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 להיות ראש גדול

ומי יודע? אולי  -זאת. ללא תרעומת, מכל הלב. זה חשוב. נסיון תן. קשה? אני יודע. אבל תן בכל  -יש לך "

בשורת הימים שיגיעו )לא כ"כ מהר(, כאשר ישתנה האדם )חייבים להאמין(, והוא ייהנה יותר לתת מאשר 

לאגור. פשוט לא יהיה מסוגל לנהוג אחרת. בינתיים תעניק משלך באורך רוח, עד אשר )חייבים להאמין( 

 יאנוש קורצ'אק ."את מה שיש לו יחלוק האדם בשמחה

 

 :המטר

 לעודד אחריות, מעורבות ומנהיגות בכיתה. -

 

 מהלך הפעילות:

 מעגלי זהות והשתייכות .א

ח את מעגלי הזהות על הלו מציירים -

מעגל קטן מתחילים בשל התלמיד: 

 ". אניורושמים את המילה "

את התלמידים מהי הקבוצה  שואלים -

הקטנה ביותר שהם חברים בה, 

מהי קבוצת ההשתייכות  ואח"כ

הרחבה יותר וכן הלאה, עד שנגיע 

  .למדינה

 ניתן להקרין ציור זה או לציירו. •

 

 

 מדינה

 ישוב/קהילה

 כיתה

 אני
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 בזוגות: .ב

 המעגלים. 4מתוך  2ביחרו  -

 כיתבו נושאים שחשוב לכם לקדם, הרלוונטיים למעגלים אלה.  -

 

 במליאה: .ג

 .שהוכן מראש נוסיף את כותרות מעגלי הזהות  linoבלוח  -

התלמידים יפתחו את הקישור. כל קבוצת תלמידים תחשוב על נושא שכדאי לשפר  -

 בכל אחד מהתחומים.

 

 שאלות לדיון: .ד

 מהם הנושאים הבוערים בקהילה ובחברה לדעת תלמידי הכיתה? -

 כיצד תוכלו לתרום לכך שהכיתה כקבוצה חברתית תהיה במיטבה?  -

 האווירה החברתית, התמודדות עם חרם, אלימות...( )שיפור -

 . הלימודים הקרובההציעו דרכים ופעולות בהן תפעלו לשינוי בשנת  -

למי תפנו? באיזה  –הציעו מהלכים להשפיע על הקהילה, החברה, מדיניות ממשלה  -

 אופן? כיצד תשמיעו את קולכם?

 

 

אחריות לדאוג לכך שהקבוצה או הארגון יהיו במיטבם. כאשר אדם הוא חלק מקבוצה או ארגון, מוטלת עליו 

לדוגמה, בכיתה: אם יש אווירה לא נעימה מבחינה חברתית, כולם סובלים מכך, ולכן אחריותו של כל תלמיד 

 לנסות ושפר את המצב. אם איש לא יקבל אחריות, המצב בוודאי לא ישתפר.
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 :ואו הקראת כוכב הים הסרטוןהקרנת  .ה

 ביום מן הימים בעודי מטייל על החוף,

 מהחוף אל תוך האוקיינוס. ראיתי איש צעיר עומד ליד הים ומשליך עצמים

ים שאלפים מהם נותרו שם עם -כוכבי בעודי מתקרב גיליתי כי האיש מרים מהחול

 ומשליך אותם חזרה אחד אחד לתוך האוקיינוס. השפל בוא

 לוקח על עצמו מטלה שכזו.  שאלתי את האיש מדוע הוא

 ללא ספק ימותו. האיש השיב כי אם לא יעשה זאת כוכבי הים

 ים-ועשרות אלפי כוכבי לעגתי לו והודעתי כי ישנם קילומטרים של חוף

 משהו...מאמין שמעשהו אכן ישנה  ושלא יתכן כי הוא באמת

 ים נוסף מהחוף-ואז הרים כוכב האיש הצעיר עצר לרגע, חשב,

 בעוד הוא משליך אותו חזרה לים אמר:

  זה משנה... לאחד הזה!"

                             

 :בעקבות הסרטון שאלות לדיון .ו

 שליך אותו חזרה אל הים.מבסיפור מתואר איש צעיר שבוחר להרים כוכב ים אחד ו -

 עשהו של הצעיר?מה המסר במ -

 האם אתם מאמינים שמשהו קטן אחד יכול להביא לשינוי? -

 הביאו דוגמה מחייכם האישיים. -

 במה תרצו לגרום לשינוי גם אם הוא רק צעד קטן? -

 

 )אפשרות( מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו?השיר:  .ז
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