
  :תכונות

  !עצמנו... נעים להכיר את -שעור חברה

  .עדיף לכתוב על מדבקות עגולות לבנות -כל בת מקבלת פתקי תכונות

  .על גבה של כל בת נתלה דף בריסטול צבעוני קשיח מאחור

אסור לתת לבת אחת שני פתקים ואסור להשאיר בת בלי . כל בת צריכה להתאים את התכונות שבידה לבת שהכי מתאימה לה

  .כל התכונות יש לחתום את שם המדביקה על. פתק

  

  .מודעות עצמית, אוירה מפרגנת, טוב לגיבוש. לכל בת מתקבלות תכונות רבות שכך החברה חושבת עליה: תוצאה

  

  .סיכות תפירה לחיבור לחולצות, מכשיר כתיבה, מספריים, סלוטייפ, שמיניות בריסטול: אביזרים

  

   



 

תמיד כשמבקשי
  -דיבהדיבהדיבהדיבהננננאת את את את 
  !נותנת בשמחהאת חפ�  �ממ

  

  ___________חתימה 

 !זולתרגשות הל רגישהרגישהרגישהרגישההינ� 

  ___________חתימה 

ולנח
 ילדות  את יודעת לעודדאת יודעת לעודדאת יודעת לעודדאת יודעת לעודד
  !כשקשה לה�

  ___________חתימה 

תמיד  ::::את יודעת לגמול חסדאת יודעת לגמול חסדאת יודעת לגמול חסדאת יודעת לגמול חסד
עזרה היא  מ�כשמבקשי
 מ

  "?למה לא, בטח, כ�"אומרת 

  ___________חתימה 

 ת דר� אר�ת דר� אר�ת דר� אר�ת דר� אר�בעלבעלבעלבעלהינ� 

  למבוגרי

  ___________חתימה 

: ומאורגנת את מסודרתאת מסודרתאת מסודרתאת מסודרת
בבית , במערכת, בילקוט

  !ובכיתה

  ___________חתימה 

יודעת , במשחקי
 הוגנתהוגנתהוגנתהוגנתאת את את את 
  .'טעיתי': ולומר להפסיד בכבוד

  ___________חתימה 

נעי
  !!!!מדברת בלשו� נקייהמדברת בלשו� נקייהמדברת בלשו� נקייהמדברת בלשו� נקייהאת 
  .להקשיב ל�

  ___________חתימה 

שעה , זה זמ�זמ� ! ! ! ! את דייקניתאת דייקניתאת דייקניתאת דייקנית
  ...!לא אצל�? איחורי
. זו שעה

  ___________חתימה 

את לפני ש חושבתחושבתחושבתחושבתאת את את את 
  מדברת

  ___________חתימה 

להסביר לכל  סבלנותסבלנותסבלנותסבלנות    יש ל�יש ל�יש ל�יש ל�

עד , בת אפילו כמה פעמי

  !שהיא תבי�

  ___________חתימה 

לעול
  ....הניקיו� חשוב ל� מאודהניקיו� חשוב ל� מאודהניקיו� חשוב ל� מאודהניקיו� חשוב ל� מאוד
, לא תשליכי נייר על הרצפה

כשתיתקלי בלכלו� תשתדלי 
  .להרימו אל הפח

  ___________חתימה 

כשחברה  יודעת להקשיביודעת להקשיביודעת להקשיביודעת להקשיבאת את את את 
  !מדברת

  ___________חתימה 

בכל  חושבת לעומקחושבת לעומקחושבת לעומקחושבת לעומקהינ� 
שואלת ומתעניינת , נושא

  !ורוצה לדעת עוד

  ___________חתימה 

ג
 כשזה  ,,,,את דוברת אמתאת דוברת אמתאת דוברת אמתאת דוברת אמת
  .קשה

  ___________חתימה 

 אתג
 כש, יודעת לוותריודעת לוותריודעת לוותריודעת לוותראת את את את 
  מרגישה צודקת

  ___________חתימה 

משנה לא  ,,,,מתפללת כראוימתפללת כראוימתפללת כראוימתפללת כראויאת את את את 
  !אצל איזו מורה

  ___________חתימה 

ל�  יש - - - - ביטחו� עצמיביטחו� עצמיביטחו� עצמיביטחו� עצמייש ל� 
קהל  אומ� לדבר ולעמוד לפני

לעשות מה , בלי להתבייש
 
שצרי� ג
 א
 כול
 עושי

  .אחרת

  ___________חתימה 

 ,,,,בעלת שמחת חיי
בעלת שמחת חיי
בעלת שמחת חיי
בעלת שמחת חיי
הינ� 
  !עולצת ועליזה

  ___________חתימה 

לילדות  את מתייחסת בכבודאת מתייחסת בכבודאת מתייחסת בכבודאת מתייחסת בכבוד
לא משנה באיזו , ממ� קטנות

  !כיתה ה� לומדות

  ___________חתימה 

  

על על על על     משתדלת להקפידמשתדלת להקפידמשתדלת להקפידמשתדלת להקפידאת את את את 
        !!!!הלכות צניעותהלכות צניעותהלכות צניעותהלכות צניעות

        ___________חתימה 

ומאירת פני
  את חייכניתאת חייכניתאת חייכניתאת חייכנית
תמיד יש ל� מצב רוח , לכול�

  !נפלא

  ___________חתימה 

  


