
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל -קדמה  

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

  

 

 "  סודות קטנים לחיים טובים"בעקבות הספר  –מערך שיעור לסוף שנה 

 
, 95עד  5בני ובנות , נשים שונים /קסון בראון מא'ביקש המחבר ג" סודות קטנים לחיים טובים"בספרו 

ים  תמאות המשפטים שאסף מתמצ. ן/בעקבות אירועים שונים בחייהם..." למדתי ש"להשלים את המשפט 
 .  ואוצרים שנים רבות של חוכמה וניסיון חייםועוד, , כסף, אהבה, תובנות על החיים

ים להתבונן על אירועים  ות/בשיעור נכתוב, כמו בספר, על דברים שלמדנו בבית הספר. נזמין את התלמיד
 ן/ם להבין מה למדו מהם, מה הםן/שעברו בבית הספר מנקודת מבט "גבוהה" ועמוקה שתעזור לה

 חשבות ותובנות הגיעו בעקבותיהם. ים מהם ולאילו מות/מסיק

 כדאי לאפשר זמן של שיעור כפול לשיעור. 

 מהלך השיעור:  

 הצגת הספר והמשפטים –חלק א'  

על מה הספר  התלמידות/יםאת הספר ונשאל אם מישהו/מישהי מכיר/ה אותו. נשאל את  ים/נציג לתלמידות
 לדעתן/ם.

כתב כמה  השים ואחת החליט ג'קסון בראון להעלות על בבוקר יום הולדת חמי אודות הספר:את המידע נקרא 
דברים שהחיים לימדו אותו במשך יותר מחצי מאה. הוא כתב לעצמו את המשפט "למדתי ש..." והתחיל 

להשלים אותו. עד מהרה נאספו אצלו כמה עשרות משפטים, ועם הזמן הצטרפו אליו להשלמת המשפטים 
חמש, ועד א/נשים  בנות/בני מילדות/יםוצת הגיל הוא ביקש ים. כדי להרחיב את קבות/ים נוספות/חבר

בסופו של דבר מאות אנשים השתתפו ב"מבצע" שלו והשלימו את   .להשלים את המשפט 95בני/בנות 
המשפט "למדתי ש...". המשפטים נערכו וקובצו לספר הזה. הספר מרכז לתוכו תובנות ומחשבות שילדים/ות 

 .  שחוויהם בעקבות התנסויות, חוויות ואירועים וא/נשים הגיעו אליהן במהלך חי

  להם/ן להתחלק האופן עצמאי(. נפזר לכל קבוצה נאפשרתלמידות/ים )או  4נחלק את הכיתה לקבוצות של 
  וכל תלמיד/ה ,את המשפטים יקראו התלמידות/יםמספר משפטים מתוך הספר.  על הרצפה או על השולחן

שהוא/היא מזדהה איתו או לא, משפט שמעורר בו/ה  משפטו, שהוא/היא מתחבר/ת אלי משפט יבחר/תבחר
לשתף בקבוצה אודות המשפט שבחרו והסיבה שבחרו אותו.   התלמידות/יםמחשבה כלשהי. נזמין את 

 .בהמשך המערך( –)רשימת משפטים לדוגמה מתוך הספר 

 התבוננות על אירועים מהשנה החולפת  -חלק ב' 

נסדר בכיתה מרחב  , ות של כמה שיותר אירועים מהשנה שחלפהנפזר בכיתה תמונות או כותרות מפורט
 על הקירות או לסדר על   אותן להסתובב בו ולהתבונן בתמונות/כותרות, אפשר לתלות לתלמידות/יםשיאפשר 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim


 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל -קדמה  
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להוסיף אירוע שלא  גבי שולחנות. נשאיר שלוש כותרות/ מסגרות ריקות למקרה שהתלמידים/ות מעוניינים/ות

מידות/ים להסתובב ולהיזכר באירועים, ולבחור באופן אישי אירוע אחד שהיה משמעותי  ננחה את התל  נכתב.
טקס יום הזיכרון בגן   :דוגמאות)כדאי לעבור על לוח השנה כדי להיזכר באירועים שונים במיוחד עבורן/ם. 

ינוך על קבלת  , שיעורי חבגרות אחרונה באנגלית, יום התנדבות בקטיף שילר, טיול שנתי לזיכרון יעקב, הטייס
, הרצאה של אם שכולה, ערב הרכבי מוזיקה, יום סיור במוזיאון לוחמי הגטאותהחלטות, חזרות למסיבת סיום, 
 הפקה של מגמת תיאטרון וכו'(. 

   שיתוף בקבוצות -חלק ג' 

שהיה עבורם/ן משמעותי, שעורר בהן/ם  אחד יחזרו לקבוצות שהיו בהן. בקבוצה ישתפו באירוע  התלמידות/ים
היא   המטרהרגש כלשהו )חוסר נוחות, שמחה, התרגשות.. כל רגש לגיטימי(,  אירוע שהם/ן זוכרים/ות במיוחד. 

נזמין את התלמידים ואת התלמידות לשתף באירוע שבחרו ומדוע  .יעמיקו בחווייה או באירוע שהתלמידות/ים
 : שאלות לשלושהוא משמעותי עבורן, ולהתייחס 

 ? האירוע, מתי הוא קרה, איפה, מי היו מעורבים/ות...( מה היה באירוע )הפרטים של  •

מה הייתה נקודת השיא באירוע מבחינתי )שיר מרגש, כשמישהו נפל, כששמעתי רעש מאחור, כשהוא   •
 , ועוד... א השתתפתי בו הסתיים, כשהייתה מריבה, התאכזבתי של

  ...(מסוגלות.גאווה, בושה,  ,)שמחה, התרגשות ?מה הרגשתי באירוע ובעקבותיו •
 

 שיתוף כיתתי וסיום -חלק ד' 

... הכוונה היא למדתי שמשפט שפותח במילים: כתוב ת/י פתק נצמד ריק שעליו תקבל/ כל תלמיד/ה יקבל
שהתלמידות/ים ינסחו תובנה משמעותית, משהו שלמדו מהאירוע )או על עצמן/ם בעקבותיו( שיוכלו לקחת 

 עמם להמשך חייהם/ן. 

יסתובבו שוב   התלמידות/ים. ה/על יד תמונת האירוע שבחראת הפתק ת/ידביק בסיום הניסוח כל תלמיד/ה  
 בין האירועים ויביטו במה שכתבו תלמידי ותלמידות הכיתה, אפשר להשמיע מוזיקה רגועה. 

 .   לפתקים של אחרות/יםלהגיב  לשתף מה כתבו ו/אוהתלמידים/ות נזמין את   למליאהבחזרה 

איך התובנה שהגיעו אליה יכולה להיות בעלת חשיבות עבורם בעתיד, כיצד  ים ות/את התלמיד נוכל גם לשאול
 היא יכולה להמשיך וללוות אותם באירועים דומים שיקרו.   

.  בהם לעומקנסכם את השיעור ונסביר שבשיעור הזה עברנו על האירועים שהיו במהלך השנה וניסינו להתבונן 
 ו באופן משמעותי יותר מאחרים כדאי להעמיק ולהתבונן  אם אירוע מעורר בנו רגש או שאנחנו זוכרים אות
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על המחשבות שלנו ועל הרגשות  או כאילו "מבחוץ" ההתבוננות מאפשרת לנו להסתכל "מלמעלה"עליו. 

 להסיק מחשבות ותובנות שנכונות עבורנו בשלב זה ואולי גם בעתיד.ללמוד מהן ו כך שניתןשלנו, 

 . את כל המשפטים שכתבו התלמידים זורצגת / ספרון סוף שנה/ ספר מחנאגד למ 

 

 

 

 דוגמאות למשפטים מתוך הספר:

 (70למדתי שעליך להילחם על דברים שאתה מאמין בהם )בן   •

 ( 75למדתי שתמיד יש מישהו שאכפת לו )בת  •

 (64למדתי שרוב הדברים שאני חושש מהם לא קורים אף פעם )בן  •

 (51למדתי שהאתגר הכי גדול בחיים הוא להחליט מה חשוב באמת ולהתעלם מכל השאר )בן  •

 (42למדתי שפיטורין מהעבודה הם לפעמים הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך )בן  •

 (36למדתי שלעולם אסור להיות עסוק מדי מכדי לומר "תודה" ו"בבקשה". )בן  •

 (66למדתי שלא עולה כלום להיות נחמד )בן  •

 (.43תי שהשימוש בכללי מוסר מוצקים הוא אמין בדיוק כמו שימוש במצפן )בן למד  •

 (20למדתי שאמון הוא הגורם החשוב ביותר הן ביחסים אישיים והן ביחסי עבודה )בן  •

 (39בעל מזג טוב מאשר למישהו עם גזרה טובה )בת   י/וישהלמדתי שעדיף להיות נשוי למ •
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 ( 46ת, על הדבר עצמו )בן למדתי שהציפיה למשהו עולה, פעמים רבו •

 (27למדתי שמשהו שעשית כהרף עין עלול לגרום לך שיברון לב לכל החיים )בן  •

 ( 16למדתי שהפחד הגדול ביותר של בני העשרה הוא הפחד מלב שבור )בת  •

 (37למדתי שללא הבדל גיל וצבע, כולנו זקוקים לאותה אהבה )בת  •

 (.11וד יותר גדולות בבית )בן למדתי שאם אני בצרות בבית הספר, אני בצרות ע •

 (29למדתי שאין כיף גדול יותר מעבודה שאתה נהנה ממנה )בן  •

 (51למדתי שלוקח לי הרבה זמן להפוך לאדם שאני רוצה להיות )בן  •

הכדורגל   • קבוצת  של  הקפטן  היה  הוא  אם  אפילו  שלי  החבר  את  אוהבת  הייתה  לא  שלי  שאימא  למדתי 

 ( 17נסייה. )בת ואפילו אם הוא היה שר במקהלת הכ

 ( 41למדתי שחבל לי שאימא שלי הרשתה לי להפסיק ללמוד לנגן בפסנתר )בת  •

 ( 16למדתי שכשההורים שלי במצב רוח רע, כדאי להסכים עם כל מה שהם אומרים, אחרת יהיה רע )בת  •

למדתי שעל אף ההטפות של ההורים ומבוגרים אחרים, בסופו של דבר תבין שהם עושים זאת כי אכפת  •

 ( 15ם )בת לה

 (18למדתי שאני לא צריך להיות כל הזמן מושלם כדי שהמשפחה שלי תאהב אותי )בן  •

 (44למדתי שמילות עידוד מפי מורה טוב יכולות לשנות לחלוטין את חייו של תלמיד )בת  •

 (42למדתי שאם החיים שלך חפים מכישלונות, כנראה שאתה לא לוקח מספיק סיכונים )בן  •

 (55לטה, קל יותר לשנות לא לכן, מאשר כן ללא )בן למדתי שכשמקבלים הח •

 ( 38מד דברים חדשים )בת ל למדתי שאם אני לא מתנסה בדברים חדשים , לא לא •

 ( 13למדתי שאם את רוצה לעודד את עצמך, כדאי לך לנסות לעודד מישהו אחר )בת  •

 (15)בן  למדתי שלמרות שקשה להודות בכך, בסתר לבי אני שמח שההורים שלי מחמירים איתי  •

 ( 17למדתי שאף אחד לא יודע לשמור סוד )בת  •

 (.9למדתי שמעציב אותי להיות האחרון שנבחר לצוות )בן  •

 (34למדתי שאינני יכול לצפות מאחרים שיפתרו את הבעיות שלי )בן  •
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למדתי שעליך להילחם על דברים שאתה 

 ( 70מאמין בהם )בן 

 

 פת לו למדתי שתמיד יש מישהו שאכ

 ( 75)בת 

 

נוכחתי שרוב הדברים שאני חושש מהם לא  

 (64קורים אף פעם )בן 
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למדתי שהאתגר הכי גדול בחיים הוא 

להחליט מה חשוב באמת ולהתעלם מכל 

 (51השאר )בן  

 

הוכחתי שפיטורין מהעבודה הם לפעמים 

 (42הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך )בן 

 

למדתי שלעולם אסור להיות עסוק מדי  

 (36מכדי לומר "תודה" ו"בבקשה")בן 
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)בן  נוכחתי שלא עולה כלום להיות נחמד

66) 

 

למדתי שהשימוש בכללי מוסר מוצקים הוא 

 (43אמין בדיוק כמו שימוש במצפן )בן 

 

למדתי שאמון הוא הגורם החשוב ביותר הן 

 (20ביחסים אישיים והן ביחסי עבודה )בן 

 

ל מזג בע מישהו למדתי שעדיף להיות נשוי ל

 ( 39טוב מאשר למישהו עם גזרה טובה )בת 
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נוכחתי שהציפיה למשהו עולה, פעמים 

 (46רבות, על הדבר עצמו )בן 

 

נוכחתי שמשהו שעשית כהרף עין עלול  

 (27לגרום לך שיברון לב לכל החיים )בן 

 

למדתי שהפחד הגדול ביותר של בני 

 (16העשרה הוא הפחד מלב שבור )בת 
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יל וצבע, כולנו זקוקים  למדתי שללא הבדל ג

 (37לאותה אהבה )בת 

 

למדתי שאם אני בצרות בבית הספר, אני 

 ( 11בצרות עוד יותר גדולות בבית )בן  

 

נוכחתי שאין כיף גדול יותר מעבודה שאתה  

 ( 29נהנה ממנה )בן 
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             לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

  

 

נוכחתי שלוקח לי הרבה זמן להפוך לאדם  

 (51שאני רוצה להיות )בן 

 

אוהבת את   נוכחתי שאימא שלי לא הייתה

החבר שלי אפילו אם הוא היה הקפטן של 

קבוצת הכדורגל ואפילו אם הוא היה שר  

 (17במקהלת הכנסייה )בת 

 

נוכחתי שחבל לי שאימא שלי הרשתה לי 

 (41להפסיק ללמוד לנגן בפסנתר )בת 
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             לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

  

 

נוכחתי שכשההורים שלי במצב רוח רע, 

כדאי להסכים עם כל מה שהם אומרים, 

 (16אחרת יהיה רע )בת 

 

נוכחתי שעל אף ההטפות של ההורים 

ומבוגרים אחרים, בסופו של דבר תבין שהם 

 (15עושים זאת כי אכפת להם )בת 

 

למדתי שאני לא צריך להיות כל הזמן 

מושלם כדי שהמשפחה שלי תאהב אותי )בן 

18) 
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל -קדמה  

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

  

 

למדתי שמילות עידוד מפי מורה טוב יכולות 

 (44לשנות לחלוטין את חייו של תלמיד )בת 

 

למדתי שאם החיים שלך חפים מכישלונות,  

 כנראה שאתה לא לוקח מספיק סיכונים 

 (42)בן 

 

למדתי שכשמקבלים החלטה, קל יותר 

 (55לשנות לא לכן, מאשר כן ללא )בן 
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל -קדמה  

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

  

 

למדתי שאם אני לא מתנסה בדברים 

 ( 38חדשים , לא לאמד דברים חדשים )בת 

 

גיליתי שאם את רוצה לעודד את עצמך,  

 (13סות לעודד מישהו אחר )בת כדאי לך לנ 

 

נוכחתי שלמרות שקשה להודות בכך, בסתר 

לבי אני שמח שההורים שלי מחמירים איתי  

 (15)בן 
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל -קדמה  

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

  

 

 גיליתי שאף אחד לא יודע לשמור סוד  

 (17)בת 

 

נוכחתי שמעציב אותי להיות האחרון שנבחר 

 (9לצוות )בן 

 

למדתי שאינני יכול לצפות מאחרים שיפתרו  

 (34י )בן את הבעיות של
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