
 בס"ד

  

 קטני -אהבת חינ -פעילות ימי ספירת העומר

בעקבות ימי ספירת העומר, נעביר פעילות בנושא שנאת חינ	. הילדי	 יבינו מה זו מטרת הפעילות: 
  שנאת חינ	 ולמה היא גורמת, ואי� אפשר למנוע אותה. נשלי� את הנושא ג	 לגביי התנהלות בקבוצה.

:  סיפור, מסטיקי	 צבעוניי	, סיטואציות וכותרות. אביזרי

  מהל� הפעילות:

נדבר ע	 הילדי	 באופ� כללי על ימי ספירת העומר, על מנהגי	 בתקופה זו, על המגיפה של  •
  תלמידי רבי עקיבא ועל סיומה בל"ג בעומר.

 קמצא ובר קמצא בציורי	. סיפור: •

 נ	 ולמה היא יכולה לגרו	.לאחר הסיפור נאמר לילדי	 שבסיפור הבנו מהי שנאת חי

  נקשר את המשחק לנושא שעליו אנחנו מדברי	: חתול ועכבר: •

וה	  -בסיפור ראינו שפעולה של אד	 אחד גורמת לעונש של כול	 א	 ה	 לא מונעי	 את זה
  בעצ	 שותפי	 למעשה. המשחק בה להראות שבמצב כזה כל הקבוצה צריכה למנוע את הפגיעה.

מוציא  \בי� הילדי	 חבילת מסטיקי	 צבעוניי	 וכל ילד בוחרמעבירי	 משחק המסטיקי	:  •
  באקראי מסטיק. לכל צבע יש משימה אחרת: 

  להגיד משהו טוב על מי שיושב מצד ימי�.  -אדו

  להגיד משהו טוב על מי שיושב מצד שמאל.  -כחול

  להגיד משהו טוב על הקבוצה.   -ירוק

  להגיד משהו טוב על עצמו.  -צהוב

  משהו טוב על מישהו שלא מהקבוצה. להגיד -כתו

ע"י פרגו�, אמירת מילה  -אחרי המשחק נאמר לילדי	 שהראנו דר� אי� אפשר למנוע שנאת חינ	
 טובה וכו'.

 2יו	 בקבוצה. על הרצפה נניח  -כל ילד יקבל פתק ובו סיטואציה מחיי היו	 סיטואציות: •
 את הסיטואציה שלו. אהבת חינ	 ושנאת חינ	. כל ילד בתורו לא� לשיי� -כותרות





.בין כל האורחים רצה העשיר להזמין את חברו הטוב קמצא

הלך והזמין  , התבלבל המשרת ובמקום להזמין את קמצא

.אותו העשיר שנא מאוד-את בר קמצא

.אך החליט להגיע לסעודה, בר קמצא הופתע מההזמנה





כשהעשיר הבחין בבר קמצא יושב בין האורחים

:כעס מאוד ואמר

!!"הסתלק מכאן מהר! ?מה אתה עושה בבית שלי"

:נבהל בר קמצא וביקש

,אל תבייש אותי מול כולם"

"אני אשלם על כל מה שאוכל ואשתה

.סירב העשיר והתעקש שבר קמצא ילך





!"אשלם לך על כל הסעודה: "התחנן בר קמצא

אך העשיר לא הסכים לוותר וכל האורחים שתקו 

.ולא עזרו לבר קמצא





.יצא בר קמצא מבויש וכועס והחליט לנקום

הלך אל מלך רומי האויב והמציא סיפורים על 

.היהודים בכדי לסכסך בינו לבין היהודים





כעס מלך רומי ויצא למלחמה מול  

.היהודים שבה החריב את בית המקדש





לפני הרבה שנים חי בירושלים אדם  

.סעודה גדולהעשיר שעשה 



 בס"ד

 טוב משהו להגיד -אדום
  .ימין מצד שיושב מי על

 על טוב משהו להגיד -ורוד
  .שמאל מצד שיושב מי

 על טוב משהו להגיד -ירוק
  .הקבוצה

 טוב משהו להגיד -צהוב
  .עצמו על

 טוב משהו להגיד -כתום
  .מהקבוצה שלא מישהו על

  



 בס"ד

  
 אהבת חינם

 
 
  

  

 חינם שנאת



לעזור לחבר לחדד את 

העיפרון
לקלל חברלא לשתף חבר במשחקלריב

להפריע בפעילותלהרביץ לחבר
להרוס לילדים את 

המשחק
לעשות רעש בזמן למידה

לכבות לחבר את 

המחשב בכוונה
לעזור לפתור מריבהלטאטא את הקבוצהלפרגן לחבר מצטיין

לשתף חבר במשחק
להגיד תודה למדריכות  

על הפעילות
לוותר על המקום בפעילות

לאמר שלום לכל ילד 

שנכנס לקבוצה


