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 דקות(: 5פתיחת השיעור )

 " "לובנה וחלוק -ספרההיום נעסוק בנושא של זכויות הילד והילדה. נתחיל בקריאת 
ן עוסק  \מה אנחנו רואות ורואים באיור? במה ובמי לדעתכם -תבונן יחד על כריכת הספר ועל שמונ  לפני ההקראה:

 השערות על הלוח. כתוב כמה  אפשר להסיפור? 

 הסיפור. נקריא את 
 מרחביהספריית  –שעת סיפור  הפייסבוק שלבדף   שלו בהקראה צפותתה, ניתן ל להקראה בכית הסיפור למי שאין א

 וילדים פליטים ת ושיעור על ילד מערך  – "לובנה וחלוק"

   דניאל אגנאס אייר: |  ונדי מור :כתבה  ובנה וחלוק""ל
 ירמה גולן אב תרגמה:

"לובנה   באמצעות הספר והילדה שיעור זה עוסק בזכויות הילד
ילדה ת של בספר אנחנו נחשפים לחוויה הרגשי ".וחלוק

 פליטה. 
מגיעה לעיר אוהלים ושם מוצאת כלי  , הילדה לובנהבסיפור

אותו היא הופכת לחבר. כאשר חלוק נחל  -להתמודדות רגשית
היא ואביה עוזבים לבית חדש, היא נותנת את החלוק שעזר לה 

 שפגשה בעיר האוהלים. חדש כל כך לילד אחר

יטים, דרך הסיפור, נוכל לגעת בנושא של ילדים וילדות פל
מה מגיע לכל ילד וילדה   -ולחשוב יחד עם הילדים והילדות

 יות? ן זקוקות וזקוקים כדי לח\בעולם? למה הם

 ציוד נדרש:

 נות בריסטול ליויג
  A4דפי 

 כלי כתיבה 
 משתלות( בחלוקי נחל )קיימים בחנויות סטוק ו

 טושים לא מחיקים 

 ציוד נדרש:

 ליונות בריסטול יג
  A4דפי 

 כלי כתיבה 
 משתלות( בחלוקי נחל )קיימים בחנויות סטוק ו

 טושים לא מחיקים 

  :מיומנויות בשיעור

 דיון, כתיבה אישית, עבודה בקבוצה 

mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.facebook.com/watch/?v=3238280273065756
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 דקות(:  5דיון )

 ן להרגיש?\ן על הסיפור? מה הוא גרם לכם\מה דעתכם

. 
 דקות(   15) שימת כתיבה אישיתמ

 ויודעים מהו הסיפור המלא של הדמויות בסיפור. בסיפור שקראנו יש פרטי מידע, אבל אנחנו לא יודעות 
 שלכם/ן:  מיוןן מהסיפור או מהד \ממה שהבנתםענו על השאלות במחברת, 

 רוצה לדעת? לגבי הסיפור? מה עוד הייתי ת יש לי אילו שאלו •

 ש/ת אותה?  ם הייתי פוג לה את את לובנה על החיים ש/מה הייתי שואל •

לשם?  יעו מצאים? איך הגאיפה הם נ א שלה והילד אמיר:, אבבנהמה הבנתי מהסיפור לגבי החיים של לו •
 ה הגיעו דווקא למקום הזה? למ

  ר האוהלים?בנה בעיר בחיים של לודעתי חסמה ל  •

 ?  ר במקום החדשובנה ולאמיה ללי הכי קשמה לדעת •

 של קושי? ם מצבים  לאמיר להתמודד עוזר ללובנה וגם  איך החלוק ע •

. 

 דקות(:  10דיון )

 ן. \שתפו במה שכתבתם
 ן על הלוח.  \נכתוב את השאלות, האפשרויות והמחשבות שלכם

 ן על דברים דומים? \האם חשבתם  :נשים לב
 תארת את ההקשר של חייהם של לובנה, אבא שלה, וחלוק.פסקה קצרה המנחשוב יחד ככיתה וננסה לכתוב 

. 

 דקות(:  5ידע חדש )ה למחשיפ

ן התמונות הבאות )קישור לתמונה הגדולה מתחת לכל  או יותר מביתמונה אחת בר אפשר להקרין סת ההלפני תחיל
 קשור לסיפור של לובנה? יות להיכול נחנו רואות/ים בתמונה? איך זה מה א ולשאול: תמונה(
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mailto:kedma10@netvision.net.il
https://pixabay.com/photos/tents-people-refugees-refugee-camp-5485845/
https://pixabay.com/users/pakkalajuha-17885379/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5485845
https://unsplash.com/photos/MX0erXb3Mms
https://unsplash.com/@jricard
https://www.pexels.com/photo/a-mother-washing-a-child-in-a-plastic-tub-7385834/
https://www.pexels.com/photo/anonymous-woman-walking-in-refugee-camp-6918512/
https://www.pexels.com/photo/cute-ethnic-poor-children-playing-in-shabby-yard-6918509/
https://www.pexels.com/photo/cute-girl-with-toy-in-refugee-camp-6758623/
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  נסביר:

מלחמה בתוך המדינה ולא נגד אויב פרצה מלחמת אזרחים בסוריה. מלחמת אזרחים היא מצב שבו יש  2011בשנת 
 או בין הצבא של המדינה לחלק מהאזרחים בה, מכל מני סיבות.  חיצוני, בין קבוצות שונות במדינה 

ומשפחות ברחו מבתיהם וחלקם הגיעו למקומות שונים בעולם, למחנות פליטים בהם   בגלל המלחמה, הרבה ילדים 
 ות עזרה בסיסית. \הם מקבלים

 לם. שונים בעו יטים במקומותבמחנות פלשנמצאים  ות ילדים וילדות, פליטים מסוריה,, אפשר לראותבתמונ

פגע ולחיות  יכשילדים וילדות הופכים לפליטים ובורחים מהבית ומהמדינה שלהם, הרבה פעמים הם עלולים לה
ם נקיים פעמים רבות אין להם איפה לגור, אין מי שישמור עליהם, אין להם בגדים או מזון ומי. במחסור או בחוסר הגנה

  ה להם.\ה זקוק\ועוד המון צרכים בסיסיים יותר ופחות שכל ילדך לחינווזמינים, אין להם גישה לטיפול רפואי, 

נכתבה אמנת זכויות הילד  1989לאורך ההיסטוריה, הרבה ילדים וילדות היו במצב הזה של פליטות, אבל רק בשנת 
 . מתחייבות להגנת זכויותיהם של ילדים וילדותאמנה בינלאומית של האו"ם, שכל המדינות שחתמו עליה  -והילדה

 לדרוש אותו על פי חוק, והוא נועד לעזור לי ולהגן עליי. ה \זכות היא משהו שמגיע לי באופן טבעי ושאני יכול

יבות של כל מדינה לתת מענה לילדים וילדות פליטים. עד אז,  ( עוסק במחו22ף סעי אחד הסעיפים באמנה )
 הטוב של אותה מדינה. יה תלוי רק ברצון למדינות שהגיעו אליהן ילדים וילדות פליטים לא היתה חובה כזו וזה ה

 לילדים וילדות פליטים את כל הצרכים הבסיסיים האלה.היום מדינות חייבות לספק 
  .הזבקישור באמנה ת הסעיף ביחד אלקרוא  אפשר

הרבה מאוד דברים שקשורים לילדים וילדות שפעם לא היו ברורים    הילד והילדהאמנת זכויות באופן כללי, בזכות 
הילד  פיזית או נפשית, זכות לדות מפני אלימות הגנה על ילדים וי לדוגמא:.  בות חוקית של מדינותהפכו למחוי

 . טיפול רפואי הולם ועודלקבל הילדה  זכות הילד וה לבטא את תחושותיהם ומחשבותיהם, והילד

. 

 דקות(:  5דיון )

 יטים? וילדות פלקיומם של ילדים אזרחים ועל לחמת על הנושא של משמעתם/ן האם  •

ת האופן שבו אנו ם/ן? האם זה משנה אבנה לדעתכלוך המידע החדש שנחשפנו אליו קשור לסיפור של אי •
 תייחסים/ות אליו? מ

מה לדעתכם/ן היו הקשיים של לובנה  ו קשיים עומדים בפניה? אילאיך לדעתכם/ן מרגישה ילדה פליטה?  •
 ואיך חלוק עזר לה להתמודד? 

 פליטה? קף היותה ילדה  י הסיפור קיבלה לובנה את ההגנה שמגיעה לה מתודעתכם/ן לפהאם ל •

. 
 

mailto:kedma10@netvision.net.il
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm
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 דקות(:  20משימה קבוצתית )

 חומרי יצירה. ו כתיבה , כליA4נחלק את הכיתה לקבוצות, כל קבוצה תקבל גליון בריסטול, דפי 

ציירו מפה של עיר   דמיינו שאתם מקבלים את התפקיד של יצירת עיר האוהלים שאליה יגיעו ילדים כמו לובנה ואמיר.
איזור מגורים, חדר אוכל, מרפאה, בית  :למשל -ואיזורים שחשוב לדעתם שיהיו בעיר כזו האוהלים, ובנו בה מבנים

 . ועוד ספר, גן שעשועים

מה שמו, מה עושים ועושות בו, ולמה הוא  -ף נפרד רשימה של כל מה שבחרתם לבנות בעיר שלכם, וכתבוערכו על ד
 ן של ילדות וילדים.\חשוב לחייהם

. 

 דקות(: 10) הצגת תוצרים

לה ותסביר אילו מבנים ואיזורים בחרה לבנות בעיר האוהלים שלה ולמה לדעת  את הבריסטול שכל קבוצה תציג 
 את התוצרים כדאי לתלות בתערוכה כיתתית.  ן של ילדות וילדים.\צה הם חשובים לחייהםחברי וחברות הקבו

. 

 דקות(:  10ת )אישית יצירה משימ

כשעזבה עם  לובנה מצאה את חלוק, ובחרה להפוך אותו לחבר שלה, שלו היא יכלה לספר סודות, פחדים ומחשבות.
 אביה את עיר האוהלים, הבינה שאמיר זקוק לו יותר ממנה ונתנה לו אותו במתנה כדי שיוכל לעזור לו.  

 כולנו מתמודדות ומתמודדים מפעם לפעם עם אתגרים, פחדים, רגשות לא נעימים.
ן  \מילים שעוזרות לכםן, כתבו עליו  \כל ילד וילדה יקבלו כעת חלוק, קשטו אותו עם ציורים שמשמחים אתכם

 ן… \להתמודד עם קושי, ואולי חלוק יוכל לעזור גם לכם

. 

 דקות(: 5) סיכום

פגשנו היום בסיפורה של לובנה, ולמדנו קצת על ילדים וילדות פליטים, תכננו ערים שיוכלו לקלוט לתוכן ילדים 
ן להתמודד עם קושי כמו  \עזור גם לכםשאולי יוכל ל -ן, ולסיום הכנו חלוק\ן את מה שמגיע להם\וילדות ולהעניק להם

 שלובנה נעזרה בחלוק שלה. 

 האם הכרתם את הנושא של ילדים וילדות פליטים?  •

 ן להרגיש? \ איך הוא גרם לכם •

 ות?\ות להגיד ללובנה ואמיר אם הייתם יכולים\ן רוצים\מה הייתם •
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