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 Take me home  :ןומערך שיעור בעקבות צפייה בסרט

https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc 

 רקע:

ר חברים להכי הזדמנות (בעיקר עבור אלה החווים מעברים) מן התלמידים חלקעבור  מהווה תחילת שנה
ועם זאת רצון להתבלט  וביתחיסקרנות והתרגשות ה ו מכילגלים חדשים. ההזדמנות הזמעוליצור חדשים 

 נטיות של אותו תלמיד/ה.תור לא תואמת את האאשלעיתים מתבטא בהתנהגות אשר  ולמצוא חן

ם ילדיהואת  ,בוחנים אחד השני, מנסים להבין את המרקם החברתי, את מקומםבתקופה הזו התלמידים 
הנכונים  חבריםחנו יודעים מי האיך אנ על פי מה אנחנו בוחרים את החברים?. סביבםו הייש שהם רוצים

אך כאנשי חינוך  השאלות הללו הן לא תמיד מודעות -דברים שחשובים לנו?ב לנותואמים  אשר עבורנו
רה שיש להיבט לנוכח החשיבות האדי ,בעיקר .עים להגיד שהם מעסיקים את התלמידים שלנואנו יוד

 ילאים הצעירים. גב החברתי

תלמידים ולעזור להם להבין כול לעורר את הבאמצעות סרטון אנימציה קצר י פתוח בנושאכנה ושיח 
תת להם את ההרגשה לך השיח חשוב במהל .החברתיהיבט של המצב יהם במה שעובר עלקבל את ול

  ר ברמה הזו.ם פחות מדובהללו שלרוב השיח עליהשניתן לדבר גם על הדברים 

למקרה זה יש יתרונות וחסרונות. חיות הן במוקד הסרטון. האנימציה הנוכחי שצירפנו ה טוןבסר
"חינוכי" הבא להעביר להם מסר על עולמם ועל כן , כסרטון ים אינם מפרשים את הסרטוןהילד :נות והיתר

 ת הרגשות המתעוררים תוך הזדהות עם דמויות החיות בסרטון ולפיכך לאמאפשרים לעצמם לחוות א
אינו  ן אנושיות אלא חיות,אינשבו הדמויות  מציהאניסרטון הת שיפוטיות/ ביקורת. החסרונות: מתקיימ
המורה.  התעמקות בתיווך, ולכן דורש לחייהם האישייםם של התלמידי ישירה השלכהמאפשר בהכרח 

     שר אין השלכה מכוונת וישירה המסרים מחלחלים ומצליחים לגעת. גם כא, זאתעם 

 . 'ד-'א כיתות ילמידת : יעדסיית אוכלו

 
 מטרות :

 . וא חןמודעות את הנורמטיביות ברצון ובניסיון למצות ללהעל •

שהם  את החברים והתלמידים חריםבובו הם בדוק עם עצמם את האופן דד את התלמידים ללעו •
  סביבם רוצים שיהיו

 ט החברתי טיבה בכל הנוגע להיבפרספקהרחיב את הל •

 תרגשי רר את התלמידיםלעו •

  לפתח שיח בנושא שלרוב אינו מדובר •

 

 : מערך השיעור

 ה מכיוון שמדובר בסרטון קצרההמלצה להראות את הסרטון פעמיים הינפעמיים: להקרין את הסרטון 
ייה אשר מקבלת , צפ. כאשר מסתכלים בצפייה שניהרשמות ראשוניתראשונה ישנה רק התשבצפייה 

 .וח המסר מהסרטוןכבסיס לפענהיא מהווה , הנחייה למה יש לשים לב

  שונה:עם ראפ וןלהקרין את הסרט

 :הראשונה לאחר הצפייה לדיון שאלות

 איך אתם מרגישים לאחר הצפייה בסרטון? .1

http://www.z-ofakim.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc
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ם לב להתנהגות של הכלבים תלמידים לשיצפיה מונחית: לבקש מה) ן את הסרטון פעם שניהלהקרי
 (האחרים

 :הראשונה לאחר הצפייה לדיון שאלות

 ?ןמה ראינו בסרטו .2

 ע?ין הדמויות בסרטון הזדהיתם ומדועם מי מב .3

 פציפי בו היא בחרה?הילדה בחרה לקחת את הכלב הס בסוף הסרטון מדוע לדעתכם .4

שהכלבים הרגישו שהם ם יכולים לחשוב על סיטואציה בחייכם בה הרגשתם כמו תהאם א .5
 רוצים למצוא חן?  /צריכים

 .(מאפיינים חשובים לכם בבחירת כלב /אילו תכונותם )איזה כלב אתם הייתם בוחרים לעצמכ .6

לשני על הדברים התחלק לזוגות ושכל אחד יספר לבקש מהתלמידים ל הצעה לפעילות:
מהערכים בחברים שלהם?  ם הערכים שחשובים לו/ להשחשובים לו בבחירת החברים. מה

 השנה. ךכל אחד מכין את הרשימה שלו שתלווה אותו לאורהללו 

 :הרציונל

ב כאשר עולה השיח בהקשר לרו .היבט החברתילונה בות עליו מעניקים חשינהתלמידים הצעירים של
רך השיעור הנוכחי מע דות חברתיות וכדומה.מעמ, ת האחרות, קבלמניעת חרמהזה הוא נסוב סביב 

יים פחות קיצוניים ויותר נורמטיבאשר מתמקד בהיבטים ה ההתלמידים לשיח מעט שונאת מזמן 
  . ים על כל תלמיד/השעובר

האם / איך אני  חברים שלי?איך אני בוחר את ה? חןי למצוא ך אני רוכש חברים? מה אני עושה כדאי
אלו הן כמובן שאלות  התלמידים. לכסיקות את אלו שאלות אשר מע -י?החברות טובה ונכונה ליודע ש

  את המקום. ןלהשובות להמשך ויש לתת , נורמטיביות וחומגבשות את העצמי מפתחות

מנסים  במקלט הכלבים. כלבלאמץ  קלט לכלביםשלפנינו נראית ילדה מגיעה למון האנימציה הקצר בסרט
מסתכלת על הכלב היפה או זה שמנסה דה מתלבטת והיל .העל ידבחרו ם יעל מנת שהה נילמצוא חן בעי

ת כל אחד מן נו אשמעורר את ליבה. הילדה מסמלת עבורכלב בסוף היא בוחרת בלהצחיק אותה ו
 לעצמו מיהם החברים שיהיו מסביבו.התלמידים שמתחיל את השנה ומנסה לבחור 

של התלמידים. המיפוי הזה להוות עבור המורה מיפוי רגשי/ חברתי ו ביכולת שליש כוח הנוכחי מערך ל
ת ליצור חיבורים חיוביים ומחזקים, לבחור נכונה קבוצועם התלמידים של המורה  ר המשך עבודהשיאפ

   וכדומה...
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