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 חוג ערכים
 ו'-כיתות  ד'

 מוריה ושירה

 : בנושא חשיבה חיובית        

  :מטרת הפעילות

לפעמים נדמה לנו שיש לנו סיבה החניכים יבינו שצריך לחשוב לפני שאנו מגיבים לכל מיני דברים שקורים לנו...
 טובה לכעוס על אדם אחר, אך האמת היא שאנו טועים.

 ...הם יבינו שאם חושבים אפילו רגע לפני שמגיבים רוב הפעמים נגיב אחרת

 ....הצדדים 2יובי זה יעזור לונחשוב ח ובמקום להגיב ישר במכות / קללות וכל דבר בסגנון נעצור שניה

  : הפעילות הלךמ

 משחק עם הידיים   
 

אחד של החבר  –ידיים  2שלו יש  ד את הידיים על הרצפה שבין הידייםשמים כל אח מתיישבים על הרצפה
כדי לשכלל את המשחק  –וצריך לדפוק את היד על הרצפה לפי הסבב  –מימין ואחד של החבר משמאל 

 לעשות ששתי דפיקות רצופות זה מחליף כיוון.. צריך  ככה במעגל...

 

  5אפשר גם  -  בום 7משחק... 
 

צריך  7ם שיש כפולה של .. וכל פע4,2,2,1 –יושבים במעגל וכל אחד צריך לומר את המספרים לפי הסדר 
 ...27, 47, 7 – 7 הספרה.. וגם כשיש את  'וכו 41, 7לומר בום במקום את המספר 

 וכך אם הם יחשבו לפני הם לא יפסלו...
 

  ניצור סוג של דיון..
 

נשאל אותם מה הם היו צריכים כדי להצליח במשחק ונגרום להם להגיע למסקנה שכדי להצליח הם היו  –
אם הוא דפק פעמיים..(  –כדי לראות מה באמת הקודם עשה) במשחק עם הידיים  לחכות שניהצריכים 

 ומה באמת הם צריכים להגיד )מספר או בום.. (

שאם נחשוב רגע לפני שנגיב למשהו שמישהו עשה לנו בדרך כלל נגיב אחרת כי נשים לב  –נסביר 
 שהרבה פעמים זה בטעות והתגובה לא מתאימה או מוגזמת...

 כשנחשוב חיובי על האחר וכך נגיב אחרת ..
 

  ישבו במעגל ונחלק אקראית את הפתקים.החניכים  –פאזל 
 

 2ולחלק כתוב  4לחלק מהפתקים כתוב 
)אותו סיפור דרך העיניים של  כל פאזל מורכב משני חלקים המציגים סיפור משתי נקודות מבט שונות.

 הדמות השנייה(.
 

  –לה ניתן להם דקה לקרוא מה כתוב להם בפתקים ואז יש שתי אופציות שכל מדריכה תבחר מה מתאים 
 

( יאמר שהוא הזוג שלו ויקריא את 2יקריא והזוג שלו ) ילד עם פתק מס  על הפתק  4שכל אחד שכתוב לו  א.
 הפתק.

 
 מי הזוג שלהם..שאחרי שהם קראו ניתן להם להסתובב בחדר ולמצוא  ב.
 

 לאחר שימצאו את בן הזוג, יישבו אחד ליד השני.
 
 בפני השבט את סיפור מקרה שלו.לאחר שהורכבו כל הפאזלים כל זוג יציג  

 נשאל את החניכים:
 מה חשבתם על הדמויות כשקראתם את החלק הראשון של הסיפור? ·
 מה חשבתם על הדמויות לאחר שקראתם את החלק השני של הסיפור? ·
 כיצד עלינו לנהוג כשאנו נתקלים במצבים כמו בסיפורים? ·
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 רים עוגיה / עוגיות הילדים צריכים למחוא כפיים פעמיים..כל פעם שאומ – מטוס..עוגיות בסיפור האישה וה 
 

 ראינו שלפעמים נדמה לנו שיש לנו סיבה טובה לכעוס על אדם אחר, אך האמת היא שאנו טועים. : סיכום

 .וכי לא הספקנו לחשוב וישר הגבנו  אנו טועים פשוט כי איננו יודעים את הצד השני, אנו לא מכירים את כל הסיפור

אם נחשוב שניה יכול להיות שזה היה בטעות ובמקום להגיב  –נראה שמישהו עשה לנו משהו רע בכוונה גם כש
 ישר במכות / קללות וכל דבר בסגנון נעצור שניה ובטוח נגיב אחרת....

 בין שיתכן שאם היינו במקומו היינו נוהגים באותה צורה שהוא נהג.נו

 לסיום נאכל תה ועוגיות 
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 ספחים נ

 עוגיהעשה במ

נותרו לפחות שעתיים עד למועד עליית הנוסעים למטוס לקראת הטיסה לישראל. למרות זאת, 
שפירא, כמנהגה הקבוע, להגיע בשעה מוקדמת. היא הסתובבה במסוף היציאה של  חנההעדיפה 

נמל התעופה קנדי, כשהיא עורכת אי אלו קניות ומתארגנת לקראת המתנה שקטה ורגועה במשך 
בדוכן כתבי העת והיא רכשה אותן, יחד עם כתב  עוגיותרק סוג אחד של  השעתיים הבאות. היה

 עת עב כרס.

עד מהרה מצאה לה מקום ישיבה נוח על כורסה באולם ההמתנה ושקעה בקריאת מאמר בעתון. 
עינה הבחינה באשה בעלת חזות דתית ההולכת וקרבה אליה. גם לאה רוזן חפצה בשעה  מזווית

 עוגיותלמטוס ואף היא הצטיידה בעתון ובאותו סוג יחיד של  יההעלישל שקט ושלווה לפני 
 .העיתוניםכשרות שניתן היה להשיג בדוכן 

ועד מהרה שקעה אף היא בקריאת מאמר ארוך  חנהלאה התיישבה במרחק שני מושבים מ
הושיטה יד  חנהכשרות במושב הפנוי בין שתי הנשים.  עוגיותבעתון. בינתיים הונחה שקית של 

הראשונה שלה. בעודה נתונה בלעיסה ובקריאה, הבחינה כיצד נשלחת ידה של  עוגיהאת הונטלה 
 .עוגיהלאה אל השקית שלה ואף נוטלת ממנה 

"ניחא", חשבה לעצמה, "שתיקח, אבל איך אפשר לאכול אוכל השייך לזולת בלי לבקש רשות? 
 טוב, אולי עשתה זאת בהיסח הדעת".

 ת, וראתה היטב כיצד נשלחת גם ידה של לאה אל השקית.נוספ עוגיההושיטה יד ונטלה  חנה

. "פשוט אי אפשר להאמין עד כמה מגעת העזתם של בני אדם! חנה"זה כבר יותר מדי", החליטה 
אני מכירה את הטיפוסים האלו. הרי זה הטיפוס הנדחף לראש התור בחנות, אותו טיפוס 

יש סיבה להתנהגות שכזו,  בוודאי.. לי. אכפתהמשתלט על מקום החנייה שלך. טוב, בסדר, מה 
 אף כי נבצר מבינתי מה יכולה להיות אותה סיבה".

נשלחה הפעם קדימה מתוך מתח, מהול בקורטוב של רוח לחימה. אולם היא לא  חנהידה של 
טעמה אפילו פרור אחד, היות וכל מעייניה היו נתונים בידיה של שכנתה זו. ואז, בשגרה טבעית 

 נוספת. עוגיהשלה, הושטה ידה של לאה לעבר השקית, לנטילת  עוגיותו אלה הבתכלית, כאילו הי

. "פשוט בל יתואר!" פעם או פעמיים, בטעות, חנה"הרי זה לא יאמן!" זעק קול פנימי בליבה של 
 אולי... אבל זה... זה כבר..."

 חנהאחת.  עוגיהשנותרה לפליטה רק  חנהבהציצה אל תוך השקית ההולכת ומתרוקנת הבחינה 
 שלצדה. האישהנעצה עיניה בעתון, כשהיא מנסה להסתיר את המעקב שהיא מנהלת אחרי 

 .חנה"עכשיו נראה מה היא תעשה", חשבה 

הצליחה בקושי לכלוא את זעמה בראותה את לאה מכניסה את ידה לשקית בפיזור נפש,  חנה
 .חנהי השני עבור האחרונה, בוצעת אותה לשתיים, ומותירה את החצ עוגיהמוציאה את ה

, רותחת כולה מזעם. "לא זו בלבד שהיא מתכבדת לה חנה"זה כבר עובר כל גבול!" חשבה 
, אלא שהיא מקפידה על נימוס! איזה מין טיפוסים המסוגלים לקחת את עוגיותבמחצית מכלל ה

 מזונם של האחרים?"

אך דעתה מוסחת ואין , בעוד עיניה ממשיכות להביט בעתון, עוגיההמשיכה להרהר בפרשת ה חנה
היא קולטת אף לא מלה אחת מן הכתוב בו. בינתיים ישבה לאה בנחת וסיימה את קריאת המאמר 

בעיתונה, כשהיא מתעלמת לחלוטין מהמתרחש סביבה, וככל הנראה כלל לא מודעת להתרגשות 
 המתחוללת בלב שכנתה.

תינים, כשהיא מחפשת בתור הממ התייצבה חנהלמטוס.  העלייהעד מהרה נשמעה ההכרזה על 
בתוך התיק את כרטיסה. ושם, בראש ערמת החפצים הגודשים את התיק, מונחת לה בניחותא 

 ...העיתוניםהכשרות היחידות הנמכרות בדוכן  עוגיותשקית שלמה, סגורה לגמרי, של ה
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. קבעתם בביתך בשעה ארבע. השעה  מדעיםגדי הבטיח ללמוד יחד איתך למבחן ב.4
 כבר ארבע וחצי וגדי עוד לא מגיע...

אתה בדרכך לביתו של יוסי. יצאת מספיק מוקדם כדי להגיע אליו בארבע ואפילו  .2
האוטובוס הגיע די מהר, אך לאחר מספר דקות האוטובוס נתקע והוריד את כל  

הנוסעים באמצע שום מקום והיית צריך להמשיך ברגל עד לתחנה הבאה ולחכות  
 חר. כבר נהיה מאוחר מאוד...לאוטובוס א

כל השאלות שהמורה שאל  סוף סוף אתה מבין את החומר הנלמד בשיעור. כמעט על .4
ידעת לענות. כמו ילד טוב הצבעת יפה כדי לענות, אך המורה לא נתן לך לענות אפילו  

 פעם אחת...

השנה מתקרבת לסופה ואתה לא מספיק ללמד את התלמידים את כל החומר  .2
שרצית. החלטת שבשיעורים הקרובים לא תיתן לתלמידים להשתתף כדי להספיק  

 כמה שיותר ושעל כל השאלות תענה בעצמך.

קנית במכולת שני חטיפים שעלו יחד חמישה שקלים. נתת למוכר מטבע של עשרה  .4
שהמוכר החזיר לך שני  שקלים, קיבלת עודף והכנסת לכיסך. בדרכך הביתה גילית 

 שקלים במקום חמישה.

ל מכולת בשכונה כבר שנים רבות. אתה כבר מבוגר ולא תמיד רואה טוב. אתה בע.2
 לפעמים אתה לא מבחין בין מטבע של חמישה שקלים ובין מטבע של שני שקלים.

כבר כמה פעמים הסברת לאמא שלך שאתה לא אוהב טונה. היום כשפתחת  .4
 בהפסקת האוכל את הכריך שהכינה לך, גילית שיש בתוכו... טונה!

כל בוקר את מכינה כריכים לחמשת ילדייך. כל אחד אוהב משהו אחר ולא אוהב  .2
הרבה דברים אחרים. משה, למשל, מאוד אוהב טונה, אך קובי ממש לא. הילקוטים  

 דומים ולפעמים את מתבלבלת ביניהם. שלהם די

חזרת הביתה אחרי טיול של יומיים, סחוט מעייפות. אחיך הקטן הבטיח לשמור על  .4
 אום אתה מתעורר בבהלה לשמע צעקות אחיך.השקט כדי שתוכל לישון קצת. פת

שכבת בסלון וקראת ספר בשקט כדי לא להפריע לאחיך. פתאום ראית דרך החלון  .2
אליו בלי להסתכל  ילדה קטנה לבדה מתקרבת לעבר הכביש הסואן וכמעט יורדת 

 בכלל. אתה מנסה לקרוא לה ולמנוע ממנה לרדת לכביש.

  שמת אותו בתיק והלכתסופרגול בגלל התנהגות טובה, קיבלת מהמדריכה .4
 לשירותים. כשחזרת ראית את ירון משחק עם הקלפים.

קמתי בבוקר ואמא נתנה לי כסף לקנות סופרגול במכולת . ורק עכשיו במועדונית  .2
 היה לי זמן להוציא ולשחק איתם.
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. לכולם הודיעו, רק לך לא. כך  כה הסכימה לכולם להביא כסף ליציאה לפארקהמדרי.4
 ההזדמנות לקנות ממתקים בחנות עם כולם )כולם קנו ורק אני לא(פספסת את 

.  על שאפשר להביא מחר כסף ליציאה לפארקכדי להודיע  םחניכיההתקשרת לכל .2
שגר   ילדתשובה. אין אף  ההייתב ושוב אך לא . ניסית שונתןתפסת את כולם חוץ מ

 לידו שאפשר לשלוח להודיע לו. אולי הוא נסע עם משפחתו לכמה ימים...


