יחידה מס'  – 1מצטרפים למסע
מטרות
 .1יצירת הכרות עם התוכנית השנתית :דמותו של חיים ,הרכבת ,התמרור,
אלבום המסע ,שיר המסע;
 .2הבנת מהותה של "רכבת מסע".

פתיחה
מי מצטרף למסע? ) 30דקות(
המורה תציג את עצמה בפני תלמידי הכיתה :תאמר מה שמה ,ותספר קצת על
עצמה.
כדי להסביר את מה שיילמד בשיעור בהמשך השנה המורה תזמזם שיר,
ותבקש מהתלמידים לזהות את השיר.
השיר הוא" :עם ישראל חי."...
המורה תתן לתלמיד הראשון שיזהה את מילות השיר ויצטרף לשירה ,מדבקות
מלבניות )אשר עדיין מודבקות לבסיס שלהם( .התלמיד יחלק לכל שאר
התלמידים מדבקות ,מדבקה לכל תלמיד ,בזמן השירה .בסיום השיר המורה
תבקש מכל תלמיד לרשום את שמו הפרטי על המדבקה שקיבל.
המורה תרשום על הלוח את המילים" :עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל חַ י" ,ותסביר :בשיעור שלנו נלמד
על עמנו ,עם ישראל.
המורה" :מי רוצה להצטרף וללמוד ביחד?"
המורה תוציא קופסה קטנה ,והתלמידים יתחילו לשיר שוב את השיר" :עם
ישראל חי" .אחד התלמידים יתבקש לאסוף לקופסה את המדבקות שעליהן
שמות כל התלמידים ,ולהביא למורה.
המורה" :אצלי בקופסה נמצאים שמות כל תלמידי הכיתה .כדי ללמוד אנו
מצטרפים ל...
המורה תדביק על הלוח בריסטול שלם שעליו מצוירת רכבת )קטר  3 +קרונות(.
מחלון הקטר מציץ ילד ,על ראשו כובע שעליו כתוב :חַ יִּ ים.
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אנו מצטרפים לחיים במסע! חיים מוביל את הרכבת ,ואנו אחריו.
המורה תחלק לכל תלמיד מדבקה אקראית מתוך הקופסה.
המורה תבקש מתלמיד כלשהו לקרוא את שם התלמיד שמופיע במדבקה שלו
)המורה תצטרך לעיתים לעזור בקריאת השמות( ולומר" :גם ____ מצטרף
למסע" _____ .יקום ממקומו ,ייקח את שמו מהחבר ,וידביק על אחד מקרונות
הרכבת .כשהוא עדיין עומד על יד הלוח ,יקרא מהמדבקה שבידו שם של תלמיד
נוסף ויאמר" :גם _______ מצטרף למסע" ,ויחזור למקומו .וכך לפי הסדר,
יקומו התלמידים ממקומם ,ידביקו את שמם על אחד הקרונות ,ויצרפו תלמיד
נוסף למסע.

הפעלה 1
הכרות עם התלמידים ועם ארץ המוצא של משפחותיהם ) 30דקות(
המורה" :אמרנו שﬠַ ם הוא מעין משפחה אחת גדולה .היום ננסה להכיר את
משפחות התלמידים) ".ההפעלה תיערך רק על המשפחה המצומצמת(.
התלמידים ישתמשו במדבקות מתוך חוברת הנספחים .התלמידים ירשמו את
השמות של אבא ,אמא והאחים  -על מדבקות בצבע לבן ,לכל אחד מדבקה.
המורה תחלק לכל תלמיד כמה גפרורים ,לכל אחד מבני המשפחה יוקדש
גפרור .בראש הגפרור ידביקו התלמידים מדבקה עם השם )אם התלמידים
מתקשים לרשום את השם ניתן להנחות אותם לכתוב :אבא ,אמא ,אח ,אחות
וכדו'(
כתחתית לגפרור ישימו מדבקה שתגדיר האם התלמיד ומשפחתו נולדו בארץ או
עלו מחו"ל )בחוברת הנספחים ישנן מדבקות עם הכיתוב' :חוץ לארץ' ומדבקות
עם הכיתוב' :ישראל'(
המורה תתלה על הלוח כרזה עם הכיתוב "ישראל"
המורה תבקש מכל התלמידים לפי הסדר לבוא ולהדביק את הגפרורים על
הכרזה.
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המורה" :אנחנו רואים מדבקות צהובות וירוקות .מה זה אומר לנו?" )יש
בכיתתנו תלמידים רבים שנולדו בישראל ויש גם רבים שמגיעים ממקומות
שונים בעולם(.
ומאילו מקומות הגיעו לארץ ישראל? המורה תשמע מהתלמידים שמות של
ארצות מוצא.
היהודים מפוזרים בהמון מקומות ,אבל נשארים שייכים אלו לאלו ורבים מהם
עולים לארץ ישראל.

הפעלה 2
הכרת תוכנית המסע ) 20דקות(
המורה תחלק לכל תלמיד את אלבום המסע ,ותסביר שחיים מוביל את הרכבת,
ומגיע בכל פעם לארועים ומקומות הקשורים למסורת ישראל.
המורה" :בכל תחנה שיעצור ,אנו נהיה איתו ונלמד על דברים מעניינים בקשר
לתחנות השונות .מוכנים כולם לצאת למסע?" "יוצאים בשמחה?"
המורה תבחר באחד מתלמידי הכיתה שיהיה היום "חיים" .היא תחבוש עליו את
הכובע הייחודי ,תתן לו את ההגה הייחודי ביד ותתלה את התמרור ואת הקטר
על קיר הכיתה .היא תלמד את שיר המסע ,ובזמן השירה "חיים" יסתובב
בכיתה עם ההגה .כשהשיר יסתיים " -חיים" יעמוד על יד התמרור ,ויגיד לכולם
מה הוא רואה.
השיר )מצ"ב בתקליטור(:
אָנוּ כָּאן כְּ בָ ר מוּ ָכנִים,
עִ ם ִחיּוּ עַ ל הַ פָּ נִים
לַמַּ סָּ ע יו ְֹצ ִאים
בְּ ֶד ֶר הַ חַ יִּ ים.

ל ַַקּטָּ ר הַ כֹּל בָּ רוּר
הוּא עוֹצֵ ר כָּאן בַּ ַתּ ְמרוּר
מַ ה בַּ ַתּחֲ נָה?
אֱ מֹר נָא לָנוּ ,מָ ה?
מַ ה בַּ ַתּחֲ נָה?
אֱ מֹר נָא לָנוּ ,מָ ה?

"חיים" רואה את חיים האמיתי בתמונה ,מחייך ועושה "שלום".

3

המורה :מה נגיד לחיים?
התלמידים משיבים תשובות שונות.
"חיים" יתיישב במקום ,והתלמידים יפתחו את אלבום המסע בדף הראשון.
בצד ימין רואים שוב את חיים .התלמידים יקראו את מה שהוא אומר ,ויעברו
לצד שמאל.
התלמידים יצבעו בחוברת תמונות של ילדים שמצטרפים למסע ויציירו את
עצמם.
לתלמיד שמילא את המשימה )או לפחות חלק ממנה( המורה תדביק מדבקה
מיוחדת של המסע.

לסיום

) 10דקות(

כל תלמיד יקבל קרון אישי .עליו לגזור את חלון הקרון ,כדי שיהיה מקום לתליית
המשימות בהמשך.
לאחר תיאום עם מחנכת הכיתה  -המורה תתלה על הקיר את הקטר ,ואחרי
הקטר את כל הקרונות של תלמידי הכיתה.
את התמרור תתלה המורה קרוב לרכבת ,באופן שתהיה לה אפשרות להחליף
בכל פעם את התמונה.

הכנה ואביזרים:
 מדבקות מלבניות כמספר תלמידי הכיתה
 קופסה קטנה פתוחה להכנסת המדבקות )המורה תביא(
 בריסטול שעליו מצוירת רכבת ומחלון הקטר מציץ חיים
 3 קופסאות גפרורים
 פלקט קווי מיתאר של ארץ ישראל
 אלבום המסע לכל תלמיד ,תקליטור ,הגה ,כובע ותמרור
 חוברת נספחים  -דף מדבקות
 הרכבת הכיתתית :קטר וקרונות אישיים
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 התמונה לתמרור :חיים מחייך ועושה "שלום"

5

יחידה מס'  – 2חיים אומר תודה
מטרות
 .1החדרת ערך הכרת הטוב לכל מי שעושה לנו טובה;
 .2החדרת ערך הכרת הטוב כלפי הגוף שלנו;
 .3הכרת נוסח תפילה קצרה" :מודה אני".

פתיחה

) 10דקות(

הקדמה )עוד לפני ש"חיים" מסתובב עם ההגה(:
על מה חושב חיים?
"חיים" נהג הקטר מסתובב עם הגה ביד ,התלמידים שרים" :אנו כאן כבר
מוכנים" ."...חיים" נעצר על יד התמרור ,ורואה את חיים יושב על המיטה
בבוקר.
המורה אומרת :היום נעצור בתחנת הבוקר ,ונלמד על מה חיים חושב מיד
כשקם.
שאלה :על מה אתם חושבים מיד כשאתם קמים? או :על מה חשבתם היום מיד
כשהתעוררתם?
התלמידים יתנו תשובות שונות .המורה תתייחס לתשובות השונות ,בקיצור.

הפעלה 1
הכרת הגוף בשינה וביקיצה ) 30דקות(
כל התלמידים יתבקשו "להירדם" ,ולקום רק כשישמעו את המורה אומרת:
"בוקר טוב" .התלמידים יניחו את הראש על השולחן .המורה תעבור בין
התלמידים כשברקע מתנגנת קלטת שירי בוקר.
תוך כדי שירה שקטה המורה תדביק לכל תלמיד מדבקה אחת:
לחלק מהתלמידים :על הראש )על השערות(
לחלקם :קרוב לעיניים
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לחלקם :על הידיים
ולחלקם :על הרגליים.
המורה תכריז" :בוקר טוב" ,והתלמידים יתיישבו יפה.
המורה תבקש מכל תלמיד לחשוב מה ההבדל בין זמן השינה לזמן היקיצה
באיבר שעליו יש מדבקה.
בשלב זה קמים כל התלמידים שהמדבקה שלהם היא על העיניים.
כל אחד יאמר מה ההבדל בעיניים בין זמן השינה לזמן היקיצה ,ויבקש מכל
התלמידים לעשות פעולה שאפשר לעשותה רק כשﬠֵ רים.
כגון :בשינה ,העיניים לא רואות ,כשﬠֵ רים הן רואות.
בשינה ,העפעפיים כל הזמן סגורים ,כשﬠֵ רים  -הם פתוחים.
בשינה ,העיניים עצומות ,כשﬠֵ רים העיניים פקוחות.
אחר כך...
קמים כל התלמידים שהמדבקה שלהם היא על הידיים ,ומוצאים את ההבדלים:
בשינה ,הידיים שמוטות בצידי הגוף ,כשﬠֵ רים הידיים זזות הרבה.
כשﬠֵ רים ,אפשר להרים את הידיים למעלה ,להפריד בין האצבעות ,להרים רק
אצבע אחת ,ועוד.
ואחר כך...
קמים כל התלמידים שהמדבקה שלהם על הרגליים .מוצאים הבדלים,
ומבקשים מכולם:
לכופף ברכיים ,לנענע ברגליים ,ללכת ,לרוץ ,לקפוץ וכדו'.
לבסוף...
קמים כל התלמידים שהמדבקה שלהם היא על הראש ומוצאים הבדלים.
בשינה אין שליטה על המחשבה ,ובזמן שישנים לא לומדים דברים חדשים ,כן
חולמים.

הפעלה 2
דקלום ) 8דקות(
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המורה :נלמד דקלום )בליווי תנועות( ,שיסכם את הפעולות השונות של
האיברים השונים שהתייחסנו אליהם .התלמידים יעמדו וידקלמו.
הדקלום הוא ביחיד ,כדי לשמור על חרוז – הבנים יכולים לדקלם בלשון זכר
והבנות בלשון נקבה ,אך יחד.
העיניים אני פוקח/ת

)מניחים אצבע ואגודל של שתי הידיים בצידי העיניים,

ומניעים את הראש(
הידיים אני מותח/ת

)מותחים את הידיים לכל הכיוונים(

על הרגליים אני עומד/ת )מבצעים תנועות הליכה ברגליים(
ובראש -חושב/ת ,לומד/ת )מניחים ידיים על הראש ,ומזיזים את הראש מצד
לצד(

הפעלה 3
"מכתב תודה" ) 25דקות(
המורה :נגיד תודה על כך שאנו רואים ,שומעים ,חושבים ,הולכים וכו'.
כשהלכנו לישון היינו עייפים ,והנה בבוקר קמנו רעננים  -כאילו נולדנו מחדש!
כשרוצים להודות למישהו ,מה אומרים?
תשובה :תודה!
המורה :חכמינו קבעו נוסח קבוע שאותו ניתן להגיד בבוקר ,מתוך רגש של
תודה לאלוקים.
המורה תגיד את כל הנוסח פעם אחת עם הסבר קצר בעל פה" :מוֹדה אֲ נִ י
לְ פָ ֶני  ,מֶ ֶל חַ י וְ ַקיָּ ם )אני אומר/ת תודה(ֶ ,שׁהֶ חֱ ז ְַר ָתּ בִּ י נִ ְשׁמָ ִתי בְּ חֶ ְמלָה )שנתת לי
את חיי ליום נוסף(ַ ,רבָּ ה אֱ מוּנָתֶ )אני מאמין/ה שתמשיך להעניק לי חיים(".
ואחר כך המורה תכתוב את המילים הראשונות על גבי הלוח :מו ֶֹדה אֲ נִ י לְ פָ נֶי .
המורה :במהלך היום  -למי אנו מודים ,או צריכים להודות?
תשובה :להורים ,למורים ,לחברים.

8

המורה תבקש מן התלמידים לגזור מחוברת הנספחים את מכתב התודה
להורים ,למלאו בהתאם ולקפלו לפי הסימנים ,כך שיווצר "מכתב" שאותו יעניקו
בבית.

הפעלה 4
"מודה אני" ) 25דקות(
המורה תצייר על הלוח טבלה ובה תשע משבצות  .3*3 -בכל משבצת תכתוב
מספר ,מ 1-עד .9
המורה תחלק את הכיתה לשלוש קבוצות .בכל קבוצה אמירת התודה מופנית
למישהו אחר :הורים ,מורים ,חברים .בכל תור ,ילדי הקבוצה יבחרו מספר אחד
מהמספרים שרואים על הלוח .אחד מילדי הקבוצה לוקח כרטיס משולחן המורה
ומראה אותו לקבוצתו .בכל כרטיס יש תמונה של חפץ כלשהו .אחד מתלמידי
הקבוצה צריך לומר משפט קצר שישובץ בו החפץ שבתמונה ,והוא קשור
לאמירת תודה להורים ,למורים או לחברים.
לדוגמה :בכרטיס נראית מכונית
תלמידי ה"הורים" ראו בתמונתם מכונית .אחד ההורים לקח אותי במכוניתו
לחוג ,וכדו'.
תלמידי ה"מורים" ראו בתמונתם מכונית .עליהם לספר ,למשל :המורה שלי
הגיעה לבית הספר במכונית שלה כדי ללמד אותי.
תלמידי ה"חברים" ראו בתמונתם מכונית .עליהם לספר ,למשל :הייתי בבית של
חבר ,והוא נתן לי לשחק במכוניות שלו.
בסיום הסיפור כל תלמידי הקבוצה יקראו בקול רם" :תודה לחברים" או "תודה
להורים" וכדו' ,ואז המורה תתלה את הכרטיס במקום המבוקש ,בצד השני ,בו
תופיע המילה :תודה.
כך בכל תור.
קבוצה שמסיימת שורה )שלושה מספרים סמוכים :במאונך ,במאוזן או באלכסון(
צריכה לקרוא שלוש פעמים :תודה! תודה! תודה! ואז הקבוצה מקבלת נקודה.
)ישנן שמונה אפשרויות לסיים שורה .ייתכן שבאותו תור הקבוצה תסיים מספר
שורות ממספר כיוונים(.
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המשחק מסתיים כשכל המספרים מכוסים בכרטיסי תודה.
המנצחים הם תלמידי הקבוצה שאמרו הכי הרבה פעמים :תודה!
התלמידים יתבוננו בתמונה של חיים ,המופיעה באלבום המסע.
התלמידים יתבקשו להעתיק מהלוח את המילים "מודה אני" לאלבום המסע,
ולקשט את הדף.

סיכום

) 5דקות(

התלמידים יקבלו דף לקרון הכיתתי ובו הם יציירו ציור המוקדש לאחד מאלה
שהם חייבים להם תודה )לדוגמה :פרחים או חיוך וכדו'( .מי שיכול לכתוב,
יכתוב למי מופנה הציור.

הכנה ואביזרים:
 תמונה גדולה לתמרור :חיים יושב במיטה בבוקר



דפים לקרונות הכיתתיים

 מדבקות ,כמספר תלמידי הכיתה
תּוֹדה ,ובצד השני,
 תשעה כרטיסים :בצד אחד של כל הכרטיסים יהיה כתובָ :
בכל כרטיס תמונה אחרת :מכונית ,אוכל ,בגד ,ממתק ,ספר ,שתייה ,שעון,
כסא ,עיפרון.
 חוברת הנספחים – מכתב תודה להורים.
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יחידה מס' 3

חיים מכבד הורים
מטרות )של שתי יחידות הלימוד(
א .הכרת אופן ההתנהגות כשמכבדים הורים;
ב .הפנמת ערך הכרת תודה כלפי הורים;
ג .הכרת סיפורים בנושא.
פתיחה ) 10דקות(
תוך כדי שירת התלמידים" ,חיים" עם ההגה והכובע ,עוצר בתמרור בו רואים את
חיים מגיש לאביו כוס שתייה.
מציאת הנושא :כיבוד הורים.
המורה תציין שנושא זה יילמד בשני חלקים ,והוא נושא חשוב .המורה תכתוב על
הלוח" :כבד את אביך ואת אמך".
הפעלה  – 1מה עושים הורינו עבורנו? ) 10דקות(
המורה תכתוב על הלוח בצד אחד את המילה :הו ִֹרים )אם תלמידים יציינו שאצלם
בבית ישנו רק אבא או רק אמא ,המורה יכולה לכתוב על הלוח אַ בָּ אִ /אמָּ א( ,ובצד
השני :יְ ָל ִדים.
המורה תבקש מכל תלמיד את הפרח מחוברת הנספחים .המורה תניח קופסה יפה
על השולחן ,ותוציא ממנה חפצים שונים .על התלמידים למצוא קשר בין החפצים
לפעולות שנעשות בבית .אם בדרך כלל ההורים עושים את הפעולה– המורה תתלה
על הלוח פרח צבעוני )גזור מבריסטול( מתחת למילה הורים ,ואם בדרך כלל הילדים
עושים זאת – המורה תתלה פרח מתחת למילה ילדים.
החפץ

הפעולה )ייתכנו תשובות שונות(

מטבע או שטר כסף

ההורים מרויחים כסף לטובת הבית
ההורים נותנים לילדים דמי כיס

אטב כביסה

ההורים דואגים לנו לבגדים נקיים

חבילת פתיתים או תפוח אדמה לא מבושל

ההורים דואגים לנו לאוכל

גרביים או בגד אחר

ההורים קונים לנו בגדים
ההורים עוזרים לנו להתלבש
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ספר לימוד או ספר קריאה

ההורים דואגים שנלמד כראוי
ההורים מספרים לנו סיפורים

כוס או צלחת

אנחנו אוכלים

מכונית משחק קטנה

ההורים מסיעים אותנו לכל מיני מקומות
ההורים קונים לנו משחקים

בסיום ההפעלה יִ ְספְּ רוּ התלמידים ביחד כמה פרחים להורים ,וכמה לילדים .מובן
שלהורים יהיו יותר פרחים.
המורה :מי חושב שמגיע להורים זר פרחים? המורה תכוון לתשובה קולנית מכולם:
אני!
המורה תצמיד בזריזות לכל פרח של ההורים שיפוד ותשיר בינתיים )במנגינת "שני
חברים יצאו לדרך"(
אבא וגם אמא אתם כה טובים.
אבא וגם אמא ,אתם אהובים.
כל כך הרבה בשבילי טורחים אתם.
זר פרחים הכנתי במיוחד לכם!
כל תלמידי הכיתה ישירו מספר פעמים בליווי תנועות מתאימות.
את זר הפרחים שהכינו ,יניחו על השולחן .אם הורה כלשהו יבקר בכיתה – יינתן לו
הזר.
הפעלה מס'  – 2כיצד נתייחס להורים? ) 30דקות(
לאחר שראינו כמה ההורים טורחים עבורנו ,ואף לא הזכרנו עוד המון דברים ,כיצד
טיפלו בנו במסירות מאז שנולדנו ,דאגו לכל מחסורנו כשלא היינו מסוגלים לעשות
דברים לבדנו ,טיפלו בנו בהיותנו חולים ,ועוד ועוד – ברור לנו למה כל כך חשוב
לכבד אותם .יש לדעת שגם כאשר נראה לנו שההורים עשו דבר לא נכון ,תמיד יש
להם כוונות טובות עבורנו ואנו חשובים להם.
יש להחזיר להורים טובה וכבוד ויש להיזהר לא לעשות מעשים לא טובים להורים.
המורה תכתוב על הלוחַ " :כּבֵּ ד אֶ ת-אָבִ י וְ אֶ תִ -אמֶּ " ו" ִאישׁ ִאמּ ֹו וְ אָבִ יו ִתּ ָ
יראוּ".
המורה תחלק לתלמידים תמונות )תמונה לכל תלמיד או שניים( .בכל תמונה נראה
תיאור מצב ובו התנהגות של הילדים כלפי אבא או אמא.
המורה תחלק את הפעולות לשניים :לעשות  /לא לעשות.
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כל תלמיד או זוג תלמידים ימחיזו לכיתה את מה שמצויר בתמונתם או שרק יספרו
מה מצויר ,לפי בחירתם .על הכיתה להחליט אם בהתנהגות זו מכבד הילד את הוריו
או לא .אם "כן" ,המורה תתלה את התמונה מתחת ל" :כבד את "...ואם "לא",
המורה תתלה את התמונה מתחת ל "...תיראו".
רשימת התמונות מופיעה בסעיף הכנה ואביזרים.
ניתן להדביק את התמונות על הלוח בצורה הבאה :את הדברים שצריך לעשות –
בצורת סימן קריאה )!( ,ואת הדברים שאין לעשות – בצורת .X
הפעלה מס'  – 3סיפור ) 10דקות(
המורה תספר על יחסו של רבי טרפון לאימו:
כאשר היתה אמו של רבי טרפון זקנה והיה לה קשה לעלות על המיטה .התכופף רבי
טרפון תחת אמו ,היא עלתה עליו ,ומשם למיטתה .וכך גם ירדה מהמיטה.
וכן ,פעם כשטייל עימה ברחוב ,נעליה נקרעו ,והיא נשארה יחפה) .בשלב זה המורה
תשאל :מה הייתם עושים אם זה היה קורה לכם? התלמידים יתנו תשובות שונות
והמורה תגיד :בואו נשמע מה עשה ר' טרפון(.
ר' טרפון התכופף לאדמה ,שם את ידיו מתחת לרגליה של אימו ,כדי שלא תדרוך על
האדמה – וכך הלכה צעד אחר צעד עד שהגיעו לבית.
בתום הסיפור תשאל המורה את התלמידים מה הם לומדים על רבי טרפון.
התלמידים יביעו את התובנות שלהם על הנגזרות מהמסר של הסיפור.

לסיום ) 20דקות(
המורה תסכם את הנלמד בקשר לכיבוד הורים ולמורא הורים ,ותלמד את המשך
השיר:
אשתדל לשמוע בקולכם
ולעשות את רצונכם.
כיבוד הורים – דבר נפלא,
ירבה אחווה ,שמחה וצהלה!
)שרים את כל השיר(
התלמידים מביטים באלבום המסע )חיים מסתכל באלבום התמונות ורואה את
עצמו כאשר היה קטן(.
המורה תשאל :על מה חושב חיים כשרואה את עצמו קטן? למי הוא מודה?
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התשובה :להוריו ,על שגידלו אותו ועל שהם דואגים לו לכל מחסורו.
בצד שמאל יש מקום לצייר את אבא ואת אמא.
לסיום ,המורה תחלק דפים לקרונות הכיתתיים ,ותבקש מן התלמידים לצייר את
עצמם כיצד הם עוזרים בבית להורים.
הכנה ואביזרים:
 .1תמונה לתמרור:חיים מגיש לאביו כוס שתייה
 .2קופסה יפה ובתוכה :מטבע ,כוס ,פתיתים ,אטב ,בגד ,ספר ,מכונית )המורה
תביא מביתה את הקופסה והחפצים(.
 .3חוברת הנספחים  -פרחים
 .4שיפודים
 .5תמונות העוסקות בנושא כיבוד הורים
התמונות:
 ילד עורך קניות במכולת
 אמא מגיעה הביתה ,ילד מציע לה כסא לשבת
 ילד מזהיר את האח הקטן להיות בשקט כי אבא ישן
 ילד לוקח את האח הקטן לגינה
 ילד אוסף בחדרו משחקים
 ילד מגיש כוס שתייה לאבא שיושב על יד השולחן
 ילד שוטף כלים
 ילד מוריד כביסה מהחבל
 ילד אומר לאמא" :לא רוצה"
 ילדה מעירה את אמא משנתה
 ילד כועס על הוריו ,כי לא נותנים לו מה שהוא רוצה
 אמא קוראת לילד ,והילד קורא בספר ולא בא
 ילד יורד עוזב את החדר במצב לא מסודר
 ילד אומר לאמא" :לא נכון"
 ילד מרביץ לאמא
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יחידה מס' 4

חיים מכבד הורים
המשך משיעור קודם
פתיחה ) 5דקות(
אנו ממשיכים לעסוק בכיבוד הורים.
לפתיחה נשיר את השיר שנלמד בשיעור הקודם.
אבא וגם אמא ,אתם כה טובים.
אבא וגם אמא ,את אהובים.
כל כך הרבה בשבילי טורחים אתם.
זר פרחים הכנתי במיוחד לכם.
אשתדל לשמוע בקולכם
ולעשות את רצונכם.
כיבוד הורים – דבר נפלא,
ירבה אחווה ,שמחה וצהלה!
הפעלה מס' " – 1נכנסים לנעליים" של אמא ואבא ) 30דקות(
המורה תקדים :היום ננסה להרגיש בעצמנו את מה שמרגישים אבא ואמא בכל מיני
הזדמנויות.
המורה תוציא מתוך שקית שני זוגות נעליים גדולות – של גבר ושל אישה.
מי רוצה לנסות להרגיש שהוא אבא או אמא? )המורה תבחר שתי בנות ושני בנים לא
ביישנים ,כאלה שיודעים להציג .אין צורך לחלוץ את הנעליים האישיות(.
המורה תתן תמונה לתלמיד או לתלמידה שנבחרו .התלמיד יעיין בה ויניח אותה
בצד.
המורה תספר לכל הכיתה מה רואים בתמונה .התלמיד הנבחר יעמוד על יד שולחן
המורה ,ילבש את הנעליים הגדולות ויציג בפנטומימה את מה שהמורה תספר.
המורה תצטרך להשתתף בהצגות בתפקיד הילד/ה .בסוף ,התלמיד יספר לכולם
כיצד הוא מרגיש )אפשר לשתף עוד תלמידים מהכיתה אם יש להם מה להוסיף( .יש
להראות את התמונה לכל הכיתה.
המקרים מפורטים במס'  2בסעיף הכנה ואביזרים.
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מסקנה מהפעלה זו :אבא ואמא טורחים עבורנו הרבה מאד ,אם אנו לא שומעים
בקולם – זוהי כפיות טובה .כשאנו שומעים בקולם ועושים זאת בסבר פנים יפות –
זו הכרת טובה.
ועד כמה יש לכבד את ההורים? זאת נשמע בסיפור הבא:
הפעלה מס'  – 2סיפור ) 10דקות(
פעם אבדה אבן יקרה מהחושן .החושן היה מעין בגד שלבש הכהן הגדול בבית
המקדש שבירושלים .בחושן היו שתים עשרה אבנים מוסדרות בטבלה) .לשם
המחשה ,המורה יכולה לצייר על הלוח את החושן כטבלה ובה  3*4מלבנים(
חכמי ישראל ביררו היכן אפשר למצוא אבן נוספת כמו האבן שאבדה ,ואמרו להם
שישנו אדם שגר באשקלון ושמו דמא .לאביו קוראים נתינה ,ואצלו ניתן למצוא את
האבן החסרה) ,קראו לאדם זה דמא בן נתינה ,כי אז עדיין לא היו שמות משפחה
כמו היום ,ולכן כדי לזהות אדם הזכירו גם את שם אביו(.
חכמי ישראל הלכו עד אשקלון )באותם ימים היתה הדרך מירושלים לאשקלון
אורכת שעות רבות ,והם הלכו בזריזות כדי שהחושן לא יישאר זמן רב ללא האבן(.
הם הגיעו לביתו של דמא בן נתינה ,ובקשו ממנו את האבן החסרה להם .דמא הודיע
להם שאכן יש לו אבן כזו ,והלך להביא להם אותה .לאחר זמן מה ,חזר דמא אל
חכמי ישראל ואמר להם שהוא מצטער מאוד ,אבל לא יוכל לתת להם את האבן,
כיון שהמפתחות לקופסת האבנים הטובות נמצאים מתחת לרגליו של אביו ,ואביו
ישן כעת.
חכמי ישראל היו בטוחים שדמא בסך הכל רוצה יותר כסף ,והחלו להעלות את
סכום הכסף שהם מוכנים לתת עבור האבן ,אבל דמא לא הסכים ,וחזר ואמר :לא
אעיר את אבא עבור שום סכום שבעולם!
חכמי ישראל עזבו את ביתו ,ותכננו לחפש אבן כזו במקום אחר .הם החלו ללכת
לכיוון ירושלים ,והנה לאחר זמן מה ,שמעו את דמא קורא להם" :חכמי ישראל,
עצרו!"
דמא הגיע אליהם ,כשבידו האבן המבוקשת .הוא אמר להם שברגע שאביו התעורר,
לקח את האבן והלך אחריהם .חכמי ישראל רצו לשלם לדמא את הסכום הגבוה
שהבטיחו לו כששכנעו אותו למכור להם את האבן ,אבל דמא לא הסכים .הוא לקח
מהם את סכום הכסף הראשון אותו ביקש ,ולא יותר .דמא אמר :אני לא רוצה
להרוויח אפילו אגורה על כך שכיבדתי את אבא!
חכמי ישראל בירכו אותו ,ואמרו לכולם שיש ללמוד מכיבוד ההורים של דמא.
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)אם נראה שיש צורך ,אפשר לספר את סוף הסיפור :לדמא היתה רפת .לאחר זמן
מה נולדה לדמא פרה מיוחדת מאוד ברפת ,פרה אדומה .פרה כזו שווה כסף רב מפני
שמשתמשים בה בבית המקדש והיא מאוד נדירה .כשחכמי ישראל שמעו שנולדה
לדמא פרה אדומה – חזרו אליו וקנו אותה ממנו באותו הסכום שהיו מוכנים לתת
עבור קניית האבן הטובה .בסופו של דבר דמא הרוויח מהתנהגותו הטובה(.
הפעלה מס'  – 3מכינים מתנה להורים ) 35דקות(
כל תלמיד יכין מדבקת תזכורת על המקרר – "אני מכבד הורים" .כל תלמיד יקבל:
 .1כרטיס בריסטול מתוך חוברת הנספחים שבמרכזו הכיתוב "אֲ נִי ְמ ַכבֵּ ד הו ִֹרים"
 .2דף בחוברת הנספחים ובו התמונות מהפעלה מס'  2בשיעור הקודם
 2 .3רצועות מגנט
 .4מדבקות וצבעים לקישוט.
על כל תלמיד לגזור מדף הנספחים את התמונות המתארות התנהגות טובה של
כיבוד הורים ולהדביקן כמסגרת לכיתוב המרכזי .לאחר מכן יש לקשט את המילים
במדבקות ובצבעים ולהדביק מאחור את פסי המגנט.
לסיום ) 10דקות(
התלמידים ישלימו באלבום המסע :בצד ימין – תמונה של חיים מגיש כוס שתיה
ֱשׂה לְ מַ עַ ן הו ַֹרי? – התלמיד יצייר )או
לאביו )כמו בתמרור( .בצד שמאל :מָ ה אֶ ע ֶ
יכתוב( .המורה יכולה לעודד את התלמידים לספר כיצד הם עוזרים בבית.
אין צורך להכין תמונה לקרון האישי ,כיוון שיש תמונה מתאימה מהשיעור הקודם.

הכנה ואביזרים
 .1שני זוגות נעליים ,של גבר ושל אישה )המורה תביא מביתה(
 .2ארבע תמונות המתארות מקרים שונים:
 אבא או אמא הגיע/ה עם הרכב הביתה .בתא המטען הרבה מאד מוצרים
שנקנו בשביל הבית :הרבה אוכל ,מוצרי ניקוי וגם ממתקים לילדים.
אבא/אמא קורא/ת לילד לעזור להביא הביתה את הדברים – והוא מסרב!
 אמא ניקתה הבוקר את הבית .טיפלה בתינוקת ,הכינה אוכל לארוחת
צהריים וקיפלה כביסה .הילד הגיע מבית הספר וקיבל ארוחת צהריים.
לאחר שאכל ,אמא מבקשת ממנו לפנות את כלי האוכל מהשולחן ,והילד
אומר :למה דווקא אני?
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 אמא/אבא הלכ/ה לעבודה בבוקר .בצהריים חזר/ה הביתה ,מהר הכינ/ה
ארוחת צהריים .נתן/ה לילדה לאכול .ואז ביקש/ה מהילדה" :בבקשה ,שמרי
על התינוק ,אני מאד עייפ/ה ורוצה לנוח" .הילדה ענתה "אמא/אבא ,בסדר
גמור לכ/י לנוח .סגר/י את הדלת כדי שלא יהיה לך רעש ואני אשמור על
התינוק".
 ההורים עובדים קשה ,אין הרבה כסף ,אבל בגלל שהילדים מאוד רוצים
מחשב ,התאמצו ,ואפילו ויתרו על כורסה שרצו לקנות – וקנו לילדים מחשב.
מאז שנכנס המחשב לבית ,הילדים רבים כל הזמן ומתווכחים ביניהם מי
ישחק ראשון .כל ילד טוען שהוא שיחק הכי מעט.
 .3חוברת הנספחים :בריסטול ליצירה אֲ נִי ְמ ַכבֵּ ד הו ִֹרים ,תמונות להדבקה ביצירה
 .4סרטי מגנט
 .5מגוון מדבקות צבעוניות לקישוט
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יחידה מס'  – 5המורה של חיים
מטרות
א .החדרת רגש של הכרת טובה כלפי המורים;
ב .הכרת דרכים ליחס של כבוד כלפי המורים.
פתיחה ) 10דקות(
המורה תבחר תלמיד שילבש את כובעו של "חיים" ,ייקח את ההגה ביד ,ולקול
שירת תלמידי הכיתה "אנו כאן כבר מוכנים "...יסתובב ,ובסוף השיר יעצר על יד
התמרור" .חיים" יתאר מה שהוא רואה :כיתה עם מורה ותלמידים.
מה המורה עושה? מלמדת .ומה עם התלמידים? האם כולם מקשיבים?
בתמונה נראים תלמידים מקשיבים ותלמידים העוסקים בעיסוקים שונים.
המורה תשאל את התלמידים מהו לדעתם היחס המגיע למורה) .היא תוכל לצפות
גם לתשובות המביעות יחס שלילי( .לאחר מכן ,תפנה המורה אל התלמידים ותברר
אצלם מה לדעתם אומרת המסורת היהודית על היחס שיש לנהוג במורה .בתום
הדיון תספר שבמסורת היהודית ישנו ספר הנקרא" :פרקי אבות" ובו כתובה
אימרת חכמים הקשורה לשאלה שהועלתה.
המורה תתלה על הלוח כרזה בה כתוב" :הַ לּוֹמֵ ד מֵ חֲ בֵ רוֹ ִדּבּוּר אֶ חָ ד אוֹ אֲ ִפלּוּ אוֹת אַחַ ת
צָ ִרי לִ נְ הֹג בּוֹ כָּ בוֹד".
המורה תשאל את התלמידים מדוע לדעתם מורה המסורת לנהוג כבוד במורים? מה
המורים עושים למען התלמידים? התלמידים ינסו לענות והמורה תאמר להם
שבעקבות ההפעלה הבאה הם ייחשפו להבין דברים נוספים שהמורים עושים למען
התלמידים.
הפעלה  30) 1דקות(
פעולות ומושגים
כל תלמיד יקבל שני מקלות ארטיק ,אליהם ידביק את המילים .1 :מורה .2 ,תלמיד
)מתוך חוברת הנספחים( .המורה תבקש מכל התלמידים להרים את מקל ה"מורה",
ואחר כך את מקל ה"תלמיד"  -זאת כדי לוודא שהתלמידים מזהים את המילים
הללו .המורה גם תראה את המילה 'תלמיד' ,ואחר כך 'מורה' ,ותבקש מהתלמידים
לומר מה כתוב בכל מילה.
המורה תבקש מהתלמידים להחזיק בכל יד מקל אחד .המורה תכריז מושגים
ופעולות ,והתלמידים יניפו את המילה אליה שייכים בדרך כלל המושג או הפעולה.
ישנם מושגים השייכים גם למורה וגם לתלמיד.
)המושגים והפעולות מפורטים כאן בלשון זכר ,תוך כדי שיח ניתן להחליף זכר
מורה ,תלמיד או תלמידה(.
למורה או ָ
ֶ
ונקבה ביחס
מסביר ,מקשיב ,שואל ,לוח ,מלמד ,מבין ,מַ ְחבֶּ ֶרת ,מכבד ,עט ,עפרון ,מספר ,עוזר,
לומד ,מחנך.
המורה עושה הרבה דברים טובים למען התלמידים .מהו היחס המגיע למורה על
כך?
התשובה :יחס טוב .יחס של כבוד .יחס של תודה.
כל מי שמלמד אותנו דבר מה שלא ידענו  -מגיעה לו על כך תודה ,ועלינו לכבדו.
רעיון זה מובא במסורת היהודית בספר הנקרא" :פרקי אבות":
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המורה תתלה על הלוח פלקט שבו כתוב" :הַ לּוֹמֵ ד מֵ חֲ בֵ רוֹ ִדּבּוּר אֶ חָ ד אוֹ אֲ ִפלּוּ אוֹת
אַחַ ת צָ ִרי לִ נְ הֹג בּוֹ כָּ בוֹד".
המורה מלמדת אותנו המון דברים ,אז ודאי שיש לכבד אותה.
כדי לזכור היטב את האימרה מפרקי אבות ,המורה תחלק לכל תלמיד או שניים
מילה מתוך האמרה בת  12המילים .המורה תקרא בקול ולאט את האמרה,
והתלמידים שיש להם המילים שהמורה תגיד ,יגשו ללוח ויראו לכיתה את המילה.
התלמידים ינסו להגיד את האימרה ביחד עם המורה .
כיצד נראה למורה שאנו מעריכים את עבודתה ,מודים לה על כל מה שהיא מעניקה
לנו ומכבדים אותה?
כדי לגלות אילו חפצים משתתפים בכבוד המורה ,נשחק במשחק הבא :המורה
תחלק את הכתה לשתי קבוצות בכל שלב תתמודד קבוצה אחת ,המורה תוציא
מ"שק ההפתעות ,מול כל תלמידי הכיתה ,חפץ .היא תבקש מהקבוצה המתמודדת
לחשוב על התנהגויות הקשורות לכבוד מורים הקשורים לחפץ שהוצא על ידה מתוך
"שק ההפתעות" .כל רעיון יקנה לקבוצה נקודה.
החפצים ותפקידם:
הערה :ניתן להמיר חפצים בחפתצים אחרים  ,כמו כן ,ההתנהגויות הקשורות
לחפצים הינן מגוונות ,עדיף לתת לתלמידים לבטא את האפשרויות כפי העולה
בדעתם.
אם הזמן וריכוז הילדים מאפשר ניתן לתת לתלמידים להציע "חפצים " בעצמם .
להלן הצעות מספר לשימושים בחפצים שב"שק ההפתעות" הרשימה המובאת להלן
היא רק דוגמא.
שעון– לשמור על הזמנים .להגיע בזמן לכתה בבוקר וכן להכנס לשיעור בזמן לאחר
ההפסקה.
מחברת -להקשיב לדברי המורה ולרשום במחברת את המטלות.
טלפון -לא לדבר בשעת השיעור עם חברים ,ולענות על השאלות של המורה
עין -להסתכל אל המורה כשהיא מדברת ,לא להסתכל על מה שלא קשור לשיעור,
להביט בספר כשהמורה אומרת זאת ,וכו'.
הפעלה  30) 2דקות(
יצירה
לסיום ) 20דקות(
הערה :ניתן לחלק את העבודה בחוברת לשניים  -בפעם ראשונה התלמידים יעתיקו
את המילים לאחר הפעלה מס'  1ובפעם השנייה יציירו את האיברים לאחר הפעלה
מס' .2
עבודה באלבום המסע
התלמידים ישלימו את המילים החסרות בפתגם שבחוברת ,לפי הפלקט שעל גבי
הלוח.
התלמידים יציירו את החפצים העוזרים לכבד את המורה .תלמידים מתקדמים
יכולים לכתוב על יד כל איבר מה עושים בו כדי לכבד את המורה.
לקרון הכיתתי ,יציירו התלמידים כיצד בכיתה שלנו מקפידים לכבד את המורה.
הכנה ואביזרים
תמרור – כיתה עם מורה ותלמידים
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חוברת הנספחים
מקלות ארטיק
פלקט עם האימרה" :הַ לּוֹמֵ ד מֵ חֲ בֵ רוֹ ִדּבּוּר אֶ חָ ד אוֹ אֲ ִפלּוּ אוֹת אַחַ ת צָ ִרי לִ נְ הֹג בּוֹ
כָּ בוֹד"
כרטיסי מילים מתוך האימרה
שק הפתעות )המורה תביא(
תמונות לשק ההפתעות )שעון ,אוזן ,עט ,מחברת ,לוח ,טלפון ,שקית אוכל(

יחידה מס'  – 6איך לומדים להתחשב
מטרות
א .הכרת ההתחשבות והויתור כערכים המפתחים קשרים חברתיים נאותים;
ב .הפנמת ערכי ההתחשבות והויתור בחיי היום יום של התלמידים.
פתיחה ) 10דקות(
המורה תשאל :מי רוצה להיות "חיים"? התלמידים המעוניינים יצביעו .המורה
תבחר באחד התלמידים ותפנה לשאר התלמידים שהצביעו )לכל אחד בנפרד(; אתה
מוכן לוותר? אם התלמיד עונה שכן ,המורה תרשום את שמו בצד הלוח )ולא תוסיף
הסבר(.
"חיים" מסתובב עם ההגה והכובע ,עוצר בתמרור ומספר מה הוא רואה.
בתמרור נראה חיים מוותר לאחיו הקטן על שקית ממתקים .רצוי לפתח את השיחה
כך ,שהתלמידים יבינו שזו אינה סתם נתינה אלא ויתור .המורה תשאל את "חיים"
אם קרה גם לו מקרה דומה )שבו התחשב באחר וויתר על דבר מה שרצה( .אם
"חיים" מספר על מקרה שיש בו התחשבות וויתור ,המורה תרשום את שמו בצד
הלוח ,מתחת לרשימה הקודמת.

הפעלה מס'  – 1סיפור ) 30דקות(
המורה תבקש מהתלמידים לפתוח את חוברת הנספחים בעמוד המתאים.
בדף מופיעות שש תמונות .על התלמידים לגזור את התמונות ,בדיוק בקווי המסגרת.
המורה תספר סיפור ,ובמהלכו ינסו התלמידים לסדר את התמונות לפי הסדר .יהיה
עליהם לרשום מספרים בפינת הציורים לפי הסדר מ 1-עד .6
את שם הסיפור יציעו התלמידים לאחר שהמורה תסיים לספר אותו .התלמידים
יגזרו גם דף באותו גודל של דפי הסיפור ,אשר ישמש כריכה של הסיפור שיסופר.
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התלמידים יציירו את הכריכה ,יכתבו את שם הסיפור ,יקשטו ,ואחר כך יאגדו את
הדפים לפי הסדר ,כשהכריכה ראשונה .המורה תהדק את הדפים בשלושה הידוקים
בצד ימין .יתקבל כעין ספרון קטן.
שם הסיפור :מי היתה הכי שמחה? )או שם אחר לפי בחירת התלמידים והכוונת
המורה(.
הסיפור מעובד על פי הספר :למה זהרו פניה של דינה די מאת מנוחה בקרמן.
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הסיפור:
התלמידים בכיתה ב' בכפר הוורדים שמחו מאוד .הם התכוננו למסיבה כיתתית.
לכבוד המסיבה ביקשה המורה מהתלמידים לבוא לבושים בחולצה לבנה.
הגיע בוקר המסיבה ,עדי יצאה מביתה מוקדם לבושה בחולצה יפה ,ועל פניה חיוך.
בית הספר קרוב מאוד לביתה והיא מגיעה אליו ברגל כל יום .בדרך פגשה עדי את
יעל.
"בוקר טוב" אמרה עדי בשמחה.
"בוקר טוב" ענתה יעל ועל פניה ארשת עצובה .עדי שמה לב לכך שיעל הייתה לבושה
בחולצה צבעונית.
אמרה עדי" :יעל ,היום המסיבה ,שכחת?"
ענתה יעל" :לא ,לא שכחתי ,אבל לא באתי בחולצה לבנה כי – נולדה לי אחות
אתמול".
עדי התפרצה" :וואו ,איזה כיף לך! מזל טוב! זה דבר מאוד משמח .אז למה את לא
נראית כל כך שמחה? ולמה לא באת בחולצה לבנה אם נולדה לך אחות?"
אמרה יעל" :אסביר לך .היום בבוקר אמרתי לאבא שאני צריכה ללבוש חולצה
לבנה .ניסינו למצוא בארון את החולצה הלבנה שלי ,ולא מצאנו אותה .אבא מיהר
לעבודה ואמר שבכלל לא נורא אם אלבש את החולצה הזאת .אז עכשיו אני כל הזמן
רק חושבת על החולצה שלי ,ובקושי חושבת על כך שנולדה לי אחות ושזה כל כך
משמח .את מבינה אותי ,עדי?"
עדי הבינה מצוין ,וחשבה כיצד אפשר לעזור ליעל .לפתע אמרה עדי" :יעל ,יש לי
רעיון .עכשיו עוד מוקדם ,בואי איתי לביתי ,ונבקש מאמא שלי חולצה בשבילך".
"בסדר" אמרה יעל.
יעל ועדי עלו לביתה של עדי .עדי שאלה את אימה אם יש לה חולצה לתת ליעל ,אבל
לא היתה בבית עוד חולצה מתאימה.
אמרה אמא לעדי" :יש לנו חולצה לבנה של אח שלך ,והיא בגודל מתאים ליעל .אז
אם את רוצה ,תני לה את החולצה הזאת".
עדי חשבה וחשבה ,ואז אמרה לאמא ,הביאי את החולצה בבקשה.
אמא של עדי הביאה את החולצה של האח ,והנה ,במקום לתת אותה ליעל ,נכנסה
עדי לאמבטיה ,החליפה את חולצתה היפה בחולצה של אחיה ,והביאה ליעל את
חולצתה היפה" .קחי ,לבשי אותה" אמרה עדי.
"את החולצה היפה שלך אלבש? מה פתאום!" ניסתה יעל להתנגד .אבל עדי החליטה
ולא הסכימה לשנות" :כן ,את מאד חשובה היום ,ואת צריכה להיות שמחה" ,היא
אמרה.
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ירדו הבנות מהבית ,שתיהן לבושות בחולצות לבנות .יעל לבשה חולצה לבנה יפה,
ועדי לבשה את החולצה הלבנה של אחיה ...וכך הגיעו לבית הספר.
ובמסיבה ,מי הייתה הכי שמחה? הפנים של מי זהרו מרוב אושר? נחשו!
הפעלה מס'  – 2התחשבות וויתור בחיי היום יום ) 15דקות(
המורה תחלק לכל תלמיד שני דפי ממו ,על אחד הדפים יציירו פרצוף שמח ועל השני
פרצוף עצוב.
המורה תתאר ברצף מקרים הלקוחים מן החיים בהם הכרעה כיצד לנהוג .בסיום
סיפור המקרה ,על כל תלמיד יהיה להרגיש כאילו הוא גיבור הסיפור ,ולהחליט:
מתחשב ומוותר ,או לא מתחשב ולא מוותר .התלמידים שנראה להם שהם מסוגלים
לוותר במקרה זה ,ירימו את הפרצוף המחייך .התלמידים שזה נראה להם קשה מדי
– ירימו את הפרצוף העצוב .המורה תשמע בעל-פה את תשובות התלמידים,
ותתקיים שיחה.
היעד אליו תכוון המורה :בעת ויתור כולם שמחים – זה שהתחשבו בו וגם המוותר.
המקרים:
 .1אמא מחלקת גלידה .נשארה לי המנה האחרונה – המנה הקטנה ביותר .אני
מוותר ולוקח את המנה הקטנה ,או לא מוותר ועומד על שלי לקבל מנה גדולה
יותר?
 .2אני משחק במשחק החדש שקיבלנו מסבא וסבתא .אחותי הקטנה מחכה כבר
שאסיים והיא תוכל לשחק ,אבל לי מתחשק לשחק עוד ועוד .אני חושש שמחר
לא יהיה לי זמן לשחק .אוותר או לא?
 .3נוסעים בקר את סבא וסבתא .כולם קופצים משמחה .לסבא וסבתא יש בית
גדול ובגינה המון משחקים .סבא וסבתא מכבדים אותנו בהרבה ממתקים.
לביקור מצטרפים שני דודים )כדי לעזור במשהו חשוב לסבא ולסבתא( וברכב
נשאר רק מקום אחד לי או לאחי .אוותר ולא אסע איתם ,או שלא אוותר?
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הפעלה מס'  – 3מתי נתחשב ונוותר ) 20דקות(
המורה תרשום דמויות על הלוח ,וליד כל אחת מספר .1 :אח קטן .2 ,הורים .3 ,חבר
בכיתה .4 ,חבר בחצר .5 ,אח גדול .היא תרשום על  5פיסות נייר  5מספרים .
המורה תשאל :מי רוצה להיות המתחשב התורן? ומי מוותר? המורה תרשום את
שם התלמיד שנבחר לכך בצד הלוח.
המורה תבחר בכל תור את המתחשב התורן .המורה תקפל את המספרים ותערבב
אותם .התלמיד יבחר את אחד הפתקים עליו לספר סיפור של התחשבות לפי
הדמות הרשומה על הלוח במספר שקיבל.
לסיום ) 10דקות(
המורה תוציא מן התיק חבילת ופלים .בחבילה ישנם פחות ופלים ממספר תלמידי
הכיתה .מי מתחשב ומוותר? המורה תרשום את שמות המוותרים בצד הלוח,
ותשאל :מי שמח עכשיו? המורה תכוון לכך שלא יפה להרגיש שמח כאשר לחבר
חסר דבר מה ואני יודע שהוא רוצה את הדבר .המורה תבקש מהתלמידים למצוא
פתרון כדי שכולם ישמחו )הפתרון הפשוט ביותר :לחלק את הופלים לחצאים ,ולתת
לכולם כמות שווה(.
התלמידים יביטו באלבום המסע :מצד ימין – סיפור התחשבות של חיים באחיו
הקטן ,ושוב המורה תשאל :מי שמח ,ועל מה? )שניהם שמחים – חיים על כך
שהתחשב וויתר ,והאח – על שקיבל את השקית .אבל מצד האח ,יפה יהיה אם
יתחשב ויוותר על חלק ממה שקיבל וייתן לחיים – ואז השמחה תהיה עוד יותר
גדולה(.
בצד שמאל של אלבום המסע ,על התלמידים לכתוב למי ויתרו לאחרונה ועל מה.
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הכנה ואביזרים:
 .1תמונה לתמרור
 .2חוברת הנספחים  -סיפור בתמונות
 .3מהדק עם סיכות
 .4דפי ממו
 .5חבילת ופלים ,בתוכה מספר ופלים קטן ממספר התלמידים )עדיף ,חבילת ופלים
ארוכים ,כי בשלב מסוים יצטרכו התלמידים לחלקם לשניים(

26

יחידה מס'  7חיים מודה על האמת
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יחידה מס'  – 8אצלנו לא מעליבים!
מטרות
א .החדרת ההכרה שהעלבה היא דבר חמור;
ב .הפנמת הערך "מה ששנוא עליך  -אל תעשה לחברך";
ג .מציאת דרכים להגיב בחברה בלי להעליב;
ד .מציאת דרכים שלא להיעלב.
פתיחה ) 10דקות(
"חיים" עוצר על יד התמרור ,ורואה בתמונה את חיים עומד בקצה הכיתה,
מבויש ובוכה .ילדים עומדים מולו ,מביטים לעברו ,מצביעים עליו וצוחקים.
"חיים" צריך להגדיר מה רואים בתמונה .ניתן להיעזר לשם כך בתלמידים
אחרים.
התשובה הנכונה :חיים עומד מבויש בכיתה ,כי החברים צוחקים עליו.
המורה :מדוע נראה לכם שחבריו של חיים צוחקים עליו? יינתנו תשובות שונות.
מה אתם מרגישים כלפי חיים? התשובה :רחמים) .הוא מסכן! מאד לא נעים למי
שמביישים אותו(.
האם קרה גם לכם שהעליבו אתכם בחברה? מי מוכן לספר על מקרה כזה שקרה
לו ,וכיצד הוא הרגיש) .להדגיש לתלמידים לא להזכיר שמות של המביישים .אנו
נבייש אותם אם נזכיר את שמותיהם ,והרי אנו לא רוצים לבייש!(
הפעלה  30) 1דקות(
כיצד נתייחס לחבר?
המורה :אני מאמינה שבכיתה זו התלמידים מאוד נבונים ,ולא מציקים
לחברים .לכן נביא דוגמאות לחיי חברה מעיר אחרת בכלל ,או אולי מארץ
אחרת...
בואו ונלמד סיסמה מתאימה לכיתה שלנו :המורה תלמד את התלמידים את
הסיסמה הבאה :אֶ צְ לֵנוּ א מַ עֲלִ יבִ ים – אָנוּ חֲ בֵ ִרים טוֹבִ ים.
המורה תקרא את החלק הראשון ,והתלמידים יסיימו באמירת החלק השני,
ולהפך.
המורה תקרא לשלושה תלמידים שמוכנים להציג בפני הכיתה .המורה תלחש
לכל תלמיד מה עליו לעשות )כדאי לעשות זאת מחוץ לדלת הכיתה(.
לדוגמה :התלמיד הראשון יסתובב בכיתה כשהוא לבוש בחולצה הגדולה עליו
מאוד .המורה תבקש מן התלמידים להגיב לדמותו )איך אתם מגיבים כשאתם
רואים מישהו לבוש בצורה מוזרה?(
תלמיד שהגיב בגיחוך למראה החבר ,יקבל על בגדו מדבקה עם פרצוף עצוב,
ותלמיד שיגיב בחיוב ,וינסה לקרב את התלמיד ,יקבל על בגדו מדבקה עם פרצוף
מחייך .ניתן להחליף פרצוף עצוב במחייך ,אם התלמיד שצחק על חברו מבקש
ממנו סליחה על כך) .גם אם הדבר נעשה בהצגה ,כיון שזה לצורך הבנת הנלמד
בשיעור(.
בסיום כל שלב ,התלמידים יקראו בקול את הסיסמה:
אצלנו לא מעליבים – אנו חברים טובים.
ואפשר מדי פעם גם את ההפך:
אנו חברים טובים – אצלנו לא מעליבים!
המקרים:
א .ילד נכנס לכיתה עם בגד הגדול עליו.
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ב .ילד שאיננו יודע כלום :המורה תשאל את הילד שאלות פשוטות ,כגון :איזה
יום היום? מה השם של הגננת שלימדה אותך? וכו' .התלמיד יענה כל הזמן
שהוא לא יודע ,או לא זוכר )המורה תדריך אותו לכך מראש(.
ג .ילד שלא יודע היטב עברית :המורה תכוון את התלמידים לשאול את
התלמיד שאלות ,והוא יענה תשובות בשגיאות.
המורה :מה המשותף לשלושת הילדים?
התשובה :כולם שונים מעט מהרגיל.
ומדוע מעליבים אותם? יינתנו תשובות שונות.
כיצד יש להגיב לילד שהוא קצת שונה? יינתנו רעיונות שונים ,והמורה תיתן
מדבקה עם פרצוף מחייך לתלמיד שנתן תשובה המעודדת יחס טוב אל השונה.
המורה תברר :מה חש ילד שמעליבים אותו? )כעס ,עצב ,חרדה וכד'(
המורה תשאל את התלמידים האם תמיד הילדים הפוגעים מעוניינים לפגוע.
בדיון תעלה מסקנה שפעמים רבות אין כוונה לפגוע ופוגעים .ביחד עם המורה
יגיעו לתובנה על הצורך בזהירות מפגיעה באחר כדי למנוע ממנו תחושות לא
טובות.
התלמידים יתלשו מחוברת הנספחים דף ובו נראה תלמיד עומד בצד מבויש,
ותלמיד אחר צוחק עליו .בועה יוצאת מתוך הפה של הצוחק וכן מהפה של
הילד השני .בדף שבחוברת הנספחים ישנן תמונות קטנות וכיתובים לבועות
)הכיתובים ממוספרים בתוך המסגרת במספרים .(1-6
על התלמידים לגזור את התמונות ואת הכיתובים ,להניח )לא להדביק( בכל
פעם את התמונה על גבי הילד שצוחקים עליו ולהתאים את הכיתובים
לתמונה) .המורה תפנה את התלמידים לכיתוב כלשהו ,תציין את מספרו
ותשאל את התלמידים האם הוא מתאים לתמונה מסויימת .התלמידים
יתאימו את הכיתוב המתאים(.
הערה חשובה :כהפעלה אלטרנטיבית ניתן לבקש מהתלמידים לגזור רק את
התמונות ,ולנחש בעל פה מה אומרת כל דמות בכל שלב .הדבר ירחיב את מגוון
התשובות.
לסיכום ,המורה תשאל :מדוע לא נעליב? המורה תקרא את חלקה הראשון של
אמרת חז"ל ,והתלמידים ינסו להשלימה:
ֲשׂה לַחֲ בֵ ְר "
"מַ ה ֶשּׁ ָשּׂנוּא עָ לֶי – והתלמידים ישלימו :אַל ַתּע ֶ
הפעלה  30) 2דקות(
מילים טובות
התלמידים יפתחו את חוברת העבודה .בצד שמאל יראו דרך מובילה לשער,
רצופה במשבצות .בכל משבצת מופיעה אמירה .אם האמירה טובה – יש לצבוע
את המשבצת בצבע ,ואם האמירה לא טובה – יש לסמן איקס על המשבצת.
כיוון שרוב התלמידים עדיין אינם קוראים ,המורה תגיד בכל שלב את מספר
המשבצת ,ומה כתוב בה )תלמידים קוראים יוכלו לבצע את המשימה לבד(.
אם הצביעה תהיה נכונה – יתגלה מעבר דרך המילים הטובות ,והתלמידים
"יגיעו" לשער שבתוכו עומדים ילדים המניחים את ידיהם האחד על כתפי השני.
על התלמידים להעתיק את הסיסמא "אנו חברים "...על השער שמתחתיו
עומדים החברים הטובים הנ"ל ,ולצבוע את התמונה.
הפעלה 3
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סיפור – מי אכל שום? )על פי מסכת סנהדרין י"א ע"א( ) 10דקות(
פעם ,לפני הרבה שנים ,ישב רבי יהודה הנשיא )רב מאוד גדול( ולימד את
תלמידיו תורה .הרבה תלמידים היו לו ,שמאוד אהבו ללמוד אצלו תורה ,והוא
היה מסביר ומלמד באריכות ובסבלנות.
רבי יהודה לא היה יכול לסבול ריח של שום) .לצורך המחשה ,ניתן להביא
לכיתה שום אמיתי או אבקת שום כדי שהתלמידים יריחו(.
תלמידיו הקרובים אליו ביותר ידעו זאת ,והשתדלו שלא לאכול מאכלים בעלי
ריח של שום לפני שבאו לשיעור.
פעם אחת ,באמצע שיעור ,הפסיק ר' יהודה ללמד כי הרגיש בריח של שום .הוא
לא הצליח להתרכז בלימוד  -הריח מאוד הפריע לו .ולכן ביקש :מי שאכל שום
 שיקום וייצא.המורה תפסיק בשלב זה את הסיפור ,ותשאל את התלמידים:
מה היית עושה:
אילו אתה אכלת את השום ,ושמעת את בקשת ר' יהודה?
אילו אתה לא אכלת שום ,אבל אתה יודע מי אכל?
אילו לא אכלת שום ,ואתה לא יודע מי אכל?
המשך הסיפור:
בין התלמידים של ר' יהודה ,היה גם ר' חייא .ר' חייא היה תלמיד קרוב מאוד
לר' יהודה ,ולמד אצלו כבר הרבה שנים .לפתע ,ראו כולם שר' חייא קם ממקומו,
ויוצא החוצה.
ידעו כל התלמידים שלא ר' חייא אכל את השום ,שהרי הוא מכיר את ר' יהודה
מזמן ,ולא היה עושה משהו שיפריע לרבו.
אז למה יצא ר' חייא? )התלמידים יענו  -כדי שלא לבייש את מי שכן אכל את
השום(.
לאחר שיצא ר' חייא ,התפעלו מאוד התלמידים האחרים מהתנהגותו ,ועוד
קבוצה של תלמידים יצאה ,וביניהם גם התלמיד שאכל את השום .הרבה
תלמידים הפסידו את הלימוד בגלל מה שקרה.
כששאלו את ר' חייא האם כדאי היה לצאת ,ובכך לגרום לתלמידים רבים
שיפסידו את הלימוד ,ענה:
טוב יותר שהפסידו ,ובלבד שלא לגרום לתלמיד שיעלב.
ובשפת חכמים :עדיף שיחשדו בי ,ובלבד שלא להלבין פניו של חברנו.
מה פירוש הביטוי "להלבין פנים"? איזה צבע מסתתר במילה להלבין? התשובה:
צבע לבן ,כי אדם שנעלב לעיתים מחוויר מרוב בושה ,ופניו נהיות לבנות.
איזה צבע נוסף יכול להיות לאדם שמביישים אותו? התשובה :צבע אדום .כי
אדם שמעליבים אותו לפעמים מסמיק ,ופניו נהיות אדומות.
חוזרים על הסיסמא :אצלנו לא מעליבים – אנו חברים טובים.
כי :מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך.
לסיום ) 10דקות(
לקרון האישי הכיתתי :התלמידים יציירו תמונה הקשורה לנלמד בשיעור:
ילדים שנעלבים כי מעליבים אותם ,או להיפך ,חברים טובים שלא מעליבים.
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האביזרים:
 .1תמונה לתמרור :חיים עומד מבויש בפינת הכיתה ,תלמידים מצביעים לעברו
וצוחקים עליו
 .2חוברת נספחים – ילדים ובועות
 .4מדבקות של מחייכים ועצובים
 .5שום מקולף או אבקת שום )המורה תביא(
 .6חולצה גדולה )המורה תביא(
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יחידה מס' " – 9מזל טוב!" לחיים יש יום הולדת
מטרות
 .1הכרת התכנים הקשורים ליום הולדת;
 .2הכרת סדר ימי החודש העברי ,מא' בחודש ועד ל';
 .3הפנמת החשיבות שנותנת המסורת ליום ההולדת כיום המציין גדילה
וצמיחה אישית – מנוף לעשייה חיובית

פתיחה

) 5דקות(

)פתיחה רגילה( המורה תמנה תלמיד אחד להיות "חיים"" .חיים" ילבש את
הכובע ,יחזיק בהגה ,יסתובב בכיתה כשכל הכיתה תשיר" :אנו כאן כבר מוכנים
עם חיוך על הפנים"...
"חיים" יעצור על יד התמרור בסיום השיר ,ויאמר מה הוא רואה.
בתמרור נראה חיים חוגג יום-הולדת.
לאחר דברי "חיים" ,המורה תוסיף" :נכון ,היום נעצור בתחנת יום ההולדת!"
למי היה כבר יום הולדת? )כל התלמידים מרימים אצבע(.
מתי היה לכם יום הולדת? )תשובות שונות ,המטרה להגיע לתשובה :בתאריך
שבו נולדנו ,בכל שנה מחדש(.

הפעלה 1
הכרת ימי החודש העברי ) 20דקות(
המורה :היום יש לחיים יום הולדת .באיזה תאריך נולד חיים?
המורה תקשיב לתשובות התלמידים ,והתשובה הנכונה תהיה ___ :חשוון )לפי
תאריך מסירת השיעור(.
המורה תספר שחיים חוגג את יום ההולדת שלו לפי התאריך העברי.
המורה:בשיעור זה נכיר ונבין כיצד חוגגים יום הולדת לפי המסורת.
תחילה נברר מהו תאריך עברי של יום הולדת .כיצד נראה לוח השנה העברי?
המורה :בכל חודש יש כ 30-ימים .בלוח העברי סופרים את הימים באותיות.
בואו נראה כיצד סופרים מא' עד ל' )ל= .(30
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המורה תחלק לכל זוג תלמידים דף ָתלוש מלוח שנה ,שבו נראים ימי חודש
עברי שלם .המורה תבקש מכל התלמידים ביחד לקרוא את סדר ימי החודש
מההתחלה )מא'( ועד הסוף )ל' או כ"ט(.
המורה תעיר שכל דף מציין חודש בשנה .היא תחזור ותשנן עם התלמידים את
שמותם של החודשים העבריים שנלמדו.
המורה תשאל שאלות על סדר הימים ,והתלמידים יעיינו בדף שלהם וימצאו את
התשובה.
למשל:
 מהו התאריך שלפני כ'?
 מהו התאריך שאחרי י"ד?
 כמה ימים יש בין י"א לי"ט ? וכדו'.
המורה תאסוף את דפי לוח השנה.
התלמידים יבצעו את משימה מס'  1בחוברת העבודה ואת המשימה בחוברת
הנספחים.

הפעלה 2
רעיונות להחלטות טובות ) 25דקות(
המורה :על מה השמחה ביום ההולדת?
ישמעו תשובות שונות מהתלמידים )ממתקים מתנות ,מסיבה( .המורה תעודד
כמה תלמידים לספר על חוויותיהם ביום ההולדת שלהם.
בתום הדיון הקצר תספר המורה לתלמידים שהמסורת היהודית רואה ביום
ההולדת יום מאוד חשוב היא תכוון את התלמידים לחשוב ,מדוע באמת
מחשיבה המסורת את יום ההולדת? ביחד עם התלמידים יגיעו לתשובות
הבאות:
 .1הילד גדל בכל שנה שחולפת ,הגוף גדל והשכל מתפתח .הילד הוסיף הרבה
ידיעות בשנה האחרונה ,והוא שמח על כך שהוא נכנס לעוד שנת חיים.
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 .2המזל של בעל יום ההולדת גובר ביום הולדתו .אם האדם יחליט החלטות
טובות ,תהיה לו יכולת רבה יותר ויהיה לו כוח רב יותר מיום רגיל ,להצליח
בקיום החלטותיו.
המורה תציג  5בלונים לא מנופחים .בכל בלון מסתתר פתק ובו תמונה של איבר
בגוף.
המורה :יש לכם רעיון להחלטה טובה שנוכל להחליט ביום ההולדת באמצעות
הגוף שלנו?
הצביעו על האיבר בגוף שניתן לעשות בו מעשה טוב .אחר כך נראה אם מה
שיש בבלון מוסיף לנו משהו אחר חדש או מחזק את מה שאתם ציינתם.
תלמיד שמצביע על איבר בגופו  -מקבל בלון מנופח .התלמיד מפוצץ את הבלון
ומתגלה מה יש בו .פיצוץ הבלון יתבצע על ידי סיכה.
ומה בבלונים?
 .1תמונה של יד  -מי חשב על מעשה טוב שנוכל לעשות ביד שלנו? מהו
המעשה?
לתת אוכל משלנו לחבר שחסר לו ,לתת מכשיר כתיבה משלנו לחבר שחסר
לו ,ללטף ,לחבק ,לשטוף כלים ,לסדר את החפצים שלנו ,לכתוב מכתב
סליחה או תודה ,להרים את התינוק )אם אמא מרשה( ,להתלבש לבד,
להתקלח לבד ,להכין שיעורים בשמחה ,ועוד )יש מעשים שצריך לבקש את
הסכמת ההורים עבורם(.
 .2תמונה של רגל  -אילו מעשים טובים ניתן לעשות ברגליים?
ללכת לבקר חולה ,ללכת למכולת לערוך קניות ,ללכת לבקר שכן בודד,
לשחק בכדור עם חבר שבדרך כלל לא משחקים איתו ,ועוד.
 .3תמונה של אוזן  -אילו מעשים טובים ניתן לעשות באוזן?
להקשיב לדברי חברים בסבלנות ,להקשיב לכל מה שהמורה אומרת,
להקשיב היטב למה שההורים אומרים ,להקשיב לילד שלא טוב לו ,ועוד.
 .4תמונה של פה  -מה נעשה בפה?
נגיד תודה למי שמגיע לו ,נבקש סליחה ממי שפגענו בו ,נדבר בנימוס ובדרך
ארץ לכולם ,ועוד.
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 .5תמונה של עין  -מה נעשה בעיניים?
נשגיח על האח הקטן ,נסתכל על אנשים טובים ועל מעשים טובים ונלמד
מהם ,ועוד.
המורה תספר לתלמידים שחיים עושה הרבה מעשים טובים .היא תפנה אותם
למשימה מס'  2ותבקש מהם להעביר קו בין המעשה הטוב לאיברים שבעזרתם
ניתן לעשות אותו .התלמידים את יבצעו משימה מס'  2בחוברת .אם יישאר זמן
 -ניתן לצבוע את הציורים.

הפעלה 3
שיר ) 7דקות(
)במנגינת "יום הולדת ,יום הולדת ,יום הולדת ,הנה בא" – שיר עממי ,בליווי
תנועות:
 2טפיחות על הרגליים 2 ,מחיאות כפיים ,סיבובי ידיים 2 ,מחיאות(.
יוֹם הֻ לּ ֶֶדת יוֹם ָשׂמֵ חַ
כִּ י גּ ַָדלְ ִתּי בְּ ָשׁנָה,
וְ הַ יּוֹם יֵשׁ לִ י הַ כֹּחַ -
לְ הַ ְחלִ יט פֹּה הַ ְחלָטָ ה.
הוֹפּ ,הוֹפְּ ,ט ָר ָללָה
אַחלִ יט פֹּה הַ ְחלָטָ ה טוֹבָ ה
ְ
הוֹפּ ,הוֹפְּ ,ט ָר ָללָה -
נ ְַרבֶּ ה פֹּה בְּ אַחֲ וָ ה.

הפעלה 4
התנהגות ביום הולדת ,סיפור ) 20דקות(
המורה תספר את הסיפור הבא ,כאשר היא מנחה את התלמידים למצוא אילו
דברים חשובים כדאי ורצוי לעשות ביום ההולדת.

במהלך הסיפור המורה תתלה על הלוח את התמונות המתאימות
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 .1בתמונה :פתקים ובהם כתובות ברכות
המנהג :לברך את בעל יום ההולדת בברכות.
 .2בתמונה :ממתקים ובלונים
המנהג :לערוך מסיבה שמחה בחברת חברים או בני משפחה .במסיבה יספר
בעל יום ההולדת לחבריו איזו החלטה טובה קיבל על עצמו לכבוד יום הולדתו.
 .3בתמונה :קופת צדקה
המנהג :לעזור לזולת ביום ההולדת יותר מביום רגיל.
מזלו גובר
יעקב היה כמעט בן  ,7ילד חביב בכיתה א' .יום אחד ,בדרכו לבית הספר ,עמד
יעקב בשולי הכביש ורצה לעבור .מכונית נסעה במהירות רבה וסטתה מעט -
יעקב נפגע.
יעקב נפל לכביש ,וכלל לא שמע את יללות צופר האמבולנס ,את הקולות
שסביבו ואת כל מה שקורה לו.
יעקב התעורר רק אחרי יומיים .לפתע ,שמע קולות סביבו :הוא שמע את אמא
מדברת עם אבא .הוא ניסה להגיד דבר מה ,אבל היה לו קשה .הוא ניסה לפקוח
את עיניו  -והצליח לפקוח רק עין אחת ,וגם אז ראה מאד מטושטש.
"הוא התעורר!" שמע צעקה לידו .הייתה המולה בחדר ,ולאט לאט הבין יעקב
את מה שקרה לו.
יעקב נפגע בראשו ,והיה צריך לעבור כמה ניתוחים כדי להבריא.
חבריו של יעקב באו מידי פעם לבקר אותו במרכז הרפואי )בית חולים( ,והוא
מאד שמח על כך.
והנה ,אחד מחבריו נזכר שביום שלישי הבא יחול יום הולדתו של יעקב" .מה
נעשה?" חשבו חבריו .הם שיתפו את המורה בהתלבטות וביחד החליטו
שיארגנו מסיבת יום הולדת בהפתעה ,במרכז הרפואי.
הגיע יום שלישי .חבורה שמחה של ילדים ,ובראשם המורה ,נכנסה למרכז
הרפואי כשבידיהם ממתקים ,שתייה ,כלים חד-פעמיים ,בלונים וגם מתנה
ארוזה.
כשהגיעו לחדרו של יעקב  -נדהמו! המיטה היתה ריקה!
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"היכן יעקב?" שאלו את האחיות ,והן ענו "יעקב ירד לפני זמן מה לחדר ניתוח.
היום הוא עומד לעבור ניתוח חשוב בעיניו".
המורה בירר היכן חדר ההכנה לניתוח ,וזירז את תלמידיו למהר לשם.
הוריו של יעקב עמדו שם ונשאו תפילה כדי שהניתוח יצליח .הם התפלאו לראות
את ילדי כיתתו של יעקב ,ופתאום נזכרו שהיום יום ההולדת של בנם .רופא
שעבר שם ,שמע שבאו לערוך מסיבת יום הולדת לחולה .הרופא נכנס לחדר
הניתוח ,וכשראה שעוד לא הרדימו את יעקב ,סיפר לרופאים על מסיבת
ההפתעה .הרופא המנתח אמר" :הוריי אמרו לי תמיד ,שמזלו של אדם גובר
ביום הולדתו .ניתן ליעקב לחגוג במשך חצי שעה".
מסיבת יום הולדת שמחה כל כך לא הייתה אף פעם במרכז הרפואי .כולם שרו
וברכו את יעקב בברכות מכל הלב ,ונתנו לו מתנה יפה .הוריו של יעקב נתנו לו
מספר מטבעות והוא שם אותן בתוך קופה המיועדת לנתינה לעניים .רק חבל
היה שמהממתקים יעקב לא אכל ,כי אסור לאכול לפני ניתוח...
סוף הסיפור שמח במיוחד :הניתוח של יעקב הצליח ,יעקב חזר לראות כרגיל,
וזמן קצר אחר כך השתחרר וחזר לבית הספר .הוא הודה מאד לחבריו.

לסיום

) 10דקות(

יש לפתוח את העמוד המתאים באלבום המסע  -בו מופיע חיים ביום הולדתו.
בצד שמאל של האלבום ,התלמידים יכתבו ברכות ל"חיים" לכבוד יום הולדתו.
)למי שמתקשה בכתיבה ,המורה תכתוב על הלוח "מַ זָּל-טוֹב" ,והתלמיד יעתיק
זאת ,ויקשט בהתאם(.
תלמיד שמסיים לעבוד באלבום יקבל מהמורה דף לקרון הכיתתי ויצייר ציור של
יום הולדת.
המורה תבקש מכל תלמיד להביא לשיעור הבא תמונה פרטית שלו ,שצולמה
באחד מימי ההולדת שלו ,ולכתוב מאחורי התמונה את תאריך יום ההולדת
העברי) .ניתן לבקש מההורים שיעתיקו מתעודת הזהות(
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הכנה ואביזרים
 תמונה לתמרור :חיים חוגג יום הולדת
 לוחות שנה מפורקים לדפים; בכל דף פריסת חודש עברי שלם )דף אחד לכל
שני תלמידים(
 חמישה בלונים בצבעים שונים
 תמונות קטנות ,כדי להכניס לתוך הבלונים :יד ,רגל ,פה ,אוזן ועין
 שלוש תמונות לתליה על הלוח:
 .1פתקים ובהם ברכות ליום הולדת
 .2קופת צדקה
 .3שולחן עם ממתקים
 דפים לתלמידים לכתיבת ברכות לחיים

יחידה מס'  – 10לוח השנה מספר
הערה :המורה תבקש מכל תלמיד להביא לשיעור זה תמונה פרטית שלו,
מאחד מימי ההולדת שלו ,ולכתוב מאחורי התמונה את תאריך יום ההולדת
העברי) .לבקש מההורים שיעתיקו מתעודת הזהות ,אם הם לא יודעים(.

מטרות
 .1הכרת שמות חודשי השנה העבריים;
 .2התאמת החגים השונים לחודש בהם חלים;
 .3הכרת תאריך ההולדת העברי של כל תלמיד.

היערכות לשיעור
על המורה לאסוף בשיעור הקודם את שמות תלמידי הכיתה ואת תאריכי ימי
ההולדת שלהם ,ולמצוא את התאריכים העבריים התואמים )אפשר להיעזר
בספר "עד מאה ועשרים" בהוצאת מס(.
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המורה תרשום בדפי לוחות שנה תלושים ,שבהם נראים ימי חודש עברי אחד
שלם ,את שמות תלמידי הכיתה במקומות המתאימים) .למשל :מוריה דוידוב -
י"ט תמוז ,שלומי כהן  -ח' כסליו וכו'(.

פתיחה

) 15דקות(

"חיים" ,עם הגה וכובע ,מסתובב בכיתה בעת שהתלמידים שרים ,ונעצר
בתמרור.
בתמונה שעל התמרור נראית רכבת שהקטר שלה מחובר לקרון האחרון.
לרכבת  12קרונות ,ועל כל קרון כתוב שם של אחד החודשים ,לפי הסדר
) ִתּ ְשׁ ֵרי ,חֶ ְשׁוָ ן ,כִּ ְסלֵו ,טֵ בֵ תְ ,שׁבָ ט ,אֲ ָדר ,נִיסָ ןִ ,איָּרִ ,סיוָ ןַ ,תּמּוּז ,אָב ,אֱ לוּל(.
עליו לגלות שנושא השיעור הוא :חודשי השנה.
המורה תחלק את דפי לוח השנה )לכל זוג תלמידים דף אחד(" .חיים" עדיין
עומד על יד התמרור ,ועליו להקריא את שמות החודשים לפי סדר .כשהוא יקרא
שם של חודש  -יעמדו התלמידים שמחזיקים בידיהם את הדף של חודש זה.
המורה תקריא את שמות החודשים לפי הסדר פעם נוספת ,בזריזות,
והתלמידים יעמדו בהתאם.
המורה תסביר שחודשי השנה נקראים גם" :גלגל השנה" .מדוע? )כשנגמר
אלול מיד מתחיל תשרי של השנה הבאה ,כמו גלגל! המורה מדגימה זאת
ברכבת שנראית כמו גלגל  -בה הקרון האחרון מחובר לקטר(.

הפעלה 1
הכרת ימי ההולדת של תלמידי הכיתה ) 20דקות(
המורה תשיר לתלמידים שיר על חודשי השנה ,כגון :מתגלגל לו גלגל השנה....
אפשר לשיר גם את השיר :בתשרי נתן הדקל....
התלמידים

שיחזיקו את החודש הראשון ,תשרי ,יעמדו ויקראו את שמות

התלמידים שנולדו בתשרי לפי הסדר )השמות יהיו רשומים להם בלוח שהם
מחזיקים( .כל תלמיד מביט בתמונה שהביא ומוודא שאכן תאריך הולדתו העברי
הוא כפי שהמורה כתבה בלוחות השנה .ילדי תשרי יקומו ממקומם ,ויעמדו על
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יד המורה .כך הדבר יימשך לגבי שאר החודשים .לאט לאט יקומו כל תלמידי
הכיתה ויעמדו ברכבת ארוכה לפי סדר הולדתם.
כולם ישירו שוב את השיר כשה"רכבת" תצא לדרך ,תעשה סיבוב בכיתה,
ותתחבר לקרון האחרון.
המורה תבקש מכל ה"קרונות" לחזור למקום.

הפעלה 2
עבודה באלבום המסע ) 30דקות(
התלמידים יביטו בתמונה שבאלבום המסע.
הם יתלשו מחוברת הנספחים דף ובו ציור של  12קרונות נפרדים ,על כל קרון
כתוב שם של חודש אחד מחודשי השנה .על התלמידים לגזור את הקרונות,
ולהתאים אותם למקומם הנכון בצד שמאל שבאלבום המסע.
כיצד ידעו את הסדר? לפי הנלמד עד עתה ולפי התמרור .על הקרונות
המצוירים בצד שמאל ישנם ציורים המזכירים את החגים השונים .על התלמידים
להדביק את הקרון במעט דבק בלבד למעלה ,כדי שיוכלו לפתוח כמו חלון,
ולראות איזה חג חל בחודש זה .לדוגמה :בחודש אדר רואים תמונות המזכירות
את פורים ,וכו'.
תלמיד שיסיים יקבל מדבקה של חיים.
בצד ימין באלבום המסע ,על התלמיד להשלים את תאריך יום הולדתו העברי
לפי הכתוב בתמונה שהביא ,או לפי מה שכתוב בלוחות השנה המפורקים.
)בשלב זה יש להוריד מהקרונות הכיתתיים את הדף מהשיעור הקודם שבו
כתובות ברכות לחיים לרגל יום הולדתו .כל תלמיד יתלה בקרון שלו את
התמונה שהביא(.

הפעלה 3
התאמת חגים לחודשים ) 15דקות(
התלמידים יתבוננו ברכבת שבצד שמאל של האלבום )פותחים "חלון" ורואים
ציורי חגים שונים(.
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המורה תשאל שאלות ועל התלמידים יהיה לענות תשובות לפי מה שהם רואים
ברכבת.
לדוגמה:
 באיזה חודש חל ראש השנה?
 באיזה חודש חל חג הפסח?
 איזה חג חל בחודש סיון?
 המורה תזמזם שיר ,כגון" :הנרות הללו" ועל התלמידים יהיה לדעת לאיזה
חג המורה מתכוונת.
 באיזה חודש אין בכלל חגים?
 באיזה חודש ישנם ארבעה חגים?
 המורה תתן לתלמיד לשאול שאלות על רכבת החודשים )כדוגמת השאלותהנ"ל(.
 המורה תאמר שם של חודש והתלמידים יקראו בקול שם של חג שחל בו,ולהיפך.

לסיום

) 10דקות(

חזרה על השיר" :מתגלגל לו גלגל השנה) "...בליווי תנועות(.
כאשר מגיעים לשמות החודשים עוצרים בכל חודש :התלמידים שנולדו באותו
החודש צריכים לקום ,ואחר כך להתיישב.
על הכיתה לשים לב כמה תלמידים נולדו בכל חודש.
כשיסיימו לשיר ,המורה תשאל :באיזה חודש אצלנו בכתה יש הכי הרבה ימי
הולדת?
)אם נשאר זמן ,ניתן לכתוב באלבום המסע :ח ֶֹדשׁ _____ הוּא הַ ח ֶֹדשׁ שבו יש הכי
הרבה ימי הולדת בכתתנו(.
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הכנה ואביזרים:
 לוחות השנה המפורקים )גם לשיעור – "יום הולדת"(
 חוברת עבודה
 חוברת נספחים
 תמונה לתמרור :חודשי השנה כתובים על  12קרונות ,כאשר הקטר  -תשרי,
מחובר כמעט לקרון האחרון  -אלול
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יחידה מס'  – 11ראש השנה
מטרות
א .מפגש עם חגי ראשית השנה;
ב .הכרת מנהגי חגים אלה.
פתיחה ) 8דקות(
המורה תשאל :מי רוצה להיות "חיים"? תלמיד מתנדב ילבש את הכובע ,ייקח את
ההגה ביד ו"יסע" בכיתה ,כשכל התלמידים שרים את השיר" :אנו כאן כבר
מוכנים ."...כשיסתיים השיר" ,חיים" יעצור על יד התמרור ויתאר מה הוא רואה
ולאיזו תחנה הגיע.
"חיים" יגיד ,ואם לא ידע – החברים יעזרו לו .התחנה היא :ראש השנה.
המורה תשאל :מה משמעות השם 'ראש השנה'?
התשובה :זהו היום הראשון בשנה החדשה שמגיעה.
המורה :אנו נמצאים כעת בשנת תשס"...
המורה :ולאיזו שנה אנו נכנסים? תשס"...
מה מאחלים לקראת השנה החדשה? שנה טובה!
נשיר שיר מתאים:
ָשׁנָה עָ בְ ָרהָ ,שׁנָה חָ לְ פָ ה,
אֲ נִ י כַּ פַּ י אָ ִרימָ ה.
ָשׁנָה טוֹבָ ה לְ אַ בָּ א
ָשׁנָה טוֹבָ ה ָל ִאמָּ א,
ָשׁנָה טוֹבָ הָ ,שׁנָה טוֹבָ ה!
הפעלה  20) 1דקות(
שמות ראש השנה
המורה תתלה ארבע תמונות .על כל קיר בכיתה  -תמונה אחת .בתמונות ישנם
רמזים לשמות חג ראש השנה.
המורה תיתן רמז לשם החג שעליו היא רוצה לשוחח ,והתלמידים שקלטו לאיזו
תמונה מתכוונת המורה ,ייגשו לתמונה המתאימה .תלמיד שניגש ראשון לתמונה
המתאימה  -יקבל מדבקה של חיים על בגדו.
השמות והרמזים:
יוֹם ְתּרוּעָ ה  -בתמונה תיראה תקיעת שופר.
המורה תוציא שופר מתוך שקית )אם אין לה  -היא תשתמש בפלקט של שופר(.
התלמידים יעמדו על יד תמונת השופר ויחזרו על שם החג :יום תרועה.
התלמידים יחזרו למקומם ,והמורה תשאל :מדוע מריעים בשופר בראש השנה?
המורה תכוון את התלמידים לסיבה הבאה )תוך אמירה כי ישנן סיבות נוספות ,אשר
יילמדו בכיתות גבוהות יותר(:
שופר מלשון :לשפר .השופר מזכיר לנו לשפר את מעשינו לקראת השנה החדשה.
יוֹם הַ זִּ כָּ רוֹן  -בתמונה יראה אדם מצביע על ראשו/מוחו.
המורה תוציא מהשקית ספר זיכרונות ותקריא מתוכו :עלי לזכור שביום שני
קיבלתי מתנה ,סתם כך ,בלי סיבה...
התלמידים יעמדו על יד התמונה המתאימה ויגידו את שם החג :יום הזיכרון.
התלמידים יחזרו למקום ,והמורה תסביר שבראש השנה ,אלוקים זוכר את כל
המעשים שנעשו בשנה שחלפה.
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יוֹם הַ ִדּין  -בתמונה יראו משקולת/מאזניים.
המורה תוציא מהשקית מאזניים) .אם אין לה ,היא יכולה להראות את התמונה של
המאזניים(.
התלמידים יעמדו על יד תמונת המאזניים ,ויחזרו על שם החג :יום הדין.
התלמידים יחזרו למקומם.
המורה תתלה על הלוח מעין מאזניים .בצד אחד של המאזניים כתוב :מַ ע ֲִשׂים
טוֹבִ ים ובצד השני :מַ ע ֲִשׂים פָּ חוֹת טוֹבִ ים .המורה תצמיד היטב רק את המוט
האמצעי ותספר סיפורים קצרים הכתובים על עיגולי בריסטול .כל פעם ,תלמיד ייגש
ללוח כדי להוסיף את עיגול הבריסטול לצד המשקולת המתאים .מעשה טוב מכריע
יותר את הצד של המעשים הטובים ,ולהיפך.
הסיפורים:
 יוסי לקח בלי רשות צבעים מהקלמר של חברו גד.
 יוסי ביקש סליחה מגד על כך שלקח ממנו בלי רשות את הצבעים.
 אבא ביקש מדני לסייע לו ,ודני אמר לאבא" :לא רוצה".
 גילי ראתה בחצר בית הספר תלמיד בוכה .היא ניגשה אליו ,דיברה איתו יפה
והרגיעה אותו.
 חנן שכח את הקלמר בבית .רועי נתן לחנן בשמחה להשתמש במכשירי
הכתיבה שלו.
איזה צד "כבד" יותר?
המורה תסביר שלקראת ראש השנה כל אחד משתדל שמעשיו הטובים יהיו רבים
ממעשיו הפחות טובים.
ראש השנה – בתמונה נראה לוח שנה.
המורה תוציא מהשקית יומן שנתי .התלמידים יעמדו על יד תמונת לוח השנה,
ויגידו את שם החג :ראש השנה.
התלמידים יחזרו למקום והמורה תשאל :למה נקרא החג בשם זה?
התשובה :הראש של האדם הוא החלק הכי חשוב בגוף .בראש נמצא המוח שחושב,
מבין ומעביר הוראות לגוף :מה לעשות ,איך לעשות ,מה לא לעשות ,ועוד.
כך עלינו להתייחס לימי ראש השנה ,כאל הראש .בימים אלה צריך לחשוב ולהחליט
מה עלינו לעשות ומה לא לעשות בשנה החדשה שנכנסים אליה.
התלמידים יתנו דוגמאות.
לסיכום ההפעלה :המורה תסיר את התמונות מהקירות .בכל פעם שתסיר תמונה,
התלמידים יקראו בקול את שם החג שאליו התמונה מרמזת.
הפעלה  7) 2דקות(
סיפור לראש השנה – על יוסי והגברת לוי
מאת רבקה אליצור ,מתוך הספר 'שלום לך אורחת'
בבית של יוסי ,בקומת הקרקע ,גרה לבדה אישה זקנה ושמה גברת לוי .יוסי אהב
להרגיז את גברת לוי .הוא היה מצלצל בדלת ביתה ,וכשהייתה הגברת לוי צועדת
לאט לאט ,ופותחת את הדלת ,היה יוסי מתחבא .כשהייתה גברת לוי שואלת :מי
שם? מי מצלצל? היה יוסי צוחק לעצמו במחבואו ,ושותק.
פעם אחת ,בערב ראש השנה ,ניגש יוסי שוב לדלת של גברת לוי .צלצל וברח.
איש לא פתח.
צלצל שוב.
מי שם? שאלה גברת לוי בקול חלש ולא פתחה את הדלת.
המפתח בחלון ,קראה גברת לוי מתוך הבית ,בבקשה להיכנס.
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עמד יוסי ,ולא ידע מה לעשות.
בבקשה! בבקשה להיכנס ,אמרה שוב גברת לוי.
לקח יוסי את המפתח מעל החלון ,ופתח את הדלת ונכנס .גברת לוי הייתה חולה,
ושכבה במיטה .פניה היו חיוורים ועצובים.
שלום יוסי ,אמרה גברת לוי ,ילד טוב אתה .באת לקיים מצוות ביקור חולים? שב
בני .טוב לעשות מעשים טובים כל השנה ,ובעיקר היום בערב ראש השנה.
יוסי התבייש מאוד ושתק.
שמע בני ,אמרה גברת לוי ,חולה אני ולא אוכל ללכת מחר להתפלל בבית הכנסת,
המסכים אתה להתפלל בשבילי מחר בבית הכנסת?
כן ,אמר יוסי בקול שקט  .הוא התבייש מאוד.
תתפלל שישלח לי ה' רפואה שלמה ,ויכתבני בספר החיים .התתפלל יוסי?
כן ,גברת לוי ...א ...אני צריך ללכת .שלום גברת לוי.
בפנים אדומות מבושה ברח יוסי מביתה של גברת לוי.
הגיע ליל ראש השנה .גברת לוי שכבה במיטתה עצובה מאוד .היא שמעה קולות
שירה ושמחה מבתי השכנים ,ובביתה אין איש ואין שמחה.
והנה ,קולות ליד הדלת .הדלת נפתחה ופתאום מי נכנס? משפחה שלמה :יוסי ,אבא
ואמא ,שני אחים שלו ואחותו.
שנה טובה גברת לוי ,שנה טובה ,אמרה כל המשפחה.
באנו לברך אותך בשנה טובה .רוצים אנו לערוך את סעודת החג כאן איתך בביתך.
המסכימה את?
ברוכים תהיו ,אמרה הגברת לוי ,ודמעות של שמחה היו בעיניה ,אבל ...אני לא
הכנתי דבר.
אל תדאגי ,הכול מוכן ,מיד נערוך את השולחן ,קראו יוסי ואחיו.
הזדרזו וקירבו את השולחן אל המיטה של הגברת לוי ,ופרשו עליו מפה לבנה.
הוציא יוסי מן הסל דבש בצנצנת מבריקה ואמר :סימן לשנה טובה ומתוקה!
חתכה אמא של יוסי תפוחי עץ מתוקים לפרוסות לטבול אותם בדבש.
הניחו הילדים שתי חלות עגולות ויפות בראש השולחן .לחם משנה לכבוד החג.
כשהיה השולחן ערוך ,קידש אבא של יוסי קידוש של ראש השנה ,נטלו ידיים ואכלו.
כל הערב שרו יוסי וכל בני המשפחה שירי חג.
וגברת לוי אמרה :השנה הזאת תהיה שנה טובה.
שמחה בראש השנה – שמחה כל השנה.
הפעלה 3
יום כיפור  -יום כפרה ) 20דקות(
המורה :ראש השנה חל בימים א' וב' בתשרי )החג נמשך יומיים( ,ויום כיפור חל בי'
בתשרי.
כמה ימים מא' עד י'? התלמידים "יספרו" ויגלו שמדובר בעשרה ימים.
המורה :ימים אלו נקראים "עשרת ימי תשובה" .בימים אלו מתכוננים ליום
המיוחד ביותר בשנה שהוא :יום כיפור.
כיפור מלשון 'כפרה' .אלוקים מכפר ביום זה על המעשים שלא היו ראויים.
המורה תחלק  5תמונות בין תלמידי הכיתה )כל  4תלמידים יקבלו תמונה( .התמונה
מורכבת מחלקים רבים .על כל חלק כתובה אות קטנה .על התלמידים לצבוע רק
חלקים שיש בהם האות י' ,כיוון שיום כיפור חל בי' בתשרי.
בתמונות:
אדם מתפלל
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אדם שאיננו אוכל )מפנה את ראשו לצד ההפוך מן האוכל ועושה תנועת "לא"
באצבעו(
אדם שאיננו שותה )מפנה את ראשו לצד ההפוך מן השתייה ,כנ"ל(
אדם דופק על הלב )מתוודה(
אדם המבקש סליחה מחברו
כל קבוצת תלמידים שצבעה תמונה מסוימת ,תציג בפנטומימה את מה שראתה
בתמונה ,ועל כל שאר התלמידים יהיה לזהות במה מדובר.
המורה תסביר בקצרה כל תמונה ,תוך הדגשת העניין שיום כיפור הוא יום רציני
שמטרתו חשיבה על העבר וקבלה לעתיד .ההימנעות מאכילה ושתייה מסמלת כי
רוצים ביום הזה להתרכז בנפש ולא בגוף ,כיאה ליום סליחה וכפרה.
הפעלה 4
יצירה ) 20דקות(
הכנת כרטיסי ברכה לאנשים שכדאי לשמחם ,בעקבות הסיפור.
לסיום ) 15דקות(
עבודה באלבום המסע ובקרונות הכיתתיים
המורה תספר כי בראש השנה אוכלים מאכלים מיוחדים שמטרתם להזכיר שאנו
רוצים שנה טובה ומתוקה .התלמידים יציירו באלבום את המאכלים שנוהגים
לאכול בראש השנה :תפוח ,דבש ,תמרים ,ראש של דג ,רימון ועוד דברים
שהתלמידים מכירים.
בקרון הכיתתי יעתיקו התלמידים את השופר ויעטרו אותו במסגרת .התלמידים
יעתיקו מהלוח את המילה שופר.
הכנה ואביזרים:
 .1תמונה לתמרור :שולחן ערוך לראש השנה ,עליו :חלות ,פמוטים ,יין לקידוש,
תפוח ,דבש ,ראש של דג ,רימון
 .2ארבע תמונות:
א .תקיעת שופר ב .אדם מצביע על ראשו/מוחו ג .מאזניים/משקולת .ד .לוח שנה
 .3שופר )המורה תתאמץ להשיג שופר אמיתי ,ואם לא תשיג – תביא שופר משחק או
שתשתמש בפלקט(
 .4ספר זכרונותזיכרונות )המורה תביא :ספר זכרונותזיכרונות אמיתי או ספר
כלשהו שהמורה תדביק על כריכתו את המילים סֵ פֶ ר זִ כְ רוֹנוֹתזיכרונות(
 .5מאזניים )המורה תביא מאזניים לשקילת אדם או לשקילת מאכלים .לחילופין
ניתן להשתמש בפלקט(.
 .6מאזניים עשויים מנייר ,מכל צד ציור של מעין קערה .על "קערה" אחת כתוב:
מַ ע ֲִשׂים טו ִֹבים ,ועל השנייה :מַ ע ֲִשׂים פָּ חוֹת טוֹבִ ים.
 .7עיגולי בריסטול ,בכל אחד כתוב סיפור קצר:
 יו ִֹסי ל ַָקח בְּ לִ י ְרשׁוּת ְצבָ עִ ים מֵ הַ ַקּלְ מָ ר ֶשׁל חֲ בֵ ר ֹו ָגּד
 יו ִֹסי בִּ ֵקּשׁ ְסלִ יחָ ה ִמגָּד עַ ל ָכּ ֶשׁלּ ַָקח ִממֶּ נּוּ בְּ לִ י ְרשׁוּת אֶ ת הַ ְצּבָ עִ ים.
 אַ בָּ א בִּ ֵקּשׁ ִמ ָדּנִי לְ סַ ֵיּעַ לוֹ ,וְ ָדנִי אָמַ ר לְ אַ בָּ א " :א רוֹצֶ ה".
 גִּ ילִ י ָראֲ תָ ה בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר ַתּלְ ִמיד בּ ֹוכֶהִ .היא נִגְּ ָשׁה אֵ לָיוִ ,דּבְּ ָרה ִאתּ ֹו יָפֶ ה
וְ ִה ְרגִּ יעָ ה אוֹתוֹ.
ירי
 חָ נָן ָשׁכַח אֶ ת הַ ַקּלְ מָ ר בַּ בַּ יִ ת .רוֹעִ י נָתַ ן לְ חָ נָן בְּ ִשׂ ְמחָ ה לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ מַ כְ ִשׁ ֵ
הַ כְּ ִתיבָ ה ֶשׁלּוֹ.
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 .8יומן שנתי )המורה תביא(
 .9חמש תמונות ,כל תמונה מורכבת מחלקים רבים ,בכל חלק כתובה אות קטנה.
בחלקים המרכיבים את התמונה יש האות י' ,ובחלקים המהווים את השטח שמחוץ
לתמונה  -אותיות אחרות.
בתמונות:
אדם מתפלל
אדם שאיננו אוכל )מפנה את ראשו לצד ההפוך מן האוכל ועושה תנועת "לא"
באצבעו(
אדם שאיננו שותה )מפנה את ראשו לצד ההפוך מן השתייה ,כנ"ל(
אדם דופק על הלב )מתוודה(
אדם המבקש סליחה מחברו
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יחידה מס'  12סוכות
מטרות
א .מפגש עם חג הסוכות;
ב .הכרת מנהגי החג ומשמעותם.
פתיחה ) 10דקות(
היערכות מוקדמת :אם יש אפשרות  -כדאי להכניס את התקליטור שיושמע בתחילת
השיעור למעטפת דואר ישנה ,ועל המעטפה לרשום "עבור כיתה א'" .לתת את המעטפה
בידי אב הבית של בית הספר או איש אחר ,והאיש יכניס לכיתה את המעטפה כ 5-דקות
לאחר תחילת השיעור ,ויגיד שרשום שזה לכיתה א'.
"חיים" עם כובע והגה ביד ,מסתובב בכיתה .התלמידים שרים את השיר" :אנו כאן
כבר מוכנים" ,ו"חיים" נעצר על יד התמרור .בתמרור רואים את חיים יושב בסוכה,
ו"חיים" מכריז שהגענו לחג סוכות.
המורה :מי יודע לספר לנו מדוע יושבים בסוכה בחג סוכות? התלמידים ינסו לענות
על סמך ידע אישי ,ואז המורה תגיד :אולי במכתב שנשלח לכיתה א' נמצא עוד
תשובות )או שהמכתב יובא מבחוץ או שהמורה תספר שקיבלה מכתב עבור כיתה
א'(.
בתקליטור ישמעו את סיפורו של עמיחי מזמן יציאת מצרים ,שמספר איך ישבו
בסוכות במהלך המסע במדבר.
מתבצע מעין ראיון שבו המורה "כאילו" שואלת את עמיחי שאלות ,והוא עונה
תשובות לשאלות המורה ,המתוכננות מראש.
במהלך השיחה ישנן שאלות שעמיחי שואל את התלמידים ,ועליהם לענות .הערה
למפיק :יש ליצור קלטת שניתן לעצור אותה באמצע פעולתה ולהמשיך מאותה
הנקודה שבה נעצרה? – זו בדיוק הפונקציה של "פוז"  -השהיה
הערה חשובה :על המורה לשמוע את התקליטור מספר פעמים ,כדי שתשלוט כראוי
במהלך.
הפעלה 1
הסוכה ) 40דקות(
המורה תפתח בשירה עם התלמידים:
פַּ ִטּישׁ מַ ְסמֵ ר ,נִ ַקּח מַ הֵ ר
סֻ כָּ ה לִ בְ נוֹת ,בָּ נִ ים וּבָ נוֹת
תך,תך ,תך ,תך...
התלמידים יתלשו את דף הסוכה מתוך חוברת הנספחים .דף גזירה ,קיפול ,והדבקה.
בצד הדף כתובים במסגרות המושגים הבאים:
דופן ) ,(4סכך ) ,(3קישוט ).(3
על התלמידים לגזור את המושגים ,ולהדביק על החלקים המתאימים להם ,ורק אחר
כך לעבור לגזירת החלקים ולבניית הסוכה.
בזמן העבודה ,המורה תתייחס לנקודות הבאות:
 בתחילה בונים את הדפנות ,ואחר כך שמים את הסכך.
 חובה שיהיו  3דפנות )לא חייבים  4דפנות(.
 חובה שיהיה הרבה סכך.
מה נכניס לסוכה?
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התלמידים יתלשו מחוברת הנספחים את הדף שבו מצוירים חפצים שונים .התלמידים
צריכים להחליט אילו חפצים שייכים לסוכה.
ההחלטה תהיה על פי הפעילויות:
א .המורה תכריז על שם פעולה ,ועל התלמידים יהיה לשים את האצבע על החפץ
המצויר על הדף ,המתאים לפעולה .לעיתים יש לשים יותר מאצבע אחת:
מיץ ,יין
לשתות -
תפוח ,לחם ,בשר
לאכול -
סידור
להתפלל -
ספר קריאה ,ספר לימוד
לקרוא -
אופניים ,סוס
לרכב-
מיטה
לישון -
ב .המורה תגיד שוב את שמות הפעולה :אם מתאים לעשות את הפעולה בתוך הסוכה -
התלמידים ירימו את הדף למעלה ,ואם לא מתאים לעשות את הפעולה בתוך הסוכה
 התלמידים יניחו את הדף הפוך על השולחן.)הפעולות שמתאים לעשות בסוכה :לשתות ,לאכול ,להתפלל ,לקרוא ,לישון(
ג .התלמידים יגזרו רק את החפצים שמתאים להכניס לסוכה )מיץ ,יין ,תפוח ,לחם,
בשר ,סידור ,ספר קריאה ,מיטה( וידביקו אותם על קירות הסוכה מבפנים.
)תלמידים זריזים יכולים להוסיף עוד חפצים לסוכה ,על ידי ציור במקום הריק
שבדף ,ולאחר מכן גזירת הציור והדבקתו על הדפנות מבפנים כנ"ל(.
הפעלה 2
ארבעת המינים ) 20דקות(
המורה תחלק את התלמידים לארבע קבוצות )בלי שיקומו ממקומם ,אלא רק תציין את
התלמידים שבכל קבוצה ,היושבים קרוב זה לזה( .כל תלמיד יקבל תמונה של אחד
מארבעת המינים )לכל קבוצה  -תמונה אחרת( .המורה תקדים מילות הסבר קצרות
על כל אחד מהמינים ואחר כך תשמיע את השיר " :לי אתרוג ,לי הדס ,לי ערבה ,לי
לולב"...
בכל פעם שיוזכר בשיר אחד מארבעת המינים – התלמידים שמחזיקים את המין
המוזכר ירימו את תמונתם.
)אפשר לבצע את ההפעלה בעמידה 4 :קבוצות של תלמידים יעמדו בכיתה ,בידיהם אחד
מהמינים ,כשיושמע בשיר המין שבידיהם – ירימו ,וכשיושמעו בשיר המילים:
"ושמחת בחגך - "...הקבוצות ירקדו בארבעה מעגלים(.
בסיום השיר:
המורה תשאל חידות הקשורות לארבעת המינים .במקום לענות תשובה ,התלמידים
שיש להם את התמונה של המין עליו החידה מדברת  -יקומו ,ויראו את תמונתם
)ניתן לאפשר לתלמידים להתייעץ ביניהם(.
אפשר גם לתרגל את הכרת המינים בצורה שהיא מעין תחרות ,תוך ציון נקודות
לקבוצות על הלוח) .לכתוב :קבוצה א' ב' ג' ד' ,להדביק על הלוח תמונות של המינים
השונים ולעניק כוכבים בכל פעם לקבוצה שצדקה בתשובתה .אגב ,לעתים פתרון
החידה מתאים ליותר מקבוצה אחת(.
החידות:
 הפרי של העץ עליו אני גדל שייך לשבעת המינים) .לולב  -על עץ הדקל צומח התמר(
 יש לי ריח נעים מאוד) .הדס ואתרוג(
 אני שייך לפרות ההדר) .אתרוג(
 אני המין הגבוה ביותר מכל המינים) .לולב(
 העץ שלי צומח בדרך כלל על יד נחלים) .ערבה(
 לא צומח על העץ שלי פרי מאכל) .הדס וערבה(
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עוד חידות ,תוך התייחסות לטעם וריח של כל מין:
יש לי גם טעם וגם ריח טוב) .אתרוג(
יש לפרי העץ שלי טעם ,ואין לי ריח) .לולב(
יש לי ריח טוב ואין לי טעם) .הדס(
אין לי טעם ואין לי ריח) .ערבה(

המורה תסביר שלוקחים ארבעה סוגי צמחים שונים ,ומחברים אותם ביחד ,כדי ללמדנו
שישנם הרבה סוגים של אנשים ,השונים בהתנהגותם  -אבל צריך לאהוב את כולם.
לסיום ) 20דקות(
עבודה בחוברת המסע :ציור "אני יושב בסוכה".
ציירו את ארבעת המינים על יד כל שם בחוברת) .המורה תכתוב את השמות על הלוח,
והתלמידים יעתיקו את השם המתאים למקום המתאים(.
לקרון הכיתתי :התלמידים יעתיקו את הפסוק" :וְ ָשׂמַ ְח ָתּ בְּ חַ ֶג " ויקשטו.
הכנה ואביזרים:
 .1תמונה לתמרור  -חיים יושב בתוך סוכה ,על השולחן בסוכה מונחים ארבעת המינים
 .2תקליטור עם הסיפור של עמיחי  -מונח בתוך מעטפה .על המעטפה כתוב :לתלמידי
כיתה א'
 .3חוברת נספחים
 .4שיר בתקליטור" :לי לולב ,לי הדס ,לי ערבה "...לחן ומילים :מלכה שידלובסקי
 .5תמונות של ארבעת המינים .בכל דף  -מין אחד .מכל מין להביא  6דפים )20=4*5
לתת לתלמידים ביד  +תמונה של כל מין לתלייה על הלוח(
אם למורה יש אפשרות להביא ארבעה מינים אמיתיים  -מה טוב )ובמקום תמונה
מרכזית ,תתן לתלמיד אחד להחזיק את הצמח האמיתי(.

לחוה :את השיר "לי אתרוג "...חיברה מלכה שידלובסקי -אותה גברת שחיברה את
"בואו ונודה ."...אם אין לך את הטלפון שלה ,אדאג להשיגו .אין לי אותו כרגע.
ולתוכן של הקלטת:
שלום לכם ילדים!
אני עמיחי .שמעתי שאתם לומדים על חג הסוכות ,אז מיהרתי להגיע אליכם כדי לספר
לכם כמה דברים...
המורה :עמיחי ,מאיפה אתה?
עמיחי :אני הייתי במצרים יחד עם כל משפחתי .עבדנו בפרך .אחר כך משה המנהיג
הוציאנו משם .היינו במדבר .היה נורא קשה .מדבר הוא שטח גדול שבקושי גדלים
בו צמחים ,חם במדבר מאוד ,ואין מים.
המורה :אז איך הסתדרתם במדבר? מה אכלתם ומה שתיתם? היכן גרתם ולאן
הלכתם?
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עמיחי :הו ,כמה שאלות!
הלכנו לארץ ישראל! אכלנו אוכל מיוחד שנקרא 'מן' .הוא ירד מן השמים .שתינו מים.
באר מיוחדת "הלכה" איתנו ממקום למקום.
המורה :על שאלה אחת עדיין לא ענית) .פונה לתלמידי הכיתה :זוכרים איזו שאלה?(
התלמידים) :המורה תעצור את שמיעת התקליטור ותפעיל מחדש לאחר שתלמיד יענה
תשובה מדויקת (.עמיחי לא ענה על השאלה היכן הם גרו.
עמיחי :שאלה טובה .גרנו בסוכות .אלה לא היו סתם סוכות ,אלא סככת עננים ששמרה
עלינו כל הדרך.
המורה :ישבתם בתוך סוכה כמו שלנו?
עמיחי :ישבנו בסוכה דומה לשלכם .ישבנו ואכלנו בסוכה ,ישנו בסוכה ,ואפילו למדנו
בה.
המורה :אבל למה לא בניתם בית רגיל ,אמיתי?
עמיחי :עליכם להבין ילדים ,במדבר עברנו ממקום למקום .לא היה לנו בית קבוע .כך
היה עד שהגענו לארץ ישראל.
המורה :והיה לכם נחמד בדרך?
עמיחי :היו לנו הרבה חוויות .אבל זה לא הזמן לספר ,כי אתם צריכים עכשיו ללמוד,
אולי אבוא אליכם פעם נוספת.
)נשמעת מנגינה ברקע .רצוי מאוד של " :פטיש מסמר ניקח מהר("...
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יחידה מס'  – 13חיים מכיר את המנורה העתיקה
מטרות
 .1הכרת המנורה כסמל יהודי;
 .2היכרות עם המנורה ,משמעויותיה ,תפקידיה וסמליותה במסורת היהודית.
מהלך השיעור
פתיחה ) 20דקות(
המורה תמנה תלמיד אחד להיות "חיים"" .חיים" ילבש את הכובע,
יחזיק בהגה ויסתובב בכיתה כשכל הכיתה תשיר" :אנו כאן כבר מוכנים עם חיוך
על הפנים"...
"חיים" יעצור על יד התמרור בסיום השיר ,ויאמר מה הוא רואה.
בתמרור יראה חיים מחזיק את המנורה .המורה תשאל את "חיים" אם הוא יודע
מה בתמרור .החברים יעזרו לו להגיע לתשובה":מנורה"
המורה תחלק מספר מטבעות של עשר אגורות )נספח מס'  ,(1והתלמידים יעבירו את
המטבעות ביניהם .על המטבע מוטבע סמל מנורה.
המורה תשאל:
 מה מוטבע על המטבע?
 האם הסמל מוכר לכם?
היום נלמד על המנורה ,שהיא סמל יהודי.
 האם אתם מכירים חפצים שונים שעליהם מופיע סמל המנורה?המנורה היא סמל יהודי ,סמל מדינת ישראל .דגם של המנורה נמצא בגן
הכנסת ,ואיורים שלה מעטרים את הפרוכת כמעט בכל בית כנסת .סמלה של
המנורה כה חשוב ,מפני שלמנורה יש מסר חשוב עבורנו.
המורה תראה את החפצים שבערכת סמל המנורה )נספח מס' .(2

הפעלה מס' 1
המנורה בבית המקדש ) 20דקות(
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המורה תציג תמונה של המנורה ותמונות נוספות של כלי המקדש )נספח מס'
 .(4כל תלמיד יבחר את הכלי המוצא חן בעיניו ביותר ,ויסביר מדוע בחר אותו.
אחר כך המורה תפנה להקראה על המנורה )נספח מס'  ,(3בעקבות ההקראה
התלמידים ישלימו בחוברת את המשימה הראשונה.

הפעלה מס' 2
אור המנורה ) 30דקות(
המורה תנהל דיון בכיתה על הייחודיות של המנורה:
בין כלי המקדש ישנם כלים יפים ומיוחדים .מדוע לדעתכם נבחרה דווקא
המנורה לסמל? הסיבה נעוצה בתפקידה המיוחד של המנורה.
המנורה ,בעלת שבעת הקנים ,האירה מן המקדש החוצה.
כמו המנורה ,נוסיף גם אנו אור בעולם ,אור של מעשים טובים.
המורה תכבה את האור בכיתה ותבקש מן התלמידים להיזכר במשך הדקה
הקרובה במעשה טוב אחד שעשו בימים האחרונים .לאחר מכן המורה תדליק
פנס )אביזר מס'  ,(5ותעביר אותו בסבב בין התלמידים.
כל תלמיד בתורו יאיר את עצמו ויאמר :הארתי את העולם כש) ...התלמיד יאמר
את המעשה טוב שעליו חשב(.
 -התלמידים ימלאו את משימה מס'  2בחוברת.

הפעלה מס' 3
סיכום ) 10דקות(
המורה תחלק את הכיתה לחמש קבוצות .המורה תקריא שאלות ,וכל קבוצה
שמחזיקה בתשובה מתאימה ,תצרף את החלק שלה אל הפאזל שעל הלוח.
לאחר הרכבת הפאזל תתגלה תמונת המנורה וכד שמן קטן.
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הכנה ואביזרים
נספח מס' :1
מספר מטבעות של  10אגורות

נספח מס' :2
ערכת סמל המנורה :מטבע של  10אגורות ,סמל המדינה ,צילום מנורת הכנסת,
צילום פרוכת שעליה רקמה של מנורה

נספח מס' :3
קטע קריאה – ְמנו ַֹרת הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
הַ ְמּנו ָֹרה בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יְ תָ ה גְ בוֹהָ ה ,עֲשׂוּיָה ִמזָּ הָ ב טָ הוֹר וְ נוֹצֵ ץ עִ ם הַ ְרבֵּ ה ִק ִ
שּׁוּטים:
וּטים – הָ יוּ ְמיֻחָ ִדים ְמאֹד.
פְּ ָר ִחים ,גְּ בִ יעִ ים וְ כַפְ תּו ִֹרים .וְ הַ ִקּשּׁ ִ
ִשׁבְ עָ ה ָקנִים הָ יוּ יו ְֹצ ִאים ִממֶּ נָּה:
ָקנֵה אֶ חָ ד – בָּ אֶ ְמצַ ע,
ְשׁ ָשׁה ָקנִים – ִמצַּ ד אֶ חָ ד,
וּשׁ ָשׁה ָק ִנים – ִמצַּ ד ֵשׁנִי.
ְ
וְ הַ כֹּל ִ
"מ ְק ָשׁה" ,עָ שׂוּי מֵ חֲ ִתיכָה אַחַ ת ֶשׁל זָ הָ ב טָ הוֹר.
יוֹם יוֹם הָ יָה הַ ֹכּהֵ ן בָּ א לְ הַ ְדלִ יק אֶ ת הַ ְמּנו ָֹרהָ ,לבוּשׁ בְּ בִ גְ ֵדי כְּ הֻ נָּה .הוּא הָ יָה ע ֹולֶה
בַּ מַּ ְד ֵרגוֹת ֶשׁהָ יוּ לְ יַד הַ ְמּנו ָֹרה וְ הָ יָה מַ ְדלִ יק אֶ ת ִשׁבְ עַ ת הַ נֵּרוֹת בְּ ֶשׁמֶ ן זַ יִ ת זַ  .הַ ֶשּׁמֶ ן הָ יָה
נ ִָקי וְ טָ הוֹר ,וְ הוּכַן בִּ ְמיֻחָ ד בִּ ְשׁבִ יל הַ ְמּנו ָֹרה ֶשׁבַ ִמּ ְק ָדּשׁ.
הָ יוּ הַ נֵּרוֹת דּוֹלְ ִקים בְּ ָ
צוּרה ְמיֻחֶ ֶדתָ :כּל הַ נֵּרוֹת ָדּלְ קוּ אֶ ל מוּל הַ נֵּר הָ אֶ ְמצָ עִ י .וְ הַ נֵּר
הָ אֶ ְמצָ עִ י – דלק כְּ לַפֵּ י מַ עְ לָה.

נספח מס' :4
צילום המנורה ותמונות של כלי המקדש השונים

אביזר מס' :5
פנס
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נספח מס' :6
לפאזל  -תמונת המנורה וכד שמן קטן .התמונה גזורה לחמישה חלקי פאזל.
בגב כל חלק רשומה תשובה לשאלה.
השאלות והתשובות לפאזל:
הֵ יכָן ָדּלְ ָקה הַ ְמּנו ָֹרה?

בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ

בַּ מֶּ ה ִה ְדלִ יקוּ אוֹתָ הּ?

בְּ ֶשׁמֶ ן זַ יִ ת זַ

כַּמָּ ה ָקנִים ל ְַמּנו ָֹרה?

ִשׁבְ עָ ה ָקנִים

ִממָּ ה עֲשׂוּיָה הַ ְמּנו ָֹרה?

ִמזָּ הָ ב טָ הוֹר

ִמי מַ ְדלִ יק אֶ ת הַ ְמּנו ָֹרה?

הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל
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יחידה מס'  – 14חנוכה )א(
מטרות
 .1הכרת הסיפור ההיסטורי של נס חנוכה )בשיעור הראשון(;
 .2יצירת רגש של הזדהות ִﬠם ﬠֵ ם ישראל בתקופה שבה ארע הסיפור.

פתיחה

) 15דקות(

"חיים" יסתובב עם ההגה והכובע ויעצור על יד התמרור .בתמרור נראה חיים
בחג החנוכה.
התלמידים יגלו שבשיעור זה הם ילמדו על חנוכה.
המורה תחלק לכל תלמיד תמונה ובה פריט הקשור לחנוכה .בתמונות :חנוכייות,
סביבונים ,נרות ,כדים וסופגניות.
המורה תזמזם שיר משירי החנוכה ותלמידים שמכירים את השיר יתבקשו
להצטרף .מי שיזהה את הפריט שלו בשיר  -ייגש לעמוד על יד הלוח ,ויראה את
הצד השני של התמונה :אות אחת מאותיות ה-א"ב .האותיות יצטרפו למילה
הקשורה לסיפור נס חנוכה .התלמידים יזהו את המילה.
המילה

הפריט

השיר

חנוכיות

חנוכיה לי יש...

נרות

נר לי נר לי דקיק ...יְ וָ ִנים

חַ ְשׁמ ֹונ ִָאים ) 8אותיות .יש לצייר  8חנוכיות(

כדים

כד קטן...

סביבונים

סביבון סוב סוב סוב...

) 5אותיות .יש לצייר  5נרות(
) 6אותיות .יש לצייר  6כדים(

מַ ִתּ ְתיָהוּ

אַנ ְִטיוֹכוּס

) 8אותיות .יש לצייר 8

סביבונים(
סופגניות

אמי אפתה לביבה לי ...מַ כַּ בִּ ים

) 5אותיות .יש לצייר  5סופגניות(

)החישוב הנ"ל מתאים לכיתה של  32תלמידים .לכיתה עם מספר תלמידים
שונה ,יש לתכנן בהתאם :להוסיף או להפחית מילה וכדו'(.
כל המילים יודבקו )או יכתבו( על הלוח .המורה תשאל" :מה המשותף לכל
המילים?"
תשובה :כל המילים מדברות על אנשים הקשורים לסיפור החנוכה.
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המורה :היום נספר את סיפור נס החנוכה.
הערה למורה :נא לשמור את התמונות ,הן באות לידי שימוש גם בשיעור הבא.

הפעלה 1
סיפור נס חנוכה ) 40דקות(
המורה :היום ננסה לדמיין כאילו אנחנו נמצאים בעולם שהיה לפני כ2000-
שנה .זה היה לפני המון זמן ...בזמן זה עוד לא היו טלפונים ולא מכשירי
תקשורת ,לא מכוניות ולא רכבות או טנקים.
 איך עברו ממקום למקום?
תשובה :ברגל ,או על גבי בעלי-חיים :על חמורים ,סוסים ,או גמלים
ופילים.
 איך העבירו הודעות ממקום למקום?
תשובה :על ידי שליחים שרכבו על בעלי חיים ,או על ידי יוֹנים.
 איך נלחמו?
תשובה :על ידי חרבות ,אבנים גדולות ,חיצים.
המורה :מצאתי מכתב שנכתב בזמן ההוא .הקשיבו למכתב) :יש להביא מעטפה
שנראית ישנה ובתוכה המכתב(:
אבא היקר,
מה שלומך? אני נמצא בבית עם אמא ועם כל הילדים ,אבל אנחנו בכלל לא רגועים ממה שקורה.
כל יום עוברים ברחובות חיילים יוונים שמודיעים הודעות מפחידות .אסור ללמוד תורה ,אסור
לעשות ברית מילה ,אסור לשמור שבת.
אבא ,איך נוכל לחיות כך?
אבא ,אני מאוד רוצה שתבוא כבר .אני יודע שאתה עושה עבודה חשובה ,אתה עובד בבית המקדש,
אבל אנחנו צריכים אותך כאן.
אבא ,חזור במהירות ,בבקשה.
ממני ,בנימין

המורה:
מי כתב את המכתב ,ולמי? )הילד בנימין לאבא שלו(.
לאן המכתב היה צריך להגיע ,ואיך יגיע? )יגיע על ידי אנשים שהולכים לבית
המקדש) (.המורה תסביר שבית המקדש היה קיים בעבר בירושלים .הוא היה בית גדול ויפה  .אליו היו מגיעים בחגים.
היום נשאר קיר אחד מאותו הבית – הכותל המערבי(.

מהן גזרות היוונים ? )המורה תתלה על הלוח שלוש תמונות:
תינוק קטן = אסור לעשות ברית מילה.
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ספר תורה = אסור ללמוד תורה.
נרות שבת = אסור לשמור שבת(.
המורה :למה גזרו היוונים כאלו גזרות?
תשובה :כיוון שהם רצו לשלוט על היהודים בארץ ישראל ,ולכן רצו שכל
היהודים יהיו כמותם.
התלמידים יגזרו מדף הנספחים את ריבועי התמונות .כל תלמיד יקבל מעטפה
)בהשראת המכתבים( ,ולתוכה יכניס את התמונות המתאימות בכל שלב.
בשלב זה תפנה המורה את התלמידים להכניס למעטפה תמונות של :יווני,
תינוק בברית ,ספר תורה ונרות שבת.
המורה :כעבור כמה ימים קיבלה משפחתו של בנימין מכתב מאבא.
ומה במכתב?
למשפחתי היקרה,
אני כל כך רוצה להיות איתכם בימים קשים אלו ,אבל אתם יודעים שאני כהן ועבודת המקדש
חשובה מאד ,במיוחד בימים אלו .אמנם ,איננו מצליחים לעבוד כרגיל ,אבל לפחות אנו שומרים על
המקדש.
לידיעתכם ,היוונים מנסים להיכנס לבית המקדש ,הם כבר הצליחו לקחת את מנורת הזהב...
אנו במצב קשה ,אבל מאמינים בה' ,ומתפללים שיעזור לנו.
משפחת בית חשמונאי התחילה להלחם נגד היוונים,
ומתחילים לשמוע על ניצחונות.
החזיקו מעמד,
אבא ,האוהב אתכם מאד.

המורה :על מה מספר אבא במכתב?
על בית המקדש ,מנורת הזהב וכדי השמן שהתקלקלו )כל תלמיד יקבל שלוש
תמונות נוספות למעטפה(.
המורה :הילד בנימין ,ועוד הרבה מהיהודים רצו ללמוד תורה ,אבל היוונים
חיפשו בכל מקום יהודים שעברו על החוקים שלהם ,וכשתפסו אותם ביקשו
מהם להשתחוות לפסל ולהפוך להיות יוונים.
רוצים לשמוע מה קרה לבנימין?
נשמע במכתב הבא ,שנשלח לאימו של בנימין:
אמא היקרה,
כן ,זה אני בנימין .אני מתחבא במערה ביחד עם ד ֹוד אשר וילדיו .אל תדאגי ,אני שומר היטב על
מרדכי .הוא משחק הרבה עם יהודה ,בנו הקטן של דוד אשר.
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את יודעת במה? בסביבונים .הם יושבים בפתח המערה ומשחקים ,ואם הם רואים מרחוק חיילים
מתקרבים  -הם מזהירים אותנו ,אנו מצטרפים למשחק ,והיוונים חושבים שבאנו למערה כדי
לשחק...
אמא ,אני שולח לך את המכתב עם יוחנן בנו של מתתיהו הכהן הגדול.
היום בא אלינו והכריז" :מי לה' אלי! מי שמוכן להילחם ביוונים  -שיבוא איתי".
הלכו איתו כמה אנשים ,ואני אמרתי לו שאני נשאר כאן ללמוד תורה.
הוא שמח ואמר לי שיודיע לך על כך ,וגם ישלח לי אוכל ושתייה.
אמא ,אני כבר מחכה לסוף המלחמה .אני מאמין שננצח .נכון אמא?
ממני ,בנימין ,וממרדכי החמוד ,שמחכים מאד לחזור הביתה.

על מי שמענו במכתב זה? על ______ ועל מתתיהו כהן גדול ובנו יוחנן
שהחלו להילחם ביוונים.
היו אלו החשמונאים .בזמן המלחמה קראו לעצמם מכבים .ומדוע? מכב"י = מי
כמוך באלים י-ה )לכתוב זאת על הלוח(.
נוסיף למעטפה תמונות של המושגים :מכבים ,מתתיהו )עם דגל" :מי לה' אלי"(
וסביבונים.
המורה :המלחמה הסתיימה .ומי ניצח? היהודים .היו ניסים גדולים במלחמה.
ליהודים היו מעט חיילים ומעט נשק ,וליוונים היו חיילים רבים וגם הרבה נשק.
היוונים רכבו על פילים והיו מאוד חזקים ולמרות זאת מתו מהם חיילים רבים,
ובסוף הם נאלצו לעזוב את ארץ ישראל.
ומה קרה אז בבית המקדש?
הקשיבו למכתב ששלח אבא של בנימין למשפחתו:
למשפחתי היקרה לי מאוד,
אני מאמין ששמעתם כבר את הבשורות הטובות על ניצחון המכבים .אנו בבית המקדש חוגגים
ושמחים .התחלנו שוב להקריב קרבנות.
ועכשיו אני רוצה לספר לכם על הנס הגדול ,שאנו עדים לו בימים אלו בבית המקדש .אתם יודעים
שהיוונים קלקלו את כל השמנים ,ולא הצלחנו להדליק את מנורת הזהב .היינו עצובים מכך ,אבל
להפתעתנו מצאנו כד אחד קטן של שמן ,ובו כמות של שמן המספיקה ליום אחד.
הדלקנו את המנורה ,ובינתיים שלחנו שליחים לגליל שיביאו משם שמן זית זך המתאים להדלקת
המנורה .הדרך לשם אורכת ארבעה ימים הלוך וארבעה ימים נוספים חזור ,כך שהיינו בטוחים
שבמשך שבוע בערך המנורה לא תדלק ,חלילה .והנה  -נס נוסף! השמן לא נגמר! אני בהתלהבות
גדולה...
מחכה כבר לראותכם,
אבא  -מבית המקדש

59

המורה :שמענו על הניסים הגדולים שקרו לעם ישראל .כדי לזכור את הניסים
קבעו חכמים את חג החנוכה .במשך כמה ימים חוגגים את החג?
תשובה :שמונה ימים ,זכר לכך שבמשך שמונה ימים דלקה המנורה בנס.
נוסיף למעטפה שתי תמונות :כד קטן ועץ זית.

הפעלה 2
הרכבת התמונות לפאזל ) 10דקות(
בידי כל תלמיד  12תמונות המרמזות על סיפור ניסי החנוכה.
כל תלמיד יקבל לוח המחולק ל 12-חלקים ) (4*3ובכל חלק כתובה מילה .על
התלמידים למצוא מבין התמונות את התמונה המתאימה לכל מילה ,ולהניח את
התמונה בצידה ההפוך על הלוח .אם התלמיד מצליח להתאים נכון  -מתקבלת
תמונה יפה המתאימה לחג החנוכה.

הפעלה 3
השלמה באלבום המסע ) 15דקות(
התלמידים מתבוננים בתמונה שבאלבום המסע ,ובה רואים את מלחמת
המכבים ביוונים.
משוחחים מעט על התמונה.
כיצד רואים שאלו המכבים? וכיצד רואים שאלו היוונים?
)המכבים מעטים והיוונים רבים; למכבים יש מגן דוד במגן שלהם; חלק מהיוונים
רוכבים על פילים(.
כל תלמיד מעתיק לאלבום את ראשי התיבות :מכב"י = ִמי כָּ מוֹ בָּ אֵ לִ ים ָי-הּ.
תלמידים שיסיימו יקבלו מהמורה דף לקרון הכיתתי בו יציירו את עצמם :אֲ נִ י
מַ כַּ בִּ י!

לסיום

) 10דקות(

המורה תתייחס שוב למעטפה ובה התמונות הקשורות לסיפור החנוכה.
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המורה תחוד חידה והתלמידים יצטרכו למצוא את התמונה המתאימה לה
ולהניחה במקום המתאים בלוח.
חידות:
 הפרי שלי הוא אחד משבעת המינים,
ממני מפיקים שמנים.
 כלים להחזקת שמן למנורה -
את כולם היוונים קלקלו ,מה נורא!
 לי שבעה קנים,
כל ערב במקדש אותי מדליקים.
 ברית שמקיימים,
אותה רצו לבטל היוונים.
 אני כהן גדול ,עזרתי לאסוף חיילים
כדי להלחם באויבים הנוראים.
 החיילים היהודים ביוונים נלחמו
ואותם במלחמה ניצחו.


שייכת לעם ישראל ,מאוד מיוחדת,
היהודים למדו אותה בצורה נסתרת.

 היום השביעי בכל שבוע,
רצו להפסיק לציין אותו באופן קבוע
 משחק של ילדים,
בסיפור החנוכה  -הציל חיים.
 בתוכי מעט שמן  -ליום אחד מספיק,
נס גדול קרה  -השמן לא הפסיק!
 ביתו של ה' ,בירושלים נמצא,
לחלל אותו  -אנטיוכוס רצה.


הגיעו מיוון להרבה מקומות,
גם לישראל ,וכבשו עוד ארצות.
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אם אין מספיק זמן ,ניתן לסיים את ההפעלה כשהתלמידים הצליחו להניח
תמונות על שורה שלמה.
ואם נותר זמן ,ניתן לספר את הסיפור על חנה ושבעת בניה.

הכנה ואביזרים:
 תמונה לתמרור :חיים בחנוכה
 תמונות קטנות :חנוכיות ,סביבונים ,סופגניות ,נרות וכדים )מספר התמונות
כפי שכתוב במערך(
 מעטפות ,כמספר תלמידי הכיתה
 חוברת נספחים
 ארבעה מכתבים עתיקים מונחים במעטפות עתיקות
 דפים לקרונות הכיתתיים
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יחידה מס'  –15חנוכה )ב(
 .1הכרת המנהגים בחג החנוכה;

פתיחה

) 10דקות(

המורה תחלק שוב את התמונות שחילקה בתחילת השיעור שעבר :חנוכיות,
נרות ,כדים ,סביבונים וסופגניות .כל תלמיד "שומר בסוד" את התמונה שקיבל.
המורה תבחר אחד מהתלמידים שמוכן לשיר שיר הקשור לתמונה שבידו.
נעמדים ומצטרפים אליו בשירה רק התלמידים שיש להם אותה התמונה.
בפתיחת השיעור הקודם ישנה רשימת שירים המתאימה להפעלה זו.
המורה :בשיעור הקודם סיפרנו על חג החנוכה בעבר :מה קרה ועל מה חוגגים.
היום נדבר על האופן בו אנו חוגגים את החג כיום.

הפעלה 1
מנהגי חנוכה ) 25דקות(
המורה תצמיד ללוח  20כרטיסים הפוכים .בצד אחד התמונות ,ובצד שני
הפעולות.
התלמידים משחקים בהכוונת המורה במשחק הזיכרון ,כאשר המטרה היא
לצרף פעולה מתאימה לדיני החנוכה ומנהגיו ,המצוירים בתמונות .המורה
תחלק את הכיתה לשתי קבוצות ,כאשר התחרות היא איזו קבוצה תמצא יותר
זוגות .על כל זוג נכון  -מקבלים נקודה.
הערה :ישנן פעולות המתאימות ליותר מתמונה אחת .לכן לאחר שנמצא זוג,
שמים כרטיסים אלה בצד .בתום המשחק יתקבלו  7זוגות ,ויישארו  3פעולות
מיותרות.
המורה תכתוב בצד אחד של הלוח :קבוצה א' _____ ובצד השני קבוצה
ב'______ לצורך כתיבת נקודות.
התמונות:
סופגניות ,דמי חנוכה ,מאכלי חלב ,שמן ,נרות ,חנוכייה ,סביבונים
הפעולות:
מטגנים ,אוכלים ,מקבלים ,מדליקים ,משחקים ,מוזגים ,מתפללים ,אוכלים,
מניחים ,מוסיפים
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ההתאמות:
)על המורה להסביר את ההסברים המופיעים על יד כל התאמה ,לפי הצירוף
שנבחר על ידי התלמידים(.
סֻ ְפגָּנִ יּוֹת

ְמ ַטגְּ נִ ים ,אוֹכְ לִ ים

כיוון שקרה נס הקשור בשמן ,אוכלים מאכלים
המטוגנים בשמן.

ְדּמֵ י חֲ נֻכָּ ה ְמ ַקבְּ לִ ים

נותנים לילדים כסף כדי לחנך אותם לעשות
בכסף דברים טובים )חנוכה  -מלשון חינוך(.

ֶשׁמֶ ן

יקים
מוֹזְ גִ ים ,מַ ְדלִ ִ

ישנן חנוכיות שמוזגים בהן שמן בבזיכים ,זכר
לנס פך השמן.

נֵרוֹת

יפים
מו ִֹס ִ

כל יום מדליקים נר נוסף על היום הקודם.

יקים,
מַ ְדלִ ִ

כל יום מדליקים נר נוסף על היום הקודם.

יפים
מו ִֹס ִ
יחים
מַ נִּ ִ

את הנרות מניחים בחנוכייה .בכל יום מספר
הנרות גדול ב 1-מהיום הקודם.

חֲ נֻכִּ יָּ ה

יחים
מַ נִּ ִ

את החנוכייה מניחים על אדן החלון או בפתח
הדלת כדי לפרסם את הנס.

מַ אַכְ לֵי

יקים
מַ ְדלִ ִ

מדליקים את החנוכייה בתחילת הלילה.

אוֹכְ לִ ים

אחד הניסים שהתרחש בחנוכה קשור למאכלי

חָ לָב

חלב.

ְסבִ יבוֹנִ ים ְמסוֹבְ בִ ים,

בימי החנוכה משחקים בסביבונים כדי לזכור

ְמ ַשׂחֲ ִקים

את הנס )הסיפור סופר בשיעור קודם(.

בסיום המשחק המורה תבקש לקבל בחזרה את כל התמונות ותיתן  2נקודות
לכל זוג .המורה והתלמידים יחשבו את הנקודות לכל קבוצה .התחרות בין
הקבוצות תמשיך במהלך השיעור בהפעלות נוספות.

הפעלה 3
חיפוש מילים בתפזורת ) 25דקות(
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המורה תתלה בכל צד של הלוח חנוכייה מצוירת ,ללא שלהבות בנרות .לכל
קבוצה  -חנוכייה.
התחרות בין הקבוצות היא :איזו קבוצה "תדליק" ראשונה את כל נרות החנוכייה
שלה.
המשחק צריך להיערך בצורה מסודרת מאד .כל קבוצה בתורה צריכה להרכיב
פאזל.
בזמן שהקבוצה מרכיבה את הפאזל ,הקבוצה השנייה שרה את השיר" :הנרות
הללו אנו מדליקים ...בימים ההם בזמן הזה" )בליווי תקליטור( .אם הקבוצה
סיימה לשיר ועדיין לא הרכיבו את הפאזל  -עוברים לקבוצה השנייה.
על כל מילה שמוצאים מקבלים "שלהבת נר" להניח בחנוכייה )כדאי להדביק
בעזרת חתיכות סקוצ' או על ידי דבק סלוטייפ( ,הקבוצה הראשונה שהצליחה
למצוא שמונה מילים  -מנצחת.
יש להדגיש שכמעט בכל חנוכיה יש אפשרות להדליק  9נרות .הנר התשיעי הוא
הש ָמש ,ועליו להיות שונה משאר הנרות )בצד ,גבוה יותר וכדו'( .את השמש
ַ
מדליקים כיוון שאור נרות חנוכה הוא מיוחד לחנוכה ולא משתמשים בו לצרכים
אחרים ,השמש נועד לשימוש במקרה שיש צורך באור החנוכיה ,כך שכשיש
שמש  -משתמשים באור של השמש )אם אין בחדר אור נוסף( .אבל הדלקת
השמש אינה חובה.
הפאזלים הם של המילים :
שמן זית ,זך ,מכבים ,שמש ,מזבח ,מתתיהו ,שבת ,תורה ,מערות ,כד ,סביבון,
לביבות ,יהודה ,חנה ,נס ,מכבים ,מנורה ,יון.
כל מילה שתימצא ,תיכתב על הלוח ע"י המורה.

לסיום

) 30דקות(

עבודה באלבום המסע:
התלמידים יעיינו בתמונה שבצד ימין ,המראה את חיים מדליק נר .ישוחחו מעט
על התמונה ,ויעברו לצד שמאל .התלמידים יכתבו או יציירו מה הם עושים
בחנוכה.
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תלמידים שיסיימו יקבלו מהמורה דף לקרון הכיתתי בו יכתבו ויאיירו את
הפתגם" :הַ ֵנרוֹת הַ לָ לוּ קֹ ֶדשׁ הֵ ם".
משחקים משחק :מי מנצח  -הכיתה או החנוכייה?
המורה תכתוב על הלוח אות ראשונה ואות אחרונה של מילה השייכת לחנוכה,
ותשאיר רווחים לאותיות החסרות.
כגון :ח _ _ __ __ ה.
על התלמידים למצוא את המילה .בכל תור נותנים לתלמיד לנחש אות
מהאותיות החסרות.
אם התלמיד ניחש אות נכונה  -המורה כותבת אותה במקום המתאים.
כגון :ח__ ו ___ __ ה
אם התלמיד ניחש אות שאינה נכונה ,המורה שמה נר בחנוכיה שהשתמשו בה
בהפעלה ) 3מורידה את הנרות מהפעלה  ,3ושמה מחדש(.
הערה חשובה :משחק זה הוא של כל הכיתה ביחד .אין להתייחס לחלוקה בין
שתי הקבוצות שהתמודדו ביניהן במהלך השיעור.
אם התלמידים מצאו את כל האותיות החסרות ,וזיהו את המילה  -הכיתה
ניצחה,
אם התלמידים לא מצאו את כל האותיות ,ובחנוכייה יש כבר שמונה נרות -
החנוכיה ניצחה.

הכנה ואביזרים:
 תמונות קטנות מהשיעור הקודם :סביבונים ,נרות ,סופגניות ,חנוכיות וכדים;
תמונה אחת לכל תלמיד
 7 כרטיסי תמונות :נרות ,שמן ,סביבונים ,חנוכיה ,סופגניה ,דמי חנוכה,
מאכלי חלב
 פאזלים של מילים מנוקדות )במקרה של מילה קצרה במיוחד להוסיף איור(:
ֶשׁמֶ ן זַיִ תַ ,ז  ,מַ כַּ בִּ יםַ ,שׁמָּ שִׁ ,מזְ בֵּ חַ  ,מַ ִתּ ְת ָיהוַּ ,שׁבָּ ת ,תּו ָֹרהְ ,מעָ רוֹת ,כַּ דְ ,סבִ יבוֹן,
הוּדה ,חַ נָּה ,נֵס ,מַ כַּ בִּ יםְ ,מנו ָֹרהָ ,יוָן.
לְ בִ יבוֹת ,יְ ָ
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יקים ,מוֹזְ גִ ים ,אוֹכְ לִ יםִ ,מ ְתפַּ לְּ לִ ים ,מ ֹו ִסיפִ יםְ ,מטַ גְּ נִים,
 12 כרטיסי פעולות :מַ ְדלִ ִ
ִיחיםְ ,מ ַקבְּ לִ יםְ ,מסו ְֹבבִ יםְ ,מ ַשׂחֲ ִקים ,אוֹכְ לִ ים ,מו ִֹסיפִ ים
מַ נּ ִ
 דבק סלוטייפ

67

יחידה מס'  - 16ט"ו בשבט
מטרות
 .1הבנת המשמעות של ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות = יום הולדת לכל
העצים;
 .2הכרת סוגי עצים שונים ,ביניהם עצים שנשתבחה בהם ארץ ישראל;
 .3השוואת האילן לאדם:

פתיחה

) 10דקות(

"חיים" מסתובב עם כובע והגה ,ועוצר על יד התמרור שבו רואים את חיים
מטייל בין עצי פרי.
המורה :באיזו תחנה אנו? איך קוראים למקום שחיים נמצא בו?
התלמידים יציעו שמות ,והמורה תוסיף שמות שהתלמידים לא יודעים :גן,
בוסתן ,אם צומחים שם פרות הדר  -פרדס ,ואם צומחים ענבים או זיתים  -כרם
)אפשר להזכיר גם :יער ,חורש ,חורשה(.
לכבוד מה הגיע חיים לגן העצים? לכבוד ט"ו בשבט .היום נלמד על ט"ו בשבט.
איזה שם נוסף יש לט"ו בשבט? את זאת נגלה בשיר הבא.
התלמידים שרים" :השקדיה פורחת ושמש פז זורחת...
ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות".
השם הנוסף של ט"ו בשבט הוא :חג לאילנות .אילן = עץ .חג לעצים.
על מה החג?
חכמים קבעו שיום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות .יום זה הוא התחלה
של שנה חדשה לעצים .ביום זה האילן מקבל כוח חדש לפרוח ולגדול.
המורה :באיזה יום מקבל האדם כוח חדש לקראת השנה החדשה?
התלמידים יענו שתי תשובות:
 .1בראש השנה )שחל בחודש תשרי  -החודש הראשון(
 .2ביום ההולדת )למדנו על כך ביחידה על יום הולדת(
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ראש השנה של העצים ,הוא גם יום ההולדת שלהם .לכל העצים מתחילה שנה
חדשה באותו התאריך ,בט"ו בשבט .מה נאחל לעצים? מזל טוב! )בהמשך
נכתוב לעצים ברכות לכבוד השנה החדשה שלהם(.

הפעלה מס'

 10) 1דקות(

המורה תנהל דיון אלו ברכות לדעתם ניתן לברך את העצים.
התלמידים יכתבו באלבום המסע ברכות לעצים לכבוד יום הולדתם ,הוא יום
חגם.

הפעלה מס' 2
הכרת סוגי עצים שונים ) 35דקות(
המורה :ברכנו את העצים לקראת יום חגם ,עתה נכיר סוגים שונים של עצים.
המורה תתלה על הלוח שתי תמונות של עצים :עץ ברוש ועץ תפוז.
בתנ"ך מסופר שהעצים נבראו ביום שלישי.
כיצד? אלוקים ציוה על האדמה שתצמיח עצים שיש בהם פירות.
וכך כתובַ " :ויֹּאמֶ ר אֱ קים ַתּ ְד ֵשׁא הָ ֶ
אָרץ
אָרץ ֶדּ ֶשׁא עֵ ֶשׂב  ...עֵ ץ ְפּ ִרי  ...לְ ִמינוֹ ...עַ ל-הָ ֶ
וַיְ ִהיֵ -כן ... :וַיַּ ְרא אֱ קים כִּ י-טוֹב":
מה פירוש "למינו"? מין = סוג .על כל עץ סוג אחד של פירות.
ראיתם פעם עץ שצומחים עליו גם תפוח וגם אגס? ודאי שלא!
התלמידים יבצעו בחוברת את הפעלה מס'  :2דף שעליו מצויר עץ ,ולצידו מלבן ריק.
התלמידים יכתבו על המלבן אות אחת מאותיות ה-א"ב) .כל תלמיד יבחר אות אחת
לפי הנחיית המורה .באותיות שיש מהן רק עץ אחד יש לתת שתי אותיות (.המורה
תתלה פלקט עם שמות העצים ,והתלמידים יעתיקו בשורות שבדף את שמות העצים
שמתחילים באות הרשומה בדף שלהם .לאחר מכן הם יצבעו את העץ .תלמידים
מתקדמים יכתבו עצים נוספים שמתחילים באותה האות ,או יוסיפו אות חדשה.
עצים לפי סדר ה-א"ב) :הפלקט(
אַ לּוֹן ,אֶ ֶרז ,אַ גָּס ,אֱ גוֹז ,א ֶֹרן
בְּ רוֹשׁ
גֶּפֶ ן ,גוּ ָיאבָ ה
ֶדּ ֶקל ,דֻּ בְ ְדּבָ ן
הֲ ַדס
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זַ יִ ת
חָ רוּב
לִ ימוֹן
מַ נְגּוִֹ ,מ ְשׁמֵ שׁ
נ ְֶקטָ ִרינָה
ע ֲָרבָ הֲ ,ענָבִ ים
פּ ֹומֶ ָלה ,פּ ֹומֶ לִ ית
צַ פְ צָ פָ ה
קוֹקוֹסָ ,ק ָקאוִֹ ,קיוִ יְ ,קלֵמֶ נ ְִטינָה
ִרמּוֹן
ִשׁיטָ הְ ,שׁזִ יףֶ ,שׁסֶ ק
ָתּמָ רְ ,תּאֵ נָהַ ,תּפּוּחַ ַ ,תּפּוּז

המורה :נכיר עכשיו עצים מיוחדים .מי יודע על אילו פירות נאמר שבהם
נשתבחה ארץ ישראל )זאת אומרת שהם גדלים בשפע בארצנו ,והם באיכות
טובה(?
תשובה :גפן ,תאנה ,רימון ,זית ותמר.
התלמידים ,בעזרת המורה ,יתחילו לשיר )בסיוע התקליטור( "ארץ חיטה
ושעורה וגפן ותאנה ,וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש") .המורה תסביר
שחוץ מחמשת סוגי הפירות גם החיטה והשעורה הם מהמינים שנשתבחה בהם
ארץ ישראל  -וביחד נקראים שבעת המינים( .בזמן שהתלמידים ישירו המורה
תזמין תלמיד )שיושב יפה( אל הלוח .על השולחן של המורה יהיו מפוזרים
חמישה פירות מנייר  -רק קווי המיתאר )ה"מסגרת"( של הפירות .התלמיד
צריך למצוא את הפרי הראשון מהרשימה ,ולתלות את המסגרת מסביב לפרי
שרשום על הלוח .לכל פרי יגיע תלמיד אחר.

גֶּפֶ ן

ְתּאֵ נָה

ִרמּוֹן
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המורה תסכם את הנלמד ,והתלמידים יחזרו על השיר של שבעת המינים.
התלמידים ידביקו בחוברת את פירות שבעת המינים בקווי המיתאר
המתאימים ,ויחברו בקו את שם הפרי לציור המתאים לו.

הפעלה מס' 3
השוואה בין האילן לאדם ) 25דקות(
המורה :למדנו כל כך הרבה על שמות של עצים ,וסוגים שונים של עצים  -לשם
מה עלינו לדעת זאת?
התלמידים יענו שהעצים מועילים לנו.
המורה :חוץ מהתועלת הרבה שאנו מפיקים מהעץ ,עלינו ללמוד מהעץ דברים
נוספים.
מי יכול למצוא מילה המשותפת בשימושה לעץ ולאדם?
תשובה :המילה היא לגדול )לצמוח( .גם העץ גדל ,וגם האדם גדל.
נראה זאת ביצירה שנכין.
התלמידים יתלשו את היצירה של העץ מחוברת הנספחים ויעבדו לפי הנחיות
המורה.
הם ידביקו את החלקים התחתונים )מלמטה עד לקווקווים הראשונים( זה לזה.
יקפלו את העץ על פי הקווקווים ,כך שייראה עץ קטן ,ובצד השני יקפלו את
האיש ע"פ הקווקווים כך שייראה תינוק.
לאחר סיום העבודה יתקבל מצד אחד  -עץ שגדל ,ומהצד השני  -אדם שגדל,
אָדם עֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה" אותו יש להסביר לפי ההמשך.
והפסוק" :כִּ י הָ ָ
המורה :כיצד גדל העץ? תשובות התלמידים :יש להשקות את העץ בכמות
מתאימה של מים ,לספק לו אור וחום ,להעמיד לו תומכות אם הוא לא גדל ישר,
לסלק קוצים ודברים המפריעים לו לגדילה תקינה.
כיצד גדל אדם? תשובות התלמידים ,תוך התייחסות לנאמר לגבי האילן :יש
לתת לילד הקטן אוכל ושתייה בכמות מספיקה ,להתייחס לצרכי הילד ,לחנך
אותו ,ללמד אותו כיצד יש להתנהג ,לומר לו מה אסור ומה מותר .איך יגדל ילד
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שיתנו לו לעשות ככל העולה על רוחו? )המורה תתייחס לתומכות שמעמידים
לעץ כדי שיגדל ישר(.
מסקנה :יש להודות להורים שדואגים לילד שיגדל כמו שצריך.

לסיום

) 10דקות(

התלמידים יקבלו מהמורה דף לקרון הכיתתי ובו יציירו עצים.

הכנה ואביזרים:
 תמונה לתמרור :חיים מטייל בגן בין עצי פרי
 שתי תמונות של עצים )עץ ברוש ועץ פרי( בגודל חצי בריסטול כל עץ
 חוברת עבודה
 שלטים קטנים )לתלייה מעל העצים על הלוח( :עֲצֵ י ְס ָרק ,עֲצֵ י ְפּ ִרי
 ציורים של :גפן ,תאנה ,רימון ,זית ותמר  -רק קוי מתאר )מסגרת חיצונית(;
יש לגזור את החלל הפנימי
 דפים לקרונות הכיתתיים
אָדם עֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה" )האדם והעץ שגדלים( ,עצים לגזירה
 חוברת נספחים " :כִּ י הָ ָ
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