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 כתמים של אהבה  :הקצר מערך שיעור בעקבות צפייה בסרט

https://www.youtube.com/watch?v=S4U_p9va_Rk&t=8s 

 :רקע

 הדדיתערבות  פדיהך הינו ערבות הדדית. ע"פ ויקיושא השנתי אשר נבחר על ידי משרד החינוהשנה הנ
למעשה , ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל. אחריות של הקהילה כלפיי כל אחד מחבריה נההי

תחת  כלליםשים בטבעיות אחד כלפיי השני נוהיא חלק מחיינו ופעולות שונות שאנחנו ע ערבות הדדית
 ובר בערך בעל חשיבות אישית וחברתית אינה תמיד מובנתההבנה כי מד. בות הדדיתרההגדרה של ע

   מאליה.

של  להבין את החשיבות ו יודעים על ערבות הדדית וחשיבותה? האם הם מצליחיםמה התלמידים שלנ
ואיך ניתן   דית על חייהם ? דחוו/ היו נוכחים להשפעת הערבות הההתנהגות ערכית שכזו? האם הם 

   והכיתה. תלי בית הספר וכ ה ביןלהעצימ

הכוונה היא  .ההתנהגות שלהם בהיבט החברתי כוחעים לם מודנם שלנו לעיתים איהתלמידים הצעירי
נה הב לקיחת יוזמה ועזרה למי שמתקשה :ריות חברתיתבמובן של אח שלהם תלכוח ההתנהגות החיובי

 בכל אלה יש את היכולת לבנות ולשפר את-ה אקטיבי למעןעשיית מעשו ,ואמפתיה למצבו של האחר
  .האישית וברמה הקהילתית בכללספר ברמה ים בבית הדתלמיה איכות חייהם של כל אחד מן

שצפים לרוב, הדברים  בו לאורך כל השנה.הוא קריטי והנטייה היא להתעסק  כיתתינושא האקלים ה
 כיוון החיובילשנות את השיח לת האלטרנטיבה ובמערך זה אנו מציעות א. ילייםבהקשר זה הינם השל

למעשה זו דרך . ה/כל תלמידהחיוניים לון יטחהב ותחושת דדית, הערבות ההך להעצים את הקשריםובכ
 .ליותשל התנהגויות שלייותר למניעה  ואפקטיבית חיובית ,חדשה

 

 . 'ו-'ב כיתות ילמידת : יעדסיית אוכלו

 
 מטרות :

 תוכני, רגשי ומעשי בנושא של ערבות הדדית שיח  •

 כיתתי צר שיח חיובי יותר בנושא של אקליםייל •

 ולאחריות החברתית שיש לכל אחד מהםכוח דעות לאת המוהתלמידים  לפתח בקרב •

 האחרן ידים לעשיית פעולות אקטיביות למעלעורר את התלמ •

 

 : מערך השיעור

 שמש אסוציאציות תחת ההגדרה: 

 

  ת הדדיתערבו

 

 

 

 
 ערבות הדדית

http://www.z-ofakim.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=S4U_p9va_Rk&t=8s
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 הסרט. הקרנת 

 ,תלמידבמהלך הצפייה ב: קבוצה ראשונה תתמקד )צפייה מונחית: לחלק את הכיתה לשתי קבוצות
  בכיתה כקבוצה(. תמקדשנייה תקבוצה 

 

 :הראשונה לאחר הצפייה לדיון שאלות

  ?מה ראינו בסרטון .1

 ן?הרגשתם לאחר הצפייה בסרטו איך .2

 ? בהתנהלות שלו מול הכיתה מה התלמיד היה יכול לעשות אחרת קבוצה ראשונה: .3

 ?ידבהתנהלות שלהם מול התלמ ם לעשות אחרתחברים לכיתה היו יכוליקבוצה שנייה: מה ה .4

 שלא נאמר בהתחלה בשמש האסוציאציות-שג ערבות הדדיתמה ניתן להבין מהסרט על המו .5
 .(םשני הצדדי יש צורך בשיתוף פעולה שללהתמקד בכך ש)

 

 סיום השיעור:ל אופציונאליות ילויותפע

 דיתאיך להעצים את הערבות ההד דיםם כל אחד מן התלמיה כיתתית עליה יחתוניתן לכתוב אמנ .1
 ת והן במישור האחריות הכיתתית.אישיהאחריות ה שורבכיתה. הן במי

 הבאה לידי ביטויחולה במחלה  ,, ארזילד שלההש רותי גאוןל ע כתבהלהציג לתלמידים את ה .2
רותי מספרת איך היו צוחקים על ארז ועל  . (מצורף קישור) ובאיברים הפנימיים העורעל  שומותב

שלה עם ארז  עם תמונה ותי פירסמה פוסטהם היו מקבלים מאנשים. רגובות הלא נעימות שהת
גרם לאנשים שונים בהם מפורסמים רבים  הפוסט ת.שומוה פלאחר שהיא ציירה על פניה וגו

ההירתמות של כל כך הרבה . בעקבות המקסים ארזלצייר כתמים על פניהם ולהזדהות עם 
היווה הזה והסיפור יב אליו אחרת חלו להג, אנשים ברחוב הורסםלהיות מפ ך, ארז הפאנשים

   .(יותר לגדולים םאימת) עבור אנשים רבים, לקבלת האחר ולכוחה של הערבות ההדדיתהשראה 

https://www.youtube.com/watch?v=aaigEFP7_nU -סרטון של ארז 

https://www.youtube.com/watch?v=qVmlkOsa6_U - 8:33מדקה 

 :הרציונל

חוזרת ונשנית ע"י המבוגרים ה כותרת /סיסמא ןעיממידים הצעירים תלרוב מהווה עבור ה ערבות הדדית
 לא הם ךא תבכלליו ה הכוונה שלההם מבינים מ. ת וביישוםבם ללא התעמקות אמיתית במשמעוסבי

א ערך נשאר תחת הסיסמ. ובכך הת שלהםהיום יומי יחים להשליך את הערך על המציאותמצל תמיד
ן געים בו. במערך זה אנו מביאות סרטוכך שהם מבטאים את הערך הזה או מנגד פועת להד תינתנ מבלי

ים פורט את המרכיב רךהמעבעזרת השאלות המנחות . ערבות הדדיתמחיש את המושג והערך מ ראש
  ל ערך זה. ש יםיעשיים והאקטיבהרגשיים, המ

 
ת עור הגורמת לכתמים חולה במחל נראה ילד אשר צולם והופק ע"י תלמידיםבסרט שלפנינו אשר נכתב, 

חבריו לכיתה  ר את המחלה מחבריו ע"י בגדים ארוכים המסתירים את עורו.על גופו. בתחילה הילד מסתי
, הן צאות פתק בו נכתב על המחלההצלחה. בנות כיתתו מולא מה קורה לחברם אך למנסים להבין 

רק כאשר באחד חברם. תעים מניות ונררות לשאר החברים לכיתה. החברים מגיבים בקיצומספ
הכיתה  לותיהםלענות על שאו בפני הכיתה ולספר על המחלה שלומחליט לעמוד  השיעורים התלמיד

 הערך של ערבות ההדדית. לעשות מעשה ולהראות לו כי מתקיים בניהם מחליטה 

http://www.z-ofakim.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=aaigEFP7_nU-סרטון
https://www.youtube.com/watch?v=qVmlkOsa6_U
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יכים בערך ערבות הדדית. שני הצדדים צרסרט זה ממחיש לנו ולתלמידינו את החשיבות של האמון 

קיומה של  .מנת לקיים את הערך על , חייבים לחוש הדדיותלהרגיש בטוחים במערכת היחסים בניהם
מיד/ה ת התלשהיא מתקיימוכ ,היא קריטית לתחושת הביטחון של כל תלמיד ותלמידהדית דרבות הההע

  הייחודיות שלהם לידי ביטוי.ואת  מרגישים בטוחים להביא את עצמם
  

 ם,ילדים שונים וייחודיי. בכיתה נמצאים ינה קבוצה מורכבתבחיים האמיתיים הה הן בסרט והן הכית
 מודעות של כלת בתוך הכיתה מחייבית דדערבות ההה ,שהלמע .קשרים שונים בין הילדים בקבוצהו

קשר כל תלמיד/ה בנפרד וההייחודיים שלו עם גלים המתקיימים במקביל: הקשרים למספר מע  תלמיד
  ."הקבוצה"שלו עם 

 
שהתלמידים מתעסקים בנושא ומעניקים לו ממחיש ה כי הסרט הוא פרי יצירתם של תלמידים, העובד

כיביו השונים: למר וולקשרי חינוך הוא לתווך להם את הנושא המקום שלנו כאנשחשיבות. עם זאת, 
  שאר בגדר סיסמא.יכך שלא י -הרגשי, המחשבתי והמעשי

 
 

 נפלא ומפרה ורלכם שע ותמאחל
 ליקים ודנה פרייזינגראאורית 

 ות אופקיםרת וצוופיקי תקשקבוצת א
    03-9369475         052-8898900     
 
 
 

http://www.z-ofakim.co.il/

