


"אני ואתה נשנה את העולם"

".  אני ואתה נשנה את העולם:" הביעו דעתכם על המשפט 
?  כיצד אתם חשים כאשר אתם נמצאים עם אדם נוסף
האם אתם מרגישים שיש לכם הזדמנות טובה יותר  

?להשפיע ולשנות את העולם
?לדעתכם שני אנשים יכולים לשנות את העולםהאם

.נמקו את תשובתכם
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"אני ואתה אז יבואו כבר כולם"

(אמיתי או בדיוני)כתבו חיבור קצר ובו תארו מקרה 
.אחריו אנשים רביםלסחוףהצליחאדםבו

?כךלעשותהאדםהצליחכיצדתארו
?  האם מדובר במקרה חיובי או שלילי
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,את זה קודם לפניאמרו "

".העולםאני ואתה נשנה את -לא משנה 

:  שינו את העולםשלדעתכם אנשים חשבו על שני 
?שינומה הם ? הם היומי 

זקוקיםשהיואועצמםבכוחותלשנותיכלוהאם
?לאדם נוסף

ק
ול
פ
 
ת
רי
ש



"אני ואתה ננסה מהתחלה"

שינוילחולל הייתם רוצים שבו אחדנושא חשבו על 
:וענו על הנקודות הבאות

(.למען קהילה וכדומה, הלמען חבר, התנדבותי, יכול להיות נושא חברתי

?במה הייתי רוצה לעשות שינוי
?מהיכן נבע הרעיון לצורך בשינוי

?מי ייהנה מהשינוי
?אילו יכולות ותכונות יש בי בכדי לחולל את השינוי שבו בחרתי

?במי אני יכול להיעזר בכדי להצליח לחולל את השינוי
?לאילו משאבים אני נדרש בכדי לחולל את השינוי
?מה יכולים להיות המכשולים שלי בדרך לשינוי

?מי ארצה שיצטרף אלי
ק?מה ארגיש... כשאצליח, כשיתחולל השינוי
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בונים ארגז כלים של ערבות הדדית לכיתה

:  ערכים ומושגיםלפניכם בנק 
,  בחירה, אמפתיה, אמונה, אחריות, אחדות, אהבת המולדת, אהבה, אדיבות, הכנסת אורחים, נתינה, חברות
,  החלטיות, הישגיות, הזדהות, הכרת תודה, הגשמה, הגנה, הגינות, קיום-דו, בריאות, בין אדם לחברו, ביטחון

,  זיכרון, ויתור, התמסרות, התנדבות,  התמדה, הקשבה, הצלחה, הערכה, הסתפקות במועט, הסתגלות, הנאה
,  ייחודיות, יושרה, יושר, יוזמה, ידע, חשיבה, חריצות, חמלה, חוכמת חיים, חוכמה, חינוך, חיים, חופש בחירה

,  מנהיגות, מחילה, מחויבות, למידה, כנות, כיבוד האדם, כבוד, ישירות, יצירתיות, יציבות, יעילות, יסודיות
,  סבלנות, נתינה, נדיבות, נאמנות, משפחה, משמעת עצמית, מעורבות, מסירות נפש/מסירות, מסורת
,  קבלה, צניעות, צמיחה, צדק, פתיחות, פשטות, עקביות, עצמאות, ענווה, עזרה לזולת, סליחה, סובלנות

(.תרומה חברתית, תקווה, תמימות, שלום, שייכות, שותפות, קדושת החיים

?  אילו כלים חשוב לכם להכניס לארגז הכלים הכיתתי שלכם.1
?הסבירו מדוע בחרתם דווקא בכלים אלו.2
?  איזה כלי מתוך הרשימה כבר קיים בארגז הכלים הכיתתי שלכם.3
??אותו" להשחיז"שלאחרונה לא נעשה בו שימוש והייתם רוצים כליהאם קיים.4


