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  חבר אמיתי
  

  מטרת הפעילות:

  לפתח אצל הילד הבנה ואבחנה בי קשר חברי טוב ובריא לבי קשר שאינו כזה.

  

  אביזרי עזר:

  סט כרטיסי� זהה (נספח) , לכל לוח –כרטיסי מצבי�  �

 לוחות לכרטיסיות לכל קבוצה  �

  

  מהל� הפעילות:

  קבוצת הא� תחולק לקבוצות קטנות. .1

  י מצבי�.כל תת קבוצה תקבל לוח וכרטיס .2

 טורי�:   א) חבר טוב אמיתי.   ב) חבר לא אמיתי. 2בלוח  .3

הילדי� בקבוצות יעיינו בכרטיסיות ויצטרכו, לאחר דיו ביניה�, לשיי! כל כרטיס לטור 

 המתאי� לו.

. (אי הכרח כרטיסי המצבי�הקבוצה תחזור למליאה. במליאה יעבור המדרי! ע� החניכי� על  .4

כדאי להתייחס במיוחד בוצות לשת% באופ בו סווגו את המצבי�. ויבקש מהק לעבור על כול�)

 דומי� שחוו .     לספר על מקרי� נאפשר לילדי�  לאירועי� שקשה היה להחליט לא ה� שייכי�.

  חשוב להקפיד שלא יוזכרו שמות.

  

כאשר מתאימי� את הפעילות לקבוצה, מומל& לשבת ע� הצוות ולהוסי% כרטיסיות  •

למאפייני הקבוצה במטרה להדגיש נקודות עליה יש לעבוד מצבי� המותאמות 

 באינטראקציה הקיימת בי הילדי�. 

  

        

        

  

  

  

  

  
        

  אני והקבוצה
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  כרטיסי המצבי�: -נספח 

להכי� שיעורי בית להכי� שיעורי בית להכי� שיעורי בית להכי� שיעורי בית     ייייעוזר לעוזר לעוזר לעוזר ל
        כשיש לו זמ� פנויכשיש לו זמ� פנויכשיש לו זמ� פנויכשיש לו זמ� פנוי

        ייייהוא מקשיב להוא מקשיב להוא מקשיב להוא מקשיב ל    ----עצוב עצוב עצוב עצוב     ניניניניכשאכשאכשאכשא

מבקש ממנו שישאיל מבקש ממנו שישאיל מבקש ממנו שישאיל מבקש ממנו שישאיל     ניניניניכשאכשאכשאכשא
משהו, תמיד יש לו תירוצי� משהו, תמיד יש לו תירוצי� משהו, תמיד יש לו תירוצי� משהו, תמיד יש לו תירוצי�     לילילילי

        שאינו יכולשאינו יכולשאינו יכולשאינו יכול

הוא משתת� הוא משתת� הוא משתת� הוא משתת�     ––––טוב טוב טוב טוב     ייייכשלכשלכשלכשל
        תיתיתיתיבשמחבשמחבשמחבשמח

        ייייחבר איתחבר איתחבר איתחבר איתמתמתמתמת
        כשיש ל� ממתקי�כשיש ל� ממתקי�כשיש ל� ממתקי�כשיש ל� ממתקי�    קקקקרררר

בארוחת עשר בארוחת עשר בארוחת עשר בארוחת עשר     יייימתחלק איתמתחלק איתמתחלק איתמתחלק אית
        להביאלהביאלהביאלהביא    תיתיתיתישלו במידה ושכחשלו במידה ושכחשלו במידה ושכחשלו במידה ושכח

בכל בכל בכל בכל     דברי�דברי�דברי�דברי�    ייייהוא קונה להוא קונה להוא קונה להוא קונה ל
        הזדמנותהזדמנותהזדמנותהזדמנות

        ייייתדל לעזור לתדל לעזור לתדל לעזור לתדל לעזור לששששממממ
        אבקשאבקשאבקשאבקשבכל עת שבכל עת שבכל עת שבכל עת ש

מעיר לו מעיר לו מעיר לו מעיר לו     ניניניניהוא כועס כשאהוא כועס כשאהוא כועס כשאהוא כועס כשא
        שהוא טעהשהוא טעהשהוא טעהשהוא טעה

מבקש עזרה בתורנות, מבקש עזרה בתורנות, מבקש עזרה בתורנות, מבקש עזרה בתורנות,     ניניניניכשאכשאכשאכשא
תמיד שאי� לו תמיד שאי� לו תמיד שאי� לו תמיד שאי� לו י י י י הוא אומר להוא אומר להוא אומר להוא אומר ל

        כוחכוחכוחכוח

קבל אותי למרות החסרונות קבל אותי למרות החסרונות קבל אותי למרות החסרונות קבל אותי למרות החסרונות ממממ
        שלישלישלישלי

משחק ע� ילד שאני ברוגז משחק ע� ילד שאני ברוגז משחק ע� ילד שאני ברוגז משחק ע� ילד שאני ברוגז 
        איתואיתואיתואיתו
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לשמור סוד, לא לשמור סוד, לא לשמור סוד, לא לשמור סוד, לא מבטיח מבטיח מבטיח מבטיח 
        ומגלהומגלהומגלהומגלה    מתאפקמתאפקמתאפקמתאפק

        עלי מאחורי הגבעלי מאחורי הגבעלי מאחורי הגבעלי מאחורי הגב    לא מרכללא מרכללא מרכללא מרכל

רק כשהוא צרי� רק כשהוא צרי� רק כשהוא צרי� רק כשהוא צרי�     אליאליאליאלי    באבאבאבא
        משהומשהומשהומשהו

להכי� שיעורי בית להכי� שיעורי בית להכי� שיעורי בית להכי� שיעורי בית     ייייעוזר לעוזר לעוזר לעוזר ל
        מתקשהמתקשהמתקשהמתקשה    ניניניניכשאכשאכשאכשא

        תמיד תמיד תמיד תמיד     יייימר למר למר למר לאואואואו
        צודקצודקצודקצודק    נינינינישאשאשאשא

מאיי� שא� לא אעשה מה מאיי� שא� לא אעשה מה מאיי� שא� לא אעשה מה מאיי� שא� לא אעשה מה 
לא יהיה חבר לא יהיה חבר לא יהיה חבר לא יהיה חבר     ––––שהוא רוצה שהוא רוצה שהוא רוצה שהוא רוצה 

        שלי שלי שלי שלי 

לי לי לי לי     א מעירא מעירא מעירא מעירווווהההה    ––––י בוכה י בוכה י בוכה י בוכה כשאנכשאנכשאנכשאנ
        שזה לא מתאי�שזה לא מתאי�שזה לא מתאי�שזה לא מתאי�

        
בחדר האוכל למנה בחדר האוכל למנה בחדר האוכל למנה בחדר האוכל למנה     ייייאג לאג לאג לאג לוווודדדד

        מאחרמאחרמאחרמאחר    ניניניניא� אא� אא� אא� א
        

שיעורי שיעורי שיעורי שיעורי     ייייחולה מביא לחולה מביא לחולה מביא לחולה מביא ל    ניניניניכשאכשאכשאכשא
        ביתביתביתבית

        מבקש תמיד את עזרתימבקש תמיד את עזרתימבקש תמיד את עזרתימבקש תמיד את עזרתי

את החוויות את החוויות את החוויות את החוויות     רק לירק לירק לירק לימספר מספר מספר מספר 
        וווווהסודות שלוהסודות שלוהסודות שלוהסודות של

        
א מספרת א מספרת א מספרת א מספרת ווווהההה    רק לירק לירק לירק ליאומר שאומר שאומר שאומר ש

        את החוויות והסודות שלהאת החוויות והסודות שלהאת החוויות והסודות שלהאת החוויות והסודות שלה
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כשהמדרי� כועס עלי, הוא כשהמדרי� כועס עלי, הוא כשהמדרי� כועס עלי, הוא כשהמדרי� כועס עלי, הוא 
למה המדרי� למה המדרי� למה המדרי� למה המדרי�     י תמידי תמידי תמידי תמידמסביר למסביר למסביר למסביר ל

        צודקצודקצודקצודק

מעביר ביקורת על הופעתי מעביר ביקורת על הופעתי מעביר ביקורת על הופעתי מעביר ביקורת על הופעתי 
    הואהואהואהואהחיצונית בטענה שההחיצונית בטענה שההחיצונית בטענה שההחיצונית בטענה שה

        רוצה בטובתירוצה בטובתירוצה בטובתירוצה בטובתי

לי להתחבר ע� מי לי להתחבר ע� מי לי להתחבר ע� מי לי להתחבר ע� מי     ����לא נותלא נותלא נותלא נות
        א לא אוהבא לא אוהבא לא אוהבא לא אוהבשהושהושהושהו

        יפהיפהיפהיפה    מעיר לי כשאינני מתנהגמעיר לי כשאינני מתנהגמעיר לי כשאינני מתנהגמעיר לי כשאינני מתנהג

משת� אותי בצרות משת� אותי בצרות משת� אותי בצרות משת� אותי בצרות 
        ובמצוקות שלוובמצוקות שלוובמצוקות שלוובמצוקות שלו

הוא חבר שלי, ויש לו ג� הוא חבר שלי, ויש לו ג� הוא חבר שלי, ויש לו ג� הוא חבר שלי, ויש לו ג� 
        הרבה חברי� אחרי�הרבה חברי� אחרי�הרבה חברי� אחרי�הרבה חברי� אחרי�

א� הוא מסתובב ע� א� הוא מסתובב ע� א� הוא מסתובב ע� א� הוא מסתובב ע� 
            ––––"הצ'ילבה" שלי "הצ'ילבה" שלי "הצ'ילבה" שלי "הצ'ילבה" שלי 
        הוא בוגד בי !הוא בוגד בי !הוא בוגד בי !הוא בוגד בי !

        

        

  

  לוח הפעילות:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  חבר לא אמיתי  חבר טוב אמיתי


