
 נושא השיעור: ל"ג בעומר והמדורה החברתית

             מניעת "התעלמות/ שכיחת חברים/ אי הזמנת" ממדורות ל"ג בעומר

                             מטרה: לא שוכחים אף אחד בבית 

 

פתיחה- 
תרגיל פתיחה-  

הכנות: המורה כותבת בפתקים את שמות כל תלמידי הכיתה.

אופן הפעילות: המורה מחלקת לכל תלמיד פתק לכתיבת שמו. את הפתקים מכניסה המורה

לקערה/כובע ומערבבת ובסתר מוציאה 2 פתקים (2 שמות של תלמידים). כעת, מחלקת

המורה לכל ילד פתק (שהכינה מבעוד מועד) עם שם של תלמיד/ה מהכיתה ונותנת הנחייה:

"בפתק כעת קיבלתם שם של תלמיד/ה שאתם 'אחראים' עליהם, הם כרגע לצורך התרגיל

החברים הכי טובים שלכם ואם לא תמצאו אותם אין לכם חברים טובים.  כך שלכל תלמיד

בכיתה יש שומר/אחראי חפשו את שמם בכובע/קערה (הקצי לכך 5 דק') ולאחר שמצאתם חזרו

למקומכם". 

 

  למורה- 1. שימי לב כיצד הם מוצאים את הפתקים, תרגיל מעניין השראה לתרגיל קישור

         2. חשוב לשקול מי מהתלמידים את מוציאה מהפתקים. רצוי ילדים במעמד חברתי בינוני ומעלה ולא  

            דחויים/שקופים.

 

המטרה- התלמידים יחפשו את שמות החברים שקיבלו בפתק אך 2 תלמידים לא ימצאו

ותיווצר תחושה של אי נעימות.

        השיעור- 

המורה תסביר שהיא זו שבכוונה הוציאה 2 פתקים עם שמות תלמידים שאין להם

"אחראים/שומרים". ותשאל איך הרגישו הילדים שלא נמצא להם 'אחראים' ואיך הרגישו

ה'אחראים' שאין להם חברים. 
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בס"ד

https://www.facebook.com/groups/228208581073976/search/?q=%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D


סרטון החרם של יוני דוד - קישור

 כתבת החרם ששודרה בערוץ 12- קישור

 
לאחר שהילדים ישתפו בתחושותיהם (רצוי לכתוב אותם על הלוח) תשאל המורה מה היה קורה

אם במקום "שומר/אחראי" היא הייתה אומרת שזו הזמנה למסיבה שמגיעים אם חבר טוב? (4

ילדים בכיתה לא היו מגיעים) וייפתח דיון נוסף- האם אתם שמים לב מי מגיע למסיבות? ואת

מי אתם מזמינים?

העברת מסר- בכיתה חזקה לא שוכחים אף אחד. כיתה אחת- לב אחד. הכיתה שלמה שכולם

נמצאים.

 

סיום השיעור- את השיעור ניתן לסיים בסרטון אמוציונלי, 2 סרטונים אפשריים לצפייה:
.1

.2

 

 ש.ב. חברתיים
1.בדקו בין כל חברי הכיתה האם קרה פעם שחבר/ה לא הוזמנו לאירוע כיתתי.

אם כן, בקשו מהחבר/ה לספר את המקרה לכם או לכלל הכיתה (בשיעור הבא)

2. עד לשיעור הבא כל תלמיד/ה חושבים מה ניתן לעשות 

כדי שמקרה כזה לא ייקרה בכיתתנו
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פעילויות חברתיות נוספות שיכולות להתאים:

אמנה חברתית
מדגישים את ערכי החברות

קישור

"על האש"
פעילות שיח ייחודית לל"ג בעמר 

קישור

https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/%d7%93%d7%97%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/%d7%97%d7%a8%d7%9d-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a5-12/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/


לעוד פעילויות חברתיות
בקרו ב...

אתר המרכז החברתי

קבוצת הפייסבוק 

"ילדים אוהבים חברים"
 

קבוצת הווטסאפ 
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ליצור אקלים חברתי - חינוכי
זה אפשרי! ורצוי...
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, ת ו ר ב ח ב

נופר ירושלמי- ספדה
יועצת חינוכית ומנחה חברתית 

https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk
https://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk

