
 

 

 החזקות שליפעילות פרטנית: 

 ו'( בהתאמה ספציפית לגיל –כיתות ג' ) ילדי התכנית :היעד קהל

 )מומלץ לקיים מפגש המשך בנושא(דק'  45 משך הפעילות:

 מטרות:

 

 הילד יאתר את חזקותיו .1

 הילד ידע להכיר בקיומן ובחשיבותן עבורו . 2

בהן . ברור משמעותן של החזקות בחיי הילד )מי מכיר 3

 סביבו?(

 , רשימת/כרטיסי חזקותוכלי כתיבה דפים 2תמונה של ילד,  :נדרש ציוד
 לצרף פריטים לרשימה הקיימתניתן  –

 

חזקות של הילד עימו הוא ה, על הנאמן/ה להכין רשימה של זה לפני מפגש הערכות מקדימה:

בין אם הילד מודע להן ובין אם לא.  –לאחר שהכיר אותו ולמד לזהות אצלו את החזקות הללו  – נפגש

 . חזקות( 3לאתר לפחות  )יש להקפיד

יש לבחור תמונה של ילד התבונן על הילד המופיע בתמונה )נפנה בשאלה אל המשתתף:  פתיחה:

 מהן החזקות שלו?  –( במה הוא טוב לדעתך? כתוב על הדף לא מוכר מקלף/ספר

  זוהי הזדמנות מצוינת לברר יחד מהן חזקות? עד כמה המשתתף מכיר את המושג?

 להבדיל, מבאחרות יותר בה טוב או בה מצטיין שפרט כוח, תכונה, עצמה : חוזקההגדרה מילונית 

 .מחולשה

ולחשוב: אילו מהחזקות שכתבת קיימות גם שבתמונה כעת נזמין אותו להתבונן שוב בילד   גוף:

אצלך? אילו מהן לא קיימות והיית רוצה שיהיו לך? למי בסביבתך יש אותן למשל? )חבר, הורה, שכן, 

 .מורה(

תבונן שוב על הרשימה שכתב הילד ונחשוב נ )שם הילד( –החזקות שלי  –חדש דף נכתוב בראש 

 נוסיף אותן.  –במידה וכן  יחד האם ישנן חזקות נוספות שיש לו ולא מופיעות ברשימה הקיימת? 

שיח בנושא זה אינו קל לכל הילדים. ישנה חשיבות להכנת הרשימה מראש היות ובמקרה בו : זכרו

ד מתקשה לציין מהן חזקותיו? נוכל לסייע לו. וממש לציין: "אני חושב שאחת החזקות שלך היא..." היל

 ואף לתת דוגמה מהניסיון המשותף עד כה.

 

 



 

 

האם תוכל לתת דוגמה לביטוי של אחת החזקות שלך? מתי לדעתך אתה משתמש  לאחר מכן נשאל:

 עם חברים/במשפחה/בכיתה/בהפסקה.בהן? 

את המשתתף לחשוב על דוגמה ספציפית וננסה לנתח אותה יחד. מה קרה? מי היה שותף נזמין 

 למקרה? האם השתמשת באחת החזקות? כיצד? 

במידה ונרצה לטפל במקרה ספציפי בו לא עשה הילד שימוש בחזקותיו למרות שאם היה עושה בהן 

ונן על המקרה יחד ולחשוב נזמין את הילד להתב –שימוש היה מתמודד טוב יותר באותה סיטואציה 

 אם היה משתמש בחוזקה....  –על תוצאה אחרת שהיתה לו 

האם הן  –נעסוק בהתייחסות הדמויות הסובבות אותו לחזקותיו  במידה ונותר זמן )או במפגש נוסף(

מכירות את החזקות שלו? האם הן מעודדות אותו להשתמש בהן? למשל: ההורים, המחנכת, 

 יך בחוג וכו'החברים, האחים, המדר

נוכל להעצים אותו ע"י כך שנדגיש את  -אם הילד ציין שהסובבים אותו מכירים בחזקותיו  –בשלב זה 

העובדה שהוא בעל מספר חזקות, ושהסובבים אותו מכירים בהן ומבינים את המאמץ שהוא משקיע 

 כדי להשתמש בהן בתבונה. 

נחשוב יחד על הסיבות לכך ועל הדרכים  –במידה ויציין שהסובבים אותו אינם מכירים בחזקותיו 

 האפשריות לשנות את המצב על מנת שיסייעו לו להשתמש בחזקותיו בתבונה בעת הצורך.   

 

 סיכום:

נציין זאת בפני הילד ונתייחס לתכנים בהם נעסוק  –במידה ואנו מתכננים לקיים מפגש המשך בנושא 

חזקות אליהן התייחסנו במפגש זה. נזמין את נדגיש את ה –במפגש הבא. ובמידה ונסיים בשלב זה 

נתייחס גם אליה כחזקה  –גילה צניעות רבה אם כיצד הרגיש בשיח על חזקותיו?  –המשתתף לציין 

  ונציין כי חלק נכבד מהתהליך בתכנית שלנו יעסוק בחזקותיו ובדרכים בהן הוא בחור להשתמש

 בהן. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : שלי חזקותשמבטאות את הוהיכולות  התכונות

  

 סבלנות הקשבה

 אומץ מנהיגות

שמחת  חכמה

 חיים



 

 

  

 השגיות נאמנות

 סקרנות ותרגיש

 כנות מקוריות



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בציה ימוט

 להצלחה
 תקשורת

 ותאכפתי יוזמה

  וארגון סדר


