
 ב"ה

 יחידת שיעור כישורי חיים בנושא 'משוב'

 משוב האישי שלי/ ה 1מפגש מס 

תוך חיזוק המקום האישי, המשוב ולהתמקד במשוב האישי שלי  להעלות את נושאמטרת השיעור / 

 בלי קשר למשוב של הסביבה

 דק'  15: פתיחה

מחלקים לתלמידות דפים לבנים וטושים צבעוניים ומבקשים מהם לצייר ציור  ציור בנושא שמחה.

 בנושא שמחה.

 דק'  15: גוף השיעור

 ומילוי עצמי על ידי התלמידות.העברת דף משוב 

אם יש זמן, ניתן לתת לתלמידות לשתף בתובנות שלהן. המטרה היא פחות להיכנס לחווית הציור 

 ויותר לחווית נתינת המשוב.

 דף משוב על המשוב ומילוי עצמי על ידי התלמידות. העברת

 דק' דיון 10

 בקשת שיתוף התלמידות בתובנות שלהן בעקבות ההפעלה. -
 האם יותר קל לי לתת משוב חיובי או שלילי. -
האם זכור לך מקרה לא רגיל שבו את נתת למשהי אחרת משוב או משהי אחרת נתנה משוב  -

 לך? 

 דק' הקראה 10: סיום

  



בגן הייתי יושבת ומציירת פרחים. ככה סתם, להנאתי. אף פעם לא הראתי אותם לגננת וגם כשהייתי 

לא רציתי להביא אותם לביתי. למה? אז לא חשבתי על זה. היום אני יודעת שחששתי. רציתי להמנע 

לא ם יגידו שצבעתי חזק מדי או רפה? כנראה שאז מקבלת משוב. ואם לא יאהבו את הציור שלי? וא

 מסוגלת להתמודד עם אמירות כאלו.הייתי 

ארוחת היו לי תמיד,  . בגדים נקיים בבוקרתי בבית טוב שדואג לילדיו. אבל משהו היה חסרגדל

צהרים חמה, ילקוט חדש וקלמר מלא במה שצריך. אבל משהו אחד היה חסר... המילים. אצלינו 

שופטת. הורי הם אנשים טובים  אין סיבה להגיד אותו. אני לא –מיעטו לדבר. מה שלא חייב להישמע 

ומאוד מסורים, והם ביטאו את דאגתם אלינו דרך הצרכים הגשמיים שלנו. אך לנשמה צרכים משלה, 

ואת זה אף אחד לא אמר להם. כשכבר הייתי באה לבית עם יצירה מעשה ידי הייתי מקבלת ביקורת 

למה? בשביל מה זה  –ובה על מה שעשיתי לא טוב. פשוט כי רצו שאדע לתקן להבא. אבל מילה ט

 יעזור?

כך מצאתי את עצמי בחורה מתבגרת שמאוד אוהבת לצייר אך לעולם לא חשפתי את עצמי. ואז קרה 

 דבר שהפך את גישתי לחיים.

יום אחד, בסוף ההפסקה, בשעה שישבתי וציירתי לעצמי כמו שאהבתי לעשות, נכנסה המחנכת 

בקול מתפלא, "את מציירת מאוד יפה, איך לא ראינו  לכיתה ו'תפסה אותי על חם'. "מה זה"? שאלה

את זה עד עכשיו". "האמת" המשיכה המורה, "בדיוק קיבלתי פרויקט של קישוט בית הספר לקראת 

 פורים וציור זה לא הצד החזק שלי. אולי תוכלי לעזור לי"?

י מול כל אני קפאתי על מקומי. מספיק שהמורה ראתה מה שראתה. עכשיו אצטרך לחשוף את עצמ

תלמידות בית הספר? הרגשתי את אותה הרגשה שחשה ילדה בגן החוששת מהמילה של אמא או 

הגננת... אך המורה לא הותירה לי הרבה זמן למחשבה. היא הייתה החלטית ולא חיכתה לתשובה 

 י. "מחר, בשעות הבוקר אוציא אותך" אמרה.של

 האמת שלמחרת שקלתי לפתח וירוס פתאומי... 

בחשש לכיתה ואחרי התפילה קראו לי לחדר אומנות. הכינו שם דפי בריסטול גדולים וטושים נכנסתי 

בשלל צבעים. "את יודעת את העבודה טוב ממני" אמרה לי המורה, "תכיני כמה שיותר ציורים 

פורימיים ואנחנו כבר נדאג לתלות אותם". המורה יצאה והשאירה אותי לבד בחדר. השקט והפרטיות 

הם, ואני דחקתי את המחשבות שביקשו ממני לשבת ולחדול מציור. ישבתי והתחלתי עשו את של

לצייר. ציירתי לייצנים, משלוחי מנות ססגוניים וסתם חייכנים. השתמשתי בהמון צבעים, ונהנתי מכל 

רגע. כשהגיע ההפסקה נכנסה המורה שוב ומבע פניה הביע לי שהיא מאוד מרוצה מהתוצר. "עשית 

, תודה רבה" אמרה המורה. "חשבתי לבקש ממך שתעזרי לי לתלות את כל יצירות עבודה מדהימה

הפאר, אבל אני חושבת שטרחת מספיק ליום אחד". "וואו, כאילו שהמורה קראה את המחשבות שלי" 

חשבתי לעצמי, "לא הייתי מסוגלת לתלות את הציורים האלו ולדעת שכולן הולכות לראות אותם...". 

 דה לך" ו"בשמחה" ורצתי לכיתה.למורה מלמלתי "תו

שוב, מצאתי את עצמי דוחקת את המחשבות שאמרו לי שעכשיו לא אוכל יותר לבוא לבית הספר 

 ולהסתובב במקום שכל יצירותי על הקירות. 

באותו יום קרה הדבר ששינה לי את ההסתכלות על החיים. כמויות המשוב החיובי והמפרגן שזרמו 

אלי מכל עבר )ושבתחילה לא ידעתי כיצד אתמודד איתו( הביאו אותי להכרה שמותר לי להראות את 

 היכולות שלי בציבור, מותר לי לשמוע מילה טובה מהסביבה, והכי חשוב, קיבלתי מסר אישי.

שבת שעד אז הייתי ילדה מופנמת וסגורה. לא ידעתי שיש עניין להגיד מילה טובה לחברה, לא אני חו

ידעתי שהסביבה מחכה למשובים שלי. כשקיבלתי את הזרם האדיר של המחמאות על הציורים שלי, 

 משוב הוא כלי לחיים. –הבנתי בצורה הכי חזקה שיש 

אמונה בה' וביטחון עצמי היו גורמים לי לבטא  במחשבה לאחור, לא הייתי צריכה לחכות למורה. קצת

 את כישרונותי הרבה יותר מוקדם.



 

 

 ב"ה

 / מה זה משוב? 2מפגש מס 

 / לדבר את נושא המשוב בכיתה ולברר את חשיבותו במהלך חיינו. מטרת השיעור

 דק'  5: פתיחה

 הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי".על הלוח המשפט "אהוב את 

 שאלה לדיון: האם אנחנו אוהבים ביקורת? למה?

 דק' 35: גוף השיעור

 דף משוב                                    ב"ה

 לאחר שסיימת את המשימה, עני על השאלות הבאות:

____________  ?מה ציירתי___________ 
10עד  1תני ציון לציור, מ _____ 
 ?מדוע______________________________________ 
10עד  1הציון שחברה הייתה נותנת לציור שלך, מ _____ 
______________________________________ ?מדוע 
10עד  1עד כמה נהנתי מהמשימה, מ _____ 
______________________________________ ?מדוע 
 .תארי את התהליך הציור שלך 

ורית וכדו' י את הדבר הראשון שעלה בדעתי / שיניתי את התוכנית המקלדוגמא: ציירת
 __________________________________________
__________________________________________ 

_________________ ?את מה היית משנה בציור שלך בפעם הבאה ולמה 
__________ ?את מה היית משחזרת בציור הבא שלך ולמה__________ 

 

 על המשוב  דף משוב                               ב"ה

 לאחר שסיימת את המשימה, עני על השאלות הבאות:

_______________________ ?איך הי'ה לכתוב משוב על הציור שלי 
______ ?קראי שוב את דף המשוב שמילאת. האם פירגנת לעצמך או אולי החמרת 
 .מתי בפעם האחרונה נתת משוב לחברה או שחברה נתנה לך משוב? נסי לשתף בחווי'ה זו

__________________________________________ 



 דק' 10 -הפעלה קבוצתית 

קבוצות: שתי קבוצות שהן בעד ביקורת  4חלוקת הכיתה ל  -האם ביקורת היא דבר חיובי או לא? 

ה לבין עצמה ולהגיע לחמש הסברים התומכים ושתי קבוצות שהן נגד ביקורת. כל קבוצה מתדיינת בינ

ברעיון הקבוצה שלה. לאחר מכן, כל קבוצה שולחת נציגה )שיודעת להתבטא( לעמוד בקדמת הכיתה 

ולשכנע למה הקבוצה שלה היא צודקת. תוך כדי, המורה מסכמת את דברי הנציגות בטבלה כללית 

 על הלוח. 

 דק' 10 –הפעלה במליאה 

שתי תלמידות מתנדבות. לאחר יציאתן, המורה מסבירה בכיתה שכעת  משחק חם קר. מוציאים

תלמידות יכוונו את התלמידה שתחפש את החפץ  3/4נשחק במשחק חם קר. בפעם הראשונה רק 

המוחבא, וגם זה בנחת ובלי התלהבות. בפעם השני'ה כל הכיתה תכוון את התלמידה למציאת 

להורות מה לעשות בצורה חלשה. המטרה היא  החפץ. בפעם הראשונה נותנים הוראה לתלמידות

שהתלמידות יראו את ההבדל שבין עשיית פעולה ללא משוב ובין עשיית אותה הפעולה עם קבלת 

 –משוב מהסביבה. הדבר יכול לעלות מצד התלמידות / התלמידה שחיפשה הראשונה, ואם לא 

 המורה תעלה את הדיון בנושא.

 שה או עושה אדם אחר.משוב הוא תגובה של אדם על דבר שע

 משוב. תינוק לומד מתגובות הסביבה וכדו'.הלמידה מקטנות היא בצורת לדון עם התלמידות על כך ש

 דק' 15 –סוגי משוב 

קבוצות. כל קבוצה תקבל בפתק את אחד משלושת סוגי המשוב: משוב כתוב,  3הכיתה תתחלק ל 

עלי'ה להכין פלקט המייצג את אחד משוב דבור ומשוב לא מילולי. לכל קבוצה פלקט וטושים. 

 משלושת סוגי המשוב שהיא קיבלה. ניתן להשתמש בציור, משפטים, כתיבת דיאלוג, תחושות ועוד... 

 דק' 5: סיכום

הצגת התוצרים ומתן משוב של כל קבוצה על עצמה ועל הקבוצות האחרות. ניתן לסכם על הלוח. 

על עשיית החברה שבקבוצה שלי / העשיה של כדאי להשוות בין משוב על העשיה שלי מול משוב 

 הקבוצות האחרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 .משוב כתובהנושא הוא: 

 ~הכתובלרוב על דפי בחינה או עבודה ניתן ~

המשימה שלכן היא להכין פלקט המייצג את המשוב הכתוב. ניתן 

 להשתמש בציור, משפטים, כתיבת דיאלוג, תחושות ועוד...

  

 .ּבורמשוב דהנושא הוא: 

 ~, אך יכולה להגיע גם בצורה יזומה.מיידיתהתגובה זוהי הלרוב ~

המשימה שלכן היא להכין פלקט המייצג את המשוב הכתוב. ניתן 

 להשתמש בציור, משפטים, כתיבת דיאלוג, תחושות ועוד...

  

 .לא מלולימשוב הנושא הוא: 

כלפי  המשיבהתעלמות או חיוך המספקים רמז על עמדת כגון, ~

 ~.דברים

המשימה שלכן היא להכין פלקט המייצג את המשוב הכתוב. ניתן 

 להשתמש בציור, משפטים, כתיבת דיאלוג, תחושות ועוד...


