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...ַמְתִחיִליםֶשֲאַנְחנּוִלְפֵניֶרַגע

!ָקרֹובְלַהְרִגישָלֶכםֶשְיַאְפֵשרֵמָרחֹוקַחִייםִכּׁשּוֵריעּורִשִׁ▪

?ִמְסַתְדִריםַאֶתםֵאיְך–ֲחָדָשהִשְגָרה▪

ָלנּוֶשֵישְוַהְיכֹולֹותַהכֹוחֹות :ַחִייםִכּׁשּוֵריֵישְלֻכָלנּו▪
ִבְפִנים

ְךיֹוְצִאים רֶּ !!!ַלדֶּ



?ַהיֹוםִנְלָמדָמה

ְלַהֲחִליטָלּהְוַנֲעֹזרְלַהֲחִליטֶשִהְתַקְּׁשָתהִליטלַעלִסּפּורִנְקָרא•

ַגםשַמְשִּפיעֹותַהְחָלטֹותְוַעלָעֵלינּוַרקשַמְשִּפיעֹותַהְחָלטֹותַעלִנְלַמד•

ֲאֵחִריםַעל

ְלֵהיָעֵזרִנָתןּוְבִמיּוַבמהַהְחָלטֹותְלַקֵבלָלנּוָקֶשהָבֶהםַמָצִביםַעלַנֲחֹשב•

ִבְקָצָרהַהִּׁשיעּורֶאתְנַסֵכם•



?לִשיעּורְלָהִביאָמה



תִליטל ֵביתלֹוֶמֶדתִהיא ,7בַּ ִכָתה "ֳאָרִנים"ֵסֶפרבְּ .'בבְּ

ִליטל ִליטָקֶשהלְּ חְּ הַּ ָמהלְּ ָעצְּ ִעִתים .בְּ רֹובֹותלְּ תְְּּשֹוֶאֶלתִהיאקְּ אַּ

-ִאָמא איָמה" דַּ שִליכְּ בֹּ איחֹוֶשֶבתאתָמה" "?ִללְּ דַּ לִלישכְּ  ,"?ֶלֱאכֹּ

איחבָרהֵאיֶזה" דַּ ֵקרִליכְּ בַּ ֶקֶשת "?לְּ בַּ ֲחִליטֵמִאָמאּומְּ .ֲעבּוָרּהֶשתַּ

ֶשִליטלֶאָחדיֹום ָתהכְּ רֶשִאָמאָרצְּ ֲעזֹּ ִליטָלּהתַּ חְּ הַּ ִאםלְּ ָלֶלֶכתהַּ

יֹום טלחּוגָלֶלֶכתאֹוחבָרהֶשלְֶֻּהֶלֶדתלְּ ֹּאִאָמא ,ָבלַּ ָתהל ָלּהָענְּ

ֵטֵלפֹון ָתהִליטל .בַּ ִריָכהָהיְּ ֵבלצְּ קַּ ָלָטהֶאתלְּ החְּ דהַּ בַּ .לְּ

ָמשִליטל ָטהמַּ בְּ לַּ ד :ִהתְּ ֹּאִהיאֶאָחדִמצַּ ָתהל ָתּהָרצְּ עֶשֲחֶברְּ ִתָפגַּ

ִגיעְַּּלֹּאִאם יֹוםתַּ ֻהֶלֶדתלְּ ד ,הַּ ִניִמצַּ עֹודשְּ ֵיםָשבּועְַּּבְּ קַּ עִמתְּ מֹופַּ

ָעֶליהְָָּבלט יֹותוְּ מֹוָפעמּוָכָנהִלהְּ .לְּ

...ִליטלַעלַהִסּפּורִעםַנְתִחיל



:ֶאְפָשרּויֹותְשֵתיעֹוְמדֹותִליֶטלִבְפֵני

לטחּוג בָּ ת תיֹוםְמִסבַּ דֶּ לֻהלֶּ שֶּ

ה חברָּ הַּ



ָהֶאְפָשרּויֹותְשֵתיִמֵביןְלַהְחִליטְלִליטלְועְזרּוָחֵבראֹוִמְשָּפָחהְבֶבןֵהיָעְזרּו

ֵמחְַּּ• שַּ חבָרהֶאתלְּ הַּ

ֵכיףֶזהֻהֶלֶדתיֹום•

ָגש• ֵדיָכלִעםִמפְּ ִכָתהיַּלְּ הַּ

ָבר• ָתָנהָקִניִתיכְּ מַּ

ָקרֹוב• מֹוָפעֵישבְּ

דִליָחשּוב• מֹּ ָהִרקּודֶאתִללְּ

מֹורה• בֵלטהַּ ֶקֶשתלַּ בַּ מְּ

ִגיעְַּּ ָכלֶשנַּ ָגִשיםלְּ ִמפְּ הַּ

דאֹוֶהֶבתֲאִני• קֹּ ִלרְּ



ֵמחְַּּ• שַּ חבָרהֶאתלְּ הַּ

ֵכיףֶזהֻהֶלֶדתיֹום•

ָגש• ֵדיָכלִעםִמפְּ ִכָתהיַּלְּ הַּ

ָבר• ָתָנהָקִניִתיכְּ מַּ

ָקרֹוב• מֹוָפעֵישבְּ

דִליָחשּוב• מֹּ ָהִרקּודֶאתִללְּ

מֹורה• בֵלטהַּ ֶקֶשתלַּ בַּ מְּ

ִגיעְַּּ ָכלֶשנַּ ָגִשיםלְּ ִמפְּ הַּ

דאֹוֶהֶבתֲאִני• קֹּ ִלרְּ

ָהֶאְפָשרּויֹותְשֵתיִמֵביןְלַהְחִליטְלִליטלְועְזרּוָחֵבראֹוִמְשָּפָחהְבֶבןֵהיָעְזרּו



ֲאֵחִריםַעלְוַגםָעֵלינּוַגםשַמְשִּפיעֹותְוַהְחָלטֹותָעֵלינּושַמְשִּפיעֹותַהְחָלטֹות

ֶשֲאִני ֲחִליטכְּ מַּ / ִפיעְֲַּּאִניה שְּ מַּ :ה/

ל ְצִמיעַּ לעַּ ֲאֵחִריםעַּ



ָעֵלינּוַרקשַמְשִּפיעֹותַהְחָלטֹות

:ְלָמָשל .ַהְחָלטֹותַמֲחִליִטיםֲאַנְחנּויֹוםְבָכל

ֵאיֶזה עבְּ ֵדית/בֹוֵחרֲאִניֶצבַּ כְּ

עְַּּ בֹּ ִציּורֶאתִלצְּ ?הַּ

בֹּשת/בֹוֵחרֲאִניָמה ?ִללְּ ֲאִניֵסֶפרֵאיֶזה

רֹּאת/בֹוֵחר ?ִלקְּ

טֹות ְחלָּ ְשִפיעֹותֵאלּוהַּ קמַּ ֵלינּורַּ עָּ



ָעֵלינּוַרקשַמְשִּפיעֹותַהְחָלטֹות

ן1. ִני/תֵּ ָמהתְּ גְּ ָלָטהדֻּ ַהחְּ ִפיָעהלְּ .ָעליךַרקשַמשְּ

בי/ָכתוב2. תאֹוָתּהציירי/ַציראֹוִכתְּ רֶּ בֶּ .בַמחְּ



ָעֵלינּוַרקשַמְשִּפיעֹותַהְחָלטֹות

ן1. ִני/תֵּ ָמהתְּ גְּ ָלָטהדֻּ ַהחְּ ִפיָעהלְּ .ָעליךַרקשַמשְּ

בי/ָכתוב2. תאֹוָתּהציירי/ַציראֹוִכתְּ רֶּ בֶּ .בַמחְּ



ָעֵלינּוַגםשַמְשִפיעֹותְמַקְבִליםשֲאַנְחנּוַהְחָלטֹותיְֶּשָנן

:ְלָמָשלֲאֵחִריםַעלְוַגם

ֲאֵחִריםַעלְוַגםָעֵלינּושַמְשִּפיעֹותַהְחָלטֹות

ִאם ֵתףֲאִניהַּ שַּ ֶתֶפת /מְּ שַּ מְּ

ָחקה/ָחֵבר ִמשְּ ?בְּ

ִאם עֹוֵזרֲאִניהַּ / ת

ָחֵבר /לְּ ֶשהה קַּ ֶשִמתְּ

ִשעּור ?בְּ

ִאם ת/עֹוֵזרֲאִניהַּ

לֹות טְּ מַּ ִיתבְּ בַּ ?הַּ



ָהַאֵחרַעלאֹוָעַליְלַהְשִּפיעִַׁשֲעׂשּויֹותַהְחָלטֹות

ֵתףלֹּא שַּ ָחֵברלְּ

ָחק ִמשְּ בַּ
ֵתף שַּ ָחקָחֵברלְּ ִמשְּ בַּ

ר ֲעזֹּ ֲעבֹודֹותלַּ ִיתבַּ בַּ ֵחקהַּ שַּ ֶפֶלאפֹוןלְּ בַּ

ר ֲעזֹּ ֶיֶלדלַּ ֵחרלְּ אַּ

ָרהֶשָזקּוק ֶעזְּ לְּ אֹו

אֹו

אֹו

ּדּוע ?מַּ

ֵּדם קַּ תִמתְּ ֲעבֹודַּ בַּ

ִכָתה ֶשִליהַּ

ר רּויֹותְשֵתיֵביןבחַּ ְפשָּ ְסֵבראֶּ תוהֶּ אֶּ

יָך הלבןְבִחירֹותֶּ חָּ ֵבראֹוִמְשפָּ .לחָּ

ּדּוע ?מַּ

ּדּוע ?מַּ



ָהַאֵחרַעלאֹוָעַליְלַהְשִּפיעִַׁשֲעׂשּויֹותַהְחָלטֹות

ֵתףלֹּא שַּ ָחֵברלְּ

ָחק ִמשְּ בַּ
ֵתף שַּ ָחקָחֵברלְּ ִמשְּ בַּ

ר ֲעזֹּ ֲעבֹודֹותלַּ ִיתבַּ בַּ ֵחקהַּ שַּ ֶפֶלאפֹוןלְּ בַּ

ר ֲעזֹּ ֶיֶלדלַּ ֵחרלְּ אַּ

ָרהֶשָזקּוק ֶעזְּ לְּ אֹו

אֹו

אֹו

ּדּוע ?מַּ

ֵּדם קַּ תִמתְּ ֲעבֹודַּ בַּ

ִכָתה ֶשִליהַּ

ר רּויֹותְשֵתיֵביןבחַּ ְפשָּ ְסֵבראֶּ תוהֶּ אֶּ

יָך הלבןְבִחירֹותֶּ חָּ ֵבראֹוִמְשפָּ .לחָּ

ּדּוע ?מַּ

ּדּוע ?מַּ



ֲהקֹורֹוָנהְנִגיףִבְתקּוַפתַהְחָלטֹותַקָבַלת

ְצִריִכיםְוָאנּוֲהקֹורֹוָנהְנִגיףִעםִמְתמֹוְדִדיםָאנּוזֹוִבְתקּוָפה

ַהִאם-ְלָמָשל .ְלַקֵבלְרִגיִליםָהִיינּוֶשלֹאַהְחָלטֹותְלַקֵבל

אֹו ,ַהֲחֵבִריםִעםְלַׂשֵחקַהִמְׂשָחִקיםְלִמְגַרשָלֵצאת

?ַבַבִיתְלַׂשֵחקְלִהָּׁשֵאר

?ֵאלֶּהְבָיִמיםַלֲעׂשֹותָנכֹוןָמה

ןי/קרא .ִעמֹוי/ְוִהְתַלֵבטִמְשָפָחהְלבֶּ

ֵאר ִיתְלִהשָּ בַּ בַּ

רָחשּוב• מֹּ ִלשְּ

ל ִריאּותעַּ בְּ הַּ

עָצִריְך• ִהָשמַּ לְּ

ָחיֹות נְּ הַּ לַּ

ֵצאת ןלָּ ְלגַּ

ֲעשּוִעים שַּ

ֲעֵמם• שַּ ִיתמְּ בַּ בַּ

יֹותרֹוָצה• ִלהְּ

ֲחֵבִריםִעם



ֲהקֹורֹוָנהְנִגיףִבְתקּוַפתַהְחָלטֹותַקָבַלת

ְצִריִכיםְוָאנּוֲהקֹורֹוָנהְנִגיףִעםִמְתמֹוְדִדיםָאנּוזֹוִבְתקּוָפה

ַהִאם-ְלָמָשל .ְלַקֵבלְרִגיִליםָהִיינּוֶשלֹאַהְחָלטֹותְלַקֵבל

אֹו ,ַהֲחֵבִריםִעםְלַׂשֵחקַהִמְׂשָחִקיםְלִמְגַרשָלֵצאת

?ַבַבִיתְלַׂשֵחקְלִהָּׁשֵאר

?ֵאלֶּהְבָיִמיםַלֲעׂשֹותָנכֹוןָמה

ןי/קרא .ִעמֹוי/ְוִהְתַלֵבטִמְשָפָחהְלבֶּ

ֵאר ִיתְלִהשָּ בַּ בַּ

רָחשּוב• מֹּ ִלשְּ

ל ִריאּותעַּ בְּ הַּ

עָצִריְך• ִהָשמַּ לְּ

ָחיֹות נְּ הַּ לַּ

ֵצאת ןלָּ ְלגַּ

ֲעשּוִעים שַּ

ֲעֵמם• שַּ ִיתמְּ בַּ בַּ

יֹותרֹוָצה• ִלהְּ

ֲחֵבִריםִעם



בָעֵלינּו כֹּ לִלרְּ נִַּיםעַּ ָּדהִעםאֹופַּ סְּ .קַּ

ָלֵצאתִאםִלְבֹחרָיֹכְלנּוֲהקֹורֹוָנהִהְתַּפְּׁשטּותִבְתִחַלת
ְוִלְשֹמרַבַבִיתְלִהָּׁשֵארָעֵלינּוֵאלּוְבָיִמים ,לֹאאֹוֵמַהַבִית

.ְקרֹוֵבינּוּוְבִריאּותְבִריאּוֵתנּוַעל

ָמא ֻדגְּ :לְּ

ע יֹותִנשמָּ ְנחָּ הלהַּ יּותְונְגלָּ ְחרָּ ֵפינּואַּ ֵפיְכלַּ ּסֹוְבִביםּוְכלַּ נּוהַּ .אֹותָּ

ַהסֹוְבִביםְוַעלָעֵלינּושּׁשֹוְמרֹותְלַהְנָחיֹותְלִהָּׁשַמעְוָעֵלינּוְבִחיָרהָלנּוֵאיןְלִעִתים



ָעִמים ֲחִליטָלנּוָקֶשהִלפְּ הַּ לְּ

בּו ָפָחהֶבןִעםחשְּ לִמשְּ ָצבעַּ ָלֶכםָהָיהֶשבֹומַּ

ֲחִליטָקֶשה הַּ לְּ - /ציָיר כתובאֹוי / ֶבֶרתי חְּ במַּ



ָעִמים ֲחִליטָלנּוָקֶשהִלפְּ הַּ לְּ

בּו ָפָחהֶבןִעםחשְּ לִמשְּ ָצבעַּ ָלֶכםָהָיהֶשבֹומַּ

ֲחִליטָקֶשה הַּ לְּ - /ציָיר כתובאֹוי / ֶבֶרתי חְּ במַּ



?ְלַהְחִליטה/ַמְצִליחְִַׁכֶשֲאִניה/ַמְרִגישֲאִניֵאיְך

ָחה ִשמְּ

ָלָחהִספּוק צְּ הַּ

ֲהָבה אַּ

ֶעֶצב

שּותֲהָנָאה גְּ רַּ ִהתְּ



?ּוְלַהֲחִליטִלְבֹחרָלנּוְכֶשָקֶשהַלֲעׂשֹותְיכֹוִליםֲאַנְחנּוָמה

ב חשֹׁ -לַּ

ָשרּויֹותָמה .1 ?ֶשִליָהֶאפְּ

ָלָטהָמה .2 חְּ הַּ כֹוָנההַּ נְּ ִביםוֲַּעבּורֲעבּוִריהַּ ּסֹובְּ ?אֹוִתיהַּ

ֵזר הּוְלֵהיעָּ סֹוֵמְךשֲאִניבִמישֶּ / כֶּת יוסֹומֶּ לָּ עָּ .



נּו• כֹוִליםֲאנַּחְּ ֵבליְּ קַּ ָלטֹותלְּ חְּ ֵמנּוהַּ צְּ עַּ .בְּ

ָלטֹותֵיש• חְּ ִפיעֹותהַּ שְּ ֵישָעֵלינּוֶשמַּ ָלטֹותוְּ חְּ ִפיעֹותהַּ שְּ םֶשמַּ לגַּ .ֲאֵחִריםעַּ

ָעִמים• ֵבלָקֶשהִלפְּ קַּ ָלטֹותלְּ חְּ .הַּ

ֶשָקֶשה• ֵבלכְּ קַּ ָלטֹותלְּ חְּ ָשרהַּ בֶאפְּ ֲחשֹּ ָשרּויֹותָמה-לַּ ֲאִניָמה ?ֶשִליָהֶאפְּ

ֲחִליטבֹוֵחר     ?ּומַּ

ָשר• ֵהיָעֵזרֶאפְּ ִמיֶשהּולְּ ִכיםֶשָאנּובְּ ֵדיָעָליוסֹומְּ ֵבלכְּ קַּ ָלָטהלְּ חְּ .הַּ

ִעִתים• ִחיָרהָלנּוֵאיןלְּ ָעֵלינּובְּ עוְּ ִהָשמַּ ָחיֹותלְּ נְּ הַּ רֹותלְּ ֶששֹומְּ

לָעֵלינּו עַּ ִביםוְּ ּסֹובְּ .הַּ

ּוְמַסְכִמיםְמַסְיִמים



...ְלִסּיּום

ָקרֹובְלַהְרִגישֶאְפָשרמָרחֹוקַגם▪

ְלַבדִנְשָאִריםלֹא▪

ָעֵלינּוֶשעֹוֵברְבָמהְמַשְתִפים ,ֶקֶשרַעלשֹוְמִרים▪
ַבֲאֵחִריםּוִמְתַעְנְיִנים

!ַהָבאַחִּייםִכּׁשּוֵריְבִשיעּורִנָפֵגש



ישראלמדינת

החינוךמשרד

בשידורשצפיתםתודה
מטחע״יהחינוךמשרדעבורהופק

:איורים

Shutterstock.com 

pixabay.com


