
 מסורת ישראלית חדשה –'עשרת ימי תודה'  

 
 

 למי אני אומר/ת תודה? 
 מתודה ראשונה: חשיבה משותפת

נכתוב את המילה "תודה" )אפשר גם לתלות דף לבן גדול מאחוריכן ולכתוב עליו "תודה"   פאדלטבלוח 
 לשמש אסוציאציות( ונשאל את החניכים/ות ונכתוב את תשובותיהם/ן: 

 ? מהי תודה •

 באילו דרכים ניתן להביע הכרת תודה?   •

  זאת?מתי אנו אכן עושים  ?או שיגידו לכם תודה תודה אתה רוצים להגיד ולמה מתי •

  / אמרומקרה בו או  ,מישהו/י אחר/תכלפי תודה  /הביעו מי יכול/ה לספר לי על מקרה שהוא/היא אמרו •
 ? תודה יךיהביעו כלפ

    מדוע? ?האם זהו מעשה טוב לומר תודה •

  למי שמודה או למי שמודים לו/ה? למי הכרת התודה משמעותית יותר? •

היתרונות של הכרת התודה. הן כלפי מי שמודים לו/ה והן   והדגשת  בהדהודנסכם  חשוב ש   למדריך/ה:   ההער
 כלפי מי שמודה.  

 

 אין |  ציוד:אין |  נספחים:דק' |  15 זמן:

 מתודה שנייה: עשייה

דברים )אפשר יותר כמובן(  5"על מה אני מודה לעצמי?" ולכתוב  - לחשוב על השאלהות נבקש מהחניכים/
   (רת ימי תודהר של עשמתוך האת Da List-oT -מגנטים של )אפשר להעזר ב   שעליהם אני מודה לעצמי

*נדגיש בפני החניכים את החשיבות בהודיה ספציפית ולא כללית, ואת ההבדל בין תודה לעצמי לבין תודה 
על מה שיש לי. לדוגמא, לא נכתוב עכשיו "תודה על החברים שיש לי בקבוצה", אלא "תודה על החבר הנדיב 

 האחרון שהיה בארון". שהייתי בשבוע שעבר כלפי ליאור כשהיינו אצלי בבית וויתרתי בשבילה על החטיף 

תהליכים ,  תכונות, מעשים, חוזקות  - עליהם ניתן להכיר תודה לעצמי  דברים  דוגמאות ל** נעזור לחניכים עם  
 התחלתי, בחירות שבחרתי וכו'.  שכבר 

של דברים עליהם את/ה מודה לעצמך. זאת בכדי  דוגמאות*** מומלץ למדריך/ה לחשוב מראש על כמה 
 . הצורך לסייע לחניכים במידת

 |   דף ועט ציוד:אין |  נספחים:דק' |  5 זמן:

 מתודה שלישית: שיתוף

 נשאל את החניכים/ות : 

 איך הרגשתם/ן בזמן שביקשתי מכן לכתוב תודות לעצמכם/ן? •

 האם היה הבדל בתחושה כשכתבתם/ן? •

 לחלוק עם הקבוצה את אחת ההודיות שלהם לעצמם.   נבקש מהחניכים/ות •

 

 |  אין ציוד:אין |  נספחים:דק' |  10 זמן:

 

https://he.padlet.com/
https://www.tentoda.org/%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%96-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d/

