
 

 

 

 

 מערך שיעור לכיתה  –יום המופנם הבינלאומי 

מוחצנות(  מופנמות אישיותו  א  הי  )לעומת  אפיון  של  המרכזיים  הצירים  אדםאחד  . של 

המוחצן ייטה    לעומתו,  .האנרגיות שלו מירב  יפנה את  כלפי פנים  , ו פנימהמופנם ממוקד  ה

  כלפי החברה וסביבתו.   -החוצה  יופנו  להחצין את רגשותיו, הווייתו ומירב האנרגיות שלו  

אנשים   קרובות  לעיתים  להיפך.  חברותי,  לא  אדם  על  מצביעה  שמופנמות  אומר  זה  אין 

יותר  גבוהה  רגשית  אינטליגנציה  ובעלי  לסביבתם  יותר  ורגישים  קשובים  יהיו  מופנמים 

 אינו מהווה בעיה.  מופנמות כמו מוחצנות,  -כך או כך, האפיון  צנים.מאשר אנשים מוח

 

"שקט   הספר  מחברת  קיין,  לדבר",   –סוזן  מפסיק  שלא  בעולם  המופנמים,  של  כוחם 

מבהירה שהתפיסה בה גדלנו, לפיה מוחצנות היא ברירת המחדל וכי צריך להתיישר לפיה  

רצויה  - אינה  וגם  נכונה  ומעוררי    .אינה  מצליחים  מופנמים  של  דוגמאות  מביאה  היא 

המופנמים   בערכם של  בו ממעיטים  בעולם  כיצד  ומתארת  כולו    -השראה,  הוא  ההפסד 

שלנו. ובכל זאת, מופנמים לא פעם סובלים מחברה קולנית ומוחצנת שלא יודעת להכיל  

ייחודיות שהם אותם ולרוב אינה יודעת להעריך את השקט, היצירתיות, האינטליגנציה וה

 דבר שעלול לייצר חוויית דחייה או תחושות קשות של המופנם כלפי עצמו.   -מביאים עמם  

חשוב לדעת כי אנשים מופנמים לרוב אינם סובלים מנידוי והם לא אנשים דחויים. אולם 

לא פעם הם מאופיינים בחשיבה שלילית ונוטים למחשבות ואמונות ביקורתיות ושיפוטיות 

עצמם   מה  כלפי  לי  "אין  שווה",  לא  "אני  אחד",  אף  מעניין/ת  לא  "אני  חברים",  לי  )"אין 

הלאה(   וכן  להשתלב"  יכול  לא  "אני  התנהגות   -להציע",  לדפוסי  להוביל   עלול  הדבר 

 הימנעותיים, העלולים להתפתח לכדי חרדה חברתית של ממש. 

 

  ת והפנלות לנושא ווזוהי הזדמנות להעלות מודע   מצוין יום המופנם הבינלאומי,  2.1  -ב

 הזרקור גם לתלמידים השקטים בכיתה תוך מתן אפשרות עבורם להשמיע את קולם.  את

חיזוק לטובת  לפעילות  עבורנו  מצויינת  הזדמנות  זוהי     כיתתי -חברתיהאקלים  ה  בנוסף, 
 . , ע"י יתר תלמידי הכתהסביבה מאפשרת ומקבלתביצירת 

  



 

 

 

 

 פגש מטרת המ

רגילים להשתמש בחיי היומיום וכיצד אנו    ןהתקשורת בהצורות  לעורר מחשבה ושיח על  

 . בא לידי ביטוי הקושי של מופנמים לקחת בהן חלק

 מבנה המפגש 

 דקות  45אורך המפגש 

 . המפגש בנוי משלושה חלקים המשלבים משחק בדינמיקה קבוצתית ולאחריו שיח

בסוף   בהקראה של הפסקה    המערך.ההוראות למשחקים מופיעים  נפתח  את הפעילות 

 הבאה:

מופנמות )לעומת מוחצנות( היא אחד הצירים המרכזיים של אפיון אישיותו של אדם.    "

המופנם ממוקד פנימה, וכלפי פנים יפנה את מירב האנרגיות שלו. לעומתו, המוחצן ייטה  

  כלפי החברה וסביבתו.   -להחצין את רגשותיו, הווייתו ומירב האנרגיות שלו יופנו החוצה  

אנשים   קרובות  לעיתים  להיפך.  חברותי,  לא  אדם  על  מצביעה  שמופנמות  אומר  זה  אין 

יותר  גבוהה  רגשית  אינטליגנציה  ובעלי  לסביבתם  יותר  ורגישים  קשובים  יהיו  מופנמים 

   "מופנמות כמו מוחצנות, אינו מהווה בעיה. -כך או כך, האפיון  מאשר אנשים מוחצנים.

 

 

 דקות  15 –א' חלק 

א תקשורת מילולית, חילופי מקומות במעגל". המשחק מתקיים לל  –  21נתחיל במשחק " 

ובכך אנו מאפשרים גם לתלמידים המופנמים והשקטים להשתתף באופן אקטיבי במשחק 

המשחק  בנוסף,  המוחצנים.  התלמידים  על  ו"להתגבר"  קולם  את  להשמיע  הצורך  מבלי 

רבהמחייב   לב  שמאפשר  ל  תשומת  מה  במשחק,  להצליח  מנת  על  בקבוצה  מתרחש 

 למופנמים, שלהם רגישות חברתית גבוהה, לבוא לידי ביטוי ואף להתבלט. 

מטרת המשחק היא להתמודד עם כישלון וחוסר הצלחה עד להשגת המטרה, כך שכל ניסיון  

 .במשחק )גם אם נראה שלקח אותנו אחורה( מקרב אותנו אל עבר ההצלחה

 



 

 

 

 

ניעזר בשאלות  ק נלאחר המשח קיים שיח קבוצתי על החוויה האישית שלהם במשחק, 

 הבאות: 

 מה אתגר אתכם במשחק?  •

 מה עזר לכם להצליח? •

 האם הייתם צריכים לפעול בצורה אחרת ממה שאתם רגילים? •

 

 דקות  15 –חלק ב' 

הבאות  נ האפשרויות  משתי  אחת  מתבלבלות"/"תשובה  –בחר  ולאחר  -"תשובות  שאלה" 

נשחק סיבוב   המשחק נחלק את הכיתה לזוגות לעיבוד של המשחק על פי שאלות מכווינות.

 אחד של המשחק ואת שאר הזמן נקדיש לשיח בין הזוגות. 

 "תשובות מתבלבלות"  – 1אופציה 

תשו  ועונה  שאלה  שואל  אחד  )כל  שיח  פיתוח  של  מיומנויות  על  עובד  בה( המשחק 

שיח.  לפתח  הניסיון  סביב  הקיימים  מהאתגרים  וטעימה  מבוכה  לחוות  לכולנו  ומאפשר 

וכך גם התלמידים המופנמים בנוסף, המשחק מאפשר לכל אחד בתור ולענות,  ו לשאול 

 והשקטים יכולים לבוא לידי ביטוי בקלות. 

 "תשובה/שאלה" – 2אופציה 

בה   הדרך  על  אחרת  לחשוב  הזדמנות  לנו  נותן  כלל.  המשחק  בדרך  שיחה  מנהלים  אנו 

המשחק לא מאפשר לאף אחד לשאול שאלה לא נכונה או לענות תשובה לא נכונה ובכך  

מאפשר לנו לכבות את השיפוטיות והביקורתיות שמלווה אותנו כשאנו מנסים להתחיל 

שיחה עם אדם אחר. אנשים מופנמים שמתקשים לדבר בעולם מוחצן, מנסים לשאול את 

הנכונה   ביותרהשאלה  המדויקת  התשובה  את  לענות  או  אך   ביותר  שנשאלו,  לשאלה 

ולהביא להימנעות משאילת שאלות או מענה על תשובות   גם לשתק  הניסיון הזה עלול 

 בכלל. 

 

  –שאלות מכווינות לשיח בזוגות 

 מה הייתה מטרת המשחק? •



 

 

 

 

 על מה חשבת כשהגיע תורך לדבר? •

 מה היה מאתגר עבורך? •

 מה הפתיע אותך במשחק? •

 

 דקות  15 –חלק ג' 

נסיים את הפעילות במשחק "מכונות בשלשות". המשחק שם דגש על הדמיון והיצירתיות  

והשקטים   המופנמים  לתלמידים  גם  ומאפשר  קבוצה  כל  מבלי של  ביטוי,  לידי  לבוא 

שיצטרכו לעמוד לבד אל מול כל הכיתה. בנוסף, הצורך להשתמש בפנטומימה ותנועה כדי 

והתנסות עם היתרונות  לתקשר לקבוצה מהי המכונה שחשבו עליה,   לנו הצצה  מאפשר 

 והחסרונות שמביאה איתה תקשורת לא מילולית. 

 

  –עונה על שתי השאלות הבאות לאחר המשחק נקיים סבב סיכום בו כל אחד מהכיתה 

באיזה אופן הפעילות גרמה לי לחשוב/לפעול אחרת מהאופן בו אני חושב/פועל  •

 ביומיום? 

 מה בפעילות אתגר אותי?  •

 

בב היא להצביע על הקושי שטמון באינטראקציות חברתיות ועל כך שהוא לא  מטרת הס

פוסח על אף אחד, מופנמים ומוחצנים כאחד. אם נצליח להסתכל על הסיטואציה במבט  

אחר או שננסה להשתמש בצורות תקשורת אחרות מהרגיל, נוכל לתת מקום גם למופנמים 

 וגם למוחצנים לבוא לידי ביטוי בכיתה. 

  



 

 

 

 

 הוראות למשחקים  –נספח 

את   המזניק  ורה עומדים במעגל רחב ככל הניתן. ברגע שהמ  –  חילופי מקומות במעגל  21

אחר. ברגע שיצרנו קשר עין    תלמידם מחפש עם העיניים  תלמידיהמשחק, כל אחד מה

וסימנו אחד לשני בשקט שאנחנו מוכנים )אפשר בהנהון, בקריצה, בחיוך( אנחנו נכנסים 

חילופי מקומות    21למעגל ומחליפים בינינו מקום. מטרת המשחק היא להצליח ולעשות  

  ל.של זוגות בתוך המעג

ויותר  -כללי המשחק   ובלי לדבר. במידה   תלמידים י  נמש   המשחק עצמו מתבצע בשקט 

  .מהתחלה הנכנסו פנימה למעגל, הספירה מתאפסת ומתחיל

אם רוצים להעלות את רמת הקושי אפשר להגיד שכל מי שמחליף מקום במעגל, צריך  

ללכת למקום החדש שלו תוך כדי ריקוד/לעשות תנועה בדרך/לעשות "היי פייב" עם מי 

      שמחליפים מקום או כל דבר שתוכלו לחשוב עליו

 

 עם   שאלה  שמימינו  מי  את  בתורו   שואל  אחד  כל.  במעגל עומדים  -  תשובות מתבלבלות

 איזה ,  טוסט?  בוקר  בארוחת   אכלת  מה:  למשל !(.  לא/כן  של  שאלה  לא)  סגורה  תשובה

  מקומות   יםמחליפ  הסבב  את  שסיימנו   אחרי  .אנגלית?  הספר  בבית  שונא/ אוהב  אתה  שיעור

באותה צורה    שני  סבב  עושים.  הראשון  בסיבוב  שעמדתי  מי  ליד  אעמוד  שלא  כך  במעגל

)שואלים את מי שעומד לימיני( ושואלים את אותה השאלה ששאלתי בסבב הקודם ועונים  

את אותה התשובה שעניתי לשאלה שנשאלתי בסבב הראשון. למשל: מה אכלת בארוחת  

בוקר? אנגלית. איזה שיעור את אוהבת/שונאת? טוסט. ככה כל שאלה מקבלת תשובה 

  .מצחיקה/לא קשורה

 

ד מילים או משפט. צמעומדים במעגל. הראשון שמתחיל אומר מילה/  - תשובה/שאלה  

לא יודע, אתמול בבוקר אפשר לומר כל דבר, למשל: חומוס, בגלל הגשם, פרת משה רבינו,  

מימין    התלמיד וכו'  שהמשתתף  צריך  שעומד  מה  תהיה  עליה  שהתשובה  שאלה  לנסח 

"מה אתה הכי    –"למה לא באת אתמול", "חומוס"    –ם"  ל הגשבגל"  הראשון אמר. למשל

 אוהב לאכול?" 



 

 

 

 

לעמוד בשורה מול   יםצריכ תלמידים הלשלשות. כל שלוש יםמתחלק -מכונות בשלשות 

לעשות צליל ותנועה )שוב ושוב(    ךצרי  םמה  ד. כל אחםה ולהציג את "המכונה" שלהכיתה

מייצג את אופן הפעולה של הדבר שנבחר וכך  למידים, כך שהחיבור בין שלושת התו בתור

  ת "מכונה".נוצר

ואז   םאפשר לחלק מראש מכונה לכל שלשה או לתת לכל שלשה להמציא מכונה משלה

ה לנחש. בכל מקרה צריך לתת לכל שלשה כמה דקות לחשוב על איך המכונה כיתלתת ל

  .הכיתמול ה יציגו תעבוד לפני ש םשלה

קורן, הכנת חתולים, מכונת גילוח, ניקוי עיניים, הכנת קרמבו, הכנת פופ  -מכונות לדוגמא  

ייצור חיילים, פצצת אטום, מכונת איפור, מסג', הכנת שניצלים, הכנת שווארמה, מכונת  

 '  עינויים, דו"ח חנייה, מכונת רחצה, תספורת וכו 

 

 לשאלות והכוונה נוספת מוזמנים ליצור קשר עם צוות רקפת, 

 חינוכיות למערכת החינוך:  -הפסיכו  יובל, מנהלת התכניות

https://bit.ly/3yZKt9q 

group.org.il-yuval@rakefet 

  

https://bit.ly/3yZKt9q
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 החינוך  במערכת   רקפת עמותת פעילות  לגבי מידע
 

תכניות רקפת לבתי הספר ולמערכת החינוך נועדו לסייע לתלמידים ולתלמידות המתקשים  
רדה  וח  , דפוסי הימנעותוחווים בדידות ואי השתלבות, בשל מופנמות  בסיטואציות חברתיות

החברתית לשיפור  פועלת  העמותה  בנוסף,  החברתי.  יכולות  -אקלים  ולחיזוק  כיתתי 
ולמתן אמפתיה, חיברות, הכלה והשתלבות בבתי הספר, לחיזוק   החוסן החברתי והאישי 

 .ולהורים , החינוך והייעוץצוותי ההוראהכלים וסיוע ל
ו  החינוך  במשרד  היעוץ  אגף  ידי  על  ומומלצות  מוכרות  העמותה  התוכניות  פעילויות 

  במאגר   3056ותוכנית    1704תוכנית  )הכלה והשתלבות    כניותו מאושרות על ידי המשרד כת
תכניות רקפת   כניות למחוננים ולהורים.ו התכניות(, וכן לסל לצמצום פערים חברתיים ולת 

 . מותאמות לבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים ותיכון
ותלמידות מכל רחבי  אנו פועלים בעשרות בתי ספר בפריסה ארצית, פוגשים תלמידים 

 ,ך בתי הספר ע"י צוות מנחים מקצועיים ומיומניםוסדנאות בתו   הארץ ומפעילים קבוצות
. חשוב לנו לפגוש ולסייע גם לתלמידים המתמודדים עם בסביבה בטוחה, מקבלת ומכילה

שיכירו, יכילו ויוכלו בעצמם    ,אבל לא פחות מכך, גם לחבריהם לשכבה ולכתה  –הקושי  
  .להיות גורם משמעותי בתהליך

השיח בכל התכניות והמענים מתמקד ומתבסס על ערכים של הכלה וקבלת השונה, חיזוק  
 . והשתלבותוהכלה  (SEL) חברתי-והעצמה, חינוך רגשי

 
  >>החינוך למערכת  רקפת תכניות על נוספים לפרטים

 
  נוער  מרכזי)   צ" אחה  בשעות  רקפת  עמותת  פעילות  לגבי  מידע

 )וצעירים
זקוקים  חברתית,  וחרדה  הימנעות  עם  המתמודדים  וביישנים  מופנמים  ומתבגרים  ילדים 

להעז ולהיות חלק מהמעגל החברתי, על מנת להיות ולהרגיש    ל מנתלמרחב מוגן ומכיל ע
. הקבוצות החברתיות שלנו הן כלי משמעותי ואפקטיבי שנועד לאפשר  שייכים כמו כולם

חברתי והמיומנויות-מרחב  היכולות  לחיזוק  חשיפה   אימוני  ולתירגול  החברתיות, 
ומקדם הדרגתי  באופן  יומיומיות  גלסיטואציות  מהוות  הן  ושייכות.  תמיכה  מקור   ם 

. ומאפשרות הרחבה של המעגל החברתי, תוך הקנייה של תחושת מסוגלות וביטחון עצמי
הכל   לפני  הם  שלנו  הקבוצתיים  במהלכם   –המפגשים  ומעצימים.  חווייתיים  מהנים, 

המשתתפים ונהנים    מתאמנים  גילם  בני  עם  וחברתית  אישית  בין  תקשורת  בקבוצות 
מקצוע מיומן המוכשר להנחיית    " שלהם, בנוכחות ובהנחיית אישמ"חיזוק השריר החברתי

ופסיכודרמה, וכן  CBT . הפעילות כוללת משחקים ותירגולים מבוססינוער ילדים ו קבוצות  
 . בהשראתם  ,כלים נוספים מעולם התיאטרון, ושפותחו על ידנו 

 
  >>רגשיות של רקפת אחה"צ- לפרטים נוספים על הקבוצות החברתיות
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