למורים להיעזר בהתנסויותיהם ובלמידה מתוך חוויותיהם לצורך הנחיית כישורי חיים

הקניית ידע למורים בנושאי התוכנית  ובשלבי ההתפתחות של התלמידים בגילאים השונים

הקניית כלים למורים לניהול שיח בלתי מתוכנן המתפתח מתוך התכנים העולים בכיתה

הקניית כלים למורים לאיתור תלמידים הזקוקים לשיחה ולהתערבות פרטנית



חיים-בכישוריליווי והדרכה 

,  קבוצות מורים, הנחיית חדר מוריםבאמצעות 

עמיתים בשיעורים  תצפיות , תצפיות בשיעורים

המדריכה/ היועצת מצולמים בהובלת 

:משיעורים  מצולמים:                                      משיעורים חיים



"כישורי חיים"שיעור –תצפית 

https://www.youtube.com/watch?v=uYoupYAZqhE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=uYoupYAZqhE&feature=youtu.be


:למידה בעקבות תצפית בשיעור חי או מצולם

 מחוון כישורי חיים"זיהוי מרכיבי"

 את השיח הרגשי במפגש  זיהוי והבנה של תהליכים שקדמו או בלמו

 וצרכים של תלמידי הכתה והמורהזיהוי יחסים

 כישורי חיים"בהנחיית מפגשי זיהוי ודיון בסוגיות"

תהליך למידה בעקבות תצפית  
בשיעור חי יהיה מבוסס על תהליך  

פדגוגי רגיש ומותאם-פסיכו



/ 22

תכניות ייחודיות

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97148991#1.0.7.fitwidth
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97148991#1.0.7.fitwidth
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/aklim/aklimhinuchi/tochniyot/talmidimlemaan.htm


האריס-כהןש "ע" חוסן"מרכז 
 )ר"ע)מיסודה של העמותה לילדים בסיכון 
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תכניות ייחודיות

לגני ילדים

לצוותי  

חינוך 

-והורים

ב "בחט

ע"וחט



:למידה מרחוק המשוחררת מכבלי המרחב והזמן מאפשרת
"  כישורי חיים"בדרכי ההנחיה במפגשי גיוון 1.

.  הרצאות מומחים ועוד, סקר עמדות, סרטים: בשימוש 

בין איש המקצוע שמרצה למורה המנהל דיון בכיתה  שילוב 

ההורים  -להגיע לקהל יעד נוסףהזדמנות . 2
.  ההורים לתחומי ידע שונים ולשיח משותף הורים וילדיםחשיפת 

"כישורי חיים"שיח מעבר לשעת קיום . 3
במפגששיח בנושאים בהם דנים המשך 

למידה מרחוק



שלי" הזהותתעודת "

ומשוב לחברהמערך שיעור צרוף

https://padlet.com/daliatv66/lmrgig5wn47o
https://padlet.com/daliatv66/xdl493o4ubec


מתחברים  " סלב"



*אנונימית*שימוש באפשרות תגובה 

קטע קצר מתוך המפגש הסינכרוני

(סלולר בכיתה)ב"סלשימוש בכלי השיתופי 

https://www.youtube.com/watch?v=OlWrwr1pOzs&feature=youtu.be


שלוב תהליכים רגשיים וכישורי חיים בתחומי הדעת

:היבטים לשילוב3•

התלמידים לתכנים הנלמדיםאפשור ביטוי וחיבור רגשי אישי של •

י התלמידים"חיזוק רגישותו ויכולתו של המורה להתמודד עם תכנים רגישים העולים ע•

תרגולו ויישומו  , הלימודימהתהליך מיומנות הנובעים / הרחבת למידה של כישור •
ההתנהגותי



אזרחות

גאוגרפיה

ספרות

תרבותית
יהודית  
ישראלית

היסטוריה

מדעי  
החברה

ך  "תנ

יחסים
בין לומדים  

מלמדים
ותכן

הלימוד

מיומנויות  
תוך אישיות

בין אישיות חברתיות  
ללמידה

ולחוסן נפשי

רגשותערכים



....לסיכום התוכנית מאפשרת לתלמיד

מפגש בין אישי בסביבה מוגנת המאפשרת פתיחות וביטוי חופשי ללא שיפוטיותמאפשרת 

ה ביטוי בדרך המתאימה לו/מאפשרת שימוש במגוון כלים ושיטות כדי לאפשר לכל תלמיד

ה לגורמים מהצוות  החינוכי בהתאם לצורך/מאפשרת המשך שיח פרטני בין התלמיד



!תודה על ההקשבה



:1סטנדרט 
מוגנות

:2סטנדרט 
תקשורת  

אישית-בין
בין

באי המוסד  
החינוכי

:3סטנדרט 
כישורי חיים

:4סטנדרט 
אקלים 
למידה
-פסיכו

פדגוגיה

:5סטנדרט 
מענה  
לבעלי

צרכים  
מיוחדים

:6סטנדרט 
יחסי גומלין 
עם ההורים  

והקהילה

:7סטנדרט 
טיפוח 

הסביבה  
הפיזית

סטנדרטים
לאקלים
מיטבי

ברמת  
תלמידים

בסביבה
מתוקשבת  

ורב  
תרבותית

ברמת  
צוות


