
 

 

ים בדיבר "לא תענה נית "מילה שלי" הינה תכנית המשך ל"עשרת הדברות" בה אנו מעמיקתכ
 עוסק במשמעותו של כוח הדיבר, לטוב ולמוטב.הברעך עד שקר" 

הבחירה בדיבר זה דווקא עולה מהצורך העמוק והדחוף לתת מענה לבני הנוער המתמודדים עם 
 בריונות ברשת, שיימינג , לייקים, שמועות , הכפשות וכו'..

מטרות התכנית הינן:עידוד התלמידים ליצירת שיח סובלני ומכבד ,לשמירת הלשון והאצבע 
בריא ונקי מפוגענות, יצירת קבוצת מנהיגים  המסמסת מכל דיבור מזיק ,יצירת אקלים בית ספרי

התכנית כוללת חמישה מפגשים כיתתיים + שני  משכבת ח' שתוביל את הנושא בבית הספר.
 מפגשים של קבוצת מנהיגות שכבתית.

 
 

 

            

 לנו בסדנא? מה היה          

 דרוש מנהיג: -6מפגש 

 מיהו מנהיג? מה נדרש ממנו? כיצד אדם מן השורה נהיה למנהיג?

 מפגש מעמיק עם מושג המנהיגות.קיימנו בפאנל של קבוצת מנהיגים נבחרת מהשכבה, 

 בתכונותיו של מנהיג דרך היגדים ודרך מפגש עם דמותו של משה רבינו.דנו 

הובלת תרבות דיבור מכבדת ובריאה בבית  -וצת המנהיגות שהיאאת המנהיגים למטרת קבכיוונו 

 הספר.

דרך כתבות על "ישראל היום" הבעיות הקיימות במאקרו הישראלי בנושא תרבות הדיבור,  למדנו

 ספרי בנושא.-ודרך סקר קצר על הבעיות הקיימות במיקרו הבית

 את שאיפתנו ל"ישראל מחר" מכבדת וסובלנית. הצפנולאחר מכן 

בסיפורו של הרבי מקוצק שרצה לשנות את כל העולם ולבסוף הבין שראשית עליו לשנות ו חתנ

 את.. עצמו.

 : אמור מעט ועשה הרבה – 7מפגש 

 .למעשים-מדיבורים עברנו האחרון במפגש

 .."עיניהם את עוצמים שלא חולמים במיליון צורך יש, ישן אחד חלום להגשים כדי"

 ?  ללוחם -חולם בין הקשר מה? מאתנו נדרש מה? חלום מגשימים כיצד

 אנחנו שגםהבנו ו בסביבתם משמעותי שינוי להניע שהצליחו צעירים של בדוגמאות שמענו וצפינו

 !יכולים

 -"לאנושות גדול צעד -לאדם קטן צעד"

 ".שקר עד ברעך תענה לא" הדיבר ליישום בנוגע יצירתי חשיבה תהליך המנהיגים עם קיימנו

 -שלבים 3 כולל התהליך

 ?לנו מציק מה? ספר בבית לשפר רוצים שאנו הבעיות מהן -להרגיש

 יכולים אנו במה? הספר בבית לעשות רוצים אנחנו פרוייקטים/ יוזמות/ רעיונות אילו -לדמיין

 ?להתחיל צעד באיזה? לתרום

 מבית חינוך איש ובליווי, בהמשך כמובן יתבצע ויישומם המובילים הרעיונות בחירת -לעשות

 .הספר

, מכבדת דיבור לתרבות הספר בית את אחריהם לסחוף, במשימתם שיצליחו למנהיגים נאחל

 !יותר טוב לעולם, בריא ספרי בית לאקלים, באחר מפגיעה להימנעות, סובלנית

 

 

 דף קשר למורה


