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מסורת ישראלית חדשה

"תודה לעצמי" | חטיבה ותיכון

יעדי השיעור:

הבנת והכרה בערך העצמי והודאה על הכוחות והחזקות שיש לי.

לעיתים קשה למצוא בעצמינו מעט טוב. קל להימשך לחולשות ולחסרונות. עשרת ימי תודה מרוממים 
את המבט שלנו על כלל המציאות כטובה וראויה. נראה, כי ההתחלה של התבוננות טובה וחיובית באופן 

כללי, ראשיתה בתפיסה עצמית בריאה ומודה כלפי עצמינו. חיזוק ההערכה העצמית החיובית ממילא 
תחזק את הערכה הכללית החיובית שלנו. כאשר אנו מדברים על בני ובנות נוער אשר עסוקים בבניית 

זהותם האישית חשוב כפליים להעניק להם/ן ביטחון ודימוי עצמי חיובי כלפי עצמם/ן.

מטרות:

להכיר בתכונות והיכולות שאנו אוהבים/אוהבות בעצמנו, תוך הגדלת המודעות העצמית

להביע הערכה והכרת תודה על מי שאנו

עזרים:

דפים

סלוטייפ

עטים

מהלך:

לכל תלמיד/ה נדביק דף ריק על הגב ונחלק להם/ן עטים. על התלמידים והתלמידות יהיה לעבור בין 
 חברי וחברות הכיתה ולרשום חזקות שהם/ן רואים ורואות באותו/ה תלמיד/ה.

מומלץ לשים מוזיקה ברקע ולבקש מהתלמידים והתלמידות להסתובב בלי לדבר בכדי לייצר אווירה 
רצינית וכן, להבהיר מראש שאין הכוונה להקניט או להיות ציניים במשימה.

אפשר להיעזר "בבנק תכונות" על הלוח )נספח(.

עם סיום, נאפשר לתלמידים והתלמידות להוריד ולקרוא את אוסף הדברים שרשמו עליהם/ן. נזמין 
אותם לשתף בתחושות שעלו להם:

האם אתם/ן מסכימים/מסכימות עם מה שכתבו עליכם/ן?

האם הייתם/ן מתארים/מתארות את עצמכם/ן אחרת?

האם יש פער בין איך שרואים אותנו לבין מה שאנו חושבים על עצמינו?

ממה נובע הפער?

האם קשה לנו להגיד דברים טובים על עצמינו? אם כן, למה?

ננחלק את הכיתה לקבוצות של שישה/שש. על כל קבוצה ליצור יצירה משותפת אשר תביע באופן 
אומנותי את התכונות של חברי/חברות הקבוצה. בכדי להצטייד בחומרי יצירה, יזדקקו התלמידים/

תלמידות לדף התכונות מהמשימה הקודמת. כל תכונה תזכה את חברי/חברות הקבוצה באמצעי ליצירה 
ותאלץ אותם/ן להשתמש באותה תכונה במודל היצירתי שיבנו. בסיום, נזמין את החברים/חברות 

לעבור בין היצירות של הקבוצות ולהביע את התרשמותם/ן.

)מומלץ- מוזיקה ורמקולים(

חומרי יצירה מגוונים ככל האפשר

למובייל / צמיד: חוט, חרוזים+קערות, סיכות ביטחון, טוש דק ולא 
מחיק, שאלות על הקיר

?
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נקריא את הקטע "תעוזה" המיוחס לעוזי בורנשטיין ז"ל )נספח(. נאפשר דיון בעזרת שאלות מנחות 
בעקבות הקטע:

יש מישהו או מישהי שמזדהים עם הקושי של ההעזה מהקטע?

האם מישהו/י מעז או מעזה להתמודד עם משהו שהוא/היא רוצה באמת?

מה עוצר בעדנו?

מדוע איננו מעיזים/מעזות פעמים רבות לעשות זאת?

מה שיחרר את עוזי?

מה ניתן ללמוד מזה?

מה יכול לשחרר אותנו גם כן?

הכנת מובייל/צמיד למודעות עצמית חיובית: על הקיר נתלה שאלות ותחתן קערות עם חרוזים בצבעים 
שונים, כל צבע קשור לשאלה אשר התלמיד/ה עונה עליה לעצמו/ה. על כל תשובה לוקחים חרוז 

 מהקערה ומוסיפים למובייל\צמיד. ניתן לכתוב את התשובה לתזכורת. 
הצבעים:

מה אני אוהב/ת בעצמי – ירוק

תכונה חזקה שלי – כחול

מישהו/י שאני משמעותי/ת עבורו – אדום

חוויה שאני מודה שקרתה לי – צהוב

נסכם יחד את התהליך: כל אהבה-שהיא, צריכה להתחיל מהאהבה והערכה עצמית חיובית. כדי שכל 
אחד/ת ירגיש/תרגיש ראוי לאהוב ולהודות לאחר ולסביבה הוא/היא צריך/ה להרגיש ראוי לאהוב את 

עצמו/ה תחילה. אנחנו נדרשים לחפש ולמצוא בעצמינו טוב, להודות על מה שאנו ולחפש אחר דברים 
שגורמים לנו להרגיש מיוחדים וטובים כשלעצמינו. נראה כי רק כך נצליח באמת להודות ולהעריך את 
הדברים שסביבנו באופן מטיב ומלא שלא "בא על חשבוננו" אלא להיפך, מחזק ומעצים את ההערכה 

והודאה כלפי האחר.

מסורת ישראלית חדשה
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נספחים:

כשהיה  מלא,  ירח  עם  לילה  בשעת  טיול  של  בסיומו  הר,  בראש  בהיותנו  פעם 
בטוח שאיש אינו רואה אותנו ואינו שומע, שואל אותי עוזי פתאום: " איך אפשר 
לדעת אם יש לי כשרון מוזיקלי, אם יש לי בכלל שמיעה מוזיקלית?" , אמרתי לו: 
"שיר לי איזה שיר ואגיד לך" – "אינני מעיז לשיר בפני אחרים, נדמה לי שאני 
מזייף", אמרתי לו: "בסדר, שרוק לי מנגינב", אך כאן הוא התחיל לספר לי כבר 
זה השטח החלש שלו.  כמה  ועד  מוזיקה  אותו משיעורי  "זרקו"  איך  סיפורים, 
הפסקתי אותו ואמרתי לו: "די כבר עם הסיפורים, או שאתה שותק, או שאתה 
שורק". ואז הוא השמיע לי בשירה איזה קטע לחליל מתוך הסונטה של באך, כבר 
הייתי רגיל להפתעות מצידו, אבל – להפתעה כזו לא ציפיתי, איזו מוזיקליות! 
אמרתי לו: "עכשיו תשיר איתי". "אינני מעז" – "אינך שר אנחנו נשארים על 
ההר. הרי אינך יודע את הדרך חזרה", אותו הלילה ההרים שמעו אותו והירח, וגם 
אני שמעתי, איזו שירה! כאסירים אשר זה עתה שוחררו מכלאם פרצו השירים 
מגרונו, הוא שר שירי עם, שירי מקהלה, שירים באנגלית, ובצרפתית, וברוסית, 
והכל בדייקנות ובסגנון תרבותי וכ"כ מלא רגש. לבסוף הוא שאל אותי: "תגיד 
לי, למה יש בני אדם שאינן מעיזים לעשות את מה שהם רוצים ויכולים לעשות?" 

ואני יודע שהיתה זו שאלה שליוותה אותו כל ימי חייו…

)על עוזי בורנשטיין, ז"ל(

מסורת ישראלית חדשה
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נספחים:

 בנק תכונות

 רגיש,
 כן,

 ישר,
 מסור,

 מנומס,
 מוסרי,
 פתוח,

 בעל חוש הומור,
 חברותי,
 הגיוני,
 נדיב, 
 סלחן, 
 צנוע, 
 עדין, 

 בעל שמחת חיים, 
 מתחשב, 

 בעל יוזמה חרוצה, 
 סקרנית, 

 יעילה,
 יסודית, 
 ערנית, 

 יצירתית, 

 שאפתנית, 
 דבקה במטרה, 
 נבונה יציבים, 

 החלטיים, 
 שקולים, 
 עקביים, 

 בעלי ביטחון עצמי,  
 שאפתניים, 

 זהירים, 
 תקיפים, 

 אחראיים, 
 אופטימיים,

 אוהב,
 מעניק,
 יושר,
 צדק, 

 יכולת לראות את המטבע משני צדדיו,
 איזון והרמוניה עד כדי דריכה במקום,

 נעים הליכות, 
 פייסנות, 

 נטיות אומנותיות,
 ענווה.

מסורת ישראלית חדשה
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מסורת ישראלית חדשה

"מודה אני, על הטובה והרעה והטובה" | תיכון

פתיחה ורעיון:

התמודדות וצמיחה מתוך קושי והתבוננות על הצדדים החיוביים של עצמינו ושל המציאות

לעיתים נראה שהאופנה הרווחת של "קידוש הקושי" והעצמת השלילי מסמא את עינינו מלראות את 
הצדדים החיוביים והטובים של החיים בכלל ושל עצמינו וסובבנו בפרט. כאשר אנו מדברים על תלמידי 
חטיבה המתמודדים בחיפוש אחר זהות, שייכות וקבלה עצמית נראה כי יש לחזק את השריר המתייחס 

אל עצמם כטובים, ראויים ומצליחנים.

מטרות:

להביט על עצמינו ועל הסובבים אותנו בעין חיובית

ללמוד כיצד המשבר והקושי יכולים להצמיח ולפתח אותנו

עזרים:

טוש ללוח

כרטיסיית טבלת מודל בל"ב כמספר התלמידים )נספח(

מהלך:

נשחק יחד את המשחק " I GIVE ". לשם כך יבחרו שלוש/ה נציגים או/ו נציגות, בתורו/ה כל נציג/ה 
יתבקש/תתבקש לעמוד מול הכיתה כשעל בני ובנות הכיתה לפרגן לו/לה בלי הפסקה במשך דקה 

שלימה.

נפתח דיון משותף. תחילה נבקש מהנציגים או/ו הנציגות שנבחרו לשתף כיצד הרגישו במהלך 
 ההתנסות מול הכיתה.

שאלות מכוונות:

איך הרגשת?

מדוע הרגשת כך?

האם היו דברים שנאמרו שנגעו בך במיוחד?

האם יש דברים שהיית אומר/ת על עצמך גם כן?

 כעת, נפנה לכיתה ונבקש התייחסות למשימה.
שאלות מכוונות:

כיצד הרגישו עם משימת הפרגון?

האם המשימה הייתה קשה או קלה?

האם מישהו או מישהי היה או הייתה רוצה להיות במקום אחד מהמשתתפים?

איך ביומיום השגרתיים פרגון ומילים חמות יכולות לבוא לידי ביטוי?



www.tentoda.orgצלמו ותייגו      10# ימי תודה "עשרת ימי תודה"     

לכיתה בה נדרשת הכוונה נוספת לשיתוף אפשר לחלק לבני ובנות הכיתה פתקים עם נושאים 
לפרגון: משהו הקשור ללימודים, משהו הקשור לחברים, הצלחה "חיצונית", מקרה מיוחד, מעשה 

טוב, תכונה טובה.

בכדי למקד ולתת מסגרת לדיון, ניתן לכתוב על הלוח מילים או משפטים משמעותיים מתוך דברי 
התלמידים והתלמידות.

נלמד יחד את המודל החברתי בל"ב = "בגלל, למרות, בזכות". נבקש מהתלמידים והתלמידות 
לנסח מהו הקושי איתו מתמודד הילד בסיפור. נרשום את התשובה המתאימה על הלוח. תחתיה, 

נסדר טבלה בעלת שלוש עמודות: בגלל, למרות, בזכות. נזמין את התלמידים והתלמידות להביט 
על ההתמודדות עם הקושי דרך שלושת הממדים.

כעת, יתנסו התלמידים והתלמידות במודל אודות חוויותיהם/ן האישיות: לשם כך נחלק 
לכל תלמיד/ה כרטיסייה להתנסות )נספח(. לאחר שיציינו את הקושי איתו הם מתמודדים 

ומתמודדות, יהיה עליהם/ן למלא את הטבלה בכרטיסייה על פי הפרמטרים השונים בהם אפשר 
להביט על הקושי ולהתמודד איתו. נספח כרטיסיית הדגמה.

נזמין את התלמידים והתלמידות לשתף במה שכתבו בכרטיס ונסכם את המהלך בעזרת דיון :

מה אנו יכולים ויכולות לקחת מהשיעור להמשך הדרך?

כיצד אפשר להצליח לקבל את עצמינו על אף הקשיים )ואולי בזכותם..(?

כיצד אנחנו יכולים ויכולות למצוא צד חיובי או מועיל גם בקשיים ובדברים שנראים לנו 
לכאורה רעים?

נסכם: פתחנו במשחק הפרגון. המשחק הדגיש את הצדדים החיובים, הניח את הזרקור על הטוב 
והיפה, למרות שלעיתים בחיים זה קשה לנו להעניק פרגונים בצורה כזו. המשחק פתח את הלב 

שלנו להכיר בצדדים הטובים שיש בחברים ובחברות שלנו. ולסיכום למדנו את מודל בל"ב, 
אשר מדגיש כי גם בקושי יש לנו בחירה כיצד להסתכל על הדברים. האם אנו נוטים לראות 

את הקושי כ"אשם" בגורלנו, תוך שאנו כועסים, מתוסכלים ומרגישים שהחיים נורא לא הוגנים 
כלפינו או שאנו יכולים להביט טיפה מעבר ולפרגן לעצמנו ולמציאות כי למרות הקושי הצלחנו 
להתנהל ולהצליח באי אילו דברים. ויש שמי שבאמת מבקש/ת להתרומם ולהביט באופן מיטבי 

על הסיטוציה, יכול/ה אפילו לברך על הרעה כטובה, להבין שהקשיים הם אילו שבונים אותנו 
ולהצליח לראות בקושי ובמשבר דווקא את הקרקע לצמיחה והתקדמות.

מסורת ישראלית חדשה
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נספח:

מודל "בלב"- בגלל, למרות, בזכות

שם: _________________________

הקושי שאיתו אני מתמודד/ת: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

מודל "בלב"- בגלל, למרות, בזכות

שם: _________________________

הקושי שאיתו אני מתמודד/ת: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

בגלל

בגלל

 בגלל שאין לי זיכרון טוב 

 אני לא מקבל ציונים 

טובים

ישראל כהן

קשה לי להצליח במבחנים כי אני שוכח מהר את החומר 

למרות שאין לי זיכרון טוב 

אני מנסה להשקיע בלימוד 

לקראת המבחן

בזכות זה שאין לי זיכרון 

טוב אני צריך להשקיע יותר 

זמן בלימודים ומרגיל את 

עצמי לעבוד קשה

למרות

למרות

בזכות

בזכות

ויש לי "בלאק-אאוט" בזמן המבחן

מסורת ישראלית חדשה
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מסורת ישראלית חדשה

להביט במשקפיים ורודות | תיכון

יעדי השיעור:

הרחבת המבט החיובי על המדינה תוך שינוי תפיסה מהביקורת השלילית ועמדת "המגיע לי" לתפיסה של 
התמקדות בטוב ובחירה בו.

לא בכדי בחרה מדינת ישראל להצמיד את אירועי יום השואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות, 
בסמיכות זו לזו ובפריסה על פני שבוע אחד. נולדנו לדור שהחיים בישראל נראים לו כברורים מאליו. 
פעילות זו נועדה לחדד את שאלת עמדתנו ועמדת התלמידים והתלמידות כלפי מדינת ישראל וראיית 
הטוב שיש בה. המהלך בנוי משלבים, תחילה המעגל הפרטי אחריו המעגל הכללי וכן, היכולת להביט 

בעין חיובית על המציאות במדינה.

מטרות:

להתבונן ולפתח את הכרת הטוב והתודה במישור האישי

להפוך את מושג ה"מגיע לי" להערכת הדברים שאינם מובנים מאליהם

למקד את ראיית הטוב על התהליכים והאירועים הקורים במדינה

עזרים:

שלטים "מגיע לי", "לא מגיע לי"

היגדים )נספח(

סיטואציות )נספח(

סרטון "לול" )נספח קישור(

מהלך:

משחק "מה שמגיע לי":  נמשיך את תוכן הדיון בעזרת משחק עמדו. בצד אחד של החדר נשים שלט עליו 
כתוב "מגיע לי", בצידו השני של החדר נשים שלט "לא מגיע לי". בכל פעם נקריא היגד ונזמין את 

התלמידים והתלמידות לעמוד ליד השלט שתואם מבחינתם את ההיגד )נספח-היגדים(.

נפתח דיון בעזרת שאלות מנחות:

אלו דברים אני מרגיש/ה ש"מגיע לי"?

האם יש לי מודעות לכך שגם לסביבה "מגיעים" דברים?

האם אני יודע/ת להגיד תודה על הדברים שכן יש לי?

האם אני מודע/ת לכך שיש הרבה דברים שיש לי שאינם מובנים מאליהם?

אופציה נוספת:

משחק סיטואציות: נבחר שישה/שש נציגים/נציגות שיתחלקו לזוגות, כאשר כל זוג יקבלו מקרה אותו 
הם/ן יתבקשו להציג בפני הכיתה. הסיטואציות מתמקדות בקונפליקטים שבין הממד הפרטי וראיית 
ה"מגיע לי" לבין הצורך לראות את הצד השני ולקבל את העובדה כי ישנם דברים שאינם מגיעים לי..

ברקו + מחשב + רמקולים

 עבור משימת הסיכום: מחשבים זמינים 
לאינטרנט עבור כל ארבעה תלמידים

טוש ללוח
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נקרין את הסרטון של חברות "לול". לחץ לצפייה בסרטון

בעקבות הצפייה בסרטון נפתח דיון בעזרת שאלות מנחות:

האם כל דור שהגיע לארץ היה בתחושת המגיע לי או של הכרת התודה?

איך האנשים בסרטון רואים את מי שבא אחריהם?

מה מוביל לאי הערכה וחוסר הכרת תודה לאחר ממני? )חשש מאחרות, זרות, שוני, והבאת דבר 
השונה ממני(

 למי שרוצה להרחיב את נושא הזרות וחשש מהשונה ממני, אפשר להקרין את "נאום ארבעת השבטים" 
של הנשיא ראובן רבלין לחץ לצפייה בסרטון

נקרין את הסרטון "אלה החיים שלנו" לחץ לצפייה בסרטון

בעקבות הסרטון, נפתח לדיון את השאלה מהו המסר של הסרטון?

נסכם עד השלב הזה: נראה כי רבות הפעמים בהן נבחר להביט בעין ביקורתית על ההתנהלות הקיימת 
 במדינה. המשורר יהודה עמיחי כתב על "דיוק הכאב וטשטוש האושר"- קל להתמקד בכאב, לדייק
 אותו ולדבר אודותיו. זה זמין ופשוט יותר. השאלה אם אנו יודעים ויודעות להרים את המבט מעבר 

לקיום הנוכחי של הדברים הזמינים לביקורת ומזהים גם את הטוב והיפה ולבחון את המדינה וקורותיה 
בעין חיובית ואופטימית.

משימת סיכום:

נפתח את המצגת בגוגל סליידס כדי ליצור מצגת משותפת עבור כל הכיתה. נחלק את הכיתה לקבוצות 
של ארבעה/ארבע תלמידים ותלמידות בקבוצה. כל קבוצה תתבקש לבחור תחום או מגזר אחד 

שהופכים את החברה במדינת ישראל לפסיפס יפה של שונות, חדשנות, מסורת וכו'. )נספח- מצגת 
לדוגמה(.

לאחר בחירת התחום, כל קבוצה תתבקש ליצור שתי שקופיות המתארות את הנושא ומעלות דבר 
יצירתי בנושא (סרטון/ תמונה/שיר). עם סיום ההכנה, כל קבוצה תציג במליאה הכיתתית את 

השקופיות שלה.

נסכם את המהלך: אמנם רובנו הגדול לא בחר להיוולד או לחיות פה, ולא נכחנו באופן פעיל באירועים 
היסטוריים שונים. אולם, המהלך הזה ממחיש יותר מכל את היכולת של אדם לנתב את גורלו על פי 
בחירה בין התלבטויות שונות, וראייה חיובית יותר. לנו כוח הבחירה כיצד יראו חיינו וכיצד תראה 

החברה שלנו. הדבר תלוי בדרכי הפעולה בהם נבחר ובמשקפיים דרכם נבחר להתבונן. נחזור למשחק 
הפתיחה שהתמקד בשאלת ה"מגיע לי". נסביר כי כאשר אנו חשים מנוצלים כמי שחוסר הצדק 

וההוגנות נעשה עמנו ממילא אנו מפתחים עמדה שלילית ואינטרסנטית. עלינו לפתח ראייה בה אנו 
מחויבים לאחר ולמדינה ולא הוא והיא אלינו. כך נגדיל את המבט החיובי שלנו על הקורה במדינה.

 לסיום, אפשר להזמין את התלמידים והתלמידות לרשום על הלוח על מה הם מודים, תחת הכותרת
 "אני מודה על.."

מסורת ישראלית חדשה

https://www.youtube.com/watch?v=alp9scMfmjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=alp9scMfmjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=alp9scMfmjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=alp9scMfmjA&feature=youtu.be
https://youtu.be/u6YNQu8ukuQ?t=6m25s
https://youtu.be/u6YNQu8ukuQ?t=6m25s
https://youtu.be/u6YNQu8ukuQ?t=6m25s
https://www.youtube.com/watch?v=STuUWYg4kwE
https://www.youtube.com/watch?v=STuUWYg4kwE
https://www.youtube.com/watch?v=STuUWYg4kwE
https://www.youtube.com/watch?v=STuUWYg4kwE
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נספחים:

היגדים:

א. מגיע לי שיאהבו אותי

ב. מגיע לי לקבל ציונים טובים

ג. מגיע לי שהוריי ישלמו את חשבון הפלאפון שלי

ד. מגיע לי שהמדינה תממן לי ביטוח רפואי

ה. מגיע לי לקבל יחס טוב מהמורים

ו. מגיע לי שחבריי יארגנו לי מסיבת הפתעה ליומולדת

ז. מגיע לי שההורים יקנו לי אייפון

ח. מגיע לי שינקו את החדר שלי בשבילי

ט. מגיע לי לקבל דברים שאני רוצה

י. מגיע לי שחבריי יפרגנו לי על ההצלחות שלי

יא. מגיע לי שהמורים יתחשבו בי

יב. מגיע לי לקבל הקלות במבחנים

יג. מגיע לי שההורים ישלמו על הבגדים שאני רוצה לקנות

יד. מגיע לי להשתמש במחשב יותר מן האחים הקטנים שלי

טו. מגיע לי שבית הספר ידאג לי לתגבור במקצוע בו אני חלש/ה

טז. מגיע לי בן/בת זוג שיאהבו אותי וידאגו לי

מסורת ישראלית חדשה
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סיטואציות:

סיטואציה א':

אמא מנקה את הבית לפני פסח ומבקשת עזרה מהבת

האמא:   לקראת פסח אני עובדת מאד קשה על ניקיון הבית. גם הבת שלי גרה בבית, נהנת מאוכל ובגדים ומבית  
נקי. אני מצפה שהיא גם תעזור בניקיונות לקראת החג. שתהיה שותפה לעבודות הבית ותיקח חלק פעיל.    

זו החובה שלה לעזור ולנקות דברים שגם היא משתמשת ונהנת בהם במהלך השנה..  

הבת:     אני עמוסה בלימודים ומבחנים ואין לי זמן וחשק להשקיע אנרגיה בדברים שלא באמת שייכים לי.. הבית  
הוא של ההורים שלי וגם ככה אני לא נמצאת בו ברוב היום כי אני בלימודים או עם חברות. מגיע לי    

שבחופשת פסח הלימודים אני אהנה קצת ולא אעבוד קשה..  

סיטואציה ב':

מורה ותלמיד, התלמיד העתיק במבחן ומבקש מבחן חוזר

הבן:       המבחן היה קשה מאד , למרות שלמדתי לא הצלחתי לענות על שום שאלה. ישבתי מול המבחן ופשוט לא  
הצלחתי להבין שום שאלה. אחרי חצי שעה של תסכול החלטתי להגיש את המבחן ריק. לא הייתה לי    

ברירה... באותו יום דברתי עם המורה שיתן לי מבחן חוזר שיהיה לי קל יותר לעבור אותו. זה פשוט מבאס    
שהוא עשה לנו מבחן קשה כזה.  

המורה:  במשך שנה שלימה אני מלמד את התלמידים והתלמידות את החומר למבחן. אני משקיע מזמני האישי  
לענות להם על השאלות ומשקיע זמן רב בכתיבת שאלון מבחן שיהיה מבוסס על החומר הנלמד. אני    

לא חושב שבגלל שיש תלמידים שלא למדו או התארגנו בצורה ראויה למבחן צריך לתת להם לגשת למבחן    
חוזר. תלמידים צריכים להשקיע כל השנה כדי לזכות להצלחה במבחן. המבחן היה על חומר שנלמד ביתה    

וכתוב בספר הלימודים. מי שמגיש מבחן ריק זו בעיה שלו.  

סיטואציה ג':

בחור שטס לחו"ל ורוצה הלוואה מההורים

הבן:      הצלחתי לחסוך קצת כסך מהעבודה אבל לא מספיק בשביל הטיול שתכננתי. הכסף שיש לי כרגע יספיק  
רק לטיול של חודש ואני מתכנן לטייל 4 חודשים. כבר קניתי כרטיס וסגרתי עם החברים ועכשיו אני רוצה    

שההורים יפרגנו לי בסכום שיאפשר לי לטייל 4 חודשים.  

ההורים: לבן שלנו יש כסף משל עצמו. אם הוא רוצה לטייל 4 חודשים במקום חודש- שיישאר עוד כמה חודשים  
בבית, יעבוד ויחסוך כסף. לא מתפקידנו לממן טיול תענוגות לחו"ל, במיוחד לא בסכום כזה גבוה. אם    
הוא רוצה טיול ארוך-שיעבוד וירוויח את הכסף בכוחות עצמו. אם הוא רוצה לטוס עכשיו- יהיה עליו    

לוותר ולטוס לטיול קצר יותר.  

מסורת ישראלית חדשה
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סיטואציה ד':

מסיבת יומולדת של חברות

אביגיל: אני ארגנתי מסיבת הפתעה לרחלי ביומולדת שלה שחל לפני חודש. דאגתי להכל- מוזיקה, אוכל, הזמנות  
ומתנות. השקעתי מאמץ גדול עבור המסיבה אבל כעת, ביומולדת שלי, רחלי לא ארגנה עבורי כלום אלא    

הסתפקה בלהביא לי בלונים לבית הספר.  

רחלי:    נכון שאביגיל אירגנה מסיבה יפה לכבוד היומולדת שלי, אבל לי לא היה זמן להתארגן על הכל כיוון שיש  
כעת עומס בלימודים ולא הרגשתי צורך להשקיע במסיבה לאביגיל.  

 לחץ למעבר למצגת לדוגמה

מסורת ישראלית חדשה

https://drive.google.com/file/d/0B1_ddur0GchESHBEY0lTNmZ1R0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1_ddur0GchESHBEY0lTNmZ1R0U/view?usp=sharing

