
 3 

 

 מאטיסלראותם"  שרוצה למי מקום בכל פרחים ישנם" .1
 לחטיבה העליונה יועדמ
פרידה מהכיתה מבט לאחור על השנה שחלפה לקראת  – המורה, מציגה את נושא השיעור

 היציאה לחופשת הקיץ.  עםומבית הספר 
לה חלפה שנה, גדלתם, התפתחתם, משהו בכם עברה  - עבודה אישית במליאה –פתיחה 

ין בפניכם סרטון ראקיחד. מזמינה אתכם היום לבדוק זאת  –השתנה ואולי לא... לא יודעת 
ולאורכו אשאל אתכם שאלות של התבוננות עצמית וחשיבה אישית. הקשיבו לשאלות, הביטו 

 .קשיבו לליבכםבעיקר הבתמונות וחישבו על נושאי השאלות שאני מציעה, אבל לא רק... 
, או "FLOWER BLOOM BEFORE YOUR EYES" –את הסרטון  תחילה להקריןהמורה מ

אתם מוזמנים להתבונן  -ומזמינה את התלמידים  "פרחים נפתחים" -את הסרטון 
בסרטון שלפניכם ולחשוב, תוך כדי הסרט על כל אותם דברים שהשתנו בכם 

  -שואלת שאלה המורה עשר שניות מדי כ ,השנה

 ?מה למדתם על עצמכם השנה 

 בכם מה נפתח? 

  ?איזה נושא שלמדתם השנה בבית הספר השפיע עליכם  

 ם להרגיש חכמים, מה מהדברים שלמדתם השנה בבית הספר גרמו לכ
 מסוגלים?

 להרגיש לכם גרמו הספר בבית השנה שלמדתם מהדברים מה 
 לא מסוגלים?, מבולבלים

  תחום אתם מרגישים שהתחזקתם?באיזה 

 ?באיזה תחום אתם מרגישים שנתקעתם 

 ?איזו מתנה השנה האחרונה העניקה לכם 

 ?מה בתוככם פרח השנה 

 
התלמידים שקופית עם השאלות ששאלה.  המורה מקרינה ברקע –משסיימו, עבודה בזוגות 

מחשבה אחת או יותר שתפו זה את זה במסתדרים בזוגות לפי מקום הישיבה. 
 ה בכם לגבי עצמכם, בהשראת הסרטון והשאלות.תעלש

 
  –חזרה למליאה 

 ?סביר להניח  אילו רגשות צפו בכם תוך כדי הסרטון והשיחה בעקבותיו(

שיעלה מנעד רגשות החל מגאווה ושמחה וכלה בהחמצה ואכזבה ובתווך עצב 
 וגעגוע, תקווה וגאווה, בושה וסיפוק...(

  תקופות של פרידה וסיום. הרגשות השונים שתיארתם מאפיינים
 מניסיונכם, איך אתם מתמודדים עם מצבי פרידה?

 ?למי קשה עם פרידות? מדוע 

 ?מה עוזר לכם? מה הסגנון שמאפיין אתכם 

  בסוף שנת לימודים, בעבר מי רוצה לספר על פרידה משמעותית שחווה
 היה כה משמעותי עבורו?בפרידה מה היה שם, ממי נפרד ומה 

 האנשים שסביבכם בזמן הפרידה?מה אתם צריכים מ 

 ?מה חשוב לכם לומר לאנשים סביבכם בזמן פרידה 
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https://www.youtube.com/watch?v=LjCzPp-MK48
https://www.youtube.com/watch?v=3dJ_jl5XQII

