
1 
 

                                                                                    
 02-6461323טלפון למנויים 

       www.meirkids.co.il כתובת האתר
 
 צחוק בלי לפגוע נושא הפעילות: 

 
  אפ סטנד :פעילות מלווה לסרט

 
 ד -א  :גיל היעד

נערכת תחרות כישרונות בסניף. אסי מנסה את כוחו בסטנד אפ, ולומד   ,לכבוד פורים תקציר:

 בלי לצחוק על אחרים.   ,איך אפשר להצחיק

 

 מטרות חינוכיות: 
 בין צחוק טוב ושמח לצחוק פוגע ומזיק.    ,את ההבדלהתלמידים ילמדו 

 
 הלך השיעור: מ

 : נתחיל בסיפור בדיחות
. הילד אמר לאבא: 'אבא! יש לי משהו חשוב, להגיד לך'. האבא ענה: 'כשנגיע 100-קנו דירה, בקומה ה פעם, אבא ובן

, והילד שוב אמר לאבא: 'אבא! יש לי משהו חשוב, להגיד לך'. האבא ענה: 20-לדירה, תגיד לי'. הם עלו לקומה ה

אבא! יש לי משהו חשוב, להגיד לך'. האבא , ושוב הילד אמר לאבא: '60-'כשנגיע לדירה, תגיד לי'. הם עלו לקומה ה

הילד: ענה לו , והאבא שאל מתנשף: 'נו, מה רצית להגיד לי'? 100-ענה: 'כשנגיע לדירה, תגיד לי'. הם עלו לקומה ה

 ו'.ט'זה כבר לא משנה. שכחת את המפתחות, באו
 

לי נס. אנא, בבקשה,  ובבקשה עש, מיםורחו ניםרחמ  בני אדםאיש אחד נפל לבור עמוק. ישב יום שלם בבור והתפלל: '

 אני רוצה נס'.

 : 'כמה כפיות סוכר''?ישפתאום נשמע קול של א 
 

 כי יש שם קור כלבים. ?למה חתולים לא נכנסים למקרר
 

 נבקש מהתלמידים לספר בדיחות נוספות.  

 
 נדון: 

 למה אנחנו נהנים מבדיחות?   •

ו לשמוע  א ,ולהצחיק את כולםלספר בדיחה  ?מה אתם יותר אוהבים •

 בדיחה?  

   ?למה אנחנו אוהבים לצחוק •

  הצחוק טוב לבריאות. :את המידע הבא  ,נסביר בעל פה
 שאסור לצחוק עליהם? מה הם?   ,האם ישנם דברים נדון:
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 ) 18:50בסרט(נצפה 
 נדון: 

 לצחוק על אחרים?   ,מה גרם לאסי •

 לאחר שאסי צחק ממנו.  ,תארו את תחושותיו של עופר •

 תארו את תחושתו של נסים.   •

 לחבריו?   ,איזה נזק עולל אסי •

   ?להבין את טעותו ,מה גרם לאסי •

 לזו של עופר?   ,הרגשה דומה ,פעם ,האם הרגשתם •

מרשים   ,ובגלל זה .'שזה רק בצחוק ,כולם מבינים !שטויות' :יש כאלו שחושבים •

 על אחרים. מה דעתכם?  'לרדת'לעצמם 

ולא   , שמדובר בחומרים של בדיחות ,אסי חזר שוב על הבדיחה קודה למחשבה:נ •

 בחומרים מסוכנים. האומנם?

 

 

 

 

 שיר /מקור/ מידע 
בס"ד   

 שלום לרב!

עת,  סים, שקורים לאחרים. רציתי לדושמשעמם לי, אני רואה פספכלפעמים, 
? על חשבון מישהו אחר, האם זה בסדר לצחוק  

 
:תשובה  

 שלום וברכת ד'!
ה  דאי שאין לצחוק, על מה שקורושריך, שאתה מרגיש את הקלקול בדבר. בוא

!'ואהבת לרעך כמוך. 'לאחרים  

 
 

 

 

 :נקודות לדיון

 .'כיפה'שנשלחה לרב באתר  ,הסבירו את השאלה •

 מה ענה הרב?  •

 לדעתכם?   ,מהו הקלקול בדבר •
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בכל זאת  .שהוא לא מכיר ,שהופץ על אנשים ,שהוא צפה בסרט ,השואל דיבר על כך •

 ,מרגיל את הנפש זה: תשובההסיבה? ( ,לדעתכם ,שאין לצחוק. מה ,הרב ענה

  .לצחוק על חולשות הזולת)

על  ,הופץ סרטון מצחיק בווטסאפ וברשתות החברתיות ,שלפני כמה זמן ,נספר •

מדינה  '.הרצל' :תפרצה לתמונה וקראה לבעלהה ,כתבהשבאמצע צילום  ,אישה

שאביו הרצל התבייש מאוד.  ,כתב בנה ,שלמה צחקה והתבדחה. לאחר כמה ימים

שהתביישה  ,תו. אין לדבר על אימווהדבר פגע בבריאו ,היה לו קשה לצאת מהבית

 שהדבר הופץ. 

ר בן  שמאחורי הסרטון מסתתהיו חושבים  ,אם הצוחקים וכל אחד שהפיץ את הסרטון

  היו חושבים פעמיים.   ,אדם

 

 פעילות סיכום
   בלי לצחוק על אחרים.  ,כמובן  .נוציא יחד חוברת בדיחות ,לקראת פורים


