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 רעיון מרכזי| 

אלו  .לנו שטוב מה זה כי הבנה ךמתויש לשמור על הלכות הצניעות בדייקנות ובשמחה 
 םכללי של מערכת אינה ההלכה. ה"הקב לנו מאת היצרן, שניתנו ההפעלה הוראות

 ףהגו של וטבעיו םהאדשהוא  – במוצר להשתמש הנכונה ךהדר אלא םוחוקי

 הגוף ליעדו הנכון והקדוש. את מנווטות לפרטיה הצניעות הלכות

 מהלך השיעור:

 ' דק  10 מליאה?/ לא למה םבעצ: 1 פעילות| 

 כ"סה, עליה לענות שניות -5 ו שאלה מקבלת בת כל ובסבב במעגל יושבת הכיתהאפשרות א: 
על  חברתית תקינותלמען  נמנעים ומוותרים עליהם שאנו םדבריאלו  המשותף:שאלות.  20 ןישנ

 אף שזה כרוך בקושי לעיתים. 

 למענה על כל תשובה דקה דשתוק(, 2 נספח) שאלה ע פתק בת לכל תחלק המורה: ב אפשרות
   .בסבב

 . חברתית תקינות של מסגרת ןלמע רצונות על םמוותרי םלעיתי מסקנה:

  ןמרצו מסגרת: 2 פעילות| 

 (.4 נספח) תמונות ףרצ– ץשפי מר: ב אפשרות /( 3 נספח) מצגת - ץשפי מר: א אפשרות 

 ' דק 10  ומליאה יחידני/ מסגרת ע התמודדות 3:  פעילות| 

 .עליה לשמור לה שקשה מסגרתו עליה לשמור לה שקל מסגרת ףד על כותבת בת כל

 שאלות לדיון במערך.

  .כללית הבנה ךמתו או המשמעות הבנת ךמתו .הבנה מתו מסגרת על לשמור יותר קל: מסקנה

 ' דק  10 ומליאה קבוצות/ הפעלה הוראות=  הלכה 4:  פעילות| 

 הוראות של מחוברת דפי' מס מקבלת קבוצה כל, קבוצות חמש/ לארבע תתחלק הכיתה
 . (6נספח יחד עם דף מנחה )( 5 נספח) הפעלההפעלה. 

 מסקנה, מוצר שלא ישתמשו בו לפי הוראות ההפעלה ינזק.

 ' דק  5 מליאה/  ההלכה גבולות 5:  פעילות| 

יערך דיון על הגבולות, והאם רצוי או (1 אביזר) ישראל, ץאר של מפה הבנות בפני תציג המורה
 ניתן לחצותם? מהי תוצאת חציית הגבול?

 הקו. ךכ םסת אותו םחוצי ולא המדויק מקומו את לדעת םשחייבי קו הוא הגבולמסקנה: 
 קובעת, שלנו ההפעלה הוראות, לכההה ףא. לסביבתו והן עצמו לאד הן לסכנה מאותת םהאדו

 . לחצות אסור אותו הגבול את לנו

 ' דק  5  מליאה/ משוב: םסיו| 

 : המשפט את הלוח על כותבת המורה

 כמשוב המשפט את משלימה בת כל ובסבב  "...כש שמחה מתו העול את לקבל יותר קל לי יהיה"
 .השיעור על

 ואביזרים הכנה| 

 

  מפה של ארץ
 ישראל.

  מחשב ומקרן
להקרנת 
 המצגת.

  ,הוראות הפעלה
 3 –לצלם 

 עותקים.
 

אין אפשרות במידה ו
 להקרין:
 םבעצ" מצגת 

 –?" לא למה
לגזירה  רצועות

באם אין 
אפשרות 

 להקרין.
  מר " –מצגת

לגזור  –ץ" שפי
תמונות אם אין 

אפשרות 
 להקרין.

 
 

 
 


