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   חנן בן ארי/  "אלוף העולם" :סביב שיר  מערך שיעור
 די +חט"ב(יסו)

  במערך מוצעות משימות שונות, שניתן להשתמש בכולן או רק בחלק מהן לבניית שיעור המותאם לכיתה.
 : התמודדות עם אתגרים ומשברים, צמיחה מתוך קושי.נושא השיעור

  קישור לשיר ביוטיוב.
 קישור למילות השיר

 

  

 דקות( 5השיר בכיתה, הקרנת השיר בכיתה והשמעתו. )חלוקת עותקי  -פתיחת השיעור
 דקות( 5) שיחה קצרה אודות השיר

 ים בשיר? מה הנושא? .ן את השיר? מי הדובר.מה הרגשתם כששמעתם •
 מצב רוח משתקפים מהשיר?  \איזו אווירה •
 ? .ןבמה השיר עוסק לדעתכם •
 באיזה דימוי משתמש הדובר כדי לתאר את עצמו? )עוף החול( •

 דקות( 10) הסבר על עוף החול+ אסוציאציות על הלוחשמש 
  וריקה(אא ת)אנציקלופדיי הור זבקישיתן למצוא הסבר על עוף החול נ

? מה המשמעות שלו? איזה תהליך עוף החול לעוף החו ות על.מה אנחנו יודעים
 עובר? 

עוף החול  -הסבר מסודרניתן ות, .למידיםתלאחר איסוף התשובות מה
אופן )הפניקס( הוא ציפור האש הקדושה, המופיעה במיתולוגיות שונות, שב

מחזורי נשרפת וקמה לתחייה בכל פעם מחדש. בתרבות, עוף החול מסמל 
 התגברות על משברים וצמיחה מתוכם.

 דקות( 10) משימת איתור בטקסט + דיון קצר
 עוף החול. \סמנו בטקסט את ההקשרים בהם הדובר מציג את עצמו כאלוף העולם

 אתגרים מציג הדובר, מהם הוא קם כמו עוף החול? מול מה הוא מתמודד?  \אילו משברים •
 שליליים? \ים שהם חיובייםבמה הוא תופס את עצמו כאלוף העולם? האם רק בדבר •

 
 

   מהלך השיעור:
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http://kedma-edu.org.il/
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https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.youtube.com/watch?v=jlCNqyY-fAk
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https://www.youtube.com/watch?v=jlCNqyY-fAk
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https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=17593&wrkid=48648
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=17593&wrkid=48648
https://eureka.org.il/item/47216/%D7%9E%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C
https://eureka.org.il/item/47216/%D7%9E%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C
https://eureka.org.il/item/47216/%D7%9E%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C
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 דקות( 20) יצירה\משימת כתיבה
תגידי, איך כותבים "בשיר, חנן בן ארי, היוצר, מתייחס לשירים עצמם כאחד האתגרים עמם הוא מתמודד )

( אך מצד שני ברור כי המוסיקה היא הכוח המניע שלו לצמיחה "שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות
 והתגברות.

כדי לעבד את …( בסוגי אמנות שונים )כתיבה, ציור, ריקוד, שירה .ותנשים משתמשים.א במקרים רבים
 ..ותמתמודדים .ןהאתגרים והקשיים עמם הם

 \איתו בעבר, ונסו לכתוב עליו שיר .ןות איתו כרגע או שהתמודדתם.ן מתמודדים.בחרו אתגר כלשהו שאתם
חבר ריקוד, או כל הבעה אמנותית אחרת ל \לצייר ציור המבטא את האתגר וההתמודדות איתו \סיפור קצר

 שתרצו.

 ניתן וכדאי להקדיש זמן בסוף המשימה להצגת התוצרים ואף לתלות אותם בתערוכה בכיתה.

 דק'( 20)זיהוי חוזקות וכוחות להתמודדות עם קושי

הם.ן בתוך כל מעגל חוזקות וכוחות בחיי .ים לכתובתלמידותנבקש מה( 1פח נס דף ובו מעגלים)מצ"ב נחלק
 דקות לכתיבה בתוך כל מעגל+ הסבר אודותיו. 3-4ן נית

 איזה כוחות יש בי שעוזרים לי להתמודד עם קושי? )תכונות, חוזקות( -במעגל הפנימי
לב ועוזרים לי להתמודד עם קושי? )תחביבים, תחומי עניין, אילו דברים עושים לי טוב על ה -במעגל השני
 אסטרטגיות(

ות משפחה, .אילו אנשים עושים לי טוב על הלב ועוזרים לי להתמודד עם קושי? )בני -במעגל השלישי
 (.ותות, מורים.חברים

 ה בלעזור לאחרים בהתמודדות עם קושי?.במה אני טוב -במעגל הרביעי

כמובן שאם למישהו יש  -וק בכתוב ואף להציג את התוצרים על קיר בכיתהכדאי ורצוי לתת זמן לחל
 לתלות. \התנגדות יש לגלות רגישות ואין לחייב לשתף

 דקות( 20) צפייה בהרצאת טד+ דיון קצר
ימים של  100 -י ממה למדת :צפייה בהרצאה

 )באנגלית, כתוביות בעברית( ?דחייה

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?referrer=playlist-simple_ways_to_spark_your_creativity
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?referrer=playlist-simple_ways_to_spark_your_creativity
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?referrer=playlist-simple_ways_to_spark_your_creativity
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?referrer=playlist-simple_ways_to_spark_your_creativity
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?referrer=playlist-simple_ways_to_spark_your_creativity
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?referrer=playlist-simple_ways_to_spark_your_creativity
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?referrer=playlist-simple_ways_to_spark_your_creativity
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?referrer=playlist-simple_ways_to_spark_your_creativity
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?referrer=playlist-simple_ways_to_spark_your_creativity


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  3  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 
 
 

 ן על האופן שבו התמודד הדובר עם הקושי שלו לחוות דחיה? .מה דעתכם •
 מה ניתן ללמוד מההרצאה לגבי התמודדות עם קושי?  •
 איך אפשר להשתמש במעגלי הכוחות שבנינו לשם כך? •

 דק'( 15) משחק אלתור+ שיחה
 ם.ונבקש מהן חפץ יומיומי נחלק להם.ןת לקדמת הכיתה, .ומתנדבים 2נזמין בכמה סבבים, בכל פעם 

ניתן לשחק בצורה  .חבל קפיצה, לאסו, זנב, שרשרת( -מטען לטלפון -להשתמש בו בצורה יצירתית )למשל
 תחרותית כך שהאחרון שמצליח למצוא שימוש מקורי מנצח.

   :יון ד

 מה הקשר בין המשחק )שמצריך חשיבה יצירתית( להתמודדות עם אתגרים בחיים?  •
עצמנו במצבים שמרגישים חסרי פתרון, מתסכלים, מפחידים,  ות את.אנחנו מוצאים פעמים רבות

ות להשתמש בחשיבה יצירתית ולנסות למצוא פתרונות אלטרנטיביים .אם נזכור שאנחנו יכולים
ות \נהיה אופטימיים…( )כאן ניתן לתת דוגמאות מהשימושים היצירתיים בחפצים במשחק עצמו

 יותר ונמצא דרכי פתרון מפתיעות ומקדמות.
 ? כם.ן הרעיונותכשנגמרו למה היתה ההרגשה  -ות.נדביםלמת •
 איך היתה ההרגשה למצוא רעיון חדש?  •
 במה זה מוסיף להרצאה שצפינו בה ולמעגלים שבנינו?)במידה ופעילויות אלה נערכו( •

 דקות( 10) סיכום השיעור

, ועסקנו בדרכי התמודדות התחלנו את השיעור מהשיר אלוף העולם, שעוסק בקושי ובהתמודדות איתו
 יצירתיות וזיהוי כוחות פנימיים המאפשרות אותה.

 ן על ההתמודדות אותה מציג השיר? .מה דעתכם •
ן .ן שתוכלו לקחת איתכם.משהו חדש על עצמכם .ןן או הבנתם.ות שלמדתםם.מרגישי .ןהאם אתם •

 להתמודדויות עם אתגרים וקשיים בהמשך? 
 להרחיב את העיסוק בנושא? ות.ן רוצים.האם הייתם •

 

 

  . באתר של קדמה תוכלו למצוא מערכים נוספים בנושאים מגוונים ♥ שימו
מומלץ להיעזר   מאגר חומרים ומשאבים  :מוזמנות/ים לבקר באתר ולחפש בקטגוריה

 בתגיות
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