
 

 

   

 

 מי קורונהחיזוק לי - השבועיהדף 

 מרכזייה החינוכיתמה

 

 בית קאופמן()כתבה וערכה אבי מודעות חברתית

אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה  

הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות 

תרומה לקהילה, התנדבות  ואחריות, רצון לעזרה הדדית,

 וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל"

(.  2003התשס"ד, )חוק החינוך הממלכתי                              

התפקיד שלכם בפנימייה מעצם מהותו הוא תפקיד של  

נשאלת השאלה איך  . נתינה יציאה מעצמי למען האחר ,שליחות 

החניכים שהרבה פעמים  מייצרים מודעות חברתית אצל

שרדות האישית שלהם? ישקועים בה  

ן את הילד מטרת העל החינוכית שלנו כמחנכים היא להכי

כמו בחייו הבוגרים. להקנות כלים שישרתו אותו  ,לעתיד 

זה   ו לזחול לחקורשאנו מגרים אות בהתפתחות של תינוק 

כדי שנתפתח אנו  ילדים ובוגרים כך גם  .מעודד אותו להתפתח

וללמוד.  ףלהיחשלנו  זקוקים לגירויים שיאפשרו  

. אנחנו איתו ומפתחים אותו מודעות חברתית זה משהו שגדלים 

צריכים לזרוע זרעים של יכולת להתבונן על החבר שלידי, על 

מדינה והעולם. הילה, ההקבוצה, על הפנימייה, הק  

טי השראה, העברת מודעות אפשר לייצר ע"י דוגמא אישית, משפ

תוכן שמייצר מודעות, יוזמה לפעילויות התנדבותיות בתוך הפנימייה 

ם לבחור את הנושאים , לאפשר להים לייצר מעורבות ומחוצה לה. ובעיקר חיבור הילדים לתכנים אקטואלי

 שמעניינים אותם. 

 

 

 גוזיםכדורי תמרים וא

 :כדורים קטנים( 24-המצרכים )ל

 א גלעיניםכוס תמרים לל 1

 כוס אגוזים ושקדים לא קלויים )איזה שאוהבים( 1

 כוס קוקוס טחון 1/3

 כפית קקאו 1

 כפית תמצית וניל 1

 כף רום 1

 כפות מים רותחים 4

  - לציפוי

 כוס קוקוס טחון 1/2

במעבד מזון טוחנים ביחד את כל המרכיבים מלבד .1

 .הקוקוס לציפוי, עד שמתקבלת עיסה אחידה

אפשר לטעום ולהוסיף רום או קקאו אם מרגישים .2

 .שחסר

 .מעבירים לכלי אטום ומקררים כשעה.3

 .יוצרים מהתערובת הקרה כדורים קטנים.4

 .מגלגלים את הכדורים בצלחת עם קוקוס.5

 .שומרים בכלי אטום במקרר.6
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לוח קיר במשפחתון/קבוצה שמתחלף כל שבוע/חצי שבוע עם עובדה  -פינת הידעת ❖
ללמוד על משהו ולהכין את אחריות כדי לייצר מעורבות הילדים יכולים לקחת )חדשה. 
 ההסבר(

כל יום ילד אחר מהקבוצה בוחר סיפור מהחדשות שהוא התחבר  -אקטאליה יומי בזקמ ❖
משתף את הקבוצה אפשר להתחיל את המבזק עם מנגינת החדשות  אליו ו

YwEGKPqZnU-https://www.youtube.com/watch?v= 
במטרה  תפעילות שמדריך הקבוצה מכין על סוגיה אקטואלי -פעילות אקטואליה חודשית ❖

לעורר דיון לשאול שאלות לחבר את החניכים למציאות שבה הם חיים מסוגיה שקשורה 
  לסביבה, למדינה ולעולם. לקבוצה לפנימייה ועד סוגיות שקשורות

 פתח אפשרויות חוץ מיום המעשים הטובים מומלץ ל -התנדבויות ❖
 ניכה של חניך קטן יותר ועזרה בש.ב, להתנדבות זה יכול להיות ח

 ילהה, התנדבות אצל קשישים בקיום ניקיון של הסביבהגמ"ח,  חלוקת מזון

  .וכיוצ"ב

 איכותנושא מערכי שיעור ב✓

https://sites.google.com/site/funscienהסביבה

cetrivia/maaracheyshiur/maaracheishiureihut 

 איכות הסביבה -החינוכית ההמרכזיי✓
https://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%90%

-D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA

7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%DD7%94%D%

7%94/ 

 -אתר קק"ל לצעירים✓
https://greenwin.kkl.org.il/greenwin_games/en

vrionmental_games_new/ 

 שייך קישורים להתנדבות -אפליקצית טריביו✓

לתוכנית משרד החינוך למעורבות חברתית. 

 אפשר להשתמש בזה להעלאת רעיונות
https://www.youtube.com/watch?v=e8iRZ1E1x

js 

זדמנויות להתנדבות כל הה -רוח טובה✓
https://www.ruachtova.org.il/ 

 

 לדוגמא

 

 

 אני ואתה נשנה את העולם,

 אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

 מרו את זה קודם לפני,א

אני ואתה נשנה את  -לא משנה 

 העולם.

 

 אני ואתה ננסה מהתחלה,

 יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא,

 אמרו את זה קודם לפני,

אני ואתה נשנה  -זה לא משנה 

 את העולם.

 

 אני ואתה נשנה את העולם,

 אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

 אמרו את זה קודם לפני,

ני ואתה נשנה את א -לא משנה 

העולם

https://www.youtube.com/wat

poyMg-ch?v=gP6PS

https://www.youtube.com/watch?v=-YwEGKPqZnU
https://sites.google.com/site/funsciencetrivia/maaracheyshiur/maaracheishiureihut
https://sites.google.com/site/funsciencetrivia/maaracheyshiur/maaracheishiureihut
https://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/
https://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/
https://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/
https://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/
https://greenwin.kkl.org.il/greenwin_games/envrionmental_games_new/
https://greenwin.kkl.org.il/greenwin_games/envrionmental_games_new/
https://www.youtube.com/watch?v=e8iRZ1E1xjs
https://www.youtube.com/watch?v=e8iRZ1E1xjs
https://www.ruachtova.org.il/
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=646&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS-poyMg
https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS-poyMg

