
קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל

היא מעסיקה אותנו לא מעט בחיי היומיום  , סרטים וספרים רבים נכתבו על אהבה, שירים
, ים ברגשות ובחוויות של אהבות ראשונות/גם בני ובנות נוער מתנסות. ומקבלת פרשנויות שונות

אהבה הוא נושא שלרוב לא נלמד בבית  . שעשויות להציף ברגשות סוערים חיוביים יותר ופחות
הנוער זו הזדמנות  ות/מבניות/ואולי דווקא לקראת הוולנטיין דיי שמצוין על ידי רבים,הספר

.  מרענן שתמיד רלוונטי ומעניין, להביא שיח אחר

הפעילות שמוצעת כאן לקוחה מתוך אסופה שעתידה לצאת בקרוב ובה מערכי שיעור  *** 
.והצעות לפעילויות בנושאים שונים מעולמם של התלמידים והתלמידות בהיבט מגדרי

לקראת הוולנטיין דיי ובכלל-פעילות בנושא אהבה 

מהלך הפעילות

להוציא טלפונים ולחפש שיר שבעיניהם מייצג באופן הטוב והמדויק ות/נבקש מהתלמידים
.  ביותר מהי אהבה

ולבחור דבר אחד שאפשר לומר או ללמוד מהשיר  , לשתף בשם השירות/נזמין את התלמידים
כשאנחנו -מתוך השיר אפשר לומר שאהבה לפעמים מעוורת: "למשל. על אהבה כחוויה אנושית

". מאוהבות לעיתים אנחנו לא מוצאות דופי במי שמאוהבים בו
.את התשובות כדאי לרשום על הלוח

:  מתוך האמירות שיירשמו על הלוח ולבחון2-3אפשר לבחור 
?ולמה? ה/מסכיממי לא ? ה עם האמירה הזו/מסכיממי «
אהבה  בינהםאיך יודעים שיש ? ן מעיד על אהבה במערכת יחסים בין בני זוג/מה לדעתכם«

?חזקה
?  למה? ם יש הבדל בין תשובות של בנים לתשובות של בנות בנושא/האם לדעתכן« 

:  של המשורר והסופר אלמוג בהרהקטע הבאאפשר לקרוא את 
אִניִניַזארשל " ֻחב  ִרַסאַלתִמַאה "עיבוד לשירים מהספר -מתוך מחזור תרגום כתבי  מאה מ)ַקב ַ

(1972ביירות , אהבה
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 ְּ ה ֶאת ש  ָּ ש  ַבק ָּ ִלי ב ְּ ִתיַקב ְּ ת   . ִתיקָּ ְּ ק  ִנש 
יַַחד ב ְּ

ִצי רְּ ה ֶאת  ַהִאם ַאת ְּ מַ . ִאם ת ִ ָּ יש  ג ִ רְּ
ו ַתי ִמל 

ִקים ו תְּ נו  ש  ֲאַנחְּ ֶ ש  ִאם ֶאת  הַ ? כ ְּ
ה ָּ יש  ג ִ ַמרְּ

ֲאַנחְּ  ֶ ל ַמה ש  ֶ ִריםֶאת ַהי  ִפי ש  נו  או מְּ
בָּ  ִרים ד ָּ ֵאיֵננו  או מְּ ֶ ש  ַהִאם ַאת ְּ ? רכ ְּ

ל ָּ  ֶ ו ל ש  ה ֶאת ַהק  ָּ יש  ג ִ דַמרְּ ֶאחָּ נו  כ ְּ
 ְּ ר ֵמֵעֶבר ַלש   ב ֵ ג ַ הִמתְּ ?ִתיקָּ

שמציינים את הוולנטיין דיי עם בני ובנות הזוג ות/אפשר לשאול אם יש תלמידים:לסיכום
?ן מחוות האהבה המרגשת ביותר/ם ומה לדעתם/שלהן

https://almogbehar.wordpress.com/2011/03/06/%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%90%d7%a8-%d7%a7%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%99-2/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%90%D7%A8_%D7%A7%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%99
https://www.youtube.com/channel/UC4ycJ4oca9lnoi76Fixk0Ug
https://www.facebook.com/KedmaEducation10
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://kedma-edu.org.il/

