
ערכה לניהול קונפליקטים ומחלוקות במערכות יחסים של ילדים ונוער.

אנו חווים מחלוקות וקונפליקטים בחיינו באופן קבוע,
יכול להיות שנחווה חילוקי דיעות עם ההורים, ריב בין האחים או אי הבנה עם החברים.
הערכה "חושבים ופותרים אחרת" מציגה בפני כולנו, ילדים ומתבגרים, הורים או מורים,

דרך אחרת, קלילה יותר, ליישב ולגשר על מחלוקות, דרך אחרת לראות את המצב ולהגיע לפתרון 
מוסכם שכל הצדדים שלמים איתו.

אז איך עושים את זה?

בכל תרשים בערכה יש הנחיות פשוטות לביצוע.
ניתן למנף את הערכה על ידי שאילת שאלות והכוונה תוך כדי הכתיבה ומילוי התרשימים.

כולי אמונה שבעזרת הערכה הזו ילדים ומתבגרים יקבלו פרספקטיבה נוספת לחוויות שלהם
ועל ידי כך ידעו לנהל קונפליקטים בצורה שקולה ומקדמת יותר בעתיד.

ערכה זו מוגשת לכם ולילדכם באהבה ולאחר חשיבה מרובה.
תהנו, זוהר

שמי זוהר יעקב, נשואה לנועם ואמא לשלושת המורים הרוחניים שלי, מאמנת בני 
נוער שרוצים להצליח ולפרוח, להיות מקובלים יותר בחברה, לשפר את מערכות 
שלהם  והמוטיבציה  התשוקה  את  למצוא  בלימודים,  להצליח  סביבם,  היחסים 

ובסופו של דבר להיות שמחים, שלווים ושלמים יותר עם עצמם!

 www.zoharya.com :לפרטים נוספים עלי, מוזמנים לבקר כאן

חושבים
ופותרים

אחרת

קצת עלי

ערכת
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בואו נפתור את זה!
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הקונפליקט

התבוננו ברוגע על הסיטואציה או 
אפילו מהצד, כאילו אתם פרפר שעבר 

בסביבה, מה אתם רואים? 
איך כל אחד מכם

הרגיש באותו רגע?

הסכימו על הבעיה
ותארו אותה מחדש:

איזה פיתרון אתם מסכימים 
שיכול להתאים כאן?



האם אתם מקשיבים?
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כל אחת מהמיומנויות הבאות מסייעת בניהול קונפליקטים ולעתים קרובות אף מונעת אותם.

דרגו את עצמכם:

- צריך לעבוד על זה- יש לי את זה - בסדר י
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כשמדברים איתי אני יוצר/ת קשר עין

אני מתבונן/ת בהבעות הפנים של מי שמדבר/ת איתי ומנסה להבין באופן מלא

אני מקשיב/ה במטרה להבין את נקודת המבט של מי שמדבר/ת איתי

אני נמנע/ת מלהיכנס לדבריו/ה

אני ממתין/ה להפסקה בדיבור כדי לשאול שאלות

שום דבר לא מסיח את דעתי, אני מעניק/ה תשומת לב מלאה לאדם שמולי

אני מנסה להקשיב בקשב רב כדי לזכור את הנקודות החשובות

אני שם/ה לב לשפת הגוף שלו/ה

איך לדעתך תוכל/י לשפר את יכולת ההקשבה שלך ובכך לפתור קונפליקטים יותר בקלות?



הכל עניין של נקודת מבט
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המשותף. המקום בו שניהם מרגישים דומה

עמדת ילד/ה א'

עמדת ילד/ה ב'



זה לא הוגן!

חשבו על רגע בו הרגשתם שהחיים לא הוגנים כלפיכם.

תארו את הסיטואציה, 
את המצב

תארו מה למדתם
מהסיטואציה

תארו איך לדעתכם
ניתן היה לפתור את 

הסיטואציה בצורה יעילה 
ואפקטיבית יותר ולמה
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לדבר ללא מילים
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תיפוף באצבעות או בכף הרגל

לגלגל עיניים

להסתכל בשעון/ בטלפון תוך כדי שיחה

להסתכל לכיוונים אחרים

להביט למטה

להניח יד על המצח

לחייך באופן משמעותי

נשען קדימה לכיוון הדובר

לחייך באופן מתנשא או מתריס

לפהק

לשמור על קשר עין

לשלב ידיים חזק

לשמור על מרחב אישי )לא נצמד לא מתרחק(

לשחק בשיער

לכסות את האוזניים

לשפת הגוף שלנו יש השפעה רבה על המסר שאנחנו מעבירים לאדם שמולנו.

סמנו איזו פעולה מהפעולות הבאות מעבירה מסר שלילי ואיזו מעבירה מסר חיובי:



מניפת התמודדות עם קונפליקט
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איזו תוצאה רצויה מבחינתך?

מהם המחסומים או המכשולים שמעכבים את התוצאה הזו?

האם יש פשרה שאתה יכול לחשוב עליה כדי להתגבר על המחסומים?

איזו תוצאה תהיה מקובלת עליך עכשיו?

תארו את 
האירוע
לפרטים
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פיתרון לקונפליקט

כל הזכויות שמורות לזוהר יעקב © 2022 - אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע.

תארו את הקונפליקט

החלטה סופית:

אילו אפשרויות עומדות בפני?

נקודות נגד:נקודות בעד:



קונפליקטים ודרכי פתרון
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לפניכם מקבץ של מקרים המתארים קונפליקטים על גבי 
פתקים, השלימו מתיבת האוצר את הדרכים שלדעתכם יהיו 

הכי יעילות בכל מקרה להוות פתרון לקונפליקט המוצג.

חבר מתעקש להיות ראשון
בכל משחק שאתה רוצה לשחק בו.

חבריך רוצים לשחק
במשחק שונה ממה שאתה רוצה.

אתה חלק מצוות שמבצע משימה,
יש חבר צוות, שלא משתפים ומערבים 

אותו כמו כל השאר.

את/ה חלק מקבוצה ואחד החברים/ות 
מסרב/ת להשתתף כי יש בקבוצה

ילד/ה שהוא לא אוהב.

חבר טוב שלך סיפר לילדי הכיתה
סוד שסיפרת לו.

תיבת דרכי פיתרון:

לבקש עזרה • לשתף • להתנצל • להתעלם • 
להתפשר • להשתמש בהומור )לצחוק עם, ולא על(


