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מחנכים יקרים!
אנחנו מתרגשים להגיש לכם את חוברת ”כנפי רוח“, המכילה מערכים לשעת חינוך שפיתחנו עבורכם. 

נקודת המוצא היא שכל מחנך ומחנכת שואפים להביא את תלמידנו להישגים במגוון תחומים. שיעור חינוך 
מיטבי הוא כלי כדי להביא את התלמידים להצלחות והישגים.

דרך שעת חינוך אפשר לפתוח את הלב, להגיע ולגעת בנקודות שלא נצליח ביום-יום השוטף.
דרך שעת חינוך אפשר לתת מקום ובמה לתלמידים שקולם לא תמיד נשמע בכיתה.

כשישבנו לחשוב אילו שיעורי חינוך חשוב לנו להתעסק בהם השנה, קודם כל חשבנו על הנקודות הללו.
כמחנכים, כל אחד מביא את האישיות שלו לשיעור, ניתן ורצוי להתאים את התכנים לתלמידים, ואף להוסיף 

נגיעה אישית.

בתוך צוות כנפי רוח, נעשתה חשיבה רבה על הנושאים שאנו רוצים לגעת בהם למחצית הראשונה של השנה.
השתדלנו לתת לכם שיעורים שיהיו רלוונטיים גם ללמידה מרחוק.

החוברת מחולקת ל-4 אשכולות, כאשר בכל אשכול יש שילוב משלושה תחומים:
אמונה- פיתוח הזהות הדתית (מחשבה)

חוסן - פיתוח מודעות ודרכי התמודדות (דיבור)
כיתת הנבחרת- כיתה כקהילה. (מעשה)

אשכול פתיחת השנה - בו נעסוק בקביעת מטרות אישיות וכיתתיות
באשכול השני נעסוק במקום של היחיד בתוך הקבוצה

באשכול השלישי - נדגיש את עבודת המידות
ובאשכול הרביעי - נקדם יוזמה כיתתית

הנושאים הללו נבחרו, לאחר שנעשה תהליך בשנה שעברה על החזון.
גזרנו מתוך החזון את הנושאים הרלוונטיים, כדי שהחזון יהפוך למעשה.

החוברת שהכנו היא אבן דרך במהלך רחב יותר שנוגע במשאב היקר של שעות החינוך. כחלק מתרבות של 
מצוינות, אנו מתכננים שהתהליך ילווה במהלך השנה בישיבות המחנכים:

אנו נציג את הנושאים ע“פ האשכולות, נקיים דיונים בינינו, ונרצה לשמוע מכם בישיבות המחנכים שלאחר 
העברת הנושא, תובנות, רעיונות לשיפור, ואיך עושים שהנושאים יהיו משמעותיים לתלמידים.

אנו מקווים שהחוברת תהיה לכם לעזר בבניית והעברת שיעורי החינוך, כלי נוסף בארגז הכלים שלכם, בכדי 
שנוכל יחד עם התלמידים להגביה עוף.

”כל מה שאדם מתגדל, מתגדל העולם עמו.“ 

בהצלחה, ושנה טובה!
הרב מיכאל, אריה ורונית

הקדמה
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אנו עסוקים הרבה בשאלה היא מה מטרתנו העיקרית כמחנכים,
אין ספק שזמן רב מושקע ובצדק בצדדים הלימודיים וברוך ה‘ אנו מצליחים להביא את כלם לקו הגמר 

ולבגרות טובה ואיכותית.
אך חשוב לנו להדגש כי מטרת החינוך היא לא רק תעודת בגרות היא הרבה מעבר לכך.

ידועים דברי הרב קוק ”מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה 
היא לעשותו טוב וישר.“

הלימודיים  הצדדים  לניהול  מעבר  כמחנכים  שתפקידנו  למסקנה  הגענו  החזון  כתיבת  סביב  בדיונים 
של  והאחריות  המנהיגות  את  ולפתח  הדתית  הזהות  את  לחזק  תלמיד,  כל  של  החוסן  את  להעצים  הוא 

התלמידים.
בחוברת שלפניכם מופיעים מערכי שיעור למחנך בדיוק בשלושת הנושאים הנ“ל.

עצתנו ובקשתינו אל תוותרו על שיעורי המחנך אף פעם , שיעורי המחנך הם הלב של החינוך בבית הספר.
הערכה רבה לצוות כנפי רוח, הרב מיכאל, אריה ורונית שהשקיעו מזמנם וממרצם ע“מ ששיעורי המחנך 

השנה יהיו מובנים סדורים ומוכנים, יישר כח גדול!
מחנכים יקרים קחו את המתנה הזו התאימו את השיעורים לכיתתכם כפי שרק אתם יודעים ויודעות,

ובזכותכם ובזכותכן התלמידים שלנו יעלו מעלה מעלה יחד עם כנפי הרוח שתעניקו להם.

בהצלחה גדולה
יהושע ויפה.

יהושע ויפהדברי פתיחה



פתיחת שנה
הצבת מטרות 

וציפיות

אשכול א‘
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השגחת ה‘

מטרת השיעור: 

להפגיש את התלמידים עם המושג, לקרבו אל החיים שלהם, ולהציג אותו על הצד המתוק ביותר. וכל זה ● 
באווירה של חודש אלול וסליחות ולקראת ר“ה.

הבעת עמדה סביב המשפט ”ה‘ הוא בעצמו השופט ביום הדין, מה זה אומר קל יותר או קשה יותר?“ ● 
להגיע להבנה עמוקה יותר בהקשר ליום הדין. לא רק ”בדיקה חיצונית“ של האדם אלא ”בדיקה של ה‘ לעזור ● 

להמשך השליחות“.

מהלך השיעור:

סיפור פתיחה - קישור  .1
ה‘ בעצמו שופט. לצייר על הלוח טבלה בסגנון הזה. המטרה היא להגיע עם התלמידים לטבלה מסוג זה על   .2

הלוח בכיתה. 

3. דיון: 
אפשר להבין שכאשר ה‘ בעצמו שופט אותנו הוא דבר קשה יותר ואפשר גם להבין שהוא קל יותר. איך חז“ל ראו 

את זה?

והנה הם אמרו שבר“ה נפקדה שרה ונולד…. יצחק. וכן בר“ה נפקדה חנה ונולד…. שמואל.

כלומר בראש השנה ה‘ נותן לנו כלים כדי להצליח במשימה שיש לנו בעולם הזה, לחיות כמו יהודים טובים.
למי שחסר פרנסה, בריאות וכדומה, זה זמן הפגישה האישית לעורר את הצורך כדי להצליח במשימה. 

ויש לפעמים הערה/ גערה שאכן שליח הזה לא פועל באופן תקין כלל. הוא פשוט תקול. וכאן יש צורך דחוף 
לחזרה בתשובה

סיכום: 
”יום הדין ניתן לעמ“י בכדי שכל אחד יעשה מעין ”ריסטארט“ לשנה שנכוון את מעשינו לרצונו.“

ה' שופט - יתרונותה' שופט - חסרונות 

 יודע גם כל מעשי טובה' יודע הכל 

מתחשב בכל הנסיבותאין שכחה 

יודע שרצוננו לטובגם מחשבות  

אבינומלכנו 

מעשי ידיו/בניושופט כל הארץ 

מונה
אמונאמונא

https://drive.google.com/open?id=1z6DSjjJm67cg3ipyWj84tk_la9fWvXf5Xawp8_nD_aQ&pli=1&authuser=0
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קביעת מטרות אישיות

מטרת השיעור: 

כל תלמיד יקבע לעצמו מטרות אישיות. (תוצר)● 
יתקיים שיח בכיתה על התועלת שבהצבת מטרות וינתנו רעיונות● 

מהלך השיעור:

פתיחה:
סרטון ”מהו המצפן שלך שמראה לך את הדרך?“

בעקבות הסרטון: כולנו סיימנו את השנה שעברה (או שאנחנו עדיין) בסערה ואי יציבות בגלל מגיפת הקורונה. 
בזמנים של אי וודאות, צריך אי של יציבות. מה נותן יציבות? מהו המצפן האישי שלך במסע? איך תדע כיצד 

להכריע בדילמות שתפגוש בהמשך הדרך?

אחד הדברים שנותנים יציבות והכוונה הוא מטרה לחיים/ יעדים. 
בשיעור הזה ננסה דרך מס‘ שאלות לכתוב את המטרות האישיות שלנו.

דיון:
שאלות מנחות:

יהיו מסודרות בדף להתבוננות אישית
משהו טוב, שעשיתי בקיץ, האם אני רוצה להתמיד בו במהלך השנה?● 
תכונה שהיית רוצה לשנות/ להתקדם בה?● 
באיזה מקצוע את רוצה להשקיע השנה ולהעלות ציון?● 
האם ההרחקה החברתית מפריעה לך? מה תרצה לעשות/ ליזום מבחינה חברתית השנה?● 
איזה מפגש חברתי תרצה לארגן השנה● 
באיזו מצווה תרצה להשקיע במהלך השנה? (ללמוד, להעמיק, לקיים)● 
איזו שנה אתה רוצה שתהיה לך מבחינה לימודית? כיצד תדע שהצלחת בסוף השנה?● 
כיצד תתקדם השנה מבחינת הבריאות/כושר/ספורט? מה המדד להצלחה?● 

דיון - שיתוף:
כל תלמיד ישתף במטרה אחת שהציב לעצמו

סיכום - בתחילת השנה אנחנו נמצאים בתחילת המסלול, הצבת מטרה עוזרת לנו להתקדם לאן שאנחנו באמת 
רוצים, ולא לאן שדברים חיצוניים לוקחים אותנו.

משפט השבוע: ”אדם החי ללא מטרות, דומה ליוצא למסע ללא מצפן“

בחירת מטרה אישית:
אני מאד רוצה: ________________

מה ארוויח אם אשיג את המטרה? ____________________
מה אני צריך לעשות בשביל להשיג את המטרה? ___________________________

מה המחיר שאני צריך לשלם כדי להשיג את המטרה? ________________________
5. האם המחיר שווה בעיני? 

אם כן - מה הצעד הראשון שאעשה? _______________________
במידה ולא, אני מקבל את זה שבחרתי לוותר על המטרה כרגע. 

עכשיו אני יכול לשאול את עצמי האם יש מטרה אחרת שארצה להשיג… 

חחחוסן

https://drive.google.com/file/u/0/d/1Tr5IBj7crxE_3LQwqY50QaZVl-yF7-8w/view?pli=1
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שיעור זה צריך להתקיים לאחר השיעור של קביעת מטרות אישיות:

מטרת השיעור:

הכיתה תכיר במטרות החשובות להם ככיתה, ואיך כל תלמיד רואה באופן אישי את מטרת הכיתה.● 
הכיתה תעשה שיעור מקדים לשיעור של האמנה הכיתית.● 

מהלך השיעור:

סקר- לכל שאלה יש 3 אפשרויות של מענה:  .1
הייתי רוצה להיות בכיתה כזו/לא מפריע לי להיות בכיתה כזו/בחיים לא אסכים להיות בכיתה כזו.

שאלות הסקר:
האם תרצה להיות בכיתה שבה:

תלמיד החליט לזרוק כיסא על תלמיד אחר.● 
תלמיד שחולה/בידוד מתקשרים לדרוש בשלומו, ולעזור לו בהשלמת לו שיעורי הבית.● 
כל הכיתה מבריזה מהשיעור האחרון.● 
בכיתה משתמשים בשפה בוטה.● 
במהלך השיעורים מדברים בלי סדר, בצעקות.● 
מתעניינים בכל תלמיד ואומרים שלום.● 
משתפים את כל תלמידי הכיתה במשחק כדורגל.● 
כשיש אירוע כיתתי/ ארוחת בוקר, כולם מתנפלים על האוכל ולא נשאר לכולם.● 
קובעים עם כל הכיתה לצאת אחה‘צ.● 

לאחר שכל התלמידים עונים על הסקר, פותחים את התוצאות שכולם יראו על המסך, ומעלים נקודות לדיון.   .2
לשים דגש על המשפטים שלא מפריע להם- שהם באמצע

תוך כדי הדיון יש לכתוב על הלוח על אילו דברים יש הסכמה רחבה, ולנסח 2-3 משפטים שיהוו את מטרות   .3
הכיתה. דוגמא: רואים את עצמנו כקבוצה, שמובילה את כל אחד מחבריה למצויינות ולמימוש הפוטנציאל 

האישי של כל אחד.

לסיום- ללמוד מהנמלים - סרטון על כוחה של קבוצה.

תיאום ציפיות כיתתי,
והצבת מטרות של הכיתה

חרת
נבנבבחבחנננב

https://drive.google.com/file/u/0/d/1Tr5IBj7crxE_3LQwqY50QaZVl-yF7-8w/view?pli=1
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אמנה כיתתית

מטרת השיעור:

ליצור אמנה כיתתית שכלל תלמידי הכיתה והמחנך מסכימים עליה.

מהלך השיעור:

להזכיר לתלמידים את השיעור על התיאום ציפיות הכיתתי, מה היה חשוב להם, אפשר לפתוח שוב את   .1
תוצאות הסקר, ולרענן את זכרונם.

בכיתות שזה מתאים - אפשר לחלק לקבוצות עבודה, כל קבוצה תקבל נושא (מתוך הסקר) לדיון וניסוח   
כללים לכיתה. בסוף הדיון הקבוצתי, הם ישתפו את הכיתה, ותיערך הצבעה.

לנסח משפטים לאמנה כיתתית, בכיתות שבהם זה קשה אפשר להשתמש בהיגדים הבאים:  .2
אנחנו מציעים שהאיסוף ייערך בתוכנת padlet. קישור להסבר על התוכנה שבה לכל אחד יש אפשרות 

לכתוב את ההצעות שלו. ניתן לבחור מתוך הפדלט את הכללים/אמירות שייכנסו לאמנה.

דוגמאות למטרות או כללים שיהיו באמנה: 
שכל אחד יכול ללמוד ולהתפתח● 
שכולם יהיו חברים של כולם.● 
כיתה מס' 1 בשכבה● 
שכל אחד יוציא את המקסימום מעצמו.● 
בכיתתנו אין אלימות.● 
שלמורים יהיה נעים להיכנס לכיתה.● 
שנצליח להתגבש כקבוצה.● 

תוצר:
התלמידים ינסחו אמנה כיתתית. האמנה תצא להדפסה, ויחתמו עליה כלל התלמידים.

פורמט לאמנה נמצא בניספח

סיכום: 
בשיעור זה, עברנו מדיבורים על מה אנחנו רוצים ליישום המתבטא בכתיבה של אמנה. הבסיס להצלחת האמנה 

הוא שקודם כל אנחנו נאמין בתהליך הזה, וניישם (גם אם קשה) את ההחלטות שלנו.

חרת
נבנבבחבחנננב

https://digitalpedagogy.co/category/padlet/


מקומו של הפרט 
בקבוצה

אשכול ב‘
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מטרת השיעור:

 התלמידים יבינו שכל אחד שונה ומיוחד - וזה הבסיס לכך שלכל אחד יש מה לתרום לכיתה. ● 
יש ערך מוסף למגוון של התכונות.● 
מודעות לשוני שיכול להביא לגילוי הכוחות שבכל אחד.● 

מהלך השיעור:

פתיחה:
שאלות - להדגשת השוני: (תשובות בווצאפ - המורה משתפת מסך)

מה הדבר הראשון שאתה עושה בבוקר?● 
איזו מוזיקה אתה אוהב לשמוע?● 
מאכל אהוב?● 
צבע אהוב?● 
בעל חיים אהוב?● 
קבוצת כדורגל אהובה? ● 
תחביב/חוג שאני משתתף● 
מה המקצוע שאתה חזק בו?● 
תחום עניין מיוחד?● 

מה חשבתם/ הרגשתם בעקבות התשובות של החברים שלכם?
(היכרות, מפתיע, מסקרן בסוף לכוון לשאלה, כל אחד הוא שונה - ומה זה אומר עלינו ככיתה?

בלי לענות בינתיים)

סרטון - את מי שולחים לכדור הארץ?

דיון:

שאלות מנחות:
מה הפריע לכם בסרטון?● 
מה דעתכם על ההורים של הילד?● 
מה היה קורה אם כל בני האדם היו אותו דבר?● 
מה היתרונות והחסרונות של שוני בין בני אדם? (טבלה)● 
האם כדאי להדגיש שוני בין בני אדם? או שכולם יהיו אותו● 
למה בני אדם נוצרו שונים? (שונה=ייחודי)● 

סיכום: 
כמו שאמרו חז“ל: ”כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות“. לכל אחד יש כוחות וכישרונות שונים משל 

חברו. זה לא במקרה, ה‘ ברא אותנו שונים כדי שכל אחד ימצא את דרכו המיוחדת בעולם, ולכל אחד יש מקום 
להשפיע ומה ללמוד.

חרתכל אדם הוא שונה וייחודי
נב

חרת
נב

https://drive.google.com/file/u/0/d/1qzdzDcD8ppD6mqW8R8Unbfo-lYXmnmxD/view?pli=1
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מטרת השיעור:

 התלמיד יבין שהייחודיות שלו היא סוג של ייעוד. אנו פה בעולם בשביל לתת ביטוי לייחודיות שלנו,להוציא ● 
את הכוחות הטבועים בנו החוצה,ולהשתמש בהם.

קישור לשיעור הקודם:
כולנו שונים - כל אחד הוא מיוחד, אבל מה אנחנו אמורים לעשות עם הייחודיות?

מהלך השיעור:

פתיחה: קישור למצגת

דיון:
שאלות מנחות:

מה דעתכם - איזה שור היית רוצה להיות?● 
למה בעל הבית עשה כזאת הפרדה והפלייה? ● 

חוזרים לסיום של הסיפור.

שימו לב שע“י עבודה קשה והתמדה מגיעים להישגים משמעותיים.

שאלה מסכמת ומעבר לשלב הבא:
ראינו בסיפור שלכל אחד מהשוורים היה ייעוד שונה - מה הייעוד שלך? לנסות שכמה תלמידים ישתפו ● 

בתשובות שלהם.

התבוננות אישית - דף התבוננות 
כל תלמיד מקבל את דף ההתבוננות, ובוחר לשתף את הכיתה בתשובה אחת, או שתיים מתוך השאלות שהוא 

ענה.

הסיכום של המחנך, ברוח המשפט הבא:
כל אדם הגיע לעולם כדי להגשים את ייעודו. אבל לא גילו לנו מה הייעוד של כל אחד. במהלך כל הדורות 

התעסקו חכמים בשאלה כיצד ידע האדם מה הייעוד שלו?
בעבר, נהגו לחפש באזור החסרונות של האדם, וטענו שהייעוד נמצא בתיקון, בימינו, התפיסה שונה, ההבנה היא 
שצריך לחפש באזור של החוזקות, הייעוד של האדם נמצא בתחומים בהם הוא טוב, בדברים שהוא אוהב לעשות 

ושיש להם ערך לתועלת הכלל.

חרתחוזקות מהו הייעוד שלי?
נב

חרת
נב

https://drive.google.com/file/u/0/d/1cqFIzI9Nr9xzrQmIL5ZPD4RQyN01r_ym/view?pli=1
https://drive.google.com/file/u/0/d/19IlnDvlueQTO6UNE8dRcw2rz3C5hCkPE/view?usp=sharing&pli=1
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מטרות: 

כל תלמיד יתבונן על עצמו ויזהה את החוזקות שלו● 
הכיתה תלמד שיש חשיבות למגוון חוזקות, ושחוזקות ללא תועלת לעולם - מבוזבזות.● 

רקע קצר על מושג החוזקות:

כיצד האדם ידע מה הייעוד שלו בחיים? בעבר, בכל התרבויות אנשים חיפשו את חסרונותיהם בכדי לתקנם. 

פתיחה: 
פעילות חווייתית: מניחים בריסטול גדול על הרצפה. מחלקים טושים בצבעים שונים לכל תלמיד. (מתאים ל 

6-7 תלמידים אפשר לחלק לקבוצות) ונותנים לכל תלמיד להוסיף בתורו קו/תוספת כלשהי לציור (אפשר לתת 
הנחיות אחרות - מס‘ שניות לכל אחד, עד שהוא מרים את הטוש מהדף/ חופשי - כולם מציירים במקביל) 

שימו לב: אסור לתלמידים לדבר תוך כדי ציור!

כעבור כ5 דק‘ מתבוננים בתוצאה, חוזרים למליאה ומקיימים שיח:

מרוצים מהתוצאה?. 1
איך היתה החוויה?. 2
מי מחברי הקבוצה הוביל/ השתלט?. 3
משהו טוב שראית אצל החבר בזמן הפעילות?. 4
מה היה המקום של כל אחד מחברי הקבוצה בציור? האם אתה מרוצה מהמקום שהיה לך?. 5
מה היה צריך להיעשות אחרת בכדי שהתוצאה תהיה טובה יותר?. 6

נקודות חשובות לציון והדהוד:

לכל אחד יש חוזקות, ועליו למצוא את המקום להביא אותן לידי ביטוי.(כל אחד הוא צבע אחר)
כישרון הוא מתנה מה‘, אבל הכישרון גולמי וניתן לפתח אותו (הגבלה של קו/זמן)

החוזקות ניתנו לאדם כדי להועיל בעולם - וכולם מרוויחים גם העולם, וגם האדם. (תוצר יפה)

התבוננות אישית - דף התבוננות 
כל תלמיד מקבל את דף ההתבוננות, ובוחר לשתף את הכיתה בתשובה אחת או שתיים מתוך השאלות שהוא 

ענה.

הסיכום של המחנך, ברוח המשפט הבא:
כל אדם הגיע לעולם כדי להגשים את ייעודו. אבל לא גילו לנו מה הייעוד של כל אחד. במהלך כל הדורות 

התעסקו חכמים בשאלה כיצד ידע האדם מה הייעוד שלו?
בעבר נהגו לחפש באזור החסרונות, וטענו שהייעוד נמצא בתיקון, בימנו, התפיסה שונה, ההבנה היא שצריך 

לחפש באזור של החוזקות של האדם, הייעוד של האדם נמצא בתחומים בהם הוא טוב, בדברים שהוא אוהב 
לעשות ושיש להם ערך לתועלת הכלל.

חרתחוזקות מהו הייעוד שלי - אופציה ב‘
נב

חרת
נב

https://drive.google.com/file/u/0/d/19IlnDvlueQTO6UNE8dRcw2rz3C5hCkPE/view?usp=sharing&pli=1
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דפוס חשיבה מתפתח
לעומת דפוס מקובע

מטרת השיעור:

להציג לתלמיד תפיסה של 2 סוגי דפוסי החשיבה, ולכוון אותם לאימוץ דפוס החשיבה המתפתח.● 

רקע: קיימים שני דפוסי חשיבה: 
דפוס חשיבה קבוע - מייצר לאדם מחשבות מקבעות, לדוג‘ הכשרונות, מצבו הכלכלי והאפשרות להצליח בחיים 

נקבעו מראש ואין טעם להתאמץ ולשנות.
דפוס חשיבה מתפתח- מייצר מחשבות על שינוי, שיפור. לדוג‘: אם אתאמץ יותר - אצליח יותר.

מהלך השיעור:

פתיחה:
מצגת עם הסיפור על הפיל בקרקס.

בקצרה: כשהייתי ילד הלכתי לקרקס, ובמשך שנים מאז ליוותה אותי השאלה: איך יכול להיות שיצור ענקי כמו 
פיל קשור בחבל ליתד קטן. ברור שאם רק יזיז את הרגל שלו טיפה- ישתחרר לגמרי ויהיה חופשי.

כעבור שנים התבררה התשובה:
לראשונה נקשר הפיל ליתד כשהיה גור קטן. בפעם הראשונה, הפיל נלחם ממש ממש, אך כעבור שבוע התייאש 

ומאז התקבעה במוחו המחשבה: היתד חזק ממני, אין טעם להילחם בו.

דיון כיתתי על הסיפור:
מה אתם חושבים על הפיל?● 
מה הרוויח מזה שנשאר קשור? מה הפסיד?● 
אם גם לכם יש מצבים שבהם אתם מרגישים כמו הפיל? דברים שאינכם מאמינים שניתן לשנות? דוגמאות? ● 

האמנם?
הצגת שני דפוסי החשיבה, הדוגמא הקלאסית בהבדל בין דפוסי החשיבה היא:

מה עושה האדם בתגובה לטעות או כישלון - מתייאש או ממשיך ולומד?

סרטון להמחשה: ”כשלונות מפורסמים“
 

לסיכום: כל תלמיד יכתוב לעצמו מחשבה מקובעת שהוא בוחר לפרוץ ולשנות.

חוחוחוסן

https://drive.google.com/open?id=11tWPk0Ep9gxTAv2gl31nb1KzTUOTkeIY&pli=1&authuser=0
https://drive.google.com/file/u/0/d/1vfOY9FNacOh9Bea8e2Y571wHXD4r3uFZ/view?usp=sharing&pli=1
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מצוות התפילין

מטרות השיעור: 

לעורר רצון להניח ולדעת להבחין אם התפילין פסולות. (יש להגיע למסקנה שצריך להשתמש בתפילין ● 
אישיות ולא של בה“ס)

מהלך השיעור:

1. פתיחה: 
 הצגת תמונות שונות של התפילין הנמצאות בביה“ס. שתלמידים מניחים!!

בקישור הזה למצגת בדרייב. אחרי התמונות יש הסבר הלכתי תמציתי. נכון לסיים את המצגת.
מגיעים למסקנה שמהותם של התפילין להיות מרובעים.
זו היא מהלכות היסוד של צורת הבית וכשרות הרצועות.

2. הסבר עומק על הריבוע לעומת העיגול.
חז“ל העירו את תשומת לבנו שאין בכל מעשי הבריאה דבר מרובע. הריבוע הוא פרי עמלו של האדם. אכן זה 

המסר, האדם נוצר עם כוחות אבל הם מגושמים ולא מדוייקים. על האדם ”לשייף“ את עצמו, לעבוד על עצמו, 
לשפר את עצמו…

זה המסר של התפילין

כעת נקרין סרטון על מאמצים גדולים להניח תפילין בשואה.בקישור הזה.

3. דיון:
איך הרגשתם לנוכח המאמצים ומסירות הנפש להנחת תפילין?● 
מה יכול לחזק אתכם בשמירה על מצווה יקרה זו?● 

4. סיפור כאשר רציתי לא רצית, עכשיו שאתה רוצה איני רוצה“
מספר רב רונן, פעיל במחלקה גריאטרית. (זקנים). הוא היה מגיע כל יום להניח תפילין עבור איש זקן מאושפז 

שם. האיש הזה מאוד שמח כל יום שהגיע הרב רונן. לא רק כי הוא ידבר איתו קצת בדברי תורה וחכמה אלא 
כי בעזרתו הוא ממש להחזיק במצוות התפילין היקרה הזו. אכן הזקן המאושפז בן 85 וכל יום מימי חייו הניח 

תפילין. גם כשהיה עמוס עבודה או בחופשה.
אמנם לידם שכב עוד מאושפז שרק בתחילת ימיו הניח תפילין קצת אחרי הבר מצווה. את שאר ימיו לא רצה 

יותר. וכל יום שמגיע הרב רונן להניח תפילין לשכנו הוא לא הביע רצון להניח למרות שהפצירו בו הרבה. ”מה זה 
יכול להזיק לך? קצת זכויות ומצוות! אתה שוכב כאן בכל אופן??? ”

והנה יום אחד, כאשר מצבו החמיר, לאחר ששכנו הניח תפילין כהרגלו בקודש, הביע רצון להניח תפילין….
ניגש אליו הרב רונן, וכאן חשכו עיניו! היה ריח נוראי שיצא מהמיטה של האיש. מתברר שמצבו החמיר והיה לו 
מכשיר לסלק את הצואה והיה ריח קבוע שיוצא מגופו. במצב זה לא ניתן להניח תפילין. אסור להניח תפילין…

רגע של התלבטות מה עליו לעשות, ואין ברירה, אסור להניח תפילין לאיש הזה כי הוא לא נקי במצב קבוע. מרוב 
צער הרב רונן חזר לאחור ואמר לו שהוא ממהר ויצא בריצה.

הוא ניזכר במה שאמרו חז“ל : אמר ה‘ ”כשרציתי לא רצית, עכשיו שאתה רוצה - איני רוצה“.
נחסם בפני האיש את האפשרות להניח.

חברו הזקן הבין שבעצם הזכות שיש לו שהרב רונן מגיע כל יום ומניח לו תפילין זו תוצאה ישירה של ההשתדלות 
שלו כל ימיו להניח תפילין!

סיכום ומשפט השבוע: ”תפילין זו התכשיט של עמ“י והכבוד שלו“

מונה
אמונאמונא

https://docs.google.com/presentation/d/1lwqK3JhIuZ1SRwSa0mi6WTq58PMJz8JRrzgh8xfMG9g/present?ueb=true&slide=id.g75b88c2969d5fb8d_0
https://drive.google.com/file/d/1lA4GblVmTMI2ksNDGVi5jSkHXLNgYzYd/view


אשכול ג‘
עבודת המידות
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מידת הכעס

מטרות:

לעורר את התלמידים לעבודה על איפוק אל מול הצפה באירוע שבו באופן טבעי יגיבו בכעס.● 
מודעות להשלכות של התפרצות של כעס.● 

מהלך השיעור:

הקראת הסיפור מתוך מאמר של ג‘קי לוי, ישראל היום, 15.10.16. 
זה היה אחד ממשחקי הגמר הבלתי נשכחים בתולדות כל המונדיאלים. נבחרת צרפת, בהרכב החלומי ביותר 

ששיחק אי פעם במדי הטריקולור, פגשה בקיץ 2006 את האיטלקים, שאף אחד לא הימר שיגיעו בכלל לשלב כה 
גבוה בטורניר. 

בדקה ה־109 - עמוק בתוך ההארכה, כמו שאומרים שדרני ספורט - גחן השחקן האיטלקי מרקו מטראצי אל 
אוזנו של זינדין זידאן, הכוכב והמנהיג הצרפתי, ולחש לו משהו שהפך את המשחק על פניו. מה שנלחש שם גרם 

לזידאן לשכוח מי הוא, ומה המעמד, ולהכניס נגיחה איומה במטראצי, שצנח לאחור מייבב מכאב ומשמחה. הכאב 
היה מובן. גם השמחה. 

לשופט לא היתה ברירה אלא להראות לזידאן את הכרטיס האדום ואת הדרך החוצה. המומנטום התהפך, ובתום 
שלב הפנדלים איטליה הניפה את הגביע העולמי. אני לא מכיר שחקן שלא היה סופג בשמחה איזו ראסיה הגונה 
כדי לחזור הביתה עם גביע העולם . כל חובבי הכדורגל שברו את הראש מה בדיוק לחש מטראצי לזידאן. לכולם 

היו ספקולציות, כמובן, והן נעו בטווח הצפוי שבין הקלישאתי לגזעני. אותו מטראצי היה שחקן קשוח ולא יפה 
נפש במיוחד, והוא עשה שקלול גס ומדויק של הנתונים. תשעים הדקות הראשונות הסתיימו בתיקו. הרבה בזכות 

גול של מטראצי עצמו. אבל ההארכה לא בישרה טוב לאיטלקים. הם נראו כבדים ותשושים, בזמן שהחלוצים 
הצרפתים המשיכו לפזז כאילו רק הרגע סיימו את החימום. 

לאיטלקים, מצידם, היתה הגנה שהאמינה עמוקות בעיקרון ”ייהרג ובל יעבור“, והיתה להם עוד אמונה אחת: 
שבפנדלים אין להם סיכוי. בין שלל האמונות התפלות, הקמעות והלחשים ששחקני כדורגל נוטים לאמץ, 

סטטיסטיקה היא אחד האלילים הפופולריים ביותר. אבל ברור לגמרי שמטראצי שקל עוד נתון אחד, והוא עניין 
אמונתו הדתית של זידאן. אין לי מושג כמה הוא גאון, המטראצי הזה, אבל הוא ידע משהו על הקלות הבלתי 

נסבלת של הפרובוקציה. 
היה פה צעד שקול שהתבסס על ההנחה שאפשר באופן מילולי לערער את הספורטאי המופלא ההוא, זידאן. 

וההנחה הצינית הזאת עבדה. ועוד איך עבדה. שעות לאחר המשחק עדיין הסתגר הכוכב הצרפתי בחדרו, מירר 
בבכי, וחודשים לאחר מכן עדיין דיווחו מקורביו שהוא בדיכאון עמוק. 

גם היום, תשע שנים אחרי אותו גמר, רק שני אנשים יודעים מה בדיוק נאמר שם, ואיך התגלגלה שרשרת 
הסיבות והתוצאות, שבסופה חגגו האיטלקים עם הגביע. מטראצי עצמו התראיין לא פעם. לעצור, לבחור, 

להישמר ולשמור עמוד 13 בעיקר התחמק, אבל גם הדברים שאמר, חלקם סותרים זה את זה, לא היו רחוקים 
ממה שניחשו רוב האוהדים. היה ברור שהאיטלקי אמר משהו בלתי נסבל או על אחותו של זידאן או על אמונתו. 

התגובה היתה כמעט מכאנית .

כעת נציג את הסרטון קישור לסרטון:

דיון:
מה לדעתכם לחש מטראצי לזידאן?● 
האם גם לכם יש מצבים שבהם אתם מתנהגים כמו זידאן? מה יכול לגרום להתפרצות כזאת?● 
מהם הרווחים ומהם המחירים של התפרצות זעם? (טבלה)● 
כיצד לדעתכם ניתן לעבוד על המידה הזו? תנו עצות לחברים● 

סיכום: 
כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה“ הסבר לכך, הוא שבאותו רגע של ההתפרצות האדם שוכח לגמרי, מי הוא מה 

מעליו, איזה אדם הוא הה רוצה להיות.. הכל נשכח - ורק הכעס מוביל אותו. בסוף הוא רק מפסיד.
בשיעור הבא נקבל כלי נוסף לעבודה על מידה זו (מודל אפר“ת)

מונה
אמונאמונא
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מודל אפר“ת

מטרת השיעור:

התלמידים יכירו את המודל, ויבינו כי התגובה שלהם למצבים נובעת מהפרשנות שלהם למציאות, וילמדו ● 
כיצד ליישם אותו בחיי היום יום

הקדמה למחנך/ת: הסבר המודל:

מודל אפר“ת מנתח כל תגובה שלנו כחלק ממכלול בן 4 שלבים:

אירוע ---- פרשנות ------רגש ------ תגובה

החידוש הוא, שניתן לעצור בשלב הפרשנות ולייצר תגובה אחרת.

(דוגמא: 
אירוע: הגעתי לביה“ס וראיתי שאין לי אוכל בתיק. פרשנות: אח שלי שוב לקח לי את האוכל!!, רגש - כעס.
תגובה - הלכתי לכיתה של אחי הקטן, נתתי לו סתירה ולקחתי מידיו את הפרוסה. בסוף גיליתי שטעיתי…)

מה שיצר את הכעס הוא הפרשנות. אפשר לחזור לשלב ההוא ולשאול:
האם אני בטוח שהאח לקח?● 
אם התשובה היא כן - מניין לי?● 
האם יש הסבר אחר לכך שאין לי אוכל בתיק?● 

 -
מהלך השיעור:

פתיחה:
הצגה של ציורים המהווים תעתועי ראיה - תמונה המכילה 2 אפשרויות לפרשנות - קישור למצגת:

ppt.2תעתועיראיה

נקרין את הסרטון מתוך: ”הקול בראש“
כאן נסביר בקצרה את המודל, אפשר להמחיש על האירוע שהוצג בשיעור שעבר - הנגיחה של זידאן.

דיון:
העלו מקרים מחיי היום יום הכיתתי שבהם הרגשתם שהיו תגובות לא מוצדקות?. 1
נבחר אירוע כדוגמא לניתוח כמו בדוגמא שהצגנו.. 2
מה לדעתכם כדאי לעשות רגע לפני שמתפרצים? . 3
למה חשוב כל כך למתן את התגובות שלנו. 4

סיכום:
מודל אפר“ת מאפשר לנו למנוע את ההתפרצות לפני שהיא מתרחשת. תרגול ועבודה על מניעת הכעס יביאו 

ברכה לכל אחד בכל מערכת יחסים עתידית.

חחוחוסן

https://drive.google.com/open?id=15Pam_i0DhL-jsT7eqvOop7tlEpQM72u5&pli=1&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=XSM57OWwTjM&list=PLSlecacqH6TNF5tpihRG4KilXSIeDZFYi&index=6
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שליטה ותחושת שליטה

מטרות:

למידה על תחושת שליטה ועל שחרור שליטה.● 
תובנה - רמת המתח נחוצה להתקדמות האישית שלי, אבל צריך לאזן אותה ע“י דברים שמטעינים אותי/ ● 

מחזירים לי אנרגיה.

מהלך השיעור:

מבחן היד - כמה אנחנו מסוגלים באמת לשחרר?
מנחה- עכשיו נעשה ניסוי קצר, שמתקשר לנושא הדריכות שדנו בו.

לצורך התרגול יש להזמין מתנדב ולבצע איתו את התרגיל הבא.

מנחה: תן לי לקחת את היד שלך ולהחזיק אותה... אתה לא צריך לעשות כלום. רק אפשר לי לקחת את היד כך 
שתהיה מונחת בחופשיות בידי.

הערה למנחה: יש להחזיק את פרק כף היד של התלמיד מלמטה ולהרים באיטיות את היד עם הזרוע. להחזיק 
אותה לכמה שניות, כדי להרגיש את הכובד שלה. יש לתת ליד ליפול בחופשיות, ולראות מה קורה.

 ישנן שלוש אפשרויות:
היד תיפול בחופשיות – המשתתף באמת משחרר את ידו. (כמעט בכל המקרים היד לא תיפול, וזאת מכיוון ● 

שהמשתתף לא ממש הניח את היד שלו בכף ידך). אם היד נפלה בשלב זה, דבר נדיר מאוד, יש לבקש 
מתנדב אחר, ולציין שמיד נסביר את הרעיון שעומד מאחורי התרגיל.

היד נותרת נוקשה באוויר, על אף שאינך אוחזת בה יותר - המשתתף אינו מסוגל לוותר כלל על השליטה ● 
זוהי האפשרות המעניינת והמפתיעה ביותר. יתכן שהיד יורדת בהדרגה או שמרגישים שהמשתתף מוריד 

את היד באופן פעיל והיד אינה נשמטת. זה לא שונה עקרונית מהמקרה שהיד נשארת באוויר. מומלץ לבחור 
לתרגיל זה את אחד התלמידים הדרוכים, לצורך המחשת הנושא.

תחילה היד אינה נופלת, ולאחר מספר ניסיונות מתרחשת למידה והיד נופלת - המצב הנורמאלי הוא של ● 
דריכות, אך המודעות מאפשרת את היכולת לוותר. 

דיון קצר:
האם אתם מצליחים לזהות מצבים מהחיים שלכם שבהם קשה לכם לשחרר? 

דוגמאות: תלמיד שלומד למבחן ממש ממש הרבה ומתוך לחץ. ילד שמשחק במחשב, ולא מקשיב אפילו 
כשמבקשים ממנו לבוא לאכול.. 

לאחר הסיפור הזה נעבור למשל המציל:

ברור לכולם שהמציל לא יכול להישאר דרוך לאורך כל היום, כי הוא יישחק. הוא צריך להרפות מידי פעם, 
וכשיהיה מקרה חירום - יגייס את כל הכוחות שלו.

או משל אחר: הפלאפון עובד כל היום על התוכנות הכי כבדות - מה יקרה לו בלי מטען???

דיון:
בשלב הזה נקיים סבב:

אילו פעולות ”מטעינות“ אותך? מתי אתה משלב אותן במהלך היום?

לסיכום:
סרטון - איך מגיעים לבראזני 5? בסרטון ברור מאד שהרצון לשלוט הוא לא מאוזן, המורה יסביר לתלמידים 

שאת תחושת השליטה המיותרת הם צריכים לשחרר

חחוחוסן

https://drive.google.com/file/u/0/d/13uNW6t3gLdh6VxEVhS2_1rUwlmgp5lLI/view?usp=sharing&pli=1
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לחץ וחרדה - מודעות ודרכי התמודדות

מטרות:

התלמידים יבינו שהלחץ משפיע עליהם גם לטובה, מייצר מתח חיובי, וגם לרעה, תלוי במינון.● 
התלמידים יקבלו עצות פרקטיות להרפייה ורגיעה לקראת מבחן ובמצבי לחץ.● 

מהלך השיעור:

פתיחה:
דיון קצר על גורמים חיצוניים ופנימיים העלולים להפריע לנו בשעת מבחן. (סרטון - משחק מכריע בכדורסל - 

תפקוד השחקנים במצב מבחן/לחץ) קישור - מכבי ת“א נגד צסק“א מוסקבה (אפשר לדלג לדקה 6:15).
(התרשים מופיע גם במצגת)

המשגה: תרשים רמות הלחץ והשפעתם. 

רמה נמוכה מידי של לחץ = אדישות
רמה גבוהה מידי של לחץ = שחיקה

רמת הלחץ צריכה להיות מתאימה לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים.

סרטון – שמסביר על חרדה ועל תגובת ”הילחם או ברח“

בעזרת הסרטון נעלה למודעות את ההשפעה של רמת המתח שבה אנחנו נמצאים עלינו, נזהה את רמת המתח 
שלנו ונשאל את עצמנו אם הדבר מועיל לנו או מזיק.

נציג מס‘ טיפים להתמודדות במצב לחץ בכלל ולקראת מבחן בפרט.

קישור למצגת: התמודדות עם לחץ וחרדה

סיכום: 
בחיים אנו נדרשים להתמודדות עם אירועים שונים. חלק מהאירועים ייגרמו לנו לתחושת חרדה בגוף, ובנפש. 

עלינו להיות מודעים לאותות הללו שמייצר הגוף, ולהתמודד איתם:
דרך הגוף, הרגש והשכל שלנו.

חחוחוסן

https://www.youtube.com/watch?v=WqMtG0zVCJQ
https://www.youtube.com/watch?v=GOR8sDaOd4w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/u/0/d/1jsyIE28XOm9Afrp8_POJ9zciClOMu4UE/view?usp=sharing&pli=1
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מטרות:

התלמידים יבינו שניתן להסתכל על מציאות מתוך זוית שלילית או חיובית● 
התלמידים יבינו את היתרונות של המבט החיובי ומה המינון הנכון לשימוש בו● 

מהלך השיעור:

פתיחה:
הצגת התמונה הבאה לכיתה:

קישור למצגת עם התמונה

קישור למצגת עם התמונה

ניתן דקה להתבוננות.

דיון: 
מי לדעתכם צודק?● 
מה היתרונות ומה החסרונות בכל גישה?● 
דוגמא מהחיים - מתי יש ערך לכל נק‘ מבט?● 

סיכום ביניים: ”מודה אני“ - המשפט יכול היה להסתיים במילים ”מודה אני...בחמלה“
מה פשר התוספת ”רבה אמונתך?“ בעצם נרמז פה שאני אומר תודה לא רק על החזרה שלי לחיים אחרי השינה 

אלא גם על כך שהקב“ה נותן בי אמון שאוכל להגשים את ייעודי. על זה אנחנו מודים.
ובאופן כללי, אנחנו צריכים להגביר את ההסתכלות החיובית שלנו על המציאות, לתת יותר מקום לראיית הנוף 

מאשר ראיית הסורגים, ועל הנוף - לדעת לומר תודה.

שום דבר לא מובן מאיליו - להמחשת העניין ניתן לצפות בסרטון מתוך אתר הידברות העוסק בפלאי הבריאה 
(יש לבחור סרטון מתאים לפני השיעור)

סיכום
שיתוף - נשאל את התלמידים: על מה אני מודה בחיי?

יצירת רשימה ע“י פדלט או על הלוח 

המחנך יבקש מהתלמידים לפרט כדי שהלב ייפתח.

אפשר גם להעלות דברים מתוך בית הספר שעליהם אפשר להגיד תודה. 

הכרת הטוב

וומוווממממממומוווווומומממממממווומממומומממממוומוווממממווומממממממווומממממממממממומוומממממממוווממממומוווומומממוממממממממממממווומומוממממומממממממממממממווווממממממממווווממממממממוווומממומוממממממומוווווממומוממממממממומומומומממממממומומומומומוממממממממממוומוממממממווווומומומומממממווווומומומומוממממומוומומומוומוומומוממממממומומוומוומומומומומממממוומוומומומוממומומומומומממממממממממומומומומוננהננננההנהננהנננהנההננהנהנהנננננהנננננהנהננהנהנההננננננהנהנהנהנהנהנהנההנה ההההתהתתתתתההתתתתתתתהתתתתתתתתהההתתתתתתתתתתתתההההתתתתתתתהההתתתתתתתההההההתתתתתתתתההההההההתתתתתתתההההההתתתתתתההההההתתתההההתתתתההההתתתתהתההההתההתתתתההההתתתתתתההההתתתתהתהההתתתתתהתההתההההההתתתתתהתהתהתההההההתתהתהההתתתהתהתהתהתהתההההההתתתתתתהתהתהתהההההההתתהתהתהתתתתתתתתהתתהתהתהתהתהתההההתהתהתהההההההתהתהתהתהתהתהתההה לללל ללללללללל לללללל לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללמממצמממצמצצצמממצמצצמצמצמצממממצמצמצמצמצמצמצצמממממצממצצמצצגתתתתתתתתתתתתתגתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתגתתתתתתגתגתתתתגגגתתגגגתתתגגגתתתתתתגגתתתגגתתתגגגגגגגגגתתתתתתתתתתת עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעםםם  םם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ם םםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ררררררררררררררוררררורררוווווררררורורררוררררורררורוררווררורררררררררוררוררורררורררורוורררררורווווררררורררורורורוורורורורררר ששששששששיששששששיששישששישיששששששיששיששישישיששש קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק

מונה
אמונאמונא

https://drive.google.com/file/u/0/d/1WIz_qMVGrlAhcJ5Xb2gW320giAuL88Wf/view?usp=sharing&pli=1
https://www.hidabroot.org/magazine/category/479
https://digitalpedagogy.co/category/padlet/
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עמידה מול פיתויים ומצוות ציצית

מטרות: 

 התלמידים יהיו מודעים לצורך במנגנון של בקרה לפני פעולה● 
התלמידים יבינו שמטרת הציצית היא להזכיר לנו את מטרתנו, שאיפתנו לקודש וכו‘● 

מ הלך השיעור:

פ תיחה: 
ש אלה לדיון קצר - בואו נתבונן בפס‘ ולא תתורו אחרי לבבכם? ממתי הלב שלי רוצה לקחת אותי לטיול, ולאן?

פ עילות: מה הקו האדום שלך?
ה מורה ידביק על הרצפה סרט (איזו) בצבע אדום, וכל התלמידים יעמדו בעברו האחד.

ה מורה יציג אירועים/פעולות, (לקרוא טוב ולחשוב מה מתאים לכיתה) ולאח“מ כל תלמיד יגיב - אם הוא היה 
עושה - יעבור את הקו. (תוך כדי המשחק, המורה יפנה לתלמידים מסוימים בכדי שיסבירו את הבחירה והימנעות 

או פעולה)

להמשיך לצפות בסדרה מאוחר בלילה כשיש למחרת מבחן חשוב● 
להרכיב חבר על אופניים חשמליים ● 
בלי קסדה● 
לחצות כביש באור אדום● 
להתנגד לחברים - להגיד לא כשהם מתכננים לעשות משהו לא אחראי● 
להגיד מה שאני חושב בסביבה של אנשים מבוגרים ממני● 
לענות לצ‘ט מאדם זר במהלך משחק מחשב● 
לרכב על סקייטבורד בירידה● 
לעשן נרגילה בערב עם חברים● 
לשקר להורים על סיבת האיחור שלי מיציאה בלילה● 
לשחות בים בלילה● 
לשתות כוסית מהוויסקי של אבא● 
לגנוב משהו הפיצוציה● 

דיון:
מהי התחושה בגוף, ובנפש כשחוצים קו אדום?● 
מה תפקידם של הקווים האדומים בחיינו? למה אנחנו צריכים אותם?● 
האם נכון לומר: ”עדיף שיהיו לך כמה שיותר קווים אדומים“?● 
מה לדעתכם האיזון הנכון בין אומץ לחציית גבולות?● 

סיכום: 
בחיים, ובמיוחד ב מהלך גיל  ההתבגרות, אנו בודקים את הגבולות שלנו. זה דבר טבעי, ולנסות דברים חדשים 

מפתח את מידת האומץ. העניין הוא שכשמדובר בדברים מסוכנים, הן לנפש והן לגוף, עלינו להיזהר ולהישמר 
מאד מאד. 

מצוות הציצית - ה‘ נתן לנו  את המצווה היקרה הזו שמזכירה לנו את המטרות שלנו, מזכירה לנו לאן אנחנו 
שואפים, לאיזו מדרגה רוחנית אנו ראויים. הציצית משמשת כתזכורת - ”וראיתם אותו - ולא תתורו“

מונה
אמונאאמונא



מהלכה למעשה

אשכול ד‘
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קישור לנושא הקודם - כמו שלכל אחד יש ייעוד גם לכיתה יש ייעוד.

מטרות השיעור:

תלמידי הכיתה יבינו שבכוחם לשנות את הדברים שמפריעים להם, גם אם הם צעירים.● 
התלמידים יחשבו יחד על תחום השפעה שבו הם רוצים ליזום משהו לטובת ביה“ס או לטובת החברה.● 

פתיחה:
שיתוף פעולה קוקה קולה

מהלך השיעור:
”מה אתם הייתם עושים?“- סרטון ובו סצנות מחיי בית הספר. הסרטון צריך לעורר את התלמידים לאתגרים . 1

שיש בבית הספר ומתוכם לצאת ליוזמה כיתית.
משחק- מפעל רדיו אקטיבי - ההנחיות בקישור. 2

דיון: 
האם לקבוצה יש כח, כמה הוא משמעותי, ואיזה? 

מה היתרון של עבודה בקבוצה?
האם במהלך הסרטון - זיהיתם אתגרים שישנם בבית הספר?אילו?

איזה אתגר שראיתם, או רעיון אחר, אתם חושבים שאפשר לפעול לגביו ככיתה?

ניתן להקריא סיפור מתוך הקובץ שבקישור

סיכום:
ביחידה הזו ראינו שני דברים:

כשמשהו מפריע לי - אני פועל.. 1
כשהכוחות שקיימים בקבוצה מתחברים - יש להם את היכולת להצליח הרבה יותר מאשר אוסף של בודדים.. 2

מכאן, אנחנו ככיתה יוצאים למסע: 

פרוייקט/ ערכי/ יוזמה חברתית שאנחנו ככיתה נוציא לפועל!

שלב א‘: זיהוי המוקד שעליו נרצה לעבוד/ לשנות
שלב ב‘: יצירת רעיון משותף - שיעשה שינוי

שלב ג‘: זיהוי הכוחות שיש בקבוצה וחלוקת תפקידים 
שלב ד‘: הוצאה לפועל של הרעיון

כבר לקראת סוף השיעור חלקו את הכיתה לקבוצות עבודה שיתחילו לחשוב על האתגר והיוזמה הכיתית.

מאזור הנוחות לאזור השייכות
(הקדמה לפרוייקט כיתתי)

חרת
נב

חרת
נב

https://www.youtube.com/watch?v=H_o3RYPuOFQ
https://drive.google.com/file/u/0/d/1Tr5IBj7crxE_3LQwqY50QaZVl-yF7-8w/view?pli=1
https://docs.google.com/document/u/0/d/1tUGm8efHLzKiIiyWVuicBNcTuMgWrMa346zxKN4c33w/edit?usp=sharing&pli=1
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משפט השראה שהכיתה בוחרת:

אנו תלמידי כיתה _________ בביה"ס דרכא המר בת -ים, החלטנו ביחד...

פרק א' 
מטרות הכיתה:

דוגמא:
רואים את עצמנו כקבוצה, שמובילה את כל אחד מחבריה למצויינות

ולמימוש הפוטנציאל האישי של כל אחד.

דוגמא:
אנו שואפים לאפשר לכל אחד לתרום מכוחותיו וכשרונותיו.

פרק ב':
כללי הכיתה שנקבעו בכדי להגשים את המטרות

אחריות אישית
תרבות דיבור דיון ושיח

עזרה הדדית
אחריות בתחום הלימודי

איך מגיבים לאלימות? אירועים חריגים? מה ההשלכות

על החתום:
(חתימות של כל התלמידים והמחנך/ת)

נספח - פורמט לאמנה כיתית




