
 תכנית 'שיר של יום'  –מדריך למורה  

 חברתי  -ניהול שיח רגשי

 פתיחת יום הלימודים בבתי"ס יסודיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מי האיש 

 13-14תהילים לד' 

 לחן: ברוך חייט 

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 הטוב בעשיית ובחירה הטוב ראיית על שיח מאפשר האיש" "מי השיר      

מיהו האיש בעיניכם? מדוע הוא חפץ בחיים? האם יש אדם   -  ַחִיים  ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש -ִמי

 שאינו חפץ חיים? כולנו רוצים את הטוב והבחירה הטובה, האם כולנו מצליחים? 

מה האיש חפץ החיים אוהב לראות טוב? מה אנחנו אוהבים   -   טֹוב ִלְראֹות ָיִמים ֹאֵהב

 בעבורנו?  בימים? מהם ימים טובים

למה חשוב לנצור לשוננו מרע? מהו בעיניכם לשון הרע? מה בין  - ֵמָרע ְלׁשֹוְנָך ְנֹצר

 לשון הרע למילים טובות על אדם? 

תמיד אנו יכולים להשתדל לסור ממעשים רעים? למה חשוב   -  טֹוב- ַוֲעֵשה ֵמָרע סּור

לכל אדם   לעשות טוב? למי חשוב לעשות טוב? לי, לנו, לאחרים? רק לחברים?

 כתפיסה? 

 ממי אנחנו מבקשים לעשות שלום?  - ְוָרְדֵפהּו  ָׁשלֹום  ַבֵקׁש

כיצד אנו יכולים לרדוף שלום? למה לנו לרדוף אחר שלום? האם השלום ייתכן? בין מי  

 למי? איזו תרומה יש לשלום בין בני אדם/ארגונים/מדינות לחיינו שלנו? 

 האיש/ה?  מיהו השיר. שירת בזמן במחשבתכם  עלתה שדמותם איש/ה על חשבו

 מדוע חשבתם עליו/ה דווקא? 

 מה אתם יודעים על האיש/ה שבחרתם בו/בה? במה הם חפצים )רוצים( בחייהם? 

מה בינם ובין חשיבה חיובית על התנהלות ובה עשיית טוב, רצון ותרומה חברתית  

 לתנאים של שלום? 

 

  על חדשות  תובנות ולגלות ידעתי".. לספר עצמי על "רק  עצמכם: על חישבו

 והתנהגותי.  מחשבותיי

 

 



 חשיבה החיובית:  מלאו את טבלת ה

 

יש לי 

מחשבות  

 שכאלה 

אין לי  

מחשבות  

 שכאלה 

אני נוהג כך 

 בהתנהלותי 

אני לא נוהג כך  

 בהתנהלותי 

דוגמה אישית  

 מהתנהלותי 

 ַחִיים  ָחֵפץ

 כן / לא בחיי  שמח אני
 

 כן / לא
 כן / לא 

 
 לאכן / 
 

 כן / לא
 

 טֹוב  ִלְראֹות ָיִמים ֹאֵהב

 את  רואה אני כלל בדרך

 כן / לא שלי שבחיים הטוב
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 ֵמָרע  ְלׁשֹוְנָך ְנֹצר

 לרכל לא משתדל אני

 לומר ולא חבריי על

  לא דברים עליהם

 כן / לא נעימים 
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 ֵמָרע סּור

  להיות לא משתדל אני

  סביבי לאנשים רע

 כן / לא ולעצמי 
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 טֹוב - ֲעֵשה

 טוב  לעשות משתדל אני

  לחבריי בטוב ולהיות

 כן / לא ולעצמי 
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

  ְוָרְדֵפהּו  ָׁשלֹום  ַבֵקׁש

  להיות משתדל אני

 ולגרום טוב/ה  חבר/ה

  טובה  חברות  לתחושת

 כן / לא אותי   הסובבים בין
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

 



 

 לאחר שמילאתם את הטבלה, קראו שוב את שכתבתם וחשבו: 

 מה אני חושב/ת על עצמי כשאני קורא/ת את שכתבתי?  •

 מה למדתי חדש על עצמי?  •

 האם אני בעל/ת חשיבה חיובית?  •

 יכול/ה או רוצה לשמר ומה אני יכול/ה או רוצה לשנות? מה אני  •

 מה הייתי רוצה שיידעו עליי ומה אני מבקש לשמור לעצמי?  •

איזו תובנה )מחשבה( יש לי בעקבות ההתבוננות האישית על מחשבותיי ועל  •

 התנהלותי? 

 השלם: •

o  __________________________________אני חושב/ת ש 

o _____________אני מרגיש/ה ש ____________________ 

o  ___________________________ בדרך כלל אני מתנהג/ת 

o  __________________________________אני שמח/ה ש 

o  __________________________________הייתי רוצה ש 

o  _______________________________למדתי על עצמי ש 

o  ____________________________________ בעתיד אני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מילה טובה 

 מילים: יעקב גלעד

 לחן: יהודית רביץ

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

 הטובה   המילה  של   וחשיבותה כוחה  על   שיח מאפשר  טובה"  "מילה השיר 

השיר שם דגש על הבחירה בראיית הטוב, גם כאשר נדרשת התמודדות עם מצבים לא  

 נעימים, קשים או מורכבים. 

 ָכֵבד  ֲהִכי ַבָׁשָרב ֲאִפּלּו 

 ֵיֵרד  עֹוד ֶׁשַהֶגֶׁשם ָיַדְעִתי

 ִצּפֹור  ֶׁשִלי ַבֲחלֹון ָרִאיִתי

 ָוקֹור. סּוָפה ְבַמַשב ֲאִפּלּו 

 אפילו.. וידעתי וראיתי.. 

 ידעתי שיש בי היכולת להתמודד -  אף שחוויתי קושי

 ראיתי תקווה, כוח, התמודדות!   -אף שלא היה קל 

 נגיש לנו מצבי חיים שעמם ניתן להתמודד.השיר מדגים ומ 

 הדגש הוא בבחירה המרובה המתאפשרת לנו בהתבוננות חיובית על כל קושי שצף ועולה. 

ניתן לנהל שיח על מגוון הפתרונות לבעיות, תוך כדי מתן לגיטימציה לזמן המשתנה, 

תת לפרופורציות המתקבלות מול מצבים שונים שעמם אנו נדרשים להתמודד, ניתן ל

טוב יותר ולעודד את השיח לכיוון אישי וקבוצתי: מה עושה לי   מקום לחלום, לרצון שיהיה

טוב במצבים שבהם אני נדרש/ת להתמודדות? מה עוזר לנו כקבוצה/כיתה להתמודד טוב 

 יותר? 

 ָקֶׁשה  ֶזה ַּפַעם לֹא

 טֹוָבה  ִמָּלה ָלרֹוב ֲאָבל

 טֹוב  ִלי עֹוָשה ִמָיד

 טֹוָבה  ִמָלה ַרק

 ִמֶזה. יֹוֵתר לֹא ְׁשַתִים אֹו



מה קשה? מתי קשה לי? אילו כוחות יש לי להתמודד? מי עוזר לי? למי אני יכול לפנות?  

 מי יכול להקל עליי ובאיזה מצב אני מוכן לקבל עזרה? 

 מה היא?  -והמילה הטובה 

 לנו יותר? מה עושה לי טוב בלב? מה עושה לכיתה טוב בלב? האם כשטוב לנו בלב נעים 

 ממי אני רוצה/אוהב לקבל מילה טובה? 

 האם כשמישהו אומר לי מילה טובה, אני מצליח להתמודד טוב יותר? 

מה הזמן המתאים למילה טובה )כשטוב, כשעשיתי משהו טוב/לא טוב, כשרע לנו,  

 כשאנחנו עצובים/ שמחים, כועסים, כשהצלחתי/ כשנכשלתי, כשאני לבד/ ביחד(? 

כול להגיד רק אדם קרוב/מוכר, או גם מישהו שאיננו מכירים )בחוג, האם מילה טובה י

 במשחק, בשכונה, בסופר, ברחוב, באוטובוס(? 

 מתי יש מקום למילה הטובה ומתי היא לא מתאימה? 

 האם כל אחד יכול להגיד מילה טובה? 

למה רק מילה אחת? או שתיים לא יותר מזה? האם כדי לעשות טוב למישהו צריך משהו  

 , או די ברגע אחד מיוחד של תשומת לב? גדול

 ְלִתְקָוה  ֶּפַתח ִהְׁשַאְרִתי ָתִמיד

 תמיד? האם כולנו מקפידים להשאיר פתח לתקווה? 

 מתי אני דֵבק בתקווה ומתי מוותר? 

 האם נתקלתי במצבים שבהם אין תקווה? 

 האם יש קשר בין התקווה להתנהלות? 

 ָיִפים  יֹוֵתר ָיִמים ַעל ָחַלְמִתי

 ְטרּוִפים   ֵׁשָנה  ְבֵלילֹות ּלּו ֲאפִ 

 מתי אני חולם על ימים יותר יפים? כשקשה לי/כשטוב לי? 

 מתי אני מאפשר לעצמי לחלום על טוב יותר ומתי אני נשאר בקושי? 

  

  להתחיל יכול אחד צעד העולם, את לשנות יכול אחד רעיון רגע, לשנות יכול אחד שיר

 אפשרי!   הבלתי את אפילו לאפשר יכולה - אחת טובה מילה אבל ארוך, מסע

אפשרו לתלמידים לשתף במילה טובה אחת שנאמרה להם וחוללה שינוי במחשבה,  

 בהרגשה, בהתנהלות. 



 כתבו על לוח הכיתה את כל המילים הטובות שחוללו שינוי בתלמידי הכיתה. 

 שוחחו על ההרגשה בעת הצפייה בלוח שנבנה מחוויות התלמידים.

  

 כל  לעיני  ויהוגל כתובה  טובה מילה

 הכינו פתקים קטנים בצבעים שונים, בשקית קטנה בפינת הכיתה.

בקשו במהלך השבוע/התקופה מכל תלמיד שיש לו מילה טובה לחברו/חברתו בכיתה, 

 לכתוב את המילה הטובה בספונטניות ולחבר אל לוח הקיר לעיני כל.

 אישית   כתובה טובה מילה

קטנה שבה יוכלו תלמידים לכתוב מילה טובה ולשמור  באותה הפינה ניתן להוסיף תיבה 

 אותה בתיבה באנונימיות, או בצירוף השם, לבחירתם. 

המחנך יחלק את הדפים שנאספו לכל תלמיד באופן אישי )חשוב לוודא שכל תלמיד מקבל  

 התייחסות ומילים טובות(.

 לעצמי  מעודדים ומשפטים טובות מילים של   אישי אוצר מעטפת

זקוקים למילה טובה, לעתים היא ניתנת ולעתים חסרה. יש רגעים שבהם אני נעזר,  כולנו 

 נתמך, ויש רגעים שאני מגלה את הכוחות הפנימיים שלי.

כל תלמיד יכתוב כמה משפטים אישיים שעוזרים לו במצבי לחץ, משבר, מצוקה, עצבות,  

 תסכול.. 

ל דף ויכתוב בו את המשפטים  המשפטים יוצגו על הלוח או במרחב כיתתי, וכל תלמיד יקב

 המתאימים לו ומעודדים אותו מהמגוון שיוצג.

 את הדף יכניס למעטפה אישית, ויוכל להיעזר בה כשיתמודד עם מצב משברי. 

 אפשר להוסיף משפטים מחזקים לאלה שיכתבו התלמידים, כגון: 

 לכל בעיה יש יותר מפתרון אחד!  •

 יש בי את הכוחות והיכולות להתמודד  •

 מי להיעזר אם ארצה יש לי ב •

 כדאי "לספור עד עשר" ואז לחשוב שוב על המצב •

 אני יודע/ת שאני אהוב/ה •

   יש לי חברות וחברים טובים שיהיו לצדי •

 תמיד יהיה לצדי מי שיגיד לי מילה טובה בזמן המתאים  •



  גם אני מסוגל/ת  –אני יודע/ת שאחרים התמודדו עם מצב דומה  •

עתים היא בלתי נמנעת, אך זהו מצב זמני  אי ודאות עלולה לגרום לבלבול ול •

  וחולף!

 מייאוש לתקווה   ניתן להתאמן על חשיבה אופטימית על ידי היפוך משפטים: •

 יש לה כוח מעודד ומחסן  –נתינה לאחר היא נתינה לעצמך  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שווים 

 מילים ולחן: עלי בוטנר 

 

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 ביניהם השונות ועל האדם בני של הייחודיות על שיח מאפשר שוים"" השיר

 ָׁשֹחר,  ֲאִני ָלָבן, ַאָתה

 ָבאֹור  ַאָתה ָחׁשּוְך,  ֲאִני

 ָגדֹול  ֲאִני ָקָטן, ַאָתה

 ָיכֹול  ַאָתה רֹוֶצה, ֲאִני

 צֹוֵעק  ַאָתה בֹוֶכה, ֲאִני

 צֹוֵדק  ַאָתה טֹוֶעה,  ֲאִני

ואתה.. שונים ושווים, במצבים שונים, בבחירות שונות. שווים אבל גם  אתה ואני, אני 

 שונים. 

השיר מאפשר התבוננות על הדמיון ועל השוני, אין כאן ציפייה או תקווה שכולנו נהיה 

"לבנים" או "שחורים", או "קטנים או גדולים", אלא אפשרות להתבוננות בשוני, במצב שבו 

ייחודיות שלו. שהשוויון יהיה בקבלת השונות בין בני  כל אחד יהיה שלם עם עצמו ועם ה

 האדם. 

 אתה שווה כאדם! -  אין זה משנה מה, או מי אתה

 בקבוצות ההשתייכות שלי , היכן אני מרגיש שונה/דומה/שווה?  ניתן לזמן דיון 

 מה אני חושב ומרגיש כשאני דומה? שונה? שווה? 

 במה אני שונה וממי? 

י אצן ואני בקבוצת אתלטיקה, אהיה שווה. אך אם אני אצן ניתן להוסיף דוגמה: אם אנ

 אני אהיה השונה.  –ואהיה בקבוצת אנשים בכיסאות גלגלים 

 חשוב לתת לגיטימציה שאפשר להיות שונה גם בקבוצת השווים ולא רק השונים ממני. 

   ָׁשִוים  ְוַנֲהֹפְך יֹום ָיבֹוא ְואּוַלי

 ַיִמים  - ְלָך ַוֲאִני  ַנַחל ִלי ִתְהֶיה ַאָתה

 סֹוף  ֵאין ַעד ְבַיַחד ְוִנְזֹרם



מילות השיר משקפות את הרצון הממשי של כולנו להיות דומים, שווים, כמו כולם, לא 

 להיות בולטים בשונות, לא להיות חריגים. 

  יבוא ואולייש תלמידים כאלה ויש אחרים, ניתן לנהל דיון בנושא הכמיהה המוצגת בשיר "

 "יום..

 הזה? מי אינו מחכה ובוחר בשונות, אולי בייחודיות?  מי מחכה ליום

 למי חשוב להיות כמו כולם, למה זה קל/קשה יותר להיות כמו כולם/ שונה? 

כשכולם דומים או כשיש שונות בקרב החברות   -איך החברים בכיתה מרגישים בנוח 

 והחברים לכיתה? 

ף לתרומה חברתית  כמנו ימים" – לך ואני נחל לי תהיה "אתה ניתן להשתמש במשפט

ולעזרה הדדית בין חברים וחברות. מה אני מביא לקשר? מה האחר? האם רק שני דומים 

 יכולים להיות חברים או להיות בקשר הדדי, או אולי השונות תורמת לקשר? 

 כמה אני זורם? מוכן לקבל? מוכן לוותר?  ביחד.." "ונזרום

על שלי? להחזיק בעמדותיי השונות האם אני חייב לזרום בכל מצב? האם לגיטימי לעמוד 

 משל האחרים? אם אני לא זורם, אהיה בודד? או מקובל יותר? 

  

ה ה, - ַאתָּ  ֲאִני   – ֲאִני ַאתָּ

 אפשרו לתלמידים עבודה עצמית בהתבוננות על הקשר עם החבר/ה הכי טובים שלהם. 

, ההנחיה תהיה: "חישבו על החבר/ה הכי טוב/ה שלכם, העבירו את המחשבה לרגש

 דמיינו מה אתם חשים כלפיו/ה ולאחר מכן השלימו את המשפטים: 

 שלי____________________________________   אני והחבר/ה •

 בחרנו להיות חברים טובים מכיוון ש__________________________  •

 ב_____________________________________ אני דומה לו/ה  •

 אני שונה ממנו/ה ב___________________________________  •

 אני יותר__________________________________________  •

 אני פחות_________________________________________  •

 ____________________________ אני מרגיש/ה בנוח איתו/ה כש •



 אני מתבייש ממנו/ה כש________________________________  •

 אני כועס/ת עליו/ה כש_________________________________  •

 אני לפעמים נעלב/ת כש________________________________  •

 כשאני לא מסכים/ה איתו/ה הוא/היא _______________________  •

 ם בדיוק אותו הדבר על______________________ אנחנו חושבי  •

 הייתי רוצה שהוא/היא יהיו יותר___________________________ •

 כשאני חושב/ת על עתיד החברות בינינו אני מרגיש/ה_____________  •

כשאני קורא/ת מה שאני כתבתי בהשלמת המשפטים אני מרגיש/ה שאני  •

 __________________את החבר/ה שלי.

 מבין/ה ש______________________________________. אני  •

 אפשר לבקש מהתלמידים לשתף רק בתובנה על חוויית הקשר עם החבר/ה הטוב/ה. 

  

 שווה?  מתי דומה? מתי  שונה? אני  מתי  אני? מי  לכיתה: לחבריי ביחס

התלמידים יעמדו מול המורה בכיתה, והמורה יציג בפניהם משפטים. ההנחיה: מי  

שהמשפט מתאים לו יעמוד בצד ימין של הכיתה, ומי שלא מתאים לו או הוא מזדהה עם  

 המשפט שנאמר, יעמוד בצד שמאל של הכיתה. 

פעילות זו מאפשרת לתלמיד להתבונן חזותית, פנים מול פנים, מי דומה לי בכיתה, מי  

 שונה ממני, מתי אני כמו כולם ומתי אחר. 

לות היא לעורר את תשומת לבם של התלמידים לכך  הזדמנות נוספת לדיון שלאחר הפעי

שלפעמים נמצאים בקבוצה אחת של חברים ולעתים באחרת, לא בכל הנושאים אנחנו  

דומים ולא תמיד אותם התלמידים חווים ומרגישים אותן ההרגשות. הנושאים משתנים 

 והרכב קבוצות הילדים בכל נושא משתנה. 

להכיר בתכונות ובבחירות שונות ומשתנות במצבי  זוהי הזדמנות להכיר זה את זה יותר ו

 חיים שונים. 



 בהם:  להשתמש שאפשר למשפטים דוגמאות

 כל מי שתמיד שמח כשמצליח/ה במבחן  •

 כל מי שחושב/ת שביישן/ביישנית  •

 שאוהב/ת את שיעורי החשבון  כל מי  •

 כל מי שאוהב/ת את שיעורי הספורט  •

 כל מי שמקפיד/ה על תזונה בריאה  •

 לקנות בגדים חדשים  כל מי שאוהב/ת •

 כל מי שאוהב/ת חופשות בטבע  •

 כל מי שתמיד מעדיף/פה חופשה בבית מלון מפנק •

 כל מי שפעיל/ה בתנועת נוער  •

 כל מי שאוהב/ת משחקי מחשב  •

 כל מי שאוהב/ת לקרוא  •

 כל מי שאוהב/ת לשיר  •

 כל מי שאוהב/ת לרקוד  •

 כל מי שטבעוני/ת או צמחוני/ת  •

 לאפות כל מי שאוהב/ת לבשל או  •

 כל מי שבכור/ה במשפחה •

 כל מי שצעיר/ה במשפחה •

 כל מי שמתנדב/ת לעזור בחברה  •

 כל מי שעוזר/ת במטלות הבית  •

 כל מי שגר/ה קרוב לבית הספר  •

 כל מי שיש לו/ה תחביב  •

 כל מי שאוהב/ת לשחק במשחקי קופסה  •

 כל מי שמקפיד/ה על כך שהחדר שלו יהיה מסודר  •

 כל מי שאוהב/ת לישון בשבת בבוקר  •

 מי שמגדל/ת בעל חיים בבית באהבה  כל •

 כל מי שאוהב/ת כדורגל  •

 כל מי שאוהב/ת כדורסל  •

 כל מי שגר/ה תקופה מחוץ לארץ  •

 כל מי שהרגיש/ה פעם שונה  •



 כל מי שהרגיש/ה פעם שייך  •

 כל מי שהרגיש/ה פעם שווה לכולם  •

 כל מי שנהנה ממשחק ההיכרות   •

ובחוויות המשותפות של התלמידים  ניתן להוסיף משפטים הקשורים באווירת הכיתה 

 בכיתה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לתת

 חמוטל בן זאב מילים: 

 בועז שרעבי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 ובמשמעות הנותן באדם היא ההתמקדות כאשר הנתינה, ערך אודות שיח מזמן השיר

 הנתינה מעשה של הרחבה

  

 1נספח  מצורף

 כיתתי  ושיח דיון

 . לפניכם משפטים הקשורים בנתינה. מצאו בשיר משפטים המבטאים אותו רעיון: 1

 להיפתח_________________ לחדור לנפש הזולת ולגרום לו    נתינה מאפשרת

 הנתינה הנכונה היא עדינה ורגישה_______________________________ 

 נתינה היא היכולת לא לעמוד תמיד על שלך_________________________ 

 נתינה יכולה להתקיים גם במציאות חיים קשה_______________________ 

 ________________ יש ללמוד כיצד לתת בצורה מיטיבה______________

 נתינה גורמת אושר, הן למקבל והן לנותן___________________________ 

 נתינה היא היכולת לשתף בדברים אישיים__________________________ 

 הנתינה מאפשרת להתאושש ולהתחיל מחדש________________________ 

 _______ נתינה היא היכולת להבין ולסלוח_________________________ 

 הנתינה היא תולדה של אהבה__________________________________ 

 ______________________________ הנתינה מאפשרת לחיות חיי שיתוף 

. בחרו מתוך השיר, או מהסיפור שמאחורי השיר, דבר מה שהרשים אתכם במיוחד. 2

 ם.תארו אילו רגשות ומחשבות התעוררו בכ 

 לסיכום: ציינו מה למדתם אודות נתינה, אשר לא היה מוכר לכם לפני השיח על השיר.

 ו-ה לכיתות  בקבוצות עבודה – ראשונה הפעלה

ֶאת ַהֵלב... לֶתת ָשָמה וְּ  :ֶאת ַהנְּ

 חלקו את התלמידים לקבוצות  •

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/nispachim/latet.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/nispachim/latet.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/nispachim/latet.docx


חלקו לחברי הקבוצות מקור אחד מתוך המקורות המצורפים בנושא הנתינה. הנחו את 

 שקיבלו ולקיים שיח ביניהם:   חברי הקבוצה לקרוא יחד את המקור

 האם מקור זה מעורר בכם חשיבה חדשה בנוגע לנתינה? . 1

 עם הנאמר?  םהזדהיתהאם . 2

 האם תמיד קל לנו לתת? מתי קל לתת? מתי קשה? . 3

 אילו עמדות קודמות בנוגע לנתינה הוא מחזק בכם? . 4

 רעיונות אשר הופיעו בשיר "לתת"?  האם יש במקור זה . 5

 האם יש דבר מה אישי שאתם יכולים לשאוב ממקור זה? . 6     

 

כל קבוצה תציג בפני חברי הכיתה את המקור שלה ואת התובנות שעלו בקרב חברי  

 הקבוצה בתהליך הלמידה.

 תארו בקצרה את תחושותיכם ומחשבותיכם בסיום ההתנסות שעברתם.  לסיכום:

  

 שנייה הפעלה

חלקו לכל הקבוצות בכיתה מקור אחד מהמקורות )אסתר קל וג'ובראן חליל ג'ובראן(. 

 בקשו מהתלמידים לקרוא את המקור בעיון. 

 )מומלץ לכיתות הנמוכות(  קל אסתר של המקור

 שאלות: 

 מדוע מדמה אסתר קל את הנתינה לפרח?  א.

 מה מיוחד בפרח?  ב.

 ודמיינו שאתם בשדה פרחים. מה אתם מרגישים? מה את חווים? עצמו את העיניים   -

ציירו את הנתינה הזו, הדומה לפרח. למי תרצו להעניק את ציורכם? )אפשר להחליט    -

 יחד לתת 

לקשישים בבית אבות או   את הציורים לחבר בכיתה או בשכבה, למורה, להורה,

 חולים כדי לעודד את רוחם. - המאושפזים בבית לילדים

 ו( -)מומלץ לכיתות ה ג'ובראן חליל  ג'ובראן של רהמקו 

 

 

 



 שאלות: 

 

 המקור מונה ארבעה סוגי נותנים. מי הם? מהי הנתינה שלהם? מהו שכרם?    א.

 איזה סוג של נתינה המחבר מעדיף? מדוע? האם אתם מזדהים עם דבריו?    ב.

 שאלה אישית: אני בתור אדם שנותן    ג.

 שייך?  האלה אני לאיזה סוג מהנותנים 

 האם אני נותן בשמחה? 

 מה הייתי רוצה לשפר? מה הייתי רוצה לשמר? 

 אילו תחושות ומחשבות מעורר בי מקור זה? 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 האורח 

 מילים ולחן: נעמי שמר

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  בתרבויות מרכזי ערך   – אורחים'   'הכנסת הערך  אודות   שיח  מזמן "האורח"  השיר 

  מצד  הן  אורחים  בהכנסת  הטמונות  אישיות משמעויות   להעלות יאפשר  השיח  רבות. 

 המארח  מצד  הן  האורח, 

 בשיר  הדיון לפני  הכנה  פעילות

כתבו במרכז הלוח את המילים "הכנסת אורחים", בקשו מהתלמידים להעלות אסוציאציות  

 אסוציאציות. -בנוגע למילים אלו וציירו שמש

 ם: שאלו את התלמידי 

 מה אתם יכולים ללמוד מאסוציאציות אלה על הערך 'הכנסת אורחים'? 

  מה משמעותו של ערך זה עבורכם? 

 בקשו מהתלמידים להיזכר בחוויה אישית שלהם, בתור אורחים ובתור מארחים. 

 :אורח בתור

 האם החוויה הייתה נעימה? אם כן, מה גרם לחוויה להיות כזו?  א.

 להתארח? האם אתם אוהבים  ב.

מה אתם זקוקים בתור אורחים?   ג. לְּ

 ד. אצל מי הייתם רוצים להתארח? 

 ה. השלימו: "כשאני זוכה לאירוח טוב אני מרגיש..."

 מארח:  בתור

 את מי אירחתם? כיצד אירחתם?  א.

 ב. האם החוויה הייתה נעימה? 

 ג. מה עשיתם כדי שהחוויה תהיה נעימה? 

 ד. מה רציתם שהאורח ירגיש? 

 השלימו: "כשאני זוכה לארח בצורה טובה אני מרגיש..."ה. 

  



 במליאה  ולשיח לדיון נקודות

 . ִאם ַבַשַער ֵיש אֹוֵרַח ֵשָנַחת ֵמֵעֶבר ָים...1

 א. על איזה אורח השיר מדבר? 

 ב. האם יש הבדל אם האורח בא מרחוק או מקרוב? 

 ג. כיצד אתם מרגישים כלפי אורח שבא מרחוק? 

 ו לקראת בואו? מה תכינו? מה תרצו שירגיש? ד. כיצד תתכוננ

בֹואֹו ִמָשם?... 2  . ָמה ַנִציע ַלאוֵרַח בְּ

 א. מה מציעים לאורח בשיר? 

ב. שימו לב: בשיר מפורטים שני רכיבי קישוט התורמים לאווירת האירוח, ושני 

מסמלים?   רכיבים השייכים לארוחה. מה מאפיין את ארבעת הדברים הללו? מה הם

 ושה הם יוצרים?איזו תח 

 ג. מה אתם מרגישים כלפי הפשטות הזו? 

 ד. חשבו על רכיבים נוספים המתאימים לאירוח אשר יכולים לייצר תחושה דומה.

 . ֶזה ָמה ֶשֵיש...3

 א. מה אומרות מילים אלה למארח באשר לדרך שבה עליו לארח? 

 ב. האם אתם מזדהים עם מסר זה? 

ֵהֶלְך ָזר.... ֵשב ִאָתנּו ָכאן... ֵשב ִאתָ 4 ֵבן ַבית לא כְּ  נו, ֶזה ַהַבית... ֵשב ִאָתנו כְּ

א. מה מבקש השיר להדגיש באמצעות השימוש החוזר ונשנה במילים "שב אתנו... 

 ? " הבית זה

 ב. איזו תחושה מבקש המארח להעביר לאורח דרך הכנסת האורחים שלו? 

 ג. האם רצון זה מוכר לכם בתור מארחים? 

, בתור אורחים, את המילים: "תרגיש בבית"? אילו תחושות ואילו  ד. האם שמעתם

 מחשבות עוררו בכם מילים אלה? 

ָבר...5 ִריס ָפתּוַח ַלִמדְּ  . ֶזה ַהַבית... תְּ



 א. כיצד מנסה המארח להעביר לאורח תחושה של ביתיות? 

 ב. מה מסמל התריס הפתוח? 

 ג. האם יש משמעות לכך שהוא פתוח דווקא למדבר? 

ָחקים.... 6 ַלק וְּשּוב ֵהִריע ֶאל ַהֶמרְּ ִכים, שּוב ִנדְּ ַהֵלב ָהֶזה ַהֶפִתי ֶשַאף ַפַעם לא ַיחְּ  וְּ

א. בית זה מדבר על אפשרות של אכזבה לאחר התכונה הרבה לקראת בואו של 

 האורח. תארו במילים שלכם את דברי המשוררת, ממה היא מאוכזבת? 

בעקבות אירוח של חבר או מכר? תארו מה ב. האם חשתם אי פעם אכזבה 

 התרחש במהלך האירוח. אילו מחשבות ותחושות ליוו את החוויה? 

ָתה...7 ִכים ַהַביְּ ִחים הֹולְּ  . ָהאֹורְּ

  א. איזו הרגשה הותירו אחריהם המארחים לאחר שעזבו?

ב. כיצד באה לידי ביטוי הרגשה זו בתיאור הבית? )צטטו מהשיר והוסיפו דוגמאות  

 כם(. משל

  

 בדרמה  פעילות

 . בקשו מהתלמידים להביא לכיתה פרטי לבוש, אביזרי תחפושת וחפצים מתאימים.1

. הכינו מראש כרטיסיות ובהן רשומים מעמדים שונים הקשורים באירוח )כמפורט 2

 למטה(.

 . חלקו את תלמידי הכיתה לקבוצות ותנו לכל קבוצה כרטיס ובו תיאור מעמד של אירוח. 3

בקשו מהתלמידים להמחיז את המעמד, משלב ההכנות לאירוח ועד לאחר סיום  . 4

 הביקור.

. בסוף ההצגה בקשו מכל תלמיד לתאר איך הרגיש בתפקיד שמילא: מה היה לו קל, מה 5

מה עוד היה זקוק, מה התחדש לו מתהליך זה בכל הנוגע להכנסת   היה לו קשה, לְּ

 אורחים. 

 באירוח:  הקשורים למעמדים צעותה

 אירוח חבר שמבקר כמעט בכל יום.     •

 משפחתכם מארחת בני דודים רחוקים מחו"ל שטרם פגשתם. •

 משפחה מתארחת בבית מלון.  •



 בני זוג שצועדים ב"שביל ישראל" מתארחים אצל "מלאכי השביל".  •

במפגש בין כיתות ממקומות שונים בארץ מארחים ילדי המקום בביתם לראשונה   •

 תלמידים בני גילם. 

 אחת מפעילויות הקליטה בקהילה.   –משפחתכם מארחת משפחת עולים  •

 משפחתכם מארחת חיילים שמשרתים בקרבת מקום.  •

יש הסבורים שנעמי שמר כתבה שיר זה במחשבה על העולים שהגיעו לארץ   •

בשנות השמונים. אם אתם בוחרים לפרש את השיר בכיוון זה, עליכם לתת  

 בשיר, למשל בתים ב' וג'. משמעות נוספת לדיון בבתים מסוימים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שירו של שפשף 

 מילים: יאיר ניצני

 מאיר בנאי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  כוחו  מול אל  מאתנו  אחד כל  של ה"אני"   על שיח   מאפשר שפשף"   של  "שירו השיר 

 ה"ביחד"   של

 אדם  בן רק אני אני, מה

 כולם.  כמו ועובד חי  אני

 "מה אני?"  - פותח ב"אני"השיר 

זאת הזדמנות לשיח  אני?" "מה - המשמעות של אני לפני אנחנו.. עוד לפני ביחד  

 . יחדמביא לב אני )היחיד( ומה אני בנושא

 האם כל "אני" יכול להיות "ביחד"? 

הייחודיות לא  כולם.. כמו עובד.. חי..  אני ..מסר של פשטות - כולם" כמו ועובד חי "אני

 נוכחת באני היחיד בשיר זה, כי אם בעוצמת הביחד.

 ניתן להתבונן על כך מפריזמת כוח היחיד ומפריזמת ריבוי היחידים לביחד גדול וחזק. 

 האם קבוצה של חלשים יכולה להפוך ליחד חזק?

 האם קבוצה של יחידים חזקים יכולה להפוך לביחד? 

 י ביטוי ביחד? האם שונות בין אנשים יכולה לבוא ליד

 האם חשוב לנו יותר האני או הביחד? מתי אני בוחר/ת ב"אני" ומתי ב"ביחד"? 

 האם קולי הייחודי יישמע בביחד? 

 וחושב קורה מה מבין לא

 שבלב   מה את שומע מי

 אני כיחיד לא מבין: מי שומע את היחיד? את מה שבלבו?

 האם יש לנו כקבוצה יותר כוח לגרום שיקשיבו למה שבלבנו? 

האם אני יכול לומר את שבלבי ביחד? האם יהיה מי שיקשיב וישמע את מה שבלב אחד  

 בקבוצה? 

 אמונה   נותנת הכוונה



 הכוונה למה? למה אני מתכוון? ומדוע כשיש לנו כוונה אנו חשים באמונה? 

 האמונה קיימת באופיינו או נרכשת? 

כול להיות שכשיש לנו משימה, מטרה )כוונה(, אנו מדויקים יותר? מצליחים יותר?  האם י

 מאמינים ביכולתנו להצליח? 

 ניבהל   לא אם נסתכל רק ואם

 כולם  שביחד לעולם ונראה

 יחד  ללכת כן יחד

 האור  אל יחד ללכת כן

 ביחד  הזמן זה יחד

 לאהוב. ביחד ואיתך

? על הסובבים אותנו? על עצמנו כיחידים?  על מה נסתכל  ניבהל, לא אם נסתכל.. רק ואם

 כחברה? 

 ולמה ניבהל? האם הביחד, יכול גם להבהיל? להוביל למקומות מסוכנים?

מה העולם יראה? כוח? עוצמה? האם העולם יכול לראות   , כולם שביחד לעולם ונראה

 גם את היחיד? או רק את הביחד? 

בו חשכה? זה שנלך אליו ביחד   ללכת יחד אל האור, מהו המקום המואר הזה? זה שאין

 בכיוון הנכון והמואר? 

יש זמן לביחד וזמן לבד? מהם הזמנים שבהם אנחנו מעדיפים להיות   ביחד, הזמן זה

 ביחד ומתי אנחנו מעדיפים את הלבד שלנו? 

 מה נרוויח בזמן הזה מהביחד? 

 תחושה לי ויש פחד לי אין

 קשה  לי תהיה שהדרך

 בפנינו מכשולים, הדובר בשיר מתאר שאינו מפחד.למרות הידיעה שלעתים עומדים 

האם כולנו? האם הידיעה שיש מכשול )הדרך הקשה הצפויה( מפחידה? מה אנחנו יכולים  

לעשות כדי לא לפחד? איך אנו יכולים לחזק את התחושות שלנו בנוגע ליכולת שלנו  

 להתמודד? 

תנו ונותנות לנו ביטחון,  כמה אנו קשובים לתחושות שלנו? כשהן מחזקות, הן מעודדות או 

 אך כשהן תחושות פחות טובות, כיצד נוכל להמירן בתחושות חיוביות, מנחמות ומחזקות? 

 מהו מאגר הכוחות האישיים שלנו להתמודדות מיטבית מול קשיים? 



  

 היחיד  מול  אל  הקבוצה של כוחה  ואת  בקבוצה היחיד  את  גלה    – תנועות  משחק

אחד נבחר ומוצא אל מחוץ לכיתה לדקה אחת. כאשר הוא  כולם יושבים במעגל, תלמיד 

לא רואה ולא שומע את מה שקורה במעגל, בוחרים מישהו שיעשה תנועות. כאשר  

התלמיד שיצא מהמעגל חוזר לכיתה, התלמיד שנבחר לעשות את התנועות מתחיל 

  לעשות תנועות וכולם מחקים אותו, עד שהתלמיד מחוץ למעגל מוצא את החניך שהתחיל

 את התנועות. 

בסיום המשחק יתנהל דיון על מיקום היחיד בקבוצה. מי מוביל קבוצה? איך נבחר מוביל?  

האם התנדב? מה אנחנו מחקים? מי מצליח להיות מובל בקבוצה ומי מנסה לקבוע חוקים  

 חדשים? 

מה אני יודע על המתרחש בקבוצה עם הצטרפותי לביחד? רמזים   -כוחה של הקבוצה 

אליה מבלי להכיר את הכוחות הפועלים   ת סיטואציה חברתית שאני נכנס חברתיים, הבנ 

בה. כשאני רוצה להצטרף למהלך קבוצתי מה נדרש ממני? להיות אני? להשמיע את  

 הקול שלי? או לקבל את המתרחש בקבוצה? לחקות את החברים בקבוצה? 

יו התגובות  אם אחד המשתתפים בוחר שלא להתנהל על פי חוקי המנהיג בקבוצה, מה יה

 כלפיו? הרי זה משבש את ההבנה מיהו המנהיג. 

 בחירות אישיות בקבוצה, על מה אני מוותר ומה אני מרוויח? 

האם קבוצה היא כוח חיובי תמיד? האם לביחד יש כוח רב ומשמעותי יותר מהלבד? כמה  

ביטחון נותנת לי הקבוצה הגדולה? האם יש לי קבוצת השתייכות בכיתה? האם אני  

ש בטוח בקבוצת הכיתה שלי? האם כולם עושים אותן התנועות, או שיש מקום  מרגי

 לייחודיות ולמקוריות שלי? 

 " כולם..  שביחד  לעולם  "ונראה -   הבלון  את  לפוצץ

 מטרת המשימה היא להדגים את כוחה של הקבוצה לעומת כוחו של היחיד.

 תלמיד אחד מתנדב לאחוז בבלון ולשמור עליו. 

 התלמידים האחרים היא לפוצץ את הבלון במהירות האפשרית. מטרת 

כאשר הקבוצה מצליחה, מגייסים עוד שלושה תלמידים לעזרת האוחז בבלון עם בלון  



מנופח חדש. כך הלאה עד אשר כל הכיתה שומרת על הבלון מול תלמיד אחד שמנסה 

 לפוצץ את הבלון.

את היחיד מהר מאוד, עד מובן שכאשר המצב הוא אחד מול רבים, הקבוצה תנצח 

שהמצב מתהפך והיכולת של היחיד מול הקבוצה אינה מאפשרת ליחיד להגיע לבלון  

 ולפוצץ אותו. 

 לאחר ההדגמה ייערך דיון בכיתה, שבו ניתן להיעזר בשאלות מכוונות: 

 מה הבנתם מההדגמה?  •

 מה אתם חושבים שהיה המסר?  •

 מה הבלון יכול לסמל?  •

צריכים לשמור לבד/ביחד על הבלון? ההרגשה הייתה איך הרגשתם כשהייתם  •

 אחרת? 

 האם יש קושי לעמוד מול קבוצה?  •

 מה התנאים להצלחת היחיד מול קבוצה?  •

 מדוע חשוב שלקבוצה יהיה כוח קבוצתי?  •

 מאין אתם חושבים שמגיעה העוצמה של קבוצה? •

 האם ההדגמה הזו עוררה בכם זיכרון של מקרה אישי?  •

 

 שיחד"  הזמן  זה  ...יחד  האור  אל  יחד   ללכת "כן 

 טוב   שם הבעל – החושך" מן הרבה דוחה האור מן "מעט חשיפה למשפט

היכנסו לחדר חשוך, כל תלמיד יקבל נר או פנס וידליק אותו לפי סדר העמידה. ככל שיותר  

 ילדים יצטרפו יהיה האור חזק יותר. 

חו התלמידים  פעילות זו מוסברת לתלמידים ונעשית בשקט מוחלט. בתום הפעילות ישוח 

 על כוחו הגדול של האור הקבוצתי.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פתחו את השער

 קדיה מולודובסקימילים: 

 פניה ברגשטיין :נוסח בעברית

 נחום נרדי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

 בלבד הפעלה  /  הפעלה   ללא /   הפעלה  בשילוב בשילוב  כיתתי  ושיח  לדיון חלופות

 דורי.-הבין  הקשר חשיבות ואודות שלנו המשפחה אודות  שיח מזמן השיר

 חסרה.  או פגועה  אצלם  המשפחתיות חוויית  אשר  לילדים  לב לשים יש זה בשיח

 במליאה ושיח לדיון

השיר בנוי משלושה בתים בעלי מבנה זהה. בראש כל בית יש בקשה: "פתחו את   .1

 השער, פתחוהו רחב..."

לה   מי עובר בשער בכל אחד מהבתים? בקשו מהתלמידים לכתוב את הרשימה ולתת 

 שם.

 בית א': ___________________________________________

 בית ב': ___________________________________________

 בית ג': ___________________________________________ 

את תשומת ליבם של התלמידים לבית ג', בו מוזכרים המאכלים אשר מגיעים  )הפנו 

 לשולחן המשפחתי בסעודה חגיגית במיוחד, אולי בחתונת החתן והכלה שבבית א?(. 

 מה באה החזרתיות על מילים אלו להדגיש? 

פתח רחב, על פי רוב מקושט בפרחים, בירק ובדגלים לכבוד בואו של  -"שער כבוד  •

 חשוב, מנהיג..." מה מלמד הסבר זה אודות המשפחה העוברת בשער? אורח  

אם תסובב את השיר שמאלה, נגד כיוון השעון, תוכל להבחין ששלושת בתי   הידעת?

השיר נראים כמו שלושה שערים. דבר זה מבליט את חשיבותו של מוטיב השער  

 בשירנו. 

ממשיים? אולי סמליים?  שערים  -אילו שערים הקוראים מתבקשים לפתוח  •

 או אולי גם וגם? 

 אלו שערים נפתחים בכם כלפי משפחתכם?  •

 . "עבור תעבור בו שרשרת זהב" 2



  *הקשר בין האנשים מתואר בשיר כ"שרשרת זהב". מה תכונותיה של השרשרת? 

 *מדוע מושווית שרשרת משפחתית לשרשרת של זהב?

 *מה יכול להיות כל כך יקר בדורות של המשפחה?

ו דמות ממשפחתכם הקרובה: היזכרו בה, במראה שלה, בעיסוקיה, במפגשים  בחר  •

 שלכם איתה. 

 אילו רגשות ומחשבות עולות בכם כשאתם נזכרים בה?  •

 איזה חרוז היא בשרשרת? מה אתם רוצים לומר לה?  •

 . "אבא ואמא ואח ואחות" 3

ל כדי לבטא את החיבור העמוק והקשר שבין הדמויות, משתמשת המשוררת לאורך כ

 השיר בו' החיבור.

חשבו על צורות נוספות של חיבורים במשפחה הקרובה והמורחבת. אלו חיבורים   •

 קיימים? על אילו חיבורים נוספים אפשר לחשוב?

האם יש חיבור אותו תרצו לקדם? תארו את החיבור הזה: בין מי למי הוא יחבר?   •

  המשפחתי?איזה סוג של חיבור הוא יהיה? כיצד הוא יהדק את הקשר 

 כאשר אתם חושבים על חיבור זה, אילו רגשות מתעוררים בכם?  •

 משפחה בני  בשיתוף  הפעלות 

 זהב"   "שרשרת

 המשפחה.  מבני  מישהו יסמל חרוז  כל בה מחרוזים משפחתית' 'שרשרת הכינו

בקשו מהתלמידים לשוחח עם קרוב משפחה )אבא, אמא, סבא, דוד( שמכיר היטב את   •

השונים, ולחשוב יחד על כמה שיותר חרוזים בשרשרת המשפחתית. הנחו  ענפי המשפחה 

את התלמידים להעלות שאלות המסקרנות אותו, להקשיב לתשובות ולהחליט בשיתוף עם  

 על סוג החרוזים שיהיו בשרשרת: קרוב המשפחה 

 האם החרוזים יהיו זהים? •

 האם שונים זה מזה כאשר כל חרוז מזוהה עם הדמות המסוימת?  •

 זה חומר יהיו? מאי •

 האם יכינו את החרוזים בעצמם או יקנו אותם?  •

 איך ייכתבו שמות האנשים על החרוזים?  •

 באיזה אופן מסמלת שרשרת זו את השרשרת המשפחתית?  •



בשיעור בקשו מהתלמידים לספר על השרשראות שהכינו, על הדברים ששמעו על  

 המשפחה, ועל תהליך הכנת השרשרת וההחלטות שנלוו אליו. 

 באיזה אופן תרם תהליך הכנת השרשרת לקשר שלכם עם משפחתכם? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המשפחה שלי 

 יורם טהרלבמילים: 

 נורית הירש לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 של מקור והיותו המשפחתי התא של חשיבותו אודות שיח מאפשר שלי" "המשפחה השיר

 המשפחה בני עבור כוח

 פגועה או חסרה. יש לשים לב לתלמידים אשר חווים חוויה משפחתית *

 בשיר  הדיון לפני הכנה פעילות

אספו מגוון תמונות כגון: עוגן, מצפן, קערת פירות, שמש, אנייה, משקפיים, אווזה   •

ואפרוחים, עץ, זר פרחים, כתר, סטטוסקופ, תמרור, לב, נחל, מגדלור, תווים,  

סלסלת לחם, שביל, ספר הוראות, צרור מפתחות, נשר,  נורה, פנס, ארגז כלים, 

גם   קטר, שרשרת צבעונית, שוקו, מפת דרכים, סיר, ערסל, וכד'... מומלץ להוסיף

 הוסיפו כרטיסים ריקים אחדים.  תמונות מופשטות. לתמונות שנבחרו

הניחו את התמונות במרכז הכיתה. כל תלמיד יבחר תמונות אשר משקפות עבורו   •

 משפחתו ויסביר, בתורו, מדוע בחר בתמונה זו.את 

תלמיד אשר לא מצא תמונה מתאימה, יוכל להביע באמצעות ציור על גבי אחד   •

 הכרטיסים הריקים אלמנט המסמל עבורו את הקשר עם משפחתו.

 סכמו בקצרה את שעלה מדברי התלמידים.  •

 בכיתה ולשיח לדיון נקודות

ִביִלי ֶאת ַהמִ  .1 ָפָחה ֶשִלי...ֶשהֹוִלידּו ִבשְּ  שְּ

 מה מיוחד במשפחה שלכם?   א.

 מה מעניקה לכם תחושת ההשתייכות למשפחה?   ב.

ִסיָבה ַרק ַתִביטּו ִמי ֶשָבא...2 ֶשֵיש ִלי מְּ  . ּוכְּ

 כיצד באה לידי ביטוי הלכידות המשפחתית בזמנים שמחים או עצובים?   א.

 ום הולדתו? בשיר "המשפחה שלי", מי בא לחגוג עם הילד את י  ב.

האם מוכרת לכם חוויה דומה שבה כולם נאספים ובאים לכבודכם? אלו מחשבות    ג.

 ורגשות מעלה אצלכם החוויה הזו? 

 ד. אלו אירועים שמחים מתרחשים במסיבה המתוארת בשיר? 



מפגשים אצלכם תוך מ ה. העתיקו מהשיר אירועים משמחים וספרו על חוויות )דומות(

 במשפחה.

 מתאר תמונה של משפחה מושלמת? האם השיר   ו.

העתיקו את האירועים שהדובר כותב עליהם בנימה ביקורתית. האם מוכרים לכם   ז.

 מצבים כאלה? 

ח. תארו מצב שבו נדרשתם להתמודד עם מצבים מיוחדים בתוך המשפחה. תארו את  

עלו   האירוע. מה הרגשתם? כיצד הגבתם? את מי שיתפתם ובמי נעזרתם? אילו מחשבות

 ם כלפי בני המשפחה בעקבות האירוע? בכ

ִשים ֶשֲאִני ָאקּום ָלִשיר...3 ַבקְּ ַאֲחֵרי ֶזה מְּ  . וְּ

לקראת סוף השיר חוזר הדובר ומספר דברים משמחים על המסיבה ועל בני המשפחה.  

 איזו תמונה מתקבלת? האם היא שלמה? 

   ראשונה  הפעלה

רוצים להודות לו על בקשו מהתלמידים לבחור מישהו מבני מהמשפחה שהם   •

לבן או לבת המשפחה   המקום החשוב שהוא ממלא בחייהם. התלמידים יכתבו

 שבחרו כרטיס תודה. 

 בקשו מהתלמידים לחבר תקנון של "עשה ולא תעשה" באירועים משפחתיים. •

 שנייה  הפעלה

בחרו אחד מההיגדים שלפניכם, כתבו אותו על גבי שלט ועטרו אותו בצבעים   •

 יצירה. הקדישו אותו לבן או לבת המשפחה שבחרתם. ובחומרי 

 הנחו את התלמידים המעוניינים בכך לכתוב משפט חדש ולעטר אותו. •

 ההיגדים:

 שממנו אפשר לשאוב כח   משפחה היא המקור •

 משפחה היא תחושת הביטחון שאף אחד לא נזנח או נשכח  •

 זו משפחה  –כשיש לך מישהו לאהוב   •

 אלא המקום שבו מבינים אותך  הבית אינו המקום שבו אתה חי, •

 משפחה היא אחת מיצירות המופת של הטבע  •

 משפחה היא הדבר הכי חשוב בעולם  •

 



 ניגונים 

 פניה ברגשטייןמילים: 

 דוד זהבי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 של המחויבות תחושת על וכן לעבר ההורים, לבית געגועים על שיח מאפשר "ניגונים" השיר

 בבית. שקיבלו ולחינוך למסורת לערכים, תודה הכרת להוריהם, ובנים בנות

  

בבחירת שיר זה יש לתת את הדעת על התאמתו לכיתה ולתלמידים, הן מבחינת גיל  

התלמידים והן מבחינת התכנים האישיים שיכולים להתעורר אצל תלמידים שבאים מבתים  

 או בעייתית. עם יחסים מורכבים, או שבהם חוויית ההורות חסרה  

 ְוָאִבי,  ִאִמי  ִבי, ִנגּוִנים ְׁשַתְלֶתם

            ְׁשכּוִחים. ִמְזמֹוִרים ִנגּוִנים

 –  ְלָבִבי ְנָשָאם ַגְרִעיִנים ַגְרִעיִנים;

 ְוצֹוְמִחים. עֹוִלים ֵהם ַעָתה

יגון"  אנו למדים מהורינו, מתבוננים בהם ובחינוכם אותנו. מהו כוחו של הניגון הזה? ה"נ

שתילים   ניגונים"? כ"שתלתם של החינוך בבית ההורים? מדוע הכותבת מציינת זאת

 הגדלים, מתפתחים ומתחזקים והניגונים המתנגנים שוב ושוב בזיכרוננו. 

.. אנו מתפתחים מהגרעין שזרעו הורינו, גדלים מהזרע ומניבים  וצומחים העולים גרעינים

להמשכיות שלנו כהורים בעתיד. האם הייתם  את פירותינו שלנו, שיניבו גם הם זרעים

פעם במרחק מהבית ונזכרתם פתאום בבית, בהורים, בבני המשפחה, כששמעתם שיר 

 מדוע שירים/ניגונים מסוימים מעוררים בנו געגוע?  מסוים? 

 ְבָדִמי,  ּפֹארֹות ׁשֹוְלִחים ֵהם ַעָתה

 ְׁשלּוִבים,  ְבעֹוְרַקי ָׁשְרֵׁשיֶהם

 ִאִמי,  ְוִׁשיַרִיְך י,ָאבִ  ִנגּוֶניָך,

 ְוָׁשִבים.  ֵנעֹוִרים  ְבָדְפִקי

קשר עם ההורים הוא קשר חזק, גם אם נוכח, גם אם חסר. זהו קשר שתמיד נעסוק בו  

בחיינו. במהלך החיים אנחנו בוחרים בחירות המבוססות על מה שספגנו מבית, על מערך  

 ו ועל בחירותינו בעתיד.הערכים שעליו חונכנו, ושככל הנראה ישפיע על החלטותינ



אילו ניגונים אתם זוכרים מבית ההורים? מה מרגש אתכם בחשיבה על הבית הפרטי  

שלכם? על ההורים שלכם? כשאתם חושבים על בית ההורים שהוא גם ביתכם, אילו  

 רגשות מתעוררים בכם? 

 ֵיָאֵלם  ְצִליל ְוָכל ִיַתם ֶהֶגה ָכל

 .ֵיהֹום ִכי ָהָרחֹוק קֹוְלֶכם ִבי

 ִאְתֶכם ַוֲהֵריִני ֶאֱעֹצם ֵעיַני

 ַהְתהֹום.  ְלֶחְׁשַכת ֵמַעל

גם אם הדיבור עם ההורים חסר, או לא נוכח פיזית, אנו יכולים מהיכרותנו עם ההורים  

 לשמוע בתוכנו את קולם ואת מחשבותיהם. 

קורה לעתים שאנו חווים חוויה אישית וחושבים לעצמנו: מה הייתה אימא אומרת? מה  

 אבא אומר? היה 

האם אני בוחר/ת לפעול כמותם, בוחר/ת אחרת? מתי כך ומתי כך? האם אנחנו מודעים  

לבחירות שלנו בהקשר של הבחירות והרצונות של הורינו? האם אני חושב על הוריי  

ברגעים מרגשים, עצובים, שמחים, רגעים שבהם אני זקוק/ה לתמיכה? לאהבה? לחיזוק?  

 חת, או ברגעים קשים.. או גם וגם? ברגעים של הצלחה, גאווה ונ 

ֶכם   ַוֲהֵריִני ֶאֱעֹצם ֵעיַני  מודרך  דמיון – ִאתְּ

בפעילות זו יש לתת את הדעת על חוויות אישיות קשות שעלולות לצוף ולהתעורר בקרב  

 התלמידים שבאים מבתים שונים וייחודים, כל תלמיד וביתו הוא.

השמיעו את מנגינת השיר בעוצמה נמוכה ובלי הציעו לתלמידים לעצום את עיניהם, 

 המילים והקריאו קטע של דמיון מודרך: 

  שמח  משפחתי אירוע על או משפחתית ארוחה על חישבו  הבאות הדקות בשתי

 לאחרונה.  שחוויתם

  מרחב את דמיינו  האירוע? נערך איפה מחדש. אותה לחוות ונסו האווירה את הרגישו

  בחפץ אולי האוכל,  בכלי השולחן, שעל במפה טים,ברהי התמקדו  מראהו. ואת החדר

  בני לובשים מה הניגונים, הקולות, הריחות, את דמיינו במרחב. המונח ייחודי

  אני האם הרגישו: לובש/ת? אני מה מדברים, מה על מי, עם מדבר מי המשפחה,

 רוצה אני מי ליד , שייך מרגיש אני למה לי? נוח  האם לי? נעים האם טוב? מרגיש/ה

 מתגעגע?  אני למה מתגעגע? אני  למי כרגע, להיות



 הקשיבו עצמכם.. עם בשקט הזה ברגע  היו בארוחה, משמעותי אחד ברגע התמקדו

 ברקע.. המתנגנת ולמוזיקה לרגע

 העיניים.   את פיקחו לכם כשנוח

 תנו למוזיקה להתנגן עד סופה ואז שאלו האם מישהו מוכן לשתף בחוויה האישית. 

ִעיִנים; - ריםההו  מבית זיכרון ִעיִנים ַגרְּ ם ַגרְּ אָּ שָּ ִבי  נְּ בָּ  לְּ

בקשו מהתלמידים לצלם תמונה מהבית, לצייר את הבית, או חפץ בבית, להביא עימם  

חפץ, לכתוב משפט שגור בבית, שיר ששרים בבית בקביעות, מנהג משפחתי, משחק 

 שמשחקים במשפחה, חוויה ייחודית. 

ידי הכיתה את מה שבחרו תוך שהם מתייחסים  התלמידים שיבחרו בכך יציגו בפני תלמ

 לכמה היבטים:

 מדוע בחרו במה שבחרו להציג?  •

 מה המחשבות והרגשות שמתעוררים בהם סביב הבחירה האישית?  •

 למה היה חשוב להם לשתף את כלל החברים/החברות?  •

 האם התייעצו עם מישהו מבני המשפחה בנוגע לבחירה?  •

איתם הלאה בחיים? ואולי אפילו יעבור כמסורת   מה ממה שבחרו יילך •

 משפחתית? 

מה תהיה המשמעות של הבחירה שלי מבית הוריי כשאהיה בעצמי הורה  •

 לילדים? 

ִבי, ִנגּוֶניָך, - להורים תודה  מכתב ִשיַרִיְך אָּ ִקי  ִאִמי,  וְּ פְּ דָּ ִבים.  ֵנעֹוִרים בְּ שָּ  וְּ
 

 אימא ואבא יקרים שלי, 

מרגש בכיתה, המתאר געגועים לחוויות מהבית, ואת החינוך  הקשבתי היום לשיר 

 והערכים שאני מקבל/ת בבית. ישבתי לי וחשבתי והחלטתי לכתוב לכם. 

רציתי לומר לכם: 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 



 אמא שלי 

 אריק איינשטיין ושלום חנוך מילים: 

 שלום חנוך  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

  האם של  והאהבה המסירות מודגשות בשיר וילדיה. אם בין יחסים אודות שיח מזמן זה שיר

 הרגשיים הבסיסיים, הצרכים במילוי האם של ומקומה שונות, בדרכים המתבטאות לילדיה,

 חייהם במהלך ילדיה של והרוחניים

לא נכון לעסוק בשיר זה אם בכיתה יש תלמידים שחוו אובדן אם או אם יש תלמידים  

 שאימם חולה במחלה קשה.

 לשיר הכנה פעילות

 בקשו מהתלמידים להיזכר ברגע נחמד עם אימא:

 כל ילד יכתוב לעצמו על פי ההנחיות האלה: 

 ההוא? תאר מה התרחש ברגע הנחמד 

 אילו מילות אהבה אימא אמרה? 

 אילו רגשות ליוו את הרגע הזה? 

 מה אימא בשבילי? 

 אילו מחשבות ותחושות צפות בי כשאני חושב על אימא? 

 רק מי שירצה ישתף במליאה  •

 בכיתה  דיון

 ֵיש ִלי ִאיָשה ֶשאֹוֶהֶבת אֹוִתי 

 בקשו מהתלמידים לשתף במליאה:

 אהבתה של האם לילדּה? כיצד באה לידי ביטוי בשיר 

 פרטו את הדרכים שבהן מתבטא הקשר של האם לילדה לפי מילות השיר.

 תנו למילים מהשיר כותרות כגון: 

 דואגת לצרכים יומיומיים.

 מגלה אהבה.

 משתתפת בכאב. 



 מהו ,לדעתכם, הדבר המשמעותי ביותר שהאימא עושה למען ילדּה?  •

לכם את הקשר שלכם לאימא שלכם?  האם תיאור היחסים בין האם לבנה מזכיר  •

 מה דומה? מה שונה? 

 לו נפגשתם עם הילד בשיר:  •

 מה הייתם אומרים לו? 

 מה הייתם שואלים אותו?

 מה הייתם מספרים לו? 

מה תאמרו לו על השיר שכתב? )מה הוא עורר בכם? מה הוא הזכיר לכם? מה  

 הוא חיזק בכם? וכו'(. 

  

 ראשונה הפעלה

 היערכות: 

כרטיסיות אחדות . בכל כרטיסיה יהיו הנחיות. כל הנחיה בצבע אחר. בססו את  הכינו 

 על היגדים מתוך השיר בדגש על עולמם האישי של התלמידים )דוגמאות להלן(.  ההנחיות

חלקו את הכיתה לקבוצות ותנו לכל קבוצה כרטיסייה וסוכריות צבעוניות )כצבעי 

  השאלות(.

 המשחק: 

יניו בתורו ולקחת סוכריה אחת מהקערה. בקשו ממנו לבצע בקשו מכל ילד לעצום את ע

 ההנחיה התואמת בצבעה את צבע הסוכרייה שקיבל.את 

 

 הנחיות מתוך הדוגמאות שלפניכם(:  5-6דוגמאות להנחיות )מומלץ לבחור 

 כרון ילדות עם אימא )ירוק(.יספר/ספרי על ז •

 ספר/ספרי על בילוי משמח עם אימא )אדום(. •

 ספר/ספרי על חוויה לא נעימה שחווית, ואמא ניחמה ועודדה אותך )צהוב(. •

 ספר/ספרי מה אתה/את לומד/לומדת מאימא )כתום(.  •

 שתף/שתפי בשאלה שהיית רוצה לשאול את אימא )כחול(.  •

ספר/ספרי במה אתה/את משתף/משתפת את אימא )אירועים, רגשות,  •

 חלומות( )סגול(. 



 אימא )חום(.  ספר/ספרי על פינוק מיוחד של •

 ספר/ספרי אם ומתי אימא מבינה אותך ללא מילים )ורוד(.  •

 ערכו מספר סבבים של המשחק. 

לאחר המשחק בקשו מהתלמידים לשתף את חבריהם בתחושות שעלו בהם כשנזכרו  

 ָבאירועים, ָבחוויות ובדמותה של אימא. 

 שנייה: הפעלה

 היערכות: 

ביצוע, פלסטלינה, ניירות צבעוניים, מנקי מקטרות, הכינו חומרי יצירה כגון: קרטוני  •

 מדבקות, חרוזים, שאריות בדים וכד' 

 הפעילות: 

בקשו מהתלמידים לחשוב על אימא שלהם, מה הם מרגישים כלפיה ומה היו רוצים  •

 לומר לה לאחר תהליך הלמידה והפעילות שחוו.

טנה לאימו,  בעזרת חומרי יצירה שיוכנו מראש בקשו מכל תלמיד להכין מתנה ק 

  שדרכה יביע עד כמה היא יקרה וחשובה לו )אפשר לצרף למתנה מכתב קטן(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ערב מול הגלעד

 לאה גולדברג מילים: 

 מיקי גבריאלוב לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 על וגם התפתחות, של כתהליך וילדים, הורים ויחסי משפחה יחסי על הן שיח מזמן השיר

 ומשאלות חלומות

 במליאה  או בקבוצות עבודת

 בשיר ארבעה בתים. 

קראו יחד עם התלמידים כל בית, ובקשו מהם לשתף במליאה, או זה את זה, בקבוצות 

 קטנות: 

הבית הראשון בשיר עוסק בסיומו של יום, בו ענפי העץ כבדים מעומס הפרי, כשם . 1

 עליהם, ובשעה מרגיעה בה הם נרדמים שהילדים עמוסי למידה וחוויות, מהיום אשר עבר 

 ב׳ -א׳  כיתות

שתפו בחוויה נעימה שקרתה לכם הבוקר. משהו שראיתם בדרך לבית הספר, מישהו   •

  נחמד שפגשתם.. האם השפיעה חוויה זו על המשך היום שלכם? כיצד?

מה אתם אוהבים לעשות לפני שאתם הולכים לישון? אילו מחשבות אתם אוהבים   •

 ם נרדמים? תנו לחבריכם שמתקשים להירדם עצה. לחשוב, לפני שאת 

 ם יש לכם דברים קבועים אותם אתם עושים בזמן ההכנה לסיום יום? א ה •

איזה סיפור אתם אוהבים לקרוא/ שיקריאו לכם לפני השינה? מה אתם אוהבים בסיפור   •

  זה? מי מקריא לכם אותו?

 ו׳ -ג׳  כיתות

, כזו אשר תרצו לשוב ולהיזכר בה  ספרו על למידה או חוויה שחוויתם בשבוע האחרון •

 הלילה בטרם תירדמו. 

מהי שעה מרגיעה עבורכם? מדוע אתם אוהבים שעה זו של היום? מה אתם נוהגים  •

 לעשות בה ועם מי? 

ה מרגיע אתכם? שתפו בשתי פעילויות שעוזרות לכם להירגע. )למורה: כדאי להסביר  מ •

 .(גופנית, רגשית, שכלית, חברתית ועוד לתלמידים כי פעילות מרגיעה יכולה להיות 



       הבית השני בשיר מתאר את הטלה הרך, אשר ירד מן ההר ואבד לאמו הכבשה,  . 2 

  .שבוכה ודואגת בדיר      

לפעמים הילדים, כמו הטלה הקטן שבשיר, מגלים סקרנות ובמטרה לחקור את  

 הסביבה ומתרחקים מהמרחב המוכר.  

 האם קרה לכם, שהתרחקתם ומצאתם דברים מעניינים? כיצד הרגשתם?  •

 איך מרגיש מי שהלך לאיבוד? ציינו מילות רגש. •

קרן, נרגש, ס -)למורה: מודאג, מפוחד, עצוב, מתגעגע, חסר אונים, בודד, וגם 

 עצמאי( 

בבית השלישי חוזר הטלה לחיק אמו הכבשה, המנשקת אותו באהבה ובשמחה  . 3

 . וקוראת לו בשמו

מה אתם אוהבים לעשות עם בני משפחתכם? כיצד אתם נוהגים להפגין  •

איך אתם מרגישים מול גילויי אהבה של בני   כלפיהם את אהבתכם?

 משפחתכם כלפיכם? 

 רות עם השם הפרטי:היכ - הצעה למשימה אישית   •

)למורה: כדאי לקיים הכנה לפעילות זו, ולבקש מהתלמידים לברר עם הוריהם  

 לפני המשימה בכיתה, מהו מקור שמם, ועל ידי מי ניתן להם(. 

 

 האם אתם יודעים מהו מקור שמכם? מי נתן לכם את שמכם או בחר אותו?   •

ושב לצדכם, או  מה אתם אוהבים או לא אוהבים בשם שניתן לכם? שתפו את הי •

 את חברי הקבוצה.

כתבו על דף את שמכם. איירו וקשטו אותו בצורה ובצבע כרצונכם וציינו את   •

  הפירוש לשמכם

בבית הרביעי והאחרון בשיר, מופיע בין ענפי העצים אליהו הנביא, אשר בא להתבונן . 4

 .בשקט בילדים הישנים

 ב׳ -א׳  כיתות

  הייתם מתארים אותו?מיהו אליהו הנביא עבורכם? כיצד 

 מה הייתם מספרים לאליהו הנביא על שנתכם/ על חלומותיכם? 

  איזה חלום הייתם מבקשים מאליהו הנביא לחלום או להגשים עבורכם? 

 תפו בחלום אשר חלמתם לאחרונה. ניתן גם לצייר את החלום או לתארו בכתיבה. ש



 ו׳ -ג׳  כיתות

לה חלום, הינו חוויה של מראות דמיוניים למילה חלום פרשנויות שונות. פירוש אחד למי

במהלך שינה, ופירוש נוסף למילה זו, הינו שאיפה או מטרה נכספת, דבר שרוצים מאוד  

  להשיג.

חישבו על מטרה או שאיפה שתרצו להשיג עד לסוף שנת הלימודים, ומה יסייע לכם  

 להשיג מטרה זו. כתבו זאת על גבי דף או במחברתכם. 

יע לתלמידים להכניס את החלום שניסחו למעטפה, לאסוף את  )למורה: ניתן להצ

 המעטפות, ולהציג לכל תלמיד את מה שכתב בסוף השנה(. 

  

 במליאה מסכם שיח

 מה אהבתם בשיר? 

 איזו שורה או בית בשיר אהבתם במיוחד? 

 למי הייתם מעניקים שיר זה במתנה? מדוע דווקא לאדם זה? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עץ הכוכבים 

 לייב מורגנטוימילים: 

 נורית הירש לחן:

 נוסח בעברית: יורם טהרלב

 

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  הנוגע  בכל המבוגר   לדור  הצעיר  הדור  בין הניגודים   על   שיח מזמן   זה שיר

  החומרי  בין  ולמתח -  ונצחיים  נשגבים  ורעיונות  ערכים  - ל"כוכבים"  להתייחסותם 

 בחיינו  לרוחני

 בשיר עיון

   "הכוכבים עץ" .1

 שאלו את התלמידים: 

מדוע מדובר בשיר דווקא על עץ כוכבים ולא על סלסלת כוכבים או גלימה עם  *

 כוכבים? 

)למורה: העץ מחובר היטב לקרקע והכוכבים מצויים בשמיים הרחוקים, השילוב של 

ומחוברים  שניהם מדגיש כי עבור הסבא הכוכבים נגישים, זמינים, נמצאים בהישג יד 

 היטב למציאות ולחיים(.

קראו ביחד עם התלמידים את השיר ובקשו מהם להשלים את נקודת מבטו של 

 בנוגע לכל אחד מהביטויים הבאים:  הסב?

 על עץ הכוכבים:________________________  •

 על הכוכבים:________________________ •

 על הפירות הרגילים:________________________  •

 י השוק:________________________ על אנש •

 על אי מכירת הכוכבים:________________________  •

 האם אתם מזדהים עם נקודות מבטו של הסב?  •

 מהי נקודת המבט של אנשי השוק? 

 על הכוכבים:________________________ •



 על הפירות )והירקות( הרגילים:________________________  •

 _________ על הסב :_______________ •

 על אי מכירת הכוכבים:________________________  •

 האם אתם מזדהים עם נקודות מבטם של אנשי השוק?  •

 אלו מחשבות ורגשות מעורר בכם הדיאלוג שבשיר?  •

 האם הייתם רוצים לומר/לשאול דבר מה את אחת מהדמויות?  •

  

  "עיניים  מאירי כוכבים של עץ זהו" .2

  ?התלמידים: מה מייצגים הכוכבים עבורכם במשל זהשאלו את 

מסביר, מחנך, מועיל ומרחיב את הדעת. )הכוכבים מייצגים רעיונות או  -מאיר עיניים" "

ערכים נשגבים ונצחיים אשר יד הזמן אינה פוגעת בהם והם מעשירים את נפש האדם  

 .ומאירים את דרכם בחיים(

  הביאו דוגמאות לכוכבים המצויים בחייכם •

 ? ממי אתם מקבלים כוכבים אלה  •

 

   "באושר  ותזכו בזול תקנו כוכבים" .3

 : שאלו את התלמידים

 אלו מחשבות ורגשות עולים בכם כאשר אתם חושבים על סבא/סבתא שלכם? 

 באלו חוויות אתם נזכרים? 

 האם סבא וסבתא מעניקים לכם "כוכבים"? מהם? הביאו דוגמאות. 

 בשיר? מה אתם מרגישים כלפי הסבא 

 מדוע לדעתכם דווקא הסבא הוא בעל עץ הכוכבים? )ולא אמא, אבא, שכן, דוד...(

)למורה: הסבא מייצג זווית ראיה של אדם שמרבית שנותיו מאחוריו. כמו כן הוא מייצג  

את הקשר לדורות הקודמים, בהם, לדעת המשורר, משמעות החיים הייתה רוחנית 

 יותר(. 

 שבשיר או לסבא שלכם )היעזרו במשפטים הבאים( כתבו כמה מילים אישיות לסבא 

 סבא, אני מעריך מאוד את... 

 יקר לי מאוד...



 רציתי שתדע...

 אני לומד ממך...

 תודה רבה על...

 ואורז  צנון גזר, חוטפים קונים,  וכולם" .4

 ". צורך אין תודה,  לא כוכבים, חופן אבל

 מה מרגישים אנשי השוק לדעתכם?  •

 צורך בכוכבים? מדוע אין הם רואים  •

 האם אתם מכירים דמויות דומות? הסבירו.  •

  מה אתם מרגישים כלפי הילד בשיר? •

עם מי מהדמויות אתם מזדהים? ואולי יש בתוככם קולות המזדהים עם יותר   •

 מדמות אחת? 

 דרמה -סיכום  פעילות

  בקשו מהתלמידים להביא לכיתה תחפושות ואביזרי לבוש.

את המפגש בין הסבא   במעגל גדול ובחרו תלמידים אשר יציגוהושיבו את התלמידים . 1

 . לאנשי השוק )סבא, אנשי השוק והילד( בסיטואציה בה מגיע הסב עם כוכבים לשוק

לאחר הצגה של כשתי דקות הכריזו "פריז" )הקפאה(. התמונה תקפא ומתנדבים  . 2

)כך גם בהמשך, כל  העמדות הרגשיות של כל צד   אחרים יחליפו את הדמויות ויעמיקו את

 . שתי דקות יתחלפו השחקנים(

המורה יוכל לשחק את דמות המשורר ולהעשיר את ההתרחשות על ידי "זריקת" 

  הערות משלו לחלל הכיתה.

 . לסיכום יתקיים שיח אודות ה"כוכבים" אותם דלינו מהלימוד והעיסוק בשיר זה. 3

 

 

 

 

 

 



 לקראת שבת 

 אבי קורןמילים: 

 מדינה ואבנר צדוקנדב  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 היהודית שבמסורת הטוב הכרת ועל למשפחה, ושייכות אחדות תחושת על שיח מזמן השיר

 השבת יום בכיבוד

 "השבת"  בנושא משחק  הכנת משימת

)למורה: כדאי לקיים שיח במליאה על רעיונות למשחקים בנושא "השבת" כגון "בנק  

  רעיונות", משחק זיכרון, חידות/ תשבץ/ תפזורת, סולמות וחבלים, רביעיות או "מלחמה".(

הציעו לתלמידים לקיים תהליך בקבוצה של קבלת החלטות, חלוקת משימות עבודה, 

 הכנת "בנק" שאלות או חידות בנושא השבת שישמש את הקבוצה בהכנת המשחק.( 

וצה לתאר את התהליך שעברה הקבוצה,  בתום תהליך העבודה בקבוצות, בקשו מכל קב

חוויית הלמידה והעשייה המשותפת, תהליך קבלת ההחלטות,   קיימו משוב משותף אודות

חלוקת התפקידים, קונפליקטים שעלו במהלך המשימה, מה עבד ומה פחות ומה למדו על 

 עצמם בתהליך. לבסוף בקשו מהתלמידים להציג את התוצר במליאה. 

 בקבוצה  שיח

בתים. קראו יחד עם התלמידים את השיר, בקשו מהם להתייחס בקבוצות   4בשיר 

 לשאלות הבאות: 

  כלה לקראת דודי לכה" .1

  נקבלה... שבת פני    

 שבת:   בשירי קולו מסלסל ואבא    

 " בת עם לבן יקרא דרור   

כיצד נהוג במשפחתכם לציין את יום השבת? האם הייתם מעדיפים לחגוג את   •

 באופן שונה? כיצד?השבת 

מה אתם אוהבים ביום השבת? מה אינכם אוהבים ביום זה? שתפו זה את זה   •

 בפעילות או בשעה האהובה עליכם במיוחד ביום זה.



איך מקבלים את השבת כאשר נמצאים רחוק מהבית? האם חגגתם את יום   •

 השבת במדינה אחרת, או בישוב מרוחק? ? שתפו בחוויה. 

 אהוב עליכם במיוחד? איזה שיר משירי השבת  •

שתפו בזיכרון נעים הקשור ליום שבת )למשל, זיכרון מקבלת השבת בגן  •

הילדים, אירוע מהעבר אשר צוין ביום שבת, פעילות שנהגתם לעשות בשבת 

 כאשר הייתם ילדים צעירים/ בגיל הרך(. 

דרור יקרא לבן עם הבת", הינו משפט הלקוח מתוך פיוט יהודי לשבת,  •

חשיבות החופש ופסק הזמן מכל עבודה או מלאכה ביום השבת, הממחיש את 

לכל בני האדם. מה דעתכם על כך שביום אחד בשבוע פוסקים כולם מפעילות,  

מהם היתרונות לדעתכם ביום שבתון שכזה? מה    ומצווים לנוח ולא לעבוד?

 עשוי להיות מאתגר או קשה ביום שכזה? שתפו

  נפרשת צחורה ומפה .2

  נרות ודולקים    

  חוזרות  המנגינות העבר מן וכהד    

  זמירות באותן  הבית פתאום ומלא    

  האם נהוג במשפחתכם לאכול מאכל ייחודי לימי השבת? מהו? •

  מהו המאכל האהוב עליכם בימי שבת או חג? מי נוהג/ת להכינו? •

יש הנוהגים לבקש בקשה מיוחדת בעת הדלקת נרות השבת. מה תבקשו  •

תגשם עבור משפחתכם? מה תבקשו שיתגשם עבור אחיכם  מנרות השבת שי 

ועבור הוריכם? מה תבקשו עבורכם? עבור חברכם? אנשים אותם אתם 

 מכירים ואולי גם זרים לכם? האם יש לכם בקשות ייחודיות? 

ישנם ילדים הנוהגים ביום השבת להצטרף להוריהם לביקור בבית הכנסת.  •

)אסוציאציות( המתעוררים בכם, כאשר אתם חושבים על המילה  מהם הסימוכין  

"בית כנסת"? )למורה: כדאי להסביר מהי אסוציאציה, ולתרגל אותה. למשל: 

אסוציאציות למילה "חורף": קר, גשם, התכרבלות בשמיכה, בית, שלוליות, 

אפור, משפחתיות... יש להדגיש כי כל עוד האסוציאציה קשורה באופן ישיר או  

 ף לנושא אין לשלול אותה ואין לשפוט את המשתף בה(. עקי

  שתפו בחוויה או זיכרון מביקור בבית הכנסת, יחד עם הכיתה או המשפחה. •

  



  כלה לקראת דודי לכה .3

  עולה הנה מלכה שבת    

  תפילה ועולה חלה, השולחן על    

  גדולה במקהלה  הבית בני כל שרים    

  בשם "שבת המלכה"?מדוע לדעתכם נקראת השבת גם  •

אילו יכולתם להזמין אדם אחד או יותר לחגוג עמכם את השבת, את מי הייתם   •

)למורה: מומלץ לכוון את תהליך הבחירה באדם או    בוחרים להזמין ומדוע?

בקבוצת אנשים אשר ייהנו מחברת המשפחה המארחת אותם לשבת, כגון חייל 

שיח על ערבות הדדית, נתינה, בודד, קשיש, עולה חדש.. זוהי הזדמנות לנהל 

 אמפתיה( 

  אבא של  שפתיו מלחשות

  אורות ועיניו

  חוזרות המנגינות העבר מן וכהד

  זמירות באותן הבית פתאום ומלא

מדוע, לדעתכם, עינו של אבא אורות ומאירות? מה הוא מרגיש? ציינו   •

 (.מילות רגש )למורה: התלהבות, התרגשות, גאווה, שמחה, סיפוק 

לאיזו מנגינה מן העבר/ שיר ילדים אתם מתגעגעים? מה אתם אוהבים   •

 בשיר זה? 

 במליאה  מסכמת פעילות

ציירו את שולחן השבת הקבוצתי שלכם, וכתבו את שמות   -  שלנו הקבוצתי  השבת שולחן

החברים לקבוצה אשר יושבים לשולחן. העבירו את תרשים שולחן השבת בסבב בין חברי 

מי שמקבל/ת את התרשים/ ציור לידיו/ה מתבקש/ת לכתוב איחול או הקבוצה, כאשר כל 

 מחמאה לכל אחד מחברי הקבוצה "היושבים סביב לשולחן". 

בתום הסבב, הניחו את התרשים במרכז השולחן, קראו יחד את הברכות והמחמאות  

שכתבתם זה לזה, וספרו מה אהבתם בפעילות זו ומה הייתם מציעים להוסיף לה בשלב  

 . הבא

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חברים

 דודו ברקמילים: 

 יוני רועה לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 טובה חברות בזכות מקבלים שאנו המתנות ועל החברות של ערכה אודות שיח מזמן זה שיר

 ואמיתית

 לשיר הכנה פעילות

 . ספרו לתלמידים כי הם עומדים לעסוק בשיר שנקרא "חברים". 1

 דיון בכיתה:. קיימו 2

 מה זאת חברות?  •

 מה היא נותנת לנו?  •

 אילו מתנות מעניקה לנו החברות?  •

 מה אנו אוהבים לקבל מחברים?  •

 מה אנו אוהבים לתת לחברים?  •

 . רשמו על הלוח את רשימת המתנות שהתלמידים ציינו כי הם אוהבים לקבל ולתת. 3

 בכיתה  דיון

ולאחר מכן להעתיק למחברות את  בקשו מהתלמידים לקרוא את השיר עד סופו  .1

 רשימת המתנות שהדובר קיבל מחבריו. 

 . בררו עם התלמידים: 2

 קיבל הדובר?   איזה מין מתנות •

 האם אלה מתנות שקונים בכסף?  •

 מה נדרש מהחבר הנותן כדי לתת מתנות אלה?  •

 מעניקות המתנות הללו לחבר שמקבל אותן? מה •

  למתנות שנמנו בדיון המקדים בכיתה? במה האם המתנות המופיעות בשיר דומות •

 הן דומות? במה הן שונות? ממה נובעים ההבדלים? 



 לשיר  אותי לימד  אחד חבר"  . א.3

 לשמוח  אותי לימד אחד חבר         

 אוויר  קצת לקחת לי הציעה חברתי גם         

 לשכוח"  מאוד מהר הרע ואת         

 מדוע חשוב לנו לשיר?  •

 לשמוח ולשכוח את הרע? כיצד אפשר ללמוד  •

 מדוע כדאי לשכוח את הרע?  •

 לבכות  אותי שלימד מי "היה  ב. 

 לסלוח  גם לי שעזר מי היה      

 והמכות  העלבונות הלטיפות מכל      

 לברוח"  עצמי תוך אל רק לי נשאר      

 ללמד לבכות, האם זו מתנה? הסבירו מדוע.  •

 מתי חשוב לבכות? מה גורם לנו הבכי?  •

 מידים להשלים את המשפטים האלה:בקשו מהתל  •

 כשאנו בוכים אנו...  •

 הבכי מאפשר לנו... •

 לאחר הבכי אנו מרגישים... •

 חשוב לבכות ליד חבר טוב כי... •

 כשאני רואה חבר בוכה אני... •

 לסלוח"  גם  לי שעזר מי "היה   ג.

 מדוע חשוב לסלוח?  •

 מתי קל לנו לסלוח?  •

 מתי קשה יותר לסלוח?  •

 סליחה או לסלוח? האם קל יותר לבקש  •

 ספרו על חוויה שבה היה קל לסלוח וחוויה שבה היה קשה לסלוח.  •

 מה קל יותר, לסלוח לעצמינו או לאחרים?  •

 אילו רגשות אנו חשים כשאנו מבקשים סליחה?  •

 אילו רגשות אנו חשים כשמבקשים מאיתנו סליחה?  •

 קרוב"  הכי החבר לי נתן  החיוך "את   ד.

 ך נתן החבר הכי קרוב? הסבירו.האם יש משמעות לכך שאת החיו  •



 טוב"  כה פתאום  יהיה תראו והעולם בחיוכים, לקמץ לא הפרחים מן ללמוד "כדאי  ה.

 נאור(. )לאה     

 מה יש בו, בחיוך, שהופך את העולם לטוב יותר? •

 המיטב   את  מכולם "קיבלתי  ו.

 היושר"  קו הרחמים... קו האושר... מגע הכנות... את     

 תכונות אלה הן ה"מיטב"? מדוע  •

 מדוע הן חשובות לחברות טובה?  •

 כיצד הן תורמות למי שמקבל אותן?  •

 אחד  אחד לכולכם פה לתת לי "חשבתי  ז.

 אמש"  לי נתנו שחברי מה את      

 לתת לכולם בדיוק את מה שהוא קיבל?  מה אפשר להבין מרצונו של הדובר •

קבל מבין המתנות המופיעות  שהיה רוצה ל  בקשו מהתלמידים לבחור שתי מתנות •

 בשיר. 

מדוע דווקא מתנות אלה משמעותיות בעיניו? מדוע הן נבחרו? מה תרומתן? מה   •

 אפשר להרוויח בזכותן? מה תרצו לומר למי שהעניק אותן? 

 הפעלה

 "מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב" 

 וכד'( )הכינו מראש חומרי יצירה: מגזינים, דפים צבעוניים, צבעים, בדים 

 חלקו לכל תלמיד פתק ובו שם של חבר מהכיתה. •

שהוא    מתנה )ברוח המתנות שבשיר(  יכין כל תלמיד A5 על גבי בריסטול בגודל •

 לחברו ויכתוב לו הקדשה אישית.  רוצה להעניק

 התלמידים יעניקו זה לזה את המתנות. •

 דיון:  קיימו

 מה כדאי לתת?   על פי מה החליט כל תלמיד •

 שה בשעת הענקת המתנה? מה הייתה ההרג •

 מה הייתה ההרגשה ברגע קבלת המתנה?  •

 במה תרמו לנו העיון בשיר והפעילות להבנת ערך החברות?  •

  



 ניצוץ האהבה 

 אהוד בנאימילים: 

 עממי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 ועמדות מחשבות על שונות, דעות על שונים, אנשים על שיח מאפשר האהבה" "ניצוץ השיר

 והסכמה דמיון ומאפשר ביניהם שמגשר אחד ניצוץ ועל שונות

 אחר   בעולם חי  אחד כל

 השוני  גדול כך כל

באיזה עולם כל אחד מאתנו חי? מדוע העולמות שלנו שונים? האם העולמות של כולנו 

שונים/דומים? באיזה עולם אני חי? מה מיוחד בעולם שלי? אני מרוצה מהמקום שלי? מה 

 הייתי רוצה לשנות בעולם שלי? שלנו? 

 בפנים  מרגיש שאני מה את

 כמוני  מרגיש לא איש

האם יש לי מחשבה על משהו שרק אני מרגיש/ה בפנים? מי יודע מה אני מרגיש/ה 

 בפנים? את מי אני בוחר/ת לשתף? 

האם מה שאני מרגיש/ה בפנים הוא רק שלי? ייחודי לי? אולי יש עוד אנשים שמרגישים 

 איך אדע מה מרגישים בפנים החברים/החברות? כך?  

האם בחרתי לשתף משהו במה שאני מרגיש/ה בפנים? איך הייתה ההרגשה? הייתה לי  

 הקלה? הקשבה? אולי חיזוק? או הצטערתי שבחרתי לשתף? 

מה קורה לנו אחרי שיתוף אישי? מה קורה לנו בלב ובהרגשה שאנחנו מגלים שעוד  

 ו? מישהו מרגיש או הרגיש כמונ

 לבן  רואה שאני מה את

 שחור   רואה אתה

 החשכה עלי כשיורדת

 אור  זורח עליך

 חלום   שבשבילך מה

 האימה זו לי



 שלום  שבשבילי מה

 מלחמה  זו לך

האם יש יופי בשונות בין בני האדם? האם שני תלמידים שחושבים שונה זה מזה יכולים  

 להיות חברים? מה הם יכולים לתרום איש לרעהו? 

 מתרחש לו כולנו היינו חושבים ומרגישים אותו הדבר? מה היה 

האם אני מקבל/ת חברים וחברות שחושבים שונה ממני? כמה חשוב לי שחבריי יחשבו  

 וינהגו כמוני? 

האם קרה לי פעם ששיניתי את הרגשתי ביחס לדעה או לנושא בשל שיתוף של חבר  

 שחשב אחרת ממני? 

 הולך  אני  אליו  למקום

 תגיע  אתה גם הן

 עולות  הרי הדרכים כל

 הרקיע  אותו אל

האם לא משנה מה שנבחר לחשוב, להגיד, להתנהג, כי בסופו של תהליך כולנו נשיג 

 אותה התוצאה? 

ואולי הכוונה היא שמהלך חייו של אדם הוא להיוולד ולסיים חייו בדיוק באותה הדרך? אך 

 ם.תוכן החיים שונה ומיוחד בעקבות בחירותיו ופועלו של כל אדם ואד 

 האהבה ניצוץ  בלי אך

 יתניע  לא דבר שום

מהי כוחה של האהבה להניע תהליכים? האם יש לאהבה כוח לחולל שינוי? מה קורה לי  

כשאני עושה משהו מתוך אהבה? מה קורה ליחסים שיש בהם ניצוץ האהבה? האם ניתן 

 להצליח/ להתניע בעשייה ללא אהבה? 

המחזיקים בדעות שונות? אנשים שונים זה  האם ניצוץ האהבה יכול להתקיים בין אנשים 

 מזה? על בסיס מה יתקיים הקשר? 

  



 אגיע"   אני  גם הן הולך, אתה שאליו המקום "אל –  שלנו האהבה ניצוץ

פתק "מהו ניצוץ האהבה שלי?". בקשו מהתלמידים למלא אותו בפרטיות    כל ילד מקבל

בלי לציין את זהותם. לאחר מכן איספו את הפתקים לתוך שקית, הקריאו אותם בקול  

 בכיתה ובקשו מהתלמידים להקשיב ובהמשך לחשוב מיהו/מיהי הכותב או הכותבת. 

ת מקום לביטוי הנושאים והדברים  חשוב להקשיב לבחירות השונות והמגוונות ולת 

שאפשר לאהוב בחיים בכלל. כך מאפשרים לכל תלמיד לבדוק עם עצמו לאילו אהבות 

ונושאים הוא מתחבר, לאילו פחות ומדוע? ומה כל אחד ואחת יכולים לאמץ כאהבה 

 חדשה.

 בתום המשחק שואלים את התלמידים: 

 דומות, שונות? כמה תשובות אפשריות היו לכל שאלה? הרבה, מעט,  •

מה אנו יכולים ללמוד מכך על דעותיהם של תלמידים? לכל אחד דעה אחרת? אנחנו   •

 אחרת? או שיש דמיון בינינו?  שונים זה מזה? כל אחד חושב/ת 

האם דעותיהם של בני האדם מושפעות מקבוצת הגיל שלהם / מקבוצת ההשתייכות   •

 שלהם? 

 האם הופתענו מבחירה של מישהו?  •

 לי משותפות לאהבות של תלמידים אחרים בכיתה? אילו אהבות ש •

 אילו אהבות אני יכול לאמץ לעצמי בעתיד?  •

 מה למדנו על עצמנו?  •



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חושב  אני מה גלה -   שטוח" חושב אני עמוק, חושב שאתה מה  "את

מדביקים על מצחו של כל תלמיד מדבקה ובה היגד שהוא צריך לייצג. התלמידים יתהלכו  

ובאמצעות שאלות מנחות יגלה התלמיד מהי העמדה שהוא התבקש לייצג בכיתה 

 בפעילות זו )שמודבקת על מצחו(. 

 ניתן להשתמש במשפטים הלקוחים מהשיר, או באופן יצירתי אחר, לדוגמה:

 כל אחד חי בעולם אחר  •

 כל כך גדול השוני  •

 את מה שאני מרגיש בפנים איש לא מרגיש כמוני •

 ש בפנים רק אני יודע מה אני מרגי •

 כולם יודעים מה אני מרגיש בפנים  •

 אני אוהב לשתף בתחושותיי  •

 אני מעדיף לשמור לעצמי את מחשבותיי ורגשותיי •

 אני חושב עמוק  •

 שלי  האהבה ניצוץ

הדבר שאני הכי   

 אוהב/ת______________________________________________ 

התחביב האהוב   

 עלי_________________________________________________ 

מר/ת האהוב/ה  הז  

 עליי_______________________________________________ 

השחקן/נית האהוב/ה    

 עליי_____________________________________________ 

מקצוע הלימוד האהוב   

 עליי____________________________________________ 

הבילוי האהוב   

 __________________ עליי________________________________ 

המאכל האהוב    

 עליי_________________________________________________ 



 אני חושב שטוח  •

 אני רואה סגור   •

 אני רואה פתוח  •

 אני רואה לבן  •

 אני רואה שחור  •

 בחשכה   אני •

 עלי זורח אור  •

 חלום  יש לי  •

 אני חש אימה  •

 חשוב בשבילי שלום   •

 אני בעד מלחמה  •

 אני יודע לאן אני הולך  •

 אני מקווה שגם אתה תגיע  •

 כל הדרכים הרי מגיעות לאותו המקום  •

 חשוב לי ניצוץ האהבה  •

 בלי ניצוץ האהבה שום דבר לא יתניע אותי  •

 המשותפת:  החוויה על התלמידים עם שוחחו  המשחק לאחר

 מה גרם לי להבין באיזו עמדה אני מחזיק?  •

 הרגשתי כשגיליתי מה אני חושב? איך  •

 ? מה הייתה ההרגשה ברגע הגילוי  •

 האם אני מסכים עם העמדה שבה החזקתי?  •

 מה הרגשתי כשגיליתי שחושבים עליי משהו שאיני חושב על עצמי?  •

 מה למדתי על עצמי מההתנסות במשחק הגילוי? •

  

 

 

 

 

 



 חברים מכל מיני צבעים

 חנה גולדברג מילים: 

 יוני רועה לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 אחד כל של  הייחודית התרומה ועל אדם  בני בין השוני אודות שיח  מאפשר השיר

 לחברה 

 במליאה  ושיח לדיון

. אילו חברים מופיעים בשיר? מהו האפיון החיצוני ומהם תחומי העניין ותכונות האופי  1

 שלהם? 

 והוסיפו 'צבעים' ואפיונים משלכם. הטבלה . מלאו את2

 . "איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים" 3

 מה מסמל הצבע?  •

 ים? מדוע בחרה המשוררת דווקא בצבעים, כדי להביע את השונות בין חבר •

 מה אנחנו מרוויחים מהעובדה שאנחנו שונים זה מזה?  •

 האם לעתים קשה לכם להיות חברים של ילדים שונים מאתכם? מתי?  •

 שתפו בחוויה בה חוויתם קושי מול חבר שונה מכם.  •

 

 . תארו עולם בו כולם דומים זה לזה במראה חיצוני, בקווי האופי ותחומי העניין.4

 איזה מן עולם זה?  •

 מה קשה? מה קל?  •

 מה מרוויחים? מה מפסידים?  •

 האם הייתם רוצים לחיות בעולם כזה? מדוע?  •

 תארו חוויה חיובית בה הרגשתם שאתם נתרמים מחברים שאינם דומים לכם.  •

  

 הפעלות 

       הנחו את התלמידים להסתובב באופן חופשי בכתה כאשר ברקע יתנגן השיר, "חברים  .1

מכל מיני צבעים". הפסיקו את המנגינה מעת לעת. בקשו מכל תלמיד לומר, "תודה", 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/nispachim/haverim.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/nispachim/haverim.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/nispachim/haverim.docx


לחבר אשר נמצא מולו ברגע זה. תודה על משהו שמיוחד בו או שונה בו ואשר ממנו ניתן 

 ללמוד.

למשל: "תודה על השקט שלך, אני לומד ממך יותר להקשיב ופחות לדבר", "תודה על 

אהבת הספורט שלך, אני לומד ממך מהי דבקות במטרה", "תודה על השמחה שלך, אני  

 משתדל בזכותך להביט על הכל בעין טובה". 

 קיימו מספר סבבי 'תודה'.

)או תכונות ותחומי עניין(, שלו,  . בקשו מהתלמידים לכתוב על מדבקות שתי תכונות אופי,2

ולהדביקן על החולצה. התלמידים יסתובבו באופן חופשי בכתה לצלילי השיר, ותוך כדי 

הליכה יבחרו לעצמם בן זוג אשר שונה מהם בתכונות ובתחומי העניין. כל זוג ישב לשיחה 

(: מה  קצרה בה ישאלו זה את זה שאלות אודות התכונה/התחביב שלהם )המוגדרים כשוני 

הוא אוהב בתכונה? כיצד היא באה לידי ביטוי? מה היא מאפשרת לו? מתי נח לו אתה?  

 האם לפעמים קשה אתה? 

בקשו מהתלמידים לענות על השאלות, לתת דוגמאות ולהסביר. לסיכום השיחה יאמרו  

 התלמידים זה לזה מה למדו ומה הם לוקחים עמם מהדיון. 

 קיימו מספר סבבים כאלה.

 

מויות של בובות בצבעים שונים והכינו מראש גזרי נייר, חומרי יצירה שונים, צבעים  . גזרו ד3

 ומספריים. 

כל תלמיד יבחר לעצמו בובה מנייר לפי הצבע המתאים לאישיותו, ועליו יוסיף במלל   •

 וביצירה מופשטת מרכיבים נוספים המאפיינים אותו. 

כיף שיש המון חברים בכל  המורה יתלה בריסטול גדול בכתה ובמרכזו הכותרת, "איזה •

 מיני צבעים", ומסביבה ידביקו התלמידים את הבובות שעיצבו. 

 :לסיכום

 שנוצרה. החברים בתמונת מתבוננים כשאנו בנו עולות  ומחשבות תחושות  אילו •

 שלנו.  הכתה על  התמונה מספרת מה •

 הלמידה. תהליך  בסוף חשים אנו מה •

 התחזק.  מה התחדש? מה נעלם? מה •

 



 טוביםחברים 

 אהוד מנורמילים: 

 צוף פילוסוף לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

  ועל חברים בין ושונות שוויון על וכן חברות, של משמעותה אודות שיח מזמן זה שיר

 טובה מחברות הרווחים

 במליאה  שיח

 הוריך  את  לבחור יכול לא "אתה

 אחותך  את  ולא אחיך את לא

 חבריך  את  לבחור יכול אתה אבל

 אותך"  לבחור יכולים והם

 מהם היתרונות שיש באפשרות לבחור חברים?  •

 כיצד אתם בוחרים את חבריכם?  •

 מה משפיע עליכם כשאתם בוחרים חבר?  •

 אלו תכונות כדאי שיהיו בחבר טוב?  •

 אלו תכונות מסייעות לכם להיות חברים טובים יותר?  •

 מה הכי חשוב בין חברים?  •

 אמיתי.   תארו את ההרגשה כשיש לכם חבר •

האם הרווחים האלה   העתיקו מהשיר את כל מה שמעיד על הרווח מחברות טובה. •

 מוכרים לכן מחוויות אישיות שלכם עם חבריכם? ספרו ושתפו. 

האם יש רווחים נוספים, )על אלה המופיעים בשיר(, בחברות טובה אותם אתם חווים?  •

 אם כן מהם? 

 אני  זה אני אבל  טובים, חברים  "אנחנו

 הוא  זה והוא

 בפנים  וגם בחוץ שווים

 הוא".  קצת ואני אני הוא לפעמים אך

 במה חברך ואתה דומים? ובמה אתם שונים?  •

 מתי טוב להיות "אני זה אני והוא זה הוא"?  •



 מתי נכון להיות "אני קצת הוא והוא קצת אני"?  •

 ספרו על חוויה/מצב בו "אתה הוא אתה והוא זה הוא".  •

 חוויה/מצב בו "אתה קצת הוא והוא קצת אתה". ספרו על  •

 ולבלוע  לשתוק צריך  לא "אני

 ומבלבל,   מציק לי שכואב מה

 ולשמוע  להשמיע כבר יכול אני

 בליל"  וגם ביום גם שעה בכל

 תארו את הכאב ואת הבלבול כשמשהו מציק. 

 האם תמיד קל לשתף חבר בכאב? 

 בכם? אלו תכונות נדרשות לחבר כדי שתוכלו לשתף אותו בכא

 אלו תכונות מסייעות לכם להיות שותפים לכאבו של חבר? 

 מה אתם מרגישים לאחר ששיתפתם חבר בכאב אישי שלכם? 

 מה אתם מרגישים כאשר חבר משתף אתכם בכאבו? 

  

 חבר   לך "כשאין

 חסר"  שמשהו  מרגיש אתה

 למה לדעתכם חשוב שלכל ילד יהיו חברים? 

 מה חסר כשאין חבר? 

 

 חבר  למצוא/לרכוש קל תמיד לא

 ספרו על מצב בו לא היה לכם קל למצוא חבר )כגון במקום מגורים חדש וכד'..(.

 כיצד הרגשתם? ספרו על נקודת הקושי. 

 כיצד התמודדתם? במה/במי נעזרתם? 

 

 היום:  מבטכם מנקודת

 עצות כיצד לרכוש חברים.  5כתבו 

 שתפו את חבריכם לכיתה והשוו בין העצות השונות. 

 מה התחדד? מה התחדש?



 הפעלות 

 . בקשו מהתלמידים לבחור אחת מהמשימות הבאות: 1

 לחבר ולאייר קומיקס על חברות טובה.  •

כוס  1כוס כבוד,  1וחצי כוס נאמנות, 1לכתוב 'מתכון' לחברות טובה )כגון:  •

 הקשבה וכד'...( 

 ולכתוב את התקציר בגב הספר. לעצב כריכה לספר ששמו "חברים טובים"  •

דיון במליאה ובררו עם התלמידים אלו תפיסות ביחס לחברויות . קיימו 2

 התגלו/התבססו/התחזקו במהלך הלימוד והיצירה? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יותר 

 יהונתן גפןמילים: 

 יצחק קלפטר  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 שאין בדברים גם שהיא, כפי המציאות קבלת בין ההבדל על לשוחח מאפשר זה שיר

 בנו. ותלוי שניתן מה את לשנות להשתדל הרצון לבין לשנות, ביכולתנו

 במליאה  דיון

 שיש  מה עם לחיות "נלמד

 אחר  דבר נחפש לא

 ונבקש  נמשיך אבל

 יותר". -אחת  תפילה מילת

 . בררו עם התלמידים: 1

 איזה ניגוד קיים בין שתי השורות הראשונות לשורות הבאות לאחריהן? 

 ללמוד לחיות?  עם מה כדאי לנו 

 אילו דוגמאות ניתן לתת למצבים קיימים בהם אנחנו אמורים 'להסתפק במה שיש'? 

 אלו תחושות צפות בכם כאשר מבקשים מכם 'להסתפק במה שיש'? 

 האם קל או קשה לקבל את המציאות כפי שהיא?

 קרובים?  יותר נהיה  "מתי

 ונוותר?  שנרגיש עד

 טובים להיות רוצים כולם

 יותר."  היה אפשר אבל

 . בדקו עם התלמידים: 2

 מה אנו אמורים להשתדל לשנות?  •

 מה עלינו לעשות כדי להיות יותר קרובים זה לזה? •

 איך נרגיש כשנהייה קרובים יותר? מה נרוויח?  •

איזו תחושה מעבירות מילים אלו? האם אתם מסכימים עם   -"כולם רוצים להיות טובים" •

 האמירה? 

 הקשבה"  יותר אהבה, "יותר



ו את השיר עד סופו עם התלמידים ובקשו מהם לכתוב מהם המצבים/ התכונות/  . קרא 3

הערכים, אותם הם רוצים לחזק ומהם הם רוצים 'יותר'. לאחר הכתיבה במחברת בדקו  

 עם התלמידים: 

 האם יש מכנה משותף לרשימה שכתבו? מהו?  •

אותו מכנה  האם יש מצבים/ ערכים/תכונות שהיו רוצים להוסיף לרשימה אשר גם להם  •

 משותף? אילו מהם היו רוצים לחוות באופן אישי יותר מכל? 

מהם המצבים/תכונות/ ערכים עליהם היו מוכנים לוותר? כאלו אותם היו פחות מעוניינים   •

 לחוות? 

 האם יש להם מכנה משותף? מהו?  •

 בקשו מהתלמידים לשתף את חבריהם ברשימת ה'יותר' וה'פחות' שהוסיפו.  •

  

 בזוגות שיח

בקשו מכל תלמיד בתורו לבחור היגד אחד מה'יותר' או ה'פחות' שבשיר, עליו ישוחח עם  

 חברו תוך התמקדות בדגשים הבאים: 

 מה משך את תשומת ליבך בהיגד זה? מדוע בחרת בו?  •

 האם אתה מזדהה/מתנגד? •

 אלו שאלות יש לך עליו? מה לא ברור? מה היית רוצה לדעת עוד?  •

 ותר/פחות ממנו? מה כדאי לעשות כדי שיהיה י •

 איך זה ייראה כשיהיה יותר/פחות ממנו.  •

 הבא דוגמאות להתנהלות אישית או כללית עם המצב/התכונה/הערך אותו בחרת.  •

  

 אישית התבוננות

 בקשו מכל תלמיד לכתוב:

 איזה תכונה/הרגל שלי הייתי רוצה יותר? 

 כיצד יבוא הדבר לידי ביטוי כשיהיה מהם יותר? 

 תכונה/הרגל שלי הייתי רוצה פחות? מאיזה 

 כיצד יבוא הדבר לידי ביטוי כשיהיה פחות? 



 מה הפעולות שעלי לבצע כדי לגרום לשינוי? 

  

 כיתתית פעילות

 גדולות:   תיבות שתי שולחנכם על הניחו

 תיבה אחת בצבע ורוד עליה כתוב 'יותר' 

 תיבה אחת בצבע אפור עליה כתוב 'פחות' 

  2-דברים מהם לדעתו כדאי שיהיה 'יותר' בכיתה ו  2ובו רשומים כל תלמיד יכתוב פתק 

 דברים מהם לדעתו כדאי שיהיה 'פחות'. 

 המורה ידגיש כי ברוח השיר, מדובר בהתנהלות/ערכים/מצבים שבין אדם לחברו. 

 בהם. הכתוב את ללוח ויעתיק הפתקים את יפתח המורה

ב התלמידים כדאי שיהיה  מהרשימות תקבל תמונה הכוללת את הדברים מהם לדעת רו

 בכיתה 'יותר', לעומת רשימת ה'פחות' . 

 סמנו בעיגול את חמשת הדברים שקיבלו את מירב התמיכה ל'יותר ול'פחות'. 

 ו'( -ד' )כיתות קבוצות 5-ל  תתחלק הכיתה

 'פחות' לדיון.  -'יותר' ומה  -כל קבוצה תקבל ערך/הרגל/תכונה/מצב מה

 להפחית מערך/הרגל/תכונה/מצב זה? מדוע אנו חושבים שכדאי לחזק או 

 כשיהיה יותר/פחות? כיצד יבוא הדבר לידי ביטוי 

 באילו פעולות יש לנקוט כדי להגיע למצב הרצוי? 

 מה כל אחד מאיתנו יכול לתרום? 

 נציג מכל קבוצה ישתף בתובנות ובהצעות במליאה. 

 ג'( -)א'  נמוכות כיתות

 יתקיים דיון כנ"ל במליאה בתיווך המורה. 

  

 

 

 



 שירת העשבים

 נעמי שמר על פי רבי נחמן מברסלב מילים: 

 עמי שמרנ לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 האדמה פני  על ופרט פרט בכל הקיים  הייחודי הניגון אודות שיח מזמן זה שיר

  ונבנה מושפע אותו, הסובבים ולניגוני שלו לניגונו המקשיב שהאדם, כך ועל )מהותו(,

 מהם

 הטבע  בחיק-לשיר  הכנה פעילות

בקשו מהתלמידים להצטייד בכלי כתיבה ומחברות וצאו עימם לשדה/יער/חורשה סמוכים  

 שבחרתם כדי לקיים את הפעילות. 

. בקשו מהתלמידים לעצום עיניים ולשבת בשקט כמה דקות ולהאזין לקולות הטבע:  1

 רשרוש העצים, הפרחים, הדשא, העשבים, ציוץ צפרים, זמזום חרקים וכו'. 

 . בקשו מהתלמידים לכתוב: 2

 אלו קולות שמעתם כשהקשבתם לטבע? 

 אילו רגשות מתעוררים בכם כשאתם בחיק הטבע? 

 בה לקולות הטבע? כיצד משפיעה עליכם ההקש

 לו היו הצמחים יכולים לדבר, מה היו אומרים? 

 "כי האדם עץ השדה" באילו מובנים אפשר להשוות בין הצומח לאדם? 

 

במקרים שבהם אין בקרבת בית הספר מקום מתאים לצאת אליו, אפשר לקיים פעילות זו 

בחיק הטבע.  בעזרת דמיון מודרך: המורה יבקש מהתלמידים לעצום עיניים ולדמיין שהם

 אפשר להאזין לקלטת של צלילים מן הטבע. 

 בשיר  עיון

 ועשב  עשב שכל לך "דע .1

 משלו  מיוחדת שירה לו יש

 העשבים  ומשירת

 רועה"  של ניגון נעשה



האדם(.  –השיר מתמקד בייחוד שיש לכל פרט על פני האדמה )דומם, צומח, חי וכמובן 

וה"ניגון" הוא הסמל של הייחוד הזה.  לכל פרט מאפיינים ייחודיים משלו שהם מהותו, 

 העשבים בשיר זה הם עשבים כפשוטם אך גם דימוי לבני האדם. בקשו מהתלמידים:

 לקרוא את השיר עד סופו. 

 לשייך לבית המתאים בשיר את ההיגדים האלה:

טוב ויפה להקשיב לשירת העשבים ולהתבונן ביופיים המיוחד. השהייה בטבע  

 בהשתוקקות, רצון וגעגוע.ממלאת את הלב 

 מתאים לבית _________. 

לכל פרט יש ייחודיות משלו וכך גם לכל רועה. כשהרועה מקשיב לשירת העשבים  

 הניגון שלו )הייחודיות שלו( מושפע מהניגון שלהם.

 )וכך גם כל אדם, כשהוא מקשיב לסובב אותו הוא מושפע ונבנה ממנו(.

 מתאים לבית _________. 

א בשמחה ותשוקה בזכות שירת העשבים האדם מתחבר לטבע  כשהלב מתמל 

ולאדמה וכמובן גם לעצמו. מתוך כך הוא מתחבר גם לארץ ישראל, שאליה הוא  

 שייך ואז הארץ מאירה אותו באור גדול. 

 מתאים לבית _________. 

האם מוכר לכם מצב שבו הניגונים )הייחודיות( של הסובבים אתכם משפיעים עליכם?  

 כיצד? 

 מוכר לכם מצב שבו הניגון שלכם משפיע על הסביבה? כיצד?  האם

. "דע לך כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה  2

 שם" )ר' נחמן מברסלב, המקור לשירת העשבים( 

כיצד בחייכם הפרטיים משתנה "הניגון שלכם" ממקום למקום? חישבו על מקומות  

גון הבית, בית הספר, מועדון, בית של סבא וסבתא וכד'( מה גורם  חשובים בחייכם )כ

 לשינוי הזה? 

 מה מעוררת בכם החשיבה על כך שהייחודיות של כל אחד ואחת משפיעה ומושפעת? 

 הייחודיות של כל אחד ואחת: -. "ניגון של הלב"3

 מדוע לדעתכם השתמשה המשוררת במטאפורה "ניגון" כדי להביע מהות וייחודיות? 

שבו על ניגון/כישרון/כוח, שמאפיין אתכם בצורה בולטת. איך התגלה כישרונכם,  ח

 שבכם?  ה"ניגון"



 כיצד ובמה עזר לכם ניגונכם הייחודי במהלך חייכם?  •

 האם אתם זוכרים משפט שאמרו לכם בקשר לכישרון/כוח/ניגון שיש בכם? •

 אילו רגשות מציפה בכם החשיבה על ה"ניגון" המיוחד שלכם?  •

 יצירתית  עבודה

 "משירת העשבים נעשה ניגון של רועה". 

 הכינו חומרי יצירה: ז'ורנלים, דפים צבעוניים, שאריות בדים ,צבעים, דבק וכו' 

 ראשונה   הפעלה

 בשיר שלנו קיימת השוואה בין אנשים לצומח )עשבים(. 

 *מה הייתי? -בקשו מהתלמידים לברר עם עצמם : לו הייתי עץ/פרח/שיח/צמח  •

תלמידים לשים לב למראם, תכונותיהם האישיות, תחומי העניין בקשו מה •

כוחותיהם, כישרונותיהם וכד', ולחפש מאפיינים דומים   שלהם,

 בעץ/פרח/שיח/צמח שבחרו.

 בקשו מהתלמידים ליצור עץ/שיח/פרח/צמח המתאים לדמותו.  •

 שנייה  הפעלה

ועשב יש לו ניגון  תלו בריסטול בכיתה וכתבו בחלקו העליון: "דע לך שכל עשב  •

 הדביקו על הבריסטול במעגל את היצירות שהכינו התלמידים. מיוחד משלו".

 

 : במליאה

 בחירת העצים, הפרחים או הצמחים.  בקשו מהתלמידים להסביר את •

בקשו מהתלמידים לשתף מה הרגישו וחשבו בתום תהליך הלמידה והיצירה   •

ואודות "הניגון" המשותף שהתקבל  אודות "הניגון" המיוחד של כל אחד ואחת, 

 מחיבור של כלל הניגונים.

  

 

 

 

 



 כיוון אחר

 אודי דוידי: ולחן מילים

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 שונים  עולמות בין חיבור ועל אחדות על וקבלה, סובלנות על שיח מזמן השיר

 1  נספח מצורף

 בקבוצות  עבודת

  לעבודה:  מקדימה משחק פעילות

 18למשחק מילים והיפוכן והכן כרטיסי מילים לכל קבוצה, סה"כ  נספח)למורה: העזר ב

  כרטיסי מילים/ ביטויים.

הנחו אותם לשחק  כרטיסיות מילים/ ביטויים מתוך השיר.   הסבירו לתלמידים כי לפניהם

מילים והיפוכן.  -את זוגות הכרטיסים המתאימים זה לזה   את משחק הזיכרון ולמצוא

בקשו מהם לתת דוגמא למצב/מקרה מחייהם אשר יתאים לזוג הביטויים 

"פעם קרה לי  -להתייאש  -לשאלה כיצד הרגישו. לדוגמה: לראות את האופק   ולהתייחס

ייאוש ובחוסר תקווה, אבל בן המשפחה שלי  שבן משפחתי חלה במחלה וכולם שקעו ב

המשיך להיות חיובי ומלא תקווה והקפיד לראות את האופק. הרגשתי תקווה וגאווה  

  בכוחות שבן משפחתי גילה."

ניתן לכוון את התלמידים להתייחס לכרטיסיות ההפכים שהתאימו בהשלמת המשפט:  

 "פעם קרה לי.."( 

 ו מהם לשתף זה את זה בקבוצות קטנות. קראו יחד עם התלמידים את השיר, ובקש

  ככה שלנו הספינה  על נושבות  "רוחות .1

  מטרה  בלי חותרים לשם, אחר לכאן, מושך אחד    

  ביחד נמשיך נכון, זה  את נכוון בוא    

 יבשה".  כבר מעט עוד הכל, אחרי    

אוהבים בספינת  ב"ספינת הכיתה שלנו" ילדים רבים, דומים ושונים... שתפו: מה אתם 

הכיתה ומה מאתגר בה? מדוע כדאי ונחמד ללמוד בכיתה אחת עם ילדים הדומים לכם 

 בתחביבים ובהתנהגויות, ומתי זה יוצר אתגר וקושי? 

ספרו על מקרה בו הרגשתם שאין הסכמה/ יכולת   -"אחד מושך לכאן, אחר לשם"

 לא מתקבל  להחליט יחד בכיתה או בקבוצה? כיצד מרגיש מי שדעתו או רצונו

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/2019/99rig_att(002)s.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/2019/99rig_att(002)s.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/2019/99rig_att(002)s.docx


 בכיתה/ קבוצה? 

ספרו על מקרה בו קיוויתם להגיע כבר ל"חוף מבטחים"...   -"עוד מעט כבר יבשה" •

 לסיים תהליך/מסע, להרגיש בטוחים, רגועים. 

ציירו את ספינת כיתה. מי על הספינה? לאן היא שטה? מיהם המורים/ המבוגרים   •

לצאת למסע? מה המצטרפים למסע? אילו תפקידים ותנאים נדרשים בכדי 

  התפקידים אותם לוקח כל שותף? איזה תפקיד הייתם רוצים אתם עבורכם?

  

  האופק את כאן לראות אפשר מקום "מכל .2

  התמונה של אחר כיוון רואה אחד כל אך    

  היופי כל את  יטריד לא השוני    

 לנשמה"  להקשיב  אחי, נשכח, לא אם    

מה דעתכם על משפט זה? מתי מצב בו כל אחד   -התמונהכל אחד רואה כיוון אחר של 

 רואה אחרת את הדברים, הינו מצב מקשה ומתי מצב מקדם וחיובי דווקא? 

  במה אתם שונים מחבריכם? במה אתם דומים להם?

השלימו את המשפט: פעם אני וחבר/ה שלי לא הצלחנו להגיע להסכמה/ להחליט ביחד על 

 משהו ו...

  

  הפחד כל את ישטוף "כשהגל .3

  קדומה דעה מכל ונקיים זכים נישאר אז    

  יחד שלנו הספינה זו הכל אחרי    

  נכונה"  דרך אל אותה נוביל בוא אז    

ספרו על מקרה בו חשבתם משהו על מישהו, וגיליתם כי טעיתם. מה הבנתם על   •

  אותו ילד/ אדם? כיצד הרגשתם כשטעיתם לגביו?

 כיצד הגל ישטוף את הפחד? ומדוע קיימת תחושת פחד כשביחד?  •

מהי   -אז בוא נוביל אותה אל הדרך הנכונה"  "אחרי הכל זו הספינה שלנו יחד, •

לדעתכם הדרך הנכונה שהספינה צריכה להגיע אליה? תנו דוגמא מחיי היומיום  

 של כיתתכם. 

בות מלוות  שתפו במקרה בו אתם הייתם אילו שהובילו? אילו תחושות ומחש •

 תחושת הובלה? 



שתפו במקרה בו אתם הייתם מובלים? אילו תחושות ומחשבות מלווה תחושה בה   •

 אתם מובלים? 

 

  השמיים אל נביט  בוא "אז .4

  התשובה את  ביחד ונבקש    

  שניים אנחנו הכל אחרי    

  תקווה רוצים לטוב, מייחלים    

  שלך מהעולם שלי מהעולם    

 האהבה"  דגל את נניף    

מהם היתרונות ומהם החסרונות, לדעתכם, במציאת פתרון   -" אחרי הכל אנחנו שניים"

 בשניים/ יחד עם חבר? ספרו על מקרה שימחיש את דעתכם.

 מה תרצו לכתוב עליו, לחרוט בו?  מהו דגל האהבה לדעתכם?

לצייר  הכינו דגל אהבה קבוצתי. החליטו יחד מה תירצו לכתוב על הדגל, מה תרצו 

עליו, מהם הצבעים שתרצו לעצב בהם את דגלכם, למי או למען מה הייתם מגישים/ 

  מקדישים דגל זה?

מדוע לדעתכם שמו של השיר הינו "כיוון אחר"? מהו הכיוון האחר שמתכוונים אליו 

  בשיר?

  

 ובמליאה  בקבוצה  מסכמת פעילות

י הקבוצה )למשל: לכל ערכו יחד על גבי דף את רשימת הדומה והמשותף בין כל חבר

חברי הקבוצה עיניים חומות, כל חברי הקבוצה הינם ילדים בכורים, כל חברי הקבוצה  

 משתתפים בחוג ספורטיבי, כל החברים בקבוצה מבקרים בתנועת נוער( 

  פריטים המשותפים לכולכם. שיותר כמה מצאו

זו קבוצה  הגישו את רשימת הפריטים למורה ללא שמות, ובקשו מחבריכם לנחש באי

 מדובר. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אני ואתה 

 אריק אינשטייןמילים: 

 מיקי גבריאלוב לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

  נוסף,  אדם  עם   אדם  של  היחד,   של   כוחו על   שיח מאפשר   ואתה"  "אני השיר 

 כולם.  את  אחריהם  שיסחפו 

  

 העולם  את  נשנה ואתה אני

מה קורה לי כשאני עם עוד מישהו? אני מרגיש/ה שיש לי יותר כוח והשפעה? האם שניים  

באמת יכולים לשנות את העולם? האם לדעתכם מדובר בחוויה מרגשת של תחושת 

 יחד? האם עשייה קטנה משותפת יכולה להפוך למשמעותית מאוד? בה

 כולם כבר  יבואו אז ואתה אני

אני ואתה, יכולים לסחוף המונים? את    -אחרים יראו ויצטרפו? שניים אם טוב לי ולך, אולי 

 כולם? 

 מה צריך להתרחש כדי שכולם יבחרו ללכת אחריי? 

 לפני, קודם זה את אמרו

 העולם. את נשנה ואתה אני - משנה לא

שאמרו וידעו לפני? האם ניתן לחדש ידע?   אז מה אם אמרו את זה קודם? מה המשמעות

 וח? האם ידע הוא כ

 מהתחלה ננסה ואתה אני

כשאנחנו ביחד יותר קל להניע תהליך, משימה חדשה? מדוע מהתחלה? מה שהיה קודם  

נכשל? לא היה טוב מספיק? אולי היינו רוצים אחרת? היה טוב אך אנו מבקשים ביחד  

 שיהיה טוב יותר? 

 נורא, לא זה דבר אין רע, לנו יהיה

עמו קושי? כמה ואילו כוחות יש לנו ביחד האם אנחנו מודעים לכך שכל שינוי נושא 

 להתמודד עם קושי? אם יהיה לנו רע , מדוע זה לא נורא? 

 יכולתי..  אילו – מהתחלה ננסה ואתה אני

 בקשו מכל תלמיד לחשוב על נושא אחד שבו היה רוצה לחולל שינוי.



תי למען  )יכול להיות נושא חברתי, התנדבותי, למען חבר/ה, למען קהילה, כל רעיון יציר

 מישהו/משהו(. 

 כתבו על הלוח כמה שאלות מנחות לחשיבה, דוגמת: 

 במה הייתי רוצה לעשות שינוי?  •

 מהיכן נבט הרעיון לצורך בשינוי?  •

 מי ייהנה מהשינוי?  •

 אילו יכולות ותכונות יש לי כדי לחולל את השינוי שבו בחרתי?  •

 במי אני יכול להיעזר כדי להצליח לחולל את השינוי?  •

 בים אני נדרש כדי לחולל את השינוי?לאילו משא •

 מה יכולות להיות המכשלות שלי בדרך לשינוי?  •

 מי ארצה שיצטרף אלי?  •

 כשיתחולל השינוי, כשאצליח... מה ארגיש?  •

 מתחיל? אני  איך ..כולם כבר  יבואו אז ואתה אני

עליו לחלק את העוגה בהתאם לזמן  –כל תלמיד מקבל עוגה שהיא "עוגת הזמן שלו"  

 שהוא מייחד לכל אחת מהפעולות האלה:

 כמה זמן אני ישן?  •

 כמה זמן אני נמצא בבית הספר?  •

 כמה זמן אני מכין שיעורי בית?  •

 כמה זמן אני מבלה עם חברים?  •

 כמה זמן אני עוסק בתחביבים?  •

 כמה זמן אני עוזר להורי בעבודות הבית?  •

 כמה זמן אני מבלה עם המשפחה ?  •

 כמה זמן אני עם עצמי?  •

 זמן אני עוסק בפעילות קהילתית או תרומה התנדבותית כלשהי? כמה  •

לאחר שכל תלמיד יחלק את העוגה האישית שלו, יציגו התלמידים בקבוצות קטנות את  

 עוגות הזמן שלהם. התבוננו בחלוקת הזמן האישי של כל אחד/ת מכן/ם:

 כמה זמן אתם עוסקים בפעילויות למען?  •

 האם אתם מרוצים מנתון זה?  •

 בר שלכם למשך הזמן שאתם בוחרים לייחד למעורבות קהילתית? מה ההס •



כמה זמן הייתם רוצים שיושקע בתחום  –בעוגת הזמן האידיאלית של הקבוצה שלכם  •

 המעורבות בקהילה? 

  זה אלא ששורד, הוא ביותר האינטליגנטי או ביותר החזק "לא אמר: דרווין צ'ארלס

  לשינוי". ביותר הטובה בדרך המגיב

 ה כוונתו של צ'ארלס דרווין? למה היית •

 מה זה בשבילכם/בשבילנו להגיב טוב לשינוי?  •

 מה הם התנאים הנדרשים לחולל שינוי? האם חוזק פיזי/נפשי? יכולת?  •

 מיהו בעיניכם אדם/תלמיד שביכולתו לחולל שינוי?  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כולנו זקוקים לחסד

 נתן זךמילים: 

 אילן וירצברג לחן:

 לשיח רגשי, עיבוד והפעלההצעות 

 והן המקבלים הן האדם, בני לכלל הנתינה של הגדולה חשיבותה אודות שיח מזמן השיר

 להתקיים יכול אינו העולם אשר המרכזיים המרכיבים כאחד החסד משמעות ועל הנותנים,

 בלעדיהם

 נספח  מצורף

 טובה מרובה, צדקה, מעשה אהבה ונדיבות לב ) אבן שושן (.   -חסד 

 במליאה  לדיון אפשרויות

       . השיר פותח במילים "כולנו זקוקים לחסד", כלומר: כל בני האנוש זקוקים לחסד, הן 1

 המקבלים והן הנותנים.

 אילו תחושות ומחשבות עוברות בכם נוכח מילים אלו?  •

 באיזה מובן זקוק האדם הנותן לחסד?  •

 מה מקבל האדם הנותן מהנתינה?  •

 החסד אליו הוא מתכוון.  . בבית הראשון מסביר המשורר מהם מאפייניו של2

 כתבו את השורות במחברת.  •

 מתוך הכתוב: איזה מין ההגדים מדבר אליכם במיוחד?  •

 מדוע? מה הוא מעורר בכם? 

 מה מרגיש המקבל כשהוא זוכה לחסד שכזה?  •

 מה מרגיש הנותן?  •

 ספרו על חוויה אישית שלכם כנותנים או כמקבלים. אילו רגשות ליוו את החוויה?  •

 "כולנו רוצים לתת רק מעטים יודעים איך...". 3

האם אתם מסכימים עם קביעה זו? האמנם כולם רוצים לתת? האם באמת רק  •

 מעטים יודעים איך? 

. צריך ללמוד כעת" אומר נתן זך בשירנו, ובשירה "לתת" אומרת המשוררת חמוטל בן  4

 זאב: "עוד תלמד לתת לתת" 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/nispachim/hesed.docx


 האם אפשר ללמוד לתת? כיצד?  •

 צריך ללמוד על הנתינה כדי שהיא תהיה נתינה נכונה ומיטיבה? מה  •

ספרו על חוויה של נתינה/קבלה בה חשתם כי הייתה החמצה וכי יש מקום ללמידה   •

 ולשיפור. מה היה שם? מה הייתם עושים היום אחרת? 

. "שיש לכל זה טעם גם כשהטעם תם": כדי להדגיש את חשיבותו של מעשה החסד 5

עבר לרגע הנתינה עצמו, משתמש המשורר במשחק מילים עם המילה לטווח הארוך, ומ 

 "טעם". 

 טעם= תחושה, הרגשה. 

 טעם= משמעות, סיבה. 

 מה פירושה של המילה "טעם" בכל אחת מהפעמים?  •

 עבור מי הטעם "לא תם"? המקבל? הנותן? שניהם?  •

מש . "בואי ואראה לך מקום...": הפזמון החוזר אינו חוזר במדויק. בכל פעם משת 6

 המשורר בדימוי אחר כדי לתאר את מקום החסד.

 מה המכנה המשותף לדימויים?  •

 מה מבקש המשורר לומר לנו באמצעותם?  •

 ראשונה:  הפעלה

 בקבוצה:  הפעלה מקום": לך ואראה "בואי .1

 במהלך השיר מתאר נתן זך מהו מקום בו שרוי חסד. 

 בקשו מהתלמידים למלא, כל אחד באופן אישי במחברתו, את הטבלה הבאה   •

    נספח  לכתוב יש למורה קישור  להוסיף הקובץ בסוף הנספחים בדף מצורפת)   

 (, ולהוסיף דימויים משלהם.1 מספר    

 בקשו מהתלמידים לשתף זה את זה, בתחושותיהם לאחר מילוי הטבלה ולהסביר   •

 זה לזה, על הרעיונות והדימויים הנוספים עליהם חשבו.     

 הנחו את התלמידים בקבוצה לסכם בקצרה מהם מאפיינים של מקום בעל חסד.  •

 : הבאים בדגשים קבוצתי דיון ערכו •

 האם בכיתה שלנו יש מקום של חסד?  •

 באילו מובנים?  •

  ובאילו עלינו להשתפר כקבוצה? אילו מאפיינים אנחנו מעוניינים לשמור כקבוצה  •

 מה כל אחד מאתנו יכול לתרום כדי להפוך את הכיתה למקום בו קיים יותר חסד?  •



בקשו מהתלמידים לגבש הצעות מעשיות, על מנת שהכיתה תהפוך למקום בו מתקיים  •

  –אישיות ספונטניות בין התלמידים, מעשי חסד קבועים בכיתה חסד )דוגמאות: מחוות  

כגון ביקור חולים או לימוד משותף, מבצעים חד פעמיים מחוץ לכיתה ולביה"ס, התנדבות 

 קבועה של הכיתה בביה"ס או מחוצה לו וכד'(. 

 ערכו דיון במליאה:  •

 כיצד אתם מרגישים לאחר העבודה בקבוצה?  •

 קבוצתי? מה נתתם ומה קיבלתם בתהליך ה •

  

 אישית  עבודה שנייה: הפעלה

בקשו מהתלמידים למלא את טבלת הדימויים. חלקו לתלמידים פתק אותו ימלאו באופן   .1

 ( ואספו את הפתקים מהתלמידים...נספח מצורףאנונימי, ) 

. קראו את הפתקים, שתפו את הכתה וערכו דיון במליאה )נקודות לדיון מפורטות בסעיף  2

1 ) 

 שלישית:  הפעלה

 קבוצתית  עבודה נופל...": אשר צל כמו שזורחת, שמש "כמו

 )מומלצת כפעילות סיכום לנושא( 

לצורך עבודת יצירה תלת ממדית, אספו מראש: בריסטולים, ניירות מסוגים שונים,   •

 פלסטלינה/חמר, מיכלי פלסטיק, גזרי עץ וכד'...

 נתן זך דימה את החסד ל"שמש שזורחת" ול"צל אשר נופל".     

דימוי נוסף, אשר בעיניהם יכול לסמל את מחוות החסד.  בקשו מהתלמידים לחשוב על  •

הנחו את התלמידים לשתף בקבוצה אודות הדימויים עליהם חשבו ולבחור יחד דימוי  

 קבוצתי אחד. בקשו מהתלמידים לפסל את הסמל שבחרו ולתת לו כותרת. 

 הקימו עם התלמידים תערוכה בה יוצגו העבודות. •

מה שאלות, עליהן יצטרכו לענות הצופים בתערוכה.  הנחו את התלמידים להכין בקבוצה כ  •

 למשל:

 מדוע לדעתך בחרנו בסמל זה לתאר את החסד? •

 אילו אסוציאציות עולות בך למראה דגם זה?  •

 אילו תחושות, חוויות וזיכרונות הוא מעלה בך?  •

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/nispachim/hesed.docx


 מה התחדש לך? מה הפתיע אותך?  •

 איזו עמדה פנימית הוא מבסס בך כלפי החסד?  •

  תת לחברי הקבוצה על הבחירה והעבודה?איזה משוב תרצה ל •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 צל ומי באר 

 יורם טהרלבמילים: 

 לוי שער לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  ושל  שלנו לצרכים  הקשבה  ועל  הדדית  ערבות על   שיח מאפשר   באר"  ומי   "צל השיר 

 זולתנו: 

 מה הם "מי באר"? ומה הוא "הצל"? 

הם מקורות הכוח שלי, התמיכה שלי, מה ממלא אותי? מה מרענן אותי? אותנו  מה   - באר מי

 כקבוצה, ככיתה? 

מי מגן עליי? איפה נוח לי לנוח? האם אני/אנחנו יכולים לספק לעצמנו צל? האם צל  – הצל

 הוא דמות משמעותית לי, או אולי אני יכול לשמש צל בשביל מישהו אחר? 

 ? צל  או באר מי בנמצא כשאין מרגיש/ים אני/אנחנו איך

מי הם הנכנסים? האם תמיד נוח לי להכניס למרחב האישי שלי  – הנכנסים" ברוכים "תמיד

אורחים? האם אני תמיד פנוי להכנסת אורחים? מהי חשיבות הכנסת האורחים? כיצד אני  

 מרגיש כשאני מארח בביתי, בכיתה? דומה לי/שונה ממני? 

מה אני בוחר לראות וממה אני   – מקשיבים" הכאל בימים העיניים, את  עוצמים "לא

מתעלם, עוצם עיניים כדי לא לראות. למה לפעמים אנחנו בוחרים שלא לראות? באילו ימים  

יש לי   ומצבים אנו כן מקשיבים? מה היא האחריות שלנו כלפי הקשבה לחברינו לכיתה?

 לי אחריות לכך? כיצד אני יכול להקשיב ולעזור, האם יש  -  חבר/ה לכיתה שקשה לו/ה

מדוע אני  –  להישאר" יוכל עולם ועד ייכנס חרש בדלת, ייכנס חרש נופלת, שסוכתו "מי

 צריך להיכנס בשקט? 

 להיכנס?  האם אני מתבייש בצורך לקבל עזרה? באיזו דלת אני בוחר

 חשיבותה של הושטת עזרה לצד היכולת לקבל עזרה. 

 פנות לעזרה? מי מושיט לי/לנו עזרה ולמי אנו מרגישים בנוח ל

 מתי אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להושיט עזרה למי שסוכתו נופלת? 

האם אנחנו יכולים לתמוך רק כאשר נופלים או גם במערכות יחסים שבהן יש מקום להקשבה, 

 לחברות, לפרגון ולהצלחה? 



הערכים שבהם תאמינו, המעשים שתבחרו לעשות, הם אלה שייבנו   – שבנינו"  הבית "זה

 תיד האישי והחברתי במקומות שבהם תבחרו להיות ולחיות.את הע 

 עיסוק במשפט זה יעורר דיון על תחושת האחריות האישית. 

מה משמעות השער? איפה מותקן שער? בפני מה/י הוא פותח?  – ייסגר" לא שוב "והשער

 סוגר? שומר? מגן? תוחם? 

 למה חשובה בשיר הפתיחות ולמי? 

 

 :פתוח/סגור במילים הקשורות במטאפורות רב עיסוק יש בשיר

 "השקדייה פורחת", "לב פותח", "ברוכים הנכנסים";  – פתוח

 "לא סוגרים את הבריח" "והשער שוב לא ייסגר"  – סגור

כל אחד מכם נושא עמו חוויה סגורה או פתוחה. אתם מוזמנים לחשוב על סיפור, על חוויה  

 לשתף. השיתוף יכול להיות באמצעות: או על הרגשה אישית אחת שכזו שבה תרצו 

 מלל •

 ציור  •

 תנועה /ריקוד  •

 צילום  •

 תמונה  •

 סרטון  •

 כתיבה אישית  •

 שיר אחר שמזכיר לי את ההרגשה  •

 מקרה שחוויתי  •

 דמות מסוימת  •

מה קרה השבוע )אצלכם בבית, אצלנו בכיתה, במדינה,  – אקטואליים לנושאים חיבור

 והתנהגויות המוזכרות בשיר? בעולם..( שמזכיר לכם התנהלות 

 לתלמידים יוצגו כרטיסיות ובהן ערכים ומושגים שונים:  - ומושגים ערכים משחק

 התלמידים יבחרו ביחד רק את הערכים/מושגים שיש להם ביטוי בשיר. 

 ניתן לחלק לקבוצות וכל קבוצה תציג את הערך/המושג שבחרה. 

לכיתה   חמשת הערכים/המושגים החשוביםניתן לארגן תחרות בין הערכים, ולבחור את 

 בעקבות השיח על השיר.



ניתן לבחור ערך/מושג מנצח/מוביל לשבוע שבו נשים לב להתנהגות שלנו בהקשר לערך  

 שלמדנו.

)בנק ערכים ומושגים: חברות, נתינה, הכנסת אורחים, אדיבות, אהבה, אהבת המולדת, 

קיום,  -, בין אדם לחברו, בריאות, דואחדות, אחריות, אמונה, אמפתיה, בחירה, ביטחון

הגינות, הגנה, הגשמה, הכרת תודה, הזדהות, הישגיות, החלטיות, הנאה, הסתגלות,  

התנדבות, התמסרות, ויתור,    הסתפקות במועט, הערכה, הצלחה, הקשבה, התמדה,

חוכמה, חוכמת חיים, חמלה, חריצות, חשיבה, ידע,  זיכרון, חופש בחירה, חיים, חינוך,

כבוד, כיבוד  זמה, יושר, יושרה, ייחודיות, יסודיות, יעילות, יציבות, יצירתיות, ישירות,יו

האדם, כנות, למידה, מחויבות, מחילה, מנהיגות, מסורת, מסירות/מסירות נפש,  

משפחה, נאמנות, נדיבות, נתינה, סבלנות, סובלנות,   מעורבות, משמעת עצמית,

עקביות, פשטות, פתיחות, צדק, צמיחה, צניעות,  עזרה לזולת, ענווה, עצמאות,  סליחה,

 תמימות, תקווה, תרומה חברתית(. קבלה, קדושת החיים, שותפות, שייכות, שלום,

ננסה לבנות בכיתה שלנו ארגז כלים לערבות הדדית, לחברות ועזרה   – כיתתי כלים ארגז

 נבחן ביחד אילו כלים יהיו בארגז הכלים הכיתתי שלנו?  הדדית.

 . וכולם מזהים, מכירים ומשתמשים בו בשגרה –י בארגז כלי שמצו •

 כלי שנעלם לנו בזמן האחרון והיינו רוצים למצוא אותו יחד. •

 ו. כלי שבזמן האחרון נשחק והיינו רוצים ללמוד איך להשחיז אות •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נחמה

 רחל שפיראמילים: 

 נורית הירש לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

  יכולתו על וכן ומורכבים קשים  חיים מצבי עם התמודדות אודות שיח מאפשר זה שיר

 ולהתנחם.  לנחם כוחות, למצוא האדם של

יש לשים לב לתלמידים שחוו אבדן קרוב במהלך חייהם או שחווים בימים אלה מחלה 

 קשה של בן משפחה וכד'.

 במליאה  ושיח לדיון

 - . "לכאורה עסקנו בשלנו"1

 כביכול... לעומק, לבדוק בלי ראשון,  במבט -לכאורה

 מדוע רק לכאורה עסקנו בשלנו?  •

 - . "בלי לבקש גדולות ונצורות" 2

 אבי קורן נתן דוגמאות לדברים פשוטים וטבעיים שאנו מבקשים שימשיכו להתקיים: 

 "את הגשם תן רק בעתו ובאביב פזר לנו פרחים,

 "ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים....

תנו דוגמאות נוספות לדברים קטנים ויומיומיים שהיינו רוצים שימשיכו לעד. אילו   •

 תחושות עולות בנו כשאנו נזכרים בדברים אלו? 

 - . "שלוה מופרת וכבר אחרת ואין טעם לכסות כי בפתח נכנסות התמורות"3

טבע האדם הוא להאמין בטוב ובכך שהוא יהיה מנת חלקו לנצח. אנו מאמינים שאם  

שה טוב יקרו לנו דברים טובים ולכן מובנת הנטייה "לכסות", לא לראות ולהכחיש  נע

 ה יכול להתאפשר לנו כשאנו לא "מכסים"? מ ש"בפתח נכנסות התמורות...".

 על איזו עמדה פנימית מעידה שאלה זו?  -. "מאין כוחות לשאוב?"4

 היכן מחפש האדם את מקור הכח הראשוני?  -. "זה בזו נביט" 5

מה רוצה המשוררת לומר לנו על כוחו של הזולת בעזרה בהתמודדות עם מצבי 

 משבר? 



 - . "לפעמים אני, לפעמים אתה" 6

 לעולם לא -הכלל בחיי וגם והפרט, האדם בחיי וירידות עליות יש  -בעולם  חוזר  "גלגל

 ניבונכון(.  אופיר )נעמן חוסן"

אילו תחושות ומחשבות עולות בנו נוכח ידיעה זו, שכל אחד מאתנו עלול לחוות במהלך  

 החיים מצבים קשים? 

נו. אילו סוגים של "נחמה" כולנו זקוקים לעידוד ולנחמה כשעצוב ל - . "כה זקוקים לנחמה"7

נסו להיזכר במצב בו הייתם מנחמים או מנוחמים. מה היה שם? מה צריך   אתם מכירים?

 לקרות כדי שתהיה "נחמה"? 

מדוע   מה מסמלים "בערת הקיץ" וה"בית"? -. "מי שחווה את בערת הקיץ ליבו לבית" 8

מה   נו "בית"?אילו תחושות מעורר ב לדעתכם בחרה המשוררת דווקא דימויים אלה? 

 קורה לנו כשאנו חוששים שה"בית" בסכנה? 

אילו משאלות, בקשות ותפילות עולות בנו כשאנו חושבים   -. "על מה יתפלל עד סתיו?"9

  מה מחוללת בנו התפילה? על מצבים ואירועים קשים שעלולים להגיע?

 הפעלות 

 לשאוב?"  כוחות "מאין .1

הם מגדירים כאירוע קשה, לחזור לאירוע  להיזכר באירוע אותו  בקשו מהתלמידים  •

זה ולהיזכר ברגשות ובמחשבות שליוו את האירוע. בקשו מהם לכתוב בקצרה  

 במחברת דברים העולים בזיכרונם. 

 כל תלמיד בתורו יספר על האירוע בו נזכר ועל המחשבות והרגשות שנלוו אליו.  •

 ר מהכיתה. את הפתקים עם השמות; כל תלמיד יקבל פתק עם שם של חב  חלקו  •

בקשו מהתלמידים להכין על גבי דף, משהו נותן כח ומחזק לתלמיד שאת שמו  •

קיבלו )ע"י ציור, כתיבת משפט, שורה משיר, גזירה והדבקה של תמונות ומילים  

 וכד'(. 

 בסבב, כל תלמיד ייתן לחברו את ה"כח" שהכין לו ויסביר לכל את בחירתו.  •

כתבו על בריסטול, שיישאר קבוע בכתה, את כל ה"כוחות" שעלו מדברי  •

 התלמידים, ויתקבל מעין "מאגר כח גדול" של כל הכתה. 

 בקשו מתלמידי הכתה לומר איך הרגישו לתת ולקבל את הכוח.  •

. את אותה פעילות ניתן לקיים כאשר כל תלמיד ישתף את חבריו באירוע משמעותי  2

 שחווה 



 ו דברים הסתייע כדי להתמודד ולצאת מחוזק מהאירוע?מה עזר לו? באיל

כתבו את כל הכוחות על הלוח/בריסטול ובקשו מהתלמידים לומר באילו עוד כוחות  

 יוכלו להיעזר מהיום, מה עוד יוכלו לאמץ כמשאב מסייע. 

 סתיו":   עד יתפלל מה "ועל .3

  התפילות השכיחות ביותר הן תפילות של בקשות והבעת משאלות:

   התפילה האישית שלכם? מהי •

 בקשו מהתלמידים לנסח תפילה אישית הנכונה להם ל'כאן ועכשיו'. •

האנשים, החפצים,   -"ליבו לבית": שאלו את התלמידים מהו ה"בית שלהם" •

 הסביבה, היקרים לליבם ומה היו רוצים לבקש בתפילה עבורם. 

 מה היו רוצים לבקש עבור עצמם?  •

 רוצים לבקש בתפילה? האם יש עוד משהו אותו היו  •

אספו את התפילות מהתלמידים ושמרו אותן עד סוף השנה. בסוף השנה חלקו   •

 אותן לקריאה מחודשת. 

 האם יש משהו מתוך התפילה האישית אותו אתם רוצים לשתף עם חבריכם?  •

 איך אני מרגיש עכשיו לאחר כתיבת תפילתי האישית?  •

שי כלשהו? האם היא מחזקת  מה מחוללת בי התפילה? האם היא גורמת לשינוי אי •

 אותי? נותנת לי כח? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אנשים טובים 

 נעמי שמר: ולחן מילים

 

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 לפקוח אותנו ומזמין בה, חיים שאנו החיובית האנושית הסביבה אודות שיח מזמן זה שיר

 בדרכנו פוגשים שאנו הטובים באנשים ולהבחין סביב להביט עיניים,

 לשיר  הכנה עבודת

 ראשונה:  חלופה

 נהלו שיח במליאה סביב הנקודות האלה: 

 הם בעיניכם "אנשים טובים"? י מ •

 כיצד בא לידי ביטוי הטּוב שלהם?  •

 מהו מעשה טוב?  •

 אילו מעשים הם עושים?  •

 האם פגשתם אנשים כאלה? איפה? מתי?  •

 האם גם אתם אנשים טובים?  •

 ספרו על מעשה טוב שראיתם.  •

 ספרו על מעשה טוב שעשיתם.  •

 אילו תחושות ורגשות צפים בכם כשאתם חושבים על אנשים טובים?  •

 שנייה:  חלופה

אספו כתבות עיתונאיות על מעשי חסד, מפעלי צדקה, התנדבויות, תרומה משמעותית   .2

 וכד' והביאו לכיתה לעיונם של התלמידים, נהלו שיח במליאה: 

 מה המשותף לכתבות אלה?  •

 למדים מהן על אנשים טובים שחיים בינינו? מה אתם  •

 מה מצא חן בעיניכם במיוחד? מדוע?  •

 של אנשים טובים ומעשים טובים?   האם תוכלו להביא עוד דוגמאות •

 אילו תחושות ומחשבות צפות בכם כשאתם קוראים את הכתבות הללו?  •

 



 במליאה  ושיח דיון

 ָסִביב ִתְסַתְכלּו  ָהֵעיַניים ֶאת ִתְפְקחּו 

 ָאִביב  ְוִנְכָנס ָהחֹוֶרף ִנְגָמר ָוָׁשם ֹּפה

 מה אנו מתבקשים לראות? למה עלינו לשים לב?   -"תפקחו", "תסתכלו", "תגידו" 

 באיזה מובן מסמלת עונת האביב את האנשים הטובים? 

 ִלְהיֹות  ָיכֹול לֹא ֶזה ֶׁשָכל ִלי ַתִגידּו  ַאל

 זה"? למה הכוונה ב"כל 

 מדוע יש נטייה לומר ש"זה לא יכול להיות"? 

 ַהֶדֶרְך  ְבֶאְמַצע טֹוִבים ֲאָנִׁשים

 ְמֹאד  טֹוִבים ֲאָנִׁשים

 ַהֶדֶרְך  ֶאת יֹוְדִעים טֹוִבים ֲאָנִׁשים

 ִלְצעֹוד  ֶאְפָשר ְוִאָתם

 על איזו דרך מדברת המשוררת?  •

 כיצד מאפשרים האנשים הטובים את הצעידה הבוטחת בדרך?  •

זכורה לכם חוויה שבה אדם טוב עזר לכם להתמודד עם קושי שנתקלתם בו   האם •

 בדרך? 

 ספרו כיצד עזר אדם זה? מה נתן לכם? מה אמר לכם?  •

 פגשתם אותו היום מה הייתם רוצים לומר לו?  לו •

 ָׁשָנה  ֵמָאה ֵבן  ֵסֶפר ִלי ָקָנה  ֶאָחד  ִאיׁש

 ַמְנִגיָנה  בֹו ֶׁשֵיׁש ִכּנֹור ָבָנה ַאֵחר  ִאיׁש

כל אחד מהאנשים הטובים שבדרך נותן מתנה סמלית משמעותית אשר תורמת להצלחה 

 שלנו בחיים. 

 ג וכתבו בכל שורה לאיזו מתנה הכוונה:-קראו את בתים ב ו 

 מתנה המסמלת זהות אישית ________________  •

 מתנה המסמלת התמודדות וכוח ______________  •

 המסמלת מורשת ושייכות ______________ מתנה  •

 מתנה המסמלת חלום ותקווה ________________  •

 מתנה המסמלת ביטוי אישי _________________  •

 מתנה המסמלת שפע וברכה ________________  •

 איזו מהמתנות הללו היית רוצה לקבל? מדוע? 



 כיצד תעזור לך מתנה זו לצעוד בדרך? 

 ַהֶדֶרְך... ְבֶאְמַצע טֹוִבים ֲאָנִשים

 ְמֹאד... טֹוִבים ֲאָנִׁשים

 ְלאֹות  ְמַחִכים ַהֶדֶרְך ֵאם ַעל ֲאָנִשים

נדירים? האם צריך לחפש הרבה כדי למצוא אותם? או שמא הם    האם האנשים הללו

 נמצאים ביננו ואנחנו צריכים רק לפקוח עיניים כדי לשים לב ולראותם? 

 הטובים נמצאים בדרככם?  מה מעוררת בכם הידיעה שהאנשים

 הפעלות

 ג:-א כיתות

 חלקו לתלמידים בריסטול/קרטון ביצוע בצורת לב.

 *שהוא הכי אוהב,לכתוב אותה על הלב ולקשט.  בקשו מכל תלמיד לבחור שורה מהשיר

 *בקשו מכל תלמיד להקדיש את הלב שהכין למכר/בן משפחה היקר לליבו.

הלב לאחד מחבריו בכיתה, יש לערוך הגרלה כדי אם המורה מחליט שכל תלמיד יקדיש את *

 שכל תלמיד בכתה יקבל לב מקושט.

  

 ו:-ד כיתות

הודיעו לתלמידים כי הם נבחרו לסייע לעמותה חדשה שמטרתה לעזור לנזקקים ושמה  

 "אנשים טובים באמצע הדרך".

בקשו מהתלמידים לסייע בגיבוש הקמפיין השיווקי של העמותה ובמסגרת זו לעצב  •

את הלוגו של העמותה ולהתאימו לחולצות המתנדבים/ לעצב הזמנה לאירוע 

 השקה/ לביים קליפ שיווקי קצר וכד'.

 לאחר סיום ההיערכות השיווקית בקשו מהתלמידים:

 להציג את המוצר שהכינו בפני הכיתה. •

 לתאר כיצד הרגישו במהלך העבודה. •

 לספר מה היו השיקולים שהביאו להחלטות שקיבלו?  •

 האם הם מרוצים מהתוצר?  לציין •

לשתף את חבריהם במחשבות ובתחושות שלהם בסוף תהליך היצירה והלמידה   •

 אודות "אנשים טובים באמצע הדרך". 



 תודה

 עוזי חיטמןמילים: 

 סיורגו דאלאר לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

הפשוטים והיומיומיים  שיר זה מזמן שיח אודות חשיבות הכרת התודה, תוך התבוננות בדברים 

 המרכיבים את חיינו, ומעניקים לנו את היכולת להתקיים

  במליאה ושיח לדיון •

 שבראת  מה כל על "תודה

 נתת"  שלי מה על תודה

 תודה על כל מה שקיים, גם מה שלא ניתן דווקא לנו.

 האם ומדוע חשוב להודות גם על דברים שנמצאים בסביבה ולא שייכים דווקא לי?  •

 נותנים לנו הבריאה והיקום כולו? מה הם מאפשרים לנו? מה  •

 נתת"  שלי מה על "תודה

בהמשך השיר מפורט על אלו דברים אנו אמורים להודות: על אור עיניים, חבר או   •

 שניים, שיר קולח ולב סולח. קראו בית דומה שנכתב בשינוי קל:

 "תודה על כל מה שבראת 

 תודה על מה שלי נתת 

 על אור יקרות 

 ם עשרות חברי

 על שירים לרוב 

 ועל לב כה טוב" 

מה ההבדל בין שני הבתים? מה ההבדל בין הדברים המופיעים בבית שבשיר לבין   •

 אלו שמפורטים בבית הזה? 

 על אלו דברים, לדעת המשורר, עלינו להודות?  •

 מדוע אנו אמורים להודות על דברים אלו?  •

 קיים"  אני "שבזכותם

 דברים אלה? הסבירו את דבריכם.האמנם אנו קיימים בזכות  •

 ילד  של  צחוק "על



 התכלת  ושמי

 חם   ובית אדמה על

 לשבת  פינה

 אוהבת  אישה

 קיים"  אני שבזכותם

האם הבית הזה ממשיך באותה הרוח של הבית הקודם? הסבירו והדגימו את  •

 דבריכם.

 האם אתם בוחרים להודות על הדברים הפשוטים והיומיומיים בחייכם?  •

 הדברים השגרתיים שבחיינו משפיעה על רגשותינו הפנימיים?  כיצד ההודיה על •

 מה תפקידם של הדברים האלה בחיינו?  •

 אושר  של  יום "על

 ויושר  תמימות

 שנעלם"   עצוב יום על

 מה גורם ליום להיות שמח או עצוב?  •

 מדוע אנו מודים על יום שמח ועל יום עצוב שנעלם?  •

ת כאן? האם הן תכונות מיוחדות מה דעתך על התכונות, "תמימות ויושר", שמוזכרו  •

 ונדירות או שמא תכונות בסיסיות שאמורות להיות חלק מהאישיות של כולנו? 

 

 קרא את תפילתה של המשוררת לאה גולדברג: 

 הלל  ושיר ברכה שפתותי את "...למד

 ליל  ועם בוקר עם זמנך בהתחדש

 שלשום  כתמול יומי עלי יהא לבל

 הרגל". יומי עלי יהא לבל

 המשוררת מבקשת ללמוד להודות על כל יום ויום כדי שימיה לא יהפכו למובנים מאליהם.

 האם תפילתה דומה לשיר שלנו?  •

 האם תמיד קל לנו להרגיש הכרת תודה?  •

 כיצד נגביר את תחושת הכרת התודה בחיינו?  •

 שנתת"  מה כל על "תודה

 מדוע לדעתכם הנמען , אליו מכוונות כל התודות, לא מוזכר בשיר?  •



 קראו את הדברים הבאים:

  להיות לנו שגורמת היא התודה הכרת אלא תודה מכירי להיות לנו גורם אושר  "לא

 )אלברט קלארק(.  מאושרים"

 האם אתם מזדהים עם חשיבתו של אלברט קלארק? הסבירו ונמקו את דבריכם.  •

  

 הפעלות

 תודה":  "הכרת מזוודת .1

שבלונה של המזוודה וקרטונים להכנת המזוודות, היערכו לפעילות: הביאו לכיתה קרטון 

)לשיקול המורה בהתאם לזמן העומד לרשותו(, ניירות צבעוניים ופלסטלינה בצבעים  

 שונים. 

(, אותה יקשטו  15X8X8בקשו מהתלמידים ליצור מזוודה מקרטון, )מומלץ גודל  •

 ועליה יכתבו "הכרת תודה".

חומריים, רוחניים, רגשיים   -יהם בקשו מהם ליצור מפלסטלינה דברים שונים מחי  •

 עליהם הם רוצים להודות.   -קטנים או גדולים 

ניתן להוסיף פתקים מנייר לצורך כתיבת דברים שהילדים יתקשו לפסל 

 מפלסטלינה.

בסיום העבודה בקשו מהתלמידים לשתף במליאה במה שהכינו ולספר למי ברצונם   •

חיים ,חפץ -אלוקים, טבע, יקום, בעל לומר תודה על כל אחד מהדברים ,)אנשים, 

 וכד'(: 

 מה אתם מרגישים כשאתם נושאים מזוודה זו?  •

אלו תחושות ומחשבות עולות בכם על כל מה שזכיתם בחיים? )דברים פשוטים   •

 ושגרתיים ודברים מיוחדים יותר(. 

 תודה":  "הכרת פנקס .2

קסים יכתבו, "הכרת  חלקו לתלמידים פנקסים אישיים אותם יעטפו ויקשטו. על כריכת הפנ

 תודה". 

שעות במהלך היממה.  3-4בכל דף בחלקו העליון ידביקו ציור של שעון ועליו יסמנו  •

 בערב(. 20:00אחרי הצהריים,   17:00בצהריים,  13:00בבוקר,  7:30)למשל: 

 בכל שעה שסומנה יכתבו למי/למה הם רוצים להודות בשעה זו ביום.  •



ו, )בפגישה/ שיחה טלפונית/ כתיבה/ שיחה  כשתגיע השעה יגידו תודה למי שכתב •

 דמיונית וכד'(. 

 בחלק התחתון בדף יכתבו בכמה מילים למי הודו ומה היה תוכן השיחה. •

 כך יעשו במשך שלושה ימים.  •

 את התלמידים כיצד לנהל את השיחה ומהם מרכיביה: הנחו 

 אני רוצה להודות לך על... •

 להרגיש...העזרה/הדבר שנתת/שאתה נותן לי גורם לי  •

 בזכות העזרה/הנתינה הזו... •

 זה משפיע עלי בכך ש... •

 חשוב לי שתדע ש... •

בקשו מהתלמידים לשתף זה את זה בחוויות אישיות ולספר במה תרמה להם   •

 העצירה מהעשייה היומיומית ואמירת התודה. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יד ביד 

 תלמה אליגון רוזמילים: 

 רוני וייס לחן:

 רגשי, עיבוד והפעלה הצעות לשיח 

 אחדות מתוך ביד", "יד מהליכה שנוצרים  והעוצמה הכוח אודות שיח מזמן זה שיר

 ה"ביחד״   ליצירת ושותף הקטן חלקו את  תורם פרט כל  כאשר פעולה, ושיתוף

 לשיר  הכנה עבודת

 קיימו עם התלמידים משחקים במעגל בהם התלמידים נותנים ידיים זה לזה:

 ו'( - לכיתות א'. )מתאים 1

 התלמידים יעמדו במעגל ויתנו ידיים זה לזה.  •

 אחד התלמידים יעמוד בתוך המעגל וינסה לפרוץ את המעגל ולצאת החוצה.

המשימה: התלמידים מנסים למנוע ממנו לצאת מהמעגל מבלי לעזוב ידיים )אם  

התלמיד מצליח לצאת, ייכנס למעגל חבר אחר הקרוב למקום ממנו נכנס התלמיד 

  עגל(. למ

 ו'( - . )מתאים לכיתות ד'2

 התלמידים יעמדו במעגל ויתנו ידיים זה לזה.  •

 על זרועו של אחד התלמידים יושחל חישוק. 

המשימה: יש להעביר את החישוק בין כל התלמידים העומדים במעגל מבלי לעזוב 

 ידיים. 

 ו'( - . )מתאים לכיתות ד'3

 ו ידיים זה לזה. התלמידים יעמדו במעגל עם הפנים לתוך המעגל ויתנ •

 המשימה: כל התלמידים יפנו את הגב למעגל מבלי לעזוב ידיים.

  

 במליאה  ושיח דיון

 האם היה קל/קשה לבצע את המשימה?  •

 איך הרגשנו כשנתנו ידיים זה לזה?  •



 מה התאפשר לנו בזכות נתינת הידיים?  •

 מה נדרש מכל אחד ואחת מאתנו כשאנו נותנים ידיים?  •

 שימה? מה הרגשתם כשהצלחתם במ •

 איזו ייחודיות יש בהצלחה כאשר נותנים יד ביד?  •

ביד": מטבע לשון המתייחס לשיתוף פעולה. כתבו באילו מובנים התגייסתם  -"יד •

 לשיתוף פעולה כאשר נתתם ידיים לצורך ביצוע המשימות במעגל.

 

. בקשו מהתלמידים להעתיק מהשיר את כל הביטויים המתארים את מה שניתן להרוויח  1

 בזכות ה"ביחד" וה"יד ביד".

 לאיזה מהביטויים הללו אתם הכי מתחברים? הסבירו מדוע.  •

תארו חוויה אישית המתחברת להיגד שבחרתם )לדוגמא: *חוויות שמתחברות   •

ל"קיצורי דרך" והשגת מטרות ביתר קלות בזכות ה"יד ביד", *חוויות שמתחברות  

ל"עמידה מול כל מכשול" בזכות הביחד, *חוויות שמתחברות ליכולת העברת  

 מסרים בקול אחיד ורם "נשירה פה אחד" בזכות הקבוצה וכד'(. 

 

מלבד הידיים מוזכרים  רם". שירנו  אחד פה אחד... בלב לב... אל ולב ביד "יד .2 •

 בשיר איברים נוספים: הלב. הפה.

 מה מסמל הלב?  •

 מה מסמל הפה?  •

 איזו תמונה מתקבלת לגבי תקשורת ויחס בין אישי כתוצאה מנתינת הידיים?  •

 אחד? אלו מחשבות ותחושות מעוררים צירופי הלשון: יד ביד, לב אל לב, פה  •

 מעט  יתן אחד "כל

 יד"  רק יושיט אחד כל

 מה נדרש מכל פרט כדי לקיים את ה"ביחד"?  •

 כיצד נתרם כל פרט מה"יד ביד" וה"ביחד"?  •

 תארו כשרון, כוח, או ידע מיוחד, שאתם מביאים אתכם כפרטים ליחד הקבוצתי.  •

 מה אתם מרגישים כשאתם באופן אישי תורמים לביחד?  •

 מה אתם מרגישים שהביחד תורם לכם?  •



 הפעלה 

הכינו מראש חומרי יצירה: גזרי עיתונים ומגזינים, דפים צבעוניים, מדבקות, צבעים, דבק 

 וכו'. 

 בריסטול.  1/4כל תלמיד יקבל  •

על הבריסטול יצייר התלמיד את כף ידו והזרוע שלו ויעטר אותה בעזרת חומרי   •

 יצירה.

הזרוע שצייר מילה או ביטוי המציין דבר מה אשר  בטוש בולט יכתוב התלמיד על  •

 מתאפשר בזכות נתינת ידיים וביחד. 

כפעולה מקדימה בקשו מהתלמידים לציין ביטוי המדגיש דבר מה אשר מתאפשר   •

בזכות נתינת ידיים וביחד כגון: כוח, אכפתיות, מסירות, קיצורי דרך, התגברות על  

, השגת מטרות, אחדות, אחווה,  מכשולים, הגשת עזרה, עוצמה, יכולת, חיבור

שלום, ערבות, קרבה, העברת מסרים, שיתוף פעולה, תמיכה, תקשורת, תקוות, 

 לא לבד, אהבה, הכל אפשרי, חברות וכד'.

בקשו מהתלמידים לבחור את אחד הביטויים ולהציגו בקול , )ולאחר מכן לכתבה   •

 על כף ידו המשורטטת(. 

כותרת כגון: יד  ות במעגל ובמרכזו כתבועל בריסטול גדול הדביקו את כל הזרוע •

 ביד ולב אל לב", "יחד יד ביד", "יחד כל דבר הולך" וכד'.. 

קיימו דיון מסכם: האם עלו במהלך הלמידה והיצירה מחשבות/תחושות חדשות   •

 לגבי חיבור והביחד בין בני אדם? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הלוואי 

 מילים: אהוד מנור

 בועז שרעבי לחן:

 רגשי, עיבוד והפעלההצעות לשיח 

 קולקטיביות משאלות לצד וכמוסות, גלויות אישיות, משאלות אודות שיח מזמן זה שיר

 והכלל  הפרט חיי בעיצוב המשאלות של כוחן ועל אדם וכבני כעם לנו המשותפות

 לשיר  הכנה עבודת

 משאלה  המציינת מילה - הלוואי

 ולציין: משאלות אישיות   4-5בקשו מכל תלמיד לכתוב 

 מתי אתה מביע משאלה? •

 ממי אתה מבקש?  •

אלו משאלות אתה מבקש? )משאלות הקשורות למשפחה שלך, לבריאות שלך,  •

 לחלומות שלך וכד'..(. 

 מה אתה מרגיש כשאתה מביע משאלה?  •

 את מי אתה משתף במשאלות האישיות שלך?  •

 האם בדרך כלל המשאלות מתגשמות?  •

מעודדים אנשים לבקש משאלה במצבים   בתרבויות מסוימות קיימים מנהגים בהם •

שונים. לדוגמא במהלך כיבוי הנרות הדולקים על עוגת יום הולדת, כאשר רואים  

 כוכב נופל בלילה, כאשר נופל ריס ובזריקת מטבע לתוך באר או מזרקה. 

 כיצד אתה מבין מנהגים אלו? מה דעתך עליהם?  •

 האם למשאלה יש כח או ערך? אם כן, איזה?  •

 לה השפעה על המציאות? כיצד? הסבר את דבריך. האם יש למשא •

  

 במליאה  דיון

 בקשו מהתלמידים לקרוא את השיר עד סופו. 

 אלו משאלות מביע המשורר? )אישיות? לאומיות? חברתיות? אחרות...?(. •

 העתיקו למחברת את המשאלות לפי החלוקה הבאה:  •



 משאלות המביעות בקשה לחיי שלווה.  •

 לאהבה ואחווה בעם שלנו.משאלות המביעות בקשה  •

 משאלות המביעות בקשה לרצון לזכות שוב למה שהיה בעבר.  •

 משאלות המביעות בקשה לשלום בין העמים. •

 משאלות המביעות בקשה לאופטימיות ותקווה.  •

 אלו תחושות ומחשבות מציפות משאלות אלו?  •

האם קיים הבדל בין אופי המשאלות האישיות שלכם, לבין המשאלות המופיעות   •

 שיר? מהו? ב

 האם יש משאלות אשר מופיעות בשיר ומופיעות גם במשאלות האישיות? מהן?  •

 ממי מבקש המשורר את המשאלות הללו?  •

 איזה מסר הוא מעביר דרך משאלות אלה? מה הציפיה שלו?  •

 תנו שם אחר לשיר.  •

 חברו בית חדש והוסיפו אותו לשיר.  •

  

 הפעלות

. )בקשו  ותנועה בפנטומימה קבוצתית הפעלה -תקנה"  יש הזה שלעולם  הלוואי. "1

 מהתלמידים להביא מראש אביזרי תחפושות, בדים בצבעים שונים וכד'(.

 חלקו את הכיתה לקבוצות, והקצו לכל כתה משאלה הכתובה בשיר.  •

בקשו מחברי כל קבוצה לדמיין כיצד ייראה העולם כשהמשאלה תתגשם ולהציג   •

התגשמות המשאלה בפנטומימה או בתנועה )ללא בפני תלמידי הכיתה את 

 מילים(. 

 בקשו משאר תלמידי הכיתה לגלות איזו משאלה שהוגשמה הודגמה בפנטומימה.  •

 קיימו דיון קצר על כוחן של משאלות והשפעתן על עיצוב מציאות חיינו.  •

 יהי".  לו שנבקש "כל .2

 חלקו בלונים לתלמידי הכתה.  •

ת המשאלות האישיות אותן כתבו בפעילות  א בקשו מהתלמידים לחזור ולקרוא  •

 ההכנה לשיר ולבחור את המשאלה המשמעותית ביותר. 

בקשו התלמידים לנפח את הבלונים ולכתוב עליהם את משאלותיהם, )אפשר   •

 לקשט את הבלונים(.



צאו עם התלמידים לחצר בית הספר, צרו מעגל והפריחו את בלוני המשאלות  •

 לים אישיות בשקט כשמפריחים את הבלון(. )ניתן לומר מי האחד לאחר השני,

לאחר מכן, בקשו מכל תלמיד לספר כיצד הרגיש כאשר הפריח את, 'בלון  •

המשאלה'. לחלופין ניתן לבקש מהתלמידים להשלים משפט כגון: "זה היה בשבילי  

 כמו..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 גורל אחד

 צפנת ירוןמילים: 

 שם טוב לוי  לחן:

 רגשי, עיבוד והפעלה הצעות לשיח 

 ושותפות   אחווה בחירה,  על שיח   מזמן השיר 

 בקבוצות:  או  במליאה שיח

 בתים ופזמון.  4בשיר 

 קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף את חברי הקבוצה:

  אחד "גורל .1

  כאן אותנו שם    

 הזאת"  בארץ    

  בארץ הזו"?מה דעתכם על המשפט "גורל אחד שם אותנו כאן,  •

  מהם הדברים אשר לדעתם משותפים לכולם בארץ הזו? •

  מהו גורל עבורכם? כתבו שמש אסוציאציות למילה "גורל". •

 מה אתם חושבים ומרגישים אודות שם השיר?  •

  לברוח "ניסינו .2

  לשכוח ניסינו    

  לעזוב" יכולנו ולא    

שקרה לכם? האם האם קרה גם לכם שרציתם לברוח או לשכוח דבר מה  •

  הצלחתם? שתפו.

מדוע גם כשמנסים "לברוח" מחוויה שאנו עוברים, או לשכוח אותה כאילו לא  •

  קרתה כלל, לא תמיד מצליחים?

)למורה: בקשו מהתלמידים לחשוב על דרכים יעילות שעוזרות להם להתמודד עם  

לצייר או  חוויה לא נעימה שחוו, למשל לכתוב את החוויה/ עיבוד החוויה בכתיבה,  

להביע את החוויה שחוו בתנועה, משחק או כל דרך אמנותית אחרת, לשתף  

מישהו במה שעבר עליי, לבקש עזרה, לחשוב על החוויה ולשאול את עצמם מה  

  עוזר להם להתמודד עמה..(.



דניאל הינו תלמיד הלומד בבית הספר היסודי. בכל יום מגיע דניאל לכיתתו ומנסה   •

ק שמשחקים חבריו לכיתה, אך ללא הצלחה. דניאל  להצטרף לשיחה או משח

מרגיש כי חבריו מתעלמים ממנו, ומחליט לשחק לבד או להישאר בכיתה  

 בהפסקות בכיתה ולקרוא ספר, בתקווה שהבעיה תחלוף או תיעלם. 

מה תציעו לדניאל לעשות כדי לפתור את הקושי במקום "לברוח" או להתעלם  •

 צעות יעילות להתמודדות עם הבעיה. רעיונות/ ה 3ממנו? הציעו לדניאל 

  רחוק "נסענו .3

  לים מעבר    

  טוב לנו היה    

   "משם חזרנו אבל    

האם נסעתם פעם רחוק, אל מעבר לים? שתפו בחוויה.   -"נסענו רחוק, מעבר לים" •

 מה ראיתם? היכן ביקרתם? איך הרגשתם? 

בשהייה מעבר לים/ מחוץ לארץ, ומה  מה על פי חווייתכם היו היתרונות בנסיעה או  •

  החסרונות?

למה הכי התגעגעתם? מיהם האנשים אשר היו חסרים לכם? מהם הדברים  •

 ששמחתם לחזור אליהם?

 ערכו רשימה של הדברים שאתם אוהבים לחזור אליהם.  •

האם אתם מכירים מישהו מסביבתכם הקרובה או ממשפחתכם שנסע לגור בארץ   •

 הפרידה ממנו? מה עזר לכם להיפרד? אחרת? כיצד חוויתם את 

האם יש לכם קרובים או מכרים הגרים מעבר לים )בחוץ לארץ(? כיצד אתם   •

  שומרים על קשר עמם?

אשר נולדו וגדלו בישראל ובוחרים לעבור לגור בארץ אחרת. מהם   –ישנם אנשים  •

הדברים שיוכלו לדעתכם לעזור להם, להמשיך להרגיש שייכים לארץ גם מעבר  

 מה הייתם מציעים לאנשים אלו? מה הייתם אומרים להם?  לים?

 זרה"  באדמה לפרוח ״ניסינו .4

" מהם הדברים הגורמים לכם לפרוח? מהם הדברים שגורמים לכם להרגיש   •

  שאתם מסוגלים להצליח?

מה עוזר לכם להצליח במקום חדש? שתפו בחוויית הצלחה שחוויתם במקום   •

  חדש.



"אדמה זרה"? מתי לדעתם האדמה מרגישה זרה או לא  מה מעורר בכם הביטוי   •

מוכרת? )למורה: חשוב לבדוק עם התלמידים האם מכירים את המונחים זרה,  

  מוכר( –זרות, זר 

 מה מרגישים במקום זר לעומת מקום מוכר? רשמו מילות רגש מתאימות. •

  בקבוצה: מסכמת   פעילות

 שאינם  ואלו  לבחירתנו  נתונים  אשר  דברים  -  ובחירה גורל

. הפירוש המילוני למילה "גורל": מהלך אירועים שנקבע מראש, מבלי יכולת לשנותו.  1 

  אם כך, ההפך מגורל הינו היכולת לבחור,

  ?תבו מהי בחירה עבורכם, ומהם הדברים אשר אתם בוחרים בחייכםכ •

שר הדברים א  מהם הדברים אשר נתונים לבחירתכם ולרצונכם בכיתה? ומהם  •

 ? אינם לבחירתכם ונבחרו עבורכם

 עבורכם? מה היתרונות באפשרות הבחירה, ומה היתרונות במצב בו בוחרים   •

מה הייתם רוצים לשנות בסדר היום שלכם בבית ובכיתה, ומה הייתם משאירים   •

לבחירתם ולהחלטתם של המבוגרים? האם לדעתכם יכול הדבר להתקיים 

 .במציאות? הסבירו

 : להיגדים הבאים )רשמו חמישה פריטים בכל היגד(התייחסו . 2

 דברים שאני יכול/ה לבחור לעשות בבית... •

 חוגים או תחביבים שאני בוחר/ת לעסוק בהם...  •

 התחומים שהבחירה אינה ברשותי... •

 דברים שאני יכול/ה לבחור לעשות בכיתה או בבית הספר...  •

 ,בכיתה או בבית הספר...תחומים או החלטות עליהם אין לי אפשרות להשפיע  •

 הספר   ובבית בכיתה תלמידים   של  ובחירה  אחריות   תחומי  לשינוי  הצעות

ערכו רשימה קבוצתית של חמישה דברים/תחומים שאינם נמצאים כיום בתחום  •

לשנות זאת. הציגו את הצעתכם במליאת    אחריותם של התלמידים והייתם מציעים

  כיתתכם.הכיתה ובקשו משוב מחברי 

בחרו במשותף דבר או תחום בו אתם ככיתה בוחרים לשנות ובנו תכנית משימה   •

 להשגת השינוי. 

 את התוכנית הציגו להנהלת בית הספר. 



 מלאך מסולם יעקב

 יורם טהרלבמילים: 

 נורית הירש לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

 ואיננו  שחסר למי  וגעגוע ובקשות,  משאלות   הבעת על שיח   מזמן השיר 

 בזוגות  או   במליאה שיח

 קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף במליאה או את בן זוגם: 

 .המלאך מגיע לבקר בשעת בוקר מוקדמת, כאשר הדשא רטוב מטל 1

מיהו מלאך עבורכם? מהן התכונות שיש במלאך, אשר לעיתים משתמשים בהן   •

תכונות כאלו ) למורה: טוב לב, רגיש,  3ציינו לתיאור אנשים שהם "כמו מלאך"? 

 אוהב לעזור, מקשיב, תומך..( 

כינוי פיוטי    -האם אתם מכירים את הביטוי "מלאך בלבן"? ) למורה: "מלאך בלבן"  •

לאח/ אחות רחמן/רחמניה(. האם פגשתם במלאכים בלבן )בבתי חולים או  

  במרפאות(?

תכם? האם הייתם ממליצים  מה דעתכם על תפקידם? מה קשה ומאתגר בו, לדע •

 לעסוק במקצוע זה? מדוע? שתפו זה את זה בחוויות אישיות בנושא זה. 

 . מדוע לדעתכם מגיע המלאך בשיר דווקא בשעת בוקר כה מוקדמת? 2

. מה אתם אוהבים לעשות בשעות הבוקר? שתפו זה את זה. ספרו על הפעולות  3

 הראשונות שלכם בבוקר.

 אתם פוגשים בבוקר? מה אתם נוהגים לעשות איתו? . מיהו האדם הראשון אותו 4

תארו אותו    . כיצד נראה המלאך שבא לבקר את הילד בשיר? מהו שמו? מהן תכונותיו?5

 בציור ובמילים והציגו לחברי הקבוצה. 

 . כתבו יחד שיחה בין המלאך לבן הכנפיים, לילד הפוגש אותו בבוקר. 6

הם מספרים זה לזה ומה הם שואלים זה את  . מה אומר המלאך? מה אומר הילד? מה 7

 זה? 



 . מה הייתם אתם רוצים לבקש מהמלאך מסולם יעקב? שתפו 8

. איך הרגיש הילד אשר לא הספיק לדבר עם המלאך, שפרש כנפיו ועף לשמיים? כתבו 9

 שלוש מילות רגש.

 )למורה: עצב, תסכול, כעס, בדידות, החמצה (

משהו למישהו, ולא הספקתם? כיצד   האם קרה לכם פעם שרציתם להספיק לומר •

 הרגשתם? 

  . הילד מבקש מהמלאך למסור פרח לאחיו בנימין, אליו הוא מתגעגע.10

  6או  5איזה מכתב או ברכה הייתם מצרפים לפרח? כתבו יחד ברכה או מכתב קצר, בן 

 שורות, שכתב הילד לאחיו בנימין. 

מיהו האדם? מה אתם    -זה. חישבו על אדם אליו אתם מתגעגעים... שתפו זה את 11

  ?אוהבים בו? מה אתם מתגעגעים לעשות יחד אתו? מה תרצו לומר לו 

למורה: ניתן להציע לתלמידים לכתוב מכתב לאדם אליו הם מתגעגעים, בו הם יכולים  )

לספר לו על עצמם ועל הדברים אליהם הם מתגעגעים בקשר איתו. האדם יכול להיות  

יש לשים לב לתלמידים אשר חוו אבדן  מישהו שזמן רב לא פגשו, או שהלך מבלי שוב.. 

 ( .ותם רגשיתזה לא מכבר, ויתכן ופעילות זו תציף א

 במליאה: מסכמת פעילות 

  היסמין,  מפרחי אקטוף "ופרח

 בנימין".  לאחי שי אותו הבא

למורה: על תלמידי הכיתה לשבת במעגל. על הרצפה במרכז המעגל יש לפזר פרחים,  

 כמספר המשתתפים )אמיתיים או מנייר, לבחירתך(. 

לחשוב על משהו טוב שיש בקשו מכל תלמיד להסתכל על התלמיד היושב לימינו,  •

משהו שהוא אוהב בו, ועליו מגיע לו פרח )התנהגות, תכונת אופי, מעשה טוב   בו,

 שעשה...(.

בסבב, על כל תלמיד בתורו להגיש את הפרח ליושב לימינו, ולציין על שום מה הוא   •

חושב שמגיע לו פרח )ניתן לבקש מהתלמידים להתחיל במשפט "אני חושב/ת 

 גלל..."( שמגיע לך פרח ב

אפשרות נוספת היא לקיים את אותה פעילות כאשר כל תלמיד מגיש גם לעצמו   •

 פרח על משהו שהוא אוהב בעצמו 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המסע לארץ ישראל

 חיים אידיסיסמילים: 

 שלמה גרוניך לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

 גיל  קבוצות   לפי  בקבוצות  ועבודה  הפעלות  בשילוב  בכיתה ולשיח  לדיון חלופות

 2-ישראל  לארץ המסע ; 1-ישראל  לארץ המסע מצורפים נספחים: 

שיר זה מזמן שיח אודות מסע לארץ ישראל בעקבות החלום להגיע לארץ. השיר מתמקד 

 במסעם של עולי אתיופיה, על הקשיים והאתגרים שנערמו בדרכם. 

 יחס ברגישות יתירה לתלמידים מהעדה האתיופית.יש להתי *

 לשיר הכנה  פעילות

 ה"מסע"  בנושא התמקדו 

 הסבירו לתלמידים כי הם עומדים ללמוד שיר המתקשר למושג "מסע" ושאלו: .1

 מהי המשמעות הרגשית שיש למילה "מסע"?  •

 אילו סוגי מסעות הם מכירים באופן כללי?  •

 איזה? לאן?האם הם עצמם עברו מסע כלשהו?   •

 האם הם מכירים אנשים שעברו מסעות? אילו סוגי מסעות?  •

 . חלקו לתלמידים דף מתוך "יומן המסע" שלהם )מצורף בנספחים( 2

 בכיתה  שיח

קראו את השיר ברצף, ובקשו מהתלמידים לבחור שורה אשר גרמה להם להתרגשות   .1

 שת אותם שורה זו.מיוחדת או משכה את תשומת לבם , לסמן אותה ולהסביר מדוע מרג

 . זיהוי מאפייני המסע 2

בקשו מהתלמידים לסמן את הקשיים השונים במסע המתואר בשיר ולהגדיר את   •

אורך המסע וכד'(.   -רעב, "אין סופו לפנים"  -"שק האוכל הדל" -סוג הקושי )למשל

 האם לאחר ההגעה לארץ תמו הקשיים? פרטו.

כֹולָ  • ָתה יְּ ִצִדי היא ָהיְּ ָתה לְּ יְּ הּוִדילּו ה ָ ֵנַע אֹוָתם ֶשֲאִני יְּ ַשכְּ  ה לְּ
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כיצד מרגיש ילד או מבוגר כאשר אחרים מטילים ספק בזהותו האישית, שהוא מאמין בה 

כאשר הטילו ספק    ילדים ומבוגרים, בכל ליבו? כיצד לדעתכם הרגישו העולים מאתיופיה,

 בזהותם האישית שבשמה יצאו אל המסע הקשה הזה? 

רשימה של כל הזהויות המרכיבות את אישיותם: יהודי, בקשו מהתלמידים לערוך  •

חיים, חובב - לב, בן טוב, אח טוב, אוהב בעלי-ישראלי, תלמיד חרוץ, ספורטאי, טוב 

 טיולים וכו'. 

פעם ספק באחת מהזהויות הללו? כיצד הרגישו? מה חוו?  - האם מישהו הטיל אי •

 כיצד פעלו? 

 אר? מה אפשר לומר לדובר בשיר בנוגע לקושי שהוא מת  •

 התגברות על הקשיים  .3

מי או מה עזר לעולים בדרך? באיזה אופן? בקשו מהתלמידים לפרט את הכוחות  •

הפנימיים ואת המשאבים החיצוניים שבהם נעזרו העולים בדרך )התייחסות  

 לדמויות שונות, לאמירות, לחלומות, לאמונות וכד'.( 

במצבים קשים: באילו  בקשו מהתלמידים לספר על אופן ההתמודדות שלהם עצמם  •

 משאבים אישיים הם נעזרים? באילו אנשים הם נעזרים? 

 .הדובר/ים בשיר 4

מה  -מי הדובר בשיר? )יש לשים לב לשינוי הזהות של הדובר בין בית ג' לבית ד' •

 משמעות השינוי?( מה תפקידו במסע? 

ו  בקשו מהתלמידים לדמיין מפגש בינם לבין הדובר/ת בשיר ושאלו מה יאמרו לו א •

 לה על ההתמודדות האישית שלו או שלה במהלך המסע. 

לו היה הדובר בשיר מגיע לכיתתכם, כיצד הייתם מקבלים אותו? מה הייתם  •

 מציעים לו? כיצד הייתם מקלים עליו את קשיי הקליטה? 

 האם תוכלו לשתף את הדובר בחוויה אישית דומה שעברתם?  •

 בשיר  הירח התפקיד המשמעותי של .5

 מהתלמידים לסמן את המילה "ירח" ולציין כמה פעמים היא מופיעה בשיר. בקשו  •

  נספחבקשו מהתלמידים להבהיר את תפקיד הירח באמצעות הטבלה המצורפת ) •

 (.2 מספר
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 ע לשון שבאמצעותו מיוחסות תכונות אנושיות לשאינו אנושי.: דימוי, מטב האנשה •

בשירנו יש האנשה של הירח. באיזה אופן מסייע הירח להולכים במסע? )סיוע  

 גשמי, רוחני(. כיצד הוא עוזר להם לאחר ההגעה לארץ? 

 קראו לתלמידים את הפזמון בשיר "מישהו הולך תמיד איתי" מאת רמי קידר:  •

 רב אך לעת ערב, עם רוח ע 

 עלה נושר לו על גג ביתי 

 אני יודעת, אני שומעת 

 מישהו הולך תמיד איתי 

האם גם אתם חשים לעתים כי מישהו או ַמשהו מלווה אתכם, משגיח עליכם ועוזר   •

 לכם? 

מיהו או ַמהו המלווה? באילו מצבים הוא עוזר? באיזה אופן הוא מחזק אתכם? מה   •

? האם כל אחד יכול ליצור או אתם מרגישים כלפיו? מה הייתם רוצים לומר לו 

 לרכוש לעצמו מלווה שכזה? כיצד? 

 גיל  קבוצות לפי  הפעלות 

בקשו מהתלמידים להכין משחקי חברה אשר יכללו את כל הרכיבים והמאפיינים   •

שפגשו במהלך הלמידה של השיר. לאחר הכנת המשחקים ישחקו תלמידי הכיתה  

 ימים. במשחקים אשר הכינו. ההפעלות ימשכו כמה 

 ד: -א כתות תלמידי

כל תלמיד שתהיה בידו  -)דמויות, קשיים, כוחות, רגשות וכד'(  רביעיות משחק •

 רביעייה יספר על תחושותיו כלפי המושגים שבקלפים שלו. 

: כל תלמיד יכין שני כרטיסים זהים של תמונות או מילים מתוך השיר. זיכרון משחק •

ר התלמיד על תחושותיו לגבי כאשר ימצא אחד המשחקים את הזוג שיצר, יספ

 התמונה או ההיגד שצייר או כתב. 

יפרטו התלמידים את הקשיים והאתגרים במסע מזה   : במשחק זהוחבלים סולמות •

 ואת הדברים שעזרו במהלך המסע מזה. 

 אחדים(  לימים המיועדת )פעילות ו:-ה כתות תלמידי

ויקראו להם "המסע", "סיפור  התלמידים יכינו בעצמם משחקי קופסה עם מסלולי הליכה 

עליה" וכד'. המשחקים יכללו: מטרות ויעדים, אתגרים, קשיים ומכשולים, כוחות ודרכי  

 התמודדות, עצות, מתנות והפתעות לעולים. 



 קום והתהלך בארץ

 יורם טהרלבמילים: 

 יאיר קלינגר לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 והזיקה לארץ האהבה לחיזוק ותרומתו ישראל בארץ הטיול של ערכו אודות שיח מזמן השיר

 אליה

 במליאה  ושיח לדיון

 והווה  עבר .1

קראו את השיר בקול והסבירו לתלמידים כי הכותרת לקוחה מתוך פסוק בספר בראשית,  

שם נאמר לאברהם אבינו "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה" )בראשית יא, יז(. 

וחה מפסוק זה, מבקש המשורר להמשיך כביכול את  באמצעות השימוש בכותרת, הלק

הציווי הבראשיתי לטייל בארץ וכן לחזק את הקשר לארץ ישראל שהתמיד לכל אורך  

 ההיסטוריה של עם ישראל.

 התלמידים:  עם בררו

 אילו תחושות ומחשבות מעורר בכם הקישור לעבר?  •

 כיצד משפיעה תחושה זו על יחסכם לארץ ישראל? •

 בארץ"  והתהלך "קום .2

בשביליה. לפי     המשורר מבקש בשיר זה להגביר בנו את האהבה לארץ דרך ההליכה

 הכתוב בשיר: 

 מה נרגיש ומה נחווה כשנטייל בארץ?  •

 אילו נופים נראה בה?  •

 אילו תחושות עשוי לעורר בנו הטיול?  •

 איך תגיב אלינו הארץ? )בקשו מהתלמידים לצטט מתוך השיר(  •

 מסכימים עם הרעיון של אהבת הארץ דרך הטיולים בה? האם אתם  •

 מה הערך המיוחד של טיול ברגל?  •

לו נתבקשתם לשכנע עולה חדש שהגיע לכיתה לצאת אתכם למסע רגלי של יומיים   •

 בארץ./באחד מאזורי הארץ. מה הייתם אומרים לו?

 



 הארץ"  אותה אכן  "זו .3

 ארץ ישראל.   בשיר קיימת ַהֲאָנָשה )הענקת תכונות אישיות( של

כתבו במחברת את הביטויים שבאמצעותם מעניק המשורר תכונות אנושיות לארץ   •

 ישראל. 

 במה תורמת ההאנשה לרעיון הכללי של השיר?  •

 במה דומה אהבת הארץ לאהבה בין בני אדם? במה היא שונה?  •

מה אפשר לדמות את הטיולים בארץ כשחושבים על אהבה בין אנשים? •  לְּ

 שנאהב את ארצנו? הסבירו מדוע. האם חשוב  •

 הישן"  וחלומנו חלומה  על שומרים "עוד .4

 מהו החלום של הארץ?  •

 מהו החלום שלנו? האם לכל חלקי העם יש חלום משותף ?  •

 האם יש לכם חלום אישי הנוגע לארץ ישראל?  •

 ובמקל"  "בתרמיל .5

 במועט שיש לו. -מטבע לשון )מעין פתגם(: "במקלו ובתרמילו" 

 שימוש במטבע לשון זה בשיר? מה מטרת ה •

 מהם ה"מקל והתרמיל" שלכם כשאתם יוצאים לטיול?  •

 ובמליאה  בקבוצה הפעלות

 ראשונה   הפעלה

בקשו מהתלמידים להביא לכיתה תמונה מטיול משפחתי בארץ, תמונה אשר   •

 מספרת סיפור מיוחד ומעלה זיכרונות נעימים. חלקו את התלמידים לקבוצות. 

מהתלמידים לשתף את חבריהם בקבוצות בסיפורים אישיים אודות הטיולים בקשו  •

המשפחתיים שלהם )כיצד המשפחה מטיילת, באיזו תדירות, מי לוקח חלק 

 בטיולים, חוויות מיוחדות וכד'(. 

 בקשו מהתלמידים להתמקד ַבסיפור המסתתר מאחורי התמונה שהביאו. •

 אהבת הארץ. ערכו דיון בקבוצות: כיצד תורמים הטיולים ל •

בקשו מנציג בכל קבוצה לשתף את תלמידי הכיתה בפרט אחד משמעותי מהדיון   •

 הקבוצתי. 



 שנייה  הפעלה

בקשו מהתלמידים להדביק את התמונה שהביאו על דף ולציין את שם המשפחה,  •

הקשורה    בו, חוויה מיוחדת  מסלול הטיול, מתי הוא התקיים, מי השתתף  את

 בטיול זה וכד'.

תמונות קלסר כיתתי אשר יישאר בכיתה. התלמידים יוכלו לעיין בקלסר, צרו מכל ה  •

 ולתת משוב זה לזה. להגיב 

 יש לשים לב בהפעלה זו לתלמידים שקשה להם לאתר תמונה מטיול משפחתי.  •

 לה  ומחוצה בכיתה פעילות

 ו: -ד לכיתות

 . גבשו ביחד רעיון לטיול כיתתי )מתאים לפעילות הנמשכת כמה ימים(: 1

 נסחו עם התלמידים את מטרות הטיול ותכננו יחד את המסלול הרצוי.  •

 חלקו את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל קטע מהמסלול. •

בקשו מכל קבוצה להחליט על המקומות שבהם תבקר הכיתה בקטע המסלול  •

 שהוקצה לה, ולתכנן הדרכה, הפעלות מיוחדות והפתעות. 

 רשימת ציוד התואמת את התכנון. הדגישו בפני התלמידים כי עליהם להכין  •

. לאחר הטיול קיימו פגישה מסכמת ובררו עם התלמידים אם היעדים שהציבו לעצמם  2

אכן הושגו. כמו כן דונו עם התלמידים על מחשבות ותחושות שהתעוררו אצלם בעקבות 

 התהליך שעברו. 

 

 

 

 

 

 

 



 עוד לא תמו כל פלאייך 

 מילים: יורם טהרלב

 קלינשטייןרמי  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 עמה ולכרות אליה להתקרב הדרכים חיפוש למולדת. אהבה אודות שיח מזמן זה שיר

  פלאיה כל את לשמר ורצון  ברית,

 כיתתי שיח

 בקשו מהתלמידים לקרוא את השיר עד סופו.  .1

למחברת את השורה  בשיר שזורים רגשות רבים כלפי ארצנו. בקשו מהתלמידים להעתיק 

 המביעה:

  -דאגה

 _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________   -אהבה 

 _____________________________________________________   -שמחה 

 _______________ ___________________________________  -התפעלות

 ______________________________________________________  -גאווה 

 ______________________________________________________   -געגוע 

 _______________________________________________________   -צער 

 _______________ _______________________________________   -ענווה

 ______________________________________________________   -קרבה 

 ______________________________________________________   -תקווה

 _______________________________________________________   -עצב

  -כמיהה )רצון עז, השתוקקות(

 ___________________ _______ __________________________________ 

געגוע. גם  -דאגה, קרבה-עצב, תקווה -בשיר יש שימוש במנעד של רגשות, כגון: שמחה 

בדימויים המתארים את הארץ יש מנעד שכזה. בקשו מהתלמידים למצוא דימויים אלה  



 ולתאר את מנעד הרגשות שהם מעוררים. 

 בררו עם התלמידים:

חפץ או בעל חיים   אדם,  לפעמים רגשות שונים כלפי מקום,האם גם אתם חשים  •

 מסוים? כלפי מי? מתי? תארו את מגוון הרגשות שאתם חשים? 

 ממה נובע מנעד הרגשות הזה?  •

האם רגשות מגוונים, ואף מנוגדים, פוגעים במהות הקשר עם הזולת, או שמא  •

 מעמיקים אותו? 

 עמיק אותו? האם מנעד הרגשות פוגע בקשר לארץ? מ -ובשיר שלנו 

ֵצנּו ַהָיָפה...   .2 ֶנת, ַארְּ ט  ַטנְּ ֵצנּו ַהקְּ  ַארְּ

 כיצד מביע המשורר את רצונו להתחבר לארצו?  •

משתמש המשורר כדי לבטא את רגשותיו כלפי הארץ?   סמליים באילו ביטויים •

 העתיקו אותם למחברותיכם )יש ארבעה ביטויים כאלה(. 

 המשורר? האם אתם מזדהים עם רצונותיו ורגשותיו של  •

ָלַאִייְך... כך בחר המשורר לקרוא לשיר. 3  . עֹוד ל א ָתמּו ָכל פְּ

 הביאו דוגמאות לפלאי הארץ, כל אחד על פי חוויותיו והקשר האישי שלו למולדת.

 הפעלות

 האלה:  מהפעילויות  באחת לבחור מהתלמידים בקשו

ָפִרים  .1 ֵדנּו ֶאת ֵריַח ַהכְּ ִבגְּ  ַנִביָאה בְּ

ַפֲעמֹון ִלֵבנּו ָיכּו ָהֲעָדִרים   בְּ

רֹונֹו ֶשל ַאָבא ֶשִלי ֶשָהָיה רֹוֶעה צ אן  ִזכְּ  ַלִשיר ֶזה חֹוֵדר נֹוף ַהִקבּוץ וְּ

יורם טהרלב כתב את השיר מנקודת מבטו של רועה צאן ושזר בשיר תיאורי טבע רבים:  

מזווית ראייה זו )עולה בחרו זווית ראייה אחת וחברו בית לשיר המתאר את האהבה לארץ  

חדש, אדם המתגורר בעיר, תלמיד יליד הארץ, חייל, בעל מקצוע כגון: רופא, בנאי,  

 עיתונאי וכד'...(. 

ֵחק ֵמאֹור ַחָמה  .2 ֶרש, ַהרְּ ֵצל ֲעֵצי ָהח   בְּ

ֶרש ֶאל ֵלב ָהֲאָדָמה  ה ש  ָדיו ַנֶכה פ   ַיחְּ

מחודשת בין העם לבין   השיר מתאר את ימי הקמת המדינה, ימים שבהם נכרתה ברית

 מולדתו. כתבו עוד בית לשיר, המתאר את ארץ ישראל בימינו אנו.



 כתבו מכתב למשורר יורם טהרלב אודות שירו. בדבריכם התייחסו לשאלות האלה :  .3

 כיצד אתם מתחברים לדברים שכתב?  •

 האם התממשו תקוותיו או דאגותיו?  •

ועני יתום"? או שיש מקום להחליף האם המולדת עדיין "ללא תואר" ואנחנו עדיין "צ  •

 דימויים אלה בדימויים אחרים? 

  מה קרה ל"מעט שנותר"? •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אין לי ארץ אחרת

 אהוד מנורמילים: 

 קורין אלאל לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  מתוך באה  היא   אם  גם  ישראל,  לארץ העמוקה האהבה   אודות שיח מזמן   זה שיר

  מההתמודדות  כחלק האקטיבית והעשייה  המעורבות  של  חשיבותן ועל  וכאב,  קושי 

 לתיקון  והשאיפה 

 במליאה ושיח לדיון

 אחרת  ארץ לי "אין

 בוערת"  אדמתי  אם גם

 . אדמתי בוערת: מטאפורה המתארת קושי, עצב, צער ואף כעס.1

 זוהי ארצי.  -גם אם קשה וכואב לפעמים 

 שאנחנו אוהבים אדם, או מקום ללא תנאי? האם מוכרת לכם תחושה כזו,  •

 האם תמיד קל להכריז שאנחנו אוהבים למרות הכל?  •

 מה גורם לנו להכריז הכרזה שכזו?  •

 חודרת  בעברית מילה "רק

 נשמתי"  אל עורקי, אל

. רק השפה העברית )ולא אף שפה אחרת( חודרת לי ללב ולנשמה, ודרך הקשר העמוק  2

 הקשר שלי לארץ.  שלי לשפה אני מבין עד כמה עמוק

 מדוע הזיקה לשפה העברית מבטאת את הקשר העמוק לארץ?  •

 איזה כוח מיוחד יש לשפה החודר לעורקים ולנשמה?  •

 שפה.- אדם - כתוב כמה מילים משלך על המשולש: ארץ •

 רעב  בלב כואב, "בגוף

 ביתי"  הוא כאן

 . מה מוסיפות שורות אלו על השורות הראשונות בבית זה? 3

 נוכח הצהרות אלו? מה אתם חשים  •

  -למרות קשיים, תסכולים, צער ומחלוקות  ספרו על חוויות דומות משלכן בהן  •

 הקשר והאהבה למקומות/אנשים, לא נפגעים. 



 ארצי  כי אשתוק  "לא

 פניה  את שינתה

 לה  אוותר לא

 לה  אזכיר

 באזניה  כאן ואשיר

 עיניה"  את שתפקח עד

 הדובר עובר לעשיה: .4

 י להביע את מחאתו? מה הוא מתכוון לעשות כד •

 באיזו דרך יביע את מחאתו?  •

 האם הוא בטוח בהצלחתו?  •

 איזו תחושת שליחות הוא חש כלפי ארצו?  •

 מה נדרש כדי להיות דבקים במטרה ובטוחים בהצלחה?  •

באלו דרכים אתם נוקטים כדי להתמודד עם מציאות מורכבת? הביאו ושתפו   •

 בדוגמאות 

  לשמור וכיצד? על אלו עקרונות חשוב לדעתכם  •

 אחרת  ארץ לי אין

 ימיה  שתחדש עד

 עיני  את שתפקח עד

. האם תחושת השייכות מותנת בחזרתה של ארצו לימי קדם? )או שמא יש כאן שוב 5

 אמירה בוטחת שזה אכן יקרה?(. 

 כיצד משפיעה נקיטת העמדה, המעורבות והפעולה לשינוי, על הקשר שלנו לארץ?  •

 באופן אישי, מדרכי ההתמודדות של אהוד מנור?מה אתם יכולים לקחת,  •

 הפעלות 

 ג': -א' כיתות

 אחרת"  ארץ לי "אין

 ראשונה הפעלה

 בקשו מהתלמידים לכתוב מכתב אהבה לארץ ישראל ובו יכללו משפטים כגון: 

 ארץ ישראל בשבילי היא... •

 במיוחד אני אוהב בארץ שלנו את... •



 הכי מיוחד בעיני בארץ ישראל... •

 שנולדתי ושאני חי בארץ הזו כי...אני שמח  •

 כשאני רחוק אני מתגעגע בעיקר ל... •

 ו': -ד' כיתות

 שנייה הפעלה

 לה... אזכיר אוותר... לא אשתוק...  "לא

. חלקו את הכתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל מצב מאתגר בסביבתה הקרובה אותו יש  1

 לשנות. 

להביע את מעורבותם ולפעול בקשו מחברי הקבוצה לחשוב באיזו דרך היו רוצים  •

לשיפור המצב. )לדוגמא: כתיבת מכתב, קיום פגישה עם דמות משמעותית, כתיבה 

 בעיתון המקומי, מבצע מ"דלת לדלת" לגיוס תמיכה ציבורית וכד'...( 

 הצעות למצבים מאתגרים:          

 הנגשת בתי עסק לנכים  •

 שיפוץ גני שעשועים  •

 ער בניית מועדונים/ספרייה לילדים ונו  •

 דאגה לכלבים וחתולים משוטטים  •

 דאגה ל לקשישים בודדים  •

 שמירה על הטבע )מניעת סלילת כביש על חורשה וכיוצ"ב(  •

 שלישית הפעלה

 אפשרות נוספת: 

 בקשו מהתלמידים לבחור מצבים אותם הם מעוניינים לשנות ולהציע דרכי פעולה. 

 

 . במליאה: 2

 שנרכשו. בקשו מהתלמידים לשתף בתהליך ובתובנות  •

 מה יוכלו לאמץ בעתיד?  –דונו עם התלמידים בדרכים לשינוי  •

 כיצד משפיעות המעורבות והעשייה על הקשר שלכם למקום?/לארץ/לעם? •

 

 



 שיר בוקר 

 נתן אלתרמןמילים: 

 דניאל סמבורסקי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  ותרומה השתייכות תחושת   המולדת, אהבת  על   שיח מאפשר  בוקר"  "שיר  השיר 

 אהוב  למקום 

 מֹוֶלֶדת, אֹוָתְך, אֹוֲהִבים ָאנּו 

 ּוְבָעָמל. ְבִׁשיר ְבִשְמָחה,

מה המשמעות של לאהוב מולדת? מה גורם לנו לאהוב את המקום שבו נולדנו? מדוע אנו  

 נדרשים לשמחה, לשיר ולעמל במדינת המולדת שלנו? 

 ַהֶמַלח  ָים  ַעד ַהְּלָבנֹון ִממֹוְרדֹות

 ְבַמְחֵרׁשֹות, אֹוָתְך ַנֲעֹבר

מהצפון ועד הדרום, נעבור את המדינה במחרשות, לשם מה? מדוע חשוב לנו להכיר  

 היטב את כל אזורי המולדת שלנו? 

 ָלְך,  ְוִנְבֶנה ָלְך ִנַטע עֹוד ָאנּו 

 ְמאֹוד.  אֹוָתְך ְנַיֶּפה ָאנּו 

 מוכנים לעשות למען מקום שחשוב לנו?  מדוע חשוב לנו יופייה של המדינה שלנו? מה אנו

 ָושַֹבע, ְלהֹוד עֹוד ָלְך ִּנֵתן ַמה

 ְוִנֵתן.  ָנַתּנּו  לֹא עֹוד ָמה

אילו מתנות אנו יכולים להעניק למקום שאנו אוהבים? האם המתנות הן קונקרטיות, או  

 יכולות להיות מתנות רגשיות? 

 ֵמֲאחֹוֵרינּו, ִנְׁשַאר  ָהֶאְתמֹול

 ַלָמָחר. ַהֶדֶרְך ַרָבה ַאְך

האם חשובה לנו ההיסטוריה של המקום שבו נולדנו? האם נכון להשאיר את האתמול  

 מאחור? באילו מצבי חיים אנו בוחרים להתבונן בעתיד ולא בעבר? 

 מדוע רבה הדרך לעתיד?



 ּובֹוֶגֶדת,  ַהֶדֶרְך ִהיא ָקָׁשה ִאם

 קשיים בדרך לאהבת המולדת? האם צפויים לנו  •

 מדוע אנו יכולים לחוש בגידה?  •

 איך אנו מרגישים כאשר בוגדים בנו? באמון שלנו?  •

 מֹוֶלֶדת,  אֹוָתְך, נֹאַהב עֹוָלם ַעד

 ּוֶבָעָמל!  ַבְקָרב ָלְך ָאנּו 

 מה גורם לנו לחוש שעד עולם )תמיד( נאהב אותך מולדת?  •

בור מקום אהוב? האם זה נכון?  מדוע אנו מוכנים לצאת לקרב ולעבוד קשה בע  •

 שווה? 

 מֹוֶלֶדת אֹוָתְך, אֹוֲהִבים ָאנּו 

 מה אני אוהב בארץ מולדתי?  •

 כשאני שומע את השם "ארץ ישראל" מה אני מרגיש?  •

 מה אני עושה למען המולדת שלי?  •

 מה הייתי רוצה לעשות אחרת במולדת שלי?  •

 מה הכי מסמל בעיניי את מולדתי?  •

 שלי  למולדת אישי מכתב/שיר

 כתבו מכתב או שיר למולדת שלי. במכתב או בשיר השתמשו במילים האלה: 

 שלי, שלנו •

 אוהב/ת, אוהבים  •

 בשבילי, בשבילך  •

 אף פעם, תמיד  •

 משמחת אותי, מעציב אותי  •

 למעני, למענך, למעננו  •

 נשנה, תשתנה, נשתנה  •

  ליצור אתה  צריך בחרב. לכבוש או בכסף לקנות אפשר אי "מולדת אמר:  גוריון-בן דוד

 אפיך".   בזעת אותה

 לא בכסף, לא בחרב. מהם המאמצים הרגשיים הנדרשים לגיוס למען המולדת? 

 



 אח יא ראב

 חפרמילים: חיים 

 נורית הירש לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  ישראל, במדינת והקליטה  העלייה  קשיי   על   שיח מאפשר   ראב"  יא  "אח השיר 

  ההתנהגות  כללי  המקום,  בני  מנהגי כשהחוקים, מוכר  שאינו חדש  למקום  ובהקבלה

 מוכרים  לא  תנאים  עם  ולהתמודד להסתגל יכולת  מצריכים   חדשים,   והתנאים 

 יודע לא פה עושה אני מה

 שואל  אני בכלל, פה זה מה

הפתיחה מאפשרת שיח על המקומות החדשים שאליהם אנחנו מגיעים, ולא תמיד אנו 

פוי לנו במפגש עם המקום החדש. האם אני מרשה לעצמי לברר  יודעים לאן הגענו ומה צ 

מהו סגנון ההתמודדות שלי במקום חדש? אני שקט? מתבונן?    "מה זה פה בכלל?"

 מבקש ללמוד? שואל? מתבייש? משמעי את קולי? מבקש שלא יראו שהצטרפתי? 

 שומע  אני הצדדים מכל

 ישראל  ארץ זה פה סאלח,

 סאלח   יא ישראל, ארץ זה פה

 כמה נעים שמישהו מסביר לאן הגענו.

או    כשאני מגיע/ה למקום חדש אני זקוק/ה להסבר? האם זה נותן לי תחושת ביטחון?

 אולי אני מעדיפ/ה ללמוד בעצמי, לאט לאט? 

 אינשאללה  כן גם תחיה אתה פה

 אדוני  כדבר ציון בארץ

ה. גם אתה תחיה ברוך הבא אלינו, הזמנה להצטרפות ברוכה לקבוצת השתייכות חדש

 כאן אתנו.

 איך מרגיש סאלח עם קבלת הפנים? איך היינו מרגישים אנחנו? 

 הבית  את שמה  עזבנו איך

 במזוודה שמנו הכול את



 מצרים ביציאת כמו באנו

 אשתי  המזוודה, הילדים,

חיים שלמים נעזבו בארצות המוצא, "עזבנו בית", "הכול שמנו במזוודה", יצאנו למסע  

 ולא נודעת.לארץ חדשה 

 מהי התחושה של לעזוב מקום מוכר, לעזוב את הבית?  •

איך אפשר לשים חיים שלמים במזוודה? מה לוקחים אתנו לדרך שכזו? על מה  •

 מוותרים שם? על מה מוותרים פה, במקום החדש?

מה השאירו מאחור? זיכרונות, חוויות, חברים, משפחה, אולי בעלי חיים, בתים,   •

שר להשאיר הכול מאחור ולהתחיל מחדש? או חלק רגשי  מקומות עבודה, האם אפ

 וממשי נשאר אתנו גם כשאנחנו עוזבים מקום? 

כשאתם יוצאים למסע, מה אתם בוחרים לקחת עמכם? על מה מוותרים כשצריך   •

 לבחור חפצים מעטים? 

 האם משהו מכם עזב פעם מקום מוכר? מה לקחתם משם, פיזית ורגשית?  •

 .לכאן  אותי לקחו אותי, לקחו

 ופתיליה,  מיטה נתנו

 שולחן.   וגם קרועה שמיכה

 חבובתי  אותי לקחו

 מפח. שכולו  בית לי נתנו

 אותי  לקחו אותי לקחו

 אקח  אני  גם כבר מתי

, כחפץ? האם בחרו? האם רצו? וגם אם כן, האם אני  אותי" "לקחו ההרגשה הקשה של

 תנאים? נותן שמכאן ינהלו אותי? יכתיבו לי כיצד אחיה? באילו  

 - מפח" שכולו בית שולחן, וגם קרועה שמיכה  ופתיליה, מיטה  "נתנו -  לקחו לצד נתנו

אפשרו תנאים בסיסיים של נתינה התחלתית, גם אם היו פחות נוחים, אולי אפילו  

מתסכלים. לצד הכמיהה לבית חדש בארץ זבת חלב ודבש, סלאח מגלה שנדרשת  

 .. אקח" אני גם  כבר "מתי ול הנתינה:התמודדות עם הקיים, ומעלה את השאלה למ

 יש ציפייה למצב טוב יותר.

 



מה קורה לנו כשאנחנו מגיעים למקום חדש שחשבנו שיהיה טוב יותר מקודמו?   •

שהבטיחו לנו הבטחות לגביו ואנו מתאכזבים מן התנאים החדשים? אילו כוחות יש  

 בנו להתמודד עם מצבי חיים כאלה? 

וב יותר במקום חדש? אילו כוחות אישיים יש לי כדי מה יכול לעזור לנו להתמודד ט •

 להתמודד? 

במי אנחנו יכולים להיעזר כשאנחנו מגיעים למקום חדש ולא מוכר? משפחה,  •

 חברים, צוות תומך, מדריכים, שכנים.

 שיעזור  מי אין ועכשיו

 מה קורה לנו כשאנחנו מגלים שאין מי שיעזור? איך נתמודד?  •

אישיים? מה הם? אנחנו מכירים בהם? האם נחפש דרך  האם ניעזר בכוחות  •

 למצוא כן מי או מה יכול לעזור לי ? 

 מה אני יודע/ת על הבחירות שלי בזמן שאני מרגיש/ה בודד/ה מול קושי?  •

 שואל?"  אני  בכלל,  פה  זה מה  -  יודע  לא  פה  עושה אני  "מה  –  לי שקרה מקרה

שייכים? בעקבות בחירה של ההורים או קרה לכם אי פעם שעזבתם מקום שאליו הייתם  

על דעת עצמכם? )מעבר דירה, ארץ מגורים, בין ערים, מעבר בין בתי ספר, מקבוצת  

חברים אחת לאחרת, מחוג, מלהיות בן/בת יחידים לאח/אחות חדשים שמצטרפים  

 למשפחה, מהקבצה להקבצת לימוד חדשה, ממורה למורה וכד'(. 

פו בחוויה אישית של כל אחד/ת מכם/ן הקשורה  התחלקו לזוגות או לרביעיות ושת 

 ממקום מוכר למקום חדש, שבו נדרשה הסתגלות מחודשת. במעבר 

מה חשבתי לפני המעבר? מה הרגשתי? היו לי חששות? הייתי בטוח    - למעבר היערכות

בהחלטתי? איך התכוננתי למעבר? מה גרם לי להרגשת ביטחון? מה הפחיד אותי לפני?  

כונן? האם היה חפץ, מחשבה, הרגשה, שהחזקתי טרם המעבר פיזית או  מי עזר לי להת

 רגשית? 

מה הרגשתי? איך קיבלו אותי? האם מה שציפיתי תאם את המציאות?   - המעבר בזמן

האם זה שהתכוננתי עזר? היה דומה למה שחשבתי שיתרחש או שונה? מי היה שם 

 בשבילי? 

ל המעבר? האם היה קל? קשה? איך אני  מה אני חושב/ת ע - המעבר לאחר יומיים.. יום,

מרגיש/ה עם המעבר? האם יש בי געגועים למקום שעזבתי? מה דומה ומה שונה, בין  



המקום הקודם והמקום החדש? האם אני מרגיש שייך, או נדרש לי עוד זמן לכך? האם 

 אני מרגיש בדידות ועצבות? או שמחה ו"ביחד" עוטף? 

המקום החדש כבר מוכר יותר, מה אני חושב/ת עכשיו כשמ  – המעבר מאז מה תקופת

על המעבר? נעשה טוב מבחינתי? מבחינת הסביבה החדשה? אני מרגיש/ה חלק? יש בי 

תחושת שייכות למקום החדש? הסתגלתי? מה עזר לי להסתגל? מי היה שם בשבילי 

 גורם תומך, קשוב, מסייע? מי או מה הקשה עליי את המעבר? 

הדרך שבה בחרתי להתמודד או הייתי עושה שינוי בהתנהגותי  האם הייתי פועל/ת באותה

 שלי או בסביבתי? 

 : זוג או יחיד )על פי בחירת ההרכב( מקשיב לסיפור האישי ומסכם

 לאחר מכן מתחלפים בתפקידים של הדוברים והמסכמים. 

 מה הם הכוחות שאפשרו את המעבר בטוב?  •

 מה הם הקשיים שעלו עם המעבר?  •

 בשביל לתמוך, לסייע? מי היה שם  •

 האם הייתה מחשבה/הרגשה/חפץ שסייעו?  •

 האם החוויה הייתה כואבת וקשה, או טובה ומעצימה?  •

 שלמדנו מהסיפורים האישיים?   מה הדבר הכי חשוב •

 החדשים החלוצים אנחנו משחק:

לעולים שהגיעו לארץ ממקומות שונים בעולם הובטחה ארץ זבת חלב ודבש. כשהגיעו 

 תנאים שהובטחו להם אינם דומים למציאות. התברר להם שה 

ננסה לדמיין כולנו שחזרנו בזמן וניסינו להתמודד עם קשיי העלייה. גילינו גם את תרומת  

העליות להתיישבות בארץ. הבנו כי לולא העליות, לא היה ניתן ליישב את הארץ הגדולה 

 הזאת ולא היה אפשר להקים מדינה. 

עולים?   –אל: מי היו אלה שהקימו את היישוב שלנו כשאנחנו חוזרים לתקופה שלנו נש

 ותיקים? ואם היינו אנו החלוצים? מה היינו מקימים פה? 

חלקו את התלמידים לקבוצות קטנות והנחו אותם לבנות את הישוב החלוצי החדש שלכם.  

 כל קבוצה תעבוד מול בריסטול גדול שיחולק לארבעה חלקים: 



החדשים  כיצד ניערך לקבל את החברים 

 שיגיעו? 

איך ייראה היישוב החלוצי פיזית? מה חשוב  

 שיהיה ביישוב )מבנים, מוסדות, אזורים( 

איך נחלק את משימות ההקמה בינינו?  

 ותיקים וחדשים? 

כיצד נעזור זה לזה בהתאקלמות ביישוב 

 החדש?

 

 בתום הפעילות יציגו החלוצים החדשים את המלצותיהם בפני הכיתה במליאה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שיר השיירה 

 עלי מוהרמילים: 

 עממי יווני לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  ועל ושונות,  רבות  מגלויות  ישראל  לארץ השיבה  אודות שיח   מאפשר השיר 

  ההתיישבות   היסטורית   כל לאורך  שבדרך,  והאתגרים  הקשיים  עם  ההתמודדות 

 אנו  ימינו  ועד  בארץ וההתבססות

 לשיר  הכנה עבודת

 ."מקומות רבים מאוד עזבנו" 1

בקשו מהתלמידים להכין דגלונים קטנים מקיסמים ממלבני נייר. על הדגלונים   •

 עלו משפחותיהם.  יכתבו התלמידים את שמות הארצות מהם

את הדגלונים. כך תתקבל  הכינו גלובוס/מפת עולם בה יוכלו התלמידים לנעוץ  •

 משפחותיהם של התלמידים, לארץ ישראל. תמונה מאלו מקומות עלו בני 

 . "ונמשכת שירה מן המאה שעברה" 2

בקשו מהתלמידים להביא מהבית פרטי לבוש המאפיינים את העדה/המקום ממנו   •

עלתה משפחתם, )כגון: תרבוש, סינר, חולצה רקומה, גלביה, צעיף, חליפה, נעלי  

ן להביא תמונות של בני בית, גרביים מיוחדות, מגבעת, שביס וכד'...(. כמו כן נית

 משפחה הלבושים בלבוש מסורתי. 

תלו עם התלמידים את כל המלבושים והתמונות על חבל בכיתה. כך תתקבל  •

 תמונה ססגוניות המלמדת על השונות בין העדות השונות בעם שלנו. 

 ניתן גם לערוך תערוכה מחפצים שונים האופייניים לעדות ישראל. •

עם אביזרי הלבוש והתמונות, יישארו בכיתה  הגלובוס/המפה וחבל הכביסה,  •

 במהלך השבוע ויהוו תפאורה ללימוד השיר. 

 במליאה לדיון נקודות

 . קיימו דיון בכיתה:1

 מה מלמדים אותנו הגלובוס והדגלונים?  •

 מה מוסיפים פרטי הלבוש והתמונות?  •



 אלו מחשבות ותחושות עולות בנו נוכח המייצגים הללו?  •

 העלייה לארץ מכל הגלויות, הקמת המדינה וההתבססות בה. בשיר מתואר תהליך 

 . "רב הקושי והצער" 2

שעמם התמודדו העולים לארץ בתהליך העלייה והקמת   בשיר מופיעים מגוון קשיים 

 המדינה: 

"לשונות רבים מספור דיברנו", "זה את זה כמעט לא הכרנו", "מקומות רבים עזבנו",  

וף הדרך", "מגטאות ומחנות הגחנו", "אל הביצות ואל  "עמלו עבדו בפרך, בלי לראות את ס 

 הישימון הלכנו", "מכל הגלויות, עם כל הבעיות", "מסביב יהום הסער, רב הקושי והצער". 

 הסבירו במילים שלכם את הקשיים המתוארים 

 - אלו קשיים מתייחסים ל •

 זרות ופירוד בעם  •

 אירועים קשים שבגינם עזבו העולים את ארץ מוצאם  •

 חוו העולים במהלך העלייה קשיים ש •

 קשיים שציפו לעולים בארץ  •

 הרגשת התסכול של העולים  •

 האם בעיניכם אלו הקשיים הגדולים ביותר? נמקו מדוע.  •

 האם חוויתם חוויה אישית הדומה לאחת מחוויות הקושי המתוארות כאן?  •

 לדוגמא: 

נדמה לכם  האם זכור לכם תהליך ארוך וקשה בו היה   -"בלי לראות את סוף הדרך"  •

 שאין לדבר סוף? 

האם זכורה לכם חוויה של זרות במקום    -"זה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו" •

חדש? מה הרגשתם? תארו את הקשיים שחוויתם. איך התמודדתם? מה או מי  

 עזר לכם? 

 "אבל יש על מה לשמוח, יש עוד אומץ, יש עוד כח" .3

כח ועזרו לעולים, וכן  שנתנו דברים   העתיקו מהשיר את כל המשפטים המתארים •

 את כל ההישגים שהושגו במהלך השנים. 

 כתבו במילים שלכם: •

 אלו דברים עזרו לעולים להתגבר על כל הקשיים? •

 מהי תחושתם כלפי היכולת שלהם להתגבר על הקשיים?  •



 לאלו הישגים הצליחו העולים להגיע? באלו תחומים היו ההישגים הללו?  •

 מה הם צפו לעתיד?  •

 ח נושבת מהשיר? אופטימית? פסימית? הסבירו והדגימו את דבריכם.איזו רו  •

 "לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו"  .4

 האם היום אנחנו, מחוברים לשיירה? באיזה אופן?  •

 האם הייתם רוצים להיות מחוברים לשיירה זו?  •

 כיצד אתם רואים את תפקידנו בשיירה הזו?  •

 מה מסמלת השיירה?  •

 סמל/דימוי אחר במקום השיירה, מה הייתם בוחרים? לו יכולתם לבחור  •

 "היא חזקה יותר מכל חסרונותינו"  .5

 יש חסרונות אך היתרונות גוברים עליהם. •

 מה אתם אוהבים בארץ שלנו? בעם שלנו?  •

 על מה לא הייתם מוותרים?  •

 נסו לשכנע מכר שבא לבדוק אפשרות של עלייה לארץ שאכן כדאי לו לעלות לכאן.  •

 הפעלות 

 ראשונה הפעלה

 . ראיונות אישיים 1

בקשו מהתלמידים לחבר ראיונות אישיים ולשוחח עם אחד מהסבים אודות ההיסטוריה   -

 המשפחתית שלכם. המליצו להם לשלב בראיון שאלות כגון: 

 מי מבני המשפחה עלה לארץ?  •

 מהיכן עלו?  •

 מתי עלו?  •

 מהן הסיבות שהובילו להחלטה לעלות לארץ?  •

 הרגישו העולים בדרכם לארץ? מה  •

 האם חוו חוויות מיוחדות? •

בקשו מהתלמידים לשתף במליאה בחוויות שעלו במהלך הראיונות וכיצד התהליך   -

 שעברו השפיע על הקשר שלהם לעם ולארץ. 



 שנייה הפעלה

בקשו מהתלמידים לבחור לעצמם פריט לבוש מהתערוכה שהקימו בפעילות ההכנה   .2

 ולהצטלם עם פריטי הלבוש. לשיר 

 התלמידים יקבלו מסגרת לתמונה אותה יעטרו ויקשטו.  •

 התמונות ייתלו בכיתה סביב הכותרת: "לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו".  •

 תקיים שיח אודות השיירה המתמשכת מהמאה שעברה עד ימינו אנו.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שיר ישראלי 

 אהוד מנורמילים: 

 גרוניךשלמה  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

- היהודית  שבתרבות והאחדות  הייחודיות  על שיח   מאפשר  ישראלי"  "שיר  השיר 

  הישראלית הזהות   את  המרכיבים  מגוונים  באפיונים  מתבטאת   הייחודיות  ישראלית. 

 מאתנו   אחד/ת כל  של

 ֶׁשְּלָך   ַהֶשֶלג

 ֶׁשִּלי  ְוַהָמָטר

 ֶׁשְּלָך   הוואִדי

 ֶׁשִּלי  ְוַהָּנָהר

 שלך, שלי, מה בהרגשה שלי בארץ ישראל? מה של האחר? מי יודע מה של מי?

 סֹוף  סֹוף ִנְפָגִׁשים

 ִיְשְרֵאִלי  ְבחֹוף

מה קורה כשכל ה"שלי" וה"שלך" נפגשים סוף סוף? זה קל? קשה? דורש הסתגלות? מהו  

 החוף הישראלי בשבילי? ממה הוא מורכב? 

 ְוַהַגְעגּוִעים ֹותַהֲחלֹומ ָכל ִעם

 ַהִזכרֹונֹות  ָכל ִעם

 ְוָהָרִעים   ַהטֹוִבים

 ָיָׁשן  ָחָדׁש  ְבִׁשיר

 ַהְקַרִעים  ֶאת ֶׁשְמַאֶחה

 טֹוב  ָמה ִהֵּנה

 טֹוב  ָמה ִהֵּנה

 ָנִעים. ּוָמה

אילו חלומות יש לכולנו ולי באופן אישי כשאני מגיע למקום חדש? מה המקום שניתן 

? איך הישן פוגש בחדש? מדוע כשהישן והחדש נפגשים מתרחש  לחלומות ולזיכרונות

 איחוי קרעים? ובסוף... כשהמפגש מתקיים, כיצד נוצר מצב שבו טוב ונעים? 



 ּפֹוָלִני...   ִמְבָטא ִעם יווִני ְבִמְקָצב

 רֹוָמִני...  ִכּנֹור ִעם ֵתַמִני ְבִסְלסּול

 ֲאִני?  ִמי ֲאִני? ִמי

 ֵאִלי!   ֵאִלי ֲאִני! ֵכן

      ִיְשְרֵאִלי ִׁשיר

הפסיפס הארץ ישראלי, של המשפחות שלנו שהגיעו מכל קצוות תבל, מאפשר שאלה: מי  

 אני? מה אני? 

איך ניתן לגשר על העבר, על האירועים ההיסטוריים ועל החוויות שחוו הדורות הקודמים  

כשנהיינו  לנו, בעלייתם ארצה? מה נשאר בהרגשה שלנו ממקום מוצאנו ועל מה "ויתרנו" 

 ישראלים? 

 ֶׁשִּלי  "למד" -ה

 ֶׁשְּלָך  "חית" -ֶוה

 ֶׁשִּלי   "ַעִין"-ה

 ֶׁשְּלָך   "ֵריׁש"-ֶוה

 סֹוף  סֹוף ִנְפָגִׁשים

 ִיְשְרֵאִלי  ֹתף ִעם

האם השפה שלנו נשמעת שונה? ומה קורה לנו כשהאותיות למד, חית, עין וריש נפגשות  

 לעברית?  –סוף סוף לשפה אחת משותפת 

 המקצב הישראלי בעיניך? מהו 

 גלויות  קיבוץ - ִיְשְרֵאִלי בחֹוף  סֹוף סֹוף ִנְפָגִׁשים

 - גלות -כמקדים לפעילות כדאי להסביר את המושג קיבוץ גלויות בצורה הפשוטה ביותר 

 - גלויות קיבוץ אוסף של אנשים שהתקבצו לחיות יחד. - קיבוץ מקומות בחוץ לארץ.

 ממקומות שונים בעולם שהתקבצו לגור יחד.אוסף של אנשים 

בקשו מהתלמידים לשתף במדינות המוצא שהם מכירים, לא בהכרח שלהם. כתבו על 

 הלוח את המדינות שהוזכרו. בקשו מהתלמידים להתבונן על מספר המדינות ועוררו דיון: 

 למה בעיניכם מדינת ישראל היא "קיבוץ גלויות"? •

 ויות? האם לדעתכם קל ליצור קיבוץ גל •

 האם חשוב שמדינת ישראל תהיה קיבוץ גלויות? •



מה קורה לאנשים שמגיעים מתרבויות שונות למקום חדש שבו חוקים ומנהגים   •

 חדשים? 

 מה את/ה יודע/ת לספר שקרה במשפחה שלך?  •

 אני שמח/לא שמח על כך שהמדינה שלי מורכבת מקיבוץ גלויות?  •

 _____ יש בי גאווה על כך ש_________________________ •

 הייתי רוצה שקיבוץ הגלויות יהיה _____________________  •

האם אתם מכירים את המושג "כור היתוך"? למה לדעתכם ביקשו ליצור "כור  •

היתוך" )יש להסביר את המושג, הסיבות לכור ההיתוך וההשפעות של מדיניות זו 

 על החברה עד ימינו(? 

חפץ אישי שלי   - ְוָהָרִעים ַהטֹוִבים ַהִזכרֹונֹות,  ָכל םעִ  ְוַהַגְעגּוִעים, ַהֲחלֹומֹות ָכל ִעם

 שנשמר במשפחה.

בקשו מהתלמידים להביא מהבית חפץ אישי שעובר מדור לדור במשפחה )חפץ, תמונה,  

 קטע מעיתון ישן, סיפור שעובר במשפחה, ברכה, מכתב, גלויה(.

 תה בבחירה. התלמידים יציגו את החפצים לעיני כל, וישתפו את תלמידי הכי 

 שאלות מנחות שיוכלו התלמידים לבחור נוסף על השאלות האישיות לבחירה חופשית: 

 מה גרם לך לבחור בחפץ שבחרת?  •

 מה חפץ זה מסמל בשבילך?  •

 האם הכרת את הסיפור אודות החפץ קודם למשימה?  •

 האם החפץ הפך ליקר גם עבורך?  •

 מדוע חפצים מן העבר יקרים לנו רגשית?  •

לבחור חפץ אישי שתרצה להעביר לילדיך ולנכדיך, במה היית   אילו היית מתבקש •

 בוחר? 

 ישראלי  חלום לי יש -  ִיְשְרֵאִלי ִׁשיר ֵאִלי!  ֵאִלי ֲאִני! ֵכן

 הנחו את התלמידים לביטוי מגוון בעקבות השיר, אפשרו להם: 

 לצייר חלום ישראלי  •

 לרקוד חלום ישראלי  •

 לכתוב שיר על החלום הישראלי שלהם  •

 לכתוב סיפור  •

 לפסל בפלסטלינה חלום ישראלי  •

 לכתוב כתבה לעיתון על חלום ישראלי  •



 שיר בבוקר בבוקר

 אמיר גלבועמילים: 

 גידי קורן ושלמה ארצי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  עם   של  המחודש הקיום  את  שליוו   והחוויות התחושות  אודות שיח   מזמן השיר 

  לדרך ויוצא בבוקר הקם   אדם  דמות ידי  על  אלה  חוויות  של  ייצוגן ועל  בארצו, ישראל 

 חדשה. 

  

 במליאה  ושיח דיון

 "פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם"  .1

 איך יכול אדם להרגיש עם?  •

 האם הרגשתם פעם חלק מהעם שלך? באילו זמנים/מקומות/אירועים?  •

 איך מרגישים עם?  •

מרגישים? את מי משתפים? מה  איך מתנהגים? מה עושים? מה לובשים? מה  •

 מצב הרוח? במה נזכרים? על מה חולמים? האם יש מנהגים מיוחדים? 

 . "ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום" 2

 איזה מצב רגשי מביא את האדם לומר שלום לכל הנקרא בדרכו?  •

 מה הוא רוצה? מה הוא מקווה? מה הוא חולם?  •

 מה ההבדל בין לומר שלום לבין לקרוא שלום?  •

 יצד מגיבה אליו הסביבה? האם הטבע שותף לחגיגה? צטט מהשיר. כ •

 . "פתאום קם אדם בבוקר" 3

 בוקר = סמל להתחלה חדשה.

 ההתחלה המתוארת בשיר היא חגיגית ושמחה.

 מה יש בהתחלות הגורם לשמחה וחגיגיות?  •

 האם כל ההתחלות שמחות?  •

 אילו רגשות עשויים לעלות כשמתחילים מחדש?  •



חלה שהיו מעורבים בה חשש/ציפייה/עצב/ ספרו על חווית הת •

 געגוע/התרגשות/כעס/תקווה/בושה/בדידות וכד' 

 האם וכיצד אפשר לגרום להתחלה להיות משמחת?  •

 . "הטללים רוססים והרים ריבוא קרניים 4

 הם יולידו חופת שמש לכלולותיו" 

 חופה.מלשון הריון: רסיסי הטל בצירוף קרני השמש יולידו )יצרו( מעין  -"הרים" 

 חופה למי? מי החתן? מי הכלה?  •

חשבו על דימויים נוספים בהם ניתן לתאר את הקשר בין העם הקם לתחיה לבין   •

 ארצו. 

 אלו תחושות מתעוררות בכם נוכח הדימויים האלה?  •

 . "והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים 5

 ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים 

 להוד אלף שנים מפכות במסתרים 

 ירות לפניו אלף שנים צע

 כפלג צונן, כשיר רועים, כענף". 

 

 האדם רואה אלף שנים מחיי העם מאחוריו ואלף שנים לפניו. 

 מה הוא רואה מעברו של העם?  •

 למה הוא מדמה את העתיד? מה זה אומר על תחושותיו לגבי העתיד?  •

 באלו נקודות זמן/הזדמנויות הוא עושה זאת?  •

 באופטימיות על העתיד? איזה קשר יש בין עבר לעתיד? מה גורם לאדם להסתכל  •

הביאו דוגמאות אישיות משלכם למחשבות על העתיד שיש להן קשר למה שארע  •

 בעבר. 

 . "ונראה כי חזר האביב,6

 כמו הוריק שוב אילן מן השלכת". 

כיצד מגיב הטבע לתחושותיו של האדם כלפי העתיד? )מאשר ומצטרף? שולל  •

 ומתנגד?(.

 רים העבר והעתיד בשורות אלה? כיצד מתחב  •

 אלו תחושות מציפות בכם המחשבות על עבר ועתיד?  •



 . "שיר בוקר בבוקר" 7

אמיר גלבוע כתב את השיר לאחר הקמת מדינת ישראל, מתוך תחושה של רוממות רוח  

 לאור הקיום המחודש של עם ישראל בארצו. 

 אלו רגשות כלפי העם והארץ מעורר בכם שיר זה?  •

 לדעתכם מתאים השיר גם לימינו? האם  •

 הפעלות 

 ג'(: - א' )כיתות  דגלים קישוט .1

חלקו לתלמידים דגלי ישראל בהם רקע לבן ושני פסים כחולים. במרכז )במקום המגן דוד(  

יציירו התלמידים תכנים שאהבו במיוחד מתוך השיר. במליאה יספרו התלמידים על  

 היצירות שעשו. 

 ו'(: -ד' )כיתות אמנותי פסיפס .2

 חלקו את הכיתה לקבוצות.

כל קבוצה תקבל שלט ובמרכזו משפט או שניים מתוך השיר )לדוגמא: "פתאום קם אדם  

 ( בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת", "דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת" 

 קיימו דיון ועבודה יצירתית אודות המשפט:

זק במשפט? איך הוא מתחבר אליהם? מה  מה משמעות המילים? מה הכי ח •

מעורר בהם? מה הוא תורם לקשר בינם לבין העם והארץ? איך היו רוצים להביע  

 ביצירה את המשפט הזה? 

חלקו גזרי נייר קטנים בצבע כחול ולבן ובקשו מהתלמידים להיעזר בהם ליצירת  •

 תמונת פסיפס. 

 ויצירה:  כתיבה  פעילות והווה, עבר .3

 לעצמו תעודת זהות: כל תלמיד יכין 

 על הכריכה יופיעו שמו ותמונתו. •

 בפנים צד ימין תהיה כותרת "העבר שלי", בפנים מצד שמאל תהיה הכותרת  •

 "העתיד שלי".

בעמוד הימני בקשו מהתלמידים לכתוב, להדביק ולצייר אירועים משמעותיים   •

 מהעבר ובעמוד השמאלי לדמיין וליצור את העתיד.



למידים ישתפו זה את זה בתעודת שיצרו, יספרו על קיימו שיחה בזוגות: הת  •

קורתם בעבר ועל מחשבות אודות העתיד, כיצד מתקשר העתיד לעבר? האם יש  

 קשר בין התבוננות בעבר לעיצוב העתיד? 

במליאה: מה קיבלו מתהליך זה של התבוננות בעבר ובעתיד? האם וכיצד זה משפיע  

 עליהם בהווה? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אני שייך 

 אהוד מנורמילים: 

 נורית הירש לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

 היהודי לעם  והשייכות  הקשר הזיקה,  תחושת  אודות שיח מאפשר שייך"  "אני   השיר

ַלי  ַרגְּ ִתי בְּ ַברְּ  ַהֶגֶשר  ֶאת  עָּ

יַָּדי ַדֵפק  ַבַשַער  בְּ  ֶאתְּ

 וזהות? על איזה שער אני מתדפק/ת? מהי הדרך שאנו עושים בדרך להרגשת שייכות 

 ַהֶקֶׁשר  ִנְׁשָמִתי ְבֹעֶמק ִכי

 ִיָּנֵתק.  לֹא ֶׁשָּלַעד

מתי קשר הוא שטחי ומתי עמוק? מדוע קשר עמוק לעד לא יינתק? מתי קשרים נרקמים  

ומתי הם מופרים? האם חשוב לי לקשור קשרים עמוקים בנשמתי? האם קשרים עמוקים  

 להרגשה טובה? לפגוע בי? יכולים לגרום לי 

האם קשרים יכולים להיות בעוצמות שונות? עם מי אני בדרך כלל רוקם קשר בנשמתי?  

מה אני יכול לעשות כדי לקשור קשרים עמוקים? כיצד אני יכול לשמר קשרים עמוקים  

 שיחזיקו לאורך זמן? 

 ֹכַח, ִלי נֹוְתִנים  ֵהם ַרק ָוֹחם אֹור

 . ִנְפָתח ַהֵּלב ִלְקָראָתם

 האם נעים לי להרגיש אור וחום? מדוע הם נותנים לי כוח? 

אילו עוד תנאים מאפשרים לי באופן אישי להרגיש הרגשת שייכות וכוח? מדוע בתנאים  

 אלה הלב נפתח? 

 מה גורם לליבי להיפתח? להיסגר? 

 ֹ  - ִלְׁשֹכחַ   ֶאְרֶצה ִאם ַגם אּוַכל אל

 ַׁשָיְך.  ֲאִני עֹוָלם ַעד

ומדוע לא אוכל לשכוח? איזו הרגשה מתעוררת בי בעקבות הידיעה  מדוע ארצה לשכוח?

 שלעולם אני שייך? 



 ְּפִניָמה ִבי הֹוָמה ְיהּוִדי ֶנֶפׁש

 ְוַלָּלָבן.  ַלָכֹחל

 מהי ההרגשה ההומה בי פנימה? מה היא מחוללת בי? 

 מה המשמעות של כחול ולבן עבורי? 

 האם מי שאינו יהודי יכול להרגיש כך? 

 ַהֶּפֶלא  ּוִמְתחֹוֵלל חֹוֵזר עֹוד

על איזה פלא מדובר? ואיך הוא ממשיך להתחולל? מדוע אני מופתע מכך שהוא ממשיך  

 להתקיים? 

 ְוַאְחיֹוַתי,  ַאַחי ְבֶחְבַרת

 ָכֵאֶּלה ְרָגִעים ֶׁשל ִבְזכּוָתם

 ָיַמי. סֹוף ַעד ֶׁשֶאָשא

האישיים(? האם חברים וחברות  האם מדובר באחי ואחיותיי הביולוגיים )אחי ואחיותיי 

קרובים יכולים להיות בהרגשה שלי קרובים כאחים ואחיות? מדוע בזכותם אני מרגיש כפי  

 שאני מרגיש ברגעים כאלה? 

מדוע אשא אותם עד סוף חיי? אילו זיכרונות ורגעים אנחנו זוכרים לאורך זמן ממושך?  

 כאלה שמעוררים בנו רגשות טובים/רעים/גם וגם?

ִנים  ֵהם ַרק  ֹחם וָּ  אֹור  ם ֹכַח,   ִלי נֹותְּ אתָּ רָּ ח ַהֵלב  ִלקְּ תָּ  שלי  והלב חום  אור,   -  ִנפְּ

 כל תלמיד מקבל ציור של אדם ריק ומעליו מצוירת שמש.

החלקים שבהם ימלאו את בחירתם יהיו השמש, הגוף, הלב, הידיים הראש והרקע.  

האהבות שלי,   באותם המקומות יכתבו התלמידים מהו מקור האור שלי, החום שלי,

 המחשבות והרגשות שלי, הרקע שלי: 

 )בשמש( מהי/הוא, מי היא/הוא מקור האור שלי במקום שבו אני מרגיש שייך?  •

)בלב( מי האנשים האהובים עלי ומה אני מרגיש כלפיהם במקום בו אני מרגיש   •

 שייך? 

 )בידיים( מהם הדברים שאני אוהב/ת לעשות במקום שאליו אני מרגיש שייך?  •

 אילו מחשבות יש לי על המקום שאליו אני שייך?   )הראש( •

 מדוע המקום הזה נותן לי תחושת שייכות?  •

  



ם  כּותָּ ִעים   ֶשל ִבזְּ גָּ ֵאֶלה רְּ א  כָּ  אישי   אחד   רגע –  יַָּמי  סֹוף ַעד  ֶשֶאשָּ

 בקשו מהתלמידים לשתף ברגע אחד בלתי נשכח שחווה:

 לפני כמה זמן התרחש הרגע?  •

 ברגע הזה? מה התרחש שם  •

 היכן התרחש?  •

 מה הדבר שהכי ריגש אותי ברגע הנבחר?  •

 אילו רגשות עלו וצפו בי במהלך הרגע?  •

 אילו מחשבות עולות וצפות בי כעת כשאני נזכר/ת ברגע?  •

 מי היה שותף/שותפים לרגע הזה יחד איתי?  •

 את מי שיתפתי עד כה בחוויית הרגע?  •

 מדוע בחרתי לשתף דווקא ברגע הזה?  •

חֹוֵלל חֹוֵזר  עֹוד   מקום...   לי  אין   מקום, לי יש –  ַהֶפֶלא ּוִמתְּ

 המורים ישחקו עם הילדים במשחק "כיסאות מוזיקליים: 

 בכיתה יסודרו כיסאות, אחד פחות ממספר המשתתפים.

התלמידים מסתובבים סביב הכיסאות כל עוד מושמע השיר "אני שייך". כאשר מופסקת 

 יבה, למעט תלמיד אחד שלא הספיק לתפוס כיסא.המוסיקה התלמידים תופסים מקום יש

לאחר ההדגמה של המשחק בכמה סיבובים, או עד שנשאר רק תלמיד אחד, מעלים 

 נקודות לדיון על מקום השתייכות: 

 מה הרגשתי בחיפושיי אחר מקום בטוח משלי?  •

 האם הרגשתי חלק משמעותי מהקבוצה?  •

 האם הרגשתי שייך כשהיה לי מקום משלי?  •

 מישהו בקבוצה דאג לי?האם  •

 מה הייתה חשיבותו של כל אחד מחברי הקבוצה? •

 מתי פעלתי בשיתוף ומתי לבדי?  •

מה הרגשתי שהצלחתי לתפוס מקום ומישהו אחר הוצא מקבוצת ההשתייכות של   •

 המשחק? 

 מה הרגשתי כשכל המקומות נתפסו ולא נשאר לי מקום בקבוצה?  •

 פעם אחר פעם? איך אני מרגיש כשאני מצליח למצוא מקום   •

 איך אני מרגיש כשאני נדחה מהמשחק? שאין לי מקום עוד?  •



 שיר המעלות 

 תהילים קכ"ומילים: 

 יוסל'ה רוזנבלט  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  לארץ  בבל מגלות  החוזרים   את שליוו וחלומות  תפילות   אודות שיח מזמן   זה שיר

 המדינה  הקמת  בזמן  ימינו   של  ציון לשיבת הקשר  ועל ישראל 

 במליאה   ושיח לדיון נקודות

 כחולמים  היינו ציון שיבת את ה'  בשוב המעלות "שיר

 רינה  ולשוננו פינו שחוק ימלא אז

 אלה  עם לעשות ה' הגדיל  בגויים יאמרו אז

 שמחים"   היינו עמנו לעשות ה' הגדיל

 . פסוקים אלו מתארים שמחה גדולה עם חזרת עם ישראל לארצו מגלות בבל.1

 העתיקו למחברתכם את המילים והביטויים המבטאים שמחה.  •

 כיצד מגיבים העמים הרואים את עם ישראל חוזר לארצו? צטטו מהכתוב. •

 כיצד משפיעה תגובת העמים על העולים? צטטו מהכתוב. •

 . תגובת הסביבה:2

האם מוכרת לכם חוויה כזו שתגובת הסביבה מחזקת ומעצימה תחושה של  •

 טוב/רע? 

 קוקים לתגובת הסביבה? מדוע אנו ז •

 מתי במיוחד אנו זקוקים לתגובת הסובבים אותנו? •

 ספרו על חוויה אישית בה תגובת הסביבה הייתה משמעותית לכם מאד  •

. תארו במילים שלכם, שיח קצר בין עולה לבין אחד הצופים בשיירת העולים, מהעמים  3

 השכנים.

גלות קשות וארוכות, מה הייתם  . לו הייתם צופים בעולים החוזרים לארץ לאחר שנות 4

אומרים להם? מה הייתם מאחלים להם? כיצד הייתם מחזקים אותם? מה הייתם מציעים  

 להם? 



 בנגב,  כאפיקים  שביתנו את ה' "שובה

 יקצורו  ברינה  בדמעה הזורעים

 הזרע,  משך נושא ובכה ילך הלוך

 אלומותיו".  נושא ברינה יבוא בו

ציון שהמשך ההתיישבות וההתבססות בארץ יהיו  . לאחר שהגיעו לארץ מבקשים עולי5

 מבורכים ומוצלחים.

 באלו דימויים הם משתמשים?  •

 מה משמעות דימויים אלה?  •

 מהי הבקשה הזהה המופיעה פעמיים בפסוקים? •

 מה מעידה בקשה זו על מצבם הרגשי של העולים בבואם ארצה?  •

 מדינת ישראל. . שיר המעלות היה אחד המועמדים להיות השיר הלאומי של 6

מדוע, לדעתך, זכה למעמד זה? מה בשיר זה יכול להיות מזוהה עם העלייה  •

לישראל בימי הקמת המדינה? אילו תפילות ובקשות ליוו את החוזרים לארץ בזמן  

 הקמת המדינה? אילו דימויים יכולים לתאר תפילות אלה? 

 כחולמים"  "היינו

 החלום. ביטוי של שמחה המעורבת בחוסר אמונה בהתגשמות

 ישנם כמה סוגי חלומות: 

 מראות ומאורעות שאדם רואה לפעמים בשנתו.  -לילה חלום

 דמיונות הנחווים בזמן שהאדם ער. -בהקיץ  חלום

 סיוט, מראות קשים בחלום הלילה. -בלהות  חלום

 רצון עז להגשמת מטרה עתידית.? -שאיפה חזון,

 חלום שתוכנו מראות נעימים ונפלאים.  -פז חלום

 חלום מדובר ב"שיר המעלות"? באיזה   •

 אלו מחשבות ותחושות מציפה בכם החשיבה על חלומות?  •

 רחל שפירא כתבה: 

 חלומות  על דורכים הטיפשים בו "במקום

 בהונות"  על הולכים המלאכים

 מה חושבת רחל שפירא על ערכם של חלומות?  •

 מדוע הטיפשים דורכים על חלומות?  •



 רחל שפירא? נמקו. האם אתם מזדהים/מסכימים עם עמדתה של  •

  

 בקבוצות שיח

בקשו מהתלמידים בקבוצה לספר זה לזה על חלום שחלמו המתאים לאחת   •

 מההגדרות )חלום לילה, חלום בהקיץ, חלום בלהות, חזון, חלום פז( 

 בקשו מהתלמידים לשתף: •

מה הרגשתם? איך התמודדתם עם ההרגשה? האם החלום השפיע על המציאות  •

בלהות(? כיצד? האם החלום חוזר מדי פעם? מה ניתן לעשות  )במקרה של חלום 

 כדי להגשים את החלום )במקרים הרלוונטיים(? מה מעורר זיכרון החלום? וכד'. 

בקשו מהתלמידים במליאה לסכם ולציין מה הדבר המשמעותי ביותר שלמדו  •

 מהסיפורים האישיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כינור דוד 

 אביהו מדינהמילים: 

 אביהו מדינה ויהודה בדיחי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 כוחו ועל , ישראל" זמירות "נעים המלך, דוד של המיוחדת אישיותו אודות שיח מזמן השיר

 האדם. נפש על והשפעתו הניגון של

  

 1  נספח מצורף

 לשיר  הכנה עבודת

בקשו מהתלמידים להיזכר בשיר/ניגון שהוא אוהב במיוחד ולהביא לכיתה את מילות 

 השיר. 

מדוע בחר בו? מה הוא מזכיר  בכיתה יספר כל תלמיד לחבריו אודות השיר/הניגון שבחר: 

לו? לאן הוא לוקח אותו? מה הוא מאפשר לו? אלו מחשבות ותחושות פוקדות אותו  

בשעת שמיעת השיר? כיצד הוא מרגיש לאחר שמיעת השיר? )ניתן לשיר ביחד בית אחד  

 מכל שיר(.

 קיימו דיון קצר: איזה כוח יש לשירים/ניגונים בעיניכם? 

 במליאה  ושיח לדיון

 ישראל  בארץ שמעו רבות שנים "לפני .1

 ומזמורים,  שירה  ניגון קולות    

 טובה  ובנעימה מיוחד כה בצליל    

 העלים"  בין  זמיר ציפור כשיר    

 שער, כיצד השפיעה נגינתו של דוד המלך על כל תושבי הארץ?  •

 למה מדמה המשורר את הנגינה הזו?  •

 נסה לדמיין את המנגינה הנשמעת למרחוק. •

שבדרככם כל בוקר מהבית לבית הספר, מתנגנים שירים ברחבי העיר.   תארו לכם •

 מה תרגישו מה זה יתרום לכם? מה תרצו לומר למי שמשמיע את המנגינות? 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/nispachim/david.docx
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 המלך  דוד ביד דוד כינור "זה .2

 מיתריו"  על הפורט    

 : בקשו מהתלמידים לקרוא את השיר הבא שכתב אהוד בנאי על שאול ודוד מלכי ישראל

 

 "שעת לילה מאוחרת 

 כולם מזמן הלכו לישון 

 רק שאול ער, קודר 

 מרים לדוד טלפון 

 אולי תקפוץ אלי יא דוד

 נפשי אגם שחור 

 תביא איתך את הגיטרה 

 כי באצבעותיך אור 

 דוד בא מיד רגוע 

 מתיישב ומכוון 

 את המלאכה היטב יודע 

 עוצם עיניים, מנגן 

 עשר אצבעות לדוד 

 קצה כל אצבע קרן אור 

 רט על המיתר כשהוא פו

 הזמן זורם לו לאחור..."

 שחור"  אגם "נפשי .3

האם יש בכוחו של השיר לשמח? לשפר את מצב הרוח? ספרו כיצד האזנה לשיר   •

 עודדה אתכם. 

 כיצד הצלחת אתה בעזרת שירה/נגינה לשמח חבר עצוב.  ספרו •

 לאחור"  לו זורם  "הזמן .4

 כיצד זורם הזמן לאחור?  •

 הדמיון? כיצד משפיע הניגון על   •



 בנאי(. )אהוד אור" באצבעותיך "כי .5

 מדינה(. )אביהו אור" "ובעיניה    

 אלו סגולות מעניקים המשוררים לניגון?  •

 האם אתם מזדהה עם תחושות אלה? הסבירו והדגימו  •

  

 תהילים,  מתהילת רבות שנים "חלפו .6

 נוגנים  דוד  כינור מיתרי עוד    

 הצדיקים  ובו מקום ישנו אומרים    

 שומעים"  דוד כינור את ערב עם    

 כיצד משפיעה עלינו נגינתו של דוד המלך עד ימינו אנו?  •

  

 שנים   של ממרחק .7

 מה תרצו לומר לדוד המלך?  •

 מה תרצו לשאול אותו?  •

 מה תרצו לבקש ממנו?  •

 מה תרצו לתת לו?  •

  

 במליאה ושיח הפעלות

 ו( -ד )כתות והשיר: הניגון של ערכם .1

היגדים אודות ערכם של הניגון והשיר. קראו אותם וסמנו לגבי כל אחד: לפניכם 

- והשיר  הניגון של ערכם מסכים/מסכים במידה מסוימת/לא מסכים. )מופיע בקובץ מצורף:

 (. טבלה

לאחר מילוי הטבלה, קיימו עם התלמידים דיון מסכם על מהותם של השיר והניגון בעיני 

 התלמידים. 

 גרפיטי  .2

כותרת גדולה  בחרו קיר בכיתה/במסדרון בית הספר וכסו אותו בגיליונות נייר לבנים. כתבו 

כגון: "שירים הם חברים"/"בא לי לשיר לעולם"/ "מעלה מעלה מעלה עם כל השירים 

 והמנגינות" וכד'. 

file:///D:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AQYAM46X/× ×¡×¤×�%20×�× ×�×¨%20×�×�×�.docx
file:///D:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AQYAM46X/× ×¡×¤×�%20×�× ×�×¨%20×�×�×�.docx


בקשו מהתלמידים לכתוב ולצייר בגרפיטי את מה שהם חושבים ומרגישים כלפי הניגונים 

והשירים. בקשו מהם להשתמש בציטוטים משירים שונים, במשפטים אישיים, בשירים 

 קטעי עיתונות וכד'.שחיברו, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 למולדת שוב רוני 

 אשר מזרחימילים: 

 טוניס –האדי ז'וויני  לחן:

 )ע"פ הלחן שלו לשיר הערבי "למוני לי רארו מיני"(

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 על וכן מהגלות, אליה לחזור העז והרצון ישראל לארץ הכיסופים אודות שיח מזמן זה שיר

 בארצנו לחיות הגדולה הזכות

 . בשיר יש פנייה לעם ישראל לשוב ל"מולדת". 1

 אילו מחשבות מעלה בכם המילה "מולדת"?  •

 אילו רגשות עולים בכם לשמע מילה זו?  •

אלו הכינויים שבהם מכנה   -. "בת יפהפייה", "ענווה", "יפה", "רעיה חביבה", "עדינה" 2

 המשורר את עם ישראל. 

 דימויים הוא משתמש? באילו  •

 אילו רגשות מעוררים בכם כינויים אלה של עם ישראל?  •

 השלימו את המשפט:  •

 הוא מתכוון... הוא רוצה...  כשאדם פונה לזולתו בכינויים אלה הוא מביע...

 הוסיפו ברוח השיר עוד כינויים לעם שלנו.  •

 . השיר משתמש בפעלים רבים המתארים את שיבת עם ישראל לארצו:3

רוני, צהלי, אורי, שכחי, עורי, שירי, גילי, שמחי, שיר דברי, פרחי, דעי, רבי, עשי   שובי,

 פרי. 

 מה מאפיין את הפעלים הללו?  •

 האם יש ביניהם פועל יוצא דופן? למה הוא מתייחס?  •

 כיצד מתוארת השיבה לארץ?  •

 אילו תחושות ילוו אותה, כיצד ירגיש העם בשובו למולדתו?  •

 בכם תיאור זה?  אילו מחשבות ורגשות מעלה •

 . "תמו ימי גלותך", "שובי אל משכנותייך" 4

 מקום שאיננו מקומנו הטבעי. -"גלות"  •



 חזרי למקומך הטבעי, אל "ביתך" הפיזי והרוחני.   -"שובי אל משכנותייך" •

 פרטו מהו בשבילכם בית במובן הפיזי? מהו בית במובן הרוחני?  •

 באילו מקומות אתם מרגישים בבית?  •

 מרגישים כשאתם נמצאים בבית? מה אתם   •

 מה מתאפשר לכם כשאתם נמצאים ומרגישים בבית?  •

 מה נמנע מכם כשאתם רחוקים מהבית? מה חסר?  •

 למה אתם מתגעגעים?  •

 באילו מובנים מולדת היא בית?  •

כשמדינת ישראל פונה אל יהודים תושבי מדינות אחרות בהצעה לעלות לארץ היא  •

 ם על קריאה זו? קוראת להם "לחזור הביתה", מה דעתכ 

שהמשורר    בין בתי השיר שזורים ברכות ואיחולים  ".פרחי כציץ שושנה ורבי עשי פרי" .5

 מרעיף על העם ועל מולדתו. 

 העתיקו אותם למחברותיכם והסבירו במילים שלכם.  •

ברכות ואיחולים אלה נכתבו מנקודת מבטו של משורר החי בגלות וחולם על שיבת   •

 כשבעים שנה לאחר הקמת המדינה: ציון המחודשת. בימינו, 

 אילו מהברכות והאיחולים התממשו?  •

 כיצד בא הדבר לידי ביטוי בארצנו?  •

 האם יש ברכות ואיחולים שלא התגשמו? אלו הם?  •

באילו ברכות אחרות תרצו לברך את מולדתנו? נסו לנסח את הברכות בלשון  •

 הפיוט. 

 פעילות

זכות גדולה נפלה בחלקנו אחרי אלפי שנים  .חיטמן("כאן ביתי פה אני נולדתי" )עוזי  .1

לחיות ולגדול בארץ ישראל. לעיתים אין אנו שמים לב לדברים הנפלאים שאנו זוכים בהם  

 בארצנו משום שהדבר טבעי לנו.

ובמרכזם ציור של מגן דוד גדול.  A5 חלקו לתלמידי הכיתה דפים בגודל •

 מהתלמידים: בקשו

 המילים "כאן ביתי, פה אני נולדתי" לכתוב באמצעו את  •

לרשום בכל קדקוד 'תודה על...' או 'תודה ל...' הקשורה בחייו ובמדינת ישראל   •

)לדוגמא: תודה על הפירות הטובים, תודה על הקיץ הכייפי, תודה לסבא וסבתא  

 שעלו לארץ, תודה על הכינרת היפהפייה, תודה לחיילי צה"ל וכו'( 



ה אני נולדתי" בקשו מהתלמידים להסתובב בכיתה.  לצלילי השיר "כאן ביתי, פ •

כשהמנגינה תיעצר בקשו מהם לשבת בזוגות )עם התלמיד הקרוב להם( ולספר זה 

לזה מה שכתבו. כך במשך שישה סבבים. התלמידים ישאלו זה את זה שאלות  

 הבהרה והרחבה. 

לות לחיזוק לסיכום הפעילות קיימו דיון: עד כמה תרמו תהליך לימוד השיר והפעי   .2

 לארצנו?  הקשר שלנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בואו נשיר לארץ יפה

 אבי רן טוויגמילים: 

 יורם חיימוב לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 ההדדית והערבות ה"ביחד" בחיזוק הצורך ועל שלנו לארץ אהבתנו אודות שיח מזמן זה שיר

 בארצנו משותפות ותקוות חלומות לרקום כדי ביננו

 יפה"  לארץ נשיר "בואו .1

 מה גורם לנו לרצות לשיר לארץ שלנו?  •

 אהבה"  מלא סוחף "זמר .2

 מה אנו אוהבים בארצנו? •

 על מה היינו רוצים לשיר לה? •

. "ארץ יפה", "ארץ של שמש ואור", "ארץ קטנה", "ארץ אלפי שנים", "המכורה", "ארץ  3

 בשיר לארץ שלנו.הצבי היפה". אלה הכינויים המופיעים 

 בחרו כינוי או שניים הנוגע בכם והסבירו את בחירתכם.  •

 הוסיפו כינויים משלכם. •

 כיצד ובמה תורמים כינויים אלה לקשר שלכם לארצנו?  •

 לים  מעבר שהולך מי "וגם .4

 נכר   בארץ לשבת מנסה    

 לכאן  מחזירו בלב משהו    

 מחר"  אולי אז היום לא    

 מהו ה"משהו" הזה שמחזיר לכאן את מי שהולך לארץ נכר?  •

 האם יש, "משהו", אחד לכל מי שהולך מעבר לים? או שלכל אחד משהו שונה?  •

 האם הייתם אי פעם רחוקים מהארץ?  •

 למה התגעגעתם?  •

 מה היה חסר לכם?  •

 איך הרגשתם כשחזרתם לכאן?  •

 המכורה"   זו את  נשמור "יחד .5

 איך נשמור את מולדתנו? •



 נו עושים כדי לשמור את מולדתנו? מה א •

האם אנו שמחים בעשייה שלנו? מה עוד היינו רוצים לעשות? איך נעשה זאת   •

 ביחד? 

 ביד יד כך העתיד "אל .6

 תקוות"  הרבה עם נפסע    

 מהן התקוות שלנו בארצנו?  •

 מה אנו מאחלים לה?  •

 מה אנו מאחלים לעצמנו? •

"ביחד", "יד ביד", "יד ביד נושיט בנחת", מדוע אנו נדרשים ל"יחד", ול"יד ביד" כדי  •

 להגשים תקוות בארצנו?

 חלף  שעבר מה כל את לשכוח אולי הזמן "זה .7

 חדש"  דף בארצנו לפתוח אולי הזמן זה     

 מה היינו רוצים לשכוח? מה היינו רוצים לזכור?  •

 מה כדאי לשכוח? מה כדאי לזכור?  •

 היינו רוצים לעשות אחרת בארצנו מה  •

 הפעלה

 ארצי.  את אוהב אני -בלב" "משהו

 בקשו מכל תלמיד להכין לעצמו כרטיס אישי המחבר בינו לבין ארץ ישראל שלו.  .1

על הכריכה תהיה כתובה הכותרת )משהו בלב.. וכו'(, שם התלמיד )אפשר  •

 להדביק תמונה( וכיתה. 

 פי הדוגמאות להלן: בתוך הכרטיס ימלא התלמיד תכנים על   •

 מקום/נוף שאני הכי אוהב בארץ _________________ 

 דמות ישראלית משמעותית לי __________________ 

 מנהג ישראלי הכי יפה בעיני ___________________ 

 שיר/ביטוי שאני אוהב ________________________ 

 ______________________ מאכל הכי ישראלי בעיני 

 תאריך ישראלי משמעותי לי ___________________ 



 מזג אוויר שאני אוהב בארץ ___________________ 

 פריט לבוש ישראלי בעיני _____________________ 

 החלום הישראלי שלי הוא _____________________ 

 אני מרגיש ישראלי כש________________________ 

יקבל כרטיס של חבר אחר מהכיתה, )ניתן גם לקיים פעילות זו בין כיתות   . כל תלמיד2

 מקבילות בביה"ס(, ובפגישה משותפת ישוחחו התלמידים אודות התכנים הכתובים בו. 

. במליאה: בקשו מהתלמידים לשתף כיצד הרגישו לאחר תהליך למידת השיר ויצירת  3

 ארץ? הכרטיס: מה נוצר? מה התחדש? מה התחזק בקשר אל ה 

בקשו מהתלמידים להסכים על מרכיבי הארץ היפה   –"בואו נשיר לארץ יפה"  .4

 המשותפת שלהם ולכתוב שיר אהבה לארץ היפה אותה הם אוהבים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רק בישראל 

 אהוד מנורמילים: 

 נורית הירש לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 הלב בתשומת ביטוי לידי הבאות לאומית וגאווה למולדת אהבה אודות שיח מזמן זה שיר

 ישראל למדינת הייחודיות לתופעות

 )בקבוצות( לשיר הכנה עבודת

אמרו לתלמידים שאתם עומדים לעסוק בשיר 'רק בישראל' המציג רשימה של דברים  

  הייחודיים למדינה.

י ניירות,  גזרי עיתונים, גזר  קבוצות. כל קבוצה תקבל 6- חלקו את תלמידי הכיתה ל. 1

 : הנושאים המוצגים בשיר  מכחולים ודבק, כל קבוצה תעסוק באחד

 התנדבות  -נתינה  •

 טבע ונוף  •

 חגים ואירועים  •

 צה"ל •

 צורות התיישבות  •

 אורחות חיים )אופי ישראלי(  •

 )התאימו את הכותרות לגילאי התלמידים(.

 

 בדגשים הבאים בקשו מהתלמידים לערוך דיון ושיח בקבוצה על נושא הקבוצה . 2 .

 מה המיוחד בעיניהם במדינתנו בנושא זה?  •

 מה הם רוצים עוד לדעת? אילו שאלות היו רוצים עוד לשאול?  •

 מה הם אוהבים במיוחד בתחום זה?  •

 אלו תחושות, מחשבות ורגשות עולים בהם כשהם חושבים על הנושא הזה?  •

 אלו זיכרונות וחוויות אישיות יש להם הקשורים לנושא הזה?  •

 כיצד העיסוק בתחום זה מגביר בהם את האהבה למדינתנו?  •



בקשו מהתלמידים ליצור בעזרת גזרי נייר צבעוניים קולאז' ובו ביטוי לנושא שלהם.   •

  הקולאז' ייבנה בהתאם לדברים והרגשות שנאמרו בקבוצה.

  

 בקבוצות  עבודה והמשך בשיר עיון

המילים/ביטויים/שורות בשיר, המדברים על הנושא שלהם  בקשו מהתלמידים לחפש את 

  ולהעתיק אותם למחברותיהם.

 שאלו את התלמידים: 

 בשיר בנושא שלכם?   האם המילים והביטויים המופיעים •

 מה עוד הייתם רוצים לדעת אודותם? את מי הייתם רוצים לשאול?  •

  התלמידים:ייתכן והביטויים הבאים יעלו שאלות בקרב  -למורה

מתייחס למתנדבים הצעירים שהגיעו מכל רחבי העולם לעזור  - "מתנדבים עושים חיים" 

בישראל בעיקר בקיבוצים ו"לעשות חיים". תופעה שרווחה לאחר ניצחון צה"ל במלחמת  

ששת הימים הייתה בעיני רבים עדות לכך שישראל היא יעד נחשק ומדינה שכיף לחיות 

 בה.

הדיסקוטק שהוא מקום בילויים שברור המקומות בעולם פועל   -" "דיסקוטק נסגר מוקדם

עד שעות הלילה המאוחרות נסגר מוקדם בישראל, כלומר: הבילויים אינם באים על חשבון  

העבודה. אין ספק שזו היתה תופעה ייחודית למדינת ישראל אשר קידשה באותה עת את  

  אתוס העבודה.

באית של ישראל במלחמת ששת הימים ואת  מבטא את הצלחתה הצ -"כל אחד הוא גנרל"

הפיכתם של גנרלים לידועים ומפורסמים, וכמו כן לדעתנות הישראלית הידועה ההופכת  

 כל אחד ל"גנרל" )דעתן הנותן עצות חינם(. 

 האם לדעתכם היום היו מייחסים למדינה את אותם מאפיינים ייחודיים?  •

 50נכתב השיר, לפני ממה נובעים ההבדלים לדעתכם? )בעיקר מהתקופה בה  •

 שנה, לאחר מלחמת ששת הימים(.

כיצד באה לידי ביטוי הגאווה והאהבה למדינתנו בשיר, האם גם אתם הרגשתם   •

  בדומה לכותב?



בקשו מהתלמידים להחליט ביחד בקבוצה כיצד יביאו לידי ביטוי את הנושא שלהם   •

  כפי שהוא מופיע בשיר ובעזרת הקולאז' אותו יצרו.

 התלמידים: שאלו את  •

 מה מתעורר בכם כאשר אתם מביטים על היצירה שעשיתם?  •

 כיצד הדיון, הלימוד והיצירה מחזקים בכם את הקשר שלכם לארץ?  •

 שתפו את חבריכם לכיתה ביצירות שעשיתם. 

  

  מסכם דיון

 בישראל"  "רק

הביטוי הפך למטבע לשון אשר מסמל אהבה למולדת וגאווה לאומית )משמעותו: מדינת  

ישראל היא מדינה ובה תופעות מופלאות ומיוחדות במינן אשר אינן מצויות בשום מקום  

 אחר בעולם(.

 שאלו את התלמידים: 

 האם אתם מזדהים עם המשמעות הזו?  •

מה ניתן לעשות כדי לשמר ואף לטפח את התופעות הנפלאות הקיימות במדינת  •

 ישראל? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שיר החסידה 

 מילים: חיים אידיסיס

 שלמה גרוניך לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 חלומות הגשמת ועל וגעגוע, כמיהה על שיח מזמן השיר

 בקבוצות:  שיח

 בתים.  5בשיר 

 קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף את חברי הקבוצה:

 ישראל  לארץ חסידה "עפה .1

  הנילוס מעל מניפה כנפיים

 רחוקה  ארץ אל

 ישראל  בית שם  להרים מעבר

 " ומצפים יושבים

תארו את החסידה העפה לארץ ישראל. כיצד היא נראית? מהו צבעה? מה היא  •

  מרגישה בדרכה?

  מה הייתם מספרים לחסידה? •

מהם הדברים אשר חשוב לכם לקחת אתכם למסע או לטיול ארוך? במה הייתם   •

  מציעים לחסידה להצטייד במסעה?

בלוני מחשבה" מעל ראשה של החסידה וציינו בתוכם  ציירו את החסידה. כתבו " •

 את מחשבותיה.

מה מרגישים אלו שמצפים לבואו    -"מעבר להרים שם בית ישראל יושבים ומצפים"  •

של מישהו המגיע מרחוק? האם קרה גם לכם שחיכיתם לאורח או בן משפחה 

 מה הרגשתם ומה חשבתם לקראת בואו? שתפו.   שיגיע לבקר?

 צוואר  צחורת חסידה "חסידה .2

 עינייך  ראו מה

 " סיפור לי שירי



מה מבקשים הדוברים בשיר מהחסידה? מדוע, לדעתכם, הם פונים אליה פעמיים  •

בשמה? כיצד לדעתכם הם מרגישים? )למורה: סקרנות, התרגשות, חשש, אי 

 ודאות( 

האם קרה גם לכם שהייתם נרגשים וסקרנים לדעת כיצד נראה המקום אליו אתם   •

  עתידים להגיע?

 דברים שרואה החסידה. 6מהם הדברים שרואה החסידה בדרכה? ציירו או כתבו  •

 דברים שאתם אוהבים לראות.  6מהם המראות האהובים עליכם? ציירו או כתבו   •

מהו הסיפור האהוב עליכם? איזה שיר או סיפור הייתם מבקשים מהחסידה לספר   •

 או לשיר לכם? 

סיפור שאהבתם במיוחד להקשיב להם כשהייתם ילדים  האם אתם זוכרים שיר או  •

קטנים /צעירים יותר? מהם? מי נהג להקריא לכם אותם? כיצד הרגשתם בעת 

 שהקריאו לכם אותם? 

 מקור  פוצה אינה חסידה  "שותקת .3

 תחזור  מעט  ועוד רגלה על נשענת

 גדולה  כנף תניף

 תעצור   בדרך הקור אל בדרך

 האור"  עיר בציון

  וצה מקור, כשם שבני האדם לפעמים אינם פוצים פה= שותקים.החסידה אינה פ

 מדוע לדעתכם שותקת החסידה?  •

האם קרה לכם שעמדתם מול אדם ששתק, למרות שמאוד הייתם רוצים לשמוע   •

 מה יש לו לומר? כיצד הרגשתם? כיצד בחרתם להגיב לשתיקה? 

שאלה עליה  האם קרה לכם ששתקתם, ולא רציתם או לא ידעתם כיצד לענות על  •

 נשאלתם? כיצד הרגשתם? שתפו במקרה. 

האם שתיקה יכולה להיות דבר טוב ומועיל? מתי לדעתכם השתיקה טובה  •

 ומקדמת? תנו דוגמאות. 

 מקור  אדומת חסידה "חסידה .4

 ירושלים  האם

 תזכור"  עוד אותנו



הילדים/ הדוברים בשיר שואלים את החסידה שאלה נוספת. מה הם שואלים אותה   •

 מה הם חוששים? הפעם? מ 

 ספרו על מקרה בו חששתם גם אתם שמישהו ישכח אתכם או את הבטחתו לכם.  •

  

 כנף  לבנת חסידה "חסידה .5

 העיר  בשלום בשרי

 ירושלים"  בשלום

מה מרגישים לדעתכם השרים כלפי העיר ירושלים? כתבו מילות רגש מתאימות   •

 התרגשות( )למורה: כמיהה, געגועים, סקרנות, אהבה, כיסופים, 

  ומליאה: בקבוצה מסכמת פעילות

"שיר החסידה" הינו שיר המסמל את הגעגועים שחשו יהודי אתיופיה לירושלים ולארץ  

ישראל, עד שזכו להגשים את חלומם ולעלות למדינת ישראל. כעת, תורכם לצייד את  

 החסידה בדרכה חזרה לנדודיה בעולם במכתב חדש.

ם החיים במקומות אחרים בעולם והחולמים  כתבו יחד, כקבוצה, מכתב ליהודי  •

  לעלות ארצה.

תארו במכתבתכם אילו תחושות מרגישים ילדים הגרים בישראל, מה מרגש  •

ומשמח אתכם בלהיות ישראלי? במה אתם גאים? מה הכי מיוחד בעינכם בישראל  

? ספרו במכתבכם על אירועים מיוחדים בהם אתם נהנים להשתתף בישראל,  

 ייחודית, חגים מהנים.  מוסיקה ישראלית

 הציעו להם כיצד יוכלו להתאקלם טוב בישראל, ומה יעזור להם.  •

צרפו למכתבכם ציורים, ברכות ואיחולים מכל אחד מחברי הקבוצה, והקריאו אותם   •

 במליאה. 

 

 

 

 



 שיר העמק 

 נתן אלתרמןמילים: 

 דניאל סמבורסקי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  רוגע על  סיפוק,  ותחושת מנוחה  ועל   ועשייה, עמל  על  תלמידים  עם  שיח   מזמן השיר 

 ביניהם  הקיים  המתח ועל ודאגה

 בקבוצות שיח

 בתים ופזמון. קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף בקבוצות:  3בשיר 

. בבית הראשון מתואר סוף יומו של העמל והיגע, העובד קשה בשדה ומגיע סוף סוף 1

  ו עם רדת ערב.לשעת מנוחת

 במה לדעתכם עמלו ויגעו בעמק?   •

 תארו במספר משפטים את יומו של העמל אשר מגיעה סוף סוף שעת מנוחתו.  •

 מהן הפעולות שעשה?  •

 מהם המראות אשר ראה?  •

 מי הם האנשים אשר עימם שוחח במהלך היום? •

  מה מרגישים בשעת עמל ומה מרגישים בשעת מרגוע? •

קרוב )הורה, אח גדול..( היוצא ליום עבודתו וחוזר ממנו. נסו  חישבו על בן משפחה  •

לשער, כיצד מרגיש ההורה או האח, כאשר הוא יוצא לעבודה, וכיצד הוא מרגיש  

כאשר הוא חוזר? האם תוכלו להיזכר באמירה שלו בשעת יציאה לעבודה ובאמירה 

 שלו בעת חזרה? שתפו. 

, וחיכיתם לשעת המנוחה. שתפו במקרה בו גם אתם עמלתם ויגעתם בדבר מה •

  כיצד הרגשתם כאשר הגעתם לרגע זה?

מהם הדברים המרגיעים אתכם? שתפו שלושה דברים שאתם אוהבים   -"מרגוע"  •

 לעשות כדי להירגע.

 

 . בפזמון עולה הלילה ונשמעת הדממה, כאשר אנשי העמק סוף סוף נחים וישנים 2 .



בלילה? מהם הדברים שאתם לא  שתפו: מהם הדברים שאתם אוהבים במיוחד  •

 אוהבים בו? 

אנו השומרים על הארץ ועל שדותיה. מהם הדברים החשובים   -"אנו לך משמרת" •

לכם, אשר עליהם אתם שומרים? ספרו על דבר אשר חשוב לכם לשמור עליו  

)למורה: כדאי לכוון את התלמידים גם לחשיבה על הדברים החשובים שאינם  

 (.דווקא מוחשיים או חומריים 

 

  . בבית השני מתאר המשורר את הארץ ואת שדותיה3 .

מה מרגיש המשורר כאשר הוא כותב שורות אלו   -לאור הדברים העולים מהבית   •

לארצו ולעמק? כתבו שלוש מילות רגש מתאימות )למורה: התפעלות, התרגשות,  

 שמחה, גאווה, סיפוק, אהבה(. 

ת דומות? שתפו. היכן זה  האם קרה לכם שטיילתם במקום מסוים, וחשתם תחושו  •

  קרה? עם מי הייתם? מה הרגשתם כלפי הנוף בו חזיתם?

 . בבית האחרון קורה דבר מה פתאום בעמק. קראו שוב את הבית האחרון וענו יחד 4 .

 מתרחש: "אופל בהר הגלבוע", ו"קול זעקה עף גבוה"?    מה קרה בעמק? מדוע •

 ה? באילו צבעים הייתם משתמשים על מנת לצייר בית ז •

כיצד אתם מרגישים בעת קריאת שורות אלו? ) למורה: פחד, דאגה, חוסר ודאות,  •

 הפתעה, עצב, כעס, אכזבה(. 

כיצד שייך או קשור בית זה לבתים הקודמים לו, המתארים רוגע ושקט של מנוחה?   •

 מדוע זה קורה? 

  

 ובמליאה:  בקבוצות מסכמת   פעילות

 כיצד הרגשתם במהלך קריאת שיר זה?  •

 אהבתם בשיר ומה לא אהבתם בו? מה  •

 מה הייתם רוצים לשאול או לבקש ממחבר השיר? •

  הציעו שם נוסף או אחר, לשיר זה. מדוע בחרתם דווקא בשם זה?  •

  



 בזוגות:  או  בקבוצה פעילות

כתבו יחד בית נוסף ואחרון לשיר, בו חוזרת השלווה, ותחושת הרוגע והשמחה   •

  שוררת מחדש בעמק.

  ציור של העמק, השתמשו בצבעים מרגיעים ונעימים. צרפו לבית האחרון •

)למורה: צבעים מרגיעים הינם צבעים בהירים: ירוק בהיר, תכלת, ורוד, צהבהב, לבן, 

 סגלגל, אפרפר(.

 שתפו במליאה בבית האחרון שחיברתם לשיר, ובציור שצירפתם לבית.  •

 הציעו לתלמידים ליצור תערוכה משותפת של ציורי העמק.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ללכת שבי אחרייך 

 אהוד מנורמילים: 

 נורית הירש לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 הגדלה האהבה, ועל בארץ, לדבוק העמוקה המחויבות תחושת אודות שיח מזמן זה שיר

 בה בחיים לעיתים הכרוכים וצער מכאוב למרות למדינתנו, יום, מדי ומתעצמת

 בשיר  עיון

שאהוד מנור כתב שיר זה בעיצומו של משבר קשה מאוד בתולדות  ספרו לתלמידים 

רבים מחבריו ומבני   נפלו או נפצעו  מדינת ישראל, לאחר מלחמת יום הכיפורים, שבה

דורו. הוא כתב את השיר כמה שנים לאחר שאחיו הצעיר יהודה נפל במלחמת ההתשה.  

 היושב בארץ ישראל. באמצעות שיר זה רצה אהוד מנור להעביר מסר ברור מאוד לעם

 אחריך  שבי ללכת .1

מקור הביטוי מהתנ"ך ומשמעותו הפשוטה היא ליפול בשבי. ובהשאלה: להיות כרוך אחרי  

 מישהו/מישהי כשבוי )ויקיפדיה(. 

שאלו את התלמידים מה מתעורר בהם )מחשבות, תחושות, רגשות( נוכח שמו של  •

 השיר? 

  

 מחדש  בוקר כל להיוולד .2

 מעט  למות פרידה מילת כל עם    

 ובת  בן עוד העולם אל ולהביא    

 ודבש  מרור חלב של ארץ אל    

בבית הראשון ובשיר כולו מבטא אהוד מנור רגשות של אהבה ודבקות בארץ, כמו גם  

 רגשות כאב וצער, השזורים אלו באלו. הנחו את התלמידים: 

השורות, הביטויים  קראו את השיר כולו והדגישו במחברותיכם בצבע ורוד את  •

אמונה שיהיה טוב.    -והמילים המביעות בעיניכם אהבה ואופטימיות )אופטימיות 

הדגשת הצד החיובי שבכל דבר(. בצבע אפור הדגישו את השורות המביעות  

 בעיניכם כאב וצער. 



 איזו תמונה מתקבלת?  •

 לארצנו?   מה אפשר ללמוד מהתמונה שהתקבלה על הקשר שלנו •

 אתם הם המדברים אל ליבכם ביותר? מה אהבתם בהם? אלו מהביטויים שמצ •

את המציאות, אלא מצביעים על   מה לדעתכם אנו משיגים מכך שאנו לא מיפים •

 הקשיים והכאב ונותנים להם פשר ומשמעות? 

האם מוכר לכם קשר לאדם/מקום/בעל חיים אשר שזורים בו גם רגשות אהבה וגם   •

 פרטו:רגשות כאב? כתבו במחברותיכם על קשר זה ו 

 ? מה אתם אוהבים באדם/במקום  •

 ? מה כואב/קשה/מאכזב בקשר •

 ? האם המקומות הכואבים מפחיתים מהאהבה או דווקא מעצימים אותה •

 ? האם פשוט וקל לנו להצביע על המקומות הכואבים •

מה בכל זאת אנחנו מרוויחים כאשר אנו רואים גם את "החלב והדבש" וגם את  •

 "? "המרור

 דורות מ מבטן, חלום להגשים .3

נותן את הכוח להתמודד עם הקשיים והכאב, ולחזור    שאלו את התלמידים מה לדעתם

  ולהתאהב בארץ שוב ושוב.

)למורה: המשורר אומר כי המחויבות לשאת את חלום הדורות של העם היהודי, והעובדה  

 שאנו הדור שזכה להגשים את החלום לחזור לארצנו, מחזקות את ההתמודדות(.

 נחמה   באביבייך לשאול .4 

 כיצד האביב בארץ יכול לנחם אותנו? )גם כאן אפשר להשוות ל"חשכת הגלות"(.  •

 מה מחזק ומנחם אתכם בשעות קשות?  •

 האם אתם מזדהים עם מקורות הכוח והנחמה המוצעים בשיר?  •

  

 יעלה קולנו הד ערב עם .5

 יבוא  הוא אלינו יום מבוקר    

 ערב  בוא עד יראה ופדיוננו    

 .תיגלה עלינו שלומך סוכת מתי    



מה נוטע בנו את האמונה והאופטימיות שיהיו ימים יותר טובים בארצנו בעתיד?   •

 מתפללים?   לאלו ימים טובים אנו

 מה אתם מאחלים למדינתנו?  •

  

 בקבוצות והפעלה דיון

  דונו בקבוצה:

 מהו המסר הרגשי המרכזי העולה משיר זה?  •

הביטוי/שורה/היגד המבטא בצורה הטובה ביותר את המסר הרגשי מהו  •

 שבחרתם? 

 האם הוא מתאים גם לימינו אנו? נמקו.  •

עצבו ביחד סטיקר למכונית ובו הביטוי הרגשי שבחרתם. קשטו אותו בצורה   •

 מתאימה.

  הציגו את יצירותיכם בפני חבריכם לכיתה. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בארץ אהבתי השקד פורח

 
 לאה גולדברג מילים: 

 ליומוני אמרי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 ועל וברכה, טובה עימו ויביא שיבוא לאורח הרגשית הציפייה אודות שיח מזמן זה שיר

 בחיינו אקראיים אורחים על גם להתבונן הזדמנות זו בואו. לקראת הנעשות ההכנות

 הדלת את נפתח ולא  בהם נבחין לא שבה השעה, מהחמצת החשש עם ולהתמודד

 מילותיו  את וקראו לשיר ביחד האזינו

 פורח  השקד אהבתי בארץ

 לאורח  מחכים אהבתי בארץ    

הסבירו לתלמידים כי יש אורחים מסוגים שונים: אורחים לימי חול, אורחים לשבתות  

מיוחדות. יש מדרך רחוקה, אורחים המגיעים בהזדמנויות   וחגים, אורחים שמגיעים 

 אורחים שאנו מזמינים ומצפים לקראתם ויש אורחים אקראיים. שאלו את התלמידים:

 שמצפים לו.   האורח בשיר הוא אורח חשוב מאוד

 אילו הכנות, לפי דעתכם, נעשות לכבודו?  •

 שאתם מחכים לו:   משמעותי עבורכם  חשבו על אורח •

 תארו את האורח. •

  שיגיע?מדוע אתם מחכים לו ורוצים  •

 אילו מחשבות ורגשות עולים בכם כאשר אתם חושבים על האורח?  •

 תארו חוויה של אורח שהגיע באופן לא מתוכנן. •

 מה הייתה הרגשתכם כשהאורח הגיע ללא תיאום מוקדם?  •

  

 דגל   צריח על אהבתי בארץ

 רגל  עולה יבוא  אהבתי ארץ אל    

האורח מדמים לעולי הרגל שהיו  לקראת האורח מניפים דגלים במקומות בולטים. את 

 עולים לבית המקדש בחגים ועימם מתנות וביכורים. 



ספרו על הדרך שבה אתם מקבלים אורחים במשפחתכם, אלו הכנות נעשות   •

 לקראתם? 

כיצד מביעות ההכנות שלכם את הציפייה ואת השמחה לקראת בואם של  •

 האורחים? 

  

 פורח  השקד אהבתי בארץ

לפרוח, בפריחה מרהיבה, ואחרון לתת פרי. בשל תכונה זו הוא מסמל השקד תמיד ראשון 

 את הסבלנות שלעיתים דרושה בציפייה לאורח. שאלו את התלמידים: 

האם מוכרים לכם מצבים שבהם נדרשתם לסבלנות ולאורך רוח בשעת הציפייה  •

 לאורח? 

הקהילה או  )לכל אורך השיר אפשר להתייחס לאורחים אישיים או לאורחים של 

 המדינה שציפו לבואם(. 

 ספרו על מצבים כאלה.  •

  

  ברוכה בשעה טובה, בשעה

 צער כל המשכיחה    

 כיצד יכול האורח להשכיח כל צער?  •

שתפו בחוויה שבה האורח אשר חיכיתם לבואו הביא עימו טובה וברכה והשכיח כל   •

  צער.

  

 ויראנו  לו נשר עיני מי אך

 ויכירנו  לו חכם לב ומי    

 ,ישגה לא מי יטעה, לא מי    

 ?הדלת לו יפתח מי    

 שאלו את התלמידים: 

 האם ייתכן שהאורח ידפוק בדלת ונחמיץ את ההזדמנות לפגוש אותו?  •

 כיצד, לדעתכם, עלול להיווצר מצב כזה?  •



האם חשש מהחמצת הזדמנות )חוסר ניצול הזדמנות(, מוכר לכם? מה עלינו   •

 להחמיץ שעת כושר? לעשות כדי שלא 

האם חוויתם מצב שבו פגשתם במישהו לרגע וכיום אתם מרגישים שיכולתם  •

 להעמיק איתו את ההיכרות? )מישהו שהיה אורח לרגע בחייכם(. 

  

 לבחירה הפעלות

 התלמידים: את הנחו

. חשבו על אדם החשוב לכם באופן אישי אשר תרצו להזמין אותו להתארח אצלכם )הוא 1

דם מוכר או שאינו מוכר, אישיות פוליטית, אישיות היסטורית, שחקן,  יכול להיות א

 מוסיקאי, זמר, ספורטאי וכדומה(. 

 דרך יצירתית שבאמצעותה תוכלו להזמינו להתארח אצלכם?   הציעו •

 מדוע כדאי לו להתארח דווקא אצלכם? כיצד תשכנעו אותו להיפגש?  •

 שתחושו בזמן הפגישה המיוחלת. שאתם משערים    תארו את התחושות והרגשות •

 שאתם מחכים לו. כתבו אותה בשם כל המשפחה:   . הכינו הזמנה לאורח2

כתבו לו עד כמה הוא חסר לכם, תארו את ההכנות לקראת בואו, את הברכה הטמונה   

 במפגשכם עימו וכדומה. קשטו את ההזמנה בצורה מזמינה המשקפת את רגשותיכם. 

 מהתלמידים לתאר בקצרה בכתב חוויה שבה הם עצמם היו האורחים . בקשו 3

אספו את החוויות האישיות, התחלקו לזוגות וכל תלמיד ישחק מתארח ומארח בהסתמך 

 על החוויות שנאספו ועל פי בחירתם. לאחר מכן החליפו תפקידים. 

  

  מהפעילויות:  אחת כל לאחר

בחיינו, מוזמנים ואקראיים, על השוני   קיימו שיח מסכם בכיתה על משמעותם של האורחים

בין הציפייה לאורח לבין אורח המגיע בהפתעה, ועל התקווה שתמיד נדע להבחין בהם  

 ולפתוח להם את הדלת. 

 

 



 אדמה 

 מילים: אהוד מנור

 יאיר קלינגר לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 הגומלין יחסי ועל האדם של ולקיומו לחייו האדמה של תרומתה אודות שיח מזמן זה שיר

 ומסגולותיה מתכונותיה וילמד אדמתו  עם קשרים לחיזוק ישאף שהאדם משאלה תוך ביניהם,

 הנפלאות

 לשיר  הכנה עבודת

. בקשו מהתלמידים מבעוד מועד לחשוב על חלקת אדמה בסביבת ביתם, אותה הם  1

שביל חורשה וכד'( ולהביא ממנה  אוהבים במיוחד )גן שעשועים, פרדס, שדה, חצר הבית, 

 מעט אדמה בכלי. 

בקשו מהתלמידים לתאר בכתיבה או בציור את חלקת האדמה שבחרו כך   –. בכיתה 2

שגם מי שלא ביקר שם מעולם יוכל לדמיין את המקום. סייעו לתלמידים באמצעות 

 השאלות הבאות: 

 אילו צבעים, ריחות וקולות קיימים שם? 

 דמה הזו? מה נמצא/גדל על חלקת הא •

  מי הם האנשים המבקרים בה? מה הם עושים שם? •

מה היה קורה אילו היו מכסים בבטון/אספלט/ריצוף את חלקת האדמה? מה היה   •

 נעלם? מה היה חסר לכם ולסביבה? וכד'... 

 . בקשו מהתלמידים לשתף את חבריהם בדברים שכתבו. 3

 בשיר  עיון

   "לקולך קשובה  אני אדמה" .1

 התלמידים: שאלו את 

 כיצד ניתן להקשיב לקולה של האדמה?  •

כל חומר בטבע שאינו חי ואינו  -האם מוכרת לכם חוויה של הקשבה לדומם )דומם  •

 צומח(? תארו חוויה זו. 



 מה קורה כאשר מקשיבים לדומם?  •

 האם ובאיזה אופן הדומם משיב לנו?  •

 מה מרוויחים כאשר מקשיבים לדוממים מסביבנו?  •

  

 הבאות  השאלות על ולענות קינן עמוס של דבריו את לקרוא התלמידים  את הנחו .2

"כדי להבין את האדמה צריך קודם כל להסתכל אל השמש ואל השמיים להסתכל ולבדוק  

את האדמה... מה היא אוהבת ומה היא רוצה ומה היא יכולה... ולהתאים את עצמך אליה,  

 עליה את החיים שלך."  לא אותה אליך. רק אחר כך אתה יכול לבנות

 כיצד מסביר עמוס קינן מהי הקשבה לאדמה?  •

 האם הוא מוסיף על דבריכם? מה נוסף?  •

 מה לדעתכם המשפט המרכזי בדבריו? סמנו אותו במחברותיכם.  •

צטטו מהשיר את הביטויים המתארים את מה שגומלת האדמה לאלה הקשובים   •

  לקולה:

 האם הביטויים מוכרים לכם?  •

 מצבים בהם אתם חשים שהאדמה מיטיבה עמכם.ספרו על  •

   "אדמה  אמא."3

 שאלו את התלמידים: 

 מהן המחשבות והתחושות העולות בכם נוכח צירוף מילים זה?  •

 באילו מובנים החיבור בין אדם לאדמה חזק כמו החיבור בין אדם לאמו?  •

 האם תמיד אתם חשים קשר חזק לאדמה?  •

 מה ניתן לעשות כדי לחזק קשר זה?  •

 האדם"   בנך, את נא  "למדי .4

 מה הייתם רוצים או מבקשים ללמוד מן האדמה באופן אישי? 

 "אדמה"  .5

ספרו לתלמידים כי אהוד מנור הקדיש שיר שלם לאדמה שהיא לכאורה הדבר הבסיסי  

ביותר והמובן מאליו. ציינו כי אנו במגע יומיומי עם האדמה, אך לא תמיד עוצרים ומודים 

 לחיינו ולקיומנו. שאלו:לה על תרומתה 



מה ניתן ללמוד מהמשורר אודות זווית הראייה החיובית בה הוא מביט אל  •

 האדמה? 

 מי ומה בחייכם הם בגדר "אדמה" )אנשים, בע"ח, צומח, דומם(?  •

  

. הסבירו לתלמידים מהי מטאפורה )שימוש במאפיינים של דבר אחד כדי לתאר  6

ם לכתוב מילות הערכה ותודה לאדמה  אסוציאטיבית דבר אחר; דימוי( ובקשו מה 

 המטאפורית בחייהם. בקשו מהם לשתף את חבריהם במה שכתבו. 

 סיכום פעילות

 , דבק ומכחולים והנחו את הפעילות באופן הבא:A4חלקו גיליונות 

השמיעו את צלילי השיר ובקשו מהתלמידים לעצום את עיניהם ולחשוב מה הדבר   •

חושבים על אדמה. בקשו מהם לבחור מילה אחת המשמעותי ביותר עבורם כשהם  

אשר מבטאת בצורה הטובה ביותר, את תחושותיהם ולכתוב אותה בעזרת הדבק  

  והמכחול על הדף.

בקשו מהתלמידים לפזר את האדמה שהביאו על הדף ולאחר מספר דקות לנער   •

  את הדף. על גיליון הנייר, תישאר המילה שכתבו מכוסה באדמה.

 ם לשתף זה את זה ביצירות ולתלות אותן על לוח משותף. בקשו מהתלמידי  •

 לסיכום דונו עמם בשאלה מהו אותו 'דבק' שבינינו לבין האדמה?  •

 

 

 

 

 

 

 



 ספירת מלאי 

 יוסי בנאימילים: 

 נעמי שמר לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 של הרגשיות המשמעויות ועל שונים מסוגים מלאי" "ספירות אודות שיח מזמן זה שיר

 אלה ספירות

 כיתתי שיח

 .  1"מלאי  ספירת"

 שאלו את התלמידים: 

 מה מעורר בכם שמו של השיר?  •

   שירו ביחד את השיר וקראו את מילותיו, איזו תחושה הוא משרה בכם?  •

  ספרו על פעולות ספירה שאתם מבצעים: •

 מהן הסיבות לספירה?  

  מה אתם סופרים? •

 עורכים בשגרה? אלו ספירות אתם עורכים בזמנים מיוחדים? אלו ספירות אתם  •

מהו הערך שבספירה? )למורה: ניתן לבחון ולדון עם התלמידים סוגים של ספירות 

ציון במבחן, דרוג של הצלחה /אי הצלחה, קבלה  –שתוצאותיהן מעוררות רגש כגון 

ופנה, סרט, לתוכנית ייחודית הכרוכה בכימות ידע, דרוג חברתי, דרוג של מוצר א

  הצגה(

מהם הרגשות המלווים את תחושת הספירה? )שמחה, סיפוק, התרגשות, גאווה  •

  דאגה, אכזבה, עצב, תסכול(.

שתפו את חבריכם בפעולת "ספירת מלאי" אישית שלכם שהייתה עבורכם  •

 משמעותית במיוחד. 

 . 2"מפלה של  יום ניצחון, של יום"

 שוחחו עם התלמידים:

)למורה: כל אחד מאתנו חווה ניצחונות אישיים כמו גם מפלות, זו הזדמנות לשיח רגשי  

אודות חוויות מגוונות בחיים, כמו גם האפשרות לדון בדרכי ההתמודדות האישיים, בכל 



אחד מהמצבים. שיח מסוג זה, יאפשר העמקת ההיכרות האישית, והקשבה לניצחונות, 

דדות מגוונות במצבים אילו, מהם כל אחד מהתלמידים  מפלות שלי ושל חבריי ודרכי התמו

 יוכל לבחור(. 

  מהו ניצחון עבורכם? •

  האם חוויתם סוגים שונים של ניצחון? •

 מה אתם חושבים וכיצד אתם מגיבים לניצחון אישי?  •

 מהי מפלה עבורכם?  •

 האם חוויתם סוגים שונים של מפלות?  •

 אישית? מה אתם חושבים וכיצד אתם מגיבים למפלה   •

שתפו את חברי הכיתה בניצחון או במפלה, ומה היה סגנון ההתמודדות   •

 בעקבות החוויה.   שלכם

 כיצד הרגשתם לאחר השיתוף?  •

 מה למדתם על עצמכם לאחר השיתוף?  •

 מה בחרו תלמידי הכיתה ללמוד מהמשתף?  •

  

  ים פעמיים אחת, "מדינה .3

  גם,  וקדחת אחד ואגם     

  עגולה, אחת שמש     

  סגולה,  מלא חכם אחד עם     

  גלולות ושלוש אחד ראש כאב     

  לילות".  ושבעה ימים ושישה   

 שאלו את התלמידים: 

מה המשמעות התוצאה "אחד" או "אחת" בספירה? האם זה חיובי או שלילי  •

  שהתוצאה או המיקום הוא אחד?

  האם ישנו מכנה משותף בין כל ה'אחדים' בשיר? •

בין בני המשפחה שלכם? בין ילדי הכיתה? בין תושבי המדינה? העלו   מה משותף •

 רעיונות משלכם למכנים משותפים נוספים.

  



 לבחירה הפעלות

 . חלקו את תלמידי הכיתה לקבוצות: 1

כל קבוצה תערוך "ספירת מלאי" של מדינת ישראל, על הטוב והקיים ועל החסר בה 

  עבורם.

בספירה פריטים ומושגים שונים, מתחומים מגוונים )הדריכו את התלמידים לכלול 

 הקשורים במדינת ישראל(.

 כל קבוצה תציג בפני הכיתה את מדינת ישראל שלהם כפי שהם חווים אותה.  •

 בקשו מהתלמידים לשתף במחשבות, תחושות ורגשות שעלו תוך כדי התהליך.  •

  

 . משחק "מכנה משותף" כל מי שמרגיש/ חושב...2

ומדים במעגל, כל תלמיד בתורו מציג שאלה אחת העולה מן השיר, מי תלמידי הכיתה ע

 שחש כמותו יעמוד לצד הדובר 

)המשחק יאפשר לדון בדמיון והשוני, בבחירה החופשית, כמו גם לחוש את החוויה  

 שבאחזקת מכנה משותף(. 

 לדוגמא: 

 כל מי שחושב שיש שמש אחת עגולה.  •

 כל מי שמרגיש שאנו עם אחד חכם מלא סגולה.  •

 כל מי שהרגיש וחווה יום של ניצחון.  •

  כל מי שהרגיש וחווה יום של מפלה. •

 כל מי שחש רגע של ביטחון.  •

 כל מי שחשובה לו עצמאות. •

 

 

 

 



 חי

 אהוד מנורמילים: 

 אבי טולדנו  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 כמו חי" ישראל ו"עם חי" עוד "אני ההכרזות את המלווים הרגשות אודות שיח מזמן זה שיר

 לדור מדור המורשת בהעברת הטמון הרגשי והערך החיים משמעות על גם

  כיתתי שיח

)למורה: עיקרו של שיר זה הוא הצהרה חגיגית: "אני עוד חי ", "עם ישראל חי". משום כך 

 מוצע לשיר את השיר בעמידה במעגל, ולא בישיבה, כיאה למעמד מכובד(

להביע בשפת הגוף )תנועות גוף( את תחושותיהם, בכל פעם   מהתלמידים בקשו .1

 כאשר אנו שרים את המילים: "אני עוד חי", "חי חי חי", "עם ישראל חי". 

)הרמת ראש, זקיפת גב, מבט עיניים למעלה, מבט עיניים אל החברים, הרמת ידיים  

 ר וכד'...(.בגבהים שונים, שילוב ידיים על הלב, נתינת ידיים זה לזה, יד על כתף החב

 שוחחו עם התלמידים:

 מדוע בחרתם להביע את תחושותיכם בתנועות אלו?  •

 מה רציתם להביע באמצעותן?  •

  

   "חי  ישראל "עם   חי" עוד אני" .2

 שאלו את התלמידים: 

 זו הצהרה אישית. -"אני עוד חי" 

 מתי אנו רוצים להדגיש שאנו חיים?  •

 עוד חי"? מהן הרגשות העולים בכם כשאתם אומרים "אני   •

 

 זו הכרזה לאומית"  -"עם ישראל חי" 

 אלו מחשבות ורגשות מעלות בכם מילים אלו?  •



 תארו את התחושה של היותכם חלק מ"עם ישראל חי".  •

מתי נרצה להדגיש ש"עם ישראל חי"? האם ישנם זמנים, מקומות או אירועים בהם   •

 חשוב, על פי הרגשתכם, להדגיש זאת? 

  

 לדור   מדור מזמור עובר" .3

 ...עולם ועד מאז כמעיין    

  שסבא השיר זה    

 לאבא  אתמול שר    

 " אני  והיום    

 שיר, ניגון, סיפור ומנהג העובר במשפחתכם מדור לדור? שתפו בכיתה.   מכירים

 מה תוכנו של השיר, המנהג וכו'?  •

מה אתם יודעים על האופן בו הוא עובר מדור לדור? אלו מקומות וארצות הוא   •

 עבר? האם חלו בו שינויים במהלך השנים? 

 באלו הזדמנויות שרים, מספרים ומקיימים אותו במשפחתכם?  •

 אלו תחושות ורגשות מלווים את מחשבותיכם אודות מורשת זו?  •

  

   "אני והיום" .4

 בקשו מהתלמידים:

 תארו את הרגשות שמעלה בכם הזכות לשיר את השיר ששרו סבא ואבא. •

 בעיניכם חשיבות ההעברה מדור לדור? האם יש  •

ומה תרצו אתם להעביר לדור הבא? האם תמשיכו את המסורת המשפחתית או   •

 שתבחרו בשיר או מנהג אחרים להעברה? הסבירו ונמקו דבריכם.

  

  "התקווה  עוד אבדה שלא טוב" .5

שהאדם  הסבירו לתלמידים כי תקווה היא רצון וציפייה שתתגשם במציאות. התרחשות 

 רוצה בקיומה )ויקיפדיה(.

 בקשו מהתלמידים לספר על תקווה שיש להם בתחום האישי: 



 מה אתם מאחלים לעצמכם שיקרה?  •

 מדוע, על פי הרגשתכם, "טוב שלא אבדה עוד התקווה"?  •

  

 לבחירה הפעלות

   ""חי  תליון יצירת  חי".  חי חי" .1

 מדבקות, גזרי דפים.חומרים: חוטים עבים, קרטון ביצוע, צבעים, 

 הנחו את התלמידים:

גזרו מקרטוני הביצוע את המילה "חי" )אותיות מחוברות זו לזו(. הדביקו וקשטו את  

  האותיות בצורה שמבטאת את הקשר הרגשי שלכם למילה זו.

 נקבו חור בראש המילה והשחילו את החוט. 

 ם במיוחד.צרו תערוכת תליונים בכיתה, או העניקו אותו לאדם הקרוב אליכ 

   ""חי  בצורת הכיתה תלמידי צילום .2

צאו לחצר הכיתה ובקשו מהתלמידים לעמוד בצורת "חי". החליטו ביחד על שפת גוף 

לבן. ניתן  -משותפת המביעה את רגשותיהם של התלמידים. מומלץ לבוא בתלבושת כחול

חושות  לצלם בטלפונים ניידים ולשלוח להורים בליווי מילים מלוות המציינות את ת

 התלמידים או לצלם במצלמה ולערוך כתערוכה בית ספרית, של תמונות כלל הכיתות. 

  (מיועד לכיתות הגבוהות ולכמה ימי משחק לאורך השבוע )  -  הלאה" זה את תעבירו" 3 

 משחק של חבילה עוברת בכיתה:  התלמידים יכינו

התלמידים לבצע כשהחבילה כל תלמיד יכתוב משימה הקשורה בשיר אותה יבקש מכלל 

 תגיע אליהם, כגון: 

 ספרו על חוח ופרח שלך או של העם שלנו. -פרחי" גם אך חוחי "רבים

 שתפו בתפילה האישית שלכם. -ומתפלל" שואל "אני

הציעו כיצד ניתן ליצור ולקיים קשר עם ידידים   -לים" מעבר אשר לידידי ידי "אפרוש

  מעבר לים.

 שתפו בחוויה של אירוח קרובים, חברים.  -אורחי" לכל לחי "כה

 נסו ללמד את חבריכם שיר על ידי זמזום המנגינה בלבד. -מזמור"  "עובר

נסחו משפט אותו תרצה לומר לסבא, לאבא, אודות  -לאבא" היום שר שסבא השיר "זה

 השיר שהעניקו לכם. 



 הר הירוק תמידה

 יורם טהרלבמילים: 

 מוני אמריליו לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  ועד הנעורים   גיל דרך מילדות, האדם   של  התבגרותו  תהליך  אודות שיח   מזמן השיר 

  קבועים  נופים  ולעומתם  בחייו, וזמניים  תקופתיים  משתנים,  נופים  רקע על  לבגרות, 

 וכוח  תמיכה   מוקדי עבורו המהווים  ויציבים, 

במלחמה ומאבד חברים. יש לשים לב למורה: הבית החמישי בשיר עוסק בחייל הנלחם 

 לתלמידים אשר חוו חוויות אובדן דומה בסביבתם הקרובה או הרחוקה יותר.

 בקבוצות  עבודת

קראו יחד עם התלמידים כל בית, ובקשו מהם לשתף במליאה או לשתף זה את זה  

 בקבוצות קטנות. 

  ַהָשַמִיים ּוְתֶכֶלת  ַאַחת, ְקַטָנה ֹורִציּפ ֵמָעַלי ָרִאיִתי ְשָבט, חֹוֶדש זאָ  ָהָיה ֵעיַני, ֶאת ָּפַקְחִתי

  ָתִמיד ַהָירֹוק ַהַהר  ֶאת  ְוָרִאיִתי ָיִחיד, ְוָעָנן

הילד בשיר מתבונן בחודש שבט, ביום תכול שמיים, על נופו של ההר הירוק תמיד, הוא  

  הר הכרמל.

ובים עליכם? מה אתם אילו מראות אתם אוהבים לראות? אילו צבעים או נופים אה  •

 אוהבים לעשות ביום בהיר? עם מי? 

  

  ִלי ִחיַּפְשִתי  ְוֵעת ַבִמְדרֹון, ִהְחַלְקִתי ַּפְרַּפִרים,  ָרַדְפִתי ַהִשיָכרֹון ַקֵלי ַיְלדּות ְבִמְשֲחֵקי

 ָתִמיד  ַהָירֹוק  ַהַהר ֶאל  ָבַרְחִתי ָאז ָתִמים, ְלֵלב ִמְסתֹור

לרדוף אחר פרפרים, להחליק במדרון ההר. אילו משחקים  כמה כיף לשחק,  •

 אהובים עליכם? איזה משחק ילדות אהוב זכור לכם במיוחד? 

  היכן אתם אוהבים להסתתר/למצוא פינה לעצמכם? •

מה אתם אוהבים לעשות לבד ולא עם אחרים? ממה הייתם רוצים לעיתים   •

  לברוח?



  

  ִלְשַכב ְכַבִראשֹוָנה, רּוחֹוֶתיך ִלְנשֹום ְושֹוֵאל, חֹוֵלם עֹוד ֲאִני ַהָשָנה, ְימֹות ֹכל ַהָירֹוק ַהַהר

 .ַכְרֶמל. ְבִצְלך

ההר הירוק, הוא הר הכרמל, מסמל עבור הילד/הנער/האיש בשיר את הקבוע   •

בחייו, החזק, היציב ונותן הכוח. מהם מקורות הכוח בחיים שלכם? מהם הדברים  

ם האנשים המהווים עבורכם מקורות  מהם אתם שואבים כוחות או השראה? מיה 

 תמיכה/עזרה? 

 האם גם אתם חולמים? ספרו על מה אתם חולמים.  •

 מילות רגש שיתארו כיצד מרגיש הילד השוכב בצל ההר.  3בחרו  •

שליו, נינוח, רגוע, מהורהר, חולמני, שמח, מתגעגע, נרגש,  -)למורה: לדוגמא 

 מרוצה, מסופק( 

  הרגשתם רגשות הדומים לרגשות הילד בשיר.תארו אירוע או מצב בו   •

  

  ַלֶמְרַחק ִהְשַקְפנּו  ָיָדה. ְבתֹוך ַיָדי ִבְשִביָליו, ִטיַּפְסנּו  ַהַאֲהָבה, ִבְשנֹות ַהְנעּוִרים, בְשנֹות

 תמיד. הירוק ההר על ְוָחַלְמנּו  ֶהָעִתיד, ְלֵעֶבר

ההר. כיצד, לדעתכם, הם  הילד בגר והפך לנער, וכעת הוא מטייל עם אהובתו על  •

  מרגישים? מה הם רואים בדרך?

לכיתות הגבוהות: כאשר אתה מביט אל העתיד, מה אתה רואה? מהן שאיפותיך?   •

  משאלותיך?

  

  ֵרעַ  ַכַּפִיים ַעל ֵהֵבאנּו  ְכַאִחים. ֲחַזְרנּו  ַהִמְלֲחמֹות  ִמתוך ּוְנבֹוִכים, ְגדֹוִלים ַלָצָבא, ָהַלְכנּו 

 . ָתִמיד ַהָירֹוק ַהַהר מּול ַרְדנוְוִנפְ  ְוָיִדיד,

שירות משותף בצבא גורם לעיתים לאנשים להרגיש כמו אחים. חישבו מדוע? האם  •

  אתם מכירים סיפורים כאלה? שתפו .

האם אתה מכיר חיילים במשפחתך/ בסביבתך הקרובה? מה מיוחד בהם? מה   •

 היית מאחל להם? 

  



  ֹכל ִנְהֶיה ְצִעיִרים אך ָיִמים. ֵמרֹוב ִהְלִבין ְשָעָרם הֹורינּו  ֲעָלִמים, ֵהם ַהיֹום ְכָבר ויַלֵדינּו 

 ָתמיד. ַהירוק ַהַהר ֶאל ַאִחינו, ֶאל ַנִביט  ֵעת בֹוקר,

כעת הילד, הנער והבחור הצעיר, הפך למבוגר, הורה לילדים. למה כוונתו כאשר   •

ק תמיד? הוא אומר כי הוא נהיה צעיר כל בוקר כאשר הוא מביט אל ההר הירו

 הייתכן כי אדם יהפוך צעיר? 

  מה הייתם אומרים לאיש המבוגר? •

 מה הייתם מספרים לו על עצמכם, בגילכם הנוכחי?  •

 

 אישית:  ומשימה  במליאה מסכם לשיח  הצעה לסיכום,

 . שתפו: 1

  מה מעורר בכם שיר זה? מה אתם למדים ממנו? •

  מה אהבתם בשיר? •

 . תארו את 'ההר הירוק תמיד' הפרטי שלכם, במילים, בצורה ובצבע, או בכל דרך 2

  יצירתית בה תבחרו. כיצד הוא נראה? מה יש בו? היכן אתם ממוקמים בו?    

במה אתם משתפים את ההר שלכם? )ניתן להציע לתלמיד לכתוב מכתב אישי להר   •

ל חוזקותיו ועל חולשותיו, על  הירוק תמיד, בו הוא מספר על עצמו, על מחשבותיו, ע

 מה מעסיק אותו בימים אלו ומה מסייע לו להתמודד...(

 ? . איזו משאלה הייתם מבקשים היום מההר הירוק תמיד3

 

 

 

 

 

 

 



 ארץ

 שייקה פייקוב: ולחן מילים

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 עם בין השוררת תנאי, ללא אהבה על ארצנו, של הרבים שבחיה אודות שיח מזמן זה שיר

 חלוף בת שאינה ונצחית עמוקה שייכות תחושת על וכן לארצו ישראל

 כיתתי שיח

 . הנחו את התלמידים לקרוא את מילות השיר ובקשו מהם.1

 לכתוב במחברותיהם את הביטויים המבטאים שבח  •

  ולהסבירם במילים שלהם לבחור שניים מביטויי השבח אשר קרובים ללבם •

 לציין מדוע דווקא ביטויים אלו מעוררים הזדהות. •

 . שאלו אודות שבחים אותם הם קיבלו או נתנו ובקשו שיספרו אודותם. 2

 בשיר  עיון

 ואב"  אם לנו  היא שנאהב, "ארץ .1

 הסבירו לתלמידים כי יחסים שבין הורים לילדיהם כוללים אהבה ומחויבות.

 שאלו: 

 מיוחדים באהבה שבין הורים לילדיהם? מהם הדברים ה •

 אלו מחויבויות קיימות בין הורים לילדיהם?  •

 מה ניתן ללמוד על היחס של המשורר לארצו מכך שהוא משווה אותה לאב ואם?  •

האם אתם מזדהים/מסכימים, עם ההשוואה בין הארץ שלנו לבין "אם ואב"?  •

 מדוע? 

למחויבות אותה מזכיר המשורר כלפי מהם תחושותיכם ומחשבותיכם בנוגע  •

 ארצנו? האם אתם חשים כמוהו )"שנשב בה יהיה מה שיהיה"(? נמקו תשובותיכם. 

  

 האמונה"  ושפת האור מקור "את .2

 ושאלו:  ואמונה אור  למילים  הביאורים את הסבירו

 לו אמונות אתם נושאים בלבכם כבני הארץ הזו?  •

 מה מחזק בכם אמונות אלו?  •



התלמידים לרביעיות ובקשו מהם לשוחח על הדברים שכתבו ולדון מהו  חלקו את  •

מקור האור לדעתם, ומהן האמונות שהם נושאים בליבם כבני הארץ. לאחר מכן 

 הנחו את הקבוצות לשתף במליאה.

 יקרה ארץ ארץ, "ארץ, .3

 אגדה"   זו שאין הבטחת הן

 אלו תחושות ומחשבות מעוררת בכם אמירה זו? •

 ם פסקה המשלימה את המשפט: כתבו במחברותיכ  •

 "ארץ יקרה אמנם הבטחת שאין זו אגדה אבל..."  •

 - או

 "ארץ יקרה הן הבטחת שאין זו אגדה ואכן..." •

 חתמו את הפסקה שכתבתם בברכה חמה לארצנו. •

  

 הפעלה

תלו על הלוח מפה גדולה, או ציירו באופן חופשי או על בריסטול גדול, את מפת ארץ  

המפה מספר ביטויים מהשיר כגון: "ארץ תכול אין עב", "ופרחים וילדים ישראל ורשמו לצד 

בלי סוף", "ארץ שנאהב", "ונשב בה יהיה מה שיהיה", "השמש לה כדבש וחלב" ,"ארץ בה 

 נולדנו" וכד'. 

בקשו מכל תלמיד לבחור היגד אליו הוא מתחבר, לגשת ללוח ולסמן במפה אזור או מקום  

 ספציפי המתקשר להיגד שבחר. 

 במליאה יסביר כל תלמיד את בחירתו.  •

לסיכום קיימו שיח ובו ישתפו התלמידים כיצד תרם תהליך העיון והיצירה לקשר   •

 שלהם לארצנו. 

 

 

 



 אשאל אלוהי 

 ר' יוסף בן ישראלמילים: 

 תימן לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 ישראל לארץ הפזורה ארצות מכל הגלויות קיבוץ את המשורר מתאר בפיוט

  לצעירים:

  "מאד  נעים" .1

בקשו מהתלמידים לטייל בכיתה לקול צלילי מוזיקה ותוך כדי מפגש ביניהם לברך   •

 לשלום את אלה שפגשו בדרכם. 

בהישמע סימן מוסכם )מחיאת כף או הפסקת המוזיקה( בקשו מהם לעצור וללחוץ   •

 יד לחבר או לחברה. 

יתחברו התלמידים בזוגות וישוחחו השמיעו מוזיקה ובקשו שבעת הפסקתה  •

  בקצרה.

 לאחר מספר דקות בקשו מהזוגות להיפרד ושוב לטייל עד שיפגשו חבר נוסף.  •

)למורה: בכל מפגש בקשו לדבר על נושא אחר כגון תעסוקה בשעות הפנאי, טיול מוצלח  

 שהשתתפו בו, סיפור שאוהבים, מזון שאהבו או שלא..., משחק מועדף ועוד.( 

 ובמליאה  בקבוצה  מסכמת פעילות

בקשו מהתלמידים לשבת במעגל ולשתף בלמידה שהייתה להם בפעילות זו.  •

 שאלו:

 במה הייתה שונה פעילות זו מפעילויות אחרות?  •

 מה למדתם על עצמכם בפעילות?  •

תארו את ההרגשה בעת המפגש בו הכרתם משהו חדש אותו לא ידעתם קודם,  •

 אודות חבר לכיתה. 

  

  2"חדש  במקום אני" .2 

הביאו לכיתה שתי בובות )בן ובת, רוני ורינה( ספרו לתלמידים שלכיתה הגיעו שני  •

  חברים חדשים ושאלו: מה הייתם רוצים לדעת על רוני ורינה?

 ענו לתלמידים על השאלות שיציגו ובנו יחד עמם סיפור על החברים החדשים.  •



החדשים, היו במקום אחר המוכר בהמשך, ספרו שאתמול רוני ורינה, החברים  •

 להם. הם חשבו מחשבות, היו להם תחושות שונות. 

  שאלו: "אילו תחושות אתם חושבים שמתעוררות בחברים החדשים?" •

כיצד לתאר את החיים החדשים    -הזמינו את התלמידים להציע לבובות רעיונות  •

  שלהם.

  

 לסיכום

 מתי אתם מרגישים חידוש? •

 במקום חדש? מה יכול לסייע לכם  •

 מי יכול לסייע לכם להשתלב במקום חדש?  •

  

 לבוגרים:

   "לשורשים מתחברים" .1

 בקשו מהתלמידים להביא תמונות שלהם ושל בני משפחתם המצומצמת והמורחבת. 

 מתוך מאגר התמונות, בנו עם התלמידים קולאז’ המציג אותם בתוך משפחתם.

 משפחתית שלהם ושל בני משפחתם.לחלופין, בקשו מהתלמידים לצייר תמונה  

  בזוגות: פעילות

בקשו מהתלמידים לבחור אחד או יותר מבני משפחתם ולספר על תכונות אופי אליהם הם  

 מתחברים בדמות זו. מה אתם אוהבים בה? מה מחבר אותה אליכם? 

 שאלו:

 מה הדמות מהווה עבורכם?  •

 איזו תכונה תרצו לאמץ? •

  מה תוכלו לעשות לשם כך? •

   "זיקה  סיפור" .2

הביאו לכתה סיפור מקרה כתוב בנושא עלייה לארץ, אירוע אקטואלי בנושא זה,  א': שלב

 או בקשו מאחד התלמידים שישתף בחוויית עליה לארץ במשפחתו.



בקשו מהתלמידים לכתוב שני נושאים מרכזיים שהסיפור עורר בהם ע"ג   ב': שלב

 כרטיסיות. 

במרכז המעגל את הכרטיסיות והתבוננו בהם. בחנו את  הניחו  )במליאה(: ג' שלב

  הנושאים שכתבתם.

  שאלו:

 במה הסיפור עוסק?  •

 אילו אסוציאציות מעורר בכם הסיפור?  •

 לאילו התנסויות או מקומות בחיים שלכם מתחבר האירוע?  •

  אילו שאלות עולות בכם בעקבות הסיפור? •

  מה אתם יודעים על הדמויות בסיפור? •

 הייתם נותנים לדמויות בסיפור? אילו עצות  •

 מה תזכרו מהשיעור, מהשיחה, מהסיפור?  •

  

 לסיכום

 על פי השיח שהתנהל מה למדתם על תופעת העלייה לארץ?  •

 מה ריגש אתכם במיוחד? •

מה אתם לומדים מהמאמצים הגדולים שהשקיעו אנשים מארצות שונות כדי להגיע   •

  לארץ ישראל?

 

 

 

 

 

 

 

 



 אליעזר בן יהודה

 ירון לונדוןמילים: 

 מתי כספי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 השיר אנשים. בין ומקשר מלכד כגורם השפה חשיבות אודות על שיח מאפשר זה שיר

 דופן יוצאי להישגים להגיע כדי לאדם הנדרשות התכונות על משותפת התבוננות מאפשר

 דרך ופורצי

  

 לשיר  הכנה עבודת

 הכיתה לקבוצות . חלקו את 1

פתקים ובהם מילים שהמציא אליעזר בן יהודה )בכל פתק מילה  3-4תנו לכל קבוצה 

אחת(, כגון: אדיבות, מנגינה, בובה, זהות, ורד, חיידק, מברשת, מדרכה, תזמורת, יוזמה, 

ריהוט, הצהרה, עיתון, מברק, אופנה, עיתון, משרד, משטרה, גלידה, מילון, רשמי, וילון,  

 וכד'. אווירון 

ב -)דרגו את רמת הקושי של המילים ותנו לכל קבוצה מילים קלות וקשות, מלבד כיתות א 

 להם תנו מילים קלות בלבד(. –

 הנחו את התלמידים:

כל תלמיד יציג מילה שקיבל בפני חבריו לקבוצה, באמצעות תנועות ידיים וגוף  •

 )פנטומימה(. 

 באביזרים שנמצאים בסביבה. אפשר גם לזמזם מנגינות וגם להשתמש  •

 שאר חברי הקבוצה יצטרכו לגלות באיזו מילה מדובר, בפרק זמן של דקה. •

לאחר שכל התלמידים יצליחו לגלות את המילים שהוצגו בפניהם, קיימו דיון  •

 במליאה ושאלו את התלמידים: 

 מה הרגשתם כאשר היו חסרות לכם מילים?  •

 ?כיצד הרגשתם כאשר ניסיתם לגלות את המילה  •

 כיצד הרגשתם כאשר הצלחתם לזהות את המילה, ברגע הגילוי?  •



 מה החשיבות של תקשורת בעזרת מילים?  •

  כיצד השפה מקשרת ומגשרת בין אנשים? •

 בשיר  עיון

 מילותיו:  את  וקראו לשיר האזינו

 . הנחו את התלמידים:1

יהודה. בחרו  בשיר יש תיאורים המדברים על תכונותיו, אמונותיו ומעשיו של אליעזר בן 

מתוך ההיגדים הבאים תכונה, מעשה או אמונה של אליעזר בן יהודה אשר דיברה אל 

ליבכם, העתיקו אותה בלשון השיר וכתבו מה במיוחד הרשים אתכם בדמותו ?מה קסם  

 לכם? עם איזו תכונה אתם מזדהים? ועם איזו תכונה אתם פחות מזדהים? 

 ן להחיות את השפה העברית(. אמונה )האמונה של אליעזר בן יהודה שנית •

 אהבה? )האהבה שרחש אליעזר בן יהודה לשפה העברית ולדקדוקיה(. •

 עשייה )פעולותיו של אליעזר בן יהודה למען חידוש השפה(.  •

 נמרצות )הקצב וכמות העבודה שהקדיש אליעזר בן יהודה לחידוש השפה(.  •

 ך דורות(. יומי במש -חדשנות )העובדה שהשפה העברית לא הייתה בשימוש יום •

 נוקשות )הציפיות של אליעזר בן יהודה מבנו איתמר(. •

 

 . שאלו את התלמידים:2

הן באשר לחידוש   –האם התכונות והאמונות של אליעזר בן יהודה הביאו לתוצאות  •

  השפה הן באשר לבנו?

האם חוויתם חוויה שבה האמונות שלכם, החלום שלכם התגשמו? מה   •

 החלום? לצורך מימוש   נדרש

 לשם  הקנאים הנביאים כמו

 ולשם... ולפועל לתואר קינא הוא

האם חשתם אי פעם שמעשיכם, או הצלחתכם גורמים לחבר, למכר, לבן משפחה  •

 לקנא בכם? 

  האם חשתם קנאה בחבר או מכר שלכם שהצליח לממש רעיון או חלום? •

יכולה קנאה היא רגש אנושי הקיים בין בני אדם, באילו מצבים לדעתכם קנאה  •

 להיות רגש חיובי ומקדם, ובאילו מצבים רגש שלילי ומעקב? 



 גדלה  והשפה

  דמותה  מראה את הכירה ולא

 השחר...  בבוא

לעיתים אנו מציעים רעיון משלנו, משתפים אחרים והרעיון מתפתח, עד כדי כך   •

 שאין אנו מכירים כבר את הרעיון ההתחלתי. האם חוויתם חוויה שכזו? 

 תפתחת גם היא. שתפו בתהליך התפתחות אישי שלכם? השפה, כמו האדם, מ  •

 האם הייתם שותפים לרעיון, יוזמה או משימה שהתפתחו והצליחו?  •

 העברית  השפה מחייה  כלפי רגשות  בהבעת הקשור מילים משחק

 חלקו את הכיתה לקבוצות קטנות. •

כל קבוצה תבחר חמש מילים המבטאות רגש )כגון: שמחה, עצב, התרגשות   •

,שעמום , גאווה, אכזבה, סקרנות, ענווה, ביישנות, אהבה, סלחנות, ידידות, חיבה, 

אדיבות, הערצה, תדהמה, התפעמות, התפעלות, נחישות, אדישות, הבלגה, 

 סובלנות, געגוע, וכד'(.

לאחר שהתלמידים יבחרו במילים, הקבוצה תכתוב משפט, שיר או סיפור קצר  •

חייה השפה העברית, אליעזר בן יהודה, תחושותיהם ורגשותיהם כלפי מ   על

 וישתמשו במילים שבחרו.

 הקבוצות יציגו את התוצרים במליאת הכיתה. •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יא ליל 

 קובי לוריא: ולחן מילים

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 והתרבויות העדות הדתות, את המשקפות השונות התמונות על שיח מאפשר ליל" "יא השיר

 זו בתוך זו גם ולעתים זו, לצד זו החיות השונות

השיר מאפשר חשיבה על כך שכל הבעיות יוכלו להיפתר אם הצדדים השונים יישבו  

 מסביב לשולחן אחד. ובשל המגוון המיוחד השיח יכול להעצים את הסיכוי לשלום. 

 העתיקה  בעיר קורא פעמונים קול

 יקה, המת  מיני כל על מכריז רוכלים קול

 הבשמים  משוק נישא  תבלינים ריח

 ויסמין. ופלפלים וקינמון מור

האם זכורה לכם חוויית עיר עתיקה, שבה ריחות שונים ומגוונים המשרים אווירה ייחודית?  

 תארו את הריחות שאתם זוכרים. 

 אולי חוויית שוק במקום אחר בארץ? 

 שבת   זה ושאבס שישי יום זה  כאן ג'ומעה

 סלט, כמו הכול  מזה, לצאת אפשר אי

 אשכנזית,  תפילה  עולה מהישיבה

 המואזין. קורא  ממולה הצריח על

אי אפשר לצאת מזה, הכול כמו סלט.. מדוע כמו סלט? ומדוע יש צורך לצאת מזה? אולי  

 כדאי לחוות את המיוחדות שבשוני התרבותי.

הזדמנות ועניין  האם שוני יכול גם לבלבל? ליצור תחושת אי נוחות? או אולי יש בשוני גם

 ייחודי? 

 ובליל,  בבוקר ליל יא ליל, יא

 מתפלפל. והוויכוח  מתגלגל הזמר

 הביטחון  משרד הפנים משרד

 התיכון.  במזרח כולנו הכול אחרי

תארו ויכוח מתפלפל שהייתם שותפים לו בכיתה. מה היה תפקידכם בו? האם היה שוני 

השונות את הוויכוח? מה היה    בסיסי ביניכם ובין האחר/אחרים? כמה תרמה והעצימה



 האינטרס של כל אחד מכם? כיצד בחרתם לגשר על הדעות השונות? 

 האם הצלחתם לגשר על העמדות השונות ולמצוא פתרון מוסכם? 

 ומדים  גלביות  כפיות, חליפות,

 איברהים.  אבו  של במסעדה חוגגים

 פתרונן  על  באות כולן הבעיות כל

 לשולחן.  מסביב  לשבת צריך רק

 (הצגה..  כיר לכם החלק הזה של השיר )שולחן שבת.. פורים.. משחקי תפקידים...מה מז

חישבו על אירוע או על מקום שבו אתם או אחרים ישבתם יחד וכל אחד היה מאוד שונה  

 ומיוחד. מהי התרומה של ישיבה לשיח משותף סביב אותו השולחן לפתרון בעיות? 

 בנה/מחלוקת באמצעות שיח משותף. תארו התנסות שבה הצלחתם ליישב סכסוך/אי ה

  

 כיתה.. מאותה כולנו הכול אחרי התיכון... במזרח  כולנו הכול אחרי

 בכיתה שלנו ילדים שונים, דעות שונות, מלבושים שונים, מראה שונה, משפחות שונות..

בכיתה שלנו כשאנחנו חלוקים בדעותינו, למרות השוני והמיוחדות שבכל אחד מאתנו,  

מצליחים ליישב מחלוקות כך: אנחנו 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 מה מאפשר לנו להתפשר?  •

 מה מעכב אותנו לפעמים?  •

 מהי התרומה של כל אחד מאתנו לפתרון המחלוקת?  •

במחלוקת? האם אני מחזיק באותן העמדות בדרך כלל? האם אני משנה  מה החלק שלי  •

 את דעותיי בהקשר למחלוקת? 

 האם ככיתה יש לנו כוח לשנות מצבים הדורשים שינוי?  •

 באילו מצבים אנחנו מרגישים תחושת ביחד טובה יותר בכיתה?  •

  



 סלט.. כמו הכול

פורית את מרכיבי הסלט  דמיינו סלט ארץ ישראלי טעים במיוחד.. בחרו ביצירתיות מט

 האנושיים והרעיוניים המצויים במדינתנו שלנו. 

 אילו מרכיבים יש בסלט הארץ ישראלי?  •

 מי תורם מה לטעם של הסלט?  •

 אילו תכונות ייחודיות תורם כל מרכיב בסלט?  •

 מהם התבלינים הייחודיים לנו?  •

 מהי התרומה האישית שלי לסלט הארץ ישראלי?  •

 לט הארץ ישראלי? מהי התרומה שלנו ככיתה לס •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ירושלים של זהב

 מילים ולחן: נעמי שמר

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 השונות ולדתות לנו וקדוש ייחודי מקום אהבת על שיח מאפשר זהב" של "ירושלים השיר

 כיין  צלול הרים אוויר

 אורנים  וריח

 הערביים  ברוח נישא

 פעמונים  קול עם

נזכרים? על מה אתם חושבים כאשר אתם שומעים או קוראים את מילות  במה אתם 

 השיר? היזכרו בטיול או בביקור במקום בארץ שבו הרגשתם כך. 

  יושבת בדד אשר העיר

  חומה ובלבה

מתי אנחנו מציבים חומה בלבנו? שתפו את חבריכם בסיפורים על מצבים שבהם  

 הרגשתם בדידות, או הצבתם חומה בלבכם. 

 זהב  של  ירושלים

 אור  ושל נחושת ושל

 שירייך  לכל הלא

      כינור אני

 מה לדעתכם רצתה נעמי שמר לספר לנו על ירושלים מתוך הבית הזה? 

האלה בירושלים? ספרו על טיולים משפחתיים שעשיתם האם אתם מכירים את החלקים 

 בירושלים. 

 מתי אנו משתמשים בדימויים של זהב? ונחושת? ואור? ולכל שירייך אני כינור? 

 המים  בורות יבשו איכה

 ריקה  השוק כיכר

 הבית  הר את פוקד ואין

 העתיקה.  בעיר

הריקה, ואין   הכותבת מתארת בדידות וריקנות בעיר, בורות מים שיבשו, כיכר השוק

 פוקד.. האם תחושה זו מוכרת לכם ממקום/מצב כלשהו? 



 המים  בורות אל  חזרנו

 ולכיכר  לשוק

 הבית  בהר קורא שופר

 העתיקה.  בעיר

שורות אלה נכתבו לאחר המלחמה והניצחון. חישבו מה קורה בשיר בשלב הזה. אילו  

 רגשות מתוארים מבעד למילים? 

 מעצב לשמחה, ומפחד וריקנות לגאווה ואהבה.   תארו מצב שבו חוויתם רגשות מתחלפים

 אורנים  וריח כיין צלול הרים אוויר

 פעמונים..  קול עם הערביים ברוח נישא

בקשו מהתלמידים להקשיב למילים ולחפש את הרגש שמציף אותם בזמן ההאזנה לניגון  

 ולתוכן המילים בבית הראשון של השיר. 

 ולה בעיני רוחם. הציעו לתלמידים לצייר את הרגש והתמונה שע 

 אור..  ושל נחושת ושל זהב של  ירושלים

 ירושלים מתוארת כעיר ייחודית של זהב, נחושת ואור. 

בקשו מהתלמידים לחשוב על הביקור בירושלים: היכן פגשו בזהב, בנחושת ובאור? אחר  

כך בקשו מהם לחשוב על היישוב שבו הם מתגוררים. כיצד מטפורות אלה פוגשות אותם  

 שבהם הם גרים?  ביישובים

מהם להרגשתם זהב, נחושת ואור בירושלים ובמקום מגוריהם ומה ההבדלים בין  

 היישובים? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 על כפיו יביא 

 מילים: יורם טהרלב

 יאיר רוזנבלום לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 נתון מצב ולשיפור לשינוי הכמיהה על שיח מאפשר יביא" כפיו "על השיר

 הצר  ברחובנו

 מוזר  אחד נגר גר

 בצריפו  יושב הוא

 דבר. עושה ולא

 לקנות,  בא אינו  איש

 מבקר,  איש  ואין

 שהוא  ושנתיים

 מנגר.  אינו כבר

 נסו לדמיין מה עובר על הנגר? מה הוא מרגיש? מה הוא חושב? 

 מה הייתם יכולים לומר לו אז? היום? 

 בלבבו  עוד  נושא  אחד חלום והוא

 שיבוא,  לאליהו כיסא לבנות

 יביא,  אותו כפיו על

 הנביא. לאליהו

למרות בדידותו וחוסר תפקודו, הנגר עדיין חולם. מה מאפשר לו החלום? מה מאפשר לנו 

 לחלום? מתי אנחנו חולמים? 

מה המשמעות של נשיאה על כפיים? מתי אנחנו בוחרים לשאת משהו או מישהו על  

 כפיים? 

 לו  ומחכה יושב והוא

 לו, שיזכה  הוא םחול שנים כבר

 לו  ומחכה שומר סודו על

 היום.  יגיע כבר מתי



האם חלמתם חלום במשך תקופה ארוכה? מה גורם לחלום להתגשם?    כבר שנים חולם..

מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהחלום שלנו יתגשם? האם אנחנו צריכים לחכות שיגיע  

 היום או יכולים לוודא שיגיע? 

 ישנו  בירושלים

 צעיר, לא לגמרי איש

 בתים  הרבה שבנה

 העיר  פינות בכל

 בנה,  העיר שאת כמו כי, חולם והוא

 הפינה. אבן את למקדש יניח

 יביא  אותה כפיו על

 הנביא.  אליהו

מה אנחנו למדים מאנשים מבוגרים מאתנו? האם יש לנו מה ללמוד    איש לגמרי לא צעיר..

בר שלהם במהלך השנים, ואנחנו  מהם? ללמד אותם? הם יכולים לתרום לנו מהידע הנצ

 . יכולים לתרום להם מיכולותינו וממה שלמדנו בעת הזאת

  

 אחד..   בנאי אחד, סנדלר אחד,  נגר

 נגר שחולם לבנות כיסא לאליהו שיבוא.. 

 סנדלר שחולם לתפור נעליים לאליהו הנביא ..

 נביא...על כפיו אותה יביא לאליהו ה  ,בנאי שחולם להניח את אבן הפינה לבית המקדש

 מה הייתם אתם בוחרים להביא? 

 חשבו על חפץ, תחושה, מחשבה, ידיעה או עזרה שיכולתם אתם להביא לאליהו הנביא.. 

 ניתן לשתף בשיח חופשי, בציור, ביצירה מגוונת. 

  

 כיתתי  חלומות לוכד הכנת בלבבו... עוד  נושא אחד חלום  והוא

ר. כל אחד בתורו מספר על  התלמידים מתיישבים במעגל, ואחד מהם מחזיק חוט צמ

חלום שהיה לו וזורק את החוט אל תלמיד/ה אחר/ת. כך עד שהחוט עובר אצל כולם. 

זריקת חוט הצמר מתלמיד לתלמיד תיצור לוכד חלומות במרכז המעגל. תוך כדי הסבב  

אפשר לפתח שיח קצר על מהות החלומות: מה יקרה אם יגשימו אותם? מדוע זהו החלום  

 ?ממי הושפעו בבחירתם? איזה סוג של חלומות היו רוצים להגשים ולמהשלהם? ממה או 



  

  הקרובים בשביל בשבילכם, מכם  המבוגר אדם של משמעותית תרומה/למידה  על חשבו

 הקהילה.  בשביל לכם,

 שתפו את חבריכם לכיתה בלמידה המשמעותית.

 מיהו האדם?  •

 מה למדתם?  •

 היכן נפגשתם? ומתי?  •

 היכרות מקדימה? או הייתה זו דמות חדשה בעבורכם?האם הייתה לכם  •

 האם שיתפתם אותו בלמידה ובהתרשמות שלכם ממנו?  •

 האם בחרתם להודות לו/לה על התרומה/הלמידה?  •

 מדוע בחרתם לשתף בסיפור זה דווקא?  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שבחי ירושלים 

 מילים: מן התפילה

 אביהו מדינה לחן:

 עיבוד והפעלה הצעות לשיח רגשי, 

  אנו  אליו המקום  כלפי הטוב  והכרת חיובית  ההתבוננות  אודות  שיח מאפשר   זה שיר

 שייכים 

דוד המלך פונה אל אנשי ירושלים ואומר להם לשמוח ולהודות על תחושת הביטחון 

שקיימת בעיר, )"חיזק בריחי שערייך"(, ועל הברכה השורה במעשי ידיהם של התושבים, 

 בקרבך"(.)"בירך בנייך 

 במליאה ושיח לדיון

. לאילו ערכים מעודד הכתוב, כאשר הוא מפנה את תשומת לב התושבים, לדברים  1

 החיוביים שבעיר? 

 מה המיוחד במאפיינים אותם מדגיש הכתוב?  .2

 מתי ובאלו מצבים ,קל לנו להתבונן בדברים הטובים בסביבתנו?  .3

 מה מפריע לנו להתבונן?  .4

 ם להתעלם מהדברים השליליים? מתי אנחנו בוחרי  .5

 איך בכל זאת נוכל להתרכז בחצי הכוס המלאה?  .6

 מדוע חשוב שנראה את הדברים הטובים שבמקום?  .7

 - טובים כשאנחנו חושבים על דברים או מצבים  .8

 מה זה גורם לנו?  •

 אלו רגשות מתעוררים בנו?  •

 מה קורה לקשר שלנו עם המקום?  •

 השליליים?  מה קורה להתייחסות שלנו לדברים •

 לאלו כוחות ותכונות אנחנו זקוקים כדי להתמקד בטוב?  •

 מי יכול לסייע לנו להתבונן בטוב?  •

 



 הפעלות 

 במליאה  שיח  בשילוב בזוגות עבודה

. כל זוג יקבל רשימה של מקומות, כגון: העיר שלי, הרחוב שלי, הבניין בו אני גר, בית  1

 הספרייה וכד'. הספר, תנועת הנוער שלי, המתנ"ס, הארץ שלי, 

הזוג יכתוב    בקשו מבני הזוג לבחור יחד מקום המשותף להם. כל אחד בני •

רגשות חיוביים, על המקום שנבחר. לאחר מכן בקשו מהשניים   4-5במחברתו 

 הרגשות שחוו, וליצור יחד רשימה משותפת.  להשוות בין 

 

 במליאה:לאחר השלמת המשימה, בקשו מכל זוג לשתף בתהליך שעבר, 

 האם היה לנו קל להיזכר בתחושות אלו?  •

 ספרו על תהליך ההתמקדות בטוב?  •

 האם היה דמיון בין התחושות והמחשבות שחשנו?  •

 האם השתנה דבר מה ביחסנו לתחושות השליליות?  •

 אלו רגשות עולים בנו כשאנו מדברים על הדברים הטובים?  •

 

או לכתוב כתבת תדמית קצרה לעיתון ושווקו  "פלייר",. בקשו מהתלמידים לעצב יחד 2

 דרכם את המקום שלכם. הציגו את התוצר שהכנתם בפני תלמידי הכתה.

 

 בקשו מהתלמידים לכתוב מכתב תודה לאחד מבעלי התפקידים במקום אותו בחרו.  .3

 

 מה שינה/עיצב/חינך/חידש בכם התהליך שעברנו?  .4

 

 

 

 

 

 

 

 



 אגדת שלום שבזי

 מילים: אורי ברזילי

 יהודה בדיחי לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 חיינו מציאות בעיצוב ההשראה של וכוחה הדמיון, של מקומו אודות שיח מזמן השיר

השיר נקרא "אגדת שלום שבזי" והוא מבוסס על אגדה בה מסופר כי בכל ערב שבת נישא  

 ר' שלום שבזי מתימן לירושלים בכח הדמיון ועל כנפי הרוח, וביום ראשון חזר שוב לתימן. 

 שהייתו הדמיונית של ר' שלום שבזי בירושלים נתנה לו השראה לכל ימות השבוע. 

 כיתתי ולשיח לדיון

 - בכל שבת הוא טס על פני הרוח". "כמו 1

אילו בתים בשיר מתארים את מציאות חייו של ר' שלום שבזי ואילו בתים מתארים את  

מסעו הדמיוני ואת השפעתו על חייו? האם יש בתים בהם מופיעים המציאות והדמיון  

 יחדיו...? 

 _____________________   -בית א'

 _____________________  -פזמון 

 __________________ ___ -בית ב' 

 _____________________  -בית ג' 

 _____________________  -בית ד' 

 איזו השפעה יש לדמיון על מארג חייו של ר' שלום שבזי?  •

 האם תוכלו לדמיין את חייו ללא הדמיון?  •

 מה התאפשר לו בזכות הדמיון?  •

 

 . קרא את הדברים הבאים אודות הדמיון: 2

 ורפל(. )פרנץ למציאות. וםקי  אין דמיון ללא        

 עגנון(.  )ש"י מתקיים. העולם אין הדמיון כח אלמלא        

 האם אתם מזדהים עם דבריהם?  •

 כיצד תורם הדמיון למציאות?  •

 איזה תפקיד יש לדמיון בחיים שלכם?  •



 האם תמיד קל לך להפריד בין דמיון למציאות?  •

 האם חוויתם רגעים בהם הדמיון הפך למציאות? •

 חוויה אישית הקשורה בדמיון ומציאות. ספרו על  •

 

 ".באישוניו יש אור, זה אור ירושלים, אשר דבק בכל הבא בשערההשראה: " .3

 ר' שלום שבזי קיבל את השראתו מירושלים.

 מה בירושלים נתן לשלום שבזי את ההשראה?  •

 כיצד באה לידי ביטוי השראה זו במשך ימות השבוע?  •

ביקורכם בירושלים? תארו את החוויה, האם גם אתם חשים תחושה מיוחדת ב •

ספרו על המקומות בהם אתם חשים השראה מיוחדת, והדגישו את הצבעים,  

 הריחות והקולות הנלווים לה.

 מהם מקורות ההשראה שלכם?  •

 האם לעתים אתם חשים שיש חסמים להשראה?  •

האם אתם זקוקים למקורות לעידוד   –כיצד אתם מעודדים את ההשראה שלך? או   •

 ה? ההשרא

 תארו את ההשראה שלכם בצורה מטאפורית:  •

 ההשראה שלי היא כמו... -

 כשאני זוכה להשראה אני מרגיש כמו... -

 הפעלות

 הדמיון  כנפי על .1

 בועות סבון לכל ילדי הכתה.  דרושים: חומרים

הנחו את התלמידים, כל תלמיד בתורו, להפריח בועות סבון ובתוך כך לספר על  •

בוחר לשתף, )המורה ישים לב לתלמידים אשר אינם מסוגלים דמיון אותו הוא 

 לדמיין ויקיים איתם עבודה אישית על הדמיון(. 

בקשו מהחברים לכתה לשבח את התלמיד על השיתוף ולהציג לו שאלות הנוגעות   •

לדמיון שהציג. לדוגמא: ספר לנו יותר... איך זה נראה... מה בדיוק אתה רואה?  

 ? איך זה מרגיש? האם זה משתנה מפעם לפעם

שאלו את התלמידים מהו היתרון של הדמיון? במה סייעו לדמיון בועות הסבון?   •

 האם הדמיון שינה את המציאות? כיצד הרגשתם כאשר חזרתם למציאות?



 קיימו דיון מסכם במליאה על תפקידו של הדמיון בחיינו. •

 

 להשראה:  כמקור שבזי שלום ר' .2

 יצירה, דבק, מספריים. חומרי  דרושים: חומרים

  :השיר בנוי מתמונות המתארות את חייו ומעשיו של ר' שלום שבזי. הנחו את התלמידים

 לבחור תמונה אחת מהשיר, אליה הם מתחברים ומהם הם שואבים השראה.

 בקשו מכל תלמיד ליצור ולעצב את התמונה שבחר באמצעות ציור ובהדבקה. •

 יצירותיהם במרכז הכתה על הרצפה. בקשו מהתלמידים להניח את  •

 חלקו עם התלמידים את היצירות לפי התמונות השונות. •

בקשו מהתלמידים לשבת בקבוצות סביב ריכוזי היצירות וקיימו שיתוף ודיון   •

בשאלות כגון: מדוע בחרנו דווקא תכונה/מעשה זה של ר' שלום שבזי? מה מצא חן  

תכונה השראה עבורנו? מה אנו  בעיננו במיוחד? באיזה אופן מהווה המעשה/ה 

 יכולים לקחת לעצמנו? 

 יוצרת  כתיבה .3 •

 - בקשו מהתלמידים לכתוב קטע קצר שכותרתו 

 דיאלוג/מפגש בין מציאות לדמיון.  •

 ההשראה שלי ואני.  •

 בדמיוני...  •

 דמיון בורא מציאות.  •

 מכתב לדמות/מקום וכד' המהווה עבורי מקור השראה. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אור וירושלים

 מילים: יוסף שריג

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 בדברים חיובית התבוננות על וכוחות, אור על והחיים, היום מחזוריות על שיח מזמן השיר

 ירושלים שבעיר האור ועל

למורים: הציגו את שם השיר ובקשו מהתלמידים להתייחס על פי רצונם להיגדים ב"ענני  

 שיירשמו על גבי הלוח:   המחשבה"

 ירושלים בשבילי היא... •

 פעם ביקרתי בעיר ירושלים וראיתי...  •

 אני אוהב/ת בעיר ירושלים את... •

 הקשר בין המילים "אור" ו"ירושלים" לדעתי הוא... •

  

 בזוגות שיח

בתים ופזמון. קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף את בן   3בשיר 

 זוגם לשיח: 

 ת היום, הצונחת בשקט על העיר ועוטפת אותה. בבית הראשון מתוארת שקיע. 1

ספרו זה לזה על דברים שאתם אוהבים יותר ופחות בעירכם/ בישוב, במושב או   •

 בקיבוץ שבו אתם גרים. 

  מה מיוחד בעירכם/ ביישוב שבו אתם גרים? באילו מקומות אתם אוהבים לשחק? •

ה הייתם  על אודות עירכם למבקר שהגיע לשהות קצרה? מ   מה הייתם מספרים •

 ממליצים לו לעשות והיכן הייתם ממליצים לו לבקר? 

אילו יכולתם לבחור, באיזו עיר/יישוב הייתם רוצים להתגורר? מדוע דווקא  •

 בעיר/יישוב זה? 

האם צפיתם פעם בשקיעה? היכן הייתם ומה ראיתם? כיצד הרגשתם? מי היה   •

 עמכם ברגע זה? 



או בדרכם     בשקיעה, בים, במדבר, בהריםאנשים רבים אוהבים לנסוע לצפות  •

 הביתה.

  מדוע לדעתכם אוהבים אנשים את השעה הזו ביום?

ציירו במשותף שקיעה. השתמשו בצבעים המתאימים לשעה זו של היום. בצידי  •

הציור ציירו שני ענני מחשבה, ובהם כל אחד מכם יכתוב משאלה שאותה תביעו 

 עם שקיעת היום. 

 אור   עוטפת עיר "ראיתי .2

 הקשת  צבעי בשלל עולה והיא     

 העשור  כנבל  בי נוגנת והיא     

 אור"   עוטפת עיר ראיתי     

      

 האור  עוטפת ירושלים  העיר מתוארת בפזמון

  

  אילו מחשבות והרגשות עולות בכם מתיאור העיר ירושלים כעיר עוטפת אור? •

כתבו מילות רגש שיתארו את תחושותיכם כלפי העיר ירושלים )למורה: אהבה,   •

 הערצה, התרגשות, געגוע, גאווה, כמיהה, השתאות, התפעלותוכו'( 

  מה אתם חשים בעת קריאת מילות הפזמון? אילו מחשבות או רגשות עולים בכם? •

 

 .בבית השני בשיר, יורד הלילה על העיר. 3

 בלילה? ומה פחות? מה אתם אוהבים  •

  אילו צלילי לילה אתם אוהבים? •

 אילו יכולתם לצאת לטיול לילה, בכל מקום שבו תבחרו, לאן הייתם יוצאים לטייל?  •

 שתיקחו עמכם לטיול הלילי.   דברים 3מה הייתם לוקחים עמכם? ציינו  •

 עם מי הייתם בוחרים לצאת לטיול בלילה? מדוע דווקא עם אדם זה?  •

 

 . השלישי עולה השחר, יום חדשבבית . 4

 שתפו, מה אתם אוהבים בבוקר?  •

כיצד אתם נוהגים להתעורר בבוקר? האם אתם מתעוררים באופן עצמאי או מישהו   •

 מעיר אתכם? 



  שאתם נוהגים לעשות בבוקר?  מהן הפעולות הראשונות •

 השלימו: 

 ארוחת הבוקר האהובה עליי היא... •

 משקה הבוקר האהוב עליי הוא...  •

 הבוקר האהוב עליי בשבוע הוא בוקר יום...  •

 בשבת בבוקר אני אוהב/ת... •

 טיול הבוקר האהוב עליי הוא... •

 לפעמים קשה לי בבוקר כש... •

 אילו הייתי מצייר/ת בוקר הייתי בוחר/ת בצבעים... •

  

 במליאה  מסכמת פעילות

 למורים: כתבו במרכז הלוח את המילה "אור". 

 בקשו מהתלמידים לשתף במליאה:

  '?'אור  אילו מחשבות או רגשות מעוררת בכם המילה. 1

 איזה אור אתם אוהבים? )למורה: חזק, מעומעם, חלש, בהיר, אפור...(. 2

 . המילה 'אור' מתייחסת לא רק לאור פיזי, אלא גם לתחושה חיובית של עוצמה וכוח. 3

והכוח בנקודות  מהן נקודות האור בחייכם )למורה: כוונו לשיח על שורשי השמחה  •

אור אלה(. בקשו מכל תלמיד לכתוב על נקודת האור שלו על גבי דף לבן ולהרימו  

 כך שכולם יוכלו לראות. 

)תכונת אופי, כישרון או   מהי נקודת האור/ החוזק/ הכוח שיש בכל אחד מכם? •

 יכולת( ציינו נקודת אור שיש בכם, ונקודת אור בחבר היושב לצידכם. 

 יתתכם? מהן החוזקות שיש לכיתה? מהן נקודות האור בכ •

 מהן נקודות האור שיש בבית הספר?  •

מה הייתם רוצים לחזק בעצמכם? ציינו תחום, כישור או תכונה שהייתם רוצים   •

 לחזק.

 

 



 מה נאוו 

 שמעון ב"ר ניסיםר' מילים: 

 בבל  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 

 לסיפוק כמקור העשייה חדוות ועל ותקווה, עידוד שמחה, על תלמידים עם שיח מזמן השיר

 ומשמעות

  

 במליאה  שיח

 בתים.  5בפיוט 

קראו יחד עם התלמידים את השיר והסבירו לתלמידים כי זהו פיוט בבלי אשר שרים  

 באירועים שמחים, כגון חתונות. 

חלצו יחד עם התלמידים ביטויים המעוררים בהם תחושות חיוביות, המביעות שמחה, 

וה, וכתבו אותן על הלוח )למורה: מבשר שלום, רינה , שיר ומזמור, דרור, עידוד ותקו

אפשרו להם לבצע את   –רננה, תהילה, אור, עורי קומי כי בא אורך, כלה יפה.( לחלופין 

 הפעילות בעצמם. 

בקשו מהתלמידים להתייחס למילים או לביטויים באופן אישי, ולשתף במקרה אשר קרה  

 גם הם שמחים ומעודדים. להם לאחרונה, בו הרגישו

 בזוגות ופעילות שיח

דברים שמשמחים אותי"  10. בקשו מהתלמידים לכתוב במחברתם רשימה ששמה " 1

)הדגישו בפני התלמידים טרם הכתיבה האישית, שאחר כך יתבקשו לשתף בתוכן  

 הרשימה(. 

  לאחר עריכת הרשימה:

משותפים ברשימה וסמנו שתפו זה את זה בדברים אשר כתבתם, מצאו פריטים  •

 אותם. 



בחרו מתוך הרשימה פריט ייחודי אשר תירצו להציע לחבריכם להתנסות בו,  •

והסבירו להם מדוע פעילות זו עשויה לשמח אותם. התחילו את הצעתכם במילים: 

"אני ממליץ לך...". )למורה: לדוגמה, משחק עם חיית מחמד משמח אותי. אני 

חיית מחמד, המעורר לדעתי תחושת קרבה  ממליץ/ה לך להתנסות בקשר עם 

 ושמחה(. 

. בקשו מהתלמידים לשתף זה את זה, במקרה בו כאשר עודדו אתכם, קיבלתם כוחות  2

להתמודד עם קושי ולהצליח להתגבר עליו. מי עודד אתכם? מה נאמר לכם שחיזק את 

ד מה למדתם על עצמכם בעקבות המקרה? האם וכיצ  תחושת המסוגלות שלכם להצליח?

 בחרתם להודות על העידוד לו זכיתם? 

. שתפו באירוע/ מצב בו אתם הייתם המעודדים. את מי עודדתם? כיצד בחרתם לעודד? 3

 כיצד הודו לכם על העידוד שהענקתם? תארו את ההרגשה שלכם בעת העידוד ולאחריו. 

  . בשיר מתוארת השירה והנגינה כמקור לשמחה ועידוד במצבים של עצב או ייאוש.4

שתפו זה את זה בשיר שהכי משמח אתכם, שכאשר אתם מקשיבים לו אתם   •

חשים טוב, וחל שיפור במצב רוחכם. מהו השיר? מי שר אותו? מדוע בחרתם 

  דווקא בשיר זה?

מצב רגשי, הרגשה או תחושה   -)למורה: הסבירו לתלמידים את הביטוי "מצב רוח"

 הנמשכת לפרק זמן מסוים(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שיר ומזמורלדוד 

 ר' דוד חסיןמילים: 

 רוקומ לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  את  המתאר  לירושלים,  וגעגועים  אהבה  שיר   הינו ומזמור"   שיר "לדוד הפיוט 

 מהמקורות  וביטויים  מילים  באמצעות  ירושלים  של  וקדושתה  דמותה  ייחודיותה, 

 צעירים:  לילדים

   "שלי  החפץ "  .1

מהתלמידים להביא עמם לכתה חפץ אליו הם קשורים באופן אישי. לחילופין, בקשו  •

 ניתן לבקש מהתלמידים לצייר אותו. 

הניחו את החפצים )או הציורים( במרכז המעגל והציגו בפני הילדים את המשימה:   •

"ההורים ואני הכנו לכם הפתעה ואספנו חפצים שאהובים עליכם ושאתם 

הסיפור שלו. כל אחד   -אים אתכם. לכל חפץ מתגעגעים אליהם כשהם לא נמצ

  בתורו ייכנס למעגל, יזהה את החפץ שלו ויספר לנו סיפור שקשור בו ובחפץ שלו."

 אפיינו את הכיתה על פי מגוון החפצים שהוצגו.  •

הציעו לתלמידים להתחלק לקבוצות על פי קווי דמיון בין החפצים שהובאו. בתוך כל   •

 בניהם קווי דמיון נוספים. קבוצה בקשו מהתלמידים למצוא

 סכמו:

 במה החפץ עשוי לעזור לכם במהלך השנה?  •

 מתי מומלץ להיזכר בחפץ זה?  •

   "מתגעגע  אני "  .2

בקשו מהתלמידים לספר על חוויה שחוו ושהיו מעוניינים לשחזר אותה מתוך געגועים.  

 מתגעגעים. ניתן לבקש מהתלמידים לצייר את החוויה או את הדמות שאליה הם 

 שאלו:

 מהו המקום הזה?  •

 מי היא הדמות הזו?  •



 מה במקום גורם לך להתגעגע?  •

 מה הייתה החוויה?  •

 אילו רגשות עולים בכן כשאתם נזכרים בחוויה?  •

 כיצד החוויה יכולה לסייע לכם בטווח רחוק?  •

 סכמו:

 מהו געגוע?  •

 כיצד געגוע עשוי להיטיב אתכם?  •

 מה למדתם על עצמכם?  •

  

 בוגרים:  לילדים

 רגשות   מביעים .1

פזרו תמונות של אנשים בגילאים שונים ובמצבים שונים: ילדים, מבוגרים,  •

  )למורה: השתמשו בתמונות גזורות מעיתונים, פלקטים וכדומה(  קשישים

בקשו מהתלמידים לבחור תמונה "המדברת" אליו, ולנסות לשתף את התלמיד   •

 רגשות מביעה הדמות? מה היא מרגישה?אילו   -היושב לצדו בניחוש שלו 

 במליאה: 

בקשו מתלמידים מתנדבים להציג את תמונתם, ולציין את הרגש או את הרגשות   •

 שהדמות מביעה על פי השערתם.

 פי מה זיהו את הרגש שחשה הדמות בתמונה.-בקשו מהם להסביר: על •

צער, תסכול,  חלקו לכל תלמיד פתק מקופל בו מופיע שם של רגש מסוים כמו כעס,  •

כאב, פחד, בדידות, תוקפנות, אהבה, חיבה, שלווה, שביעות רצון, אושר, בושה, 

געגוע, עלבון, גאווה ועוד .בקשו מהתלמידים להציג בפנטומימה בעזרת הבעות  

 פנים ותנועות גוף את הרגש המופיע בפתק. שאלו:

 בקשו מהתלמידים לנסות לנחש איזה רגש ניסה המציג להדגים. •

 מצב חווים את הרגש המדובר? באיזה  •

 עתיד  חולמים - למחר  זינוק  .2

  :פעילות בזוגות •

בקשו מהתלמידים לתאר לעצמם שכעת תקבעו פגישה לעוד חמש שנים... כל 



משתתף יתבקש להביא למפגש סיפור על שיפור באיכות החיים שלו, חוויה של 

שנים הבאות  בחמש ה  הצלחה בלימודים או בחברה או בכל תחום אחר "שהיה" לו

  )מקום אליו זינק(. שאלו: 

 תאר את הרגשות והמחשבות שלך  •

 מה היה השינוי?  •

 מה גרם לך לתחושה טובה?  •

 מה יש בך שאפשר את התחושה הזו?  •

 האם היו תחנות בדרך לשינוי בתחושה?  •

  פעילות ברביעיות:

 שתפו זה את זה בסיפורים של חשיבה חיובית על עתידכם. •

 המקום שאליו אתם שואפים? איך תוכלו להגיע אל  •

  בדקו את התרומה של מחשבותיכם על השינוי בעתיד. •

  סכמו:

  בקשו מכל קבוצה להציג ספור נבחר של ראייה חדשה של העתיד. •

 האם יש מכנה משותף בין הסיפורים ובין המספרים?  •

  מה יעזור לנו ליצור תמונה טובה של העתיד? •

 את מי ניתן לגייס לעזרתנו לשם כך?  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ברוש

 אהוד מנורמילים: 

 אריאל זילבר לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 היכולת ועל אותנו המקיף בטבע ומשמעותית עמוקה התבוננות אודות שיח מזמן זה שיר

 חיים ודרך חכמה עמו והיחסים מהטבע להפיק

 לשיר  הכנה עבודת

 עומדים לעסוק בשיר הנקרא "ברוש". . ספרו לתלמידים שהם 1

 הנחו את התלמידים לכתוב לעצמם: 

 מה המחשבה שעולה בראשי כשאני חושב על ברוש?  •

 מה מייחד את הברוש מעצים אחרים?  •

 האם מראהו של הברוש יכול ללמד משהו על אופיו ומהותו?  •

 לו ניתן היה לדבר עם הברוש, מה הייתי אומר לו/שואל אותו/מספר לו?  •

לתלמידים פלסטלינה ושמיניות בריסטול והנחו אותם ליצור מהפלסטלינה את   . חלקו2

 הברוש אותו הם רואים בדמיונם.

  

 בשיר  עיון

 . 1"ברוש ראיתי ואני "

 קראו את השיר ושאלו את התלמידים:

 מה רואה המשורר כשהוא מתבונן בברוש?  •

  על איזו חוויה הוא מספר לנו? •

התכונות הבאות, המתאימות לתיאור הברוש המופיע בשירנו  העתיקו ללוח את רשימת  •

)אומץ, התמודדות, שמירת זהות, גמישות, חוזק, בדידות, רוחניות, עמידה במצבים  

קשים, יציבות, יושר, עקשנות, חוסן, נחישות, יצירתיות, זקיפות קומה, שאפתנות, עוצמה,  

 חכמה( ובקשו מהתלמידים: 

 מזדהים ומזהים אותה בעצמכם.  בחרו תכונה של הברוש עימה אתם •



 בחרו תכונה של הברוש אותה הייתם רוצים שתהייה לכם.  •

 לבחון את עץ הברוש שייצרתם ולכתוב סביבו את כל התכונות המתאימות לכם.  •

  

 ואלמד  ניתן רק "לו .2

 " אחד עץ של מדרכו    

 שאלו את התלמידים: 

 יותר מכל? מה, לדעתכם, הופך את הברוש לדוגמא אישית עבור המשורר •

 האם אתם מזדהים עם תחושות המשורר?  •

  מתי אתם חשים דומים לברוש? מתי אתם חשים שונים ממנו? •

 אלו תכונות של הברוש תרצו לאמץ?  •

  

  הברוש נטה צידו "על .3

 עשב  עד הרכין צמרתו את נשבר, לא    

 הים מול והנה    

 " ורם  ירוק הברוש קם    

  -מה מסמלים השמש, החמסין, הקרה והסערה? )האם יש משמעות לניגודים: שמש  •

 . ?(סערה  –קרה, חמסין 

 כיצד מתמודד הברוש בזמנים קשים? מה דעתכם על דרך התמודדות זו? •

 כיצד אתם מתמודדים בזמנים קשים? תנו דוגמאות. •

  

  .4"...ואני"

  להתבונן מחדש על עצמו.ההתבוננות של המשורר על הברוש מאפשרת לו 

 אלו תחושות עולות בכם כשאתם קוראים בית זה?  •

בית זה הוא הבית האחרון בשיר, אך האם הוא האחרון במסעו של המשורר אל   •

 מה לדעתכם הוא ייעשה עכשיו?   עצמו?

 דמיינו את המשך המסע של המשורר.  •

 מה הייתם רוצים לומר למשורר לאחר שלמדתם את השיר שכתב?  •

 למדתם ממנו? מה למדתם מהברוש? מה אתם לוקחים עמכם משיר זה? וכד'(. )מה 



 לבחירה מסכמות פעילויות

 הבאות(  מההצעות אחת )בחרו ואלמד..." ניתן רק לו" .1

 נלמד מדרכו של אהוד מנור : 

הנחו את התלמידים לצאת לטבע ולשאוב השראה מעצים/פרחים/צמחים אשר נקרים  

 בדרכם. 

עץ/פרח/שיח שמדבר אל ליבכם ואשר אתם אוהבים במיוחד ואותו אתם פוגשים  בחרו  •

בדרך, בגינת הבית, בחצר בית הספר וכד'... ואשר על פי התרשמותכם עשוי להשאיר  

 בכם חותם משמעותי. 

מה אתם רואים בצמח שבחרתם )מראה, אפיונים, תכונות, כוחות וכד'(? כתבו בצורה   •

 כולים ללמוד ממנו ולשאוב ממנו השראה. מפורטת. ובאלו מובנים אתם י

 שתפו את חבריכם לכיתה בבחירתכם ובדברים שכתבתם.  •

  

 : מדבקות  משחק .2

  הכינו: מדבקות וטושים צבעוניים עבים.

בקשו מכל תלמיד לכתוב על מדבקה תכונה/אפיון/מידה טובה שהכי משמעותית לו, אשר   •

 מהברוש/מהמשורר/מהשיר כולו. את המדבקה הוא ידביק לחולצתו. אותה הוא לוקח 

 אופטימיות(. -כנות, מהשיר - נחישות, מהמשורר -)לדוגמא: מהברוש

- בקשו מהתלמידים להסתובב בכיתה לצלילי השיר. בהפסקת המנגינה יבחר כל תלמיד בן  •

ו? מתי  וג ויקיים עמו שיחה על התכונה שבחר ושמצוינת במדבקה )מדוע בחר בתכונה זז

 תכונה זו חסרה לו? מה יתאפשר כאשר יאמץ את התכונה זו?(. 

 קיימו דיון בכיתה על חכמת הלמידה מהטבע הסובב אותנו.  -לסיכום  •

 

 

 

 

 

 

 



 מתנות קטנות 

 נועם חורבמילים: 

 רמי קלינשטיין לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 השבת כניסת בזמן שישי ביום בארץ השוררת המיוחדת האווירה אודות שיח מזמן זה שיר

 עבורנו בחובן טומנות אלה ששעות גדולות-הקטנות המתנות ועל

 לשיר  הכנה עבודת

. ספרו לתלמידים שהשיר מתאר את יום השישי ואת קבלת השבת. בקשו מהם לחשוב  1

 על מאפיינים הקיימים בביתם ביום שישי, לקראת שבת, ולרשום אותם במחברותיהם. 

מהתלמידים להסתדר במעגל כאשר תלמיד אחד, יישאר ללא כיסא, והוא עומד  . בקשו 2

במרכזו. בקשו מהתלמיד להכריז הכרזה הנוגעת לנושא השיר כגון: "אני __________  

ואני מזמין את כל הילדים אשר אוהבים את ריח תבשילי השבת". התלמידים העונים  

יד האחרון שלא מצא כיסא יכריז  להגדרה יקומו וימצאו בזריזות מקום שהתפנה. התלמ 

הכרזה נוספת כגון: "אני ______________ ואני מזמין את כל הילדים שאוהבים ללכת  

לבית הכנסת ביום שישי בערב" או "אני _____________ ואני מזמין את כל מי שנפגש  

 .עם משפחתו המורחבת בשבת" וכן הלאה...

 ק יקיימו דיון: . לאחר שכל תלמידי הכיתה היו שותפים למשח3

 מה אתם אוהבים באווירת יום השישי?  •

 האם יש דברים המשותפים לתלמידים רבים?  •

 מה דומה? מה שונה?  •

 מה למדתם על חבריכם באמצעות המשחק?  •

  

 בשיר  עיון

 שאלו את התלמידים: 

 . כיצד מתאר המשורר )נעם חורב( את המיוחד ביום השישי 1 ?

  מביתכם שלכם:ספרו על המרכיבים המופיעים בשיר  •



 - מראות •

 - קולות וצלילים  •

 - ריחות •

 - מנהגים  •

 - זיכרונות •

 - אווירה  •

  -קשר בין דורי •

האם מאפייני יום השישי המופיעים בשיר, דומים למאפיינים שהעליתם בפעילות ההכנה   •

 לשיר? מה דומה? מה שונה? 

  

 הלב  את לי ששורט  הזה "והריח .2

 דלתות"  ופותח מתגנב מתגנב    

 דלתות נפתחות בפנינו ביום שישי? אלו  •

כיצד משפיעה אווירת קבלת השבת על מחשבותינו? תחושותינו? רגשותינו? צטטו   •

 מהשיר והשוו לרגשות, תחושות ומחשבות אישיות שלכם. 

 בקשו מהתלמידים לשתף את חבריהם בדברים שכתבו.  •

  

 קטנות  "מתנות .3

 קטנות  מתנות לי שלח מישהו    

 נה כוו של רסיסים    

 "אמונה של עיגולים    

  מדוע מתייחס המשורר אל אווירת יום השישי ואל קבלת השבת כ"מתנות קטנות"?

 האם אתם מזדהים עם הדימוי הזה? הסבירו. •

  

 שיש  מה את שאין, מה את לקבל הכוח "כמו .4"

 לבקש"?  כבר אפשר עוד מה    

 מהו הכוח לקבל את מה שיש? ואת מה שאין?  •

 נחשב למתנה?מדוע הוא  •

 הביאו דוגמאות בהן נדרשתם לקבל את מה שיש ואת מה שאין. באלו כוחות נעזרתם?  •



 מה היה קשה יותר, לקבל את מה שיש או את מה שאין?  •

  

)התפילה חוברה על ידי ריינהולד ניבור, כומר פרוטסטנטי   הבאה התפילה . קראו את5 

 אמריקאי ופעיל חברתי במאבק לזכויות אדם(: 

 לשנותם,  ביכולתי שאין הדברים את לקבל השלווה את בי תן "אלי,

 ביכולתי  אשר  את לשנות האומץ את

 ביניהם"  להבדיל תבונהה ואת

מה מוסיפה התפילה על מילות השיר? האם אתם מזדהים עם תפילה זו? הסבירו   •

 דבריכם.

מדוע דווקא בזמן קבלת השבת אנו מקבלים את המתנה הזו, של הכוח לקבל את   -חשבו •

מה שאין ואת מה שיש )זמן של סיכומים והתבוננות, מעורר נוסטלגיה וזיכרונות על מה  

 שאין/יש וכד'..(? 

  

 אישית סיכום עבודת

הציעו לתלמידים לכתוב את רעיונותיהם ומחשבותיהם על דף בצורת מכתב אישי או  

מספר שורות, לבחירתם )חשוב לומר לתלמידים מראש שלא יתבקשו לשתף את חבריהם  

  בדברים האישיים שיכתבו(.

 הבאות: בקשו מכל תלמיד ותלמיד להתייחס בכתיבתם לנקודות 

 כיצד עברה עליו השבת האחרונה?  •

  האם השבת הייתה מתנה עבורו? •

  מה היה רוצה לשמר? מה היה רוצה לשפר? •

  כיצד הוא יכול להפוך את יום השבת למתנה טובה לחיים? •

  במה סייע להם הדיון על השיר לקראת השבתות הבאות? •

 וכד'... •

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25AA%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%259C%25D7%25AA_%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2595%25D7%2594


 כל העולם כולו 

 ר' נחמן מברסלב מילים: 

 ברוך חייט  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 עם ההתמודדות ועל חיינו במהלך עוברים אנו עליהם הגשרים אודות שיח מזמן זה שיר

 אלה  גשרים על בצעידה הפחד

 בשיר  עיון

 מאד  צר גשר  כולו העולם כל" .1 "

 הסבירו לילדים מהי מטאפורה.  •

 "גשר"? אלו מחשבות ורגשות עולים בכם נוכח המושג  •

הביאו דוגמאות לגשרים מטאפוריים עליהם עברתם במהלך חייכם )כגון: גשרים   •

חברתיים, גשרים לימודיים, גשרים לאנשים לא מוכרים או מקומות חדשים, גשרים  

 לתחומי עניין או תחומי עיסוק מעניינים וכד...(. תארו אותם. 

הגשר ומה בצדו מה הייתה התחושה לפני ההתמודדות ולאחריה )בצדו האחד של  •

 השני(? 

 בזכות מה הצלחתם לעבור מעל גשרים אלה?  •

 האם יש גשרים אשר מעליהם לא עברתם? מהם?  •

 האם ניסיתם לעבור מעליהם?  •

 מה מנע מכם לעשות זאת?  •

אלו מחשבות, תחושות ורגשות עולים בכם כאשר אתם נזכרים בגשרים אותם חציתם,   •

 ובאלו שלא...? 

 כלל לפחד  לא והעיקר" .2 "

 מה הקשר בין הגשר לפחד?  •

 כיצד משפיעה העובדה שאנחנו מפחדים, או שלא, על המעבר על גשרי החיים?  •

 כלל  לפחד לא" .3 "

  פחד הוא רגש אנושי וטבעי המצוי אצל כל אדם. הייתכן לא לפחד כלל? •

 אם כן, מה לדעתכם הכוונה במשפט זה?  •

 : סמל ואביתר בנאיהקריאו לתלמידים את המשפטים משיריהם של נאווה . 4 

 קראו את הדברים הבאים:



 מהפחד  תפחד  אל לצמוח, לשינוי "תן

 ליום   לילה בין לפני, רגע זה

 בנאי(  )אביתר  שער" הוא הפחד

 סמל(  )נאוה לפחד" כדי אומץ הרבה צריך אומרת שלי "ואמא

 באלו מובנים הפחד הוא חיובי?  •

 אלו שערים הוא עשוי לפתוח בפנינו?  •

 צריך הרבה אומץ כדי לפחד? מדוע לדעתכם  •

  האם מוכרים לכם מצבים בהם חשתם שהפחד מסייע לכם? תארו חוויות אלה. •

  

 וקבוצתית  אישית עבודה

  הפחד,  רגעי על קצת לי "ספר

 קליינשטיין(  )רמי ביחד" לפחד יותר הרבה קל

מפעם  ובכל זאת, )למרות צדדיו החיוביים של הפחד( כל אחד מאתנו דואג ומפחד . 1

לפעם. לעיתים הדאגה והפחד מטרידים ומציקים ואנחנו מנסים להתגבר עליהם בדרכים  

 . שונות, גם באמצעות שיתוף

 הנחו את התלמידים:

-1דאגות/פחדים שמטרידים אתכם בימים אלה )ציירו על הלוח "ציר פחד" בסולם   3כתבו  •

שלא תהיה הצפה של , זאת כדי 4-5ובקשו מהתלמידים לבחור דאגה/פחד בדרגה  10

 פחדים מורכבים וקשים(.

שבו בזוגות וספרו זה לזה אודות, דאגה או פחד, אחד שלכם, ומה עשיתם, או מה אתם   •

 יכולים או מתכוונים לעשות בכדי להתגבר. 

תלמידים בקבוצה( ובקשו מהתלמידים לרשום לפניהם   6כנסו את התלמידים לקבוצות ). 2

ם דאגות ופחדים )אסטרטגיות שעשויות לעלות:  את השיטות השונות להתמודדות ע 

האזנה לשירים, קריאת ספר, קבלת תפקידים חברתיים, דמיון פתרונות חלופיים, נגינה,  

הומור, איסוף מידע, תפילה, אמירות מחזקות, חיבוק מאבא או מאמא פעילות גופנית,  

 ...(בילוי עם חבר קרוב שיתוף ההורים, התייעצות עם מדריכים/ מורים וכד'

לאחר ששמעתם את דברי חבריכם שתפו זה את זה בדרכי ההתמודדות הנוספות שאתם   •

 יכולים לאמץ לעצמכם.



 בקבוצות יצירתית פעילות

 ב': -א' כיתות

 דאגה  בובות הכנת

 )ניתן להיעזר בספרו של אנטוני בראון 'לאן הולכות הדאגות בלילות'(. 

המקובלת בגואטמלה. לפי המסורת ילד שמתקשה  בובת דאגה היא בובה קטנה וצבעונית 

להירדם בלילה בשל דאגותיו, יכול לספר לבובה על דאגות אלה ולהניח אותה מתחת  

לכרית. כך יעסיקו הדאגות את הבובה במקומו, שנתו לא תופרע ובבוקר לא תטריד עוד 

 הבעיה את הילד )ויקיפדיה(. 

 

ילון, חתיכות בד וחוטים. ספרו לילדים על הכינו קיסמים מעץ, צמר גפן סינטטי, גרבי ני

 בובות דאגה וצרו עמם בובות כאלה. שוחחו עם התלמידים על צורת התמודדות זו. 

 ו':-ג' כיתות

 לכן(  קודם עבדו   בהן קבוצות )באותן קבוצתית בעבודה עצות' 'ליקוטי חוברת  הכנת

 הנחו את התלמידים:

 יעילות להתמודדות עם דאגות ופחדים.עצות   -הכינו חוברת 'ליקוטי עצות'  •

)ספר "ליקוטי עצות" המקורי הוא ספר שנכתב על ידי תלמידו של רבי נחמן מברסלב ובו  

עצות מעשיות מתוך ספרו של רבי נחמן מברסלב "ליקוטי מוהר"ן. לכן תהיה מעין "סגירת  

 מעגל" לסיים את העיון בשירו של רבי נחמן עם חוברת הנושאת שם זה(.

 בחוברת את העצות שעלו בשיח הקבוצתי:  כתבו •

ניתן לחלק אותן לקטגוריות שונות על פי בחירתכם )כגון: עצות הקשורות להתמודדות דרך  •

  הגוף, עצות הקשורות להתמודדות רגשית, עצות המדברות על התמודדות חברתית וכד'(

 מומלץ להביע את העצות גם בציור או בקישוט כך שתמשוכנה את העין. •

 



 מכתב לאחי 

 עילי בוטנר: ולחן מילים

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 פחדים אתגרים, עם התמודדות לקרות, העתיד בטוב אמונה ועל אושר על שיח מזמן השיר

  על התלמידים, עם בירור בשיר העיסוק מזמן כן, כמו עליהם. להתגבר והיכולת וקשיים,

 סיפוק ותחושת חוסן כמפתחת שבאדם הכוחות ראיית על אופטימיות,

  

 בקבוצות  עבודה

בתים ופזמון. קראו יחד עם התלמידים כל בית, ובקשו מהם לשתף זה את זה   3בשיר 

 בקבוצות קטנות. 

 הכיתות לכל

הבית הראשון בשיר עוסק בשאיפה לדעת, ביכולת לעודד אחרים ולהרגיש קרובים 

 בטוב העתיד לבוא. אליהם, וביכולת להתמודד עם פחדים וחששות, ולהאמין 

. קראו את הבית וסמנו בו מילים המלמדות על קושי או אתגר, ומילים חיוביות המלמדות  1

 על יכולת וכוח. 

 . האם המילים שסימנתם מעידות על חוויות אישיות שלכם? שתפו. 2

 . "מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם...3"

סביבנו. מי הם האנשים שאתם מרגישים  כמה נחמד להרגיש קרבה ואכפתיות לאנשים  •

  קרובים אליהם בחייכם? אילו תכונות יש בהם שאתם אוהבים ומעריכים?

שתפו במצב בו יכולתם לנחם או לעודד חבר/ בן משפחה? מה עשיתם על מנת לעודד  •

  אותו? כיצד הרגשתם כאשר עשיתם זאת?

 תחלוף השנה ועונות יבואו ימים תפחד, "אל .4 "

 הסוף"  אל נגיע שעוד תראה אתה     

 * ספרו על חוויה בה חששתם או פחדתם ממשהו, והצלחתם להתגבר על הפחד. 

* מה עזר לכם להתגבר? אילו מחשבות סייעו לכם להתגבר? מה גיליתם על עצמכם  

 בעקבות החוויה? 



הבית השני בשיר עוסק ביכולת של האדם להתמודד עם סוגים שונים של מצבים ואנשים, 

אם הם פחות נעימים, ועל כך שגם במצבים מאתגרים ולא קלים, ניתן למצוא כוח  גם 

 והומור. 

. האם קרה לכם שהכרתם מישהו שלא חיבבתם, ולבסוף גיליתם שהוא דווקא נחמד?  1

 כיצד הצלחתם להתיידד אתו בכל זאת? מה עזר לכם? 

כיצד מסייע  . ספרו על מקרה שבו התמודדתם עם קושי, ומצאתם את עצמכם צוחקים? 2

  ההומור, לדעתכם, להתמודד עם מצבים מאתגרים?

. הפזמון עוסק בתקווה, באופטימיות ובשינויים, וכמו כן בהגשמת חלומות ורגעים של 3

 אושר. 

* מה הייתם רוצים לשמר בחייכם ומה הייתם רוצים לשנות? שתפו בשני דברים  

תו הדבר( ובשני דברים שאתם רוצים לשמר )שלא ישתנו בחייכם, שיישארו בדיוק או

 שתרצו שישתנו. 

  *מהם החלומות שלכם? מה תרצו לאחל לעצמכם?

* מהו אושר עבורכם? מתי אתם חשים מאושרים? תארו רגע מאושר בחיי היום יום  

  שלכם. היכן אתם נמצאים בו? מי נמצא אתכם? מה גורם לכם לחוש טוב ברגע זה.

 ו׳-ד׳ כיתות

 תחלוף שנה ועונות יבואו ימים תפחד, "אל .1 

 ". הסוף אל נגיע שעוד תראה אתה     

האם פחד יכול להיות רגש שמשרת את האדם ומקדם אותו? חישבו על מקרה בו פחד   •

עזר לכם לשמור על עצמכם, להתקדם ולפתח חוסן נפשי ויכולות חדשות )למורה: כדאי  

המילוני ולבקש לשוחח עם התלמידים על המושג "חוסן נפשי", לברר את פירושו 

 דוגמאות(.

למה מתכוון המשורר באומרו כי ימים יבואו ועונות שנה יחלפו? כיצד משפט זה יכול   •

  לעודד את מי שמפחד? האם קרה לכם מקרה שיכול להמחיש משפט זה?

לאיזה סוף מתכוון המשורר לדעתכם? האם כוונתו שנגיע לסוף במובן חיובי או שלילי?  •

  כוונתו? כיצד אתם מבינים כי לכך

 . מהי אופטימיות? מי הוא אדם אופטימי? אם מושג זה אינו מוכר לכם, בדקו את פירושו.2



. מדוע כדאי לו לאדם להיות אופטימי, לדעתכם? כיצד תכונה זו יכולה לעזור לאדם  3

  להתמודד עם מצבי חיים שונים?

תחושת הסיפוק  הבית הרביעי עוסק באופק הרחוק, בו מתגשמים החלומות, ועל . 4

 .שחשים כאשר מגיעים אל האופק הנכסף

מה הייתם רוצים להיות כשתגדלו? היכן תרצו לגור, במה תרצו לעסוק, אילו תכונות תרצו   •

 שיהיו בכם...? 

כיצד אתם מרגישים כאשר אתם מצליחים להשיג מטרה שהצבתם לעצמכם? ספרו על   •

  מי/ מה עזר לכם להצליח? מקרה בו רציתם להשיג דבר מה מסוים והצלחתם להשיגו.

  

 אישית  ומשימה במליאה  לשיח הצעה

 הכיתות לכל

 האם אהבתם את השיר? מה אהבתם בו? אילו מילים או משפטים אהבתם במיוחד?  •

אילו יכולתם לצייר את השיר, כיצד הייתם מציירים אותו? באילו צבעים הייתם   •

  לצייר?משתמשים? איזה בית מבתי השיר הייתם בוחרים 

 למי תרצו להקדיש שיר זה במתנה? מדוע דווקא לאדם זה?  •

  

 ו׳-ד׳ כיתות

השיר נקרא " מכתב לאחי". בחרו באדם משמעותי בחייכם, אשר תירצו לכתוב לו מכתב. 

אדם זה יכול להיות אח או אחות, הורה, סבא או סבתא, בן המשפחה המורחבת או חבר,  

להתגבר על קושי או אתגר עמו הוא מתמודד.  אשר כתיבת מכתב זה יכולה לעודד אותו

תוכלו במכתב לתאר את אותו אדם, מה אתם אוהבים בו, מהן התכונות אשר אתם  

מעריכים בו, כיצד אתם אוהבים לבלות עמו, מה אתם לומדים ממנו ומה הייתם רוצים 

שילמד אתכם, במה אתם דומים לו ובמה הייתם רוצים להידמות לו. התייחסו במכתב 

צות שתוכלו לתת לאותו אדם, על מנת לעזור לו להתמודד עם האתגר, מילות עידוד לע

 ואופטימיות, וכמו כן תוכלו לסיים באיחול או משאלה עבורו. 

כדאי לקשט ולאייר את המכתב, להכניס את המכתב למעטפה, ולמסור לאותו אדם, אשר  

 ישמח לקבל מכם את המכתב המעצים והמוקיר.



במליאה את המכתבים שכתבתם, ספרו על החוויה, על הבחירה בנשוא   למעוניינים: הציגו •

  כיצד תרמה לכם הכתיבה באופן אישי. -המכתב וגם  

שתפו בתגובות שקיבלתם לאחר מסירת המכתב. מיהם האנשים שהגיבו על המכתב?   •

  מה אמרו לכם? כיצד חשתם כאשר שמעתם את התגובות?

מתקשים ומתמודדים עם אתגר, ממי הייתם רוצים  אם הייתם נמצאים במצב בו אתם  •

  לקבל מכתב תומך כמו זה שכתבתם אתם? מדוע דווקא מאדם זה?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לחזור הביתה 

 קרן פלס: ולחן מילים

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  וקשים.  מאתגרים   במצבים  להתמודד ויכולת תקווה  כוחות,  על שיח   מזמן השיר 

  כמקור הבית את  השיר  מבסס   כן,  כמו רע. כאשר גם  הטוב, את  למצוא  ביכולת

 ושייכות  לביטחון

 בקבוצה שיח

 בתים. קראו יחד עם התלמידים את הבתים, והזמינו אותם לשתף בקבוצה: 4בשיר 

 . קראו יחד ובקול רם את הבית הראשון, והתייחסו לשאלות בקבוצה 1

  הפוך כשהכול כשחשוך, "דווקא

  להתגבר שבילים מוצאים

  להיפתר מתחילות השאלות כל להשתחרר,

  לוותר רגע חשבתי כשכבר

  הרחוב את מסנוורת השמש את ראיתי

  טוב לי שיהיה שבעולם, הרע מכל

  טוב" לי שיהיה שבעולם, הרע מכל

תקווה  מהם הרגשות המובעים בבית זה? )למורה: ייאוש, וויתור וחוסר אונים ולעומתם גם  •

 ואופטימיות(.

  ילדים מתי מרגישים כך, "כשחשוך, כשהכול הפוך"? הציעו דוגמאות למצבים בהם •

  יכולים להרגיש כך.  בגילכם

 לאיזו שאלה הייתם אתם מבקשים לקבל היום תשובה? מה הייתם רוצים לפתור?  •

כיצד ניתן להתגבר? מהם השבילים האישיים שלכם המאפשרים לכם להתגבר   •

  ולהתמודד?

האם קרה לכם שהרגשתם שקשה ועצוב, ואז "ראיתם שמש", מצאתם פתרון ותחושתכם   •

 ו/או מצב רוחכם השתנה? מה או מי, עזר לכם להגיע לפתרון? שתפו.

 

 . קראו יחד ובקול רם את הבית השני, והתייחסו לשאלות בקבוצה: 2



  לראות  נפתחים החלונות "כל

 בגגות  באה רוח

  בתנופה ככה ומעיפה

  יחזור ולא שייבש את

  לעצור רגע חשבתי כשכבר

  ולשמור להפריח בוקר עוד זרח תמיד

  אור לי יהיה תמיד בעולם, החושך מכל

 ". אור לי יהיה תמיד בעולם, החושך מכל

מה הייתם מבקשים אתם להעיף/ להוציא/ להשליך מחייכם? ) למורה: כדאי לכוון את  •

התנהגויות שהיו רוצים לשנות מכיוון שאינם מקדמות  התלמידים לשיח על תכונות או 

 אותם(. 

 מה הייתם מבקשים להשאיר? 

 איך מרגישים בחושך?  •

 איך מרגישים באור? 

האם קרה למישהו ממשפחתכם, מצב בו נאלץ להתמודד עם תקופה קשה )שיש בה  •

תחושת חושך(, ואז הגיע האור, ההטבה, השינוי לטובה? כיצד התמודד? האם הייתם לו 

  לעזר? האם תירצו לשתף את הקבוצה בסיפורכם האישי?

 

 . קראו יחד ובקול רם את הפזמון והתייחסו לשאלות: 3

  תפילה איתה נושאת  התחלה "כל

  שאשמר תפילה

  מעלה רק אותי נפילה כל

  יותר אגבה ואני

  למטה שבוער מה מכל

  הביתה" לחזור  רוצים תמיד הרי בסוף

 משהו שהתחלתם לאחרונה. מהי התחלה עבורכם? ספרו על  •

 האם קרה לכם שנכשלתם או "נפלתם" וגיליתם בעצמכם כוח להתמודד ולהתחזק?  •

  כיצד מרגישים כאשר חוזרים הביתה? •

  מהו בית עבורכם? מה אתם אוהבים בבית שלכם? •



אנשים רבים אומרים שביתם מעניק להם תחושת חוזק וביטחון. מה דעתכם על כך? האם   •

 ה זו? אתם מזדהים עם אמיר 

)למורה: יש לשים לב לילדים שמתקשים לענות על שאלה זו, כמו גם ילדים שישתפו  

שהבית אינו מעניק להם תחושת ביטחון, במידה ויעלו תגובות שכאלו, יש להמשיך את  

השיח באופן פרטני עם התלמיד ולא לדובב אותו להמשך שיח במסגרת המליאה 

 הכיתתית(.

ם הביתה? מה אתם אוהבים לעשות כאשר אתם  כיצד אתם מרגישים כשאתם חוזרי •

 חוזרים הביתה מהיום שלכם? שתפו. 

  

 . קראו יחד ובקול רם את הבית השלישי, והתייחסו לשאלות בקבוצה: 4

  הצר בנתיב שעבר מי "כל

  הרטובים  למרחבים להודות יודע

  השדות את העוטף לאופק

  שביר  שהלב חשבתי כשכבר

  במבטן להאיר  עיניים אלי חזרו

  חם לי שיהיה שבעולם, הקור מכל

  חם" לי שיהיה שבעולם, הקור מכל

 בית זה מתייחס לתקווה, ולהכרת התודה, ליחס חם ולעזרה של אנשים בעת מצוקה.  •

היזכרו במקרה בו קיבלתם תמיכה, עזרה או עידוד ממישהו. שתפו בקבוצה מתי זה קרה, 

  מי הגיש לכם עזרה, וכיצד הרגשתם ברגע זה?

האם קרה לכם שהגשתם עזרה או תמיכה למישהו שזקוק לה? כיצד הרגשתם כאשר   •

 עזרתם לאותו אדם? 

  

 במליאה  מסכמת   פעילות

 הכיתתית:  המצלמה תרגיל

 השיר מתייחס לאור וחושך, טוב ורע, קשה ואפשרי. 

הצטיידו במצלמה דמיונית, אשר לוכדת בעדשה שלה רגעים בהירים וטובים בכיתתכם,  

וגם רגעים פחות טובים... חישבו על מצבים ורגעים שקרו עד כה, במהלך תקופה מסוימת  



)למורה: מחצית או שנה וכד'...( רגעים בהם הייתם יחד בשיעור, בהפסקה, בפעילות  

  ממחוצה לו. כיתתית, חברתית, בתוך בית הספר או

ליכדו רגע אחד במצלמה הדמיונית, היזכרו בתמונה אחת טובה, מוארת ויפה, כזו שיש 

בה רגע כיתתי נעים, כזו שהייתם רוצים להכניס לאלבום הכיתתי, ותמונה כיתתית נוספת, 

פחות נעימה ופחות יפה, כזו שלא הייתם רוצים להכניס לאלבום התמונות הכיתתי  

את התלמידים לחשוב על התנהגויות או מצבים בזמן שיעור או  )למורה: אפשר לכוון

 משימה, בפעילויות מחוץ לבית הספר או בהפסקות...(. 

 אספו במליאה את התמונות הטובות והפחות טובות. 

 לשאלות:  יחד התייחסו

 מהם הדברים הטובים שיש בכיתתכם? מהן ההתנהגויות שהייתם רוצים לשמר?  •

כיתתכם? מה הייתם מבקשים לשנות? )באווירה,  מהם הדברים הפחות טובים ב •

 בהתנהגויות, ביחסים...(.

מה צריך לעשות או לקרות, כדי שחלקו של האלבום אשר מציג את התמונות והרגעים   •

  הטובים בכיתתכם יתמלא ויגדל?

 שתפו במליאה בתמונות הטובות שהכנסתם לאלבום.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יך שיר נולד א

 הונתן גפןמילים: י

 יוני רכטר לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

 

  גם כמו עצמם, המשוררים בעיני נתפסת שהיא כפי השירים כתיבת אודות על שיח מזמן זה

  קהל  עם יחסיהם ועל הכתיבה חומרי על לכתיבה, הסיבות על כמשוררים, דמותם על

  האישית מבטם מנקודת הקוראים

  

 לשיר  הכנה עבודת

 התלמידים:. שאלו את 1

 אילו רגשות מתעוררים בכם בזמן האזנה לשיר? •

 איזה סוג של שירים אתם אוהבים?  •

 מתי אתם אוהבים להאזין לשירים?  •

ציינו שם של שיר שאהוב עליכם במיוחד. מדוע לדעתכם אתם מתחברים לשיר זה? מה   •

 מוצא חן בעיניכם בשיר זה? 

וחלקו גיליון לכל תלמיד. בקשו . שבלונות בצורת תווים A4 2 ציירו על גיליונות

 מהתלמידים לגזור, לצייר ולכתוב על התו שלהם : שיר בשבילי הוא.../שיר הוא כמו...

מתחו חוטים לרוחב הלוח כך שייראו כמו שורות במחברת תווים ותלו את יצירות  

 התלמידים על החוטים. 

 הנחו את התלמידים לשתף ולספר לחבריהם על יצירותיהם. 

 בשיר  עיון

 שלו. הכתיבה במהלך שחווה  רגשי תהליך על המשורר מספר  שלנו  בשיר

 :קראו את השורות הבאות ושאלו את התלמידים. 1

 הצחוק"  כמו נולד? שיר "איך

 ולצחוק?   מה משותף לשיר •



 תינוק"  כמו נולד? שיר "איך

 מה משותף ליצירת שיר וללידת תינוק?  •

 מילים  שלוש "מחבר

 קטנה,  אש על מחמם

 חרוזים   שני מוסיף

 מלח"  קצת פלפל, קצת

 איך שיר נולד לפי הדימוי הזה?  •

 מניסיונכם ומחוויותיכם, מה משותף למלאכת הבישול וליצירת שיר?  •

  

 . שאלו את התלמידים מהו הדימוי שעמו הם מזדהים יותר מכול. 2

דרמה, תסריטאות,  שתפו בחוויה אישית הקשורה ליצירה משלכם )כתיבה, ציור, מחול,  •

 קדרות וכד'(.

 בתהליך היצירה? )שמחה, כאב, התפעלות, סיפוק וכד'(.   אילו רגשות אתם חווים •

  

 כואב  זה "בהתחלה .3

 החוצה"  יוצא כך-אחר    

 מה לדעתכם כואב בתהליך יצירת שיר?  •

  

 יופי  איזה ופתאום שמחים  וכולם" .4

 " לבד הולך הוא    

  המאזינים לשיר שנולד?מה תגובת קהל  •

  איך שיר "הולך לבד"? •

 מהן הרגשות כלפי השיר שהולך לבד?  •

  

 לסיכום משימה 

יוצר המוכר להם בסביבתם )מכל תחום יצירה(. מה היו   הנחו את התלמידים לחשוב על

 רוצים לדעת על תהליך היצירה שלו? מה מעניין בעבודתו? מה מסקרן? מה מרגש? 



מהתלמידים לכתוב במחברות שאלות לריאיון עם היוצר זה שמהן לפחות חמש בקשו  •

ב יחשבו על שאלה אחת שמסקרנת אותם(.  -שאלות נוגעות ברגשות )תלמידי כתות א

השאלות יכולות להיות על המניעים ליצירה, מדוע בחר דווקא בנושאים המאפיינים את 

יעים אותו, יחסי הגומלין בינו לבין  המנ  יצירתו, תפיסת דמותו וייעודו כיוצר, הרגשות

 הציבור וכד'. 

שאלו את התלמידים אילו מחשבות ורגשות התעוררו בהם בעקבות בחירת השאלות   •

 לריאיון? 

כנסו את כלל השאלות שהכינו תלמידי הכיתה. חלקו את התלמידים לזוגות ובקשו מהם   •

את סקרנותם  לבחור שאלה אחת שמצאה חן בעיניהם, ריגשה אותם, או כזו שעוררה

 באשר לתשובת היוצר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 עוד יהיה לי 

 רחל שפיראמילים: 

 'ירוסלב יעקובוביץ לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

 

 את להגשים בעצמו, להאמין האדם של יכולתו על ותקוות, רצונות על שיח מזמן השיר

 עבורו וטובה ראויה אהבה ולמצוא חלומותיו,

  

 בקבוצות  עבודת

 )במקרים בהם לא צוין אחרת הפעילות מתאימה לכל הכיתות( 

בתים. קראו יחד עם התלמידים את השיר, ובקשו מהם לשתף במליאה או זה את   4בשיר 

 זה בקבוצות קטנות. 

  אפחד.  שלא תראה אחד יום כנפיים, אפרוש  אולי  אחד  "יום .1

 נחמד".  כך כל יהיה וזה כנפיים, אפרוש אולי אחד יום     

  ב׳-א׳  כיתות

 מה יכולה הציפור שבשמיים לעשות שאנחנו, בני האדם, לא יכולים?  •

  האם אדם יכול באמת לפרוש כנפיים כמו ציפור? למה מתכוונים בשיר במשפט זה? •

 מה הייתם רוצים שגם לכם יקרה יום אחד? על איזה פחד תרצו להתגבר?  •

 מה תוכלו לעשות כדי להתגבר עליו?  •

 ו׳ -ג׳  יתותכ

למה מתכוונת המשוררת ב"אפרוש כנפיים"? מה מרגיש מי ש"פורש כנפיים"? מדוע זה   •

 נחמד לדעתה? 

 האם ישנם מצבי חיים המהווים עבורכם מקור לפחד? שתפו. •

 ספרו על פחד שהצלחתם להתגבר עליו. •

  ספרו על משהו/ תחום שאתם עדיין חוששים ממנו/ בגינו. •



  

 לי.  מבשר יבישל  מה יהיה לי, "יהיה .2

 לי".  שחסר ממה קצת לי יהיה לי, יהיה עוד     

  מהם הדברים שיש לכם היום בחייכם ושאתם שמחים בהם וגאים בהם?  •

מה חסר לכם, והייתם רוצים שיהיה לכם? )למורה: כדאי לכוון את התלמידים להתייחס   •

 בשאלה זו להיבטים הערכיים/ רגשיים בחייהם, ולא לחומריים(. 

  הציגו את הדברים אותם אתם אוהבים/ גאים בהם בחייכם באופן יצירתי.  •

ניתן להציג בכתיבה, ציור, הדבקה, מצגת.. )למורה: אפשר להציע לתלמידים להציג את 

הדברים אותם הם אוהבים באמצעות קולאז'. לצורך כך כדאי להיערך מראש עם חומרים  

  עיתונים, דבק, מספריים(.כגון דפי ציור, מגוון גזרי נייר/ 

  

 מחפשת.  שאני מה  יהיה לי, יהיה "עוד .3

 הורסת.  לא אהבה לי תהיה לי, יהיה עוד    

 לא?  למה לי תגיד לא, למה    

 בשבילו". וגם בשבילי    

 ו׳ -ד׳ כיתות

 מהי אהבה בעיניכם?  •

מצוא  איזו אהבה מקווה הכותבת בשיר ל  למה מתכוונת הכותבת בביטוי "אהבה הורסת"? •

 עבור עצמה? מה הייתם מייעצים לה לעשות? 

  

 שחציתי.  המרחק לי  יהיה לי, יהיה "עוד .4

  שרציתי".  מה דווקא לי יהיה לי, יהיה עוד    

הכותבת מתבוננת באופן חיובי על הדרך שעשתה עד כה, ומבקשת להשיג בעתיד את  

 הדברים שהיא רוצה.

 ב׳ -א׳  כיתות

כישורים ששיפרתם    השנה? במה התקדמתם? כתבומה הצלחתם לשפר מתחילת  •

מתחילת השנה. )למורה: כישורי קריאה, כתיבה, משחק, חברות, ריצה, ציור, המתנה  

 וסבלנות, הבעה עצמית, שליטה בכעסים, סדר וארגון...( 



איחולים/ כישורים שתרצו    מה אתם מאחלים לעצמכם להמשך השנה? כתבו לעצמכם •

 ם. לשפר עד סוף שנת הלימודי

 ו׳ -ג׳  כיתות

התבוננו גם אתם על התהליך שעברתם מתחילת השנה ושתפו: במה שיפרתם את   •

היכולות? במה הצלחתם? מה השגתם עד כה? על מה הצלחתם להתגבר? מה למדתם 

  על עצמכם עד כה כתלמידים או חברים?

התנהגותי )בבית כישורים אותם שיפרתם מתחילת השנה בתחום הלימודי, חברתי,   כתבו •

  או בבית הספר( שתפו את חברי הקבוצה במה שכתבתם.

מיומנויות    מה תרצו לעצמכם להמשך? מה עוד תבקשו שיקרה לכם ועדיין לא קרה? כתבו •

הלימודי, החברתי וההתנהגותי,   -שתרצו לשפר עד סוף השנה בכל אחד מהתחומים

 ושתפו את חבריכם בקבוצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בגלל הרוח 

 מיכה שטריתמילים: 

 לאה שבת לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  מפעמות   אשר  דרכו  בצדקת והאמונה  הרוח   האדם.  רוח אודות שיח מזמן   זה שיר

 חלומותיו   את ולהגשים  לשינוי  לגרום  בכוחותיו,   לבטוח לו  גורמות  בו,

  

 בשיר עיון

 אשנה  עוד "אני .1"

 חלומי"   את אגשים אני     

 מה גורם לאדם לחלום על שינוי?  •

 ממה נובע הצורך האישי לחולל שינוי?  •

במה צריך האדם להאמין כדי לצאת לדרך בה הוא יחולל שינוי ויגשים את חלומו? )אמונה   •

 בכוחותיו, אמונה בחלום, אמונה בכוחו להיעזר, אמונה בשותפים לדרך וכד'..(.

 הנחו את התלמידים:

רת חלום אישי בתחום בו היה רוצה לחולל שינוי )תחום חברתי, כל תלמיד יכתוב במחב  •

 סביבתי, קהילתי וכד' ויתייחס בכתיבתו לשאלות המנחות הבאות..(.

 מדוע אתה חולם על שינוי? מה הייתה רוצה לשנות במצב הנוכחי?  •

 איך תרגיש אחרי שיתבצע השינוי?  •

 אלו כוחות ותכונות יש לך על מנת להצליח?  •

 ת הקשיים בדרך? מה עלולים להיו  •

 כיצד תתגבר עליהם?  •

  

 שיהיה  מה "יהיה .2"

 מה משמעות פתיחת השיר במילים אלה?  •

 מה הן מלמדות על המוטיבציה של הדובר להצליח להגשים את חלומו?  •

 האם מוכרת לכם חוויה כזו?  •



 מתי אנו נחושים בכוונתנו להצליח ויהי מה?  •

  

 רעה  בשורה "נושאי .3

 גזרה  עוד או מכות    

 מהותי"  את ישנו לא    

 האם החולם מודע לקשיים שעלולים לעמוד בדרכו?  •

  מהם הקשיים שהוא מונה? איך הוא מגיב לקשיים אלה? •

 מה עוד יכול להוות מכשלה בדרך לשינוי?  •

  כיצד אתם מתמודדים עם מכשלות? •

  

 ננצח   עוד שלצידי ל-והא  את "אני .4"

 הדובר של השיר לדרך?  את מי לוקח איתו •

 מה דעתכם על בחירותיו? •

 כיצד משפיע ה"ביחד" על הגשמת החלום? תארו את החשיבות של צרוף שותפים לדרך.  •

 את מי תיקחו אתם כשותפים בדרך לחולל שינוי? מדוע?  •

  

 בגבי  הנושבת הרוח בגלל  רק הכוח בגלל "לא .5

 בנשמתי  במוחי בתוכי, הרוח, בגלל רק    

 בנשמתי"  בדמי בתוכי, הרוח, בגלל רק    

 הצד הלא חומרי של האדם, נפש, כוח מניע, חיות )ויקיפדיה(.  -רוח

 גורם מאיץ ומדרבן )מילוג(.  -רוח גבית 

 מתן תמיכה למישהו או למשהו )אבן ספיר( 

 בזכות מה יגשים הדובר את חלומו?  •

 מהי ה"רוח" המפעמת בו?  •

 מהי הרוח המפעמת בכם?  •

  

 של אורי הייטנר )חוקר זמר עברי( על שיר זה:  . קראו את דבריו6



"זהו שיר על אמונה. הכותב מאמין ביכולת שלו לשנות. להגשים את חלומו. לא בשל כוח  

 פיזי או כלכלי אלא בשל הרוח המפעמת בליבו והיא הדחף של חייו.

הרוח הזו היא העוצמה הרוחנית המאפשרת לאדם לדבוק במטרה ובדרך ולהיות נאמן  

 למהותו..."

 שאלו את התלמידים: 

 במה מוסיפים דבריו של אורי הייטנר להבנת המושג "רוח"?  •

 מדוע רוח זו היא הגורם החשוב ביותר בדרך לבצע שינוי ולהגשים חלום? •

 האם כל אחד יכול לחולל שינוי?  •

האם מוכרת לכם חוויה בה כוח פנימי גורם לכם לרצון עז לפעול, לשנות, לתקן? שתפו   •

 לחבריכם. וספרו 

  

  להגיד לי שיש  "את .7

 אצרח  עוד אני    

 ישמעו"   בירח אפילו    

 מה אנו מוכנים לעשות כדי לשכנע בצדקת דרכנו? •

 מה מבטאות המילים: "אני עוד אצרח"?  •

 הביאו דוגמאות לדברים שכדאי שישמעו אותם "עד הירח".  -"אפילו בירח ישמעו"  •

 השינוי עליו אנו חולמים? אלו דרכים עומדות בפנינו כדי לחולל את  •

 האם ישנן דרכים לא לגיטימיות?  •

  

 כך  לא שיגיד "מי .8

 אשכח  לא אותו    

 צדקתי"  אוכיח היום יבוא    

 מה גורם לנו להאמין בצדקת דרכנו?  •

 איך מתייחס הדובר בשיר לאנשים האומרים לו שהוא טועה?  •

 מדוע לא ישכח את האומרים "לא כך"?  •

 בדרך? הם מחלישים? מחזקים? האם יש להם תפקיד  •

 איך נרגיש כשנצליח? כשיתחולל השינוי וחלומנו יתגשם?  •



 קבוצתי ודיון משחק

חשיבה על תחומים בהם תלמידי הכיתה היו רוצים לחולל שינויים ובניה משותפת   מטרה:

 של הדרך להגשמת החלום. 

 הנחו את התלמידים לעמוד במעגל גדול ולמסור כדור מאחד לשני.  •

המחזיק בכדור יאמר בקול את התחום אותו היה רוצה לשנות )עליו כתב במחברתו  •

בתחילת העיון בשיר( ויזרוק את הכדור לחברו. החבר מכריז גם הוא על התחום החשוב  

 בעיניו וכן הלאה עד שהכדור עובר בין כולם. 

 רשמו על הלוח את התחומים בהם רוצים התלמידים לחולל שינוי.  •

 התחומים ה"בוערים" ביותר. הצביעו על חמשת •

 חלקו את התלמידים לחמש קבוצות לפי התחומים שנבחרו.  •

חברו משחק "סולמות וחבלים" ובו תארו את הדרך על היכולות )האישיות והקבוצתיות(,   •

  ההישגים והקשיים אותם אתם צופים עד להגשמת החלום.

 שתפו בתהליך ובתוצר את מליאת הכיתה.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 התחדשות

 נעמי שמר: ולחן מילים

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 החולף, הזמן על כן וכמו ושגרה, חול ובזמן חג  בזמן ורצונות משאלות על שיח מזמן השיר

 לבוא העתיד לקראת ולהתחדש מהתחלה, להתחיל ההזדמנות ועל

 1  נספח מצורף

  

 בקבוצות  עבודת

בתים ופזמון. קראו יחד עם התלמידים את השיר, ובקשו מהם לשתף זה את זה   3בשיר 

 בקבוצות קטנות. 

  מוסברת בלתי "עייפות .1

  מובן לא ברכיים פיק     

  חוזרת  שלא שעה זו     

 לעולם".     

 הסבירו לתלמידים את המושג 'פיק בירכיים' ושאלו:  

האם קרה לכם שהרגשתם כך? מתי אתם חשים עייפים? מתי אתם פוחדים עד כדי "פיק   •

 ברכיים"? 

שעוזרת לכם להתגבר על   פעולהמה עוזר לכם להתגבר על עייפות או פחד? שתפו ב •

שינה, ריצה,  -, ופעולה שעוזרת לכם להתגבר על פחד. )למורה: דוגמאות לפעולותעייפות

 הליכה, שיחה, אכילה, בכי( 

  

 יודע,  אתה "בלבך .2

  לפינה שמעבר    

  ממתינה". חדשה אהבה    

המשוררת מאמינה, שהפתרון לעייפות, לפחד ולחלוף הזמן היא האהבה.. מה דעתכם על  •

יכולה לעזור להתמודד עם מצבים מאתגרים? האם הייתה או יש לכם  כך? כיצד אהבה 

 אהבה חדשה שמסייעת לכם להתגבר על משהו?

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/2019/64rig_att(001)s.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/2019/64rig_att(001)s.docx


  

  החול ימי וישובו יתחדשו הכול, יתחדש החגים "אחרי .3"

יש משהו מרגיע ומשמח בחזרה לשגרה, לפעולות ולעשייה היומיומית שאליה אנו רגילים, 

  ה.לאחר תקופה ארוכה של הפרת השגר

מה אתם אוהבים בשגרה שלכם? שתפו את חברי בקבוצה בדברים או פעולות שאתם  •

  אוהבים לעשות יום יום.

 מה אתם אוהבים לעשות בימים של שבת או חג? שתפו את חבריכם.  •

  

  תתחדש אתה גם אתה,  גם והאש, המטר העפר, "האוויר, .4"

החגים כמתחדש ומשתנה, וכמוהו  המשוררת מתארת גם את מזג האוויר שלאחר תקופת 

 גם האדם. 

מהו מזג האוויר האהוב עליכם? מדוע אתם נהנים ממזג אויר זה? איזו פעילות אהובה   •

 עליכם במזג אויר זה? 

)למורה: מומלץ לכתוב על הלוח סוגי מזג אויר, כגון מעונן, שמשי, קריר, חם, שרבי, גשום  

תחושה או הרגשה    -מזג אויר פנימי וסוער, אביבי... אפשר לשאול את התלמידים מהו

ועם איזה מזג אויר הגיעו היום לכיתה? האם מזג האוויר הפנימי, בדומה או   -פנימית 

 בשונה מהחיצוני, יכול להשתנות במהלך היום? מה יכול לסייע לו או לגרום לו להשתנות?( 

ם  במה הייתם רוצים אתם להתחדש? שתפו ביכולת, כישרון או תחביב שהייתם רוצי  •

 לפתח ולהתחדש בהם.

  

  לפתע פורחים בגנך" .5

  ,גמורה בערבוביה    

  הדעת ועץ החלומות עץ    

 ". ורע טוב    

כיצד נראה עץ החלומות שלכם? מה צומח בו? מהם פירותיו? תארו במילים או בציור   •

 וצבע. 

)למורה: כדאי להציע לתלמידים לצייר את עץ החלומות שלהם ולהציגו בקבוצה או 

במליאה. כדאי להנחות את התלמידים לחשוב ולתכנן את עץ החלומות שלהם, ולחשוב על  



הדרך להציגו בפני חבריהם לקבוצה/ לכיתה. מומלץ לערוך בתום הפעילות תערוכת 

  (.יצירות אשר תיקרא "יער החלומות שלנו" 

ספרו על מקרה בו עשיתם משהו טוב, למענכם או למען אחרים. כיצד הרגשתם בעת   •

  המעשה הטוב?

ספרו על מקרה בו טעיתם ועשיתם משהו שפגע בכם או באחרים. מה עזר לכם לתקן את   •

  טעותכם? מה יכול לדעתכם לעזור לילדים להבחין בין טוב לרע, בין מותר לאסור?

 

  נגמר שלא במסע" .6

  ,האור ושדות הצל שדות בין    

  עברת  שלא נתיב יש    

  ".ושתעבור    

מהם הדברים שעדיין לא עברתם או התנסיתם בהם, ותרצו להתנסות בהם בשנה   •

שתפו במשהו חדש שתרצו להתנסות בו לבד, ומשהו שתרצו להתנסות בו יחד   הקרובה? 

  עם חברים.

לחשיבה על פעולות והתנסויות חיוביות בלבד, המקדמות )למורה: יש לכוון את התלמידים 

  ומפתחות את יכולותיו ורווחתו הנפשית של הילד(.

  

  עכשיו  לך מאותת חייך, שעון החול, שעון"  .7"

המשוררת מתארת את הזמן החולף כשעון חול, אשר מאותת לנו לחזור לשגרה ולהגשים 

 . את רצונותינו

 מה הייתם אומרים לו? מה הייתם מבקשים ממנו? אילו יכולתם לומר משהו לשעון,  •

  מהם הדברים החשובים לכם אשר תירצו להספיק לעשות השנה?  •

  

  לסיכום:

דקות לשיתוף בקבוצה   15דקות של עבודה אישית, ו 10)למורה: פעילות זו דורשת 

  הקטנה( 



חיוניים, השיר "התחדשות" מתייחס לאופן בו חיי מעגלי השגרה והחול משתלבים, 

 ומסייעים לאדם לחיות חיים מיטביים ומתחדשים.

  10מרכזת את תמונת השבוע של התלמידים. בקשו מהם לחשוב על  שלפניכם הטבלה

ע, ולהוסיף אותן לעמודת "הפעילות". לאחר מכן בקשו  פעילויות שהם עושים במהלך השבו 

מהם לסמן האם הם צריכים לעשות את הפעילות והאם הם אוהבים לעשות אותה )יש  

 אפשרות לסימון חיובי בשתי העמודות( ולאחר מכן למלא את המשך השורה. 

 לסיום כדאי להתייחס במליאה לשאלות:

  כיצד פעילות זו קשורה לשיר "התחדשות"? •

הכרות עם אופי ההתנהלות שלי  -צד היא יכולה לסייע לכם בחיי היום יום? כי •

בפעילויות השגרה המתחדשת אחרי תקופות חג וחופשה, מה ארצה לשנות בשגרה שלי  

 ומה ארצה לשמר, תכנון וניהול זמן...( 
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 סתיו 

 שמשון חלפימילים: 

 שה וילנסקימ לחן:

 עיבוד והפעלההצעות לשיח רגשי, 

 עמם והתמודדות שינויים על שיח מזמן השיר

  

 בקבוצה  שיח

 בתים. קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף בקבוצה:  5בשיר 

 אילו תחושות ומחשבות עולות בכם כאשר אתם חושבים על המילה סתיו? •

 מה אתם אוהבים בסתיו? •

  מה אתם אוהבים פחות בעונה זו?

במשפחתכם נוהגים לעשות משהו מיוחד בסתיו? מהי הפעילות המשפחתית  האם  •

 האהובה עליכם בעונה זו? 

  אילו הייתם מציירים סתיו, באילו צבעים הייתם משתמשים? •

  

 : בית ראשון. 1

  וגנים בשדרות העלים נושרים כבר

  עננים, שיירות  במרום רוכבות כבר

  - כליו אל נחבא שם  אחרון וכוכב

  סתיו...סתיו...סתיו...

הנחו את   –העלים נפרדים מהעץ ונושרים... ממה הייתם מבקשים אתם להיפרד? )למורה  •

התלמידים להתייחס בתשובתם לתכונות ולהתנהגויות, ולא לבני אדם, חברים, דברים  

 ממשיים וחומריים שמהם היו רוצים להיפרד(.

וצה וכתבו בכל ענן מחמאה משותפת ציירו שיירת עננים כמספר חברי הקבוצה. נסחו בקב •

 לכל משתתף.

  



 : בית שני. 2

  ציפורים, אחרוני  לדרכן יצאו כבר

  השירים, אחרוני איתן הן ונשאו

  - מיתריו  באלפי הרוח רק ופורט

  סתיו...סתיו...סתיו...

חישבו על שירים ישראליים שאתם אוהבים. הציגו את השירים בקבוצה, ובחרו יחד   •

שהציפורים יישאו איתן בנדידתן לארץ רחוקה והוא יגיע שם אל קבוצת    אחד שיר כקבוצה

  ילדים בני גילכם.

מהו השיר שבחרתם? באיזו ארץ בחרתם? מדוע דווקא שיר זה ומדוע דווקא לילדים  •

מה הייתם מאחלים    בארץ זו? מה הייתם שואלים את הילדים אשר שירכם נדד אליהם?

 להם? 

 ת את התלמידים לתהליך בחירה וקבלת החלטות בקבוצה(. ) למורה: כדאי להנחו    

  

  :בית שלישי. 3

  רחוקים,  בימים אניות מפליגות

  אופקים, האין  אל מפליגות מפליגות,

  -  לגליו הים  עוד יכול לא נאבק,

   סתיו...סתיו...סתיו...

  לאן הייתם רוצים להפליג? •

והסתיו. שתפו במקרה שבו התמודדתם אתם עם  גלי הים סוערים במעבר בין עונות הקיץ  •

קושי או אתגר, והתגברתם עליו. כיצד התגברתם? מי היה לכם לעזר? מה למדתם  

 מהמצב או מהאתגר? 

  

 : בית רביעי. 4

 עמוקה, בשתיקה העיר שוקעת כבר

  עתיקה, תפילה מן בליבו נושא עוד



  - לשוא אך לשוא, אך בליבו, נושא עוד

  ...סתיו...סתיו...סתיו

 מתי אתם אוהבים לדבר ומתי אתם מעדיפים שלא להשתמש במילים ולהיות שקטים?  •

 שתפו בתפילה או משאלה אשר יש בליבכם.  •

האם קרה גם לכם שביקשתם ורציתם, אך לשווא )לא התגשם רצונכם(? כיצד הרגשתם?   •

 כיצד בחרתם להגיב? 

  

 : בית חמישי. 5

  הצללים, בגנים ולאים עייפים

  המילים,  נעתקו דומם, כה והכל

  - שאהב האחד  אוהב,  איננו כבר

 סתיו...סתיו...סתיו...

 מה אתם עושים כאשר אתם עייפים ולאים? מה עוזר לכם לחדש כוחות? •

בצירוף " נעתקו המילים" משתמשים גם לתיאור השתתקות מרוב תדהמה. ספרו על   •

שגרם לכם לתדהמה? מי מקרה שבו התפעלתם או נדהמתם מדבר מה. מה היה הדבר 

 היה איתכם ברגע הזה? 

 מה אתם אוהבים במיוחד? •

  מה אהבתם פעם והיום אתם כבר לא אוהבים? •

  

 ובמליאה  בקבוצה מסכמת פעילות

)למורה: פעילות זו נכון שתתפרש על מספר מפגשי בוקר במהלך השבוע, כשבכל 

הכנת החומרים והתנאים  מוגדרת מטרה אחרת, לדוגמא החלטה על אודות המיצג,   יום

 הנדרשים, יצירת המיצג, הצגתו בפני הכיתה וכד'( 

 בתור קבוצה.   שתרצו להציג  בחרו בית אחד מתוך חמשת בתי השיר •

 קראו אותו יחד בקול רם. •

החליטו כיצד תרצו להציג בית זה: בציור, בשירה, בהמחזה, במשחק/ פנטומימה, במצגת,  •

 בה. שתחפצו   או בכל דרך יצירתית אחרת

 הציגו את הבית במליאה. •



 שתפו במליאה כיצד הייתה עבורכם החוויה לעבוד יחד, להחליט, לתכנן וכו'  •

  מה היה התפקיד של כל אחד מכם בקבוצה? •

 מה היה קשה בתהליך העבודה בקבוצה?  •

 מתי הרגשתם בנוח בקבוצה ומתי פחות?  •

 מה הייתם עושים אחרת? •

  

 פעמית:-חד  לפעילות אחרת  הצעה

 כקבוצה בית נוסף ואחרון לשיר והציגו אותו במליאת הכיתה.  חברו יחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לעולם בעקבות השמש 

 אהוד מנורמילים: 

 רוני וייס לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 ותקווה שמחה אופטימיות, על הטוב, ראיית על שיח מזמן השיר

  

 בזוגות שיח

 קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף את בני זוגם: 

 . יום חמים, יום קסמים.1

מהו יום טוב במיוחד עבורכם? תארו זה לזה מה אתם עושים ביום כזה? עם מי אתם  

 מבלים ביום זה? היכן אתם מבלים באותו יום? מה אתם מרגישים ביום כזה? 

 חד ביום שמשי? את מי ומה תיקחו אתכם ליום כזה? . מה אתם אוהבים לעשות במיו

 בהמשכים:  סיפור  - בזוג משחק שחקו .3

 את המשפט "בבוקר קמתי מול הים".  כתבו  a4על גבי דף נייר 

אחד מבני הזוג אשר החלטתם כי הוא המתחיל, יוסיף שורת המשך לסיפור, וימסור  

בדף, יוסיף שורת המשך לחברו. החבר יקרא את השורה שהתווספה, יקפל את השורה 

 לסיפור כרצונו, וימסור חזרה לחבר. 

וכך חוזר חלילה, עד שיתמלא הדף וייווצר סיפור בהמשכים. בסיום התהליך, כשהדף  

 וקראו ברצף את הסיפור שהתקבל.   יתמלא, חשפו את הכתוב

 אהבתם את הסיפור המשותף שנוצר? שתפו במליאה. 

נייר בשורה הנכתבת, וחשיפת הסיפור עם יישור  )למורה: כדאי להדגים את אופן קיפול ה

 הדף(. 

  . "כן, כן, כן, כן4

  לעולם בעקבות השמש,



  לעולם בעקבות האור

  השמש את יומי רושמת

 וליבי ציפור". 

של בית זה? )למורה: תקווה, שמחה,    השורות  מעוררות בכם  אילו תחושות ורגשות •

 אופטימיות, התרוממות רוח(.התרגשות, אמונה, התלהבות, 

למה מתכוון המשורר בביטוי "וליבי ציפור"? האם חשתם פעם כך? מה גורם לכם לחוש 

 שמחה? 

 מה דעתכם על משפט זה? הסבירו אותו במילים שלכם.  -"השמש את יומי רושמת" •

בוחרים לעשות בו, מה מתוכנן בו    רשמו יום בחייכם: כתבו מה יש ביום כזה, מה הייתם •

ומה לא תמיד מתוכנן, מהם הרגעים ביום שבהם אתם נחים ואוספים כוחות, מהם 

הרגעים המאתגרים ומהם הרגעים הקלים, מהן הפעילויות המתרחשות בחוץ ומה 

מתרחש מבפנים. התייחסו בדף רישום היום שלכם ליום שמש לעומת יום קר וגשום, האם  

 תכנון היום שלכם יושפע ממזג האוויר? כיצד? 

 לו כך: אני קם/מה בבוקר...התחי

 החליפו ביניכם את דפי "רישום היום שלי". מה למדתם זה על זה?  •

)הערה למורה: מומלץ לומר לתלמידים שבסיום הכתיבה האישית, יוחלפו הדפים עם בן  

לכל תלמיד רמת החשיפה המתאימה    הזוג, להתרשמות ולמידה הדדיים, כך שתתאפשר

  לו(.

  . "ראש הרם אור קרב5

  אור זורם ישר אל סף הדלת".

בשורות אלו מדגיש המשורר את היכולת להרים ראש, להתבונן באור ולחוש בתקווה  

 ובאמונה בטוב שיגיע.

 מה דעתכם על אמירה זו?  •

למי הייתם מקדישים משפט זה? )למורה: זה יכול להיות מישהו שזקוק לתקווה או מישהו  •

  אחר פעם(.בטוב ומרים את ראשו פעם   אופטימי שמאמין

 מהו "האור הקרב והזורם" שהייתם מאחלים לעצמכם?  •

  איזה אור הייתם מאחלים זה לזה? •

  



 במליאה:  מסכמת פעילות

 התייחסו במליאה לשאלות האלה: 

על הלוח, בתוך ענני מחשבה ולהציע לתלמידים    )למורה: אפשר לכתוב את השאלות

 במליאה לבחור באחת השאלות, ולענות עליה(. 

 אהבתי בשיר... •

 למדתי מהשיר...  •

 משפט בשיר שאהבתי במיוחד... •

 שיר זה יוכל להשפיע עליי בעתיד בכך ש... •

 ארצה להיזכר בשיר זה כש... •

 אני מאמץ/ת מהשיר... •

 הייתי רוצה להקדיש שיר זה ל.. כי... •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ני אוהב שוקולדא

 הונתן גפןמילים: י

 יצחק קלפטר  לחן:

 לשיח רגשי, עיבוד והפעלה הצעות 

ועם הדברים האהובים עליי ומהווים עבורי מקור   עצמי  עם   הכרות השיר מזמן שיח על 

 היכולת לאהוב את עצמי ואת מה שיש בי  - עצמית  קבלה  לכוח ונחת, ועל 

 1  נספח מצורף

 בקבוצות או  במליאה שיח

 בשיר שלושה בתים. 

 קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף במליאה או את חברי הקבוצה: 

  

 . דברים האהובים עלינו:1

  הכיתות: לכל

 * הם המאכלים האהובים עליכם? שתפו בשלושה מאכלים אהובים במיוחד.

*כיצד אתם אוהבים לחגוג את יום הולדתכם ועם מי? ספרו על יום הולדת שחגגתם 

  הזכור לכם במיוחד.

  *מהי עונת השנה האהובה עליכם? מדוע דווקא עונה זו?

)לעשות, או בכלל( בעונת  *ספרו זה לזה מהו הדבר שאתם הכי אוהבים 

 החורף, בעונת הקיץ, בעונת הסתיו, בעונת האביב...

שתפו, מהו הדבר שאתם אוהבים במיוחד עכשיו, ברגע   -* "ואת מה שעכשיו.."

  זה?

 צמות, עם בעיקר גלית  את אוהב "אני .2

 הגומות".  עם זאת ואת הנמשים, עם זאת ואת     

ים, גומות, סממנים חיצוניים. אילו סממנים  הילד בשיר מתאר את אהבתו לצמות, נמש •

חיצוניים אתם אוהבים אצלכם? אילו סממנים חיצוניים אתם אוהבים אצל חבריכם לכיתה? 

 מעוררים בכם סממנים חיצוניים אלה?  איזה רגש
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האם קרה לכם, שהרגשתם גם אתם כך כלפי ילד או ילדה שהכרתם, או שפגשתם )שלא   •

 . הכרתם באופן אישי(? שתפו..

 כיצד מתואר רגש האהבה בשיר?  •

 האם קרה לכם פעם שהרגשתם הצפה של אהבה כזו? האם תירצו לשתף?  •

בשיר המילה "אוהב" חוזרת על עצמה פעמים רבות )ביחס לחברים, לעונות שנה, לשמש,  •

לירח, לכוכבים, למאכלים, למשפחה גרעינית ומורחבת ועוד ( ערכו רשימת אהבות 

 אישיות שלכם 

אתם אוהבים לעשות עם בני משפחותיכם? ספרו על הפעילות האהובה עליכם . מה 3

במיוחד עם ההורים, או אחד מהם, ועל פעילות אהובה במיוחד עם סבא וסבתא, אח או  

 אחות, דוד או דודה. 

. מה אתם אוהבים בעצמכם? ספרו על שלושה דברים או שלוש תכונות שאתם אוהבים  4

 . בעצמכם במיוחד

 במליאה:  מסכמת   פעילות

 הכיתות:  לכל

 ? שתפו, מה אהבתם בשיר? מהו הבית או המשפט שאהבתם במיוחד? מדוע. 1

מה דעתכם על המשפט :"אבל הכי הרבה אני אוהב אותי?" האם גם אתם מרגישים  . 2

 . כך? מתי אתם מרגישים כך ומתי לא? שתפו

 ו׳ -ה׳ כיתות

לדעתכם 'לאהוב את עצמי' זה לא   מדוע, לדעתכם, כדאי לאדם לאהוב את עצמו? מדוע. 1

 ? תמיד קל

  .קבלה עצמית" היא היכולת של האדם לאהוב את עצמו ולהעריך את מה שיש בו. "2

  במה לדעתכם קבלת האדם את עצמו ויכולתו להעריך את עצמו עשויות לעזור לו? •

 מה הייתם מציעים לחבר לכיתה לעשות כדי לקבל ולאהוב את עצמו?  •

  



 ו׳: -ד׳ כיתות

 ושונה"  "דומה

משבצות השאלה,   9(, כולל 1 נספחמהתלמידים למלא את דף המשימה האישית ) בקשו

באופן אישי ועצמאי. לאחר שסיימו בקשו מהם לחשוף בפני חברי הקבוצה את התשובות  

או יותר(. בסיום משימת  ליד כל תשובה הזהה לתשובתו של חבר נוסף )     ולסמן

ההשוואה, בקשו מהתלמידים לבדוק כמה חברים ענו תשובות זהות, ולהם מכנה משותף  

 עמם, וכמה מהתשובות ייחודיות רק להם.

 בתום הפעילות, התייחסו לשאלות האלה: 

 ? האם אהבתם את התשובות הייחודיות לכם* 

    *?האם אהבתם או הופתעתם מתשובות החבר/ה  

 ? ם משהו חדש על עצמכם? על החבר/ההאם למדת * 

האם הייתם רוצים לאמץ תחום עניין, בחירה או תכונה מרשימת בן/בת הזוג  * 

  ?לפעילות
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 משהו חדש מתחיל

 אילאיל תמירמילים: 

 דני רובס לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 שבהן ההזדמנויות ועל חדשות התחלות על שיח מזמן השיר

  למורה: קראו יחד עם התלמידים את כותרת השיר.

 במליאה  עבודה

דברים   5רשמו על הלוח את צמד המילים "משהו חדש" ובקשו מכל תלמיד לכתוב לעצמו 

היכולים להירשם תחת כותרת זו )למורה: כוונו את התלמידים לציין ולשתף בחוויות  

  חדשות מתוך עולם החוויות שלהם(

  מהתלמידים לשתף בדברים שכתבו במליאה. בקשו

 קבוצות או בזוגות שיח

קראו עם התלמידים את השיר פעם נוספת ובקשו מהם להתייחס לשאלות הבאות 

 בקבוצה או בזוג:

 . בבית הראשון בשיר מתוארים מראות הרחוב ורעשיו.1

 שיהיה בו? תארו את הרחוב בו אתם גרים. מה אתם אוהבים בו? מה הייתם רוצים עוד  •

האם נהוג בשכונתכם/ ברחוב בו אתם גרים לשחק משחקי רחוב? ספרו על משחק אחד   •

 או יותר אשר אתם אוהבים לשחק ברחוב/ מחוץ לבית. 

. כיצד מרגיש מי שמתחיל אצלו משהו חדש? אילו רגשות חיוביים ואילו רגשות שליליים 2

: שמחה, התרגשות, עולים בעת התחלות חדשות? ציינו שמות של רגשות ) למורה

 לצד חשש, בלבול, דאגה, חוסר וודאות...(. -התלהבות, סקרנות 

. שתפו בחוויה שארעה בעת שהתחלתם משהו חדש ) מקום חדש אליו הגעתם, חוג  3

חדש, קבוצה חברתית אליה הצטרפתם...(. כיצד הרגשתם? מי ומה עזר לכם להשתלב  

 ולהרגיש בנוח? 

 מה דעתכם על משפט זה? שתפו את הקבוצה.  -  ון""דברים קורים תמיד בזמן נכ. 4 



  )זמן נכון בזמן  לכם קרה מה האם אתם מסכימים עמו? האם הרגשתם פעם כך? •

 לכם(?  המדויק

מהו נס? האם אתם מכירים מישהו שקרה לו נס?    -"  אפשרי עוד הכול קורים, ניסים . "5

 שתפו. 

 איזה נס הייתם מבקשים שיקרה לכם?  •

 עבורכם? האם הרגשתם פעם שהכול עוד אפשרי? שתפו מה אפשרי   •

  . בבית השלישי מתואר הרחוב לעת ערב.6

מראות אשר אתם רואים מחלון חדרכם/ ביתכם לעת ערב? )למורה:    היזכרו ותארו •

במידה והפעילות מתקיימת לאורך מספר ימים, בקשו מהתלמידים לתאר בכתב מה ניבט 

 ? אילו קולות הם שומעים?( מחלון ביתם לעת ערב. מה הם רואים

מהן הפעילויות האהובות עליכם בערב בבית? שתפו בשתי פעולות שאתם אוהבים   •

  לעשות בערב בביתכם. מה לבד? ומה ביחד?

מהן הפעילויות האהובות עליכם לעת ערב מחוץ לבית? שתפו בשתי פעולות שאתם   •

 ספים? אוהבים לעשות בערב מחוץ לבית. מה לבד? ומה עם בני משפחה נו 

  לבד פה עוד אני  שלווה, של "רגע .7

  ביד יד לו מחזיק עובר, צעיר זוג    

  רחב חיוך  פנים, לפינה מעבר    

 עכשיו... אצלי  מתחיל חדש משהו    

 עכשיו..." אצלי מתחיל    

מהו רגע של שלוה עבורכם? היזכרו ברגע כזה ותארו אותו במילים )היכן אתם נמצאים,  •

 עושים ברגע כזה, האם אתם נמצאים ברגע הזה לבד או עם מישהו? עם מי?( מה אתם  

 כיצד מרגיש לדעתכם הזוג העובר ברחוב ומחזיק יד ביד? •

 כיצד מרגיש מי שמחייכים אליו בחיוך רחב?  •

מי חייך אליכם חיוך רחב לאחרונה? מה הייתה הסיבה לחיוך לדעתכם? כיצד הרגשתם   •

 למראה החיוך? 

  האדם אשר אתם אוהבים במיוחד את החיוך שלו/ את פניו המחייכות?מיהו  -שתפו  •

  



 בקבוצה  מסכמת פעילות

 יואב  של הסיפור מקרה: אירוע

  קראו יחד את הקטע הבא, וענו על השאלות.

 הציגו את תשובותיכם במליאה. 

  של  אביו הארץ. במרכז ויפה גדולה בעיר ספר, בבית הלומד בגילכם, ילד הינו יואב

  יואב של הוריו החליטו בעקבותיו אשר עבודתו, במסגרת חדש   תפקיד בלקי  יואב

  יואב הארץ. בצפון ומרוחקת חדשה בעיר  הקטנה ואחותו יואב עם יחד לגור לעבור

  בעיר לגור ולעבור הכדורסל, לחוג מחבריו לכיתה, הטובים  מחבריו להיפרד נאלץ

  אחת. ילדה או אחד ילד לא אף מכיר  אינו בה חדשה לכיתה ולהצטרף חדשה,

 עכשיו.. יואב אצל  מתחיל חדש משהו

כיצד מרגיש יואב? מהם הרגשות השליליים העולים בו עכשיו? ) למורה: חשש, עצב,  •

 געגוע, פחד, דאגה, בושה, בלבול...(

האם יואב מרגיש גם רגשות חיוביים עכשיו? מהם? ) למורה: סקרנות, התרגשות,   •

 שמחה...( 

מעבר למקום חדש/כיתה חדשה יכולים להיות מקור לשמחה עבור  מתי התחלה חדשה או   •

 ילדים? 

  5מה הייתם מציעים ליואב לעשות, על מנת להשתלב במקום החדש? הציעו ליואב  •

 הצעות. 

מה הייתם מאחלים ליואב? דמיינו שאתם חבריו החדשים בכתה וכתבו לו הודעת ווטסאפ   •

 קבוצתית. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יש לי ציפור קטנה בלב

 גאל בשן ויוסי בנאימילים: י

 יגאל בשן לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 והיא ילד כל ושל אדם כל של בליבו שנמצאת הקטנה הציפור אודות שיח מזמן זה שיר

 לציפור האדם/הילד שבין היחסים מערכת ועל החיים, מהות שהן ורגשות תחושות מעוררת

  

 בשיר  עיון

 מילותיו. האזינו לשיר וקראו את  

 בלב קטנה   ציפור לי "יש .1"

הסבירו לתלמידים כי הציפור הקטנה ממוקמת על פי השיר בליבו של האדם. הלב, 

המזרים את הדם לגוף ומהווה עבורו מקור לחמצן, הוא מרכז הווייתו הפיזי של האדם. 

 בנוסף, נתפס הלב כמקום שבו הרגשות נמצאים וגואים. 

 שאלו את התלמידים:  •

 מי/מה היא הציפור הזו?  •

 אלו רגשות ומחשבות מעוררים בכם תיאורים על מעשיה של הציפור?  •

 מה יוצרת ובונה הציפור בתוך אישיותו של האדם? •

בחרו ביטוי הקשור למעשיה או לתאורה של הציפור אשר דיבר אל ליבכם במיוחד, מדוע   •

 התחברתם דווקא למשפט זה? הסבירו בקצרה.

א בציפור? אילו תכונות יש לציפור אשר מתאימות לתפקידה  מדוע בחר הכותב דווק  •

 בשיר? 

דמיינו בעל חיים נוסף שהיה יכול להיות במקום הציפור, במי הייתם בוחרים עבורכם  •

 ומדוע? 

 הציפור:   שוחחו עם התלמידים אודות •

)למורה: לשאלות אילו עשויות להיות מגוון רחב של תשובות אשר יאמרו על ידי 

ם לגילם. כגון: הקול הפנימי של האדם, מצב הרוח, ציפור הנפש, החלק התלמידים בהתא

באדם שמזכיר את הטוב, המהות הנפשית של כל אדם, משאלות הלב שלנו השואפות 



להתממש, מהות המחברת את האדם לצד הרוחני שבו, נשמת האדם, השראה, מגוון 

ות, אהבה, חיוניות,  תקווה, נחמה, אופטימי  -רגשות חיוביים שעושים שמח בלב, כגון

שמחה טבעית, הבחירה ביש, התגשמות חלומות ועוד.. יש לתת מקום ולקבל כל 

 תשובה(.

איך נראית הציפור שלכם? מה היא יוצרת ובונה בכם? האם גם הציפור שלכם ממוקמת  •

 בלבכם? 

  מה הן המנגינות הללו? מה הן מעוררות בתוככם? -"והיא עושה בי מנגינות"  •

 ות מעוררות את אותן התחושות שעל פי השיר הן מהות חיינו(. )למורה: המנגינ

 במה שונות הציפורים שלנו זו מזו? מה גורם לשינוי? מה משפיע על הציפורים?  •

 האם הציפור שלכם תמיד נמצאת או לעיתים נעלמת? מתי היא נמצאת ומתי נעלמת?  •

הציפור שבתוכנו?  הציפור שלנו מגוננת ושומרת עלינו, האם גם אנחנו צריכים לשמור על •

 כיצד ניתן לשמור עליה? 

 ספרו מה במיוחד אתם אוהבים בציפור שלכם.  •

  

 שלו אותי עושה "והיא .2

 חופשי"   מרגיש אני איתה     

 מה יש בה, בציפור, שמאפשר את השלווה והחופשיות. •

 האם גם אתם מרגישים חופשיים? בזכות מה?  •

  

 החיים"  טעם היא "אולי .3

משמעות החיים, ההנאה והסיפוק שבחיים, הסיבות שבגללן אנו בוחרים   -טעם החיים

 בחיים. 

 הסבירו האם ומדוע הציפור הקטנה שבלב היא טעם החיים?  •

 מהו טעם החיים בעבורכם?  •

  

 לבחירה הפעלות

 בלב קטנה   ציפור לי "יש .1"



  צרו ציפורים ממניפות נייר:

  המצורף סרטוןהיעזרו ב

  לבן. A4חלקו לכל תלמיד דף  •

הנחו את התלמידים לקפל את הדף לרצועות קטנות בצורת מניפה. על כל רצועה יכתבו   •

תכונות של הציפור המרגשות    התלמידים דבר מה המאפיין את יחסיהם עם הציפור,

 ותם או מה הם חווים במפגש אתה . א

ממנו יעצבו התלמידים את גוף הציפור שלהם     A4חלקו לתלמידים בריסטול צבעוני בגודל •

 כפי שהם מדמיינים אותה. בתוכה ישחילו את המניפה שהכינו.

 תלו את הציפורים בכיתה. •

  

 לבי  מיתרי בין ענף על יושבת "והיא .2"

 עץ.  בקשו מהתלמידים להביא ענף קטן של •

בעזרת לבד/קרטון/פלסטלינה, ייצרו התלמידים את הציפור שלהם כפי שהם מדמיינים   •

אותה ויושיבו אותה על הענף. מסביב לציפור ידביקו פתקים קטנים ובכל אחד דבר מה 

 הקשור ליחסיהם עם הציפור שלהם. 

  תלו את הציפורים בכיתה. •
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 בוקר של זהב

 שמשון חלפימילים: 

 נורית הירש לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  ועל   שהיה, למה  געגועים  על  –  לב  ומשאלות התרגשות  שמחה,  על שיח   מזמן השיר 

 עכשיו  שיש  ממה  הנאה

  , כתבו על הלוח את המשפט " בוקר של זהב".השיר קריאת  בטרם

משפטים או רגשות  בקשו מהתלמידים לכתוב לעצמם חמש דוגמאות למחשבות, מילים, 

  המתעוררים בהם בקריאת משפט זה.

במה לדעתם יעסוק שיר אשר נקרא "בוקר של זהב"? אספו והציגו במליאה את מה  

 שכתבו התלמידים. 

, שאלו את התלמידים במליאה אילו תחושות או רגשות עוררו  המולחן לשיר האזנה לאחר

שהתלמידים מציעים )לדוגמא:    בהם מילות השיר ומנגינתו? כתבו על הלוח מילות רגש

 שמחה, התרגשות, עליזות, התלהבות.( 

  

 בזוגות שיח

  קראו יחד עם התלמידים את השיר במליאה.

': בקשו מכל זוג לענות יחד על עשרים השאלות המפורטות להלן,  זוגי  'ריאיון פעילות

 הנותרות.הראשון מבני הזוג יענה על עשר השאלות הראשונות והאחר על עשר השאלות 

)למורה: הנחו את הזוגות כך שכל משתתף שואל את חברו שאלה, כמו בריאיון, וכותב  

לעצמו את התשובה שענה בן זוגו לשיח. כדאי לפנות בשאלה זה לזה בלשון את/ה,  

 יחיד/ה. 

הדגימו לתלמידים ושאלו: "כיצד נראה בעיניך בוקר של זהב? כיצד היית מתאר/ת או  

  מצייר/ת בוקר שכזה?"

שיח / דיאלוג: הפניית הכיסא זה לעומת לזה, ישיבה  -הזכירו לתלמידים כיצד יש לנהל דו

  במרחק מותאם זה מזה, יצירת קשר עין, הקשבה, יחס מכבד, המתנה ודיבור לפי התור(.



 השאלות: 

 . כיצד נראה בעיניכם בוקר של זהב? כיצד הייתם מתארים או מציירים בוקר כזה? 1

 ר כזה? אילו תחושות הוא מעורר? . מה מרגישים בבוק2

 . מה אומר האנקור שמנקר בחלון? מה הייתם רוצים שיבשר לכם? 3

  יכולתם לפרוש כנף, לאן הייתם עפים? . לו4

  . את מי הייתם רוצים לפגוש?5

 . עם מי הייתם בוחרים לעוף יחד? 6

  . איזה שיר הייתם בוחרים עבור להקת הציפורים שמתאספת בגנים?7

 עונת השנה האהובה עליכם? מדוע דווקא עונה זו? . מהי 8

  . מה אתם אוהבים בעונת הקיץ? שתפו בדבר אחד שאתם אוהבים במיוחד בעונה זו.9

 . איזה זיכרון טוב יש לכם מהקיץ האחרון? ספרו על חוויה שאתם זוכרים במיוחד.10

 . האם יש לכם זיכרונות שונים מעונות שונות?11

 זיכרון הייתם רוצים למחוק? . איזה 12

 שלוש פעילויות מהנות לחורף.   . מה הייתם מציעים לחבר לעשות בחורף? הציעו13

. האם לדעתכם מזג האוויר החיצוני או עונת השנה משפיעים על מצב הרוח שלנו?  14

  מדוע אנשים מרגישים שמחה או דכדוך בהשפעת מזג האוויר?

ו משתנה לרעה בגלל מזג האוויר, לעשות, כדי . מה הייתם מציעים למי שמצב רוח15

 שירגיש טוב יותר? 

. מה דעתכם על הרעיון של המשורר כשהוא מציע "למחוק את הספרות מכל  16

 ? השעונים"? האם הרגשתם כך פעם 

מה טוב בחיים שיש בהם שעון ומה פחות טוב? מה הייתם נהנים לעשות בעולם שאין  . 17

  ?בו זמן ושעונים 

 ? איזו שעה של היום אתם אוהבים במיוחד? מה אתם אוהבים לעשות בשעה זו. 18



 ?איזו שעה של היום אתם לא אוהבים? מדוע . 19

לאיזה גיל אתם מתגעגעים? מה אהבתם   -ולמשוך אחורנית את גלגל כל השנים". "20

 ? לעשות בגיל זה 

 ".ציירו יחד ציור משותף שיסכם את השיר "בוקר של זהב. 21

  

 במליאה  מסכמת   פעילות

 שאלו את התלמידים: 

 כיצד חוויתם את הריאיון עם בן הזוג?  •

 מה אהבתם בפעילות הזוגית ומה פחות אהבתם?  •

  כיצד התמודדתם עם חוויית ההקשבה? •

 מתי היה קל להקשיב ומתי היה קשה יותר להקשיב?  •

  מתי הרגשתם שמקשיבים לכם? איך ידעתם שבן הזוג הקשיב לכם? •

לענות עליהן   במיוחד שאהבו שעבד יחד לשתף במליאה בשלוש שאלותבקשו מכל זוג 

יחד. איך זה מסתדר? למה לדעתכם שני בני הזוג אהבו אותן שאלות? ואולי אהבו לשאול  

 ולא לענות? 

 בן זוג ישתף את התלמידים בתשובה שענה חברו לשיח.  הציעו שכל

  המתאים לשניהם.בקשו מכל זוג להציג ציור , המתאר "בוקר של זהב" 

 הציגו את תערוכת ה"בוקר של זהב" הכיתתית. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אני גיטרה 

 נעי שמר: ולחן מילים

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 על המשתנים, חייו במצבי בתוכו המתחולל ואת עצמו את האדם היכרות על שיח מזמן השיר

 תודה להכיר יכולתו ועל אותו מהסובבים מושפע היותו

 בקבוצות או במליאה  שיח

 קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף במליאה או את חברי הקבוצה: 

 . שמו של השיר הוא "אני גיטרה. "1

למה מתכוונת המשוררת באומרה "אני גיטרה"? במה יכול אדם, לדעתכם, להיות דומה   •

רעשני/רועש, מרגיע/רגוע,  לכלי הגיטרה? מצאו תכונות דומות )למורה: יצירתי, נעים, 

 קולני/מלודי, שמח/משמח, בולט/מתבלט(. 

ואיזו גיטרה אתם? חשמלית או קלאסית? קטנה או גדולה? צבעונית או בצבע העץ?  •

  קולנית או שקטה?

 אילו הייתם אתם כלי נגינה, איזה כלי נגינה הייתם? מדוע דווקא כלי זה? שתפו.  •

 במליאה או בקבוצה. ציירו את הגיטרה שאתם, והציגו  •

)למורה: אפשר להציג במליאה סוגי גיטרות, ולבקש מהילדים לבחור את הגיטרה  

המייצגת אותם. כדאי לעודד את הילדים להסביר מדוע דווקא גיטרה זו מספרת משהו  

 (. עליהם

  ,גיטרה אני" .2

  עליי מנגן הרוח    

 . עונות בחילופי    

  ,גיטרה אני   

  עליי פורט מישהו    

 ". המנגינות בחילופי    

בבית זה מתארת המשוררת מצבים שבהם מושפע האדם ממצבים חיצוניים, מאנשים   •

שמסביבו... האם קרה לכם פעם שהרגשתכם או מצב רוחכם השתנו בגלל משהו שקרה,  

 או מישהו שעשה או אמר לכם משהו? שתפו במקרה כזה.

 . המיועדת לביצוע על ידי שני מוזיקאים, בנגינה או שירהדואט" הוא יצירה מוזיקלית, . "3



עם מי הייתם "פוצחים בדואט"? בחרו באדם שאתם מכירים, אשר עימו הייתם רוצים   •

לייצר יצירה או פעילות משותפת. מיהו? מהן התכונות שאתם אוהבים בו? מדוע נעים  

 לכם בחברתו? 

 לעשות בדואט או בזוג? מה אתם אוהבים לעשות לבד ומה אתם אוהבים  –שתפו   •

  עדות  אני סימן, אני" .4

  ,ולבדידות לידידות    

  ילדות  במשעולי וגם    

 ". לבטח  אצעד    

 ידידות ובדידות. מהי ידידות עבורכם? מיהו ידיד טוב בעיניכם? אילו תכונות יש בו?  •

 פניתם? האם חשתם פעם שאתם בודדים? מה עזר לכם להתמודד עם תחושה זו? למי  •

 משעולי הילדות הם תקופת הילדות שבה צעד המשורר.  •

 מה אתם אוהבים בתקופת ילדותכם? מה כיף בלהיות ילד/ה? 

 מה כיף בלהיות מבוגר/ת, לדעתכם? 

שתפו בזיכרון ילדות. ספרו על רגע או מקרה שאתם זוכרים במיוחד מהתקופה שבה  

 הייתם ילדים קטנים.

צד לא התייאשה מימיה, והמשיכה לקוות שמה המשוררת מתארת בבית השביעי כי. 5

  .שלא קרה לה עד היום, אולי עוד יקרה לה בעתיד

חשבו על השנה האחרונה שחוויתם. האם יש משהו שרציתם שיקרה לכם השנה )בכיתה,  •

עם החברים, במשפחה, בתחום התחביבים...( ועדיין לא קרה? האם תרצו לשתף? מה 

 יכול לסייע לכם? עליכם לעשות כדי שזה יקרה? מי 

 ובמליאה  בקבוצה מסכמת פעילות

בבית האחרון של השיר אומרת המשוררת תודה לכל מי ש"ניגן עליה", השפיע עליה 

 והוביל אותה בדרכי החיים. 

 קראו יחד את הבית האחרון של השיר. 

על אדם מיוחד וחיובי אשר משפיע עליכם, ואשר תרצו לומר לו יחד  יחד והחליטו חשבו

דם זה יכול להיות דמות שעליה למדתם, איש הצוות החינוכי בבית הספר או  תודה. א

 דמות ציבורית מוכרת. 



)למורה: יש להנחות את התלמידים לתהליך קבלת החלטות בקבוצה. כיצד משכנעים את  

הרוב קובע? מה מרגיש מי  –הקבוצה בבחירה משותפת? מהי הצבעה דמוקרטית 

 שבחירתו לא התקבלה?( 

  כתבו יחד:

 תיאור כמה משפטים על אודות הדמות שבה בחרתם.  •

 מדוע בחרתם דווקא בו?  •

  מהן התכונות אשר אתם אוהבים באדם זה? •

  מה תזכרו ממנו גם כאשר תיפרדו ממנו? •

 מהם פועליו או הישגיו של אדם זה?  •

 מה אפשר ללמוד ממנו? על מי הוא משפיע לטובה?  •

 מה למדתם מהתנהלותו מולכם?  •

 לומר לו תודה? על מה תרצו  •

 איזה שיר הייתם מקדישים לאדם זה?  •

 איזו מתנה הייתם מעניקים לו?  •

 במליאה. הציגו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תן לי את היום הזה 

 אפרת ואהרון רזאלמילים: 

 אהרון רזאל לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 

  "כאן  שיש   מה   על  תודה הכרת  ועל  חיים  ושמחת  חדווה על שיח   מזמן השיר 

 בחיינו  ועכשיו" 

 בקבוצות שיח

 מזה, תשכח שהיה מה .1

 משנה, לא שיהיה מה    

  - כזה בעולם שאבקש מה    

  הזה!  היום את לי תן    

)למורה: יש  שתפו בקבוצה. ספרו על אירועים אשר קרו לכם בעבר והייתם רוצים לשכוח •

דורשים התייחסות מיוחדת לשים לב לתלמידים אשר חוו בעבר קושי או אובדן אשר 

 ורגישה(. 

  האם לדעתכם אפשר באמת לשכוח חוויות מן העבר? •

מדוע כדאי לזכור? מדוע כדאי לשכוח? מה תמליצו לחבר לשכוח ומתי, מה תמליצו לחבר 

  לזכור ומתי?

מה הייתם מבקשים שיהיה? הביעו משאלה לדבר מה שהייתם רוצים שיקרה לכם השנה   •

 בכיתה, בתור קבוצה. 

מה הייתם רוצים שיקרה לכם היום בכיתה? בדרככם הביתה? אחר   -יום הזהה •

הצוהריים? )למורה, בקשי מהתלמידים, כל אחד בתורו, לציין דבר אחד שהיה רוצה 

 שיקרה לו במהלך היום(.

  

  הבוקר על שמש לי תן .2

  הגג מעל ויונה    



  ברקיע תכלת לי תן    

 חג. של  אחד יום לי תן    

דמיינו את הבית השני אשר קראתם זה עתה יחדיו בקבוצה. ציירו אותו על גבי דף, בצורה   •

וצבע, או תארו אותו במילים. כיצד אתם מרגישים ביום כזה? מה אתם אוהבים לעשות בו  

 ועם מי? היכן אתם ממוקמים בציור? 

ליבכם.   מה הייתם מבקשים מהיונה שעל לגג למסור? ציידו את היונה במכתב ובו משאלת •

לאיזה יעד תשלחו את היונה? למי תבקשו מהיונה למסור את המכתב? )למורה: בקשי 

 מהתלמידים לנסח מכתב בן פסקה אחד בלבד(. 

  מה אתם אוהבים בחגים? מה אתם אוהבים לעשות בחופשות חג?  •

 חישבו על חג האהוב עליכם במיוחד. כיצד נהוג במשפחתכם לחגוג חג זה? שתפו.  •

  אוהבים במיוחד לחגוג בכיתה? כיצד נהוג בכיתתכם לחגוג חג זה?איזה חג אתם   •

  

  חולפת אהבה לי תן .3

  עולם אהבת לי תן    

  שמלטפת יד לי תן    

 כולם.  מבין אותי רק    

  מה ההבדל בין אהבה חולפת לאהבת עולם? מה טוב בכל אחת מהן? •

)פעילות מסוימת או חוג, טעם או  האם קרה לכם שאהבתם משהו במשך תקופה מסוימת   •

 ריח, תוכנית טלוויזיה או משחק( והאהבה חלפה? תנו דוגמה. 

  אתם אוהבים ?  אילו דברים בחייכם, שהם קבועים ויציבים, •

מהי "יד מלטפת" עבורכם? מתי אתם זקוקים לליטוף או חיבוק? ממי אתם אוהבים לקבל   •

 חיבוק כזה? 

משמעותיים    ם או ילדים, בני משפחה או מכרים,ספרו על שני אנשים בחייכם, מבוגרי •

וחשובים לכם במיוחד. שתפו בקבוצה מיהם שני האנשים, ומה הם גורמים לכם להרגיש 

 כאשר אתם במחיצתם.

 מליאה  או בקבוצה מסכמת   פעילות

)למורה: מומלץ לכתוב על הלוח את עשר השאלות הבאות, ולבקש מהתלמידים  

התייחסות במליאה לשאלה או שתיים, על פי רצונם. אפשרות אחרת היא להכין כרטיסיות 

שאלה לכל קבוצה, להנחות את התלמידים לפזר את הכרטיסיות בגבן לתלמידים, וכל 



אפשר גם לפזר את השאלות   תלמיד בתורו יענה על השאלה הרשומה בקלף שבחר.

 חשופות ולבקש התייחסות בסבב, לפי רצונם(.

 כיצד הרגשת במהלך השיח בקבוצה?  •

 מה היה הרגע בפעילות המשותפת, שאהבת במיוחד?  •

 במה היה לך קל לשתף בקבוצה ובמה פחות?  •

 מה אהבת בשיר?  •

 מה לא אהבת בשיר?  •

 איזו שורה אהבת במיוחד בשיר?  •

 מה היית מוסיף לשיר?  •

 היית מגיש את השיר במתנה ומדוע?  למי •

 מה את/ה אוהב/ת ביום הזה?  •

 מה את/ה רוצה שיקרה עוד ביום הזה?  •

מהם ארבעת הרכיבים ביום   –כל בית בשיר מציג ארבעה רכיבים של היום המושלם  •

  המושלם שלכם?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יש לי חג 

 נעמי שמר: ולחן מילים

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 

  שגרה,  של  בימים  גם  והתלהבות  שמחה  תחושת   לייצר היכולת על שיח   מזמן השיר 

 בחיינו  הקיים  על  התודה  והכרת  הטוב הכרת   על

 1  נספח מצורף

בטרם קריאת השיר עם התלמידים, ערכו "משחק חימום". הציגו את שם השיר, הצטיידו  

והתמסרו עם התלמידים בשאלות הבאות )המורה שואל, מוסר את הכדור, בכדור רך, 

 והתלמיד/ה עונה. מומלץ להציג את השאלות על גבי הלוח או בשקף מצגת(:

 ? . מהו החג האהוב עליך1

 ? . מהו מאכל החג האהוב עליך 2

 . מהו מנהג החג האהוב עליך? 3

 . מהו החג שאתה פחות אוהב? 4

 . מה משמח אותך? 5

 לול "לקלקל" לך את החגיגה? . מה ע6

 בקבוצה או בזוגות שיח

 קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף בזוגות או בקבוצה: 

  הסבירו משפט זה במילים  –אני יכול לשמוח איך שבא לי, וזהו זה החג האמיתי" *  "

 שלכם. מהי הכוונה באמירה "זהו החג האמיתי"? האם קרה לכם שהרגשתם      

 ? חגיגיים, או שזהו 'יום חג', כך סתם ביום רגיל? מה גרם לכם להרגיש כך    

   מה דעתכם על משפט זה? כיצד מרגיש  –יום.." -יום חג, יש לי חג יום -יש לי יום*   "

 מי שאומר משפט זה? )למורה: שמחה, אושר, סיפוק, התלהבות, נמרצות,      

 (. התרגשות      

            יומית, -ישנם אנשים/ ילדים אשר חשים שמחה והתלהבות דווקא בימי השגרה היום *   

  ?ולא בתקופות של החג וחופשותיו. האם קרה שהרגשתם כך גם אתם 
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יום  -מהם הדברים אשר יכולים לגרום לכם להרגיש שמחים ונלהבים בחיי היום * 

והתלהבות ביום שגרתי שלכם? שתפו בשלושה דברים שגורמים לכם לתחושת חג 

 . ורגיל

שלפניכם רשימת משפטים. סמנו עד כמה אתם מזדהים עם הנאמר במשפט   נספחב 

  ושתפו בקבוצה

למורה: מומלץ לבקש מהתלמידים להגיש פעילות זאת בכתב, כדי לזהות מצוקות  )

 (.התלמיד בעת הצורך אישי עם - ולנהל שיח רגשי

  

  ללכת יודעים פתאום "התינוקות .1

  לקרוא פתאום יודעים השש ובני    

  הלחם את  לי אופה והאופה    

 בהדרו". החג זה וזהו    

מה המשותף, לדעתכם, לתחושת התינוקות היודעים פתאום ללכת ולבני השש היודעים  •

  פתאום לקרוא? כיצד הם מרגישים?

שמשהו חדש שהצלחתם לעשות גרם לכם לתחושה דומה? ספרו מהו  האם קרה גם לכם  •

 וכיצד הרגשתם.

  

  הגשם הלך חלף  היום "הנה .2

 תלויה".  גדולה חמה ובמרום    

מהו הקשר בין מזג האוויר המשתנה )מאפרורי וגשום לשמשי( לתחושת שמחה   •

אפרורי   והתרוממות מצב הרוח? האם ישנם מצבים הפוכים, לדעתכם, שבהם מזג אוויר

  וגשום מעורר בקרב אנשים תחושת חג?

 מהו מזג האוויר אשר משמח אתכם?  •

כיצד אתם מצליחים לייצר מצב רוח טוב ותחושה טובה גם בימים שבהם מזג האוויר אינו   •

לרוחכם? מה תציעו לחבריכם לעשות במצבים שבהם מזג האוויר הפנימי אינו שמח או  

 חגיגי? 
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 במליאה  מסכמת   פעילות

  כאלה  דברים בגלל "הללויה

  שר  עדיין אני הללויה

  פלא ואיזה יום-יום  הללויה

  נגמר". שלא לחג הללויה

"החג בהדרו" בשיר זה הוא דברים חדשים, הישגים חדשים, שינויים במזג האוויר, אהבה  

 יום שלנו )כמו טעם הלחם, למשל(.- וכל אותם הדברים שאנו אוהבים במיוחד ביום

לשיר בית אשר יתאים להם באופן אישי ואשר יתאר 'חג שאינו    ם להוסיףבקשו מהתלמידי  •

  נגמר'.

 בקשו מהתלמידים להציגו בפני הקבוצה או המליאה.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 נולדתי לשלום 

 עוזי חיטמן: ולחן מילים

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 
 לשלום  התקווה   ועל  שייכות,  ותחושת  זהות  על שיח   מזמן השיר 

  

 בקבוצות  שיח

 בתים ופזמון. קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף בקבוצה:  3בשיר 

  אני  נולדתי אל המנגינות

 ואל השירים  של כל המדינות,

  נולדתי ללשון וגם למקום

  למעט להמון  שיושיט יד לשלום.

 שאתם זוכרים?  השיר הראשוןמהי המנגינה שאתם נולדתם אליה ? מהו  •

 אוהבים להאזין להן.   ספרו זה לזה על מנגינות אהובות שאתם •

האם אתם מכירים שיר המושר בשפה שאינה עברית? כיצד הכרתם אותו? מה אהבתם   •

 בשיר זה? 

האם קרה לכם שהגעתם למקום שלא הכרתם בו את שפת הדיבור? כיצד הרגשתם? מה   •

 עזר לכם? 

העובר לגור עם משפחתו במדינה חדשה? מהן לדעתכם המחשבות כיצד מרגיש ילד  •

 שהוא חש?   העוברות בראשו, ומהם הרגשות

 כיצד תוכלו לעזור לילד המגיע לכיתתכם ואינו מבין את השפה העברית? •

 איזו שפה מלבד השפה העברית הייתם רוצים ללמוד, לו יכולתם?  •

ת הכנה מראש ושיח מקדים  )למורה: את השאלות הבאות אפשר להציע כמשימה הדורש •

 עם ההורים בבית(.

  הנחו את הילדים לראיין את הוריהם ולשאול :

 היכן נולדתי? כיצד עברה הלידה? - ספרו לי על יום לידתי: •

 איזה תינוק הייתי? מה אפיין אותי?  •

 במה אהבתי לשחק במיוחד?  •



 מה הצחיק אותי?  •

 אילו שירים או מנגינות אהבתי במיוחד?  •

שהרגיע    להירדם? האם היה שיר שאהבתי במיוחד לשמוע לפני השינה,כיצד נהגתי  •

 אותי? 

 מהן המילים הראשונות שאמרתי?  •

  שאלות את התלמידים: •

  האם ההורים מדברים איתכם בשפה אחרת מלבד עברית? •

  האם ההורים משוחחים ביניהם בשפה אחרת? •

  כיצד אתם מרגישים כשזה קורה? •

  1. אני  נולדתי לשלום  שרק יגיע  

  אני  נולדתי לשלום שרק יבוא    

  אני  נולדתי לשלום שרק יופיע     

 אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו     

 כיצד אתם מרגישים למשמע מילים אלו? )כמיהה, תקווה, אמונה(.  •

  מהו 'שלום' עבורכם? מה מעוררת בכם המילה "שלום"? •

 ביטחון, רוגע, שמחה, הנאה(.כיצד מרגישים בעת שלום? )למורה: שלווה,  •

  מדוע, לדעתכם אנשים כל כך כמהים לשלום ורוצים להיות בו? •

האם קרה לכם שלא הסתדרתם או רבתם עם ילד או קבוצת ילדים והשלמתם,  •

התפייסתם, או הגעתם להסכם של הפסקת ריב ושלום? כיצד חשתם, מה עזר למימוש  

  ההסכם ביניכם?

בגילכם, שאינם מסתדרים ומרבים לריב, כדי לשפר את   מה הייתם מציעים לשני ילדים •

  המצב? מה יכול לעזור לילדים בגילכם להפסיק לריב?

 כיצד אתם אוהבים להתפייס? מה עוזר לכם להשלים עם חבר שרבתם עימו?  •

  

  2. אני  נולדתי אל החלום

  ובו אני רואה שיבוא  השלום    

  נולדתי לרצון ולאמונה    

  שהנה הוא יבוא אחרי שלושים  שנה.    



יום? במה שונים  -תארו את החיים בעת שלום. מה מרגישים האנשים? כיצד נראה היום  •

 חיים אלה מהחיים היום?

ספרו על חלום נעים או משעשע שחלמתם בזמן האחרון. מה/מי היה בחלום? מה אהבתם  •

  בחלום?

 רום לחלום השלום? האם לדעתכם שלום אפשרי בעולמנו? כיצד כל אחד מאיתנו יכול לת  •

 כיצד אנחנו ככיתה, כחברה יכולים לקדם את השלום בארצנו? הציעו הצעות. •

  

  3. נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים

  שמורה לה אדמה ולה חלקת  שמיים    

  והיא רואה צופה הנה  עולה היום    

 והשעה יפה זוהי שעת שלום.     

 בים ביום ומדוע? מהי השעה היפה שלכם? מהי השעה שאתם הכי אוה •

מהי השעה היפה/ הטובה של משפחתכם ביום או בשבוע? מה אתם אוהבים לעשות בה   •

 יחדיו? 

  מהי השעה היפה / טובה שלכם ככיתה? •

  

 בקבוצות  מסכמת פעילות

  שלום: למר אישי מכתב

בתור קבוצה על גבי עמוד נייר מכתב המתחיל במילים "מר שלום היקר, שלום רב".   כתבו

הבולט של כל  החיובי  בפתח המכתב הציגו את עצמכם: שמכם, גילכם, ומהו המאפיין

בהמשך המכתב ספרו למר שלום    אחד מכם )כמו תכונת אופי, מאפיין התנהגות, כישרון(.

מדוע אתם מבקשים שיגיע לכאן, ומה אתם מבקשים ממנו שיקרה כאשר יגיע )תארו  

 לכם מרגע שיגיע מר שלום וישכון במדינתנו(. במילים מה ישתנה בחייכם ובחיי הקרובים 

 הציגו את מכתבכם הקבוצתי במליאה.

 

 

 



 שיר תקווה 

 מיכאל וקניןמילים: 

 שמעון בוסקילה לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 
  כוחות וגיוס חוסן פיתוח  על   באמונה, דבקות  ועל   תקווה  על שיח   מזמן השיר 

 ומשבר   קושי   עם   להתמודדות

  

 קבוצות  או  במליאה  עבודת

בתים. קראו יחד עם התלמידים כל בית, ובקשו מהם לשתף במליאה או זה את   4בשיר 

 זה בקבוצות קטנות. 

  1. "היום הזה הוא התחלה, בדף חדש אתה  נוגע"

  

 ב׳-א׳ כיתות

מהי התחלה עבורכם? תנו דוגמאות להתחלות חדשות שחוויתם, וכיצד הרגשתם )למורה:   •

 לכתה א', חוג חדש, הולדת אח במשפחה, מורה חדשה(. כניסה 

  

 ו׳-ג׳ כיתות

מה מרגיש הכותב בשיר ביום זה? מהו "דף חדש" עבורו? האם ישנם מצבים בהם כדאי   •

 לפתוח דף חדש? 

  ספרו על מקרה בו גם אתם, או מישהו שאתם מכירים, "פתח דף חדש". •

ההחלטה הייתה נכונה/ מקדמת?  מה גרם לכם או לו, להחליט על התחלה חדשה? האם 

  מה היה קל ומה היה קשה בהחלטה זו?

  2. "אל תוותר מיד, ויש  לך מרחק ללכת.

  אל תוותר מיד, אם  לא עכשיו אולי עוד  שנה".     

ספרו על מקרה בו נתקלתם בקושי, ולא ויתרתם. כיצד הצלחתם לדבוק בהחלטה להמשיך   •

  ולנסות מבלי לוותר? מי/ מה עזר לכם?



  אולי עוד שנה... מה תרצו שיקרה לכם בעוד שנה? •

  3. "היום הזה הוא התחלה, תחשוב  אתה יכול  אחרת.

 והתשובה לשאלה, בתוכך היא מסתתרת ".      

  לכל הכיתות: 

מתי כדאי לחשוב אחרת? ספרו על מקרה בו פתרתם בעיה כלשהיא בדרך "אחרת",   •

 יצירתית ושונה. 

      (המצורף  לינקהתנסות בפעילויות לחשיבה אחרת ב)למורה: ניתן להציע לתלמידים ל •

  

  ו׳:-ד׳ כיתות

לפעמים בעת קושי או בעיה, אנו מבקשים עצה מבן משפחה או חבר, ומתברר שהתשובה  •

רעיון זה? האם  או הפתרון לקושי שלנו נמצאים למעשה, אצלנו. האם אתם מסכימים עם 

 יש לכם דוגמה למקרה בו התשובה לשאלה נמצאה אצלכם? 

 4. "עולם מוזר, כולו  שלך, כשהתקווה בלב בוערת.

  יש בדידות, יש כאב, והתקווה אתך נשארת.      

 אל תאבד אותה, תשמור עליה,      

  ומה יהיה מחר, אין  איש יודע".     

הקשיים, אנשים מצליחים להישאר מלאי תקווה, לא הכותב בשיר מתייחס לכך שלמרות  •

לוותר ולא להתייאש. האם גם לכם קרה שאתם, או מישהו שאתם מכירים, לא התייאש 

ולא איבד תקווה? שתפו. מה עזר לכם או לאותו אדם לדבוק בתקווה ולהמשיך להאמין 

 בטוב? 

  

  הכיתות: כל

מה יהיה מחר, אין איש יודע... ומה בכל זאת אתם יודעים שתעשו מחר? שתפו   •

בתכניותיכם ליום המחר. )חוג, מפגש עם חבר, פעילות משפחתית, שיעור בבית הספר לו  

  אתם מצפים(

 5. "היום הזה  אתה ראשון, בעצמך אתה בחרת.

 ביום הזה הניצחון, בעצם זה שלא נשברת..."     
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הרגשתם ראשונים, שהצלחתם להשיג ולהגיע למקום הראשון ולנצח.  ספרו על מקרה בו  •

איך הרגשתם? איך מרגיש מי שמנצח? איך מרגיש מי שמפסיד? מה תאמרו למי שלא  

  הצליח להשיג את אשר רצה?

לתלמידי הכיתות הגבוהות: למה מתכוון הכותב במשפט "בעצמך אתה בחרת"? מתי אדם  •

 ם בעצמכם ולא במישהו אחר? "בוחר בעצמו"? האם קרה לכם שבחרת 

 לסיכום, שיח מסכם במליאה ומשימה בזוגות/ קבוצות קטנות 

  

 שתפו:

 מה מעורר בכם שיר זה? אילו רגשות הרגשתם בזמן ההקשבה ללחן ולמילות השיר?  •

  מה אתם לומדים מהשיר? איזו מחשבה חדשה השיר מייצר אצלכם? •

 שאתם מכירים, שהשיר זה יכול לעזור לו? למי הייתם מקדישים שיר זה? האם ישנו אדם   •

אילו יכולתם לבחור בצבעים שימחישו את השיר ואת המסר שלו, באילו צבעים הייתם   •

 בוחרים? מדוע דווקא צבעים אלו? 

 אילו יכולתם לחבר בית נוסף ואחרון לשיר, מה הייתם כותבים בו?  •

 שורות, ולא יותר.  5או  4חברו בזוגות או בקבוצה הקטנה בית נוסף לשיר, שיש בו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מודה אני 

 מילים: אבי אוחיון

 יהואסף צר לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 והודיה קבלה על התודה, הכרת ועל הטוב הכרת על שיח מזמן השיר

  

 השיר  קריאת בטרם במליאה  שיח

  בתים ופזמון. 6בשיר 

מהתלמידים לערוך רשימה אישית  בטרם קריאת השיר, הציגו את כותרת השיר ובקשו 

 תודה". אומר/ת מודה/ אני  עליהם בחיי, לי שיש  דברים "עשרה של

 הציעו לתלמידים להתייחס ברשימתם לא רק לדברים חומריים שיש להם.

בקשו מתלמידים לשתף במליאה או בקבוצה ברשימה שלהם או בחלק ממנה, על פי 

  בחירתם.

מות של חבריהם, כמשוב או הדהודים שעלו בהם  הציעו לתלמידי הכיתה להתייחס לרשי

בעקבות ההקשבה לחבריהם, למשל: דברים שהזכרת ברשימתך שאהבתי, ש"נגעו" בי, 

שהסכמתי איתם, שהזדהיתי איתם, שהייתי רוצה לאמץ לעצמי, שהייתי רוצה שיהיו שלי, 

 שאני מקנא בהם, או גם כאלו שעוררו בי שאלה או שפחות הזדהיתי איתם.

  

 בקבוצות  שיח

 קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף את חברי הקבוצה:

  1. "מודה אני כל בוקר

  שהחזרת את נשמתי     

  מודה  אני על בגד    

  שהנחת על גופי    

 שלא יהיה לי  קר אתה שומר עליי ".     



? על מה תרצו אתם להודות כל בוקר   

מדוע חשובה אמירת התודה כל בוקר מחדש?  האם יש משמעות לחזרתיות בכל  

 יום מחדש שוב ושוב? 

  למי הייתם מפנים בית זה? מדוע דווקא לו/ לה?  •

  מיהם האנשים/ החברים שאתם מרגישים ששומרים עליכם או עוזרים לכם בחייכם? •

  

  2. "מודה אני כל בוקר

  על האור על עצם היותי    

  מודה  אני על לחם    

  שהנחת לשולחני    

 שלא אהיה רעב שלא  אדע כאב".     

המשורר אומר תודה על אור הבוקר החדש ועל כך שהוא קיים ונמצא. מתי הרגשתם כך 

 גם אתם? שתפו. 

 מדוע אנו מודים על הלחם המונח על שולחננו? כיצד אתם מבינים משפט זה? הסבירו.  •

 רציתם שהוא יעבור או ייפסק? ספרו.האם הרגשתם גם אתם פעם כאב, ו •

  

  3. "על אין ספור חיוכיי  מודה אני

  על כל כישרונותיי ועל כל שיריי     

  את כולם אקדיש לך    

 דע לך דע לך שמודה  אני לך ".     

  מתי אתם מחייכים? מהם הדברים אשר גורמים לכם לחייך? •

 כיצד נראה החיוך שלכם כאשר טוב לכם? 

 עצמכם מחייכים.ציירו את 

  כיצד ניתן לגרום למישהו לחייך? •

  שתפו בכישרון שיש לכם, משהו שאתם טובים בו. •

 )למורה: יש לכוון את התלמידים בבחירתם בכישרון שהוא חיובי ומקדם( 

מתי גיליתם שיש לכם כישרון או יכולת בתחום זה? מי עוד יודעים על כך שאתם מוכשרים 

 בתחום זה? 



 שקיבלתם בהתייחסות לכישרונכם זה?   ובה, או מרגשתמהי המחמאה הכי ט

 האם תירצו לפתח כישרון זה גם בעתיד? כיצד? 

  למי הייתם מקדישים שיר? איזה שיר הייתם בוחרים להקדיש לאדם זה? •

 איזה שיר הייתם מקדישים לעצמכם? מדוע דווקא שיר זה?  •

  

  4. "אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה

  לך  חיי לך ליבי ותודתי    

 אליך אקרא יה אליך אקרא יה".     

  בפזמון פונה המשורר לאלוהיו )יה= כינוי לאלוהים ביהדות( בקריאת התפעלות ותודה.

  יה?-מדוע לדעתכם מודה המשורר ל

 האם אתם באופן אישי מזדהים עם מילות השיר? 

דהו  מכירים אנשים בסביבתכם או במשפחתכם שמרגישים כמו המשורר ויז  האם אתם

 עם מילות הפזמון? 

האם אתם מכירים שמות של בנים ובנות בכיתתכם או בית ספרכם המסתיימים ב"יה"?  •

 תנו דוגמאות )למשל: אליה, הודיה..( 

האם קרה גם לכם שהבעתם תפילת בקשה או תודה לאלוהים? ספרו מתי זה קרה ומדוע  •

 פניתם בתפילה זו. 

  

  5. "מודה אני כל בוקר

  על כוחי על אבי ועל  אמי    

  מודה  אני על  גשם  שנתת בשדותיי    

  לדאוג לאוהביי נתת  לי חי י".    

  מהם הדברים שתירצו לומר עליהם תודה להוריכם או על שקיבלתם מהם? •

על מה היו אומרים הוריכם תודה   מהם לדעתכם הדברים, שיאמרו הוריכם תודה עליהם? •

 לכם? 

עזרתם להורכם, או לבן משפחתכם וזכיתם  ספרו על מקרה בו עשיתם משהו טוב או  •

  להערכה ולאמירת תודה מצידם. כיצד הרגשתם?

האם קרה לכם שציפיתם להערכה או תודה על משהו שעשיתם עבור מישהו ולא קיבלתם   •

  אותה? כיצד הרגשתם? מה עזר לכם?



  

  6. "על יום המנוחה מודה אני

  על שפע וברכה על המשפחה     

  כל כולי רק בזכותך    

  דע לך דע לך שמודה אני לך".   

?מהו יום מנוחה עבורכם? מה אתם אוהבים לעשות ביום מנוחה    

  ספרו על דברים שאתם אוהבים במיוחד במשפחה שלכם. •

ספרו על מקום שאתם אוהבים להיות בו עם המשפחה או על פעילות משפחתית האהובה   •

 עליכם במיוחד.

ומבקשים עבור משפחתכם? כתבו למשפחתכם  איזה שפע או ברכה הייתם מאחלים •

 ברכה. 

  

 במליאה  מסכמת פעילות

  אני מודה כישלונותיי כל "על

  ומכשוליי פחדיי אכזבותיי על

  לטובתי כולם הם

 אני"  מודה  לך רק בליבי אחר אין

היזכרו במקרה בו חוויתם אתם או אדם שאתם מכירים, כישלון או אכזבה מדבר מה,  

הצליח להתגבר על כך וללמוד משהו טוב על עצמכם/ על עצמו בעקבות חוויה  והצלחתם/ 

 זו.

כתבו את סיפורכם על גבי דף, וקראו לו בכותרת: "הסיפור שלי על כישלון או אכזבה, ועל  

 איך ניתן לצמוח וללמוד מהם". 

הקריאו/ ספרו את סיפורכם במליאת הכיתה ובקשו מחבריכם משוב או התייחסות  

 לסיפורכם. 

 קבוצתית מסכמת:   הצעה נוספת לפעילות

חישבו יחד כקבוצה כיצד ניתן להמחיז שיר זה או חלק ממנו /בית ממנו בתנועות 

  פנטומימה, ללא מילים.



המחיזו   -למשל: " מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי" 

נו את המסר אותו אתם  בתנועות ידיים או גוף את המשפט, כך שחבריכם לכיתה יבי

 מעבירים ללא מילים. 

)למורה: ניתן לקיים פעילות זאת כמשחק ניחושים, איזה בית או שורה מהשיר מנסים  

 .להעביר/ להמחיז חברי בקבוצה בתנועות ידיים בלבד(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אנא בכוח 

 מילים: מן התפילה

 עובדיה חממה לחן:

והפעלההצעות לשיח רגשי, עיבוד    

 קבוצתיות הפעלות בשילוב וכיתתי קבוצתי ושיח לדיון חלופות

ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות:  ָעֵתנּו ַקֵבל ּושְּ  ַשוְּ

הפיוט מעורר את השאלה באילו מצבים בני האדם פונים בבקשה לעזרה, ולמי פונים בזמן  

 מצוקה? 

  

 בקבוצות או במליאה  שיח

 צעירים  לתלמידים

 1. מי זקוק לעזרה? 

חלקו לתלמידים פתקים ריקים והנחו אותם לחשוב בלב... בשקט על אנשים שהם מכירים 

 )קרובים, רחוקים, חברים, מכרים, מחוג המשפחה או השכונה.( שאלו: 

כמה מהאנשים או הילדים עליהם חשבתם זקוקים לדעתכם לעזרה ממישהו אחר?  •

בלב, מבלי להזכיר שמות או לפנות   )למורה: הנחו את התלמידים לספור את התלמידים

לחברים... ציינו כי באפשרותם לספור גם אותך, המורה, אם הם חושבים שאני זקוקה  

 לעזרה( 

כתבו את המספר אליו הגעתם על הפתק שלפניכם. הרימו את הפתק כלפי הכיתה כדי   •

וח שחבריכם יראו מה כתבתם. מי רוצה לשתף במספר שאליו הגיע? )למורה: כתבו על הל

חלק מהמספרים כדי להדגים טווח וציינו: לפי הפתקים שכתבנו, יכול להיות שחלק מאתנו  

  ...(2אנשים שזקוקים לעזרה ואולי רק   10מכיר  

כעת כתבו ציינו על צדו האחר של הפתק דבר מה, או מספר דברים, בהם אתם זקוקים  •

 לעזרה. חתמו את שמכם ודעו שרק אני, המורה, אקרא את הפתקים. 

עתה אספו את הפתקים המקופלים והוסיפו פתק משלכם לעיני הכתה. כמה פתקים יש 

כמה ילדים בכיתה זקוקים כעת לעזרה במשהו? כולם ועוד מורה אחת...   בקופסא?



)למורה: לתלמידים שלא מצאו במה הם זקוקים לעזרה תנו לגיטימציה לבקשת עזרה  

  ממבוגר משמעותי שנח להם אתו(

  שאלו: •

  המשמעות לדעתכם, אודות הזדקקות לעזרה?, מה  •

  שיעזרו לנו?  מתי אנחנו זקוקים •

  מה גורם לנו להרגיש או לחשוב שאנחנו זקוקים לעזרה? •

  האם יש מישהו בעולם שאף פעם לא זקוק לעזרה? •

איך אתם מרגישים כשאתם מבינים שאתם זקוקים לעזרה, בכיתה, בבית או עם   •

 החברים? 

 עזרה, מדוע? לפעמים קשה לנו לבקש  •

  מתי קל לנו לבקש עזרה? •

 ממי קל לנו בדרך כלל לבקש עזרה?  •

 למי פונים לעזרה?  •

  

 2. מבקשים עזרה 

בקשו מהתלמידים לצייר ציור או לכתוב סיפור/ קומיקס על ילד/ה, שבשיעור, בהפסקה או  

  אחרי שעות הלימודים היה זקוק לעזרה וקצת התבייש לבקשה...

  דבר? האם הצליח לבקש עזרה? איך עשה זאת? מה קרה לו בסופו של  •

  אם לא הצליח? למה? איך הסתדר? •

  

 3. איך פונים? 

 סייעו לתלמידים ללמוד אופני פנייה שונים: 

הכינו מספר תחנות בכתה: תחנת בקשה לסיוע בלימודים, תחנת סיוע באיתור כתובת,   •

'. כל כתה תכלול טלפון  תחנת סיוע במציאת חפץ, תחנה בסיוע פתרון קונפליקט בכתה וכו 

  למענה לפניות טלפוניות ותיבת מכתבים למענה על פניות בכתב.

  בכל פינה ישבו ילדים למפגש פנים אל פנים עם הפונים לסיוע. •

התלמידים יתרגלו פנייה לגורמי סיוע בתחנות השונות. )בעת הפנייה רצוי לשים לב  •

קוד של ניסוח הקושי או של לנקודות הבאו: דרך הצגת הפונה את עצמו. מידת המי



יכולתו של - הבעיה, שהיא סיבת הפנייה. עיתוי הפנייה. דרך התמודדות של הפונה עם אי

 הנמען להיענות מיד.( 

מומלץ "להקפיא" )פריז( מדי פעם את הפעילות כדי לקבל משוב בו יציגו הילדים בפני   •

  המליאה את אופן פנייתם.

 ניתן לקיים דיון לאחר כל 'הקפאה'. •

  

 בוגרים  לתלמידים

 1. מי מפחד לבקש עזרה?

בקשו מהתלמידים להיזכר ברגע קרוב או רחוק בו היו זקוקים עד מאוד לעזרה ולא   •

הצליחו לבקשה. עודדו את המעוניינים לשתף: מה מנע ממנו לבקש עזרה ואיך הסתיים  

 האירוע? 

עזרה' לבין 'חש 'שונא לבקש  –שאלו: כיצד הייתם ממקמים את עצמכם על הרצף שבין  •

 בנוח לבקש עזרה'? ממה מושפעת עמדתכם...?

 באילו נושאים קל לכם יותר לפנות לעזרה ובאילו נושאים פחות?  •

 אם האירוע היה נשנה היום, האם הייתם משנים ופונים לעזרה?  •

 מה גרם לשינוי?  •

  

 2. עמדות בנושא פניה  לעזרה 

ר הוא מסכים עם ההיגד  בקשו מהתלמידים לעמוד ליד הכיסא ולצעוד קדימה כאש 

  שתקריאו:

 אני אוהב להגיע לבית הספר  •

 אני מכין לעצמי את הכריך  •

 אני רוצה להמשיך לישון בבוקר  •

  השבוע מישהו צעיר ממשפחתי בקש ממני עזרה •

  אני מאמין שאנשים רוצים לעזור לאנשים •

  אני לא אוהב שעוזרים לי •

  ביקשתי היום עזרה מחבר •

  מחברהזדקקתי היום לעזרה  •



  פניתי השבוע בבקשת עזרה מהמורה •

  השבוע מבוגר ממשפחתי בקש ממני עזרה •

  השבוע נגשתי לחבר ושאלתי אם הוא זקוק לעזרה •

  שהשבוע אמרתי לחברים בכתה שאני פנוי לעזור •

  אני מרגיש שאני יודע לבקש עזרה •

  אני מרגיש שקשה לי לבקש עזרה •

 לשאלה האחרונה?  מי שרוצה לעזור לי ולתת עוד רעיון -בקשו  •

  

 סכמו: 

 איזו תחושה או תובנה שאלות אלו מחדדות בכם?  •

 מדוע אנשים נמנעים מלפנות לעזרה?  •

 כיצד ניתן לשנות תחושות טרם פניה לקבלת עזרה?  •

 מה יכול לסייע לך?  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תפילה לשלום

 מילים: מיכאל וקנין

 שמעון בוסקילה לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 ולשקט לשלום הכמיהה ועל אופטימיות על תקווה, על שיח מזמן השיר

חשבו וענו: מה מעורר בכם צמד המילים "תפילה לשלום"? בטרם תקראו את השיר, . 1

כתבו שתי מחשבות ושתי מילות רגש העולות בכם. )למורה: זוהי הזדמנות לחדד עם  

 התלמידים את ההבחנה בין מחשבה לרגש.( 

"שלום" פירושה היעדר סכסוך, אי לוחמה, הסכמה בין אנשים או קבוצות. האם המילה . 2

?  המילה "שלום" יכולה, לדעתכם, להתייחס גם לתחומים נוספים, שאינם דווקא בין אנשים

האם שלום יכול להיות גם פנימי, ביני ובין עצמי? מדוע ומתי כדאי לו לאדם לעשות בתוכו 

?שלום   

אישיים לבין הכישורים  - קיים שיח על ההבדל בין הכישורים התוך )למורה: זוהי הזדמנות ל

 אישיים.( - הבין

  

 בזוגות שיח

 קראו את השיר ובקשו מהתלמידים להתייחס לשאלות הבאות: 

  הומייה  בנפש נרגש,  "בלב .1

  המחר  אל הילדים תפילת    

  שהיה מה  למרות נמשיך מכאן    

 ". מאוחר לא שלום לעשות    

 בלב נרגש ובנפש הומייה )תחושה פנימית של רצון עז בדבר מה( מתפללים הילדים •

ורוצים בשלום. מהי נפש הומייה, לדעתכם? האם קרה לכם שחשתם כך? תנו  

 .דוגמה

 מדוע לדעתכם תפילת הילדים )ולא תפילת כולם או תפילת המבוגרים( מוזכרת   •

 ?  בשיר    



התמודדתם עימו ובחרתם להמשיך הלאה שתפו באירוע לא נעים מעברכם, אשר  •

בדרככם. אפשר לבחור באירוע דומה שקרה לאחרים ולשתף בהתמודדות שלהם  

 .עימו

האם לדעתכם ישנם מצבים, שבהם כבר מאוחר וחסר סיכוי להשלים ולהתפייס?   •

 .דוגמה תנו

  

  תנצח עוד דרכו שמאמין "מי .2

  אהבה בו שיש מי    

  הטובה הארץ חדש, יום אל    

 ". תקווה יש הדרך במעלה    

בית זה של השיר מוצג פעמיים. מה אנו מרגישים כאשר חוזרים על אותן המילים  •

  פעמיים? האם יש לכך משמעות רגשית עבורנו?

 סמנו מילה או משפט בבית זה המוצאים חן בעיניכם במיוחד והסבירו מדוע. •

שתפו במקרה שקרה לכם,  מהי דעתכם על המשפט "מי שמאמין דרכו עוד תנצח"?  •

  מהתנסויותיכם האישיות, שממחיש את הגישה הזו ומחזק אותה.

  

  המלחמות "בסוף .3

  לדמעות מבעד    

  מבקשת מושטת, היד    

  .שלום"  שתאמר אחרת יד    

כיצד מרגישים "בסוף המלחמות"? )למורה: עייפים, מותשים, עצובים, מלאי תקווה,  •

 כועסים( סלחניים, 

האם קרה לכם שרבתם עם חבר וביקשתם את ידו לפיוס? כיצד עשיתם זאת? מה הייתה  •

 התחושה האישית? 

 האם קרה שביקשתם להתפייס ולהשלים ולא הצלחתם? מדוע לדעתכם זה קרה?  •

כיצד הייתם מציירים בית זה? באילו צבעים הייתם משתמשים? השתמשו בצורה ובצבע   •

 והביעו בית זה ביצירה.

  



  שקט על חלום אחד כל של בלב "יש .4

  השלום על החלום    

  דמעות". לא צער, לא מלחמות, לא    

 חלום". אחד כל של בלב "יש  :לבבות פעילות    

למורה: יש להכין מראש לבבות נייר גזורים בגודל המתאים לכתיבת טקסט אישי בתוכם,  

 כמספר תלמידי הכיתה.

 יר אשר לפניהם את החלום אשר על ליבם. בקשו מהתלמידים לכתוב בלב הני •

 הציגו את התוצרים על גבי הלוח הכיתתי.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עלינו ועל אוהלינו 

 מילים: אהוד מנור

 אלון אולארצ'יק ואפרים שמיר לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה 
השיר  מזמן  שיח  על  תקווה  ועל  הבעת  רצונותיו ומשאלותיו  של  היחיד עבור   עצמו  

 ועבור  הכלל  והקבוצה 
  

 בקבוצות או  במליאה שיח

 בתים. קראו יחד את השיר, וענו יחד על השאלות האלה המתייחסות לכל בית:  4בשיר 

  1. בית ראשון :

  האם גם אתם קיוויתם פעם לכך שירד גשם? •

  מה אתם אוהבים לעשות ביום גשום? •

  שמשי?כיצד אתם מרגישים ביום גשום? כיצד אתם מרגישים ביום  •

מהו "מזג האוויר" שלכם היום? )למורים: כדאי לבקש מהתלמידים לומר אילו מושגי מזג   •

אוויר הם מכירים, ולקיים שיח על מזג אוויר חיצוני לעומת "מזג אוויר פנימי". מזג אוויר  

חיצוני קשור בשינויי עונות וטמפרטורה, ולעומתו "מזג אוויר פנימי" יכול לסמל מהי  

 באמצעות מושגי מזג אוויר, כגון מעונן, אביבי, חם, קר, סוער, גשום וכו'(. תחושתי היום 

מהו אוהל? מה מיוחד באוהל, ובמה הוא  –"שתזרח השמש בקרוב עלינו ועל אוהלינו"   •

שונה מבית? ספרו על מקרה שבו הקמתם אוהל או ישנתם בו. תארו את החוויה. במה  

 היא הייתה שונה מלינה בבית? 

ההרגשה כאשר אנו יודעים שהשמש תזרח עלינו ועל אוהלינו? מדוע   מה היא לדעתכם •

  לדעתכם יש בשיר תקווה שהשמש תזרח גם עלינו וגם על האוהלים שלנו?

  

 2. בית שני: 

  מהו המקום האהוב עליכם? מדוע דווקא מקום זה?  –"מקומות יש בעולם"  •

  לכם להרגיש כך?מה אתם מרגישים כאשר אתם נמצאים בו? מה יש במקום זה שגורם 

מהי הכוונה לדעתכם במשפט זה? האם גם אתם   –)"הולכים כדי לנדוד ולא כדי להגיע" 



אוהבים לטייל וליהנות מהדרך, ולא רק להגיע לנקודת הסיום של הטיול? שתפו בטיול שבו  

 נהניתם במיוחד מהדרך, מהנוף או ממה שקרה בדרך. 

 3. בית שלישי : 

  תם בתופעת הקשת בענן, ושתפו בקבוצה: היזכרו ביום גשום אשר בו חזי  •

  אילו תחושות או מחשבות עלו בכם כאשר ראיתם את הקשת? 

  מהו הצבע האהוב עליכם בקשת הצבעים? מדוע דווקא צבע זה? •

חשבו, אילו הייתם צבע, איזה צבע הייתם היום או מהו הצבע שמייצג את הרגשתכם  

 לעשות כדי שצבע הרגשתכם ישתנה?  היום? האם תרצו להרגיש אחרת היום? מה עליכם

האם קרה גם לכם שרציתם שיגיע הלילה, כדי שתוכלו ללכת לישון ולסיים יום שבו  •

  הרגשתם לא טוב?

מה עוד יכול לעזור לילדים בגילכם לשפר את הרגשתם בימים שבהם הם מרגישים עצב,  

 כעס או פחד? 

 4. בית רביעי : 

כם מכוכב נופל? מה הייתם מבקשים עבור  אילו יכולתם, מה הייתם מבקשים עבור עצמ •

 כולם? 

מדוע, לדעתכם, מובעת בשיר המשאלה מהכוכב הנופל ש"נרגיש אהבה"? מה יש  •

  לדעתכם ברגש האהבה, שהוא טוב, נעים וחשוב?

  כיצד מרגיש מי שאוהב? כיצד מרגיש מי שאהוב? •

  מתי אתם מרגישים או יודעים שאוהבים אתכם? •

 אפשר לגרום לחבר/ה או בן/ת משפחה להרגיש אהוב/ה? כיצד   –הציעו הצעות  •

 

 ובמליאה  בקבוצה מסכמת   פעילות

 בשיר  החמישי הבית

כתבו רשימת משאלות קבוצתית שתכלול עשרה משפטים אשר יתחילו במילה "הלוואי".  

המשאלות יכולות להיות קשורות לכיתה או לבית הספר, ועליהן להיות מקדמות ומנוסחות 

 באופן חיובי. 

תום כתיבת רשימת המשאלות בחרו במסגרת הקבוצה שלוש משאלות שתרצו להציע  ב

 עבורן דרכים למימושן בכיתה. 



 עושה שלום במרומיו 

 מן התפילהמילים: 

 נורית הירש לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 להשכין כדי לעשות שעלינו המאמצים על לשלום, הנצחית הכמיהה על שיח מזמן זה שיר

 מעשינו להצלחת  לאל התפילה ועל שונים, במישורים שלום

 בשיר עיון

הסבירו לתלמידים כי השלום הוא משאלת הלב הנצחית של עם ישראל. הכמיהה . 1

 . לשלום מצויה בתפילות רבות וגם בשירים

 מה מעוררת בכם המילה "שלום"? )מחשבות, תחושות, רגשות(.  •

 הוא כל כך הכרחי לחיינו? מדוע אנו כל כך חפצים בשלום? מדוע  •

 "ישראל כל ועל עלינו שלום יעשה הוא" .2

 בין מי למי עושים שלום? •

ושאלו בין מי למי מציעה   "קטן שלום נעשה בואו "קראו את שירה של לאה נאור. 3

 .המשוררת לעשות שלום? צטטו מהשיר

 אלו מחשבות, רגשות ותחושות מעורר בכם שיר זה?  •

 "עצמי עם קטן שלום עושה אני ראו" .4

 איך עושים שלום עם עצמנו? כיצד אפשר להביא שלום לעולם הפנימי שלנו?  •

 האם מוכר לכם הרצון לעשות שלום עם עצמכם? •

 "איתי אתה איתך אני קטן, שלום נעשה בואו" .5

  מה לדעתכם יש לעשות כדי להשכין שלום בין חברים? •

 מהן? בנוסף על אלה המוצעות בשיר?    האם יש לכם עוד הצעות •

 גדול  כך כל שלום  לא זה אולי" .6

 ורגיל פשוט הוא אולי     

 "להתחיל איפשהו גם  צריך שלום כל אך     

 מהו לדעתכם הקשר שבין "שלום גדול" )"שלום עולמי"( לבין "שלום קטן" )"פשוט ורגיל"(?  •

 כדי להשיג "שלום גדול"?   האם גם לדעתכם צריך להתחיל ב"שלום קטן" •

 ם כי "שלום קטן" הוא שלום שבינינו לבין עצמנו ובינינו לבין חברינו? האם אתם מסכימי  •

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3338&wrkid=10539


  

 קבוצתית עבודה

כל אחת   -הכינו בריסטולים, צבעים וטושים וחלקו את תלמידי הכיתה לארבע קבוצות  . 1

  :תעסוק בסוג אחר של שלום

 שלום בינינו לבין עצמנו.  •

 שלום בינינו לבין חברינו.  •

 שלום בעם ישראל. •

 בעולם.שלום  •

)באמצעות קו אמצע(. הנחו   2- כתבו בראש הבריסטול את שם הקבוצה וחלקו אותו ל. 2

ובצד שמאל מצב המתאר שלום    את התלמידים לצייר בצד ימין מצב של 'אין שלום'

שהתממש, כל קבוצה בתחומה. הכינו כרטיסים לדיון מונחה בקבוצה ושאלו את  

 :התלמידים

 נו לבין עצמנו, חברינו וכד'? איך זה נראה כשאין שלום ביני  •

איך זה ייראה כשיהיה שלום? מה נרגיש, מה יתאפשר לנו, מה נרוויח, ומה ייחסך מאיתנו   •

 כאשר יהיה שלום? 

 הביטו בתמונה שנוצרה: אילו מחשבות ורגשות עולים בכם נוכח תמונה זו?  •

( להשכנת השלום בתחום שלכם. כתבו 3העלו ביחד רעיונות מעשיים )לפחות   •

 ברותיכם את הרעיונות שעלו במחשבתכם.במח

 הציגו בפני חבריכם לכיתה את היצירות שלכם ואת מסקנות הדיון הקבוצתי.  •

  

 במליאה מסכם דיון

ראינו שהסיבות להיעדר שלום נובעות מטיב היחסים בין בני האדם, קבוצות, עמים. מכאן 

בין כיחידים ובין  שהשכנת שלום תלויה אף היא במאמצים ובהשתדלויות של בני האדם, 

כחברים בקבוצות שונות. אם כך, מדוע אנו מתפללים ומבקשים את ברכת האל להשכנת  

 שלום? 

 תפקידה של התפילה? למה היא נועדה?   מה 

 



 שהשמש תעבור עלי 

 ורם טהרלבמילים: י

 חנן יובל  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

  ומפתח מחזק כגורם שייכות תחושת ועל וגעגוע, קושי עם התמודדות על שיח מזמן השיר

 חוסן

  

 בקבוצות או במליאה  שיח

 בשיר שלושה בתים ופזמון. 

קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף במליאה או את חברי הקבוצה  

 בשאלות שאחריו:

  מרגוע ללא ימים ישנם" .1

  נחמה לי אמצא לא בם   

  לנגוע אני ומוכרחה   

 . באדמה בעשבים,   

  הדרך  באותה לפסוע   

  הכרכומים פריחת בתוך   

  אחרת כך כל ולהיות   

 ".הגשמים  ערב ולפרוח   

מהם "ימים ללא מרגוע", לדעתכם? האם גם אתם חשתם כך פעם? שתפו במקרה שבו  

 עבר עליכם רגע או יום כזה.

שר עוזרים לכם למצוא  מה עוזר לכם להירגע? ציינו שלוש פעולות או שלושה דברים א •

 מרגוע. 

הדוברת בשיר נוגעת בעשבים ובאדמה כדי להרגיש מרגוע ונחמה. למה הכוונה,  •

 לדעתכם? 

האם קרה גם לכם שטיול בטבע, בשדה או בסביבה הקרובה לביתכם עזר לכם לשפר את   •

  מצב רוחכם? מה היה בטיול זה שעזר לכם?



במיוחד. היכן טיילתם? מי היה אתכם? מה  ספרו על טיול כיתתי או משפחתי הזכור לכם  •

 אהבתם במיוחד בטיול זה? מהו הרגע בטיול הזכור לכם במיוחד? 

 האם קרה גם לכם שרציתם להיות אחרים? מדוע?  –"ולהיות כל כך אחרת.."  •

  

  אשא תפילה רק" .2

 , אלי אלי, הוי   

  עליי  תעבור שהשמש   

 . משעוליי את  שוב לי ותראה   

  אלי ,אלי הוי   

  אשא תפילה רק   

  עליי  תעבור שהשמש   

 ".המסע אל  אותי  ותיקח   

 מה הכוונה לדעתכם באמירה "שהשמש תעבור עליי"?  •

ישנם אנשים רבים אשר מבקשים שיקרו להם דברים טובים ומתפללים על כך. אילו דברים  •

שיקרו לחבר  טובים הייתם מבקשים שיקרו לכם? אילו דברים טובים הייתם מבקשים 

 הקרוב אליכם במיוחד? 

לאן הייתם רוצים לצאת למסע? מהם הדברים אשר תיקחו אתכם למסע? ציינו שלושה   •

 דברים שלהם אתם זקוקים, מוחשיים או לאו דווקא, אשר יעזרו לכם בדרך. 

)למורים: כדאי להזכיר לתלמידים כי אפשר לקחת למסע דברים או חפצים ממשיים, כמו  

ספר או מוסיקה, ואפשר לקחת למסע גם דברים אחרים, שהם תכונות,  אמצעי תקשורת, 

 חוזקות או כישורים אישיים, כגון אומץ, חשיבה חיובית, שמחה וכו'.( 

האם כל מסע מקדם אותנו, לדעתכם? האם גם מצב שבו לא התקדמנו לכיוון שרצינו   •

  להתקדם ולהגיע אליו יכול להיחשב 'מסע'?

ם למסע וגיליתם שלא הגעתם למקום שאליו רציתם להגיע,  תנו דוגמה למקרה שבו יצאת

  אך המקום שהגעתם אליו הפתיע לטובה וקידם אתכם.

  

  הארץ  זאת  אל אשוב ואם ."3

  בדרכים שוב אפסע ואם   



  יכירוני כקדם האם   

 . "והפרחים האנשים   

האנשים אשר  הדוברת בשיר חוששת שכאשר תשוב חזרה מן המסע, לא יזכרו אותה  

  הכירו אותה.

האם קרה לכם שנעדרתם מהכיתה לתקופה מסוימת, וחבריכם או מוריכם לא שמו לב   •

  ?לכך? איך הרגשתם

 ?מה תציעו לחבר אשר מרגיש כך? את מי לדעתכם הוא יכול לשתף בתחושותיו 

מילות   5מה מרגיש מי שמגיע למקום חדש, או למקום שלא היה בו תקופה ארוכה? כתבו  •

 .רגש

 )למורים: דאגה, חוסר ודאות, התרגשות, סקרנות, חשש, פחד, שמחה..( 

ומה מרגיש מי שמקבל מישהו חדש? מה עליו לעשות כדי לעזור לחבר חדש להרגיש שייך  

  ורצוי?

  

 קבוצתית  שמש  ובמליאה: בקבוצה מסכמת פעילות

  היופי כל את אמצא האם"

  הנושנה האהבה

  כשעזבתי שם הייתה אשר

 ."ראשונה פעם אהבתי עת

 קרניים.  5שמשות ולכל שמש  3ציירו על גבי דף 

השמש הראשונה היא "שמש הדברים היפים", השמש השנייה היא "שמש הדברים 

  האהובים", והשמש השלישית היא "שמש הדברים שנזכור".

כתבו ליד כל שמש מתאימה וקרניה, את חמשת הדברים הכי יפים לדעתכם בכיתתכם,  

רים הכי אהובים עליכם בכיתתכם, ואת חמשת הדברים שהכי תרצו לזכור חמשת הדב

 כאשר תסיימו ללמוד בבית הספר ותיפרדו מכיתתכם. 

 הציגו את שלוש השמשות במליאה והסבירו את מה שבחרתם לכתוב לצד כל קרן שמש.

למורים: כדאי להציג את התוצרים בקיר "שמשות כיתתיות", אשר ירכז את אמירות  

 ם. התלמידי



 אמן למילים 

 מילים ולחן: בצלאל אלוני 

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 ולהיטיב לקדם מילים של כוחן ועל וחיובית חשיבה אופטימיות, על שיח מזמן השיר

  

 בקבוצות או במליאה  שיח

 קראו את השיר יחד והתייחסו לשאלות הבאות:

  המילים מבין אור  בוקר עם נבקש "מה

  מאלוהים אור  בוקר עם נבקש מה

  תמה מילה אוהבת, קטנה מילה

  הנשמה" כל את  נמצא שבה מילה

 ?מה תבקשו אתם עם בוקר אור . 1

 ?מה תבקשו שיקרה ביום הזה     

 ?לדעתכם  מה לדעתכם מבקשים אנשים מאלוהים? באילו מצבים . 2

רו האם קרה שאתם או מישהו שאתם מכירים ביקש שיתגשם דבר מה מאלוהים, עבו. 3

 או עבור אחרים? שתפו 

  לכוונות למילים אמן"

  ולחלומות לשירים אמן

  שבגן  הרכים לילדים אמן

 ".כולם של הטובים לימים אמן

האם מילים חשובות בעיניכם? מתי הן חשובות לך ויכולות  -אמן למילים לכוונות..". "1

ינו את לייצר שינוי? האם קרה לכם שאמרתם מילים, או נאמרו לכם מילים אשר ש

  .ההרגשה שלכם או של אחרים? שתפו

אילו ניתנה לכם משימה, להיכנס לגן הילדים הקרוב למגוריכם/ בית ספרכם ולברך את   . 2

 ? ילדי הגן הרכים לכבוד השנה החדשה או החג הקרב, מה הייתם מאחלים להם 



בזוגות או  )למורה: כדאי לתת לתלמידים משימה להציע פעילות או משחק אשר ינחו  

בקבוצות קטנות לילדי גן ילדים הסמוך לבית הספר או לשכונת המגורים. כדאי להנחות  

את התלמידים לחבר פעילות המותאמת לגיל ילדי הגן, אשר תעסוק בערך או בכישור 

 מרכזי, כגון חברות, הקשבה, עזרה הדדית, שיתוף פעולה, ועוד( 

ברכה אישית לבן משפחה צעיר/ רך מה תאחלו לילדים הרכים שבמשפחתכם? כתבו . 3

 .בשנים והציגו אותה בקבוצה או במליאה

 ?מהם "הימים הטובים של כולם", לדעתכם  . 4

 .תארו יום טוב בחייכם מהם הימים הטובים שלכם? . 5

 

  בשלום תשוב המלחמות מכל ואם"

  היום את  תאיר הטובות ובעיניך

  המילים את ביחד נשתוק אז

  ".הימים כל אהבת  אותי בהן

 ?איזו תחושה מתעוררת בכם למול עניים טובות . 1

 ?כיצד מאירים את היום . 2

כיצד אתם יכולים להאיר את היום בכיתתכם? מהן הפעולות שתוכלו לעשות כדי   . 3

פעולות שתוכלו לעשות היום בכיתה, ואשר   3שהיום הזה יהיה מוצלח ומואר? הציעו 

  .תוכלנה להאיר ולשמח את חבריכם

  ?האם אפשר לשתוק מילים -אז נשתוק ביחד את כל המילים" . "4

האם שתיקה או אי אמירת מילים יכולה להועיל או לסייע במצבים מסוימים? תנו דוגמה  

 אישית למצב בו השתיקה חיובית ולמצבים בהם היא אינה רצויה עבורכם.

רציתם לומר דבר מה אך  מתי אתם אוהבים או מעדיפים לשתוק? ספרו על מקרה בו   . 5

 .העדפתם דווקא לשתוק

  



 ובמליאה  בקבוצה מסכמת פעילות

  תמה מילה  אוהבת, קטנה "מילה

  הנשמה" כל את  נמצא שבה מילה

בקשו מכל קבוצה להכין רשימה קבוצתית של מילים חיוביות, מקדמות ומאחדות, אשר   .1

 .מילים או משפטים שימושיים( 10יוכלו לשמש את ילדי הכיתה בחיי היומיום )לפחות 

 הציגו את הרשימות שהוצעו במליאה, ובקשו משוב מתלמידי כיתה.

  .צרו מנהג כיתתי בו ישנו מנהג יומי/ שבועי בו שימוש במילים הטובות  . 2

בכיתה תהייה סלסלה עם שמות כל תלמידי הכיתה , כל תלמיד בתורו ישלוף פתק עם שם 

 ה טובה לתלמיד ששמו מופיע על הפתק. מסלסלת השמות ויאמר/יכתוב מיל 

למורה: יש לשים לב שכל ילדי הכיתה מקבלים מילים טובות, ושהאווירה בכיתה מתגבשת  

  לאווירה מפרגנת ומעודדת , כך שהאקלים הכיתתי יהיה נעים ומכבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חופשי ומאושר 

 מילים: דודו ברק

 בועז שרעבי לחן:

 והפעלה הצעות לשיח רגשי, עיבוד 

 בו  ולהאמין הטוב את לראות  היכולת   על  וחופש, אושר על שיח   מזמן השיר 

בקשו מהתלמידים  ומאושר", "חופשי למורים: טרם קריאת השיר, הציגו את שם השיר

להשלים/ להתייחס בכתב לשניים או שלושה מההיגדים הבאים, על פי רצונם, והזמינו 

 אותם לשתף במליאה: 

 חופשי/ה כאשר...אני מרגיש/ה   •

 חופש עבורי הוא... •

 הדברים שאני הכי אוהב/ת לעשות בחופש הם... •

 הדברים שגורמים לי לחוש מאושר/ת הם... •

 אני מרגיש/ה מאושר/ת כאשר...  •

 אושר עבורי הינו... •

 אני חופשי/ה ומאושר/ת כש.. •

  

 בזוגות שיח

 בתים ופזמון. קראו יחד את השיר והתייחסו לשאלות האלה:  3בשיר 

 .השיר פונה בבקשה )בשימוש במילים "תן", שירה, בואה, צחק, זכור(. 1

 ?למי הייתם מפנים את השיר כבקשה? מדוע דווקא לו/ לה

 ?מהו המקום שבו תעדיפו לראות שמיים ושמש. 2

 ?מה עוד אתם אוהבים לראות? מהו הנוף האהוב עליכם . 3

"לשלוח אור"? מי זקוק לתמיכה ולעידוד למי תירצו  –שיר לנו שיר, ושלח לנו אור" . "4

  ?שלכם ומדוע 

  ?איזה שיר הייתם מקדישים לעצמכם? איזה שיר הייתם מקדישים למשפחתכם . 5



איזה שיר הייתם מקדישים לכיתתכם? איזה אור או איחול הייתם שולחים/ מאחלים   . 6

 ?לחבריכם לכיתה 

שצפיתם בו לאחרונה    זיה/ סרטמה מצחיק אתכם? שתפו בתוכנית טלווי –צחק בנפשי . 7

 .או ספר שקראתם, אשר הצחיק אתכם במיוחד

שתפו ביום יפה שהיה לכם לאחרונה. מה קרה   -יש ימים יפים שהדרכים בהם גדולות". "8

 ?בו? מה היה יפה ביום זה? עם מי ביליתם באותו יום 

  ?מה אתם אוהבים בלילה -יש דברים יפים גם בלילות" . "9

  ?הייתם בוחרים לטייל בלילההיכן 

  ?מי הייתם רוצים שיצטרף אליכם לטיול לילי ומדוע

  ?שאהבתם במיוחד ומדוע   מהו הבית בשיר. 10

  ?מתי אתם מרגישים חופשיים, ומתי לא. 11

בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו יש דברים, שאיננו חופשיים לבחור בהם, כמו בית  .12

יום, זמן שינה, זמן מחשב, הכנת מטלות או שיעורי בית.  - הספר שאליו אנו הולכים יום

 ?שאיננו חופשיים לנהוג בהם לגמרי כרצוננו? מדוע   האם לדעתכם, חשוב שיהיו תחומים

יש ילדים ששמחים שחופשת הקיץ נמשכת חודשיים ולא יותר, ויש ילדים שהיו רוצים  . 13

ם על כך? מה טוב בשיבה  שהחופשה תימשך עוד חודש, ותכלול גם את החגים. מה דעתכ

 ?לימים של שגרה אחרי חופשת הקיץ

מהו הדבר שהייתם מבקשים עבור עצמכם, שיגרום לכם להרגיש הכי מאושרים?  . 14

)למורים: כדאי לכוון את התלמידים להתייחס בתשובתם לגורם אושר או שמחה וסיפוק 

 .שאינו דווקא חומרי(

אפשרי, להרגיש מאושר כל הזמן? מה   האם תמיד אנחנו מאושרים? האם זהו מצב . 15

 ?אפשר לעשות כדי להרגיש טוב בכל זאת

  

 בזוגות מסכמת   פעילות

 קראו יחד את הבית האחרון של השיר "חופשי ומאושר": 



  ממך נבקש אנחנו  אחת תפילה עוד"

  לשמך  נריע תפילה עוד

  מחר גם אותנו זכור

 " ומאושר חופשי  להיות תן

 הבאה: מלאו יחד את המשימה  

חישבו והחליטו יחד, עבור מי  .אשר תבקשו להביע יחד אחת כתבו תפילה או משאלה  •

תהיה התפילה ? מה תבקשו שיתגשם עבור מושא תפילתכם? מדוע תבחרו להתפלל או  

להביע איחול דווקא עבורו? )למורה: בשיקולי הבחירה, אפשר להציע לתלמידים להתפלל  

אישי מחיי היומיום או עבור אדם שאינם מכירים, עבור אדם מסוים שהם מכירים באופן 

שאינה מוכרת להם   וכמו כן גם עבור קבוצת אנשים )רחבה או מצומצמת, מוכרת או

 באופן אישי(. 

למנהל/ת בית הספר/ צוות הניהול של בית הספר מכתב משאלה   אפשרות אחרת: כתבו •

. תוכלו להתייחס  או בקשה. הציגו במכתבכם את עצמכם, ומהי בקשתכם או משאלתכם

בבקשה שלכם לתחום, אזור או מתקן בבית הספר שהייתם רוצים שישתפר, והציעו  

רעיונות או יוזמות שלדעתכם יוכלו לסייע להשגת מטרתכם. כמו כן, הציעו במכתבכם  

הצעה/ יוזמה שתעניק תחושת אושר לגורמים חיצוניים לבית הספר. למשל, יוזמה לאיסוף  

מת, התנדבות בקהילה/ ביישוב שבו אתם מתגוררים או בסביבה תרומה למען מטרה מסוי

הקרובה, או כל סיוע שלדעתכם ישפר את תחושת הרווחה והאושר של מי שאינו שייך 

לקהילת בית ספרכם. הציגו במכתבכם את הדרכים שבהן תוכלו אתם לתרום לחייו של  

 גורם זה ולשפר אותם.

 

 

 

 

 



 הללויה 

 מילים: יענקל'ה גלפז

 מני גל  לחן:

 הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

 קשיים על והתגברות הטוב הכרת אופטימיות, על שיח מזמן השיר

 בקבוצות או במליאה  שיח

 בשיר שישה בתים. 

 קראו יחד עם התלמידים את השיר, והזמינו אותם לשתף במליאה או את חברי הקבוצה: 

המילה "הללויה". רשמו מילים המתעוררות בכם כאשר אתם חושבים  כתבו לפניכם את  .1

על מילה זו )למורה: כדאי להסביר לתלמידים מהו "סיעור מוחין", מדוע הוא נקרא כך,  

 .כיצד עורכים סיעור מוחין בקבוצה(

  .המילה "הללויה" מתייחסת לקריאת התפעלות ושבח )במקור שבח לאל(. 2

מהם   מהם, שאתם שמחים בהם ושאתם מרוצים  מתפעליםחישבו על הדברים שאתם 

  בחייכם, בתחומים השונים:

בי:  האישי )הדברים שיש •

 _____ ______________________________________________ 

שלי:  הבחירות •

 ______________________________________________________ 

שלי: המעשים  •

______________________________ ________________________ 

  שלי: החלומות •

 ______________________________________________________ 

ספרי:  בית -הלימודי  •

 __________________________________________________ 

שלי: ההישגים  •

 ______________________________________________________ 



 _____________________________ החברתי:___________________ •

 

 המשפחתי:____________________________________________________  •

 

התחביבים:  בתחום •

 ___________________________________________________ 

  כתבו בכל תחום דבר אחד שעליו אתם אומרים תודה ושבח.

 הציגו בקבוצה.

  החול  צרות גבו ועל" .3

 ".כמגדל לו עומסות     

כיצד מרגיש מי ש "צרות החול עומדות לו כמגדל"? ) למורה: תחושת עומס, קושי, עייפות,  •

 ייאוש, תסכול, חוסר אונים(. 

עומס, עייפות, תסכול? כיצד התמודדתם עם תחושה זו?    שתפו במצב חיים שבו חשתם •

 מה ומי היה לכם לעזר? 

כך? ספרו על היכרותכם עמו ומדוע מילות  האם הכרתם אדם מבוגר, אשר לדעתכם חש  •

 הבית מזכירות לכם אותו.

איזו עצה תתנו לאדם אשר מרגיש כך? מה יוכל הוא עצמו לעשות כדי לחוש הקלה? האם   •

 תוכלו אתם להיות לו לעזר? 

 שהייתם לו לעזר.  שתפו במפגש עם אדם/חבר •

  פתאום רואה ולפניו" .4

  בתו של  עיניה שתי את    

  איתו והן שר, אז והוא    

 ". הללויה שרות    

האדם המתואר בשיר, המתמודד עם קשיים ואתגרים בחיי היום יום שלו, פוגש בשתי   . 5

עיניה של בתו, וחש הקלה, שמחה והכרת תודה. היזכרו גם אתם במקרה שבו חשתם  

נתן קושי או תסכול, והתגברתם עליו. מה עזר לכם? איזו תכונת אופי סייעה לכם? מה 

לכם כוח להמשיך ועורר בכם תקווה? מה למדתם על עצמכם מדרך ההתמודדות האישית 

 ?שלכם



עיני הבת מסמלות לאדם את הדברים החשובים לו באמת בחיים. מהם הדברים   . 6

 .החשובים לכם בחיים? ציינו שלושה דברים

ומד בנטל אינו ע  יום כבנין קלפים, אשר לעיתים-בבית השלישי מתוארים חיי היום .7

 .וקורס

היזכרו במקרה שבו בניתם משהו, יצרתם משהו, השגתם משהו, והוא נהרס, התקלקל,  •

  קרס או אבד.

כיצד הרגשתם? על מה חשבתם? כיצד הגבתם? )למורה: זוהי הזדמנות לקיים שיח עם  

 תגובה והקשר ביניהם(.  -מחשבה -תלמידים על רגש

תם? מה הרגשתם כאשר ניסיתם שוב?  האם ניסיתם שוב? מה/מי עזר לכם? האם ויתר 

 מה הרגשתם כאשר החלטתם לוותר ולא לנסות שוב? 

  תפילות כמו שירי וכל" .8

 ".למרחקים שולחו     

מה הייתם מבקשים או למה הייתם מתפללים? לו יכולתם לכתוב על דף נייר משאלה או   •

למרחקים )למשל בתוך בקבוק  תפילה, עבור עצמכם או עבור מישהו אחר, ולשלוח אותה 

בים או בפיה של יונה העפה למרחקים(, מה הייתם מבקשים? איזו תפילה או משאלה 

  הייתם שולחים כך בתקווה שתתגשם בחייכם?

 .הבית האחרון בשיר מעורר תקווה לשיר חדש, צעיר וחי . 9

    איזו תקווה הייתם מציעים להעלות בשיר החדש והחי? מה הייתם מאחלים לאדם      

  ?בשיר     

  

 ובמליאה  בקבוצות מסכמת פעילות

  קלפיו חורבן  מול אל "אבל

  מעליו".. השמש עולה

 חזרו וקראו יחד את הבית השלישי בשיר.

תקווה, אופטימיות, זריחה  מה מסמלת השמש בבית זה? ) למורה: כוחות, חוזק ועוצמה,  •

  והתחלה חדשה.(

 ציירו יחד בקבוצה על גבי דף נייר משותף שמש גדולה בעלת חמש קרניים. •



, משהו מעורר שמחה או גאווה  שלנו בכיתה  שיש טוב משהו כתבו ליד כל קרן שמש

בכיתה עצמה ובקבוצת הילדים שבה )למשל: הקשבה אחד לשני , התעניינות בשלומו של 

 או נעדר מבית הספר, ועוד(.   מי שחולה

 הציגו במליאה. 

 ערכו תערוכת שמשות כיתתית.

 הציעו שם לתערוכה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


