
(ט"י', דברים ל)" ובחרת בחיים"

של חופשד"חממתוך החוברת לעולםאדם מועד פעילות זו מבוססת על הפעילות 

http://meyda.education.gov.il/files/noar/man_season_world.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/PailoyutKitz/hofesh.htm


משימה אישית

כיצד? האם לדעתכם אפשר היה להימנע מהסיכון?

בחופש הגדול של השנה שעברההיזכרו 

בטיחותיבסיכוןנתוןהיהמכיריםשאתםמישהואואתםבולמצבדוגמאתנו

כיצד לדעתכם הוא הרגיש–אם מדובר במישהו אחר ? כיצד הרגשתם במצב זה?



  האם הנתונים בכתבה הפתיעו

הסבירו? אתכם

  אילו גורמי סיכון רלבנטיים יותר

?לדעתכם לבני נוער

  מניסיונכם וממקרים עליהם

האם יש גורמי סיכון  -שמעתם 

?  נוספים שלא מופיעים בכתבה

?מהם

  האם לדעתכם הסכנות רבות יותר

?מדוע? בזמן החופש הגדול

5.9.2017, ז"התשעד באלול "ביynet-עיינו בכותרת הידיעה שהתפרסמה ב

דיון במליאה



בקבוצות

mako ,21.6.2013אתר : מתוך

לפניכם מספר כותרות  

 לכותרותהמכנה המשותף מהו  ?

 דומיםבאופן אישי לאירועים נחשפתם האם?

כיצד אתם מרגישים אל מול מקבץ הכותרות הללו?

mako ,9.7.2017אתר : מתוך

תלמידי ישיבה  , הנערים. במבצע מיוחד לאחר שהתייבשו ונזקקו לסיוע( שישי)נערים שטיילו בנחל אשלים שבנגב חולצו היום 20

בשעות הצהריים כמה מהם התייבשו לאחר שלא צרכו כמות . ערכו סיור בנחל החוצה את הנגב ממזרח למערב, הארץממרכז 

.מספקת של נוזלים והם הזעיקו עזרה

Rotter,16.9.2016מתוך אתר 

30.8.2017,מעריבמתוך אתר 

https://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-cd0e43a23636f31004.htm


 ד"החמבחזון כיצד ערכים אלו באים לידי ביטוי?

רגע למחשבה

 לבני נוער להתנהג לעתים בצורה מסוכנתמה לדעתכם גורם?

מתי התנהגות הופכת למסוכנת?

 בחיים יש לדעתכם הצדקה ללקיחת סיכוניםמקרים באילו?

 האם אדם זהיר הוא אדם פחדן? לאומץ לבמנוגדת בעיניכם האם זהירות?

 את ההתנהגות שלנו במצבי סיכוןלדעתכם לבסס על אילו ערכים אנו צריכים?

בקבוצות



בקבוצות

  בחרו תמרור מבין התמרורים שלפניכם שעשוי לדעתכם לסייע להתמודד עם מצב אחד

בחירתכםהסבירו את . הקודםבשקפים או יותר מאלה שהוצגו 

ניתן להשתמש  , בהם לא מוצבים תמרורים מוחשיים, באילו תחומים נוספים בחיים

תנו דוגמאות? בהשאלה בתמרורים



במליאה

 הקורונה בתחום השמירה על הבטיחות בחופש הנוכחימגיפתאילו אתגרים מזמנת  ?

( אתגרים שנובעים משעות מסך מרובות ועוד, אתגרים בריאותיים)

  כיצד התמרורים שהכרנו יכולים לסייע לנו להתמודד גם עם אתגרים ייחודיים אלה ולקיים

?גם בחופשה הזאת" ובחרת בחיים"

חופשה בצל המאבק בנגיף הקורונה



( א"א ע"שבת ל)..." לעולם אל יעמיד אדם עצמו במקום סכנה"

עמודייסודותעלובנאועולמובראל-האכי,בעולםהנהוגיםהמקריםמןעצמולשמורהאדםצריך..."
עלגדולהאבןתפולשאם,הטבעיחייבכןוכמו,הלהבהמכביןוהמיםשורפתהאששתהיהוגזר,הטבע
חנןהואברוךוהוא.שימות,לארץהגבוההגגמראשהאדםיפולאםאו,מוחואתשתרוצץ,אישראש

מסורשהוא,הטבעכי...פגעמכלהגוףלשמורדעתבעלת,חייםנשמתבאפיוויפח,אדםבניגופות
לבלומקומותינומשכנותינולשמורהתורהתצוונוכןעל...ממנוישמרלאאם,עליופעולתויעשה,בידו

.(ו"תקממצוה,מעקהמצוות,"החינוךספר)"."הנססמךעלנפשותינונסכןולא,בפשיעתנומוותיקרנו

דיון במליאה

:שאלות לדיון

יהיה בסדר"בכללי זהירות ובחובת שמירת הגוף והרכוש ומאמינים ש, לעתים קרובות אנשים נוטים לזלזל בחוקים"  ,

?כיצד מציע ספר החינוך לנהוג כדי להישמר מסכנות לגוף ולנפש". הכל בידי שמים"ש, "לי זה לא יקרה"ש

"(א"ע' כתובות ל(..." )סכנות)ופחים ( צינה)מציניםבידי שמים חוץ הכל

?האומנם כל מה שקורה לאדם נגזר עליו ואין לו שליטה. א

?מהן ההשלכות של דברים אלו עלינו. ב

לו נס  עושיןואם , לו נסעושיןשמא אין , לו נסשעושיןלעולם אל יעמיד אדם עצמו במקום סכנה לומר : "ינאי אומר' ר

(א"ע, ב"שבת ל)ספינה שלא יהיה בה נקב , את הגשר שלא יהיה רעוע: י"רש" ועברבדיקרבי ינאי . מנכים לו מזכויותיו

:מה ניתן ללמוד מאמירה זו של רבי ינאי על

?השתדלות-

?"ניסים"ההסתמכות על -

?אחריות אישית-



או בית  /הציעו הצעות ליוזמות כיתתיות ו

ספריות להגברת המודעות לשמירה על  

כללי הביטחון והבטיחות במהלך חופשת  

הקיץ המתקרבת

ל טיולים  "כל פעילות חוץ בית ספרית במערכת החינוך תתקיים על פי חוזר מנכ

2016ו מרץ "תשע, ופעילות חוץ בית ספרית במערכת החינוך


