
 

 

 ז'-מתאים לגילאי ה'

 מטרת הפעולה:

 א. החניכים ילמדו להכיר בערך עצמם ולהעריך את החיים שלהם, יבינו שהחיים שלהם טובים ב"ה.

 ב. החניכים יבינו שאין צורך לעשות השוואות בין אנשים, כל אחד ומה שיש לו.

 מבנה הפעולה:

 א. מי הכי מאושר?

 ב. דיון

 מי יותר עני? -קטעג. 

 ד. סיכום

 מהלך הפעולה:

 (1נספח)מניחים לפני החניכים מספר דפים, ועל כל דף מופיע תיאור של ילד 

 )אפשר להביא אביזרים מתאימים ולהציג את הדמויות(

 דיון:

 איזה ילד לדעתכם הכי שמח ומאושר? -שואלים את החניכים

 תנסו לפתח את הדיון לדיון קצת יותר עמוק. 

 מה אותו ילד הכי מאושר? מה גורם לזה לקרות? איך אנחנו בכלל יכולים לדעת שהוא הכי מאושר?ל

 *נקודה חשובה*

שימו לב שאף תיאור לא יפגע באחד החניכים! תחשבו טוב טוב לפני שאתם בוחרים דמויות 

 מהדוגמאות או שממציאים דמויות כאלה..



 

 

 .כצ'ופר אפשר לחלק אותו גם (2)נספח  מקריאים את הקטע

 סיכום:

לכל ילד יש יתרונות וחסרונות בחיים שלו. אנחנו בוחרים על מה לשים את הדגש.. יכול להיות שהחלטנו 

למשל שטל הכי מאושרת, אבל במציאות היא מרגישה שהחיים שלה הכי 'דפוקים'.. ההורים שלה כמעט 

די בודדה, ואם למשל חשבנו ולא נמצאים בבית, ולמרות שיש לה לכאורה את כל מה שהיא רוצה, היא 

שדוד הכי מסכן ועצוב כי הוא חי בבית קטן וצפוף עם הרבה אחים, לעומת טל לו יש הורים שנמצאים 

 בבית ואחים לצחוק ולשחק איתם, וכן הלאה..

 המטרה שלנו להסתכל על הצד הטוב ביותר של כל דבר.

 הרי בסופו של דבר הכל עניין של הסתכלות ובחירה...

 

 :1נספח 

קומות.. יש לה כלב שאיתה  3משכונת סביון בתל אביב. בת יחידה. יש לה בית ענק!!  11*טל רפאל, בת 

והם החברים הכי טובים. ההורים שלה כל השבוע בעבודה והרבה פעמים בנסיעות של  מהיום שנולדה

ים שלה שבועות שלמים למקומות שונים בעולם. יש לה כל מה שהיא מבקשת, וכולם רוצים להיות חבר

 כי יש לה את המשחקים הכי שווים בעולם...

 

אחיות. הוא הקטן בבית. מעולם לא קנו לו בגד או  5-אחים ו 6מבני ברק. יש לו עוד  10* דוד כהן, בן 

משחק חדש. הוא מקבל הכל מהאחים הגדולים שלו כדי לחסוך כסף. הוא ישן עם אברימי, קובי, יצחקי, 

 טן. הם משחקים ועושים מסיבות וצחוקים כל ערב לפני השינה..נתן, מוישי ובני בחדר מאוד ק

 

אחים ואחיות. הם גרים בקראוון קטן. בחורף  6ממאחז בשומרון. יש לו עוד  14*אלקנה גרינברג, בן 

מאוד קר ובקיץ מאוד חם. הם חיים בחשש יומיומי מפינוי המאחז. הם מרגישים תחושת שליחות להקים 

חלק בציונות אמיתי ומעשית. הדבר שאלקנה הכי אוהב זה את הנופים ישוב בארץ ישראל ולקחת 

 המדהימים שאפשר לראות רק מהגבעה שלהם...



 

 

אחיות והוא הכי גדול. הוא תמיד צריך לשמור על האחיות שלו  5מרמת גן. יש לו עוד  12*נריה הראל, בן 

להם ארוחת צהריים וארוחת  כשההורים שלו לא נמצאים בבית. הם עובדים עד מאוחר ולכן נריה מכין

ערב כל יום. הדבר שהוא הכי אוהב זו ארוחת שבת. שבה כל המשפחה יושבת ביחד לסעודה. יש שירים 

 וסיפורים, ומשלימים חוויות מכל השבוע...

 :2נספח 

אדם עשיר לקח יום אחד את בנו לשהות של לילה בביתה של משפחה ענייה מאוד, במטרה להראות לו 

 אלה שאין להם הרבה כסף לבזבז.את החיים של 

 בחוזרם הביתה, האב שאל את בנו מה הוא חושב על ההתנסות, והאם למד משהו.

 הילד ענה:

 זו הייתה חוויה מאוד טובה, למדתי המון אבא.

למדתי שלנו יש רק כלב אחד ולהם ארבעה, לנו יש בריכת שחיה אבל להם יש את הנחל, לנו יש גג ענק 

 כל הכוכבים והירח, לנו יש מרפסת יפה עם גן גדול, אבל להם יש את היער.ולהם את השמיים עם 

 האב נשאר פעור פה בשמעו את דברי בנו.

 אחר כך הילד הוסיף:

 תודה אבא שהראית לי כמה אנחנו עניים!


