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חינוך הוא מעשה של אהבה, ככה אני רוצה לפתוח את שנת הלימודים 

 הקרובה. 

באהבה יש אמפתיה ואכפתיות, יש הבנה והכלה ויחד איתם יש גבולות מאוד 

ברורים של מה מותר ואסור, וכשחורגים מהגבולות, יש השלכות, ושיחה 

 ותובנות להמשך.

ן אכפתיות לעומת ממש בין אמפתיה לסימפתיה וביהבעיה היא שיש גבול דק 

 דק הזה שמפריד בינם. האיך שומרים על הקו אז  לעשות במקומם, 

עושים את זה בצורה אותנטית, באופן שמתאים לאישיות ולאופי שלנו, 

לערכים שמלווים אותנו גם בחיים הפרטיים. עושים את זה בצורה עקבית, כל 

יום, כל היום, לא משנה כמה זה לא מתאים עכשיו, משקיעים בזה כמו 

בנדל"ן, השקעה לטווח ארוך, כי בהתחלה לא רואים תוצאות אבל בסוף 

 את הפירות.  קוצרים

מגיעים בזמן למשל: רורים )שמנוסחים באופן חיובי קובעים שלושה כללים, ב

במקום לא לאחר(. חושבים מראש מה יהיו ההשלכות במידה ולא יתקיימו 

 הכללים. 

הצעה למבנה לשיעור  כאןלמי שעוד לא סגור על השיעור הראשון מצרפת 

 מקצועי ראשון. 

 פתיחת שנה של שנה שעברה.קישור לניוזלטר  כאןוגם מצורף 
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  הדיספלינהרעיונות לחשיפה של 

  אוספים דברים מחיי היום יום שקשורים למקצוע )אבל אין להם קשר

 (.למקצוע ישיר

  אוספים כתבות מהעיתונים )מהקיץ ובכלל( שקשורות למקצוע

 ההוראה.

  מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות. המשימה היא להגיד כמה שיותר

ללמה כדאי ללמוד את המקצוע שלכם. כל פעם קבוצה אחרת  סיבות

 אומרת, הקבוצה שאמרה אחרונה היא המנצחת.

 

 רעיונות לסבב היכרות בשיעור מקצועי

  כל תלמיד אומר שני משפטים לגבי החופשה שלו, אחד אמת והשני

 שקר. על התלמידים לגלות איזה מהם הוא משפט אמת. 

  כדאי להיות החבר הכי טוב שלו כל תלמיד אומר את שמו ולמה

 )אפשר לשחק את המשחק בזוגות ואז לאסוף את הדברים שיעלו(.

  כל תלמיד אומר את השם שלו ומשהו שקשור למקצוע באות

 הראשונה/אחרונה של השם שלו.

 

 

 רעיונות לבוקר טוב

 

כל תלמיד כותב את המוטו שלו לחיים/משפט שמייחד  .1

אותו/חוויה מחופשת הקיץ, מעביר לזה שלימינו הוא צריך 

לצייר את המשפט, מקפלים את המפשט )שיראו רק את 

הציור( ומעבירים לתלמיד הבא אחריו שיכתוב מפשט 

שמצייצג בעינו המפשט, מקפלים את הציור, שיראו רק את 

לתלמיד הבא שיצייר את המשפט, המפשט השני ומעבירים 

 לאחר כמה סבבים מחזירים לכל אחד את הדף שלו. 

  



התלמידים מתחלקים לזוגות באופן מקרי  -היכרות בשניים .2

הזוגות מנהלים ביניהם שיח  ומקבלים דף נושאים לשיחה. 

הכרות בעזרת הדף שקיבלו. מותר להם לחרוג מרשימת 

מעניינים אותם או  הנושאים המוצעת ולשוחח על נושאים אשר

 שעולים ביניהם תוך כדי שיחה.

 נושאים לשיח בשניים:

 כשהדברים לא מסתדרים לי אני..                   ●

 אני אוהב דברים כמו..                   ●

 הייתי רוצה לראות את עצמי בעתיד כאדם ש...                   ●

 חולשתי הגדולה ביותר כאדם היא...                   ●

 כאדם אני טוב יותר ב...                   ●

 מסוכסך עם אדם אני... כשאני                    ●

 כשאני ממונה על מישהו אני מעדיף ל...                   ●

 המורה הטוב ביותר שהיה לי היה....                   ●

 בדרך כלל אני מגיב על ביקורת שלילית ב...                   ●

 כשאני לחוץ בזמן אני..                   ●

 ברגע זה אני מרגיש ש..                   ●

 אני זקוק ל..                   ●

 הייתי רוצה לשתף אותך ב..                   ●

 התרשמותי הראשונה עליך הייתה...                   ●

 נראה לי שכאדם אתה..                   ●

 מה שמסקרן אותי אצלך הוא...                   ●

 באדיבות שלי אמזלג

 

 

 

 



המנחה יפזר קלפי אימוג'ים על הריצפה כל  -קלפיי אימוג'י .3

 משתתף יבחר קלף שאליו מתחבר .

בקלפים ובחרו קלף המייצג את הרגשתכם , מחשבותיכם,  הנחיה: "התבוננו

תחושותיכם בתחילת השנה. "לחילופין : "בחרו קלף המייצג את תקופת 

 החופשה. "

 באדיבות שלי אמזלג

 

 

ואם על אהבה דיברנו, מצרפת קטע של ויסלבה שימבורסקה )איך לא( 

 שחברה הזכירה לי על קיומו )תודה אור מקובר(.

 ע מדהים, עם התחלה מצויינת!שיהיה סוף שבו

 ונדה

 

 


