


  

  תוכנית לכיתות ב' –תיאטרון מסע 

  מסע בשבילי החברה

  

  

יום, נתקלים התלמידים בהזדמנויות רבות של אינטראקציה עם החברה שסביבם. האם -במהלך חיי היום
  הזדמנויות אלו ישאו אופי חיובי של שותפות ונתינה?

ם במורשת היהודית, המעוגני ,התוכנית חושפת את התלמידים לחשיבות היחס הטוב לזולת ונותנת כלים
  המאפשרים לחיות חיי חברה חיוביים.

  

  מסגרת ההפעלה הדידקטית

  להלן העזרים העיקריים המלווים את התוכנית: .את התוכנית מלווים עזרים שונים

  

אור ודור. הם  שני אחים הנקראים - הערכה כוללת בית בובות ושתי בובות כפפה ערכת בית הבובות:• 
רך השנה. בין הבובות מתקיים קשר הדדי המושתת על אכפתיות, נתינה ועזרה מלווים את הלמידה לאו

לזולת. לבובות תפקיד חשוב. הבובות מהוות מעין מודל להזדהות ודמות לחיקוי. בדו שיח המופיע 
ן בדרך של דו שיח. הקונפליקט לקוח יהמוצג על ידידת הוראה מעלות הבובות קונפליקט, הבראשית כל יח
  ם של התלמידים. השאיפה היא כי ההצעות לפתרון ילוו את התלמידים בדילמות חיים.מחיי היום יו

ניתן להשמיע בעזרת התקליטור המצורף.  ותוא, שכל יחידת הוראה תיפתח בשיר קבוע שיר פתיחה:• 
מציצות הבובות מן הבית ומתעניינות  מפגש חדש עם הבובות. במהלך השיר,השיר מכין את התלמידים ל

למידים. לאחר מכן יוצאות הבובות ומזמינות את התלמידים להצטרף אליהן, לגלות ולהכיר בשלום הת
  עוד חוויה. מילות השיר מופיעות להלן.

בכיתה, באה  החוויות של אור ודור. לאחר הפעילותאוסף מסכם של קיים בחוברת  :חוברת עבודה• 
  אה.העבודה היחידנית בחוברת, כסיכום וכהפנמה לנלמד ביחידת ההור

  כלי עזר לעבודה בחוברת.   מהוויםהנספחים  חוברת נספחים:• 

  

  פירוט  הנושאים

נרגיש ביחד, מסבירים פנים לעולים החדשים,  -מפגש ראשון עם אור ודור, נשלב ידיים  איך נחיה בשלום?
  ננסה לחשוב טוב על הזולת, הלל הזקן מלמד סבלנות –אור ודור מקדימים שלום, בכל מקרה 

 ראור ודור מושיטים עזרה, אור ודור מסייעים לנזקקים, אור ודור מקבלים אורחים, או החברה:אנחנו ו
 –ומה היא אומרת, דור רוצה הכול  –ודור מבקרים חולים, אור ודור מוצאים אבידה, הלשון מתגלגלת 

  בדיוק כמו של..., אצלנו לא מעליבים, הופ...צמחנו בשנה,  מזוודה של חוויות טובות

  שבת של שלום, חגים ביחד עם חברים: חוגגים

  

  מילות שיר הפתיחה:

  



  ,ַהִּכירּו ָנא אֹוִתי ְוֶאת ִמְׁשַּפְחִּתי

  ַאְכִניס ֶאְתֶכם ַהְיֵׁשר ֶאל ּתֹו ֵּביִתי

  ,ִנְׁשַאל ְוַנְחֹקר ,ַיַחד ֵנַדע

  ָאח ְוָאחֹות ָאנּו ּדֹור ְוַגם אֹור.

   

  ִּפְזמֹון:  

  ֹוד קֹוד קֹודק –ָאז ּבֹואּו ַיַחד ִנְרֹקד   

  עֹוד עֹוד עֹוד –ְּבַאֲהָבה ָּכ ִלְלֹמד   

  ,ַעל ָׁשלֹום, ַאֲהָבה, ֵרעּות ְוָכבֹוד  

  ַעל עֹוָלם טֹוב יֹוֵתר, ִנְׁשַאף ַנֲעֹבד.  

   

  ַעד ַעד ַעד –ּבֹואּו ַיַחד ִנְצַעד 

  .ָיד ָיד ָיד –ִנֵּתן ָיד ֶאל ָיד 

  ,ִהְצָטְרפּו ָנא ֵאֵלינּו, אֹור ְוַגם ּדֹור

  ְנַגֶּלה ֶאת ָהאֹור. ,ּוְבַיַחד ִנְרֶאה

  

  

  

  בברכת הצלחה,      

  צוות הכתיבה      

  



    1יחידה 

  מפגש ראשון עם אור ודור

  

  

 מטרות  

  

  הכרות עם מבנה הפעילות של היחידה: הבובות, בית הבובות, שיר הפתיחה, אלבום בית הבובות;§ 

  ם לפרט ולחברה כאחד.הבנת הרעיון שלמעשים טובים יש כוחות מיוחדים התורמי§ 

  

  . 5 מס' בנספח קיים הערה: חומר העשרה למורה בנושא גמילות חסדים

  

  

 מהלך השיעור  

  
  דקות) 10(/ מליאה פתיחה 

  (יוצא מבית הבובות): דור

  שלום חברים!

  וואו! ... כל כך הרבה מבקרים!

  בטח באתם אלינו לראות,

  להשתתף, לחוות וללמוד בבית הבובות!

  ב להכיר לכםרגע, אני חיי

  וגם שלכם.  -את החברה שלי 

  ביחד יהיה מקסים איתכם!

  

  : שלום! אני אור!אור

  רוצים לשחק?

  בואו!

  אתם מוזמנים פנימה

  ללמוד לשחק... קדימה!

  

  משחק הכרות עם אור ודור

  אז, כמו שאמרנו:



  : אני אור ו... אני דור.דור ואור

  אנו גרים בבית הבובות.

  .. לשחק עם דור, החבר שלי.: ... אני הכי אוהבת.אור

  ומי אתם?

  

  כל תלמיד יציג את עצמו. שמי... אני הכי אוהב...

   תשובות התלמידים.ל יאזינואור ודור 

  

  כמה מענין להכיר אתכם ולשמוע מה אתם אוהבים.דור יסכם:  ,הסבב תוםב

  אתכם, למשל. .רוצים לדעת מה אני הכי אוהב? לפגוש חברים חדשים

  לגלות מה עושים ב"בית הבובות"? : רוציםאור ודור

  

  דקות) 10( הבובות מתנהגים בגמילות חסדיםבבית  - 1 'פעילות מס

ותבקש מהתלמידים לנסות להסביר את המושג. המורה תרשום על הלוח את המושג 'גמילות חסדים' 
  רכים:להיטיב עם הזולת ולהתחשב בצרכיו. אפשר לגמול חסד בכמה ד ירושהפ ,גמילות חסדים ויסוכם:

 והתלמידים יעלו רעיונות כיצד לסייע בעזרתם לחברים. ,המורה תציג חפצים על ידי חפצים וכסף:  .א
  .)'א3ה תמונה של עזרה עם חפץ (אביזר המורה תתל

 ,להציע סוג אחר של עזרהיתבקשו התלמידים  לעזור לזולת גם ללא כסף או חפץ.ישנה אפשרות   .ב
 לסיוע פיזי.למה הוא זקוק? ו זקוק לסוכריה או בלון. : כאשר חבר סוחב תיק כבד הוא אינלדוגמה

 .)'ב3 לה תמונה של עזרה פיזית (אביזרהמורה תתו דוגמאות נוספות של סיוע פיזי. התלמידים יעל

תציג את ? המורה ם מכירים דרך נוספת לגרום לחבר הרגשה טובההאם את שאלה לתלמידים:  .ג
עתה, ושואל 'איך הציור שלי'? למה הוא מצפה?  המקרה הבא: חבר ניגש עם ציור שסיים לצייר זה

, כך יגלו התלמידים כי דרך נוספת להיטיב היא על ידי דיבור: מילה טובה, מחמאה, איחול לבבי
 .היה חסר וכדו'הסבר בלימודים לחבר ש

כאשר אך  בידנו.לא נשאר נו החפץ שנתַ מתנה,  כשנותנים לחברמה המיוחד בדרך זו של הבעה? 
כתוב לא מפסידים כלום ממה שיש לנו. כך  -מחייכים אליו כשאו  מילה טובה ומרים לחברא

מדרש ( .חסר אינו (הנר שנתן את האש) רווחב ,דולק (החדש) הנר ,אדם שמדליק נר מנרבמדרש: 
  .)'ג3ה תמונה של עזרה בדיבור (אביזר המורה תתל .)רבה במדבר פרשה יג פסקה יט

  

ב' לעיל) מתקשרת לעיתים ע פיזי וחומרי (סעיפים א', סיו יצויין כי גמילות חסדים באופן של

גם כאשר תומכים פיזית יש לעשות זאת במאור ש (סעיף ג' לעיל), מפני תמיכה ועידודגם ל

או לעזור  ,חפץ / לתת כסף -: מה קל יותר ומה חשוב יותר תלמידיםן עם היתקיים דיופנים. 

  . לחבר וכדו')(לשוחח עם אדם מסכן, לומר מילה טובה  מעצמנו

תוך שימוש  הנות ביחדילהתחשב בחברים, לשתף, לעזור כשצריך, ולבבית הבובות משתדלים  ויסוכם:
   הדרכים שנלמדו. בשלוש

  
  דקות) 30( בינגו של בובות – 2 'פעילות מס



  הכנת משחק הבינגו:

  ברת נספחים).כל תלמיד יבחר תשעה איורים מתוך דף האיורים, יגזור וידביק ללוח הבינגו שלו (חו

  מהלך המשחק:

  ).1 מס'המורה תקריא חידות "מי אני?" (נספח 

  את המשבצת המתאימה.בכל פעם התלמידים יזהו את התשובות ויקיפו בעיגול 

  בינגו בית הבובות! המנצח יכריז בקול: הוא המנצח. –תלמיד שסיים ראשון והשלים את כל הלוח ה

  תלמידים יכריזו על ניצחונם בבינגו.המורה תסיים להקריא את השאלות עד שכל ה

  אוהבות לעשות.שהבובות מהם המעשים  ולתאר בעקבות המשחק תבקש המורה מהתלמידים לחזור

  
  דקות) 15(עושים מעשים טובים  - 3 'פעילות מס

היה הבית שלנו, י, וכשנתנהג כך אנחנו בבית הבובות יודעים שאנו רוצים תמיד לעשות טוב.ראינו, שכפי 
  טוב יותר, וגם הכיתה שלנו תהיה טובה יותר. ית הבובות,כאן בב

  מדוע חשוב לעזור אחד לשני ולעשות מעשים טובים?

חלקים בצבעים שונים מרכיבים  חמישהכל  :4מס'  אביזרכל תלמיד יקבל חלק של פאזל בצבע שונה (
בת ּכָ ְר , כדי שהַ תלמידים היושבים בסמוך חלקים בצבעים שונים חמישה. כדאי שהמורה תחלק לכל פאזל

לאחר חלק. במה מיוחד בחלק שקיבלו, ומה חסר יתבקשו לחשוב ים התלמיד). הפאזל לא תגרום לבלגן
 ,יחדב. אותוחלק שאחרים צריכים להשלים  וישלאחרים, תוסיף: לכל חלק יש מה לתת שישיבו, המורה 

  החלקים משלימים אחד את השני.

  תלמידים ישלימו את הפאזל. חמישהכל 

או  עזרהה לתלמידים: מה אנו יכולים ללמוד מכך? (כל אחד יכול לתרום לשני, ויכול לקבל מהשני שאל
והעולם יפה  ,אנו מוסיפים טוב בעולם –ולעזור זה לזה זה את זה כשאנו משתדלים לכבד  דברים שאין לו).

  .ה גם מכישרונות וחפצים שיש לזולתנכל אחד נה יותר:

  במה אני יכולה להשתמש כדי לעשות טוב בעולם? אור (פונה לדור): תגיד דור,

  .וגם ללמד אותם על דברים חשובים ,דור: את יכולה לשמח את הילדים

  אור (פונה לתלמידים): אני בטוחה שגם אתם יכולים לעשות הרבה טוב! נכון? תספרו לי בבקשה...

ולתרום  ם לעזור לחבריםשרונות ויכולות יש להם, וכיצד הם יכולים בעזרתיאילו כהתלמידים יספרו 
  .לחברה

  נצל אותם לכיוון החיובי.עליו לנסות לשרונות ויכולות, יכ אדםאם יש למסקנה: 

אדם שניחן בקול יפה אך  :אינו מממש כשרון או יכולת שיש לו, כגוןבהם אדם שתפתח שיחה על מצבים ת
   אך איננו מצייר. עיםצייר שיש ברשותו מכחול וצב ;אדם שיודע לנהוג אך לא אוחז בהגה ;לא שר

המורה תדגיש כמה חשוב להשתמש בכישורים שלנו ולתרום לחברה. כך נחיה בעולם טוב יותר. במהלך 
לתרום כיצד השנה, נגלה בבית הבובות כמה כוח יש לכל אחד מאיתנו, וביחד עם אור ודור נמצא רעיונות 

כישורים מיוחדים כדי להיטיב לזולת מצבים או  ,חשוב לנצל הזדמנויות המסר:לחברה ולעזור לחברים. 
  ולחיות בעולם טוב יותר. 

נחשבת כי גמילות חסדים היא כה חשובה, עד שהיא  ותסביר) 2מס' (אביזר המורה תתלה את הכרזה 
  . כפי שכתוב במשנה:בעולם אחד משלושת היסודות והערכים הבסיסייםל

ָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד:   "ַעל ְׁש



  ה,ַעל ַהּתֹוָר 

  ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, 

   ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים."

שעליהם העולם  "העמודיםמ"חסדים היא אחד לדעתכם לפי המסורת גמילות מדוע שאלה לתלמידים: 
   עומד?

בתחילת כל שיעור ישירו התלמידים את השיר של בית . )3 מס'שיר (נספח את התלמידים  המורה תלמד
  ם.תלמד היו אותו המורהשהבובות 

  
  דקות) 15(חוברת עבודה  – 4 'פעילות מס

  המורה תציג את החוברת שבאה לתעד את החוויות שצברו התלמידים. 

: החוברת תהווה אוסף מיוחד של אוצרות שגילינו על הכוחות הטובים שבנו, ועל מה שבינינו לבין ויוסבר
להפוך את כדי כיצד להתנהג  אוסף של רעיונות שנלמד עם אור ודור בבית הבובות; היא תהווה חברינו

  העולם לטוב יותר. 

ם יכתבו או יציירו אילו מעשים טובים ניתן לקיים בבית ש ,בחוברת העבודהלאיור הבית יפנו התלמידים 
  .אחד מיסודות העולם ,יעטרו את המשפט: גמילות חסדים לאחר מכן הבובות.

  
  דקות) 10( סיפור - 5 'פעילות מס

ממחיש כיצד המעשים הטובים ה )2מס'  א את הסיפור (נספחיהמורה תקר ב.דור רוצה לעשות מעשה טו
. המורה תשאל את בכדי לעשות מעשה טוב ואין צורך לחכות להזדמנות מיוחדת ,יום-הם מעשים של יום

   .יסוכמו בעל פה תשובות התלמידים .ם מה היתה הטעות של דור, ומה הוא הבין בסוףתלמידיה

  

  דקות)  5( משוב

  יד בסבב יספר לבובות מה למד מהשיעור.כל תלמ

  

   ). 4 מס' נספח, 5 מס' אביזר( "לתת"ניתן להשמיע את השיר של בועז שרעבי  ,אם נותר זמן

  

 הכנה ואביזרים  

  

  חפצים לבית הבובות: המורה תביא חפצים על פי בחירתה, כגון: מקל קסמים, עפרונות חדשים וכדו'.. 1

  )220000( ם עומד"כרזה "על שלושה דברים העול. 2
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 נספחים  



  
  :1 מס'נספח 

  
  ֲאִני ַמְנִּגיָנה ִנְפָלָאה ּוְמיֶֻחֶדת,

  ַמְנִּגיָנה ֶׁשל ֵּבית ַהֻּבּבֹות.
  ִהֵּנה ַמְתִחיל ַהְּצִליל,

א ָרִגיל.   ְוַעל ַהָּפִנים ִחּיּו 
  (ִּדיְסק)

  
  ֲאִני הּוא ַהַּבִית ַהְמיָֻחד,

א ֶׁשל ֶאָחד.   ַּבִית ֶׁשל ְׁשַנִים ְו
  ׁש ִּבי ָמקֹום ְלָהִכיל ֶאְתֶכם,יֵ 

  ִאם ִּתְרצּו ַּבִּדְמיֹון ְלִהָּכֵנס ֵאַלי!
  (ֵּבית ַהֻּבּבֹות)

  
  ֲאִני ָּכאן ָלֶכם ָחֵבר.

  ַסֵּפר.לְ  ָמהֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה 
  ֶאְרֶצה ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים,

  ְוַיַחד ִאְּתֶכם ְלִהְׁשַּתֵּפר.
  (ּדֹור)

  
  תּוָקה,ֲאִני ֹּפה ָּפׁשּוט ְמ 

  ַחְיָכִנית ּוֻבָּבה ְנִעיָמה.
  ֲאַסֵּפר ָלֶכם ַהְרֵּבה סֹודֹות.

  ַיַחד ִנְצֹּבר ֲחָויֹות טֹובֹות.
  (אֹור)

  
  ֲאִני ָּכאן עֹוֶמֶדת

  ֵמֵעֶבר ַלֻּׁשְלָחן,
  ְמַצָּפה ְלִכָּתה לֹוֶמֶדת,

  ,ְׂשֵמָחה ְוצֹוֶחֶקת
  ְמַגָּלה ִאְּתֶכם ַיַחד
  .ְוִנְפָלא טֹוב עֹוָלם
  ה)(מֹוָר 

  
  ֲאִני ֵסֶפר ְמיָֻחד,

  ִצְבעֹוִני ּוְמַׁשֲעֵׁשַע.
  ִאם ְּתַדְפְדפּו ֵּבין ַהַּדִּפים

  ְּתַגּלּו ֹאֶסף ֶׁשל ְרָגִעים ְמיָֻחִדים.
  (ַאְלּבֹום ַהֻּבּבֹות)

  
  ִּתְרצּו ִלְכֹּתב

  ּוְלַסֵּפר ַעל ַהֲחָויֹות?
  ְקחּו אֹוִתי ִלְמִׁשיַמת ְּכִתיָבה,

  ִביָבה!ִּתְראּו ַּכָּמה ִהיא חֲ 
  (ִעָּפרֹון)

  
  

  ָּכל ָּכ ָירֹוק ְוָנִעים ַּבְּסִביָבה,



ַח ִלי ְלִטיָפה.   ִּתְרצּו ִלְׁש
  -ּתּוְכלּו ְלַהֲעִניק ִמֶּמִּני ֶאָחד 

  ְלָחֵבר ְּביֹום ָׂשֵמַח ּוְמיָֻחד.
  (ֶּפַרח)

  
  ,ֲאִני ַהְפָּתָעה ִּבְנַיר ָזָהב

  ֲעטּוָפה ְּבֶסֶרט ָעב.
א ֲאַסֵּפר.ֲאנִ  -ׁש ִּבי ה יֵ מָ    י 

  ְלַנֵחׁש ּוְלָתֵאר. ּתּוְכלּו ַאֶּתם
  ַאֶחֶרת ְּבִהְזַּדְּמנּות אוֹ , ֻהֶּלֶדת ְּביֹום
  .ְלָחֵבר אֹוִתי ִיְּתנּו

  (ַמָּתָנה)
  

  ְּבִדיָחה אוֹ  טֹוָבה ִמָּלה ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים
  ,ִׂשְמָחה ִמְתַמֵּלא ַהֵּלב

  ּוְׂשֵמחֹות ּבֹוְרקֹות ָהֵעיַנִים
  .ִנְמָּתחֹות ַתִיםְוַהְּׂשפָ 

  )ִחּיּו(
  

  :ִלי ֵיׁש ֹּכחַ  ַּכָּמה
  ,ִמִּלים ֶׁשל ֹּכחַ 

  ,ְוִעידּוִדים טֹובֹות ִמִּלים
  .ִליִדיִדים ְּבָרָכה ִמּלֹות

  )ֶּפה(
  

  מּוָכנֹות ָּתִמיד
  ֶעְזָרה ְלהֹוִׁשיט

  ָחֵבר ְלָכל
  .ֲחֵבָרה אוֹ 

  )ָיַדִים(
  

  ְּבַנַחת יֹוְׁשִבים ָׁשם
  .ֲחֵבָרה אוֹ  ָיָקר ָחֵבר

  ֶׁשָּצִרי ְלָאן ְלהֹוִביל ֶאְׁשַּתֵּדל
  .ֶעְזָרה ּוְלַהִּגיׁש

  )ַּגְלַּגִלים ִּכֵּסא(
  
  

  

  :2 מס'נספח 

  / ִסּפּור ַמֲעֶׂשה טוֹב
  ְמֻׁשְכָּתב ִמּתֹו ַהֵּסֶפר: "ְלׁשֹוֵננּו" ֵמֵאת: ב. ַקַנאְּבַל

  

ּוָצה. ַּבחּוץ ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש, ּוֶמֶזג ָהֲאִויר ָהָיה ָנִעים "יֹום ָיֶפה ַהּיֹום!" ֹּבֶקר ֶאָחד ָקם ּדֹור ִמִּמָּטתֹו ְוִהְסַּתֵּכל ַהח
  ָחַׁשב ּדֹור. "ַהּיֹום ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה טֹוב!" 

  ר ַאֲחָריו ֶאת ַהֶּדֶלת.ִמֵהר ּדֹור ְלִהְתַרֵחץ, ְלִהְתַלֵּבׁש ְוֶלֱאֹכל. ְּכֶׁשָּגַמר ֶאת ֲארּוַחת ַהֹּבֶקר, ָחַזר ַלֶחֶדר ְוָסגַ 
  ּדֹור ָיַׁשב ַעל ִמָּטתֹו ְוִהְתִחיל ַלֲחֹׁשב: "ַמֲעֶׂשה טֹוב... ַמֲעֶׂשה טֹוב... ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶאֱעֶׂשה ַהּיֹום?" 

  ִּציל אֹוָתּה! ֶזה ַמֲעֶׂשה טֹוב"!"ֲאִני יֹוֵדַע! ִאּלּו ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ָהְיָתה טֹוַבַעת ַּבָּים, ָהִייִתי קֹוֵפץ ְלתֹו ַהַּמִים, ּומַ 



"ֵאיֶנִּני ְיכֹוָלה ִלְמֹצא ֶאת ַהַּטַּבַעת ֶׁשִּלי.  ,ִהיא ִּבְּקָׁשה ,ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ָּדְפָקה ִמְרָים ֲאחֹותֹו ַהְּקַטָּנה ַּבֶּדֶלת. "ּדֹור"
  ְּבַבָּקָׁשה, אּוַלי ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעֹזר ִלי ְלַחֵּפׂש אֹוָתּה?"

א ַעכְ    "ֲאִני ָעסּוק! ַאל ַּתְפִריִעי ִלי!" ,ָעָנה ּדֹור ,ָׁשו!""
  ֲאחֹותֹו ָהְלָכה ְלַחֵּפׂש ְּבַעְצָמּה.

י ְמַסֵּדר ֶאת ּדֹור ִהְמִׁשי ַלֲחֹׁשב: "ַמֲעֶׂשה טֹוב... ַמֲעֶׂשה טֹוב... ֵּכן! ִאּלּו ִאִּמי ָהְיָתה ׁשֹוֶכֶבת חֹוָלה ַּבִּמָּטה ָהִייִת 
  ֵדי ֶׁשִאָּמא ּתּוַכל ִלְׁשַּכב ְוָלנּוַח!"ָּכל ַהַּבִית, ּכְ 

  ְוִהֵּנה, ָׁשַמע ּדֹור ֶאת קֹוָלּה ֶׁשל ִאָּמא:
  "ּדֹור! ּבֹוא ְּבַבָּקָׁשה ַלִּמְטָּבח ַוֲעֹזר ִלי ְלַנּקֹות אֹותֹו!"

  הּוא ָעָנה. ,"עֹוד ְמַעט ָאבֹוא, ִאָּמא! ֲאִני ָעסּוק ַעְכָׁשו!"
ַמֲעֶׂשה טֹוב... ַמֲעֶׂשה טֹוב... ִאּלּו ָהְיָתה ּבֹוֶעֶרת ְּדֵלָקה ַּבַּבִית ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ֶׁשָּלנּו, ָהִייִתי ּדֹור ִהְמִׁשי ַלֲחֹׁשב: "

  ִנְכָנס ַלַּבִית ַהּבֹוֵער, ּוַמִּציל ֶאת ַהִּתינֹוק. ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה ִנְפָלא ֶזה!" 
"אּוַלי ּדֹור ָיכֹול ָלבֹוא  :. הּוא ָׁשַמע ֶאת ַאָּבא ְמַדֵּבר ֶאל ַהְּׁשֵכָנהִצְלצּול ַהֶּטֶלפֹון ִהְפִסיק ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשּלוֹ 

  "ֲאִני ְצִריָכה ַלֲעֹזב ֶאת ַהַּבִית ְלַכָּמה ַּדּקֹות." ,ָׁשֲאָלה ַהְּׁשֵכָנה ,ְוִלְׁשֹמר ַעל ַהִּתינֹוק ֶׁשִּלי?"
  ָעָנה ַאָּבא. ,"ֶאְׁשַאל אֹותֹו"

  ָלֶלֶכת ֶאל ַהְּׁשֵכָנה...?" ַהִאם ַאָּתה ָיכֹול ,"ּדֹור
  "ֲאִני ָעסּוק! ְּבַבָּקָׁשה, ַאל ַּתְפִריעּו ִלי יֹוֵתר!" ,הּוא ָעָנה ,"ַאָּבא!"

א ָמָצא ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשָּיכֹול ַלֲעׂשֹות.   ּדֹור ִהְמִׁשי ַלֲחֹׁשב, ַא 
  ְלַבּסֹוף ָהַל ַלִּמְטָּבח ְלִהְתַיֵעץ ִעם הֹוָריו:

  ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה טֹוב ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַהּיֹום!" ,ְוָחַׁשְבִּתי"ָחַׁשְבִּתי 
  "ְּכָבר ָיֹכְלָּת ַלֲעׂשֹות ַהְרֵּבה ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַהּיֹום:,ָעְנָתה לֹו ִאָּמא  ,ּדֹור!" ,"ַמֲעֶׂשה טֹוב

  ה טֹוב!ֶזה ַמֲעׂשֶ  –ַלֲעֹזר ַלֲאחֹוְת ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהַּטַּבַעת  -
  ֶזה ְּבַוַּדאי ַמֲעֶׂשה טֹוב! –ְלַנּקֹות ֶאת ַהִּמְטָּבח ִעם ִאָּמא  -
  ַּגם ֶזה ַמֲעֶׂשה טֹוב!" -ִלְׁשֹמר ַעל ַהִּתינֹוק ֶׁשל ַהְּׁשֵכָנה  -

   

  :3 מס'נספח 

  פתיחהשיר 

  ַהִּכירּו ָנא אֹוִתי ְוֶאת ִמְׁשַּפְחִּתי,

  יִתי.ַאְכִניס ֶאְתֶכם ַהְיֵׁשר ֶאל ּתֹו ּבֵ 

  ַיַחד ֵנַדע ִנְׁשַאל ְוַנְחֹקר,

  ָאח ְוָאחֹות ָאנּו, ּדֹור ְוַגם אֹור.

  ִּפְזמֹון:

  קֹוד קֹוד קֹוד, –ָאז ּבֹואּו ַיַחד ִנְרֹקד 

  עֹוד עֹוד עֹוד, –ְּבַאֲהָבה ָּכ ִלְלֹמד 

  ַעל ָׁשלֹום, ַאֲהָבה, ֵרעּות ְוָכבֹוד,

  ַנֲעֹבד. ,ִנְׁשַאף ַעל עֹוָלם טֹוב יֹוֵתר

  ַעד ַעד ַעד, –ֹואּו ַיַחד ִנְצַעד ּב

  ָיד ָיד ָיד, –ִנֵּתן ָיד ֶאל ָיד 

  ִהְצָטְרפּו ָנא ֵאֵלינּו, אֹור ְוַגם ּדֹור,

  ּוְבַיַחד ִנְרֶאה ְנַגֶּלה ֶאת ָהאֹור.

  



  לתת - 4 מס' נספח
  

   מילים: חמוטל בן זאב
  לחן: בועז שרעבי

  
  ָלֵתת ֶאת ַהְּנָׁשָמה ְוֶאת ַהֵּלב,

  ת ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵהב.ָלֵתת, ָלתֵ 
  ְוֵאי מֹוְצִאים ֶאת ַהֶהְבֵּדל

  ֶׁשֵּבין ָלַקַחת ּוְלַקֵּבל?
  עֹוד ִּתְלַמד ָלֵתת, ָלֵתת.

  
  ְלַגּלֹות סֹודֹות ַּבֵּסֶתר,

  ְלַהִּתיר ֶאת ְסַב ַהֶּקֶׁשר,
  ְּכֶׁשַהֵּלב ְּב ִנְצָּבט

, ִמָּכל ַמָּבט.   ִמָּכל ִחּיּו
  ה יֹוֵדַע,ַאָּתה ִנְזָהר, ַאָּת 

א ׁשֹוֵמַע,   ְוחּוץ ִמְּמ ִאיׁש 
  ּפֹוֵסַע ֵּבין ַהַּדֻּקּיֹות

  ּוְמַמֵּלא ָׁשעֹות ְּפנּויֹות.
  

  ָלֵתת ֶאת ַהְּנָׁשָמה...
  

  ַאָּתה לֹוֵמד ִעם ַהָּׁשִנים
  ִלְבנֹות ְּבַיַחד ִּבְנָיִנים,

  ִלְחיֹות ִעם ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים,
  יםִלְרֹקם ִאָּתּה ִסּפּור ַחּיִ 
  ְוַלֲעֹבר ָיִמים ָקִׁשים

  ִּבְמצּוקֹות ְוִרּגּוִׁשים.
  ָּתִמיד ָלַדַעת ְלַוֵּתר

  ְוֶאת ַהַּטַעם ְלַׁשֵּמר.
  

  ָלֵתת ֶאת ַהְּנָׁשָמה...
  

  ִלְראֹות ְּבתֹו ַהְּנִפיָלה
  ֶׁשֵּיׁש ָמקֹום ִלְמִחיָלה,

  ָּתִמיד ֶאְפָׁשר ׁשּוב ְלַהְתִחיל
  ָרִגיל,ְּכמֹו יֹום ָחָדׁש, ְּכמֹו ּכָ 

  ָלֵתת.
  
  
  

  מהי גמילות חסדים? :חומר העשרה למורה - 5 מס' נספח

בות את האדם להיטיב עם הזולת ולהתחשב בצרכיו. שלושים יבשם גמילות חסדים מכנים את כלל המצוות המחי
וה על היחס הראוי כלפי הגר, היתום והאלמנה. גם חז"ל הדגישו ביותר את חשיבות וושש פעמים התורה מצ

לות החסדים. במשנה נאמר "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" גמי
  (מסכת אבות).

  ישנם שלושה סוגים של גמילות חסדים:

  השאלת כלים וכדו'. ,אה לאדם נצרךוגמילות חסדים בממונו: צדקה, הלו .1

 , הכנסת אורחים וכדו'.גמילות חסדים בגופו: ביקור חולים, לווית המת, עזרה למוגבלים .2

גמילות חסדים בדיבורו: עידוד ומתן הרגשה טובה, עצה טובה, ניחום, חיזוק הבטחון העצמי של החלש,  .3
  עזרה לחבר בלימודים וכדו'.



  2יחידה 

  נשלב ידיים, נרגיש ביחד 
 מטרות  

  

  ;הבנת הכוח הרב הטמון באחדות ושיתוף פעולה§ 

הבדלים אינם פוגמים ביכולת  - הבנה כי אחדות אינה בהכרח אחידות מתן לגיטימציה לשוני בין חברים ו§ 
  להתחבר ולהתאחד.

  
 מהלך השיעור  

  
  

  דקות) 10( / מליאהפתיחה 

  אור מציצה מבית הבובות:

  : דור! אני מחפשת אותך... לאן נעלמת?אור

  חבר! איפה אתה?

  במטבח? בארון? בגינה?

  כל פינה...בי הסתכלתכבר 

  ם): ילדים! שלום!(אור פונה לתלמידי

  טוב לפגוש אתכם היום.

  אולי ראיתם את דור?

  הוא כזה חבר טוב!

  דווקא היום רציתי איתו ביחד

  להתחלק, לשחק! זו שעה של נחת...

  דור...? (אור יוצאת.)

  

  המורה תפנה אל התלמידים ותשאל:

  האם אור מצאה את דור? -

  מדוע היא מחפשת אותו? -

  לעשות יחד?מה לדעתכם יכולות הבובות  -

  

  על הלוח. יירשמותשובות התלמידים 

  



  המורה תוציא שוב את הבובות.

  דור לוחש סוד לאור, הם יושבים יחד ומחייכים. -והנה 

  לאט לאט מגבירות הבובות את קולם.

  

  דור ואור:

  להיות יחד כל כך נעים,

  כך באחווה באהבת חברים.

  אנו נהנים ומאושרים!

  זה כל הסוד, –להיות יחד 

  !מאד, זה חשוב יות חבריםהוב ולהלא

  ומה אנו עושים יחד? אמרתם נכון... 

  (אור תקריא מן הלוח את תשובות התלמידים.) 

  
  קבוצות, מליאה ) /דקות 15( מהי אחדות – 1 'פעילות מס

ילדים (אין הכרח  5-4בנות לקבוצות  התלמידים יתחלקו). 7 מס' אות (אביזר ובויקבל פתק  תלמידכל 
מכן, המורה תרשום להרכיב מילים שונות מהאותיות שקיבלו. לאחר  ותבקשיו ,סדר הישיבה) לשנות את

  ים. תלמידאת המילים שהרכיבו ה יהןתחתופיעות בפתקים (א, ד, ו, ח, ת) והאותיות המ על הלוח את חמש

נסו וישערו אם כן מדוע יש לחבר את האותיות? התלמידים י ,כל אות חשובה וטובה בפני עצמה ויודגש:
  . פות, ניתן ליצור ממנה מילים רבותתשובה: רק אם מחברים ומאחדים אות לאותיות נוס. הלענות

(אם המילה כבר הורכבה  .התלמידים יגיעו לידי התובנה  כי אותיות אלו מרכיבות גם את המילה 'אחדות'
  תלמידים יש להקיף אותה.)על ידי ה

  ן של מילים. מה תורמת אחדות בין אנשים? ראינו כיצד האחדות בין האותיות מאפשרת מגוו

  

   מליאה ) /דקות 15( אגודה אחת סיפור: – 2 'פעילות מס

  כעת נשמע סיפור העוסק בכוחה של האחדות.  .ברנו על אחדות בין אנשיםיד

הזקן מציג את  ) ותקטע אותו באמצע, כשהאב1 מס'המורה תקריא את הסיפור "אגודה אחת" (נספח 
  התנסות: תוצגבפני התלמידים  לשם מה זקוק האב הזקן לאלומה?יו. האלומה בפני ילד

  ניסוי

האם נוכל לשבור את אגודת ם אגודה של שיפודי עץ קשורה בחוט, ותשאל: המורה תציג בפני התלמידי
  השיפודים בבת אחת?

  מספר תלמידים יתנסו, ועל אף עידוד החברים, לא יצליחו לשבור את האלומה.

  פרק את האגודה לשיפודים בודדים ותציע למספר תלמידים לנסות ולשבור אותם.לאחר מכן, המורה ת

  ייערך סיכום של ההתנסות ע"פ השאלות המנחות הבאות:

  האם נוכל לשבור שיפוד בודד? -

  ?האם נוכל את השיפודים האגודים יחד -



  מדוע לא הצלחתם לשבור את השיפודים האגודים יחד? -

  את השיפוד הבודד?מדוע היה קל כל כך לשבור  -

  האב ללמד את ילדיו בדרך זו?רצה מה  -

 מאדאך כאשר כל אחד נמצא לחוד, קל  לשבור" אותנו." מאדזה סוד ה"יחד". כשאנו נמצאים יחד, קשה 
  לשבור" אותו."

  סיפור

משל המלמד אותנו על הכוח המיוחד  תקיים אצל האב הזקן: הסיפור הואהתלמידים יחזרו לניסוי שמ
  אי אפשר לשוברם. -באגודה אחת  לקני הקש. כשכל הקנים נמצאים יחדכולנו יחד משולים  ו.שנמצא בנ

כם: הכוח שלנו הוא יחד! יחד כעם, יחד כחברה מלוכדת, יחד כמשפחה אוהבת, יחד כחברים, גם וסוי
  בכיתה שלנו.

   תמיד נוכל להצליח יותר.  -יש בזה כוח עצום. כשאנו ביחד  – יחדלהיות 

גם אור ודור . ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ַיַחד" ַמה"ִהֵּנה  דד את התלמידים לשיר יחד:המורה תעו
  ישתתפו בשירה.

  

  )דקות 20( מכבים את הדליקה דמיונית: התנסות – 3 'פעילות מס

חזקים יותר ויכולים הם ראינו בסיפור את הכוח של המקלות כאשר הם יחד. כעת נראה כיצד אנשים 
  גיע להשגים גבוהים יותר כאשר הם מאוחדים ועובדים בשיתוף פעולה. לה

כיון שהכול היה בנוי  ה בעיירה קטנה, הייתה סכנה גדולההמורה תספר: פעם, כאשר הייתה פורצת שריפ
מעץ. בעיירה אחת היה נהוג שבכל פעם שהייתה פורצת שריפה, היה איש אחד מודיע "אש, אש!" מיד, כל 

לי, רץ אל הנהר, ממלא את הדלי ורץ למקום השריפה לשפוך שם את המים, וחוזר אחד היה תופס ד
  חלילה... בינתיים, כמובן, היו עולים באש כמה וכמה בתים.

). כאשר תוכרז 3 מס' . כל תלמיד יקבל ציור של דלי (אביזרשם התנסות, ייבחרו חמישה תלמידיםל
"הנהר", "ימלאו" כביכול את הדלי וירוצו אל  –ח המילה: "אש!" חמשת התלמידים יקומו וירוצו אל הלו

  הקיר הנגדי כך פעמיים. התנסות זו תמחיש כמה זמן יקח לכבות דליקה בצורה כזו.

הדבר מסורבל ואורך זמן רב. האש עלולה  . מה הקושי?ובדרך זדליקה לכבות  תארו לעצמכם שעליכם
  להתפשט ולשרוף, האנשים מתעייפים מהר.

  אחד עבר שם חכם אחד ואמר להם: טיפשים, למה אתם לא עובדים יחד?  יוםהמשך הסיפור: 

  שערו ויעלו רעיונות שונים. התלמידים י מי יודע מה היה הרעיון של אותו חכם?

והתשובה: החכם העמיד אותם בשורה: קצה אחד של השורה היה על יד הנהר והקצה השני על יד מקום 
  החלו כולם להעביר את הדליים זה לזה בשרשרת.ותיהם, שהיו כולם מסודרים במקומרגע בהשריפה. 

  פעולה זו. דרךחמישה תלמידים להתנסות ב יוזמנו

  )(פתרון מהיר, יעיל, לא מעייף התלמידים יתבקשו להביע  דעתם על דרך זו של פתרון הבעיה.

  לסיכום: כאשר עובדים בשיתוף פעולה, מצליחים הרבה יותר טוב להתמודד עם אתגרים.

לחיילים בשעת מלחמה מסייע העורף המורה יכולה לשאול את התלמידים אם הם יודעים איך  ,בהמשך
 ו'). האחדות מחזקת ומוסיפה לכולם:למשפחות הגרות קרוב לחזית (ע"י אירוח, משלוח חבילות וכו

דדים האזרחים הגרים בעורף חזקים ומוגנים יותר כשהחיילים לוחמים עבורם בחזית, וגם החיילים מעּו
  מהעורף.מוראלית ונלחמים טוב יותר כשהם מקבלים משלוחים ותמיכה 

  



  דקות) 5(משחק בזוגות  – 4 'פעילות מס

על ידי התנהגויות ופעולות מתאימות מחזקים את הקשר בין החברים  האחדות אינה רק מושג מופשט.
  ומתאחדים.

והם מניפים יחד את הידיים : כל תלמיד אוחז ביד חברו, יהםהתלמידים ישחקו במשחק זוגות במקומות
). כאשר ההתנהגות 2 מס'כעת המורה תתאר התנהגויות שונות (נספח  כלפי מעלה עד שנוצר מעין "שער".

יפתחו התלמידים את השער  –תורמת לאחדות ומחזקת את הקשר בין החברים  –חיובית המתוארת היא 
דו יורי – מאחד ופוגע בחבר אינו –המתואר הוא שלילי כאשר המקרה  ויקבלו את המעשה הטוב.

  למנוע את האירוע השלילי. לסמל שברצונם התלמידים את הידיים כלפי מטה,

  

  דקות) 10( תפקידו של חבר – 5 'פעילות מס

 הכיצד דור יכול לסייע לאור המתמודדת לבד עם משימה, ויתנו דוגמ ,התלמידים ישלימו בחוברת העבודה
  ר/ה.למעשה שקל יותר לעשותו בסיוע של חב

ועל פעולות שמחזקות את האחדות. ראינו כי חברים יכולים לסייע אחד  במשך השיעור למדנו על אחדות
   לשני וכך להגיע להשגים טובים יותר ולהיות מאוחדים יותר.

כאשר ישנם חברים דומים שאוהבים דברים זהים ועושים כל הזמן אותו דבר, כיצד זה משפיע על 
  האחדות ביניהם?

ם אוהבים דברים שונים, וכל אחד מתנהג באופן הפוך מחברו, האם גם אז הם יכולים להיות כאשר חברי
  מאוחדים?

פעילות שתתרום להסתכלות ב להתנסותתציע לאחר מכן המורה וישיבו לשאלות אלה, התלמידים 
  מעמיקה יותר בנושא.

 ים" מאת יהודה אטלסתקריא את השיר "שני חבר. המורה )5 מס' ציור (אביזר יקבל יםכל זוג תלמיד
חברים שמתנהגים וחושבים באופן דומה, וחברים  ). בשיר מתוארים שני סוגים של חברים:3מס'  (נספח

  שהם ממש הפכים.

רים את הציור כשהמורה מקריאה את המילים המתאימות יכל זוג  ,כדי למקד את התלמידים בקריאה
ן יתקיים דיון עם התלמידים לפי הנקודות לאחר מכלמורה בנספח).  ודגשות(מילים אלו מ לציור זה
  :הבאות

  ת עם אדר? ת עם אלי לחברּומה ההבדל בין החברּו

  האם חברים צריכים להיות דומים או שונים? 

  איזה סוג חברים יש לכם? 

  מה הסוג המועדף עליכם? 

  שוני בין החברים?למה גורם 

נעים להיות חברים. לפעמים, כאשר אפילו ואפשר  ,יודגש כי גם כאשר ישנם הבדלים בין חברים ,לסיכום
  נת יותר.ית דווקא מעניהחברּו ,כל אחד מתנהג וחושב אחרת

יציירו בחוברת במה הם דומים לחבר, ובמה יכתבו או , והם חוויםת שיוהתלמידים יספרו חוויות מהחברו
וני, תחביבים, : מראה חיצהתלמידים לתחומים שונים של דמיון והבדלכוון את יש להם שונים ממנו. 

  אופי, טעם (לגבי צבעים, מאכלים).

  מה ציירו.במליאה התלמידים יספרו 

  : למדתי: ֶלָחֵבר תפקיד חדש:דור



  לעקוב אחר הנדרש,

  לראות בעין טובה,

  לסייע,

  לתת עצה נבונה כיצד להתגבר

  במילה טובה, והכול... יסתדר!

  : כי שנינו יחדאור

  ,להתקדם בטוב מאדרוצים 

  מעוד.וחלילה לא ל

  - וכששנינו יחד צועדים בהצלחה 

  במעשינו תמיד שרויה הברכה!

  

  דקות) 15( סיכום

להתבונן ולהעריך את החברים שסביבם. כל יוזמנו התלמידים  ,לאחר שהובן הכח של האחדות והחברות
), 4 מס' נספחים) וימלא בו את שמו. המורה תניח על שולחנה כרזה (אביזרהחוברת מתלמיד יגזור פתק (

תיק תק". לאחר מכן היא תתלה "תכסה אותה בפתקים של כל התלמידים ותצמיד אותם באמצעות דבק 
  את הכרזה.

כל תלמיד בתורו יקבל פתק אחד מתוך הכרזה שבו כתוב שם של חבר. התלמיד יאמר: טֹוב ִלְהיֹות ַיַחד 
  תורמת לכיתה., שחברויציין תכונה אחת טובה, של אותו  -ִעם______ ַּבִּכָּתה ֶׁשָּלנּו 

  לאחר שכל הפתקים יורדו מהכרזה, יתגלו המילים הבאות בתוך לב:

  ַיַחד

  ְּבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה

   ִּתְהֶיה ָלנּו ַהְצָלָחה!

  התלמידים ישוחחו ויעלו מספר רעיונות מעשיים לשיפור באהבת רעים בקרב תלמידי הכיתה.

  .וירשום אותה בחוברת העבודהכל תלמיד יבחר בהחלטה אחת 

  ניתן לצייר ולהוסיף סיפור מחיי הכיתה.

 - ָאִבינּו את  המילים "ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד" שבתוך האמרה: "ָּבְרֵכנּו בחוברת העבודה לסיכום, יעטרו התלמידים 
  ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד!".
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   ֲאֻגָּדה ַאַחת :ִסּפּור – 1 מס'נספח 

  ׁש ַּתְנחּוָמא ְוַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִנירֹוד, ַעל ִּפי ִמְדַר ַאֲהַבת ַהָּׁשלֹום", ְּבִעּבּוד: ְמַנֵחם ּבְ  ִמּתֹו ַהֵּסֶפר "

  

ֶאְלָעָזר ַהָּזֵקן. ֵהם ִהְתַקְּבצּו ּוָבאּו ִמָּכל ְקצֹות ָהָאֶרץ, ְלַאַחר  -ֲעֶׂשֶרת ַהָּבִנים ָעְמדּו ְּבֶׁשֶקט ְלַיד ִמַּטת ֲאִביֶהם 
  מּות.ֶׁשָּׁשְמעּו ִּכי ֲאִביֶהם ַהָּזֵקן חֹוֶלה ְמֹאד ְועֹוֵמד לָ 

  ָהרֹוְפִאים ָקְבעּו ִּכי ַמֲחָלתֹו ֲאנּוָׁשה, ְוִכי נֹוַתר ְזַמן ָקָצר ְלַחָּייו.

יו ְּדָבָר  ֶאְלָעָזר ַהָּזֵקן ָהָיה ָאָדם ָידּוַע ּוְמֻכָּבד ְּבִעירֹו. הּוא ָהָיה ָאָדם ָחָכם ּוִפֵּקח, ֶׁשַהֹּכל ָאֲהבּו ִלְׁשֹמַע ֶאת
א ָאַטם ֶאת ִלּבֹו. ֵּביתֹו ַוֲעצֹוָתיו. ַּגם ַּבֲעָסָקיו ׁשָ  א ִעֵּור ֶאת ֵעיָניו ְו ְרָתה ַהַהְצָלָחה ְוָעְׁשרֹו ָהָיה ַרב. אּוָלם ַהֶּכֶסף 

  ָהָיה ָּפתּוַח ִלְפֵני ֲעִנִּיים ְוִנְזָקִקים, ְוהּוא ָּתַרם ִמַּכְסּפֹו ְלָכל ַמָּטָרה ֶׁשל ְצָדָקה ְוֶעְזָרה ַלּזּוַלת.

ָהְלכּו ה ִנְתָּבֵר ְּבִמְׁשָּפָחה ְּגדֹוָלה ְוָיָפה. ֲעָׂשָרה ָּבִנים נֹוְלדּו לֹו ּוְלַרְעָיתֹו. ֻּכָּלם ָּגְדלּו ְלִתְפֶאֶרת, וְ נֹוָסף ַעל ָּכל ֵאּלֶ 
  ְּבַדְרֵכי ֲאִביֶהם.

  ְלַדְרּכֹו. ַּכֲאֶׁשר ָּבְגרּו ַהָּבִנים ְוָנְׂשאּו ָנִׁשים, ִהְתַפְּזרּו ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ְוָיְצאּו ִאיׁש ִאיׁש

ח ְׁשִליִׁשי ֶהְעִּדיף ֶאָחד ָּבַחר ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ַחָּייו ְלִלּמּוִדים. ָאח ֵׁשִני ָּפָנה ַלֲעָסִקים, ָרָאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמלֹו ְוִנְתַעֵּׁשר. ָא
ָאח ְרִביִעי ַנֲעָׂשה צֹוֵרף ֻמְמֶחה ְוָיַצר ֶאת ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה, ָרַכׁש ַחָּוה ַחְקָלִאית ְּגדֹוָלה ְוִהְתַּפְרֵנס ִמֶּמָּנה ְּבָכבֹוד. 

  ַּתְכִׁשיִטים ָיִפים ִויָקִרים. ְוָכ ָּכל ֶיֶתר ָהַאִחים.

א ִנְזּדַ  א ִנְפְּגׁשּו ָּכל ָהַאִחים. ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה ָעסּוק ַּבֲעבֹוָדתֹו ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו, ְו ֵּמן ָלֶהם ְלִהָּפֵגׁש ַהְרֵּבה ָׁשִנים 
ִּבְכֵבדּות ֶאת  ְחָּדו. ַעְכָׁשו, ְלַיד ִמַּטת ָהָאב ַהחֹוֶלה, ֶנֶאְספּו ּוָבאּו ֻּכָּלם, ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם ְנׁשּואֹות ֶאל ֲאִביֶהם, ַהּנֹוֵׁשםיַ 

  ְנִׁשימֹוָתיו
  ָהַאֲחרֹונֹות.

  



  ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹּבר

ֶׂשֶרת ָּבָניו ָהעֹוְמִדים ְסִביבֹו ְוִהְזַּדֵּקף ַעל ִמָּטתֹו. ְּדָמָמה ֻמְחֶלֶטת ִּפְתֹאם ָּפַקח ֶאְלָעָזר ַהָּזֵקן ֶאת ֵעיָניו, ָסַקר ֶאת עֲ 
  ִהְׂשָּתְרָרה ַּבֶחֶדר. ָּכל ַהּנֹוְכִחים ִצּפּו ִּבְדִריכּות ְלמֹוָצא ִּפי ֲאִביֶהם.

א ָאַמר ִמיָלה. אּוַלי ָקֶׁשה לֹו  ָהָאב ִהִּביט ׁשּוב ָוׁשּוב ְּבָבָניו. ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשִּבְרצֹונֹו לֹוַמר ָלֶהם ְּדַבר ָמה, ַא הּוא 
  ְלַדֵּבר, ָחְׁשבּו ַהָּבִנים.

  ִּבֵּקׁש. ְוָאז ִהְצִּביַע ַהָּזֵקן ְלֵעֶבר ֲאלַֻּמת (ֲאֻגַּדת) ַקׁש ֶׁשָהְיָתה מּוַנַחת ְּבִפַּנת ַהֶחֶדר. "ַהִּגיׁשּו אֹוָתּה ֵאַלי",

ׁש ְּבָיָדיו, ִהְרֵהר ֶרַגע ְוָאַמר: "ְׁשַמע ְּבִני ְּבכֹוִרי, ַאָּתה ַהָּגדֹול ְוֶהָחָזק ִמֵּבין ָּבַני. ָהָאב ַהָּזֵקן ָאַחז ֶאת ֲאלַֻּמת ַהַּק 
  ַהְרֶאה ָנא ֶאת ֹּכֲח ּוְׁשֹבר ֲאֻלַּמת ַקׁש זֹו ִלְׁשַּתִים".

הּוא ָטַרח ְוִהְתַיֵּגַע, ַא ָּכל ַמֲאַמָּציו ָהיּו ַלָּׁשְוא. ְקֵני ִנַּגׁש ַהֵּבן ַהְּבכֹור, ָאַחז ְּבָיָדיו ֶאת ֲאֻלַּמת ַהַּקׁש ְוִנָּסה ְלָשְבָרּה. 
א ִנְׁשְּברּו.   ַהַּקׁש ִהְתּכֹוְפפּו ְמַעט, ַא 

  "ֵאיֶנִּני ָיכֹול, ַאָּבא", ָאַמר ַהֵּבן ְוֶהֱחִזיר ֶאת ֲאֻלַּמת ַהַּקׁש ִליֵדי ָאִביו.

ת ֹּכחֹו ְוִלְׁשֹּבר ֶאת ֲאֻלַּמת ַהַּקׁש. ָאַחז ַהֵּבן ַּבֲחִביַלת ְקֵני ַהַּקׁש ְוִנָּסה ְלָׁשְבָרּה ָהָאב ִּבֵּקׁש ִמְּבנֹו ַהֵּׁשִני ְלַנּסֹות אֶ 
א ִהְצִליַח.   ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת, ַא ַּגם הּוא 

  ְׁשֲאָרה ְׁשֵלָמה ְּכֶׁשָהְיָתה.ָּכ ִנּסּו ָּכל ַהָּבִנים ִׁשיטֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻגָּונֹות ִלְׁשֹּבר ֶאת ֲאֻלַּמת ַהַּקׁש, אּוָלם זֹו נִ 

  

  ְלִהָּׁשֵאר ְמֻאָחִדים

  ְוָאז ָאַמר ָהָאב: "ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ֶאת ֲאֻלַּמת ְקֵני ַהַּקׁש".

ַאַחר ֶזה ָּבֶזה ְּבִלי לֹוַמר ִמָּלה ִהִּתיר ַהָּזֵקן ֶאת ַהחּוט ֶׁשָּקַׁשר ֶאת ָהֲאֻלָּמה, ְוֵהֵחל ִלְׁשֹּבר ֶאת ְקֵני ַהַּקׁש ֶאָחד ֶאָחד. 
ְׁשבּוָרה ַלֲחִתיכֹות ִנְׁשְּברּו ַהָּקִנים ְּבָיָדיו ַהַחָּלׁשֹות ֶׁשל ַהָּזֵקן ַהחֹוֶלה, ּוְבתֹו ְזַמן ָקָצר ָהְיָתה ֲאֻלַּמת ַהַּקׁש ֻּכָּלּה 

  ְקַטּנֹות.

ֲאֶׁשר ֵהם ְקׁשּוִרים ּוְמֻאָחִדים ֶזה ִעם ֶזה, ֵאין ִהִּביט ָהָאב ְּבֵעיֵני ָּבָניו ְוָאַמר: "ְרִאיֶתם ַעָּתה, ִּכי ֲאִפּלּו ְקֵני ַקׁש, ּכַ 
  ים ְּבָנֵקל".ֹּכַח ֶׁשָּיכֹול ְלָׁשְבָרם. ְואּוָלם ְּבֶרַגע ֶׁשֵהם ִמְתָּפְרִדים ּוִמְתַנְתִקים ֶזה ִמֶּזה, ֵהם ִנְׁשָּבִרים ּוִמְתַרְּסִק 

 ָׁשַכב ְזַמן ָמה. ְוָאז ָּפַקח ׁשּוב ֶאת ֵעיָניו ְוָאַמר: "ָּבַני ַהְיָקִרים, ֹראׁשֹו ֶׁשל ַהָּזֵקן ָצַנח ַעל ַהִּמָּטה, ֵעיָניו ֶנֶעְצמּו. ּכָ 
א יּוַכל ַלֲעֹמד ְּכֶנְגְּדֶכם, ַא ִאם ָּתִריבּו ְוִתָּפְרדּו  זֹו ַהַּצָּוָאה ֶׁשֲאִני ַמְׁשִאיר ָלֶכם. ִאם ִּתְהיּו ְמֻאָחִדים, ִאיׁש 

  ר ֶזה, ְּכמֹו ְקֵני ַהַּקׁש ַהּבֹוְדִדים.ִּתָּׁשְברּו ָּבֶזה ַאחַ  –ָחִליָלה 

  ִהָּׁשֲארּו ָּתִמיד ִמְׁשָּפָחה ְמֻאֶחֶדת ּוְמֻלֶּכֶדת, ְוָאז ַּתְצִליחּו ְּבָכל ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו"."

  
  מקרים למשחק הזוגות – 2 מס'נספח 

  ה.אור רוצה עפרון חדש כמו של דור. אור מתכננת לקחת לדור את העפרון בהפסקה, כשלא ירא· 

  לכיתה הגיעה תלמידה חדשה. אור ודור חייכו אליה והזמינו אותה להשתתף במשחק.· 

  אור ודור לא אוהבים את דני. בכל הזדמנות הם עושים לו פרצופים.· 

  יזם דור מפגש עם שני חברים, ויחד הם באו לבקר אותה בבית הבובות.  כשאור הייתה חולה,· 

  י רעה, שכולם ֵידעו כיצד היא מתנהגת...אור ודור סיפרו לכולם על הילדה הכ· 

  אור ודור רבו כל כך. דור נפגע עד דמעות.· 

  אור חילקה לכולם סוכריות מתוקות מ"בית הבובות".· 

  
  ס  לַ ְט ה ַאדָ הּו/ יְ  יםִר בֵ י חֲ נֵ ְׁש : שיר – 3 מס' נספח



  בהֵ י אוֹ נִ אֲ ה ׁשֶ ָּד לְ ּיַ הַ  :ךוֹ ּתִמ 
  

  צריכים להרים ציור) אלו שבהן הילדים שות הןגהמוד(המילים 

  
  ר,בֵ י חָ לִ  ׁשיֵ 

  ,ילִ אֵ  ים לוֹ ִא ְר קוֹ 
  יםִר בָ ְּד ל הַ כָ ּבְ ׁשֶ 
  י.ה לִ מֶ וֹ א ּדָר א נוֹ הּו
  
  יםלִ ג'ּוא ּבְ ָק וְ ה ּדַ צֶ י רוֹ נִ אֲ ׁשֶ ּכְ 
  ;קחֵ ַׂש א לְ א ּבָ ם הּוּגַ 
  –ל ּיֵ טַ ה לְ צֶ א רוֹ הּוׁשֶ ּכְ 
  .קֵּׁש חַ ְת י ִמ ם לִ ּגַ 
  
   – חַ מֵ ׂשָ  ב אוֹ צּוא עָ הּוׁשֶ ּכְ 
  י נִ ם אֲ ף ּגַ כֶ ֵּת 
  םלֶ ׁשֹ ּבְ  נּוְח נַ יד אֲ ִמ תָ וְ 
  ים.נִ יָ נְ ל עִ לָ כְ ין ּבִ אֵ וְ 
  
  י,לִ אֵ י וְ נִ אֲ  ,יםִמ וֹ ּד נּוְח נַ אֲ ך ּכָ - לּכָ 
  י,נִ ּׁשֵ ד לַ חָ אֶ 
  יה לִ מֶ ְד ים נִ ִמ עָ פְ לִ ד ׁשֶ עַ 
  י.נִ ה אֲ זֶ  –א הּוׁשֶ 
  
  ר,חֵ ר ַאבֵ י חָ ש לִ יֵ 

  ,רדָ אֲ  ים לוֹ ִא ְר קוֹ 
  ינִ אֲ א וַ הּוׁשֶ 

  ר.בָ ם ּדָ ּוׁשים ּבְ יִמ ּכִ ְס א מַ 
  
  – טֶק ֶׁש ה צֶ י רוֹ נִ ם אֲ ִא 
  ;חַ ֵר צוֹ ף כֶ א ֵּת הּו
  – הּוּׁשֶ ר מַ מֵ י אוֹ נִ ם אֲ ִא 
  .חַ ּכֵ וַ ְת ד ִמ ּיָ א ִמ הּו
  
  בהֵ א אוֹ יד הּוִמ ָּת 
  א,נֵ וֹ י ׂשנִ אֲ ים ׁשֶ ִר בָ ְּד 
  ינּונֵ ְׁש ר, לִ ּוּצִק ּבְ 
  ה.נֶ וֹ י ׁשפִ אֹ  ׁשיֵ 
  
  יז,ּגִ ְר ה מַ ים זֶ ִמ עָ פְ לִ 
  ן,ּבֵ צְ עַ ה ְמ ים זֶ ִמ עָ פְ לִ 
  –ם צֶ עֶ ל, ּבְ בָ אֲ 
  ן.יֵ נְ עַ ר ְמ תֵ ה יוֹ ּבֵ ְר ה הַ זֶ 
  



  

  3יחידה 

  מסבירים פנים לעולים החדשים

  

  

 מטרות  

  

  מיזוג הגלויות בארץ ישראל;של קבלת השונה, כפועל יוצא הכרת ערך § 

  רצון לסייע בידו;נטיעת ו רת רגש של אמפתיה לתחושותיו של העולה החדש,יצי§ 

  יש שֹונּות בין הקבוצות החברתיות;שתוח מודעות לכך שהחברה הישראלית היא רב תרבותית ופי§ 

  .חדשים פיתוח רגישות ואכפתיות כלפי צרכים של עולים§ 

  

  

 מהלך השיעור  

  
  / מליאה דקות) 15( קיבוץ גלויות בארץ ישראל –פתיחה 

  : בכיתה שלנו יש סלט של צבעים,אור

  סלט של סיפורי עמים.

  מה? דיברת צרפתית? לא הבנתי כלום! :דור

  ספרי לי לאט וברור:

  מה קרה בכיתה?

  מהו כל הסיפור?

  האם עמים באו אליכם לכיתה?

  ואף אחת לא צחקה? לא בכתה?

  תרגע, תרגע, :אור

  אני מיד אספר.

  אני חייבת לתאר: –כזו חוויה 

  היום בשיעור שאלה המורה

  שאלה שהולידה מחשבה מוזרה:

  בתא נולדה?"היכן אבא או ס

  היכן נולדה כל אם וידידה?

  איך הם הגיעו לארץ ישראל?"



  ממש מבלבל,סלט ופתאום... נוצר 

  –סלט של עמים ועדות 

  לחיות.כאן כולם יחד באו 

  בכיתה שלנו ביחד לומדות

  טריפוליטאית וכורדיסטנית,

  רוסיה והונגריה,

  מקסיקנית וצרפתיה,

  ועוד אתיופי ואוסטרלי,

  למי מדורי דורות כמובן.איטלקי ו... ירוש

  ואני... כששאלה אותי מהיכן אני...

  צחקתי!

  אני? מבית הבובות כמובן!

  ראיתי כמה רבגונית פתאום

  היא הכיתה.

  ארץ מוצא שונה. –לכל אחד 

  אז עלו בראשי המון מחשבות

  כאלו מוזרות ומצחיקות,

  על מאכלים שונים שיש בינינו כאן,

  שפה שונה, תרבות מעניינת,

  ם ומסורת,מנהגי

  ואפילו אופנה שנראית קצת שונה...

  וכולנו כאן יהודים אוהבים

  בארץ ישראל,

  ארץ נפלאה ומוצלחת,

  כאשר כולנו בה יחד.

  

  סקר –ארץ המוצא שלי 

ארץ המוצא של משפחתו. יציין את ו כל תלמיד יאמר את שמובעקבות הבובות, תערוך המורה סקר: 
  בטבלה על גבי הלוח.  התשובות יירשמו

ישראל  עםעליה של ה זהו מושג המתאר אתלסיכום הטבלה, המורה תסביר את המושג "קיבוץ גלויות": 
  למקומות שונים בעולם. האחר שגלל ולארצ

  

  דקות) 25( כולנו ביחד בארץ ישראל :משחק אצבעות – 1 'פעילות מס



מורה תחליט על מספר . הכל תלמיד יגזור דמויות שונות של עולים מארצות שונות ליצירת בובות אצבע
  (חוברת נספחים). הבובות לגזירה, בהתאם לקצב העבודה של התלמידים

תן לתלמידים הזדמנות נהמורה תלמד את התלמידים לומר את המילה שלום בשפות שונות. לאחר מכן, תי
מכריזה שם מסוים (גשאו, מישל וכו')  מורהלהתנסות באמירת המילים החדשות, כאשר בכל פעם ה

  בשפה המתאימה.  עים את האצבע הנכונה ואומרים לה שלוםידים מנענוהתלמ

  

  המילה שלום בשפתו

 

  שם העולה

 

  ֶאְנֶדֶמָנה

 

  גשאו האתיופי

 

  בֹוְנז'ּור

 

  ִמיֶשל מצרפת

 

  םַסאלַ 

 

  ַסַעְדָיה מתימן

 

  ַהלוֹ 

 

  ֵדיִויד מאמריקה

 

  ְזְדַרְסְטִויִצי

 

  ָסָשה

 

  

  
  דקות) 10( קליטת עליה :סיפור – 2 'פעילות מס

הקשיים של העולים,  . במהלך הסיפור יודגשו)1 מס' המורה תספר את הסיפור על קליטת עליה (נספח
  במה אנחנו יכולים לעזור להם.יהיה ניתן לברר ו

  
  דקות) 35(גם אני רוצה לעזור  :ניסוי ושיחה – 3 'פעילות מס

לגשת  תבקשיתלמיד מתנדב  :תתבצע ההמחשה הבאה בכדי להדגים ולהפנים את הקושי של העולים,
עורי בית, יהמורה תגיד בשקט לתלמיד שעליו לגשת ולהזמין חבר לבוא היום לביתו ולהכין עמו ש ;למורה

לאחר אך לצורך ביצוע משימה זו הוא אינו רשאי לדבר אלא רק להשתמש בשתי מילים: אני, בית. 
  י היכולת שלו להסביר את עצמו.התלמיד ישתף את חבריו בהרגשת התסכול שחווה עקב אההתנסות, 

את אחת  האצבעדד ביניהם ולצחקק. המורה תשים על לאחר מכן, המורה תבקש משני מתנדבים להסתו
  הדמויות ותספר לכיתה מה היא מרגישה, כאשר השפה אינה מובנת.

 רתבעזהמורה,  ניסוי נוסף: המורה תבקש משני תלמידים להעלות חוויות מביקורים אצל קרובי משפחה.
  , תספר מהי ההרגשה כאשר רוב בני המשפחה הרחבה נמצאים עדיין בחוץ לארץ.העל אצבעשהבובה 

כיתה לשחק במשחקים מסוימים בהפסקה: ב הםאת חברישיזמינו משני מתנדבים נוספים המורה תבקש 
כאשר התרבות, שמות "שלוש מקלות", וכדו'. המורה (עם בובת האצבע) תסביר מה היא מרגישה 

  כלל לא מוכרים.ים וכו' המשחק



  ניתן לחזור על הפעילות מספר פעמים בכדי לחדד את המסר.

: בדידות, קושי בהשתלבות בעבודה, תרבות שונה, םהקשיים של העולי , יסוכמובעזרת התלמידים
מנהגים שונים, חוסר הבנה וחוסר יכולת דיבור של השפה, התנתקות מהעבר, התנתקות מחברים, עזיבת 

  י המוכר לטובת מרחב זר ומנוכר, ועוד.המרחב הפרט

תשובות המורה תציג שאלה לתלמידים: כולנו רוצים לעזור לעולה החדש, אז כיצד אפשר לעזור? 
  על הלוח. יירשמוהתלמידים 

וידביקו אותם בהתאמה לשאלות של נטלי  נספחים)החוברת מהם יגזרו איורים ( .התלמידים יעזרו לנטלי
  .עבודה)החוברת (ב

  
  דקות) 10( ליטת עליהק :שיר –ם סיכו

  ילמדו את השיר וישירו יחדיו (חוברת עבודה). צורף בתקליטור),התלמידים יאזינו לשיר 'קיבוץ גלויות' (מ

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  תקליטור עם השיר קיבוץ גלויות

  

  

 נספחים  

  

  סיפור קליטת עליה – 1נספח 

  חו את השער" לכיתה ג'מאת נירה הראל, מתוך "פת –ורי גוד זה טוב מאד 

בלי ואדון בלי אינם יודעים עברית. הם מדברים רק אנגלית. הם עולים חדשים. לשניהם משקפיים  רתגב
  ושערות שיבה. ילדים אין להם, אבל יש להם כלב ענק.

ילדי הבית אינם אוהבים את גברת בלי ואת אדון בלי. אולי מפני ששניהם שונים משאר דיירי הבית. 
נם אוהבים אותם, אבל הם סקרנים לדעת מה עושים האדון והגברת המשונים בדירה שלהם. הילדים אי

  הם שקטים כאלה, אפילו הכלב הענק שלהם אינו נובח. מה קורה שם מעבר לדלת?

  השקט מעורר סקרנות אצל הילדים, וגם מעט פחד.

  עד שיום אחד אחרי צהרים קרה משהו.

דש של אמיר. וכך התנהל המשחק: כולם הסתדרו במעגל ואמיר הילדים התאספו בחצר ושיחקו בכדור הח
עמד באמצע. הוא זרק להם את הכדור, והם החזירו לו לפי הסדר. מאמיר ליעל ובחזרה, מאמיר לתמי 
ובחזרה, מאמיר לאסף ובחזרה, מאמיר לאסנת ו... במקום לחזור, התרומם הכדור, ונכנס למרפסת של 

  משפחת בלי.

  הילדים נבהלו. ,ת?""אוי! אסנת, מה עשי

  "את תחזירי לי כזה כדור בדיוק", אמר אמיר ובעיניו עמדו דמעות. "לא אכפת לי!"

  אמיר אהב את הכדור החדש שלו.



  "."אל תבכה", אמרה לו אסנת. "אני אביא לך את הכדור, אני עולה אליהם

  הילדים הסתכלו בה ולא האמינו: "את הולכת לשם? את לא מפחדת?"

? אף אחד לא יאכל אותי", ענתה אסנת בצחוק. אבל הלב שלה ָּפַעם כמו קטר של רכבת. "ממה יש לפחד
לאט לאט עלתה אסנת במדרגות, וכל הילדים הסתכלו בה מלמטה. עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד שתיים, 
והנה הדלת. מקרוב נראה העניין מפחיד באמת. מי יודע מה מחכה לה מעבר לדלת? ובכלל, איך תדבר עם 

נשים שאינם מדברים עברית? לרגע חשבה אסנת לוותר על הרעיון ולשוב לחצר, הרי אמא יכולה לבקש א
את הכדור במקומה! אמא יודעת אנגלית! אך כשראתה שהילדים מתבוננים בה, נשמה עמוקות, ספרה 

  בלב עד שלוש וצלצלה בפעמון.

  בפנים. –גרה, ואסנת הדלת נפתחה מיד, אבל לפני שהילדים הספיקו לראות משהו, היא נס

  "היא נכנסה!"

  "היא בפנים!"

  "מסכנה!"

  "לא יפה שלא נכנסנו גם!"

  כל ילד אמר משהו אחר. הם התישבו בכניסה וחיכו.

הזמן חלף לאטו, הילדים דאגו. דוד, שכבר היה לו שעון, אמר: "עברה רבע שעה מאז שאסנת נכנסה 
  אליהם".

  "אולי קרה לה משהו?" אמר קובי.

  " אמר רוני."בטח קרה

  מא" אמרה תמי."אני רוצה לא

  סוכריות. –הכדור של אמיר, ובידה השניה  –בידה  . הם ראו את אסנת.פתאום נפתחה הדלת

  "הכל בשבילנו! תראו כמה הרבה!" אמרה אסנת.

  הילדים קמו והתחילו לשאול אותה המון שאלות.

לילדים שלגברת בלי קוראים מרגלית בהתחלה, במקום לענות, אסנת רק צחקה, ורק אחר כך היא סיפרה 
  ולאדון בלי קוראים אריה והם מאד נחמדים ויש להם גלידה מאד טעימה.

  גילתה להם. ,"יש להם באמריקה נכדה שקוראים לה רלי"

  "הם סיפרו לך? באמת? אבל איך? הרי הם לא מדברים עברית!" שאלו כולם.

ר כך התחלתי להבין, והם גם לימדו אותי קצת אסנת הסבירה: "בהתחלה באמת לא הבנתי כלום, אבל אח
  ".אנגלית

  "נו, נשמע, תגידי משהו!" אמרו הילדים.

  "ילדה באנגלית זה 'גרל' וילד זה 'בוי' ושלום זה..." .אמרה אסנת ,"טוב, אז תשמעו"

  "זה 'גודביי'", אמר אסף "את זה גם אני יודע!"

  אמרה אסנת. ,"ומחר אני אלמד עוד מילים"

  לכי לשם?" שאל אמיר."גם מחר ת

  "כן, הם הזמינו אותי לבוא כל יום", אמרה אסנת.

  אמר אסף. ,"אז אולי אני יכול לבוא איתך מחר? גם אני רוצה ללמוד אנגלית"



  אמרה יעל. ,"גם אני רוצה! יש לי עצמות בשביל הכלב שלהם"

  "גם אני!", "גם אני!"

  "."מחר נלך כולנו ."בסדר", אמרה אסנת

  מו שמרגלית בלי אומרת: "זה ורי גוד", כלומר טוב מאד.וכך היה. וכ

  

  



  4יחידה 
 אור ודור מספרים על ידידות

  

  

  מהלך השיעור

  דקות) / מליאה 5( בית הבובות -פתיחה 

  אור: משהו מטריד אותך, דור?

המפתחות החדש דור: כן. יניב אמר שהוא לא יסכים להיות חבר שלי אם לא אתן לו את מחזיק 

  שלי.

  אור: ונתת לו?

  דור: לא. ועכשיו הוא לא יסכים להיות חבר שלי...

אור (פונה לתלמידי הכיתה): מה אתם אומרים על כך? אולי היה טוב יותר אילו דור היה נותן 

  ליניב את מחזיק המפתחות?

מתבסס על ויתפתח דיון הלגבי הסיטואציה שעלתה בבית הבובות,  דעתםהתלמידים ישמיעו את 

  מיהו חבר אמיתי? כיצד נזהה מי מבין חברינו הוא באמת ידיד שלנו? השאלה,

  הדיון יסוכם: היום נלמד על ידידות אמת, מתוך תקווה שנבין ביחד כיצד יש להתנהג אל החברים.

  

 דקות) / מליאה, יחידני 20(תכונות המאפיינות חבר טוב  - 1 'פעילות מס

  טוב? מיהו חבר טוב בעיניכם? כיצד הוא מתנהג? אילו תכונות לדעתכם יש בחבר

בחוברת העבודה ישנה טבלה המחולקת לחלקים שונים. בכל חלק כתובה תכונה אחת. התלמידים 

חברות טובה, ובאופן זה תתקבל בבהם מופיעות התכונות החשובות לדעתם שיצבעו את החלקים 

  צרות עבור חלק מן התכונות. המילה: הלל. התלמידים יתבקשו לציין (בעל פה) דוגמאות ק

ב התכונות שמתאימות לחברות אמת: יחס טוב, סבלנות, ותרנות, הקשבה, התחשבות, עזרה, טּו

  לב, נתינה, סלחנות, אמת.

התכונות שלא מתאימות לחברות אמת: כעס, שנאה, נקמנות, רוע לב, עצבנות, זלזול, קנאה, 

  תחרות, שקר.

  

את המילה הלל, המורה תספר: הלל הזקן חי לפני שנים רבות, לאחר שהתלמידים יבחינו כי קיבלו 

רבים  , ולימד אותנו בהתנהגותו כיצד להתייחס לחברים. ישנם סיפוריםמאדהוא היה אדם חכם 

  מרה שאמר.א כירעליו, אבל הפעם אנו נ

  

  דקות) / מליאה 15(התנהגות מתאימה לחבר טוב  - 2 'פעילות מס

  המורה תכתוב על הלוח:

__  __     __ __ __ __     __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __    __ __ __ __    __ __  

   :מרה החסרה בעזרת משחק ניחושכעת על התלמידים לגלות את הא

מרה. כשיגידו אות שמופיעה, המורה תכתוב את האות ים ינחשו אילו אותיות מופיעות באהתלמיד

 אינהיעה יותר מפעם אחת), ואם האות במקום המתאים (או בכמה מקומות, אם האות מופ



תתחיל לצייר ציור של כדי שלא יחזרו עליה פעם נוספת, ו תוב אותה בצד הלוחמופיעה, המורה תכ

  עצוב. "סמיילי"נוצר  - פעמים  7. אם התלמידים טעו ניםבכל טעות, תוסיף המורה פרט לפ פנים:

  פה הפוך= בוכה.)גבות, אף,  2עיניים,  2נוצר מעיגול,  העצוב "סמיילי"(ה

  ".ַאל ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֵבְר –ה ֶׁשָּׂשנּוא ָעֶלי מָ מרה החסרה: "הא

  מקום המתאים בחוברת.למרה התלמידים יעתיקו את הא

  מרה. התלמידים יתנו דוגמאות מחייהם.יתנהל שיח קצר אודות הא

          

  דקות) / מליאה 20( משוב יישומי על ידיד אמיתי - 3 'פעילות מס

 ;כפיים עליהם למחוא –מסופר בו על ידיד אמיתי מזהים שהתלמידים ורה תקריא משפט. אם המ

המורה במהלך הפעילות  ברגליים. עליהם לרקוע –מסופר בו על ידיד שאינו אמיתי מזהים שאם 

או לא. בדרך כלל, אם  ,אם אני רוצה שכך יתנהגו אלייה לקריטריון: תדגיש שיש לשים לב

  תי, גם אני ארצה שיתנהגו אליי כך, וכן להפך.היא של ידיד אמי ההתנהגות המתוארת

  המשפטים:

 ואשחק איתך במשחק החדש שלי. בוא אלי אחרי הצהריים 

  ד אחר.אחשחק רק איתי, ואל תהיה חבר של אף  

 .את יכולה להשתמש בצבעים שלי בשביל מה שאת צריכה 

  מאדאני לא רוצה לתת לך מהממתק שלי, כי יישאר לי מעט. 

 .אעזור לך בשמחה להכין את שיעורי הבית שלך 

 אני אעזור לך לשמור!ודעת שאת צריכה לשמור על אחותך הקטנהאני י . 

 .טוב שהרבצת לו בגלל שהוא לקח לך דברים בלי רשות 

 בכלל לא מציירים...ממילא הם  .אני נותן לך במתנה את הטושים האלו 

 שלך ואת הממתקים שלך. ים החדשיםאני אהיה חבר שלך אם תיתן לי את הצבע 

  

הגיב שפוט ולי הכיתה יהיה לתלמיד, ועל משלהם באופן הנ"ל יוזמנו תלמידים שיגידו משפטים

  כפי שהגיבו למשפטי המורה.

  

  דקות) / מליאה, יחידני 30( 4 'פעילות מס

בחוברת העבודה. מתוך הפה של חלק מהדמויות יוצאת בועה התלמידים יעיינו בשלושה איורים 

המורה תספר שלושה סיפורים. בסיום כל סיפור, התלמידים יזהו את האיור המתאים  ריקה.

  לסיפור, יתייחסו למה שרואים באיור, ויכתבו בכל בועה משפט אחד שאומרת הדמות המאוירת.

  : 1סיפור 

  (על פי הקלטת: הלו מי שם? של ש"ק ול"פ)

הגיע לבקר אותו, שיחק איתו על כך שרועי  מאדשמח רועי הגיע לבקר את חברו שלום. שלום 

  בהרבה משחקים, והיה להם נעים ביחד.

  כשסיימו לשחק, אמר רועי לשלום: עכשיו אני מחכה שאתה תכבד אותי בממתקים!



  , והוא לא ידע מה יש בבית. הלכה לנוחלכבד את רועי, אבל אמא שלו  מאדשלום רצה 

  מה הייתם עושים במקום שלום?עצירה לשאלה: 

והוא אינו יודע מה יש בבית, אבל רועי  נחהשלום רצה להגיד לרועי שאמא שלו  המשך הסיפור:

  אמר: אם אתה לא נותן לי ממתקים, אני לא חבר שלך!

  שלום ניגש לארון, ובדיוק אז אמא התעוררה ונכנסה למטבח.

  מה עשה רועי? מה עשה שלום? מה אמרה אמא?שאלות למחשבה: 

  .על פי השערתםהתלמידים ימלאו את הבועות הריקות 

  כך? התלמידים יכתבו המשך אפשרי בשתי שורות ריקות שמופיעות מתחת לאיור.-מה קרה אחר

  

  :2סיפור 

  (על פי הספר: הסוד שהתגלה למיכאל)

שחברים באים אליו הביתה ומשחקים איתו. לאלעד היו הרבה משחקים. יום  מאדאהב אלעד 

  , אלון.אחד, אחר הצהריים, הגיע לבקר את אלעד חבר שלו

נהנו ביחד, אך כאשר אלון רצה לשחק במכונית המשטרה של אלעד, אלעד לא  מאדבהתחלה הם 

  נתן לו אותה. היה לו חבל עליה.

  מה אמר אלעד לאלון? מה ענה אלון לאלעד?שאלות למחשבה: 

  .על פי השערתםהתלמידים ימלאו את הבועות הריקות 

  בשתי שורות ריקות שמופיעות מתחת לאיור.כך? התלמידים יכתבו המשך אפשרי -מה קרה אחר

  

  :3סיפור 

  (על פי התקליטור : שלום כיתה א' מאת מ"פ)

. היא קיבלה אותם מסבתא שלה ליום הולדתה השביעי. היא שמרה מאדלרחל היו צבעים יפים 

  עליהם, והשתמשה בהם רק לפעמים. 

משימה לצבוע את הקשת  פעם אחת, בשיעור מדעים, המורה לימדה על הקשת, ונתנה לתלמידים

  שבדף בצבעי הקשת. 

תמיד גילו זו  לרחל היתה חברה טובה ששמה יעל. הן היו משחקות הרבה ביחד, ואת הסודות שלהן

ליעל צבעים. יעל ביקשה מרחל: אני רוצה להשתמש בצבעים שלך לא היו  לזו. באותו השיעור

  לא הסכימה.אבל רחל  בבקשה.

  ? רחלדעתכם יעל? מה היא אמרה לרחל? מה ענתה על כך איך הרגישה לשאלות למחשבה:  

  .על פי השערתםהתלמידים ימלאו את הבועות הריקות 

  כך? התלמידים יכתבו המשך אפשרי בשתי שורות ריקות שמופיעות מתחת לאיור.-מה קרה אחר

  

התלמידים יתבקשו לנסח משפט המסכם מהו חבר טוב. במקביל, המורה תציע את  :לסיכום

  ם שלה (המורה תכתוב אותם על הלוח ללא המילים המסומנות בקו):המשפטי

  .לקבל, ולא רק לתת חבר טוב יודע 

  .על עצמו, ולא רק על השניחבר טוב חושב 



  .את עצמו, ולא רק את השניחבר טוב מבין 

המילים המתאימות מתוך מחסן  על ידי בחירת התלמידים ינסו להשלים את המשפטים בחוברת

  המשפטים שעל הלוח. יושלמו ,בעזרת התלמידיםמכן,  המילים. לאחר

  ויסוכם: אם אנחנו נלמד להיות חברים טובים באמת, נזכה לקבל התנהגות דומה גם כלפינו.

  

  .)1 מס' אסיף (נספח-של שלומית כהן "חבר חדש"המורה תקריא את השיר 

  כיצד מתחילים ליצור קשרי ידידות? תעלה שאלה לדיון: ,לאחר קריאת השיר

  התלמידים יעלו השערות והצעות.

  

  נספחים

  אסיף-שלומית כהן/ מאת  ׁשדָ ר חָ בֵ חָ  - 1 מס' נספח

  

  .ׁשדָ ר חָ בֵ ם חָ ה עִ תָ יְ ּבַ י הַ ִּת ְר זַ חָ 

  :ׁשּגַ א נִ י הּולַ ב, אֵ חוֹ ְר ּבָ  נּוְׁש ּגַ פְ נִ 

  !"ׁשדָ ר חָ ּוּדי ּכַ לִ  ׁשק? יֵ חֵ ׂשַ ה לְ צֶ ה רוֹ ָּת "אַ 

  

  .ׁשָר גְ ִּמ ּבַ  נּוְק חַ ִׂש 

  ר,א ּגָ ה הּויפֹ י אֵ ה לִ ָאְר א הֶ הּו

  ר,י ּגָ נִ ה אֲ יפֹ אֵ  י לוֹ יִת אֵ ְר י הֶ נִ אֲ 

  ק?"רֹ ְׁש לִ  עַ דֵ ה יוֹ ָּת י: "אַ ִּת לְ ַאׁשָ וְ 

  ית.ִּת ִמ ה אֲ יָק ִר ק ְׁש ַר א ׁשָ הּווְ 

  ק."רֹ ְׁש י ִּת ִּת ק ִא חֵ ׂשַ ה לְ צֶ ְר ִּת ׁשֶ יד ּכְ ִמ "ָּת 

  ק.חֹ צְ לִ  נּולְ חַ ְת ִה  ינּונֵ ְׁש ּו

  .נּוְד ַר פְ נִ ם וְ וֹ לׁשָ  נּוְר מַ ך ָאר ּכָ חַ ַא

  

  ר,חוֹ ָאלְ  אׁשרֹ ת הָ י אֶ ִּת בְ בַ סוֹ 

  ר.חוֹ ָאלְ  אׁשרֹ ת הָ ב אֶ בֵ סוֹ א ְמ ם הּוּגַ י ׁשֶ יִת ִא ָר 

  ר.צֵ חָ לֶ  נּוְר זַ חָ 

  

  ר,הֵ א ִמ א י, הּוִּת ְר הַ א ִמ י נִ אֲ 

  ר...ּבֵ דַ לְ ר ּוּבֵ דַ לְ  נּוכְ ׁשַ ְמ ִה 

  

  
  אור ודור מקדימים שלום - 5יחידה 

  

  



 מטרה  

  

  שלום ככלי לקירוב לבבות.יבות של אמירת הפנמת החש§ 

  

  

 מהלך השיעור  

  
  / מליאה דקות) 10( משחק הרגשות -פתיחה 

ת ות הבעות בעליושל דמו ותזוג תלמידים שיישבו אחד מול השני. לאחד מהם המורה תראה תמונ יוזמן
שר התלמיד התלמיד יתבקש לחקות את מה שהוא רואה, כאבכל פעם . ימיםמסוי ותרגש ותפנים המביע

הבעות הפנים יהיו: עצב, כעס, פחד,  השני, אשר לא ראה את התמונה, יצטרך לומר מה הוא מרגיש.
   מה הרגיש התלמיד השני? תמיהה, אכזבה, חיוך. החיוך יהיה האחרון.

כאשר מגבירים סביבנו  זה נעים לנו, זה עושה לנו טוב בלב וזה מאחד אותנו. –כשמחייכים אלינו יסוכם: 
  זה יוצר אוירה נעימה. –ת חיוביים רגשו

: כל התמונות בצד אחד ותמונת החיוך בצד שבהן הביט התלמידאת התמונות על הלוח המורה תתלה 
  השני. 

איך אנחנו יכולים לגרום לכך  תן להגביר רגשות חיוביים סביבנו?כיצד ניכעת יוצגו שאלות לתלמידים: 
  סביב תמונת החיוך.יירשמו  שיתנו התלמידים שאנשים ירגישו נעים ונוח בחברתנו? התשובות

  אוירה חיובית. סביבנו את הסובבים אותנו, אנו משרים  יש להוביל למסקנה: כאשר אנו מברכים בשלום

  

  דקות) 10( הוי מקדים בשלום"" :פתגם – 1 'פעילות מס

ותסביר שזהו פתגם  ,ל ָאָדם"משנה "ֱהֵוי ַמְקִּדים ִּבְׁשלֹום ּכָ פתגם הלקוח מן ההמורה תכתוב על הלוח את ה
  מן המסורת היהודית.

ותשאל: מדוע יש להקדים שלום? למה לא  "ַמְקִּדים"תקיף בעיגול את המילה תסביר את הפתגם, המורה 
  שלום קודם?לנו לחכות שהשני יאמר 

מן  –התלמיד יתבקש לחייך אל המראה  ותזמין תלמיד להתנסות: ,מראה קטנהלתלמידים  ציגהמורה ת
  מן המראה מתקבלת אדישות בחזרה.  –התלמיד יהיה אדיש  ;ראה מתקבל חיוך בחזרההמ

שזו תהיה לכך אנשים דומה למראה: מי שמקדים ומחייך ואומר "שלום", גורם ויוסבר: הקשר בין 
  ובה שתחזור אליו.גהת

  ויצבעו. ,לום כל אדם"את האמרה "הוי מקדים בשבחוברת העבודה התלמידים ישלימו 

  

  דקות) 35( מעגלי השלום :סיפור – 2 'מס פעילות

לאחר כל שלב  רגעים) ותעצור למשך מספר 1מס'  המורה תקריא את הסיפור מעגלי השלום (נספח
 שלם וכיס יתקייםהקריאה לאחר  בסיפור, לצורך תליית תמונות הדמויות על הלוח בצורה מעגלית.

   תוסיף חיצים בין הדמויות.המורה ו ,הסיפור

 טוב איחולים, מצב רוח יוסבר:ו .)וילוקס וילר ארל(והעולם יצחק עימך"  ,הפתגם "צחק וצגלתלמידים י
 ותומכת מחויכת ,חיובית סביבה אדם יוצר חיוך או הבעת פנים טובה, על ידי. ושמחה הם דבר מדבק

  ).2הרחבה בנושא בנספח מס' (



סופר עליו ה למעגל האיחולים שאת מעגל האיחולים האישי שלו בדומבחוברת העבודה ישלים  תלמידכל 
  מופיע על הלוח. למשל: היום, כשאבוא הביתה, אברך את... והיא את...שבסיפור ו

  להציג את אשר השלימו בחוברת.יתבקשו מספר תלמידים 

  עבודה).החוברת במעל הרגשות ( )נספחיםהחוברת מלאחר מכן ידביקו את הפרצופים (

  

  דקות) 25(מעגל השלום הכיתתי  – 3 'פעילות מס

ן אמרו חכמינו: טוב המלבין שיניים לחברו יותר מ –על הפסוק "וְלֶבן ִׁשַּנִים ֵמָחָלב" (בראשית מט, יב) 
משקהו חלב. כלומר, מי שמחייך לחברו ומראה לו את שיניו בחיוכו, טוב יותר ממי שנותן לחבר לשתות ה

  תת לו מתנה.לתת הרגשה טובה לזולת מאשר ליותר במילים אחרות: חשוב וחלב. 

(אפשר לקיים את ההפעלה גם כשהתלמידים יושבים  בצורת מעגליתבקשו לעמוד ולהפעלה: התלמידים 
אם נשאר כל תלמיד יברך את העומד לימינו בברכת "שלום" או "בוקר טוב" בחיוך. . לפי סדר המקומות)

יא לחברו על תכונה יחמ תלמידכל בסיבוב השני  :ושלישי סיבוב שניאפשר להמשיך גם ל ,מספיק זמן
טובה או מעשה טוב. בסיבוב השלישי כל אחד יאחל לחברו איחול נעים. יש להדגיש לתלמידים שעליהם 

  לשלוף את האמירה מיד ללא היסוס וללא זמן מחשבה רב.

  

  בית הבובות 

  : סליחה, אני ממש מצטערת,אור

  מאד לא נעים לי.

  למה?

  אני ממש מאחרת.הפעם 

  להקדים כל כך רציתי גם היום

  ולומר שלום לכל הילדים.

  לפתוח בחיוך על השפתיים

  ולאחל ברכת "שלום",

  הצלחה וטוב עד השמים!

  : אני מקווה שתקבלו את ההתנצלות.דור

  זו הייתה ממש טעות!

  מאחלים לכולם יום לימודים מוצלח,

  לכם תזרח!ושתמיד ההצלחה 

  שתאיר לכם הדרך,

   –אז, בכל הכבוד 

  !אדמשיהיה לכם יום טוב 

  תמיד נקפיד, מהיום,

  להאיר פנים, ובחיוך לומר שלום!

  



  דקות) 20( "שלום וברכה נאחל לסביבה" :יצירה – 4 'פעילות מס

  .)3 מס' התלמידים יצרו בנושא השלום (אביזר

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  )220010( פרצופים המביעים: עצב, כעס, פחד, תמיהה, אכזבה, חיוך איורי. 1

  )220009( חייך, חנווני, זקנה, זקן, רוקח, מורה: ילד מאיורים. 2

  . אביזרים ליצירה (פירוט בקובץ יצירות)3

  

  

  נספחים  

  
  השלום מעגלי :סיפור – 1 'מס נספח

במכולת עמד החנווני קצר רוח וזועם. שעת בוקר לחוצה מאד עתה. קהל לקוחותיו ממהר והתור רק 
  מתארך מרגע לרגע.

חשב בכעס בתוך תוכו. סבלנותו עמדה  –זקנה זו זמן לשאול שאלות"  "בדיוק עכשיו מצאה לה אישה
  לפקוע. "כנראה יש לה עודף זמן..."

  "שלום, בוקר טוב", שמע לפתע קול נעים ונחמד.

הרים בעל המכולת בפליאה את ראשו מעל הקופה: מיהו בעל הקול הנעים שמברכו בלבביות? היה זה רועי 
  שנכנס למכולת כשחיוך על פניו.

  ענה לו החנווני בחיוך. חיוכו של רועי כמו המיס ומחה את הבעתו הנרגזת ועצבנותו נעלמה. –"בוקר אור" 

  פנה הוא לזקנה ושאלה בסבלנות: "כן בבקשה, מה רצונך?"

  הזקנה, מופתעת משינוי מצב רוחו של החנווני, הזדרזה לסיים את קנייתה ויצאה מהחנות בשמחה.

שמח  סבלן. דבר ממש נדיר במקומותינו".סוף פגשתי בחנווני עסוק אך בביתה סיפרה לבעלה: "סוף, 
  בעלה הזקן בשמחתה, וחיוך עלה על פניו.

באותו יום, בעלה של אותה זקנה לא חש בטוב, ועל כן היה צריך ללכת למרפאה. הוא לא אהב ללכת לשם, 
ה מחמיץ פנים וזועף. אבל, כי הרוקח שהיה מגיש לו את התרופות לא היה אדם נחמד ולעיתים קרובות הי

  היום נכנס הזקן לבית המרקחת בבנין המרפאה ובחיוך גדול בירך את הרוקח בברכת "שלום ובוקר טוב!"

  ואז התרחש דבר מה מוזר: הרוקח, אשר ראה אותו מחייך, חייך גם הוא אליו ואף בירכו "בוקר מצוין!"

  "היום אתה מרגיש טוב, הא?" שאל הרוקח בחביבות.

  מצמץ בעיניו ועמד נדהם: הזהו הרוקח חמוץ הפנים? כמה יפה הוא נראה בחיוכו.הזקן 

"ברוך ה', התאוששתי מעט", ענה לו בשמחה וקיבל את מנת התרופות שלו. הזקן הודה לרוקח ויצא משם 
  בנחת. 



ב"שלום  הבתור. הרוקח בירכ ההבא האל הדלפק הלקוח החיוכו של הרוקח לא מש מעל פניו גם כשניגש
  וקר טוב", ושאל: "במה אוכל לעזור?"וב

ואילצו  מאדבימים האחרונים, והיום התגברו  ההמורה של רועי. כאבי ראש איומים תקפו אות וה זתהי
  לעזוב את בית הספר באמצע יום הלימודים. האות

בעצב לרוקח "אך לא הצלחתי להתרכז. התלמידים הרגישו שאיני  ה"שני שיעורים לימדתי הבוקר" שח
  טוב..." ה, השיעור היה מיגע, כך זה כשמורה לא מרגישאיתם

  זה יעבור" ענה הרוקח בקול מרגיע ובחיוך. גבירתי,כל כך  י"אל תצטער

ה המורה תיותר ". הודטוב : "הוא צודק, אקח כדור המטפל בכאבי ראש וארגיש הגם המורה וחשב כהחיי
  מהמרפאה. הלרוקח ויצא

לחזור  הדבר מה חשוב בחדר המורים בבית הספר והחליט הכחהמורה כי ש המהמרפאה, נזכר הכשיצא
מראה הכאוב של המורה הרועי. רועי זכר היטב את  הבמסדרון, חלף על פני כתמהל הולקחתו. בעוד

: ה. רועי ניגש אל המורה ובירככתא מחייילבית הספר כשה השב הבשעות הבוקר ולכן התפלא לראות אות
  "מה שלומך המורה? יותר טוב?"

  ה המורה: "יותר טוב, ותודה שאתה מתעניין!" תענ

  שניהם חייכו אחד לשני.

 פלא". רועי לא ידע כי בזכותוכשהגיע הביתה מבית הספר, סיפר רועי באושר לאימו: "אמא, היה לי יום נ
שרשרת ארוכה של ברכות, איחולים וחיוכים עברה  היה היום יום הרבה יותר טוב לאנשים רבים נוספים:

  ובסוף חזרה אליו. –ווני, לזקנה, לבעלה, לרוקח, למורה ממנו לחנ

  

  העשרה למורה /צחוק ה – 2 מס' נספח

 הרוח מצב ולכן, מדבק פיזיולוגי מנגנון הוא הצחוק). וילוקס וילר ארל(" עימך יצחק והעולם ,צחק"
 חיובית סביבה עצמכם עבור יוצרים אתם למעשה כך. באדם אותו תפגשו גם ידבק שלכם המרומם
 ,לשניכם המשותף אחד משהו לפחות השני ולצד לכם מספק הצחוק, כן כמו. ותומכת מחויכת ואווירה
  .בה" לדבר" ויכולים מבינים ששניכם" שפה" והוא היות

 היות, הלבבות בין מקרב הצחוק ).בורג יקטורו(", אנשים שני בין ביותר הקצר המרחק הוא הצחוק"
 מהווה הצחוק, כלומר. עימו להזדהות יכולים כולם ולכן ,אנוש בן לכ אצל הקיים טבעי מנגנון והוא

  .ולאום דת, מין, גיל הבדלי :לחיים שונות וגישות דעות בין הבדלים על המגשר" בטוח מקום"

  



  6יחידה 
   בכל מקרה, ננסה לחשוב טוב על הזולת

  

  

 מטרות  

  

  הבנת הערך של חשיבה חיובית על הזולת;§ 

  גם כאשר זה לא קל. –זכות  פיתוח היכולת לדון לכף§ 

  

  

 מהלך השיעור  

  
  דקות) 10( פתיחה

  (יושבת בוכה): אור

  עצובה! מאד אני

  אני כבר ממש מאוכזבת.

  בלב אני מרגישה שקיבלתי מכה.

  רציתי לצאת לקניות,

  לבקר בכמה חנויות.

  הייתה לי תוכנית נפלאה:

  לקנות מתנה לשכנה!

   –אבל 

  ע,סיכמתי עם חברה להיפגש כאן בארב

  והיא לא מגיעה.

  חלפה כבר חצי שעה,

  אותה.לא רואה עוד ואני 

  אני כל כך עצובה.

  תמיד זה קורה לה!

  בכלל,

  אי אפשר איתה לקבוע

  שום תוכנית.

  לא רוצה כזו חברה



  לא אחראית, משאירה אותי לבד,

  עומדת בפינת הרחוב ומרגישה כך "בצד".

  תמיד זה קורה לה,

  כזאת מכעיסה!

  לא כל כך אוהבת אותה.ובכלל, אני כבר 

  ואני בכלל לא רוצה להיות לה חברה...

  

  האם קרה לכם מקרה דומה? מה הרגשתם? תלמידים: מה מרגישה אור?שאלות ל

  : תסכול, אכזבה, עצב, כעס וכדו'.על גבי הלוח יירשמו כל הרגשות השליליים שהעלו התלמידים

  

  דקות) 20( זכות וחובה – 1 'פעילות מס

יתה כרזה בצורת מאזניים. הכרזה תהיה מחוברת ע"י סיכה מתפצלת כך שתהיה שליטה המורה תציג לכ
על כפות המאזניים. המורה תצמיד את הכרזה אל הלוח ותכתוב על הלוח לצד כף מאזניים אחת רשימה 

תוך כדי כך יצויין כי אלו נקודות לחובתו של הזולת. . שעלו מהמונולוג של אורובה כל הרגשות השליליים 
  רגשות שליליים, המאשימים ומחייבים את החברה.  לומר, אלהכ

  כעת נחזור אל בית הבובות:

  דור מגיע בריצה ורואה את אור עצובה.

  מה קרה? למה את כל כך עצובה? דור:

  ווים.אור מספרת את הסיפור עם כל הרגשות הנל

על המצב קצת אחרת:  בעדינות להסתכללאור דור מהסס וחושב. הוא מגלה הזדהות עם הכאב אך מציע 
  מאד לבוא אבל היא ממש לא יכולה, וכן הלאה.רוצה אולי קרה לחברה משהו? אולי היא 

אור חושבת ומבינה. היא מתחילה להשמיע נימת רחמים על חברתה... לבסוף היא מגיעה למסקנה: אני 
  בעצם כן אוהבת אותה, אני רוצה להיות חברה שלה...

  

  מה מרגישה עכשיו אור? להיות שקרה? למה החברה לא באה?ילדים, מה יכול  יתפתח שיח:

כעת המורה תכתוב על הלוח, לצד הכף השניה של המאזניים, את כל הרגשות החיוביים: הבנה, הזדהות, 
חיוביים. מה הם גורמים לנו לחשוב על הם רחמים, אהבה, קבלה וכדו'. המורה תציין כי רגשות אלו 

  .זולתנובאנו מנסים למצוא נקודות זכות בעזרת המילים האלה שם. אינו אשהוא  טוב,? שהוא זולתה

 זולתאפשר לחשוב על ה –בעזרת המאזניים: ראינו כי יש שני כיווני חשיבה  כל מה שנאמר יסוכם ויוסבר
  דברים טובים, דברי זכות, ואפשר לחשוב דברים שליליים, דברי חובה. 

ובשחור את  ,ד את המשפטים החיוביים (זכות)יצבעו בורושם  ,חוברת העבודהפנו ליים תלמידה
  .)חובה(המשפטים השליליים 

  

  דקות) 10(המחשה והסבר  –מאזניים  – 2 'פעילות מס

  ."לדון לכף זכות"טוי יוהב ,פעילות זו נועדה להמחיש לתלמידים את משמעות המאזניים



שלוש פעמים על השולחן  ), תדפוק3 מס' המורה תתלה על הלוח תמונה של אדם מחזיק שטר כסף (אביזר
: "כאן בית המשפט. אדם זה הואשם בגניבה של מאה שקלים. כעת נשמע את העדים נמוךותאמר בקול 

. בבקשה, נשמע לל אינו הגנב, ואז הוא זוכה בכסףונדון האם הוא אכן חייב להחזיר את הכסף, או שהוא כ
  את העד הראשון".

תלמיד יסביר כי ). ה4 מס' (אביזר כתוב בפתק "חובה"להציג את מה ש תבקשי, ויוזמן יםתלמידאחד ה
  ...הוא פזל לעבר ארנקווכשחברו נרדם האיש כשנסע ברכבת עם חברו,  הוא ראה את

 ד הראשון, האם האיש זכאי או חייב. על פי דבריהם המורה תטהלפי דברי הע התלמידים יתבקשו לפסוק,
  את כף המאזניים לחובה.

 התלמיד יסביר כי הוא ראה את וא את הפתק "זכות".לקריתבקש אחר  מידתלכעת נשמע את העד השני. 
 –שוב  התלמידים יתבקשו לפסוק ,האיש ניגש לפקיד הבנק ומקבל ממנו את השטר. בעקבות הדברים

האם האיש זכאי והכסף שלו, או שהוא גנב, וחייב להחזיר את הכסף. המורה תטה את המאזניים לכף 
  זכות.

וכאשר אדם מתנהג  נב, פוגע וכדומה) הוא אשם ונקרא "חייב",מתנהג לא טוב (גוכאשר אדם  ויוסבר:
הוא נקרא 'זכאי'. פעמים רבות אנו שומעים או רואים אדם שמתנהג בצורה ואשם אינו  הוא טוב,

מסוימת, אך איננו יכולים להבין בדיוק את הסיבה להתנהגותו, והאם זה בסדר (כמו למשל כשחברה של 
או שהיא לא יכלה  ואז היא אשמה וחייבת, -בכוונה , לא ידענו אם היא מרגיזה את אור האור לא הגיע

מה לחשוב.  בוחריםו בדרך כלל לא יודעים בוודאות, אנזכאית). כיון שאנו וואז היא לא אשמה  - לבוא
 לחרוץ את יש שתי אפשרויותבו הוא דן וחושב מחשבות על השני. שבית משפט,  מעיןלכל אחד בלב יש 

ואז  ,אפשר לבחור לחשוב שהשני אשם וחייב בדיוק כמו במאזניים. – ה"משפט" שאנו מקיימים
ואפשר לבחור לחשוב שהשני אינו  ,)את כף החובה מאזנייםעזרת המשתמשים בכף חובה (המורה תסמן ב

  . )כף זכות(במאזניים: אשם והוא זכאי 

ומה חושב ומרגיש השני, לכן עלינו לנסות  דםאנו לא יכולים לדעת מה היה קו פעמים רבותכאמור כיון ש
ו: "הוי דן את כל כפי שאמרו לנו חכמינ .אינו אשם במה שקרהששהוא מתנהג טוב,  –לחשוב לזכותו ו

עלינו  הרעיון שנלמד: .המורהיחד עם  מרה מתוך החוברתאת האיקראו התלמידים  האדם לכף זכות".
  זכות שבליבנו. הלהשתמש בכף 

  מנסיונם האישי.מתאימים תלמידים להעלות מקרים אפשר לכעת יש ל

  
  דקות) 25( המאזנים שלי :יצירה ומשחק – 3 'פעילות מס

ויחברו אותם ע"י סיכה מתפצלת. בזמן  הנספחים), יצבעו אותםחוברת מהתלמידים יגזרו את המאזניים (
לצייר על כף התלמידים יכולים  ,מתפצלתהסיכה השהמורה עוזרת לתלמידים לחבר את החלקים עם 

. כמו כן, בזמן זה אפשר להעתיק לכל כף את הרגשות ותעצוב ניםועל הכף השנייה פ ותשמח ניםאחת פ
  שנרשמו בכרזה הגדולה, בעקבות הסיפור של אור.

יוזמן התלמידים ואחד מקרים שונים,  יוצגו בפניהםלאחר שהתלמידים יסיימו את הכנת המאזניים, 
התלמידים יהיה להטות את הכף לפי הרגש שאר . על ה במקרה שיוצגלנסות ולהביע את רגשות הילד/

שהיטה את  תלמידכף חובה.  - או שלילי ,כף זכות - שנוצר בהם מן המקרה, בהתאמה: רגש חיובי
 טה לכיוון החיוביישה תלמידלאחר מכן ו יתבקש להסביר ולתאר את הרגשתו, המאזניים לכיוון שלילי
 ,לכף זכות. אם אף ילד לא בחר בכיוון החיובי במקרה זה כיצד ניתן לדוןלהסביר  (באותו מקרה) יתבקש

  לחשוב באופן חיובי על המקרה.הרווח, למרות הרגש השלילי  ,כיצד ניתן לפתח דיון: אפשר

  :שיוצגו המקרים

  אני מחכה והוא לא בא. .חבר הבטיח לבוא ולשחק איתי אחרי בית הספר. 1

  , והיא מסרבת.לימודיםוכל שהביאה לאני מבקשת מחברתי לתת לי מהא .2

  אמא אמרה שתלך איתי היום לגינה, ובסוף היא אמרה שהיא עסוקה.. 3



ממני, והיא שוב  שאלהצלצלתי אתמול לחברה במיוחד כדי להזכיר לה להביא לי את המחברת שהיא . 4
  שכחה.

  אחי הקטן לקח את מחברתי וקשקש עליה. .5

למקרים ועל הרגשות : יש לנו שליטה על הפרשנות שאנו נותנים את המסר חדדלסיכום, יש להסביר ול
  .החלטה איזו כף להכריעהנלווים. בידינו ה

  

  דקות) 10(לדון לכף זכות  :סיפור – 4 'פעילות מס
תעצור במקומות ו ,על הילד שלא פינה את מקומו באוטובוס לקשישהאת הסיפור המורה תספר 

לאחר שיתברר שהילד  ,ם הסיפורתווהרגשתם כלפי הילד. ב תםים כדי לדון עם התלמידים מה דעהמסומנ
  : יתקיים שיח מסכםנכה,  ואעצמו ה

  תמיד לנסות לדון לכף זכות?מדוע חשוב  איך חשו האנשים שהעירו לילד?

  
  דקות) 10( מלמדים זכות משחק:  - 5 'פעילות מס

לימוד "מופיע  ובפתקים הורודים. בפתקים הלבנים מופיעים מקרים, )3מס' פתק (אביזר  כל תלמיד יקבל
מתאים  "לימוד זכות"ידו תלמיד שיש בידו פתק לבן יקרא את הסיפור, ותלמיד שחושב כי ב. "זכות

  ).2מס' (נספח  יקריא אותו ,למקרה

  
  דקות) 10(באלבום הבובות  קומיקס – 6 'פעילות מס

חוברת בן לכף זכות (סיטואציה שבה יש לדו יםקומיקס המתארבארבעה איורי  ביטוהתלמידים י
כפי שנראה להם. אם  ,עבודה). על התלמידים יהיה לכתוב בתוך הבועות את חילופי הדברים והמחשבותה

המורה יכולה לספר את השתלשלות הסיפור, ובמקרה הצורך אף להכתיב  ,מתקשיםהתלמידים 
  לתלמידים טקסט קצר בהתאם.

  : התמונות (בסוגריים מופיע טקסט מתאים)תיאור 

  )העציץ נשבר וי,נופל ארצה. (א ועציץושבת בחוזקה עורי בית. החלון פתוח, רוח נידור יושב ומכין ש .1

  דור: זה לא אני) צועקת על דור. (אור: למה שברת?; . אור נכנסת לחדר, היא2

  )קרה בגלל הרוח; אור: סליחהזה ור בוכה, מצביע על החלון. (דור: . ד3

  )  מאד חשובזה דור:  . (אור: לדון לכף זכות;לדור. אור מתנצלת ומושיטה את ידה 4

  

  בית הבובות –סיכום 

  : שמענו המון דברים בינתיים,דור

  נוכל לסכם זאת על כף המאזניים?

  : כן!אור

  חשוב מאד –לפני כל מעשה 

  להחליף מחשבה

  ולתרגל כך עוד ועוד.

  אני מתכוונת פשוט 

  טעות. –לראות בדבר מצער 

  כות, לטובה,בכל מקרה, נדון לכף ז



  כך טוב יותר לראות את הסביבה.

  : לא להצטער ולא לחשוב רע,דור

  בטח זה לא נורא.

  ננסה להחליף מחשבה

  באחרת, יותר טובה.

  את המבט, וכשנשנה

  יהיה לנו קל יותר בבת אחת.

  נטה את הכף אל הזכות הטובה

  נאיר וננעים לכל הסביבה!

  : ואם נתאמץ לשלוט במאזנייםאור ודור

  כפליים!כולנו טוב יהיה ל

  

 הכנה ואביזרים  

  

   . סיכות מתפצלות1

  )220011( המורה תחבר לפני השיעור בעזרת סיכה מתפצלת –. כרזה בצורת מאזניים 2

  )230004( קליםשל אדם ובידו שטר של מאה ש איור. 3

  :)230005( כיתובים. דפי 4

  ְׁשָקִלים ֵמָאה ֶׁשל ְׁשָטר לוֹ  ָנַתן ְוַהָּפִקיד ַלַּבְנק ִנְכָנס ָהִאיׁש תאֶ  ָרִאיִתי ַּבֹּבֶקר ַהּיֹום –כיתוב  ,ְזכּות –. כותרת 1

, ִנְרַּדם ֲחֵברוֹ  ִמֵּכן ְלַאַחר. ֲחֵברוֹ  ְלַיד יֹוֵׁשב ָהִאיׁש ֶאת ְוָרִאיִתי ָּבַרֶּכֶבת ָנַסְעִּתי ַהּיֹום –כיתוב  ,חֹוָבה –. כותרת 2
  .ֲחֵברוֹ  ֶׁשל ָהַאְרָנק ְלֵעֶבר לְוִהְסַּתּכֵ  ָּפַזל ַהְּזַמן ָּכל ְוָהִאיׁש

  )230007, 230006( )2 מס' ולימוד זכות (לפי נספח של מקרים כרטיסים 18. 5

  

  

 נספחים  

  

   זכות הוי דן את כל אדם לכףסיפור:  – 1מס' נספח 

 ,אור ודור עלו לאוטובוס שיחזיר אותם מבית הספר הביתה. יחד איתם עלו ילדים רבים ששבו מבית הספר
חלקם חזרו מעבודתם, אחרים עלו אוחזים בידיהם שקיות עמוסות. בסופו של דבר   .נשים רבים אחריםוא

  אנשים וילדים רבים עמדו והצטופפו. היה עמוס; לא נותר מקום ישיבה פנוי. האוטובוס 

ללכת וגם השקיות שבידיה הכבידו עליה. היא  מאדבאחת התחנות עלתה אשה מבוגרת. היה לה קשה 
לא נותר אף מקום ישיבה  למרבה צערה התנשמה בכבדות ובקושי פילסה את דרכה פנימה. אולם, הזיעה,

פנוי. המקומות כולם היו תפוסים, ברובם על ידי אנשים מבוגרים. אבל, מאחד המושבים הציץ ראש של 
ה ילד. הוא ישב לו בנחת, מסתכל להנאתו בחלון, בעוד האישה הקשישה נאלצת לעמוד. בתחילה, ניגש



אליו גברת וביקשה ממנו לקום אך הוא התעלם ואפילו לא ענה לה. הוא המשיך להסתכל בחלון, כאילו 
  לא לקום לאדם מבוגר? –הוא הנוסע היחיד. הדבר התחיל להרגיז גם את שאר הנוסעים. איזו התנהגות זו 

  תכם על התנהגותו של הילד? מה הייתם אומרים לו?מה דע עצירה:

ד כלל אינו מתייחס לדבריה היא החלה לצעוק עליו: "בושה וחרפה, ככה חינכו כשהגברת ראתה שהיל
" אנשים נוספים מלמלו: "הדור של היום", ?לא קםאתה ו שנאלץ לעמוד אותך? אתה רואה אדם מבוגר

  "מי הם ההורים שלו". אך שום דבר לא עזר, הילד נשאר לשבת במקומו כשהוא מסתכל בחלון.

  תן לדון אותו לכף זכות?יהאם ננהגותו של הילד? תכם על התמה דע עצירה:

"תראי איזה ילד לא מחונך" אמר דור, "כל כך  יברו בינהם:אור ודור ראו את הכל מסוף האוטובוס וד
קשה לאשה המבוגרת, והוא כלל אינו מתייחס". אור הנהנה בראשה, ולפתע אמרה: "רגע, שכחנו לדון 

אולי הוא חושב שיש מקומות ישיבה אחרים האישה אומרת לו? אולי הוא לא מבין מה אותו לכף זכות. 
 רושיפסק דור, "הגברת אמרה לו בפ ,"!סתה אור לחשוב על הילד באופן חיובי. "לא יתכןיכך נ ?"פנויים

  . הוא סתם לא רוצה לקום".מה היא רוצה

  לכף זכות. ת הילדהתלמידים יעלו אפשרויות נוספות לדון א אור או דור? –אפשר לדון מי צודק  עצירה:

בינתיים, אחד האנשים ירד בתחנה וכך התפנה מקום ישיבה לאשה. כל אחד מהנוסעים חזר לשקוע 
ינו, אך דור עדיין הסתכל בפליאה על הילד שלא קם. כשהאוטובוס התקרב לאחת התחנות, ראה דור יבענ

לכיוון דלת  דדותלשהילד מוציא מתחת לכסאו זוג קביים. הוא נשען עליהם ונעמד. כשהילד החל 
  האוטובוס, בעזרת הקביים, ראו כולם כי רגלו הימנית עטופה בתחבושת גדולה...  

   – 2 מס' נספח

   מקרים כרטיסי 

א ַּבָּקַׁשת ְרׁשּות ִּביְסִליְוָדִנֵּיאל ָלַקח  ַהִּביְסִליֶהְחַזְקִּתי ַּבֲחִביַלת  .1   .ְל

  .ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים ַהּמֹוֵכר ֶהְחִזיר ִלי ֹעֶדף ֶׁשֶקל, ִּבְמקֹום .2

  .ִויָלִדים ַרִּבים ְמַחִּכים ַּבּתֹור ד ִמְתַנְדֵנד ְּכָבר ְזַמן ָרבַהֶּילֶ  .3

  .ֶׁשָּלּה ר ָאְמָרה ַלּמֹוָרה ֶׁשֵאין ָלּה ֹאֶכל, ַא ָרִאיִתי ַׂשִּקית ִעם ֶלֶחם ְמִציָצה ֵמַהִּתיקמוֹ  .4

  .ְלַׁשֵּתף ַאף ָחֵברְוֵאינֹו מּוָכן  י ְמַׂשֵחק ְלַבּדֹו ַּבַּכּדּוריֹוִס  .5

  .ֹנָעה ִהְבִטיָחה ֶׁשְּתַחֶּכה ִלי ִלְפֵני ֶׁשֵּתֵצא ְלַׂשֵחק ֶּבָחֵצר, ַא ִהיא ֶנֶעְלָמה .6

א ָיכֹול ַלֲענֹות ִלי? ֱאִליָרן .7   הֹוִריד ֶאת ֹראׁשֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוֵאינֹו ְמַדֵּבר ִאִּתי. ָלָּמה הּוא 

  ַאְרַּבע. ְּכָבר ִּכְמַעט ָחֵמׁש ְוִהיא ֵאיֶנָּנה.ִׁשיָרה ָאְמָרה ֶׁשָּתבֹוא ֵאַלי ּבְ  .8

א ְיכֹוָלה ָלַקַחת ַאֲחָריּות? .ֶקֶסם ְמַאֶחֶרת ַלִּכָּתה ִּכְמַעט ָּכל יֹום .9   ִהיא 

  כרטיסי לימוד זכות 

  , ְוָחַׁשב ֶׁשּזֹו ַהֲחִביָלה ֶׁשּלֹו?ִּביְסִליאּוַלי ָּדִנֵּיאל ַּגם ֵּכן ֵהִביא  .1

א ָׂשם ֵלב ֵאיֶזה ַמְטֵּבַע הּוא ֵהִביא?אּוַלי ַהּמֹוֵכר ִה  .2   ְתַּבְלֵּבל, ְו

  אּוַלי ַהֶּיֶלד ּפֹוֵחד ָלֶרֶדת ְלַבד ֵמַהַּנְדֵנָדה ּוְמַחֶּכה ְלָאִביו? .3

".מוֹ ְּבַהְפָסַקת ֹאֶכל ִמיַכל ֵהִביָאה ַׂשִּקית ִעם ֶלֶחם לְ  .4   ר, ְוָאְמָרה ָלּה: "ִאֵּמ ָׁשְלָחה ָל

  .ְלָאִחיו ֶׁשל יֹוִסי, ְוָהָאח ֵאינֹו ַמְרֶׁשה ְליֹוִסי ָלֵתת ַלֲחֵבִרים ְלַׂשֵחק ַּבַּכּדּורַהַּכּדּור ַׁשָּי  .5

א ָיְצָאה ֶלָחֵצר. ִהיא ְמׂשֹוַחַחת ִעם ַהּמֹוָרה ִמחּוץ ַלִּכָּתה .6   .ֹנָעה ֲעַדִין 

  .םָהָיה ְמֹאד ָעֵיף, הּוא הֹוִריד ֶאת ֹראׁשֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוִנְרַּד  ֱאִליָרן .7

  .ִׁשיָרה ָיְצָאה ַּבְּזַמן, ַא ַּבֶּדֶר ָנְפָלה ְוִקְּבָלה ַמָּכה ָּבֶרֶגל, ִאָּמא ָלְקָחה אֹוָתּה ִמָּיד ְלֻקַּפת חֹוִלים .8



  .ְמֹאד ָלבֹוא ַלִּכָּתה ַּבְּזַמן, ַא ִאָּמא ֶׁשָּלּה חֹוָלה, ְוֶקֶסם ְצִריָכה ְלַלּוֹות ֶאת ָאִחיָה ַלַּגןרֹוָצה ֶקֶסם  .9

  

  לדון לכף זכות – פח העשרה  למורהנס

 )ב, תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכזעל פי (
  

  .הדן חברו לכף זכות דנין אותו לזכות :תנו רבנן
  .ש שניםושל ומעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונשכר אצל בעל הבית אחד בדרום

  ".תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני: "אמר לו יום כיפורערב 
   ".אין לי מעות" :אמר לו
   ".תן לי פירות" :אמר לו
   " .אין לי: "אמר לו

  " .תן לי קרקע"
   ".אין לי"
   ".תן לי בהמה"
   ".אין לי"
   ".תן לי כרים וכסתות"
   ".אין לי"

(משא) עמו משוי , לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו .והלך לביתו בפחי נפש ,הפשיל כליו לאחוריו
אחר שאכלו  .והלך לו לביתו ,ואחד של מיני מגדים ,ואחד של משתה ,מאכל אחד של :שה חמוריםושל

   .ושתו נתן לו שכרו
   "?במה חשדתני ',אין לי מעות'ואמרתי , 'תן לי שכרי'בשעה שאמרת לי " :אמר לו

   ".שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך ולקחת בהן, אמרתי"
   "?במה חשדתני ',אין לי בהמה'ואמרתי  'תן לי בהמה'ובשעה שאמרת לי "
   ".שמא מושכרת ביד אחרים ,אמרתי"

   "י?במה חשדתנ ',אין לי קרקע'ואמרתי לך  'תן לי קרקע'בשעה שאמרת לי 
   ".שמא מוחכרת ביד אחרים היא ,אמרתי"
   "?במה חשדתני ,'אין לי פירות'ובשעה שאמרתי לך "
   ".שמא אינן מעושרות ,אמרתי"
  "?במה חשדתני ,'סתותאין לי כרים וכ' ובשעה שאמרתי לך"
   ".שמא הקדיש כל נכסיו לשמים ,אמרתי"

 .שלא עסק בתורה, דרתי כל נכסי בשביל הורקנוס בנייה .כך היה (=לשון שבועה) העבודה" :אמר ליה
  ".המקום ידין אותך לזכות ,כשם שדנתני לזכות ,ואתה. התירו לי כל נדרי ,וכשבאתי אצל חבריי בדרום



  7 יחידה

  ד סבלנותמלמ הלל הזקן
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  ;עמידה על משמעויות ערך הסבלנות§ 

  גילויי התנהגות סבלנית וגם סובלנית בסביבתם של התלמידים; § 

  הכרות עם דמותו ופועלו של הלל הזקן;§ 

  פיתוח יחס של כבוד והערכה לשקידתו של הלל על לימודיו.§ 

  

  
 מהלך השיעור  

  
  דקות) 10( פתיחה 

שחורה של אדם. (לפני השיעור המורה תסתיר את הכיתוב שעל הצללית בעזרת דף  דור אוחז בידו צללית
  המוצמד באמצעות דבק סלוטייפ.) 

  (פונה לאור): דור

  בואי! בואי מיד!

  תראי מה יש לי ביד!

  את מוכרחה להכיר, זו דמות

  של מידות טובות וסבלנות.

  דמות אדם גדול ומנהיג.

  תנחשי... בלי לחשוש...

  ל ָחכמה,זוהי דמות ש

  מקרינה סביבה אורה.

  אוהבת שלום בעולם,

  מקרינה אחווה בין כולם.

  עונה לכולם במתינות,

  .תמיד מתייחסת בסבלנות

  יש לה עבר מזהיר.

  תרצי להכיר?



  דור פונה אל התלמידים:

  מי מוכן לנחש?

  אתן לכם סימן או שניים!

  הוא גר בבבל ובירושלים!

  (פונה לאור):דור 

  האם שמעת? -ובכלל 

  האם ידעת?

  האם על... קראת?

  דור מראה את השם המופיע על הצללית:

  "הלל הזקן"

  : הלל!אור

  : מיהו הלל? ספרי לנו עליו...דור

  המורה (פונה לאור ולדור):

שנה לפני חורבן בית המקדש.  100-כולם קראו לו הלל הזקן. הוא היה רב גדול בישראל, בתקופה של כ
  מתו. הלל העמיד תלמידים רבים והם נקראו: בית הלל.הוא זכה ללמד את עם ישראל מחכ

  .120ר בן שנה ונפט 40הלל הזקן חי בארץ ישראל ובבבל. הוא שימש כנשיא ישראל במשך 

  ) מה הרשים אתכם בדמותו של הלל הזקן? מה נוכל ללמוד ממנו?כיתה:פונה להמורה (

  

  דקות) 20( הלל לומד תורה :סיפור – 1 'פעילות מס

המורה תספר את הסיפור בעזרת סדרת  ).1 'נספח מספר על מעשה שאירע להלל ביום השבת (בתלמוד מסו
  תמונות. בכל שלב, המורה תוסיף תמונה על הלוח ותעצור במקומות המסומנים לדיון כפי שיובא להלן:

  עצירה ראשונה: מה הייתם מציעים להלל לעשות? -

  עצירה שנייה: מה יקרה? מה יעשה הלל? -

שלישית: למה בית המדרש היה חשוך? למה העשן שיצא מהתנור התפשט בבית המדרש ולא נפלט עצירה  -
  מהארובה?

  עצירה רביעית: את מי גילו על הגג? כיצד לדעתכם יסתיים הסיפור? -

  : מה למדתם מהסיפור על אישיותו של הלל?שאלה לתלמידיםלסיום, 

  

  דקות) 10(מה אומר הלל?  – 2 'פעילות מס

יז את הדיאלוג בין אור לדור המובא בחוברת העבודה. בתום הדיאלוג התלמידים יפענחו את המורה תמח
: פשוטותבמילים תוסבר המשנה  א דבריו של הלל הזקן במשנה.פתרון החידה הוויוסבר: כתב החידה. 

  הלל מבקש מכולם לאהוב שלום ולרדוף אחרי השלום ולאהוב את כל בני האדם.

  ...".ֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹוםאוֹ "ִהֵּלל אֹוֵמר: ...



לא אוהב את כולם וחי בשלום עם חברים, א לאדם להסתפק בכך שהוארודף שלום? אין הביטוי רוש ימה פ
ם גם בין חברים אחרים. אם ידוע לאדם על שני חברים שרבו, להשתדל לגרום ולהביא לשלו על כל אדם
  השכנת שלום). =לשכנע אותם להשלים (ו עליו לנסות

  המורה תדגיש את התכונות הבולטות שמציינות את דמותו של הלל:

  ַהְׁשָּכַנת ָׁשלֹום· 

  ַאֲהָבה ֵּבין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו· 

  

  דקות) 35(סבלנותו של הלל הזקן  – 3 'פעילות מס

בהן קיימים הרגלי עבודה בקבוצה מומלץ להמיר הפעלה זו לעבודה שהכיתה תתחלק לזוגות. (בכיתות 
  עבודה. החוברת ב 3-1ל זוג יקרא את הסיפור "סבלנותו של הלל הזקן" וימלא את משימות בקבוצות.) כ

שאר ול קטעים קצרים, כאשר לקרוא בקבודדים ים תלמידמתקשים בקריאה, אפשר לתת לשבהן בכיתות 
  א את הסיפור בקול.יים יעקבו, או שהמורה תקרתלמידה

  
  דקות) 15( משוב

מי צריך לגלות סבלנות? מה קורה בזמנים פי לכאודות הסבלנות:  בתום תהליך הלמידה ייערך דיון
האם גם אז עלינו להיות סבלניים? כיצד יש להגיב כאשר מישהו 'מנדנד'? כיצד נגרום לשלום בין  –לחוצים 

  תה שלנו?יחברים? איזה כלל נוכל להנהיג בכ

  ת.מנוסחת ככלל חברתי שמקובל על הזוגוה לאחר מכן תיכתב על הלוח תובנה

  ציור מתאים לנושא. – בחוברת 5 מס'התלמידים ימלאו את משימה 

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  )220002(. צללית שחורה של ִהֵּלל ַהָּזֵקן 1

  )220003( ביום השבתמעשה שקרה להלל  –מונות לסיפור . ת2

  
  



  8יחידה 

  אור רוצה כמו של...

  

  

 מטרות  

  

  זיהוי רגש הקנאה כרגש טבעי; § 

  כים להתמודד עם הקנאה בצורה נכונה;למידת דר §

  הכרת סיטואציות מהתנ"ך בהן הקנאה הייתה גורם הרסני ומסוכן;§ 

  .השמח בחלקו" ואימוץ ההתנהגויות הנגזרות ממנו -  הפנמת מוסר השכל מהפתגם: "איזהו עשיר§ 

  

  

 מהלך השיעור  

  

  דקות) / מליאה 10( פתיחה

  היי אור, מה נשמע?דור: 

  בסדר.: זועף)(עונה בקול אור 

   א... קרה משהו? את נשמעת לא טוב...דור: 

  א... לא בדיוק, א... בעצם ... כן.אור: 

  נו, אז אל תמתחי אותי, מה קרה?דור: 

   אתמול נולדה לי אחות חדשה.אור: 

  איזה יופי! נשמע נהדר... תמיד רצית אחות קטנה. לא? !וואו! מזל טובדור: 

  א... כן...  :(בקול עצבני) אור

  נו, ולמה את לא מרוצה? דור: 

  

  למה לדעתכם אור לא מרוצה?עצירה: 

  

  מי אמר שאני לא מרוצה? אלא ש...אור: 

  אבל את לא נשמעת כמו מישהו ששמח באמת, את נשמעת כאילו משהו לא בסדר. דור: 

יא הכול בסדר. התינוקת חמודה ובריאה ואפילו אתמול בערב אבא שלי לקח אותי לראות אותה. האור: 
כל כך קטנה, מכוסה בשמיכה ורודה, וגם הלבישו לה פיג'מה עם דובונים ורודים... יש לה שיער דק כזה על 
הראש, כמו פלומה של אפרוח, ממש מתוקה... ואמא שלי כל הזמן מסתכלת עליה ואבא רץ וקונה מוצצים 

  ובקבוקים וטיטולים ו... 



  חלמתי על זה!וואו, הלוואי עלי אח או אחות קטנים. תמיד דור: 

כן, אבל נראה לי ש... הם שכחו שיש להם גם בת גדולה שקוראים לה אור! כל הזמן הם עסוקים אור: 
בתינוקת החדשה ומתייעצים ביניהם איך לקרוא לה ומה לקנות לה. אבא בטלפון כל הזמן כי אנשים 

אין לאבא  צת משעמם, ווק מתקשרים לאחל מזל טוב ולשאול איך אפשר לעזור. ו... אני אצל סבא וסבתא
  אפילו זמן לדבר איתי ואמא עדיין חלשה ואני מתחילה לחשוב ש... אולי לא היינו צריכים את כל זה. 

  אני מבין מה קרה...דור: 

  ...מה יש להבין? נולדה לנו תינוקת חדשה וכולם שכחו את אור הישנה! כבר לא צריך אותי בכללאור: 

  

  מה אתם חושבים על כך?עצירה: 

  

עם התינוקת מאד אני לא בטוח. אני חושב שאף אחד לא שכח אותך באמת. כרגע כולם עסוקים דור: 
  , ברגע שאמא שלך תחזור הביתה הכול יחזור להיות כרגיל. באמת החדשה. אבל לא שכחו אותך

  שום דבר כבר לא יהיה כמו שהיה... אני ממש כועסת על התינוקת הזאת! היא הרסה את הכול!אור: 

  אני חושב שאני מבין מה את מרגישה.  דור:

  

  מה נראה לכם שאור מרגישה? האם הרגשתם פעם כך? האם אתם מכירים מישהו שהרגיש כך?עצירה: 

  

ולדת לחבר הכי טוב שלי. פתאום הרגשתי שאני... רוצה מסיבת יום הגם אני הרגשתי ככה כשעשו  דור:
מזה שעשו לי, והממתקים, והמוסיקה... יותר יפה  לעצמי את מה שיש לו. קינאתי בו. הכתר שעשו לו היה

   קנאה. -נראה לי שאת מרגישה פשוט 

  אני? מקנאה? מה פתאום?אור: 

כן, את מקנאה וזה נורמלי. מותר להרגיש קנאה לפעמים. אבל צריך לדעת מה לעשות כשמרגישים דור: 
  ח לא כדאי. ככה, אחרת... את יכולה להיפגע מאד וגם יכולה לפגוע באחרים, וזה בט

   איך? אני?אור: 

  

  מה דעתכם? הקנאה פוגעת?עצירה: 

  

  כן, הקנאה פוגעת קודם כל במי שמקנא. וזה הכי עצוב, וגם חבל. דור: 

  

למה הקנאה פוגעת במי שמקנא? ציינו מה מרגיש אדם שמקנא. (תסכול, כעס נורא, אכזבה קשה, עצירה: 
  ועוד רגשות שליליים...)

  

  קצר על המקרה:יתקיים בכיתה דיון 

כי נולדה לה אחות חדשה והיא חוששת שמא כל תשומת הלב תוסב  מה חשה אור? מדוע? (היא חשה קנאה
  זהו פחד טבעי.) –עכשיו לתינוקת וישכחו ממנה 



  האם גם אתם חשתם פעם כך? (התלמידים ישתפו את המליאה באירועים מחייהם שלהם.)

  קנאה.) –וח איך קוראים לרגש הזה? (המורה תכתוב על הל

איך אפשר לעזור לעצמנו כשאנו חשים רגש של קנאה? (התלמידים יציעו רעיונות: לדבר על זה עם מישהו, 
  לחשוב שבעצם לכל אחד ישנם הדברים המיוחדים שלו.)

  

באמת, אין לנו סיבה לקנא באחר. כל אחד התברך בדברים טובים, המיוחדים לו. את יודעת מה?  דור:
  לך, אני רוצה לספר לך סיפור מעניין ותביני הכול בעצמך.  במקום שאני אסביר

  

  דקות) / מליאה, יחידני 30( המעלות של כל אחד :סיפור פעיל – 1 'פעילות מס

) המתאר את הנטייה הטבעית לחשוב שה"דשא של 1 מס' התלמידים יעברו לקריאת סיפור פעיל (נספח
למורה.) כהכנה לסיפור יכינו  בנספחיםוהלת, המקור השכן ירוק יותר". (הסיפור מבוסס על מדרש רבה לק

  נספחים). ההתלמידים בובות אצבע של ציפור גדולה, תוכי ופעמון (חוברת 

הרמת הבובה בעזרת  ,במהלך הקראת הסיפור תעצור המורה מדי פעם, ועל התלמידים יהיה להשלים
  הציפור, התוכי או הפעמון. המתאימה, מי מתאים כאן:

  דיון ומשוב:

  מה חשבה לבנת כנף על התוכית הצבעונית? (שחייה כה טובים, שהיא יפה וצבעונית, שיש לה בית מזהב...)

  היא נמצאת בשבי!) -כית הצבעונית נמצאת בתוך כלוב מה לא ראתה לבנת כנף? (שתו

מדוע קינאה לבנת כנף בתוכית הצבעונית? מה אנחנו למדים מזה? (שלכל אחד ישנן המעלות שלו וגם 
  .) אחרלא להסתכל תמיד אצל הוטוב אצלנו ולשמוח בחלקנו, שמה ברונות שלו, עלינו להסתכל החס

התלמידים ישתפו את המליאה בחוויות אישיות במשך מספר דקות, באמצעות שאלות מנחות, לאחר מכן, 
  להתחבר לנושא מנקודת מבט אישית: כדי

  טוב יותר. מה הרגשתם אז? ספרו על מקרים שחשבתם שלחבר -

  מה עשיתם?  -

  איך הגיב החבר, ומה הוא עשה? -

  משוב: 

  התלמידים יתבקשו לומר נכון או לא נכון:ו), 1 מס' הגדים (אביזר רה תתלה על הלוח כרזה ובההמו

  ַהִּקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ֶׁשַּבֵּלב ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו.  -

  ָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו. ַהִּקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ֶׁשַּבֵּלב ְוֶאפְ  -

  א ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּנא ַּבֲאֵחִרים.  ,ָאָדם ַהָּׂשֵמַח ְּבָמה ֶׁשֵּיׁש לוֹ  -

  ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּנא ַּבֲאֵחִרים.  א ָׂשֵמַח ְּבָמה ֶׁשֵּיׁש לֹו,ָאָדם ֶׁש -

  הֹוֶרֶסת לֹו ֶאת ַהֲהָנָאה ַּבַחִּיים. ִקְנָאה ּפֹוַגַעת ֹקֶדם ֹּכל ְּבִמי ֶׁשְּמַקֵּנא, וְ  -

  ַהִּקְנָאה ִהיא ְּכמֹו _____________ (התלמידים יכולים להשלים לפי הבנתם.) -

  
  דקות) / יחידני 10( השמח בחלקו הוא העשיר – 2 'פעילות מס

  התלמידים יכינו סיפור בציורים "השמח בחלקו הוא העשיר!" 



חוברת בת האיורים מחוברת הנספחים ולסדרם לפי סדר הגיוני (התלמידים יתבקשו להדביק את מדבקו
  עבודה), ולספר במילים שלהם את הסיפור שמאחורי האיורים. ה

המורה תספר את הסיפור, והתלמידים ידביקו את המדבקות לפי סיפורה.  ,אם התלמידים מתקשים
נים ומביטים בקנאה כל אחד שעת ארוחת עשר, דני ואורי אוחזים בכריכים שותיאור הסיפור באיורים: 

על הכריך של חברו. משום מה הכריך של החבר נראה הרבה יותר טעים. דני ואורי מחליטים להחליף 
ביניהם את הכריכים. דני נוגס בכריך של אורי ואינו מרוצה. גם אורי בודק את הפרוסה של דני ומעווה את 

את הכריכים בחזרה. מסקנה: יש לשמוח במה  פרצופו, הוא כלל אינו רגיל לטעם הזה! הילדים מחליפים
  שיש. מה שיש לי הוא הכי טוב בשבילי!

  

  מליאה, יחידני דקות) / 25(הקנאה בתנ"ך והשלכותיה  – 3 'פעילות מס

  / מליאה הסיפורים -שלב א'

) ותיתן לכל 2 מס' שני תלמידים יוזמנו לקידמת הכיתה. המורה תקריא את הסיפור על קין והבל (נספח
) אותו עליו להגיד במקום המתאים. כנ"ל לגבי הסיפור על רחל 2 מס' מהתלמידים משפט (אביזר אחד

  ולאה.

  

  / יחידני דיון וכתיבה -שלב ב' 

  יתקיים דיון בכיתה:  –לאחר ההמחזות 

  . האם הייתה קנאה בסיפור? 1

  בצורה ראויה או לא?  -. כיצד התמודדו עם הקנאה 2

  ת?. כיצד ניתן היה לנהוג אחר3

חץ אפשר להסתפק במקרה והתלמידים ישלימו בחוברת. אם הזמן ל ובתוך כך ,טבלה על הלוח תיערך
  ותר על ההצגות ולהסתפק בסיפורי המורה.ואחד. לחילופין, אפשר גם ל

     

  :טבלת סיכום -הקנאה בתנ"ך 

  קין והבל

 

  רחל ולאה

  

  הסיפור

  

  

 נא בהבליקין ק

  נאה בלאהירחל ק
  נא במי?ימי ק

  

  

 בל את מנחתו של הבליקה' 

  מה הסיבה לקנאה?  ללאה יש ילדים ולרחל אין

  

 שלילית

  חיובית
באיזו דרך התמודדו עם 

  הקנאה?
  (חיובית/ שלילית)

לבקש מה' שיקבל את מנחתו, 
  להביא מתנה חדשה

  לפגוע בלאה, לשבת ולבכות
מה אפשר היה לעשות 

  אחרת?
  (הצעות התלמידים)

  



  
  (אם נשאר זמן) / יחידניקנאת סופרים תרבה חכמה" כתיבה יצירתית: " -העשרה 

יש גם צד חיובי לקנאה. כלומר, יש קנאה שמובילה לדברים חיוביים. האם יש לכם רעיונות איזו  לעתים
  קנאה יכולה להיות טובה? (התלמידים יעלו הצעות.)

" (מסכת בבא ) על הלוח ועליה האמרה: "קנאת סופרים תרבה חכמה3 מס' המורה תתלה כרזה (אביזר
  בתרא דף כ"א, א').

ים יהיה להמשיך תלמידעבודה) ועל ההחוברת מהמורה תקריא סיפור הקשור לנושא של "קנאת סופרים" (
  אותו בעצמם.

  
  דקות) / מליאה 5(סיכום הנושא  –הפעלת סיום 

  אור ודור נפגשים שוב. 

  דור: נו, עברו כמה ימים. איך התינוקת? התרגלת קצת?

תשאל... (כולה קורנת) איזו מתוקה היא. קוראים לה ליאורה. כי אמא שלי אמרה שאני  אלאור: אוי, 
  הבאתי להם כ"כ הרבה אור והיא רוצה שתהיה עוד ילדה מאירה כמוני... 

  דור: איזה יופי. את רואה שלא שכחו אותך בכלל?

לרחוץ את התינוקת  אור: לא. ממש להיפך. אמא אומרת שבלעדיי היא לא הייתה מסתדרת. אני עוזרת לה
כל ערב באמבטיה הקטנה שלה. זאת חוויה מדהימה. היא כזאת קטנטנה ומתוקה. אבא שלי אומר שהיא 

  ממש דומה לאיך שנראיתי כשהייתי קטנה. כמו שתי טיפות מים...

  דור: מים? חשבתי כמו שתי קרני אור...

  אור: אמא גם קנתה לי מתנה, סט חדש של מכשירי כתיבה תואמים. 

  ור: איזה כיף לך! התינוקת בטח לא הייתה יודעת מה לעשות עם מתנה כזאת... (שניהם צוחקים)ד

ל. איך שהכל הסתדר. באמת לא הייתה לי סיבה לקנא בה. כל אחד והמעמד שלו. אני -אור: הו, תודה לא
חדשים  גדולה ולא הייתי רוצה לחזור ולהיות תינוקת עכשיו. יש לי בית ספר, חברים ומכשירי כתיבה

  ומדליקים, וליאורה התינוקת... רק עכשיו מתחילה את החיים שלה.

  תמיד ירגיש עשיר. -דור: זהו. מי ששמח בחלקו 

  אור: עשיר ומאושר!

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  )220058( כרזה: הגדים בנושא קנאה. 1

  ַהִּקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ֶׁשַּבֵּלב ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו.  -

  ַהִּקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ֶׁשַּבֵּלב ְוֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו.  -

  א ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּנא ַּבֲאֵחִרים.  ,ָאָדם ַהָּׂשֵמַח ְּבָמה ֶׁשֵּיׁש לוֹ  -

  ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּנא ַּבֲאֵחִרים.  א ָׂשֵמַח ְּבָמה ֶׁשֵּיׁש לֹו,ָאָדם ֶׁש -



  ֹוַגַעת ֹקֶדם ֹּכל ְּבִמי ֶׁשְּמַקֵּנא, ְוהֹוֶרֶסת לֹו ֶאת ַהֲהָנָאה ַּבַחִּיים. ִקְנָאה ּפ -

  ַהִּקְנָאה ִהיא ְּכמֹו _____________ -

  )220059(. כרטיסי משפטים להצגה 2

  :1לסיפור 

  ?ָעֶליהָ  ִיְהֶיה ָמה? ְוִהיא, ִמֶּׁשָּלּה ִליָלִדים ֲאחֹוָתּה ָזְכָתה ִהֵּנה

  :ְלָפָניו ּוָבְכָתה ַיֲעֹקבלְ  ִנְּגָׁשה ִהיא

  !"ִמֶּׁשִּלי ְלֶיֶלד סֹוף סֹוף הֶׁשֶאְזּכֶ , ָאָּנא, הֹוי"

  

   !"ִמֶּׁשִּלי ֶיֶלד ֵאין ְוִלי, ֲאחֹוִתי, ֵלָאה ֶׁשל ַהְיָלִדים ֶאת ִלְראֹות ִלי ָקֶׁשה ָּכ ָּכלָרֵחל: "הֹוי ַּבֲעִלי! 

? ַמָּצֵב ַהָּקֶׁשה ּכֹוֵאב ַּגם ִלי, ַא ָמה אּוַכל ְלהֹוִעיל? ִהְתַּפְּלִלי ּוַבְּקִׁשי ֵמה' ֶׁשַּיֲעִניק  ַיֲעֹקב: "ֵאי אּוַכל ַלֲעֹזר ָל
 ".   ָל ֶיֶלד ִמֶּׁשָּל

  

  :2לסיפור 

  ר ַהִּמְנָחה. ֶהֶבל: ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּגיׁש ַמָּתָנה לה' ַעל ֶׁשֵּבֵר אֹוִתי. ֶאַּקח ַּכָּמה ְּכָבִׂשים ְוִעִּזים ֻמְבָחרֹות ֲעבּו

א ָיֹכול ִלְסֹּבל ֶאת ֶזה ֶׁשה' ִקֵּבל ֶאת ַמְּתָנתֹו ֶׁשל ָאִחי,  אַקִין: ֲאִני   . ֲאִני ָּכל ָּכ ְמַקֵּנא ּבֹו. ָּבאַמְּתָנִתי ֶאת ִקֵּבל ְו
  ִלי ַלֲהֹרג אֹותֹו! 

  

  )220060( ַּדף כ"א, א') . כרזה: "ִקְנַאת סֹוְפִרים ַּתְרֶּבה ָחְכָמה" (ַמֶּסֶכת ָּבָבא ַּבְתָרא3

  

  

  :נספחים  

  

  : הקנאהסיפור – 1 'נספח מס

כנף הייתה ציפור גדולה ויפה מאד. כולה לבנה, ועל כנפיה קוים של כחול וכסף. חייה של לבנת כנף -לבנת
  היו טובים, היו לה חברים רבים והיא היתה שמחה בחלקה. 

להתעופף גבוה,  מאדשמחה ומרוצה. היא אהבה  בוקר אחד התעופפה לבנת כנף בשמיים התכולים כשהיא
  בין העננים הלבנים. 

  " נשמע לפתע קול צפצוף."צוויץ, צוויץ, צוויץ

" שאלה לבנת כנף. היא התקרבה אל הקולות עד שהגיעה לבית קטן, מוזהב ויפה. בתוך "מי זה מצייץ כאן?
  הבית המיוחד היתה ציפור צבעונית מיוחדת במינה. 

  כנף את הציפור שישבה בבית הקטן. -לבנת שאלה ,"מי את?"

  "אני... התוכית הצבעונית", ענתה הציפור הקטנה.

קראה לבנת כנף, "יש לך נוצות צבעוניות ומקסימות! אף פעם לא ראיתי ציפור  ,"וואו, איזה יפה את"
  כמוך, הלוואי שהיו לי כנפיים צבעוניות כל כך... "



   התוכית הצבעונית לא ענתה.

סתם על גרה נת כנף ואמרה: "כמה יפה ביתך! עשוי מזהב, הלוואי והיה לי ארמון כזה.. אני המשיכה לב
  ענפי העצים".

  ושוב, התוכית הצבעונית שתקה בעצב.

לבנת כנף הציצה לתוך הבית ואמרה בקנאה: "וואו! יש לך צלחת עם אוכל מוכן? איזה כיף לך. אני צריכה 
  י במקומך!" בעצמי. הלוואי והייתמזון לעוף ולחפש 

התוכית הצבעונית הביטה בעיניים עצובות ואמרה בשקט: "הוי, ציפור טיפשונת. את לא מבינה שאני 
בכלוב? מה שווה לי הבית היפה, אם אינני חופשייה לצאת ממנו? הלוואי והייתי יכולה לעוף כל היום 

  בשמים ולמצוא בעצמי אוכל".

  התוכית הצבעונית בכאב. סיימהכמה טוב לך...?"  "מדוע את מסתכלת על מה שטוב אצלי ולא בודקת

  לבנת כנף הורידה את ראשה בבושה. לאחר כמה רגעים התעופפה אל השמים, שמחה ומאושרת בחלקה.

  

  מקור המדרש לסיפור:

עוף אחד היה חבוש בכלוב ובא עוף אחר ועמד על גבו. אמר לו: אשריך שמזונותיך מצויים לך.  אמר לו: 
  תי אתה מסתכל, ובמצודתי אין אתה מסתכל! (קהלת רבה י"א)ביש גדא, במזונו

  

  סיפורים להקראה  - 2 מס' נספח

  : רחל ולאה1סיפור 

הכאיבו לה. אך עם זאת רחל ישבה באוהלה, עצובה ובודדה. קולות הילדים מבחוץ נשמעו לה מתוקים 
ה עושרה וכבודה. גם לא רחל, אחת מארבע האמהות שלנו, הייתה עקרה, לא היו לה ילדים. לא הועילו ל

  ילד משלה! -אהבתו ומסירותו של בעלה יעקב. היא רצתה את הדבר המתוק מכל 

ללאה אחותה כבר היו ששה ילדים מקסימים! רחל הרגישה  .מן האוהל הסמוך נשמעו צהלות שמחה
  קנאה וכאב: הנה זכתה אחותה לילדים משלה, והיא? מה יהיה עליה?

  יו:היא ניגשה ליעקב ובכתה לפנ

  "הוי, אנא, שאזכה סוף סוף לילד משלי!"

אך למרות הכל, לא פגעה רחל באחותה בשום צורה שהיא. היא התפללה וחיכתה כל השנים שיהיה לה 
  יוסף ובנימין. -ילד. ואכן זכתה רחל! לבסוף נולדו לה שני בנים 

   

  : קין והבל2סיפור 

  בניו של אדם הראשון. שני אחים הם היו, הילדים הראשונים בעולם: קין והבל. 

 - חקלאי, ואילו הבל  -כל אחד גדל והלך לעבוד בתחום המעניין והמתאים עבורו. קין היה עובד אדמה 
  רועה צאן. כל אחד מהם קיווה שיצליח בעבודתו.

ל שבירך אותו. הוא בחר -מתנה לא -כשצמחו הפירות הראשונים באדמתו החליט קין להגיש מהם מנחה 
  נם יפים טובים, והגיש מהם מנחה.פירות קטנים שאי

גם הבל חשב להביא מנחה, מתנה לה'. אך הוא לקח כבשים ועזים מובחרות וטובות מצאנו, והגיש אותם 
  מנחה לה'.



  לא לקח. -ה' פנה אל מנחתו של הבל וקיבל אותה, ואת מנחתו של קין 

  קין הרגיש כעס וקנאה קשים מאד, והרג את הבל אחיו מתוך זעם וקנאה. 

  קין הרג לא רק את אחיו אלא את כל הילדים והדורות שיכלו לצאת ממנו. זה היה מעשה קשה מאד...

 



  בענווה נלמד מכל אחד   - 9יחידה 

  

  מטרות

  נהגות המּונעת מענווה או מגאווה;של  התלמידים כלפי הת יהםעמדותבירור  -

  אדם וכבסיס לפתיחות ללמידה; בני עמידה על חשיבות הענווה כבסיס ליחסים טובים ועשירים בין -

  התנסות לימודית בהתגברות על מידת הגאווה בסיטואציות יומיומיות. -

  

  מהלך השיעור

  

  דקות) 10( פתיחה

  אור: קראתי סיפור מיוחד במינו.

  דור: על מה הסיפור?

  אור: על נוצה אפורה.

  אבל מהו הסיפור? בעוניות.דור: אני מכיר ציפורים בעלות נוצות אפורות וגם ציפורים בעלות נוצות צ

ותחשבו גם אתם, ילדים, איזו ציפור  ,איזו ציפור אתה מעדיף תוך כדי סיפור תחשוב אספר לך.ואור: בוא 

  .מעדיפיםאתם 

   

  / רחל בוימוולמעשייה על נוצה אפורה  - 1 'פעילות מס

אולי נשרה לה או  ,שעפה לה מתוך קן נוצה אפורה, על נוצה פעוטה אפורהזוהי מעשייה על אור תספר: 

בזמן נדודיו  ואולי איבד אותה ברווז פרא אפור וניקתה את נוצותיה, מכנפה של ציפור אחת שישבה על ענף

  הכול יכול להיות. –מיבשת ליבשת 

הרוח תפסה את הנוצה והעיפה אותה לכאן ולכאן. היא לא חקרה אותה מי היא ולאן פניה. גם הנוצה לא 

  פקירה את פלומתה למשב הרוח.ידעה דבר על עצמה, אלא ה

  ככה עפה הנוצה עד אשר פגשה תרנגול.

  "קחני, תרנגול, אליך לכנף!" ה את התרנגול וביקשה ממנו:ראת

פרחי -נוצה, לא תואר לך ולא הדר. עופי יפות, ואתאני תרנגול. הנוצות שלי " והתרנגול קרקר לה בתשובה:

  "לך!

  "קחני, תוכי, אליך לכנף!" ממנו: עפה הנוצה האפורה הלאה. פגשה תוכי וביקשה

  "פרחי לך.-נוצה אפורה, פשוטה, עופי וכי, הנוצות שלי בשלל צבעים, ואתאני ת" שיב לה:והתוכי ה

  "קחני, טוס, אליך לכנף." ביקשה ממנו:. וסועפה הנוצה האפורה הלאה, עפה ופגשה ט

  "פרחי לך.-עופיס. אצלי נוצות מיוחדות, ואת נוצה רגילה, ואני טו" מר לה:והטוס א

קחי אותי, לפחות את, ציפור קטנה, " עפה הנוצה האפורה הלאה. ראתה ציפור אחת קטנה וביקשה ממנה:

  "אליך לכנף.

 , השיבה הציפור."טוב"

  . מאדוהיא התעייפה  ,מעופה דה מיד אל כנף הציפור. זמן רב ארךוהנוצה האפורה נצמ

אין לה במה להתפאר: אינה מקרקרת כמו ואף " ,רהחשבה לה הנוצה האפו ,"הנה ציפור לא גאוותנית"

  "מעניין לדעת מי היא. -ובכל זאת  התרנגול, אינה פורשת את זנבה למניפה כמו הטוס,

  "מה שמך, ציפור קטנה?" הנוצה האפורה שאלה:



  .השיבה  הציפור ."קוראים לי זמיר"

  

  התלמידים מה מיוחד בציפור הזמיר. אם יודעיםה ,לברר :הפסקה

  

 צלולה, כפי שיודע לעשות הזמיר בלבד.-אל ענף גבוה ושרה בזמרה צלולההציפור רה נית
  ושן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ג)(הסיפור מתוך: בוימלוול רחל, חמישים אגדה ואגדה, תרגם שלמה אבן ש

  

  :נקודות לשיחה

  ס. מה דעתכם על ההתנהגות שלהם? ותארו את התנהגות התרנגול והטו -

  )גאווהבתרנגול ובטווס? ( התגלאיזו תכונה מ -

  תארו את התנהגות הזמיר. מה דעתכם על התנהגותו? -

  בזמיר? (ענווה) איזו תכונה מתגלה -

  מדוע?? איזו ציפור אתם מעדיפים -

 גאווה וענווה. בואו ננסה להסביר את המלים האלה. הזכרנו שתי תכונות אופי: -

  

אדם שאינו חושב רק על עצמו, אלא גם על ו של ענווה היא תכונתענווה. מהי ענווה? היא  גאווהההפך מ

  אינו מתגאה במה שיש לו. כדאי לרשום על הלוח את המושגים 'גאווה' ו'ענווה'. אדם ש .אחרים

משפטים המבטאים התנהגות.  תציג לתלמידיםבצבעים שונים. המורה  "ממו"כל תלמיד יקבל שני דפי 

. אם המשפט מתאים לגאווה, התלמידים ירימו דחאם המשפט מתאים לענווה, התלמידים ירימו צבע א

  . תשייך כל משפט לצבע המתאים כיתהוה ,עצמם משפטיםנסו למצוא ב. אחר כך התלמידים ישניצבע 

  כך ייחשפו התלמידים להתנהגות של גאווה וענווה בחיי היום יום.

  משפטים:הרשימת 

  , יותר מכל החברים שלי. (גאווה)מאד אני חכם .1

 למוד עם חברים. (ענווה)למאד אני אוהב  .2

 (גאווה) .רק אני יודע איך עושים את זה .3

 (גאווה) .סתם אתה בכלל לא יודע, מה אתה אומר .4

 (ענווה) .ממש רעיון טוב איזה יופי, הרעיון שלך הוא .5

 (גאווה) .אוף, תמיד אתה נדחף ומפריע .6

 (ענווה) .תצליחי לענות על השאלה וודאיבבואי, את  .7

 (ענווה) .ממש חכמהאת , מאד טוב את יודעת חשבון .8

  

  דקות) 5(ממי אנו לומדים ענווה?  - 2 'פעילות מס

  מהם שני הסוגים?ראינו שני סוגים של התנהגות. 

  (לאחר שהתלמידים יענו ממשיכים): עכשיו נבדוק ונלמד מה אומרים המקורות  היהודיים על כך.

שלמדתם בשנה שעברה על ריב  התורה מלמדת אותנו עד כמה חשובה מידת הענווה. האם אתם זוכרים

  ההרים? 

אפשר להזכיר בקצרה: כל הר חשב שהוא הכי יפה, הכי גבוה, הכי מכובד,  ,אם התלמידים אינם זוכרים

ולכן עליו תינתן התורה. באמת, התורה היא דבר קדוש ומיוחד, והיינו חושבים שמתאים לתת אותה על 



למה אתם חושבים הוא עשה זאת? (רצה ללמד  יותר.ו בהר מכובד ומרשים. אבל ה' בחר דווקא בהר הענ

  ). שהוא טוב מאחריםו, שלא מרגיש הר ענעל  התורה לתת אתענווה, ולכן בחר אותנו עד כמה חשובה ה

  ).'ג ב,"במדבר י("  ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעלְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָענָ " על משה רבנו נאמר:

  ביר את משמעות הפסוק הזה.בואו ננסה להס

יירשמו על הלוח. לאחר מכן המורה תספר להם ים תלמידתשובות ההאם אתם יודעים מי היה משה רבנו? 

להסביר את  נהיג שהוציא את בני ישראל ממצרים. על מצע זה ישצדיק, נביא, חכם, מ שמשה היה

  תו של משה:ונתמשמעות ענוו

יופי, אני , משה לא אמר "להוציא את בני ישראל ממצריםנו לא התגאה. כשה' שלח את משה משה רב

נני מספיק חשוב כדי אולי אי ?מי אני: "אמר הוא ".אהיה המנהיג החשוב, זה סימן שאני באמת חכם

וא לא התגאה, ה -כבר היה מנהיג מפורסם  ". גם אחרי שמשה?ישראל ולהוציאם ממצרים ילהנהיג את בנ

  הא ידע להודות גם בחוסר ידיעה. .אלא אפילו אמר פעם "לא ידעתי"

   איך יכול היה משה רבנו להתנהג?

  מה לדעתכם יכול היה לחשוב על אחרים?

  .הביאו דוגמאות האם אתם מכירים אנשים חשובים שמתנהגים כמשה?

  לא להתגאות?שמשה רבנו הצליח כיצד 

לא התגאה בכך. אלא,  אבל ,מוכשר? משה ידע שהוא חכם מאדמשה להיות עניו, הרי הוא היה ל ויכאיך 

בודאי היה לומד עוד יותר ממני. אם מישהו היה נביא  : אם מישהו אחר היה חכם כמוני,הוא חשב לעצמו

הכיר בכך שהוא בורך בכשרונות, אך לא  –ודאי היה מתנהג יותר טוב ממני. כלומר , בכמוניכל כך גדול 

  פור.תלה את ההצלחה בעצמו, אלא תמיד חשב בענווה שיש מקום לשי

ו ְמֹאד ִמֹּכל ָענָ ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה " :ים את הפסוקתלמידתקרא עם הו ,המורה תדביק על הלוח את הכיתוב

  ).'ב, ג"" (במדבר יָהָאָדם

  

  דקות) 20(ענווה וגאווה ביחסים חברתיים  :סיפור בשילוב פעילות - 3 'פעילות מס

וכשר. מה הוא חכם ומנהיג מאדם היה  הוא סיפרנו על משה, שהיה ענו למרות שהיה לו במה להתגאות.

ואתם תחליטו  ,תבדקו מה הרווחים וההפסדים של ענווה וגאווה תשמעו,ו? בסיפור שהרוויח מכך שהיה ענ

  כיצד כדאי להתנהג.

  ים, תהיו הנכדים של סבתא. מסכימים? תלמידהקדמה: כעת נספר על סבתא ונכדים. אתם, ה

בלו מתנות מסבתא. גילה  מתגאה ומתפארת במתנה ידים שק. הסיפור עוסק ביל1 'נספח מס –סיפור 

ם דייתלמוה הסיפור יופסק, - פיה. בשלב המצויין בסיפורשקיבלה, והסיפור דן ברגשות החברים כל

הסבתא מסבירה לילדה בו  ,סיפוריחזרו ללאחר מכן  .את דף הדקלום בחוברת, העוסק בענווה יקשטו

  .ענווהו גאווההגאה על 

  

  דקות) 10(ת בחובר עבודה

תלמידים מדבקות לבבות מיוחדות (כביכול המדבקה שגילה קיבלה מסבתא), והיקבל  תלמידכל   .א

 ).1שוט שהכינו (אביזר מס' יאת המדבקות לק יוסיפו

בדרך כמה שיותר מתנות (המתנות  לאסוף לשים לב:ו. מבוך: יש למצוא את הדרך להר הענ  .ב

  מסמלות את הכשרונות שקיבלנו).

  



  דקות) 5(למה חשוב להיות ענו?  - 4 'פעילות מס

נלמד על רווח נוסף  ו גאווה מרחיקה את החברים. כעתסביבה הרגשה נעימה, ואילראינו שענווה גורמת לַ 

שאר פתוחה עד לאחר ימענווה. מה דעתכם, איזה רווח נוסף יכול להיות למי שמתנהג בענווה? השאלה ת

  הסיפור:

ותן, וחשב שהוא יודע הכל. כשדניאל היה בגן הוא ויה. הוא היה גאדניאל היה ילד חכם, אבל היתה לו בע

רות וירקות, והכיר אפילו כלי נגינה. כשהגננת הודיעה שהיום לומדים יידע שמות של צבעים וצורות, פ

  קפץ דניאל ואמר: "אני כבר יודע הכל. אני הולך לשחק". והוא הלך. ,משהו חדש

הוא חשב שאין לו מה ללמוד. כשנמאס לדניאל לשחק הוא נכנס  כל הילדים עבדו בחוברת ודניאל שיחק,

  בוע ומשולש. כל הצורות היו לו ילגן וראה כל מיני צורות מוזרות. זה לא היה עיגול, וגם לא ר

  , מה הוא יעשה?ממש חדשות

  

  לעזור לדניאל למצוא פתרון. התלמידים יתבקשו

  

לא להראות שהוא לא יודע. הוא, דניאל, תמיד הכי דניאל לא רצה לשאול את הילדים או את הגננת, כדי 

חכם, אז איך הוא לא מבין? פתאום ניגשה אליו הגננת ואמרה לו: "איפה היית? עכשיו אנחנו לומדים 

'יק צ'ק הוא הכיר את כל אותיות". הגננת הראתה לדניאל מה למדו והוא שמח ללמוד משהו חדש. צ

היה דניאל  , ואפילו לא התבלבל בשמות. עכשיוכתוב אותןב, ידע לזהות את האותיות, ל"א-אותיות ה

  בטוח שהוא יודע הכל.

  

  : הוא באמת ידע הכל?שאלה לתלמידים

  

הרי הוא מכיר את כל כי דניאל חשב שהוא כבר יודע,  ,בכיתה א', כשהמורה אמרה שלומדים לכתוב

מהחצר לכיתה הוא נבהל. האותיות. הוא אמר למורה שהוא כבר יודע הכל, וביקש לצאת לחצר. כשחזר 

, והוא התבלבל. אבל שוב הוא התבייש לשאול, ביחד אותיות מחוברות פתאום ראה שעל הלוח כתובות

ולא שאל את החברים. למחרת,  ,כמובן התבייש שהוא לא יודע הפעם המורה לא ניגשה אליו. דניאלו

  המורה חילקה לכולם דפים וביקשה לכתוב את המילים שלמדו אתמול. 

ומבויש. על הדף שהגיש למורה היו רק כמה מאד יאל לא ידע לכתוב מילים. הוא היה עצוב, עצוב דנ

  כתמים של דמעות. 

  

  : מה היתה הבעיה בהתנהגות של דניאל? האם הוא לא היה מספיק חכם? לתלמידיםשאלה 

שטעה כשיצא  (מי שגאה וחושב שהוא כבר יודע ויכול, אינו לומד דברים חדשים. גם אחרי שדניאל הבין

לחצר, הוא לא רצה לשאול ולתקן את הטעות, בגלל גאוותו. מי שרוצה ללמוד צריך לדעת שיש דברים 

  לא להתבייש בזה שלא יודעים.)ולחבר, . חשוב להקשיב למורה או שאינו יודע

  איך הסיפור של דניאל יכול להסתיים ב"סוף שמח"?

הוא יוכל להשלים את החומר ולתקן את טעותו. עליו  ,גש למורה, יסביר שטעה ויבקש ללמודאם דניאל י

אמר: "מכל מלמדי השכלתי",  ,מאדלזכור שתמיד אפשר להוסיף וללמוד. אפילו שלמה המלך, שהיה חכם 

  ולמד מכל אדם.לכל אדם הוא הקשיב 

  הוא פנוי ללמידה ולרכישת חכמה.  –ו? מהו הרווח של אדם ענ

  



  דקות) 15(הצגה: האריה והעכבר  - 5 'פעילות מס

כל חיה  ידביקונספחים. לאחר צביעת הבובות החוברת התלמידים יגזרו את העכבר והאריה מהכנה: 

  בקצה מקל ארטיק.

 ,תוך כדי שמיעת הסיפור).  2 מס' (נספח חלץ מן המלכודתימשל על העכבר שסייע לאריה לההמורה תספר 

  התלמידים את הבובות שהכינו.  ירימו 

  

  דקות) 10(ק: מיסטר שוויצר ומיסטר ענווה משח - 6 'פעילות מס

  ).3(נספח מס'  ולאחריו שתי תגובות אפשריות ,המורה תציג מקרה

אוותן (אריה) ואיך מגיב על כך ים: נציג מקרים שונים, ונראה איך מגיב על כך גתלמידהוראות משחק ל

אם התגובה היא של  להרים את בובת האריה; על התלמידים ,גאווהו (עכבר). אם התגובה היא של ענ

   .את בובת העכבר על התלמידים להרים ,ענווה

אינה  ענווהעל המורה להשתמש בהבעות פנים ובהטעמה מתאימה. חשוב גם להדגיש שבמהלך ההקראה, 

  . מבלי להתגאות -ת, אלא הערכה עצמית הכחשה או התעלמות מכשרונו

  

  דקות) 15(עבודה בחוברת 

גנות הגאווה ותסביר אותם. התלמידים יתבקשו לצייר אותם וסקים בעהא פתגמים יהמורה תקר

  הפתגמים: ולעטרם.

  )ר' משה אבן עזרא("ברא ה' את גן העדן ואמר לו (לגן העדן): אסור למתגאה להיכנס בך"   -

  (ר' יהודה אלחריזי)"הגאווה כהר, העולה בה יפול" 

  

  סיכום

  חשוב להיות ענוים, כי:

ולא  מה ועוד) אלו הם מתנות שקיבלנו, ועלינו להודות עליהםהדברים הטובים שבנו (יופי, חכ  .א

  .להתגאות בהם

כיוון שהוא מרגיש שהוא מלא  ,אינו יכול ללמוד ולהתקדם שהוא חשוב יותר מאחרים,מי שמרגיש   .ב

 ואין לו מקום לקבל  מהאחר.

 .לא נעים לשהות במחיצתו של הגאוותן חבר שמתגאה.החברים אינם אוהבים   .ג

   

  רון אור: כל כיש

  .הוא בעצם מתנה

  אין מה להתנשא,

  .אלא להשתמש בתבונה

  דור: גם אם אני יודעת,

  .חשוב ללמוד ולהשתפר

  כך נוכל לדעת

  אפילו טוב יותר.

  והתנשאות גאווהאור: 



  ,אינן נעימות לחברים

  אז הבה וניתן

  .גם מקום לאחרים

  

  הכנה ואביזרים

(בכל גליון מדבקות אמורים להיות לפחות  מדבקות עגולות פשוטות בצבעים שוניםשל גליונות  10 .1

 מדבקות) 20

 )בגליון מדבקות 20(לפחות  מיוחד (בצורת לבבות או כוכבים)מדבקות גליון  .2

 יקבל שני צבעיםלכל תלמיד, כל תלמיד  "ממו"דפי  2 .3

  )230008( )'ב, ג"" (במדבר יו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדםְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָענָ "כרזה:  .4

 כל ילדמקלות ארטיק ל 2 .5

  

  נספחים

  

  נספח זה)תוך ב משולבת(ההפעלה  סיפור – 1 מס' נספח

הילדים הבינו שכל ופעם אחת הגיעה סבתא לבקר את הנכדים והביאה איתה מתנות. המתנות היו שונות, 

   :אחד יקבל מתנה אחרת, שונה. לפני שסבתא חילקה את המתנות היא פנתה לילדים ואמרה להם

, אך אני מבקשת שתתחלקו במתנה מדבקות שונותילדים, הבאתי לכם " ):בתא(המורה תציג בתפקיד הס

  ים נוספים. מסכימים?"עם הילדים האחרים. זכרו, זו מתנה שקיבלתם ועליכם לשתף ילד

  ים כדי שתוכל לחלק את המתנות.תלמידחכה להסכמת התהמורה 

 תלמידאחר. כל  תלמידיםלזוג  גליון מדבקות עגולות בצבע שונהכל פעם ב תתן המורה (בתפקיד הסבתא)

  ישמשו ליצירה בהמשך הסיפור). דבקותים מה קיבל. (המחבריפתח את המתנה, ַיראה ויספר ל

לספר: גם גילה קיבלה מתנה. גילה קיבלה מדבקות  , המורה תמשיךכולם קיבלו מתנותכמעט לאחר ש

יבלו ואמרה בקול: "רק לי יש בין הילדים, בחנה את המתנות שק גאווהזרחניות ויפות. היא הסתובבה ב

  מדבקות זרחניות מיוחדות. לאף אחד אין משהו מיוחד כמו שלי!".

הילדים החליטו להתחיל לעבוד. הם זכרו שסבתא ביקשה שישתפו פעולה ביניהם, וכך עשו. כל אחד הביא 

  . ינותיהיצירות תהיינה צבעוניות ומענמשלו לאחרים כדי ש

  המתנה שקיבל?מי רוצה לחלק את המורה תשאל: 

  ע.חלקים, כך שכל ילד יוכל לקבל כמה מדבקות מכל צב 20-לגזור את הגליון ליונחו  יםהתלמיד

מאחיו  המדבקותאת  קיבל ילד מדבקות העגולות, כלאת ה ביניהם : כשהילדים חילקוהמשך הסיפור

רחניות, בקות זלי יש מד המדבקות הפשוטות שלכם.בתודה, ורק גילה אמרה: "אני לא צריכה את 

אתם לא מתביישים להציע לי כאלו מדבקות? המדבקות שלי . ילהמדבקות שלכם בכלל לא מתאימות 

  ".שוות פי אלף, אין לי מה לעשות עם מדבקות עגולות קטנות

גילה לא רצתה לקחת מהילדים את מה שקיבלו, ורק אמרה בהתנשאות: "לי יש המדבקות  ...וכך הלאה

  ם שום דבר. תראו, אני אכין את היצירה הכי מיוחדת".הכי יפות, אני לא צריכה מכ



את מתנתם, נזכרה גילה שגם היא צריכה לשתף את הילדים במדבקות. ביניהם לאחר שכל הילדים חילקו 

היא גזרה לכל ילד מדבקה ואמרה: "גם אני אתן לכם מהמדבקות המיוחדות שלי, אפילו שהן הרבה יותר 

  י. אלו המדבקות הכי יפות בעולם!".יקרות ושוות ממה שרציתם להביא ל

: איך אתם מרגישים? האם נעים לכם לקבל מגילה את המדבקה? מדוע? (היא דיברה שאלות לתלמידים

  בהתנשאות ובזלזול). האם מישהו רוצה לומר משהו לגילה?

  ר:ופיסהמשיך וים ייערך סיכום של רגשות התלמידי

  גילה. היו ילדים שבכלל לא רצו לקחת את המדבקות של 

  למה גילה התגאתה? האם גילה הרוויחה או הפסידה מכך שהתנהגה בגאווה?

  מה דעתכם על התנהגותה של גילה?

 מדבקותים יפתחו בחוברת עבודה ויקשטו את הדקלום עם התלמידלאחר הדיון, עוצרים את הסיפור וה

  דקות).שקיבלו ב'מתנה' בתחילת הסיפור (במשך כעשר 

  לסיפור: תחזורעבודה בחוברת, המורה את ה יסיימוים תלמידכשה

זוכרים את גילה? איך היא הרגישה כשחלק מהילדים לא רצו את המדבקות שלה? הבה ונראה מה היה 

  איתה בהמשך:

  "?גשה לסבתא עצובה ומבוישת: "למה הילדים לא רוצים את המדבקות היפות שלייגילה נ

  (כדאי לאפשר לילדים לענות לגילה)

אבל באמת קיבלתי את המדבקות הכי יפות, אז מה, אני צריכה להגיד "ואמרה:  ,לא הבינה בתחילה, גילה

   "שזה לא יפה? מה, אני חייבת להשתמש במה שהילדים מציעים לי?

  סבתא קראה לכל הילדים ושאלה אותם (לפנות לילדים):

א הכי גדול? לא, הוא פשוט ) האם ילד הוא טוב וחשוב יותר בגלל שהו.ילדים, מי הכי גדול? (הילדים יענו"

   "נולד ככה, לפני כולם.

ילדים, מי יודע לצייר יפה? האם ילד הוא טוב וחשוב יותר בגלל שהוא מצייר יפה יותר? " המשיכה סבתא"

  "לא, הוא פשוט נולד עם מתנה כזו, כשרון לציור.

מי מנגן, מי יודע לשיר  הר,(מי הכי גבוה, למי יש הכי הרבה משחקים/צבעים, מי רץ הכי מ ...וכן הלאה

  ועוד)

כל ילד התברך במתנות אחרות (כשרון, תנאים סביבתיים). עלינו לשמוח במתנות : סבתא הסבירה לילדים

שקיבלנו, אך לא לחשוב שרק לנו יש ורק אנחנו הכי טובים/חכמים/יפה. כך נשמח גם לקבל מאחרים 

ישחק עם  –ילד שיש לו הרבה משחקים  ר;יסביר לחב –(ילד שיודע טוב חשבון  איך? .ולהתחלק איתם

יותר יפות  –קיבלתי מדבקות מקסימות (אך לא לומר  חברים וכו'). למשל, גילה תוכל לומר לילדים:

  יצירה? היא גם יכולה לחשוב, אולי באמת המתנות האחרות יכולות לעזור לה?  לי נכין איתןמשלכם), או

על כך (מותר לנו לחשוב ולשמוח  שנוכל להשתמש בהן. ות שקיבלנו, כדיאנחנו צריכים לדעת מה המתנ

  ).שאנחנו חכמים, זריזים, מוכשרים וכדומה. אך אין להתגאות ולהתנשא

הרי זה משעמם להכין  כיפתאום, גילה שמה לב שגם לחברים שלה יש מתנות נפלאות שיכולות לעזור לה, 

וכך הם הכינו  מיוחדת כל ילד  מדבקההיא חילקה ל !, גם אם הן יפותמדבקותסוג אחד של יצירה רק מ

  יצירות נפלאות.

  ם ישלבו את המדבקות בדף הדקלום.תלמידימדבקה מיוחדת, וה תלמידהמורה תחלק לכל 

  

  

  משל האריה והעכבר  – 2 מס' נספח



  )(מעובד על פי "משלי שועלים" לר' ברכיה ב"ר נטרונאי הנקדן

האריה שהוא עייף. הוא נשכב לו בין העצים, קרני  פיהוק חזק נשמע במרחבי היער. באמצע היום, נזכר

  אט נעצמו עיניו. האריה ישן חזק, אף אחד לא הפריע לו.-ממו אותו, ואטיהשמש ח

אי שם מהצד, הגיחה לה חיה קטנה, עכבר. העכבר רץ מהר מאד ולא שם לב למה שקורה סביבו. לפתע, 

בר המשיך לרוץ ובטעות, ממש בטעות, דרך על הוא לא ידע שבאמצע היער ישן לו האריה, מלך החיות. העכ

  זנבו של האריה.

  "מי הוא זה שהעיז להפריע לי בשנתי?"האריה, התעורר מרוגז וקרא בשאגה: 

  ענשו מוות.  מה יהיה? –נבהל מאד משאגת האריה. הוא ידע שמי שמפריע למלך  העכבר

וצעק: "חצוף שכמוך, איך אתה  כשראה המלך שהעכבר הקטן הוא זה שהפריע למנוחתו התרגז עוד יותר

  " ?מעז להתקרב בכלל למלך החיות

סליחה, אדוני המלך. אני כל כך מתנצל. זו היתה טעות, ..ס....ס"העכבר התחנן בפני מלך החיות ואמר: 

  רר אותי."ממש לא התכוונתי. אנא שח

  ם".בינתיים, זרחה שוב השמש, והאריה נרגע.  "נו, טוב" אמר לעכבר "אשחרר אותך הפע

והודה לאריה: "תודה לך, אדוני המלך. בזכות הטובה שעשית עימי גם אני איטיב עמך  מאדהעכבר שמח 

  ".בעתיד

 ?לעזור למלך החיות ,האריה צחק צחוק גדול ואמר: "אתה? עלוב שכמוך! איך תוכל, יצור קטן וחלש

  ."שטויות

  

ה רגש מתייחס האריה באיזים: האם האריה צודק? האם העכבר יכול לעזור למלך? תלמידשאלה ל

  לעכבר?

  

עברו ימים. שוב טייל האריה ביער ונהנה מקרני השמש. לפתע פתאום, הסתבך האריה ברשת שהכינו 

הגדול והחזק, מלך  יכל לצאת. האריה הציידים. האריה ניסה לצאת, אך הרשת הסתבכה סביבו והוא לא

  שנשמע עד קצה היער.  נלכד ברשת ולא ידע מה לעשות. הוא שאג בקול אדיר ,החיות

, הבין העכבר, ובבת , כשלפתע הוא שמע שאגה ממרחקים. האריה נמצא בבעיההסתובב העכבר אי שם

פתח העכבר בריצה מהירה לתוך היער.  ,אחת נזכר בחסד שעשה עמו האריה. בדיוק כמו בפעם הקודמת

  יה במצב קשה.הוא רץ ורץ עד שהגיע אל האריה. הוא ראה את המלכודת והבין כי אכן האר

  

  ?כיצד: האם יוכל העכבר לסייע לאריה? יםתלמידלשאלה 

  

העכבר מיהר וקרא לחבריו העכברים. עשרות עכברים הגיעו וכרסמו את הרשת, כדי שהאריה יוכל לצאת. 

  לאחר עבודה מאומצת וקשה הצליח האריה להשתחרר מהמלכודת.

  

? האם הוא עדיין גאוותן או שכבר מרגיש יאמר האריה לעכבר? מה הוא : מה לדעתכםיםתלמידלשאלה 

  לא?

  

והחזק מכל החיות, לא ידע מה לעשות. ואילו  במה להתגאות. אפילו הוא, הגדולהאריה הבין שאין לו 

  העכבר, הקטן והחלש, דווקא הוא הצליח לפתור את הבעיה ולהציל אותו. 

  



  מקרים – 3 מס' נספח

  .ללמוד אתו למבחן דני מבקש מחברו ניר .1

  יודע הכי טוב.אני ו יתך, אני אלוף הכיתה בחשבוןא: אשמח ללמוד א תגובה

  תך, הקשבתי טוב למורה ואני יודע היטב את החומר.יתגובה ב: אשמח ללמוד א

  ?תלמידים: מי יכול לצייר מטריההמורה שואלת את ה .2

  אוהבת לצייר. אוכל לעשות זאת. מאדתגובה א: המורה, אני 

  הכי יפה בכיתה. אוכל לעשות זאת.ת תגובה ב: המורה, אני מצייר

  .יושב לידך בכיתה, ענה למורה תשובה שגויהש דני, תלמיד .3

  תגובה א (בקול): דני, איזה שטויות, זה לא נכון, אני יודע את התשובה הנכונה.

  מדו את זה כשהיית חולה. רוצה שאסביר לך?יתגובה ב (בשקט): טעית, כנראה ל

  .המורה מחלקת מבחנים .4

  ה קיבלת? אני קיבלתי מאה, ראית איזה גאון אני?תגובה א: כמ

  תגובה ב: כמה קיבלת? אני קיבלתי ציון טוב. באמת למדתי הרבה למבחן.

  .המורה רוצה לבחור נציג מהכיתה למקהלת בית הספר .5

  מאד להיבחר. נראה לי שאני יודע לשיר. אפשר?רוצה תגובה א: המורה, אני 

  עולה, יותר טוב מכל הכיתה. אפשר?אני שר מ !תגובה ב: המורה, אני, אני

  

  



  10יחידה 

  הלשון מתגלגלת, ומה היא אומרת?

  

  

 מטרות  

  

  שפה נקייה;שימוש בעמידה על החשיבות של § 

  יצירת הערכה כלפי מי שמדבר בצורה מכובדת;§ 

  הבנת הכוח של המילים היוצאות מן הפה.§ 

  

  

 מהלך השיעור  

  

  אהדקות) / מלי 10( בית הבובות -פתיחה 

  דור: מה קרה לך? למה את בוכה?

  אור: הכל בגלל שאני נמוכה, והמוכר כל כך לא אדיב!

  דור: מה קרה?

  מה לדעתכם קרה לאור? עצירה:

  

אור: היום הלכתי למכולת לקנות קופסת שימורי טונה. חיפשתי וחיפשתי בין המדפים ולבסוף מצאתי. 
וא אמר לי: "תפסיקי לבלבל לי את המוח, את ביקשתי מהמוכר שיוריד לי את הטונה מהמדף הגבוה וה

  לא רואה שאני עסוק?!"

פתאום נפל על הרצפה גשם של קופסאות שימורים קטנות...  -ואז, כשניסיתי להוריד את הטונה מהמדף 
  ואז...

  מה לדעתכם קרה? עצירה:

  

  שהוא אמר...לשמע הרעש, הגיע המוכר והתחיל לצעוק עלי ולקלל... אני לא רוצה לחזור על המילים 

  

  נקודות למחשבה ולדיון:

  תארו, איך לדעתכם מרגישה אור?· 

  איך אתם יכולים לנחם אותה?· 

  ספרו על מקרים שבהם חוויתם חוויה דומה למה שעבר על אור. איך הרגשתם?· 

  מה גורם לאנשים לומר מילים לא יפות?· 



  איך מרגיש מישהו אחרי שהוא אומר מילים לא יפות?· 

  
  דקות) / מליאה, יחידני  30(של שפה נקייה  החשיבות - 1 'ספעילות מ

  / מליאהמשקלה של כל מילה  -שלב א'

  האם רק האנשים מדברים? מי עוד מדבר?

  התלמידים יגיעו למסקנה כי גם בעלי חיים מדברים בשפתם שלהם.

שפת תקשורת  נהמה אנחנו שונים מהחיות? התשובה: האדם נקרא: ְמַדֵּבר (ולא חיות). אמנם ישאך ב
כלשהי לחיות, אבל היא לא מורכבת ומתוחכמת כמו של האדם. אדם יכול לבחור לדבר מתוך מחשבה, 

  ולאו דווקא מה שמתחשק.

  למה משמש הדיבור? 

כפי שרואים בתמונה  ,על שימושי הדיבור כל זוג תלמידים יקבלו כרטיס עם ציור ויחברו משפט מתאים
המורה תעבור בין התלמידים ותסייע במקרה הצורך לנסח  על דף ריק.). את המשפט ירשמו 2 מס' (אביזר

משפטים על שימושי הדיבור: ליצירת קשר, להחמיא ולתת הרגשה טובה, לאחל ולברך, ללמוד ולהסביר, 
סיום, כל זוג יקריא את המשפט שכתב. התלמידים ישלימו חלק ל .'לשתף במחשבות ורגשות וכדו

  מהמשפטים בחוברת. 

  ) / מליאה1 מס' (נספחסיפור: המלך וחלב הלביאה  -שלב ב' 

  הכיתה תאזין לסיפור ולאחריו יתנהל דיון, לפי הנקודות הבאות למחשבה ולדיון:

מה לומדים מהסיפור? (שיש להיזהר מאד בדיבורנו, לדבר נכון, לדייק בכל פרט, להשתמש בלשוננו רק בצורה  - 
  נכונה.)

  ותם בסיפור? מדוע קרו האירועים, כפי ששמענו א -

  הסבירו, כיצד ניתן היה לגרום לכך שהסיפור יתגלגל אחרת? -

  יש פתגם שמתאים לסיפור זה: "מוות וחיים ביד לשון". נסו להסביר את משמעות הפתגם. -

  ויש להשתמש בה בצורה הראויה. ,ח רבוכם: ללשון יש כוסיבתום ההפעלה 

  

  דקות) / מליאה  30(דרכי התמודדות בשמירת הלשון  - 2 'פעילות מס

  יחידני, מליאהשלב א': 

  בפני הכיתה תוצג דילמה לדיון: ילד נוגע בקלמר שלי בלי רשות. כיצד אגיב?

  עבודה).החוברת בהתלמידים ימלאו את תגובותיהם (

  יתפתח דיון: ְלָמה תוביל כל תגובה? 

ורה מסוימת, ויעלו דרכי התלמידים ישמיעו דוגמאות נוספות מהחיים על מקרים שבהם יש רצון להגיב בצ
עודד השמעת תגובות שונות. כדי לעורר את יש לתגובה שונות תוך בחינת תוצאותיה של כל דרך תגובה. 

ן עליה. לדוגמה: דן ניתן להעלות תגובה שאינה הולמת ולדו ון, אם יישמעו רק תשובות "נכונות",הדי
  ללא רשות. מה דעתכם?שלו שנגע בקלמר  היכה את רוני לאחר

  מליאהשלב ב': 

יתבקש  כל תלמיד). 1 מס' כרטיס המתאר מקרה (אביזר אחד מהם יקבלכל  ,ששה תלמידים ייבחרו
האם זוהי  הכיתה תחליט ,בפני הכיתה. לאחר הצגת כל מקרהאת תגובתו ולהציג  ,לחשוב כיצד היה מגיב

  ובות חלופיות.תן להציע תגיתגובה ראויה שנעשתה לאחר חשיבה, או תגובה מתפרצת ושלילית. נ



  לפני המליאה.תציג הקבוצה אותו  תלמידים מקרה,לתת לכל קבוצת  אפשרלופית: הצעה ח

  המקרים:

  ֶיֶלד ָּדַר ָעַלי ְּכֶׁשָעַבר ְלָיִדי. · 

  ִאָּמא ֵהִכיָנה ִלי ַלֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים ַמֲאָכל ֶׁשֵאיֶנִּני אֹוֵהב. ·

  ַהִּמְׂשָחִקים ַּבֶחֶדר.  ַאָּבא ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶלֱאֹסף ֶאת· 

א ֵהַכְנִּתי ִׁשעּוֵרי ַּבִית. ·    ַהּמֹוָרה ָּכֲעָסה ָעַלי ַעל ָּכ ֶׁש

  ֲאחֹוִתי ָנְתָנה ִלי ַמְמָּתק ִמַּׂשִּקית ַהַּמְמַּתִּקים ֶׁשִּקְּבָלה ְּביֹום ַהֻהֶּלֶדת. · 

  .ָׁשַמְעִּתי ָחֵבר ְמַׁשֵּקר· 

  נקודות לדיון:

  צות?מהו הרווח בהתפר

  מהו המחיר שמשלמים?

  מה משתלם יותר? 

', ואנחנו רוצים לומר ופגועים וכד ,בהם אנחנו כועסיםש: בכל המקרים ייערך סיכום ,בתום הדיונים
אילו מילים נתחרט אם נאמר ועל  ,המילים הראויות להאמר ןמה :עלינו לעצור ולחשוב ,מילים קשות

  .ןאות

  יחידני השתיקה כדרך לשמירת הלשון /': גשלב 

. חוברת העבודה)ב(, ויגלו ציור של אצבע מונחת על שפתיים מספריםחיבור בין ע"י התלמידים יצרו ציור 
  .את הכותרת ישלימו התלמידים רק לאחר המשימה

  נושא השיעור?בין הקשר בין שתיקה ל מה ?מה מסמל הציור שאלות לתלמידים:

  בנושא:המורה תרחיב  ,לאחר תשובות התלמידים

 שתיקה" (אבות ג' י"ג). -"סייג לחוכמה  מרה חשובה הקשורה לנושא שלנו:ו אמרו (בפרקי אבות) אחכמינ
  מרה זו?מה פירוש א

לא ש, כך השתיקה עוזרת לנו השני יפול לצדנלא שהתשובה: "סייג" פירושו גדר. כמו שגדר עוזרת לנו 
ה מילים אסורות, מילים לא מהפ מוציאיםלא טובות. כשרוצים לשמור על החכמה, כשל במילים לא ני

מה נעשה? נשתוק! לא נתערב בכל עניין, לא נענה מהר על כל שאלה,  . אך אם נרצה להיזהר יותר,טובות
  אמר. נחשוב קודם אם הדברים ראויים לה אלא

  לשתוק. דים את כותרת העמוד: לפעמים צריךכעת ישלימו התלמי

  

  יחידני ) /דקות 20(הדיבור מתייג את האדם  – 3 'פעילות מס

בפרקי אבות, חכמינו נתנו לנו הרבה הדרכות הקשורות להתנהגות נאותה. נתייחס למה שאומרים חכמינו 
(המורה תשקול אם להשתמש בלשון  .אומריםהם בקשר לדיבור של חכמים החושבים היטב על כל מילה ש

ולוותר על  המשנה, או להסביר במילים שלה, בהתאם לרמת הכיתה. אפשר גם להתמקד רק בחכם
  ) .ה"גולם"

המורה תקריא את המשפטים המתאימים להגדרת החכם לפי המשנה, ותדגים אותם בעזרת אור ודור, 
חוברת בהתלמידים יתאימו את הציור המתאים למשפט ( ,. לאחר כל משפט1לפי הדוגמה במשפט 

  לכוון את התלמידים ולעזור להם למצוא את המשפט המתאים. אפשרעבודה). ה



  פש), ושבעה בחכם... (פרקי אבות, פרק ה' משנה ז'):ישבעה דברים בגולם (ט נאמר:

  שבעה בחכם:

  . אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין (מכבד את החכם והמבוגר לדבר לפניו).1

  לדוגמה: אור: אני נותנת לאמא שלי לדבר, ורק אחר כך אני אומרת את מה שאני חושבת.   

  ך דברי חברו. . אינו נכנס לתו2

  . אינו נבהל (ממהר) להשיב (=חושב לפני שהוא משיב).3

  . שואל כענין ומשיב כהלכה.4

. אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון (=כאשר הוא מדבר, הוא בונה את משפטיו לפי סדר: על 5
  השאלה הראשונה שנשאל הוא עונה תחילה ואחר כך על השאלה השנייה).

אם לא יודע או לא מבין משהו הוא אומר שלא הבין או לא =אומר "לא שמעתי" (. על מה שלא שמע 6
  דע).וי

  . ומודה על האמת. 7

התלמידים יבחרו את אחד המשפטים, ויתארו אותו באמצעות קומיקס  ,לאחר הכרות עם כל המשפטים
  עבודה).החוברת ב(

  וחילופיהן בגולם (והגולם מתנהג בדיוק להיפך...).

  אל החכם, וכיצד אל הגולם? כיצד מתייחסים

  ננסה לומר מה מתאים לגולם: נכנס לתוך דברי... וכו'

  לסיכום

אור: דור, אתה יודע מאיפה חזרתי עכשיו? שוב מהמכולת. הפעם ציפתה לי הפתעה! המוכר פנה אלי 
  ".שפגעתי צטעראוד מבמילים נעימות: "אני מתנצל, בבוקר הייתי לחוץ, אני מ

  !מח לשמוע מילים נעימותדור: כל כך נעים ומש

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  :)220053( . ששה כרטיסים המתארים מקרים1

  ֶיֶלד ָּדַר ָעַלי ְּכֶׁשָעַבר ְלָיִדי. · 

  ִאָּמא ֵהִכיָנה ִלי ַלֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים ַמֲאָכל ֶׁשֵאיֶנִּני אֹוֵהב. ·

  ֶחֶדר. ַאָּבא ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶלֱאֹסף ֶאת ַהִּמְׂשָחִקים ּבַ · 

א ֵהַכְנִּתי ִׁשעּוֵרי ַּבִית. ·    ַהּמֹוָרה ָּכֲעָסה ָעַלי ַעל ָּכ ֶׁש

  ֲאחֹוִתי ָנְתָנה ִלי ַמְמָּתק ִמַּׂשִּקית ַהַּמְמַּתִּקים ֶׁשִּקְּבָלה ְּביֹום ַהֻהֶּלֶדת. · 

  .ָׁשַמְעִּתי ָחֵבר ְמַׁשֵּקר· 

  :)230009( כרטיסי איורים. 2



  :אֹוָת ִלְראֹות טֹוב, ּתֹוָדה? דור עונה: לֹוְמְׁש  ָמה, טֹוב ֶקרּבֹ אור אומרת לדור.  

 .מורה עומדת ומסבירה לתלמידים 

  :ְלַהִּכיר ָנִעים, אֹוִרית ַוֲאִני. החברה עונה: אֹור ֲאִני ָׁשלֹוםאור משוחחת עם חברה, ואומרת. 

  :הָקָר  ָמה ִלי ַסֵּפר, אור עונה: ְמֹאד ָעצּוב ֲאִנידור אומר לאור. 

  :ְוָיִמיָנה ָיָׁשר? אור עונה: ַהַּמַּכִּבים ְרחֹוב ֵאיֹפה, ְסִליָחהאישה שואלת את אור. 

  :ָׂשֵמחַ  ֻהֶּלֶדת יֹום, טֹוב ַמָּזלדור מביא לאור מתנה ואומר. 

  :סֹוֵלחַ . ֶאְתמֹול ֶׁשָהָיה ָמה ַעל ְסִליָחה ְלַבֵּקׁש ָרִציִתיאור אומרת לדור? 

  :ָל ְלַסֵּפר סֹוד ִלי ֵיׁשדור אומר לאור . 

  :יץוִ ְּד נְ ּסֶ הַ  ַעל ַרָּבה ּתֹוָדהאור אומרת לאמא'. 

  :ִטּיּול ָלנּו ֵיׁש ָמָחרדור מספר לאביו. 

  
  

 :נספחים  

  

  1 מס' נספח

  אגדות המלך שלמה, עיבוד מסיפור עממי - / ח"נ ביאליק חלב הלביאה 

 ום ליום. הרופאים היו מודאגים מאדמלך אחד נפל למשכב. מחלתו הייתה קשה מאד והוא הלך ונחלש מי
  כי המלך יבריא רק אם ישתה חלב של לביאה. והם הכריזו לאחר בדיקות ממושכות

  מבוכה רבה שררה ברחבי הממלכה; מי יוכל להתקרב ללביאה ולחלוב אותה?!

  מה יעשו בני הממלכה? עצירה:

  

ציל את חיי המלך ויביא לו חלב עבר הכרוז בכל הערים ובכל הכפרים והכריז: "שכר רב מובטח למי שי
  לביאה!"

באחד הכפרים הנידחים שבקצה הממלכה חי צייד, איש חיל ואמיץ לב. הוא גמר אומר בליבו: "אני אציל 
  את חיי המלך!" 

  מה יעשה הצייד? כיצד יצליח לחלוב את הלביאה מבלי שהיא תטרוף אותו? עצירה:

  האם לדעתכם הוא יצליח?

  

  כמה כבשים והלך אל היער... מה עשה האיש? הוא קנה

  שערו מהן תוכניותיו של הצייד. עצירה:

  

  הוביל הצייד כבש אחד אל מעבה היער. והנה מרחוק הוא הבחין בלביאה היושבת ומשתעשעת עם גוריה. 

  מה יעשה הצייד? עצירה:



  

לה הוא העמיד את הכבש במרחק מהלביאה, ואחר כך התרחק. הלביאה התקרבה, רחרחה את הכבש ואכ
כבש ללביאה.  ה. למחרת שוב הגיש הצייד דורוןאותו להנאתה. הצייד עמד במרחק בטוח והביט במחז

  הפעם הוא ניצב במרחק קטן יותר מגוב האריות...

  מה לדעתכם מתכנן הצייד לעשות? עצירה:

  

אה וכך, במשך כשבוע, התמיד הצייד להביא ללביאה יום יום כבש למאכל. הוא רכש את אמונּה של הלבי
  והרשה לעצמו להתקרב יותר ויותר לעברה. כעבור זמן מה הגיע עד אליה, והעז לחלוב אותה. 

  מאושר, מיהר הצייד לעבר עיר הבירה, אל המלך, כשידיו אוחזות במשקה היקר...

  והנה בדרכו, כאשר שכב לנוח, חלם חלום. ובחלומו אברי גופו מתווכחים ביניהם.

לא היה בכדו של  -חלבתי את הלביאה, ואלמלא אני  בעצמייוון שאני אמרה היד: אני החשובה ביותר כ
  הצייד חלב! 

  ענתה ואמרה הרגל:

  נסו לשער מה אמרו כל האברים. מה לדעתכם הוא האיבר החשוב ביותר? עצירה:

  

  "אני חשובה ממך. הן איתי התקרב הצייד אל הלביאה!"

  מץ בליבו של הצייד". ענה ואמר הלב: "אני הוא החשוב ביותר כיוון שנתתי או

  אמר המוח: "ואני נתתי לו רעיון מבריק". 

  הלשון: "עוד תווכחו ותראו שבאמת אני היא הכי חשובה!" אמרה

  לגלגו האברים על הלשון: "הן החלב בידיו של הצייד, ואת לא עזרת לו במאומה!"

  מי לדעתכם הוא הכי חשוב? מדוע? עצירה:

  

  " .ארמון והכריז: "הכניסוני לארמון! אני אציל את המלךהגיע הצייד לעיר הבירה, התקרב ל

  "מה בידך?" שאלוהו השומרים.

  "הבאתי אל המלך 'חלב כלבתא'". 

השומרים חשבו שבידי האיש חלב של כלבה. הם כעסו מאד! "מה?! חוצפה שכזאת! להתפרץ אל הארמון 
  ולזלזל במלכנו הגעת?" 

לא בעוון זלזול בכבוד המלך. לשווא ניסה הצייד לסמן להם הו לבית הכוגררו השומרים את הצייד והשליכ
כי טעות בידם... אבל וחפוי ראש ישב הצייד האמיץ בכלא. הוא לא הבין מדוע הושלך לכלא, הלוא בידיו 

הוא לא ידע שבשפת עיר הבירה לא בשפתו של הצייד מכנים את הלביאה "כלבתא", אך היה חלב לביאה. 
  כלבתא"." אותה

  מה הרגיש הצייד? וע נכלא הצייד?מדעצירה: 

  

תשוש ומתוסכל נרדם הצייד, והנה הוא רואה בחלומו את אבריו משוחחים שנית. והנה הלשון פונה אל 
ה לשווא. החלפתי מילה אחת בלשונו של הצייד תשאר האיברים ואומרת: "הלוא צדקתי! כל טרחתכם הי



כלבה. עכשיו אני גם יכולה להרים את האיש והוא הושלך אל הכלא. השומרים חושבים שבידיו חלב של 
  ולגרום לו כבוד רב..."

התעורר הצייד וחשב: אכן, צדקה הלשון. כן אעשה. הוא קרא לשומר והסביר לו את הטעות. השומר 
  התנצל לפניו והצייד התקבל בכבוד רב אצל המלך. הוא קיבל שכר רב וחי לו בעושר ובכבוד עד סוף ימיו. 

  כמה חשובה היא הלשון...כר הצייד ותמיד ז

  

  

  



  11יחידה 

  (ב) הלשון מתגלגלת, ומה היא אומרת?

  

  

 מטרות  

  

  ;זולתבירור ההשלכות האפשריות מדיבור מיותר על ה§ 

  הבנת מושגים הלכתיים הקשורים לשמירת הלשון.§ 

  

  

 מהלך השיעור  

  

  דקות) / מליאה 10( בית הבובות -פתיחה 

  קרן... דור: אני חייב לספר לך משהו על

  אור: משהו טוב?

  דור: לא כל כך.

  אור: אז אל תספר!

דור: את מפסידה. שמעתי את זה בסוד מליאור ששמע את זה בסודי סודות משיר, ששמע את זה ממקור 
  מוסמך!

כאלה. הם מתגלגלים מאחד לשני, ולבסוף השלישי מקבל משהו שלא היה ולא אור: אני מכירה סיפורים 
  נברא!

  התנסות:

התלמיד הראשון בטור אומר בסוד לחברו מילה בצורה מהירה,  :ישחק במשחק "טלפון שבור" כל טור
השני מעביר לשלישי וכן הלאה. אחרון התלמידים אומר בקול את המילה ששמע, ואז נערכת השוואה 

  למילה שנאמרה במקור.

  בתום ההתנסות יתפתח דיון בכיתה:

  מה קרה למילה שנאמרה? מדוע?

  למסר שמעבירים או לשמועה ששומעים? כיצד?מה עלול לקרות 

  ספרו מניסיונכם על מקרה שבו הועבר לכם מידע לא מדויק, ומה קרה בעקבות כך.

במהלך הדיון, תתחדד הנקודה שלעתים לא מדייקים בהעברת מסר. אי דיוק (בפרטים, בנימה וכדו') עלול 
  ליצור תמונה שונה לגמרי אצל הנמען.

  ששמעתי לא היה נכון? אבל כל כך מתחשק לי לספר לך...אז את חושבת שמה  דור:

  גם לכם מתחשק לספר על דברים מעניינים ששמעתם? מדוע? עצירה:

  האמת היא שגם לי מתחשק לשמוע. אבל אני לא רוצה לפגוע בקרן. אור:



? דיבור לא טובלגרום מה עלול ל? אם אור תשמע את מה שיש לדור לומר עליה מדוע קרן תיפגע עצירה:
  כיצד?

  התלמידים יעלו דוגמאות ממקרים שבהם הם נפגעו מכך שדיברו עליהם.
  

על הזולת עלולה לגרום לו נזק (פגיעה,  שלילייםתמיד מדוייקות. העברת מסרים  אינן: שמועות ויסוכם
  .חוסר הערכה ועוד)

  

  דקות) / מליאה, יחידני 50( מושגים -שמירת הלשון  – 1 'פעילות מס

  / מליאה  במקראשלב א': המקור 

הוא נושא רגיש שכולם מודעים לו. במדינת ישראל קיים חוק בנושא האוסר  נושא הדיבור על הזולת
  הוצאת דיבה ולשון הרע על אף אדם. 

בכיתות מבוססות ניתן להרחיב ולדון בהתלבטות ובסייגים שאיתם מתמודדים העיתונים כאשר הם 
והאדם ששמו הוכפש יכול  ,קרא 'הוצאת דיבה'ילולות להמפרסמים ידיעות על אנשים. ישנן ידיעות הע

  לתבוע את העיתון על כך. 

  ת הנחיות מחמירות בנושאים אלה, ובשיעור נלמד על כך.קיימומסורת היהודית בויצויין: 

ותוסבר  ,)1 מס' תוצג לכיתה כרזה ובה הפסוק מן התורה "לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא י"ט, ט"ז) (אביזר
  ור לספר דברים שליליים הקשורים לאנשים אחרים. משמעותו: אס

המורה תרשום על הלוח את המילה "רכיל" ותשאל את התלמידים לאיזו מילה דומה  ססות:כיתות מבול
המילה הזו. היא דומה למילה "רוכל" (סוחר שקונה סחורה במקום אחד ומוכר אותה במקום אחר). מה 

ילים "רוכל", "מרכל" על הלוח. הרוכל קונה סחורה (מהי הקשר שבין שתי המלים? המורה תרשום את המ
סחורה? חפצים, כגון: בדים, רהיטים, מוצרי אוכל וכדו') מאיש אחד, ומעביר אותה לאיש אחר. הפעולה 
שלו חיובית כי בכך הוא מסייע לאנשים. לעומתו, מה עושה המרכל? הוא מעביר לאיש אחד מידע הקשור 

  ית. לאיש אחר. הפעולה שלו שליל

  

  / מליאה, זוגות  שלב ב': מהי רכילות?

). לאחר שהמורה 6 מס' ) ודף עם משפט (אביזר3 מס' יקבל שני פתקים בצבעים שונים (אביזר תלמידכל 
תסביר כל מושג, תלמיד שיש לו משפט המתאים למושג יקריא את המשפט. שאר התלמידים יונחו להרים 

  צבע שני כאשר התשובה נכונה.צבע מסויים כאשר התשובה איננה נכונה, ו

). ויודגש: זוהי ההגדרה המובאת 2 מס' על הלוח ייתלה קומיקס המבטא את ההגדרה של רכילות (אביזר
שמעות שבה משתמשים היום במילה זו (אם כי היא דומה במסורת למילה רכילות. היא אינה בהכרח המ

  .מאד)

  אכלה אתמול שניצל בארוחת ערב. תוכן הקומיקס: ילדה מספרת לחברתה: את יודעת, ענבל 

המורה תדגיש כי רכילות היא סיפור דברים על חברים, סתם כך, כאשר אין מדובר בדברים לא טובים על 
החבר. המורה תכתוב על הלוח 'רכילות' (מעל הכרזה). התלמידים יקריאו את משפטי הרכילות, ויבואו 

רכילות לא. האם מסופר על משהו רע?  –ל להדביק אותם על הלוח מתחת לכרזה. המורה תחדד ותשא
  , כאשר נכנסים לחיים של אדם ומדברים עליו יותר מדי.גרידא היא סיפור עובדות

רכיל = לשון הרע, דיבה. הפעולה איננה רק העברת מידע לאדם אחר אלא סיפור  –על פי מילון אבן שושן 
  דברים שליליים ורעים. 

גם אם לא רו. מביא לשנאה ולמחלוקת בין אדם לחבדיבור ש םשפירו –רכיל, רכילות  –על פי הגמרא 
שהלה תכנן לעשות כך וכך וכדו', אך כתוצאה  ,אלא רק צויינה עובדה אמיתית סופר כלל בגנותו של הזולת

  שנאה ורוגז כלפי האדם שעליו מסופר, הרי שזה איסור רכילות.רגשות אצל השומע  יםממנה מתעורר



  הוא רכילות, או לכל הפחות אבק רכילות.  -בין לחיוב ובין לשלילה  -אדם כל דיבור מאחורי גבו של 

  אור: אני לא מבינה. מדוע לא טוב לספר סתם כך משהו על מישהו?

  דור: למה באמת?

  ).1 מס' המורה תספר את הסיפור "גלגולה של מילה" (נספח

  בעקבות הסיפור יתפתח דיון:

גישים עכשיו חבריו של רועי? כיצד היה אפשר למנוע ממקרה מה קרה למידע שאמר גיל על רועי? איך מר
  מעין זה להתרחש? מה אנחנו לומדים מכך?

של ויסוכם: למדנו שיש להימנע מלדבר על מה שקורה אצל זולתנו. בפרט אם השומע עלול לחוש רגש 
ם לספר אם אנחנו רוצי ם שאינו אוהב את מי שעליו דיברו.או שהשומע הוא אד שנאה, קנאה או כעס;

  הסכמתו.לאחר שנקבל את נעשה זאת בפניו ו -משהו על חבר 

  

  / מליאה שלב ג': מהו לשון הרע? 

מהו לדעתכם "לשון הרע"? התלמידים ינסו למצוא את המשמעות לפי שם המושג. על הלוח תיתלה כרזה 
ורה כועס על ). תוכן הקומיקס: שני ילדים מסתודדים: אתה יודע, ראיתי שהמ4 מס' של קומיקס (אביזר

  יוגב... 

לשון הרע הוא סיפור דברים שליליים על החבר. המורה תכתוב מעל הכרזה 'לשון הרע',   ויוסבר:
  התלמידים יתבקשו לקרוא משפטים של 'לשון הרע' ולהדביק אותם על הלוח, מתחת לכרזה.ו

  מה לדעתכם גרוע יותר: רכילות או לשון הרע? מדוע?

  אמיתיים.הם הדברים שנאמרו  , כאשרר רע על חבר שלא בפניו: לשון הרע הוא דיבולסיכום

  לשון הרע גרוע מרכילות כיוון שהדברים שנאמרים הם רעים.

  / מליאהשלב ד': מהי הוצאת שם רע (הוצאת דיבה)? 

  המורה: מהי לדעתכם "הוצאת שם רע"? 

לחברתה: אוף, שוב ). תוכן הקומיקס: ילדה אומרת 5 מס' על הלוח תיתלה כרזה של קומיקס (אביזר
  בלה ציון טוב. אני אמציא ואומר לכולם שרונית העתיקה ממני במבחן.ירונית ק

כאשר מספרים דברים שליליים שאינם נכונים (שקר) על חברים זוהי הוצאת שם רע. המורה  ויוסבר:
  .מיםתכתוב את המושג מעל הכרזה, והתלמידים יקראו וידביקו על הלוח את המשפטים המתאי

  / מליאהה': סיכום בעל פה שלב 

התלמידים יונחו להרים צבע מסויים כאשר התשובה איננה נכונה, וצבע  :פתקיםשאלות סיכום בעזרת 
  שני כאשר התשובה נכונה.

  

  . מהי רכילות לפי הדוגמה המובאת בקומיקס? 1

  לספר משהו רע על מישהו אחר, כאשר הוא לא שומע -

  לספר משהו טוב על מישהו אחר -

  שקרל -

  לספר משהו סתמי (לא רע ולא טוב) על מישהו אחר כאשר הוא לא שומע -



  . מהו לשון הרע?2

  לספר משהו רע על חבר -

  לספר משהו טוב על חבר -

  להוציא לשון -

  

  . מהי הוצאת שם רע (הוצאת דיבה)?3

  לספר דברים טובים על החבר -

  לספר דברים רעים נכונים על החבר -

  אינם נכונים על החבר לספר דברים רעים ש -

  לספר דברים על החבר -

  

  / יחידני  חוברת עבודה -שלב ו': משוב 

  המורה תיצור טבלה על הלוח, והתלמידים, ביחד עם המורה, ישלימו את הגדרות המושגים. 

  לאחר מכן, התלמידים ישלימו את הטבלה שבחוברת בעזרת מדבקות.

  

  דיבורים על החבר

 

  דיבורים לא טובים

 

  ם שקרי

 

 

  דיבורים על החבר

 

 
 

  רכילות

 

  דיבורים על החבר

 

  דיבורים לא טובים

 

  לשון הרע 

 

  דיבורים על החבר

  

  דיבורים לא טובים

  

  שקרים 

  

  הוצאת שם רע

  

  

  

  .התלמידים יתאימו את המושגים לאיורי הקומיקס המתאימים להם, ויחברו מקרה נוסף (חוברת עבודה)

  

  

  דקות) / מליאה 10(את לשונו  הגיבור שומר – 2 'פעילות מס

בפני הכיתה יוצגו מקרים שונים. על התלמידים יהיה לשפוט האם על פי המעשה של ניר הוא גיבור או 
  "חלש" יאמרו בקול נמוך. -חלש. את המילה "גיבור" יאמרו התלמידים בקול רם ובהתלהבות, לעומתה 

  



ו. את מה שהוא מגלה, הוא מספר לחברים: ניר הוא ילד בלש. תמיד אוהב לעקוב אחר המתרחש סביב -
  אחר הצהרים, פגש את רוני אוכלת גלידה. הבלש שלנו רץ לספר לחברים כיצד רוני התלכלכה...

חש  -שמעון חלש בחשבון. הוא יושב בחצר ביתו ומנסה להשלים את התרגילים. מאד קשה לו. פתאום  -
  לא מתיישב ליד שמעון ועוזר לו.מאחוריו ב... ניר הבלש. ניר לא רץ לספר לכולם... א

ניר שם לב שבכל יום שלישי טל הולכת לעזור לסבתא שלה. מיד קרא לחברים לראות את המחזה: טל  -
  ביחד עם איזו זקנה... 

אביב, הוא חייב לספר לו כיצד רועי נפל מהאופניים, וכמה זה -כשניר משוחח בטלפון עם חבר מתל -
  הצחיק...

  הכיתה מהו התפריט של ארוחת הצהריים בביתה של טל.ניר מספר לכל חברי  -

ניר רואה שלשכונה מגיעים שכנים חדשים. משאית גדולה פורקת רהיטים, ולצידה בני משפחה. ניר  -
  מספר לכולם אילו רהיטים יש לבני המשפחה.

אחד מהיכן ניר גילה שלהורים של שי אין די כסף. לשי יש ילקוט חדש שקיבל במתנה. ניר לא מספר לאף  -
  קיבל אותו שי.

  ניר סיפר לכולם שראה את השכנה צועקת על הבן שלה. -

  סיכום המשחק:

מי שמתגבר על הרצון שלו הוא גיבור. כשניר מתאפק ולא מציק, לא קורא בשם גנאי או מנצל הזדמנות 
  הוא גיבור.  –כדי לספר רע על חברו 

  צרו!" (פרקי אבות)הכובש את י - המורה תקריא את המשנה: "איזהו גיבור

  יתקיים דיון בנושא: מיהו הגיבור האמיתי? תשובות התלמידים ייכתבו ע"ג הלוח.

ויסוכם: גיבור הוא מי שמסוגל להתאפק, לשלוט על הלשון ולא לומר מילה לא יפה על חבר. גיבור אמיתי 
  משתדל להימנע מעשיית רע לחבר, ולהוסיף בטוב. 

  

  מליאה/ דקות)  10(ם בלשונם אור ודור נזהרי – 3 'פעילות מס

/ הוצאת דיבה  / לשון הרע בובה של אור ודור. 'אור' תספר רכילות שיקבלו זוג תלמידיםיוזמנו בכל פעם 
 / רכילותבה ויאמר: אינני רוצה לשמוע, זה (התלמידים יכולים להיעזר במשפטים שעל הלוח). 'דור' יגער 

  זור ל'דור' למצוא את המושג המתאים.. התלמידים יכולים לעהוצאת דיבה / לשון הרע

  

  דקות) / מליאה, יחידני 10(החשיבות בשמירת הלשון  - 4 'פעילות מס

 המעביר את המסר ששמירת הלשון היא סם חיים (נספח ,המורה תספר לתלמידים את הסיפור מהמדרש
  ).2 מס'

ם", תהלים ק"כ). התלמידים בתהילים ישנו דימוי נוסף ללשון: "חץ" ("חצי גיבור שנונים עם גחלי רתמי
  יסבירו כיצד יכולה הלשון להיות כמו חץ שפוגע.

  כיצד יחיו האנשים אם ימנעו מלדבר על הזולת? (חיי מנוחה ושלום, חיים ללא מריבות)

"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. נצור  :התלמידים יעטרו בחוברת את הפסוקים מתהלים
  י"ד).-מה" (תהילים ל"ד, י"גדבר מרלשונך מרע ושפתיך מ

  

  לסיום:



  דור: אני אתגבר ולא אספר לך לשון הרע.

  אור: כל הכבוד לך דור!

דור: יש לי רעיון כיצד נתרגל לשמור על הלשון. נתחיל בהדרגה: נחליט על שעה אחת ביום שבה נשמור על 
  הלשון, וכך נתרגל לשמור עליה.

  הצהרים. אור: רעיון מצויין. אני בין ארבע לחמש אחר

  דור: ואני בוחר מהשעה שתים עשרה ועד אחת בצהריים.

התלמידים מוזמנים להצטרף לרעיון של אור ודור לאמץ שעה אחת ביום שבה הם משתדלים לשמור על 
  הלשון.

  

  / מליאה (אם נותר זמן)סיפור הנוצות  - העשרה לתלמידים 

ותה ומעיפים אותה דרך החלון אל חצר בית ננסה לדמיין שיש בידינו כרית מלאה בנוצות, ואנו פותחים א
  האם יהיה קל לאסוף את הנוצות שהתפזרו? מה יקרה? - הספר 

  ).3 מס' המורה תספר את הסיפור "נוצות ומילים" (נספח

  לאחר הסיפור יתקיים דיון:

  מדוע באה האישה אל הרב? -

  כיצד התייחסה האישה אל חומרת מעשיה כשבאה אל הרב? -

  ת האישה?מה לימד הרב א -

  במה דיבור רע על הזולת דומה לפיזור נוצות? -

במה עזר הרב לאישה לתקן את מעשיה? (כאשר תרצה להבא לדבר רעה על מישהו היא תיזכר בנוצות  -
  ותימנע מלדבר.)

   

ויסוכם: קשה מאד לתקן ולהחזיר את המילה הרעה שדיברנו על חבר. לכן, נשתדל מאד שלא לדבר דבר 
כש"בוער לנו" סיפור על הלשון, כדאי לעצור ולהתגבר! נשתדל לא לספר, ולהימנע מלדבר נו. ירע על חבר

  לא טוב על הזולת.

 

  

 הכנה ואביזרים  

  

א1 " (ויקרא י"ט, ט"ז)-. כרזה: "   )220054( ֵתֵל ָרִכיל ְּבַעֶּמי

אכלה אתמול  . איור קומיקס המבטא את ההגדרה של רכילות: ילדה מספרת לחברתה: את יודעת, ענבל2
  )220055(שניצל בארוחת ערב. 

  . פתקים קטנים בשני צבעים לכל תלמיד.3

. איור קומיקס המבטא את ההגדרה של לשון הרע: שני ילדים מסתודדים: אתה יודע, ראיתי שהמורה 4
  )220056(כועס על יוגב... 



ף, שוב רונית קבלה . איור קומיקס המבטא את ההגדרה של הוצאת שם רע: ילדה אומרת לחברתה: או5
  )220057( ציון טוב. אני אגיד לכולם שרונית העתיקה ממני במבחן.

  :)230010( כרטיסי משפטים. 6

  ַאָּבא ֶׁשל ִׁשיר עֹוֵבד ָּבִעיִרָּיה. ֵיׁש לֹו ַּתְפִקיד ָחׁשּוב. .1

  . ָׁשַמְעָּת? ַהּמֹוָרה ָׂשָרה ָּגָרה ְּבֵתל ָאִביב.2

  ְּבֵׁשׁש, ִמְתַקַּלַחת ְואֹוֶכֶלת ֲארּוַחת ֹּבֶקר.. ֶקֶסם ָקָמה ָּכל ֹּבֶקר 3

  . ִאָּמא ֶׁשל ֶהָחֵבר ֶׁשִּלי ִהיא ָּכזֹו ְׁשֵמָנה ּוַמְצִחיָקה.4

  . ָּכל יֹום ָּדִני ֵמִביא ַלִּכָּתה ַּכּדּור ַאֵחר.5

  . ַחִּגית ִנְמֵצאת ָּכל ַהְּזַמן ַּבַּבִית ּוְמַצֶּיֶרת ִצּיּוִרים.6

  י ִנְכְׁשָלה ַּבִּמְבָחן ָהַאֲחרֹון ְּבֶחְׁשּבֹון.. ַהֲחֵבָרה ֶׁשּלִ 7

  . ַחִּיים ְמַאֵחר ְלֵבית ַהֵּסֶפר ִּכְמַעט ָּכל יֹום.8

  . ַׂשְמָּת ֵלב? ַהֻחְלָצה ֶׁשל ַמִּתְתָיהּו ְמֻלְכֶלֶכת.9

א ָיֶפה.10   . ֶהָחֵבר ֶׁשִּלי ֵאינֹו ְמנָֻּמס. הּוא צֹוֵעק ְּבקֹול, ּוְמַדֵּבר 

  ַאֲחֵרי ָּכל ַהַּתְלִמיִדים. 'יץוִ ְּד נְ ּסֶ ָרה ֶׁשִּלי ִאִּטית ְמֹאד. ִהיא ְמַסֶּיֶמת ֶאת הַ . ַהֲחבֵ 11

  . ָּבא ִלי ְלַהְמִציא ַעל ַחִּגית ֶׁשִהיא ַחָּלָׁשה ְּבֶחְׁשּבֹון.12

א ָעְׂשָתה ְּכלּום, ֲאָבל ִאם ֹאַמר ַלּמֹוָרה ֶׁשִהיא ִקְׁשְקָׁשה ִלי 13   ה ִּתֵּתן ִלי ַּדף ָחָדׁש.ַהּמֹוָר  ָאז. ִרָּנה 

  . אֹוי, ַהַּכּדּור ִהְתּפֹוֵצץ ִלי! ֹאַמר ְלַאָּבא ֶׁשָּדִני ָעָׂשה ֹזאת.14

  . ַהַּמְחֶּבֶרת ָּכל ָּכ ְמֻקֶּמֶטת! ֹאַמר ְלִאָּמא ֶׁשֶּזה ִּבְגַלל ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה.15

  רֹון ַמְפִריָעה ִלי ִלְלֹמד.. ָּבא ִלי ָלֶׁשֶבת ְלַיד ָּדִני. ֹאַמר ַלּמֹוָרה ֶׁשּׁשָ 16

א יֹוַדַעת ְלַצֵּיר.17 א ֶׁשל ָׁשרֹון. ֹאַמר לֹו ֶׁשָּׁשרֹון    . ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשָּדִנֵּיאל ִיְהֶיה ָחֵבר ֶׁשִּלי, ְו

  

  

  

  

 :נספחים  

  

  1 מס' נספח

  גלגולה של מילה 

מה קרה"? שאל בקול. רועי פתח את דלת הכיתה. הוא ראה קבוצות של ילדים מסתודדים ביניהם. "
משהבחינו בו חבריו הם הביטו בו בעיניים כועסות והפנו לו את גבם. רועי ניגש לאחת מהקבוצות "אתם 

  מוכנים להסביר לי מה קורה כאן?" 

  "אנחנו לא רוצים לדבר עם מי שרוקן את כל הכסף שהיה בקופת הכיתה!"

  נדהם רועי. "יצאתם מדעתכם?! אני גנבתי כסף? מי אמר לכם דבר כזה?"

  



  : מה דעתכם על התנהגות חבריו של רועי?עצירה

  מה מרגיש רועי? 

  מה הייתם עושים במקומו?

  

"מה העלילה הזאת  ושאל: יעצו לו חבריו. הוא הלך לקבוצה שהתגודדה סביב יניב ,"יניב כבר יספר לך"
  שאני רוקנתי את הכסף שהיה בקופת הכיתה?"

  רק אמרנו שסחבת את שקית הכסף שאספנו למסיבה"."לא אמרנו שרוקנת את קופת הכיתה 

  "מי אמר דבר כזה?! מי ראה אותי סוחב את הכסף של המסיבה?"

  " ."גיל כבר יסביר לך

  רועי יצא נסער מהכיתה ופגש את גיל משחק בחצר.

  "אני לא מבין מה המצאת עלי. אני סחבתי את השקית עם הכסף של המסיבה?!"

יל. רק אמרתי שכאשר הלכנו לקנות את האוכל של המסיבה, אתה סחבת "לא אמרתי דבר כזה", תמה ג
  את השקית של האוכל ואת הכסף של המסיבה."

  

   2 מס' נספח

  (מעובד על פי ויקרא רבה, פרשה ט"ז, ב')מהו סם החיים? 

לפני שנים רבות גר בארץ ישראל רוכל אחד. הוא היה עובר מעיר לעיר ומכפר לכפר ומוכר בשמים 
. יום אחד עבר הרוכל ליד ביתו של רבי ינאי והכריז בקול גדול: "מי רוצה לקנות תרופה נפלאה? ותרופות

  מי רוצה לקנות את סם החיים?" 

  לשמע הכרזתו התקבצו מסביבו אנשים רבים. גם רבי ינאי ניגש אל החלון לראות מה מוכר האיש. 

  "מהי סחורתך?" שאל רבי ינאי.

  ים שמכר הרוכל?מה לדעתכם היה סם החי עצירה:

אמר הרוכל לרבי ינאי: "תרופת הפלא שבידי כבר נמצאת אצלך , רבי. אני מוכר אותה לאנשים אחרים". 
 ואמר: ביקש בכל זאת רבי ינאי מהרוכל שיראה לו את התרופה. הוציא הרוכל מתרמילו ספר תהלים קטן

  "."זהו ספר המזמורים שחיבר דוד המלך

...נצור לשונך הספר בפסוק: "מי האיש החפץ חיים? ינאי. פתח הרוכל את  "וכי זהו סם החיים?" תמה רבי
הרוכל: "אני מלמד כל מי שבא לקנות אצלי, שמי שרוצה לחיות חיים טובים  הוסיף מרע" (תהילים ל"ד).

  עליו לשמור את לשונו מלדבר רע". 

אמר:  ,החכם מכל אדם ,נהנה רבי ינאי מדבריו של הרוכל ואמר: "אכן, זהו סם חיים. גם שלמה המלך
  שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו"."

  

  3 מס' נספח

  נוצות ומילים -סיפור 

  מאד. עצובה פעם אחת הגיעה אל הרב אישה שנראתה 

ת על הרבה אנשים ואחר כך אני מאד מצטערת... אני רוצה לתקן את זה. מה "אני רגילה לדבר רעוֹ 
  לעשות?"



  ?עצירה: מה לדעתכם יענה לה הרב

  הרב חשב מספר דקות ואמר:

"את צריכה לחכות ליום שתהיה בו רוח חזקה, ולצאת לשדה שאין בו אנשים. קחי בידך כרית נוצות, 
  כך תחזרי לכאן". –תפתחי את הכרית בשדה ותפזרי את הנוצות. אחר 

ר . היא חשבה שהרב יקשה עליה ויורה לה דרך קשה לתקן את מעשיה, והנה הוא אממאד האישה שמחה
לה לעשות דבר קל ופשוט. לקחה האישה כרית נוצות וחיכתה שתנשב רוח חזקה. כשהתחילה לנשוב רוח, 

  היא לקחה את הכרית והלכה לשדה, שם היא פתחה את הכרית והרוח העיפה את הנוצות לכל הכיוונים. 

  מיהרה האישה וחזרה אל הרב, לספר לו שביצעה בדיוק את מה שהורה לה לעשות.

  ת עכשיו"? שאלה."ומה לעשו

  ענה לה הרב:

  "עכשיו את צריכה ללכת ולאסוף בחזרה את כל הנוצות שפיזרת".

"מה?! איך אפשר לעשות את זה?" נבהלה האישה, "והרי הרוח העיפה את הנוצות לכל הכיוונים, ואולי 
  חלק מן הנוצות הגיע כבר לארצות אחרות..."

  ענה הרב:

בר אי אפשר לאסוף אותן בחזרה. המילים גם הן כמו נוצות "את צודקת. אחרי שפיזרת את הנוצות כ
שמתפזרות. ברגע שהוצאת מילה מהפה, שוב לא תוכלי להחזיר אותה. אף פעם לא תוכלי לדעת לאן הגיעו 
המילים הרעות שדיברת על מישהו, ומי שמע אותן. זכרי זאת תמיד, ומעתה לא תדברי עוד רעה על 

  אנשים".

  

  

  

  

  



  ם עולם בוני – 12יחידה 

   מטרות

 כום של הרעיונות שנלמדו במהלך המחצית, באופן חוויתייחזרה וס;  

 .התמודדות עם דילמות מחיי היום יום על סמך הרעיונות שנלמדו  

  

  מהלך השיעור

  

  דקות) 5( פתיחה

  ...בונים עולם :אור: היום יש לנו משימה חשובה

  עולם שכיף לחיות בו! ,דור: אני רוצה עולם מיוחד

  ולם שכולם בו חברים...אור: ע

  

  בעקבות הפתיחה:

  יחסים בין בני אדם? , בהקשר שללדעתכם באיזה עולם נעים לגור

  

  וריות (מעשים, מילים, רגשות וכדו').לקטג ןניתן לחלק אות ,לאחר שהתלמידים יעלו תשובות שונות

  

  דקות) 15( צותזוגות או קבו / כללים לבניית עולם המבוסס על ערכים חברתיים - 1 'פעילות מס

  לא נעים?להיות אילו מקרים יכולים לגרום לעולם 

  כיצד נוכל למנוע מקרים כאלה? 

ב על כללים שיסייעו לבנות עולם שבו כולם מרגישים נעים. ניתן לכוון אותם וחשתבקשו להתלמידים י

  .להיעזר ברשימה המחולקת לקטגוריות שנבנתה על הלוח

, לא נקלל, נדבר זה אל זה במילים יפות ם נעימות ניתן ליצור כלל:בקטגוריה שמדברת על מילי לדוגמה,

  .נאמר זה לזה מחמאות

  כללים משלהם.  עכללים ואחר כך לעודד את התלמידים להצי הציעלהתחיל ל אפשר

 ,את הכללים יציגוכל זוג או קבוצה  ,. לאחר הכתיבההתלמידים יכתבו את הכללים בקבוצות  או בזוגות

  המורה תכתוב על הלוח. את הכללים המקובלים גבש ביחד כללים לבניית עולם נעים. ת כיתההמתוכם ו

גם  כיתההחברה. ה בשיפורהאם אנחנו יכולים לבנות עולם כזה? כיצד? כל אחד יכול לתרום את חלקו 

  ליישם את הכללים. ניתן הבמסגרתגם ו ,עולם שלםכהיא 

  שלט יפה לתלייה. מהכלליםה תלמידים שיעצבו לבקש מכמ לסיכום, אפשר

  

  דקות) 15( הכנת משחק

התלמידים ישלימו הכנת משחק. במשחק זה המטרה  לצבור כמה שיותר מעשים טובים, על פי הנושאים 

: הקדמת שלום, עזרה לנזקקים, ידידות, לדון לכף זכות, קבלת עולים חדשים והכנסת במחצית שנלמדו

  הכנת המשחק: שלבי אורחים.

יקפלו. לאחר ו יצבעואת הדמויות של השחקנים מחוברת הנספחים,  זרויגים תלמידה שחקנים:  .א

  לכל דמות שם שמאפיין אותה.  מכן יכתבו



שמות הרחובות, על מקום. יובהר ש / על שם מתאים לכל מבנה התלמידים ינסו לחשוב מבנים:  .ב

: הותם יש לשמור בעולם הנבנה (לדוגמאשתזכורת לכללים  להוותהקניונים והמקומות האחרים 

את השמות שבחרו על הכרטיסים שבחוברת  ירשמוהתלמידים  .)תרנותוגינת הו, קניון החסד

סקוצ' למבנים המתאימים בלוח המשחק  תצמיד את הכרטיסים באמצעותוהמורה  ,הנספחים

 הקבוצתי. 

על ) ו1 מס' התלמידים ישלימו פתגמים: המורה מציגה התחלה של פתגם (נספח ,כהכנה למשחק

  ולמתוח קו להמשך הפתגם בחוברת.  ,להשלים אותוולנסות  היהיהתלמידים 

  

  דקות) 40( משחק בקבוצות

  בכל משחק. 5-4משתתפים: מספר ה

  מטרת המשחק: לתרום כמה שיותר פריטים לזולת (לרכוש כמה שיותר לבבות). 

  כללי המשחק: 

  בתורו זורק את הקוביה ומתקדם לפי המספר שיצא, בכיוון שהוא בוחר שחקןכל.  

 מקבל כוכב. -דילמה  מלא משימה, משלים פתגם או פותרשמ שחקן  

 חסד, שמגיע למשבצת של לב יכול לקנות מעשה חסד בשני כוכבים. הוא מקבל כרטיס של מעשה שחקן 

(שם המקום מודגש בקו: מרכז רפואי, קניון וכדומה). כשהוא מגיע  ועליו להגיע למקום המצויין בכרטיס

  את אותו מקום הוא כביכול ביצע את המעשה, והוא מקבל לב. למשבצת המודגשת המסמלת

  :כמות הלבבות הגדולה ביותרשבידו  השחקןמנצח. 

 ים מגיע לסכום לבבות שחקנב. כאשר אחד ה ;סיום המשחק: א. על פי זמן מוגדר שהמורה קובעת

 ג. כאשר הלבבות נגמרים.   ;לבבות למשל) 5עליו הוחלט מראש (ש

 :סימנים על המשבצות  

שמציע פתרון (כיצד לנהוג) מקבל  שחקןיש להרים כרטיס דילמה ולנסות לפתור אותה.  סימן שאלה:

  כוכב. 

  שמשלים נכון מקבל כוכב. שחקןולהשלים את הפתגם.  "!"יש להרים כרטיס  סימן קריאה:

ל כ למקום המצוין בכרטיס (על בשני כוכבים. לאחר שהשחקן מגיע לקנות כרטיס מעשה חסד אפשרלב: 

  קבל לב. כרטיס מפורט למי הוא מיועד) הוא מ

  

  הכנה ואביזרים

 קוביות וחיילים למשחק 

 230016 – 230011( משחק כיתתי(  

 נספחים

  

  רשימת פתגמים: – 1 מס' נספח

  (גוף אחד) –עם אחד  .1



  (אחד מיסודות העולם) –גמילות חסדים  .2

  (כולנו כאחד) –ברכנו אבינו  .3

  גם יחד)(שבת אחים  –הנה מה טוב ומה נעים  .4

  (בשלום כל אדם) –הוי מקדים  .5

  (לכף זכות) –הוי דן את כל האדם  .6

  (מן האחד) –טובים השנים  .7

 (כמוך)  –ואהבת לרעך  .8

  (הבאים) –ברוכים  .9



  13יחידה 

  אור ודור מושיטים עזרה  

  

  

 מטרות  

  

  עמידה על חשיבות החובה החברתית לעזור לזולת;§ 

  זיהוי הטובה הצומחת לנותן מן הנתינה.§ 

  
  

 מהלך השיעור  

  
  דקות) 20פתיחה / מליאה (

  
  דקות) 10( שלב א': בית הבובות

  דור:  אני לא מצליח לבנות את הדגם. הוא כל הזמן מתפרק לי!

  בהתחלה תבנה את הקירות ואחר כך תצמיד את הגג. ?פועל לפי ההוראות האור: את

  כל הקירות נופלים!אז דור: כן. כשאני מנסה להדביק 

  אני אחזיק את הקירות שלא יפלו ואתה תצמיד את הגג. .רעיון אור: יש לי

  דור: איזה אחות טובה, לפני שביקשתי כבר נחלצת לעזרה. ממש תודה רבה. 

  אור ודור מקימים ביחד את הבית.

  

  : מדוע לדעתכם חשוב לעזור? למה גורמת העזרה? שאלה לתלמידים

  

  ': בשלב 

   לא נעזור זה לזה? מה יקרה אםאך ראינו כמה חשובה העזרה. 

  כעת נערוך ניסוי בנושא העזרה באופן כללי:

 ו שני תלמידים נוספים משימה שונהבמקביל, יקבל פרחים על הלוח. שני תלמידים שיציירו ייבחרו
  :)המורה תגדיר להם את תפקידם בלחש(

  לקשקש על הציור.אף להפריע לתלמיד הראשון בעבודתו: לבקר, להעיר ו על האחד

  לעודד את התלמיד השני בעבודתו: להציע עזרה ולהוסיף פרח. יועל השנ

  

  שיחה

  עם המתנסים: יתקיים שיחו ,כיתהבפני ה שצוירו יוצגוהציורים 

  כיצד הרגיש כל אחד מהם לנוכח תגובת חברו?· 

  ביצוע הציור? לע החברכיצד השפיעה ההתנהגות של · 



  המפריע והמסייע כיצד חשו בתפקיד: המורה תשאל את
  וצאה? איך הייתה התחושה בכל מקרה?הפריעו לכם? מה הייתה התם גם לכם קרה שעזרו או הא

  ?כשסייעתם או הפרעתם מה חשתם

  וגם לתוצאה בתחום שבו מסייעים. ,, למי שמסייעים לולסיכום: סיוע לזולת תורם למסייע

  
  דקות) 25(כשקשה לחברים, אנו עוזרים  – 1 'פעילות מס

   לזולת? למי בדיוק יש לסייע? מתי יש לסייעהבה ננסה להגדיר: עזרה לזולת. ו על החשיבות שבדיברנ

  לדעתם:ותשאל את התלמידים  כיתהירור תציג המורה דילמה בפני הבתום הב

נתקל ומועד. הילקוט שלו נפל  , שלומד בכיתתה,היא ראתה את דקל שני חזרה מבית הספר לביתה. לפתע

ר. שני התלבטה ולא ידעה מה עליה לעשות. דקל אינו אהוד עליה על המדרכה וכל מה שהיה בתוכו התפז

 האם לעזור לו, להתעלםשני חשבה לעצמה: . כיתההוא העליב אותה לעיני כל חבריה בלמשל כלל. היום 

   אתם עושים במקומה?מה דעתכם? מה הייתם ללעוג לו?  או בכלל ממנו,

לפי הנחיית  שבו נהגו ,סיפור דומה לשמוע המורהלהם תציע  ו את תשובותיהם,תני התלמידיםשלאחר 

  המסורת.  

בזכות העבודה ו ,למרות שהם היו שונאים על שמעון שעזר לראובן )1 מס' המורה תספר את הסיפור (נספח

לצד כל מקרה מחיי  ,המשותפת הם הפכו שוב לידידים. לאחר מכן התלמידים ידביקו בחוברת עבודה

  מתאימה. התלמידים יכתבו משפט המתאר את התמונה.  היום יום, את המדבקה המבטאת עזרה

לחשוב על דוגמאות נוספות המתאימות לימינו:  ויתבקשו ,התלמידים יקריאו את המשפטים שכתבו

  כאשר שכן מרגיז נתקע עם המכונית, כאשר ילד שאינני אוהב אותו נתקע בלי עפרון וכו'.

  תפתח דיון:י

  הוא רואה את שונאו בצרה?  אילו רגשות מתעוררים אצל האדם כאשר -

  על מה עליו להתגבר?  .המסורת דורשת מהאדם להתגבר -

  ?לשונאו בזמן שהוא מסייעאדם מה מרגיש  -

  לאחר העזרה או במהלך העזרה?  ,מה יקרה כאשר שונאים יעזרו זה לזה -

  מדוע חשוב לפי המסורת לסייע גם לשונא? -

  ע לו?שני אם היא תסיילמה יקרה לדעתכם לדקל ו -

  

  דקות) 20(משחק "רצים למעשים טובים"  – 2 'פעילות מס

חשיבות שבריצה המורה תסביר את ה .במשחק "רצים למעשים טובים"תלמידים הבפעילות זו ישחקו 
  יש "לרדוף" אחר אפשרויות לעזור.  אחר המעשים הטובים, תוך הדגשה כי

  :קול דעת המורהיהמשחק יכול להתנהל בשני אופנים, על פי ש

לשתי קבוצות מתחרות. על שולחן המורה תתחלק הכיתה  בין שתי קבוצות מתחרות: א. משחק ריצה
). ברגע שהמורה קוראת 2 'נספח מסבכל אחד מהדפים מופיע מקרה ( ונחו שתי ערמות של עשרה דפים,י

 טורהל מן הערמה ש ,משולחן המורהדף אחד נציג מכל אחד מהטורים ירוץ ויקח  –כון, הכן, רוץ!" י"ה
. לאחר במקרה זה יחשבו כולם איזו עזרה ניתן להגישיחד וביביא את הדף אל הקבוצה,  נציג. השלו

דף אחר. ניתן להחליף נציגים יחזור בריצה אל המורה, יאמר לה את הפתרון ויקח  נציגה שהגיעו למסקנה,
  היא המנצחת. -. הקבוצה שסיימה את עשרת המקרים ראשונה במהלך הפעילות



זוג  / קבוצות או לזוגות. כל קבוצהלתתחלק הכיתה  בישיבה במקום, בקבוצות או בזוגות:שחק ב. מ
על דף הצעת פתרון.  ירשמוזוג  / מקרה, וכל קבוצה תקריא). המורה 6דפים קטנים (אביזר  10 וקבלי

 ,יש פתרוןנקודה לכל מי שהג ודה. אפשר גם להעניקבנק יזכו -ראשונים את הפתרון  יגישוזוג ש / הקבוצה
  ולהקריא את כל ההצעות בקול.

  
  דקות) 15(עוזרים ומאירים  - 3 'פעילות מס

, "אור"העולם מבוסס על נתינה. המילים  :) ותסביר3 מס' המורה תקריא את השיר 'קצת אור' (נספח
  פורה, ומסמלות נתינה ועידוד.שות בשיר כמטמשמ "להאיר"ו

ם, לתת ולעזור לחברי וב בו רעיון כיצד הוא יכול להאיר:כתכל תלמיד יגזור את הנר מחוברת הנספחים וי
  יקריאו את הרעיונות שכתבו. למשפחה ולסביבה. תלמידים המעוניינים,

  המורה תחבר את הנרות בחוט ותתלה כקישוט בכיתה.

  

  דקות) 10(מצרפים בשיתוף פעולה מילים למשפטים  - 4 'פעילות מס

חלק ממשפט. כל התלמידים בעלי מילים בצבע משותף יגשו  שהיא ,יקבל מילה בצבע מסוים תלמידכל 
ללוח, יסתדרו ביניהם לכדי רצף הגיוני ויעמדו כלפי הכיתה. מתקבל משפט בצבע אחיד והתלמידים כולם 

  קוראים אותו יחד. כך עושים שלוש פעמים בשלושה צבעים שונים.

  המשפטים:

  ֲחָזָרה!ּבַ יט ָיד ֲאִני מֹוִׁש  -כחול: ְּכֶׁשָחֵבר ָזקּוק ְלֶעְזָרה 

  ַהּתֹוָצָאה ֻמְצַלַחת! -ירוק: ֵּכיף ַלֲעֹבד ְּבַיַחד 

  כתום: ֲאִני עֹוֵזר ְלָחֵבר ּוַמְצִליַח יֹוֵתר!

  התלמידים יעתיקו את המשפטים שהתקבלו לחוברת.

  
  דקות) 10( מתנה -הנתינה  – 5 'פעילות מס

  ר לחברים מגיעה המילה הזו כמתנה. מדוע? המורה תציג מתנה עטופה ועליה המילה: ָנַתן. לכל מי שעז

  ה להם למסור את המתנה זה לזה וחוזר חלילה.תוֶר היא ויגשו למורה, שני תלמידים 

  המורה תכוון את התלמידים לקרוא את המילה מימין לשמאל ומשמאל לימין.

מקבל הנותן מן המילה נקראת משני הכיוונים. מדוע? כי הנותן "מקבל" אף הוא בחזרה. כיצד מה ראינו? 
מה  לשער התלמידים ינסו ,הסיפורהקראת ). בתום 4 'נספח מסהנתינה של עצמו? לשם כך נשמע סיפור (

  קיבל שאולי מן הנתינה.

ללא העזרה שאולי היה בודד, עצוב, וחושב על כאביו. בזכות הנתינה שאולי היה שמח,  :הנקודות שיעלו
  אה. שכח מכאביו ואפילו נהנה מהשהייה בבית הרפו

, הוא יכול מאד בבית משחק מסלול יפה ניכרת גם בחיי היום יום. אם יש לילדחשיבות הנתינה לנותן 
גם באותו זמן משמח ועוזר לחבר שאין לו משחק כזה, אך  הילד. כך במשחק שחק איתולהזמין חבר שי

  לשחק עם חברים!כיף יותר  נהנה יותר בעצמו.

  יפוק.נותנת לנותן שמחה וס לסיכום: הנתינה
  
  

 הכנה ואביזרים  

  



  . ארגז שאותו הבובות יסחבו (המורה תביא)1

  )220012( . מילים להרכבת משפטים בצבעים שונים2

  )220013( . תמונה של מתנה עטופה ועליה המילה: נתן3

  )220039( 2 מס' . כרטיסי מקרים על פי נספח4

  ". חבילת דפי "ממו5

  

 נספחים  

  
  "ֹּכה ָעׂשּו ֲחָכֵמינּו" ֵמֵאת: יֹוֶכֶבד ֶסַגל עובד על פי:מ - 1 'נספח מס

  הסיפור שנשמע כעת התרחש לפני שנים רבות, אך גם בימינו יכול לקרות סיפור דומה.

לפני שנים רבות, עדיין לא היו משאיות. מה עשה אדם שרצה להעביר חפצים וסחורה כבדה ממקום 
הולכים עם החמור ומעבירים את הסחורה.  ,מעמיסים עליו את הסחורה :למקום? היו משתמשים בחמור

רים) שהיו להם מָ לא לכל אדם היה חמור (כשם שלא לכל אדם יש משאית). היו אנשים מיוחדים (חַ 
  חמורים ועבודתם היתה להעביר סחורות עבור אנשים.

למדו ם טובים עוד מאז ילדותם. הם יבכפר אחד היו שני ידידים טובים, ראובן ושמעון. שני אלו היו חבר
וירקות  ור, והיו חמרים. הם הובילו פירותיחד, שיחקו יחד, וכאשר גדלו והפכו לאנשים שניהם קנו חמ

ועוד המון דברים שונים. פעמים רבות שמעון וראובן היו הולכים יחד, שרים ומשוחחים, כמו ידידים 
  טובים.

אחד לא זכר על מה הם רבו, ראובן ושמעון לשונאים. אף הפכו בעקבותיו פעם אחת פרץ ריב ביניהם, ו
לא הלכו עוד יחד, לא  -ואפילו ראובן ושמעון כבר שכחו מדוע כעסו. אך מאז המריבה הם היו "ברוגז" 

  כך עבר זמן ארוך.ברו אחד עם השני. ישרו ואפילו לא ד

קר אחד היה צריך ראובן להעביר סחורה. הוא תלה על החמור שני שקים גדולים, קשר אותם היטב וב
ים לחמור, והם יצאו לדרך. היה זה יום חם, הסחורה היתה כבדה והחמור התקדם לאט לאט. בדרך בחבל

וכבר לא היה לו כוח להמשיך. באמצע  מאדהחבלים התרופפו, והשקים התחילו לזוז. החמור התעייף 
  , התיישב על האדמה ולא הסכים לקום.עצרהדרך החמור 

. ראובן רצה לפרק ולהוריד את לקום ה חלש ולא הצליחסה להקים את החמור, אך החמור הייראובן נ
אך השקים היו כבדים, החבלים הסתבכו זה בזה, וראובן לא  .השקים מהחמור, כדי שיהיה לו קל יותר

  אותם לבדו. ריתהצליח לה

  מה יעשה? עמד ראובן ליד החמור, כשהוא מזיע ועייף, מחכה לעזרה. 

אוכל לקבל עזרה ולהמשיך בדרך  ב. הוא שמח וחשב: כעתראובן מרחוק אדם מתקר לאחר זמן רב ראה
  עם החמור. אבל, כשהאדם התקרב, ראה ראובן כי זהו שמעון, שהיה ידידו וכעת שונאו.

  לשתוק. ראובן החליט עזרה? אולי הוא בכלל לא יסכים?  בו: האם כדאי לבקש משמעוןיחשב ראובן בל

  יעשה?שמעון התקרב וראה מה קרה לראובן ולחמורו. מה 

הוא המשיך ללכת בדרכו כשהוא חושב לעצמו: "יופי, מגיע לו! עכשיו הוא יעמוד ויחכה זמן רב, עד 
  שיעבור מישהו ויסכים לעזור לו". 

פסוק שלמד פעם. מה אומר הפסוק? "ִּכי ִּתְרֶאה ֲחמֹור ֹׁשֹוַנֲא רֹוֵבץ בשמעון התרחק מעט, אך לפתע נזכר 
ֵמֲעֹזב לֹו? ֲעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמֹו!". אם אתה רואה חמור של מישהו שאינך אוהב, בתחילה  ְוָחַדְלָּת  - ַּתַחת ַמָּׂשאוֹ 

  אתה עלול שלא לרצות בטובתו, אך בכל זאת, עליך לעזור לו. 



  ?עשהשמעון עצר והתלבט. היה לו קשה להחליט. מה י

  לדבר איתו מילה.שמעון הסתובב וחזר למקום בו עמד ראובן. הוא החליט לעזור לראובן, אך בלי 

ים. יחד הם הצליחו להוריד את השקים ולהרים להוא ניגש לחמור והתחיל להתיר את הקשרים של החב
את החמור. לאחר מכן הם הניחו את השקים בחזרה. היתה זו עבודה קשה והם היו מכרחים לומר כמה 

  מילים, כמו: תחזיק רגע, תעביר את החבל, נרים ביחד: אחת, שתיים, שלוש!

ני השונאים עבדו יחד, וכמעט שכחו את שנאתם. כשסיימו לעבוד חשב ראובן: סתם חשבתי ששמעון ש
  שונא אותי. הנה, הוא בא לעזרתי.  

. ולהחזיר כוחות מן העמל המשותף להכנס למסעדה בדרך כדי לאכול ולשתות משהו ראובן הציע לשמעון
התחילו לצחוק. אפילו די הסעודה הם שוחחו ואך עדיין קצת כעס על ראובן. אולם, תוך כ ,שמעון הסכים

  ידידים טובים, כמו בתחילה.היות ו ראובן ושמעון לחזרכך 

  
  2 'נספח מס

  ָיֵעל ַהְּקַטָּנה, עֹוֶמֶדת ַעל ְׂשַפת ַהִּמְדָרָכה, ְורֹוָצה ַלֲחצֹות ֶאת ַהְּכִביׁש.· 

  ָיֶדיָה ְׁשֵני ַסִּלים ְּכֵבִדים.ַהְּׁשֵכָנה ַהְּזֵקָנה ָחְזָרה ֵמַהּׁשּוק. ִהיא נֹוֵׂשאת ּבְ · 

  ֶּׁשה ַּבֲהָכַנת ִׁשעּוֵרי ַּבִית.ָּדן ִמְתַק · 

  ַטל ִאְּבָדה ֶאת ַהֻּבָּבה ֶׁשָּלּה.· 

  ַהַּגְלַּגל ָּבאֹוַפַּנִים ֶׁשל ֵאִלי ִהְתַּפְנֵצ'ר.· 

  יֹוָאב ָׁשַכח ֶאת ַהִּמְסָּפַרִים ַּבַּבִית.· 

  ְּבַגן ַהִּמְׂשָחִקים. ִׁשיר ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ֲאחֹוָתּה· 

  רֹוִעי ָצֵמא. ִנְגְמרּו לֹו ַהַּמִים ַּבֵּמיִמָּיה ְּבֶאְמַצע ַהִּטּיּול.· 

  ִמיַכל ָׁשְכָחה ֶאת ַהֶּסְנְדִויץ' ַּבַּבִית.· 

  ַׁשי ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהְּסֵוֶדר ֶׁשּלֹו.· 

  
   / שלומית כהן אסיף קצת אור - 3 מס' נספח

  
   ֶּׁשֶמׁשהַ  ִמן ִּבֵּקׁש ַהָּיֵרחַ 

  ְּבַמָּתָנה אֹור

  .ָנְתָנה ְוַהֶּׁשֶמׁש

   ַהָּיֵרחַ  ִמן ִּבֵּקׁש ַהּכֹוָכב

  ְּבַמָּתָנה אֹור

  .ָנַתן ְוַהָּיֵרחַ 

  אֹור ְקָצת ִּבֵּקׁש ַהַחּלֹון

  ַהָּקָטן ַהּכֹוָכב ִמן

  .ָנַתן ְוַהּכֹוָכב

   ְלַבֵּקׁש ֶאְפָׁשר אֹור ְקָצת

  .ְתַחֵּבאְלִה  ְּבִלי, ְלִהְתַּבֵּיׁש ְּבִלי

   .ַהְרֵּבה ָּתִמיד ֶזה אֹור ְקָצת

  

של נתינה בשרשרת מהשמש לירח, הכוכבים,  בטבע,אמיתיים השיר עוסק בנתינה. בתחילתו מתוארים תהליכים 

החלון. ניתן לשאול, הרי כך מתנהל העולם, מהי הנתינה כאן? בחלק השני של השיר מתברר לנו שמדובר בנתינה 



לבני האדם שזקוקים לקצת עזרה, תמיכה, הכנסת אור לחייהם. הדוברת מחזקת אותם  באופן כללי, בהשלכה גם

. לפעמים המעט הזה מאדאין זו בושה, והמעט הזה יכול להיות הרבה  -בלי להתבייש, כי לבקש קצת מלבקש 

  מהווה את ההצלה.

  

  למי עזר שאולי? -סיפור  – 4 'נספח מס

שלושה שבועות במרכז הרפואי, במשך יצטרך להיות מאושפז כאשר הרופא הודיע לשאולי ולהוריו שהוא 
  שאולי הרגיש מסכן נורא. הוא כל כך ריחם על עצמו! גם הוריו ריחמו עליו מאד.

הימים הראשונים היו ממש קשים. שאולי היה משועמם, ממורמר, הכל כאב לו והוא התגעגע לבית 
  ולחברים.

יש כאן במחלקה ילדים שאתה יכול לעזור להם? זו יכולה ביום הרביעי היה לאביו רעיון מעניין: אולי 
  להיות עבורך תעסוקה מעניינת.

  : איך יכול שאולי לעזור לילדים אחרים? עצירה

התלמידים יעלו רעיונות: להקריא סיפורים לילדים שלא יכולים לקום ממיטתם, להאכיל, להביא 
  ממתקים, להצחיק, לשחק איתם משחקים...

  

ימים, אביו של שאולי ראה ששאולי שלו נראה לגמרי אחרת. שמח, מרוצה ומאד מאד : אחרי כמה המשך
  עסוק! 

  "למי אתה עוזר במחלקה?" התעניין אביו. "לאילו ילדים?"

ענה שאולי, "אבל בעיקר בעיקר לילד אחד שהיה נורא מסכן, ועכשיו הרבה יותר  –"אוהו, כמעט לכולם" 
  טוב לו..."

  יהו הילד שאליו מתכוון שאולי? : האם אתם יודעים מעצירה

  התלמידים ינסו להעלות השערות...

  

  היה אבא סקרן לדעת. "הראה לי אותו בבקשה..." –: "ומיהו הילד הזה?" המשך

  "הנה הוא!" שאולי הצביע והראה על... עצמו. 

  "!"מהיום שהתחלתי לעזור לאחרים, עזרתי הרבה גם לעצמי. עכשיו אני מרגיש הרבה יותר טוב

  

  



  14יחידה 

  אור ודור מושיטים עזרה

  

 מטרות  

  

  ומשמעותה של עזרה הדדית; ,פיתוח היכולת לזהות מצבים הדורשים עזרה§ 

  ;יצירה וטיפוח של אמפתיה כלפי רגשות הזולת§ 

  .$ הבנת תפקידם של חברים בהגשת עזרה

  
 מהלך השיעור  

  
  דקות) 10(קל הרבה יותר!  -יחד  :משחק –פתיחה 

 המתנדבים יתבקשומאחורי הגב.  תלמידים מתנדבים שישבו מול הכיתה וישימו את ידיהם שני ייבחרו
לבצע בזמן שידיו קשורות,  אדםלבצע פעולה פשוטה, ללא עזרת ידיים. זו תהיה פעולה שאין ביכולתו של 

  להסתרק., לפתוח כפתורים, ב-לכתוב אותיות א, לכתוב שם על הלוח, לקשור נעליים כגון:

  :למידים המתנדביםשאלות לת

  למה? ?במשימות האם הצלחתם

  מה היה מקל עליכם?

  ?ים לעשות משימות כאלה בלי בעיהמצליח האם בחיי היום יום אתם

  , כאשר נתיר את ידיכם, הפעולות יהיו הרבה יותר פשוטות.אכן

, כך יש החברה שלנו היא כגוף אחד: כמו שיש דברים שאין ביכולתנו לעשות ללא איבר בגופנווהנמשל: 
  .לעזור לחבר במצוקה מאדעל כן חשוב  הזולת. -דברים שאין ביכולתנו לעשות ללא עזרת החבר 

  

  בית הבובות

  :דור

  את רואה כמה חשוב

  ְלָצְרֵכי השני צריך להיות קשוב?

  מוכרחים להושיט יד.

  לא נשאיר חבר לבד!

  אור:

  זו כוחה של ידידות:

  כשפועלים יחד באחדות



  םמניבה העשייה כפליי

  וברכות לחברים! לשניים!

  

  דקות) 10( סוגי עזרה – 1 'פעילות מס

מי  לומרוהוא יתבקש  יוזמן תלמיד אחד, .) על הלוח1 מס' המורה תתלה את הכרזה עם הדמויות (אביזר
ן יוזמויציע איך לעזור לו.  ,סביר להניח שהתלמיד יצביע על הילד שנפל בתמונה זקוק לדעתו לעזרה.

המורה ראה שהתלמיד יצביע על הילד העצוב. : מי עוד זקוק לעזרה? כנלו שאלה נוספת וצגתלמיד שני ות
: המורה תשאלבשלב זה תסביר: הוא עצוב כי אין לו חברים לשחק איתם. התלמיד יציע כיצד ניתן לעזור. 

ם אך המורה תגלה לתלמידי קוק לעזרה,שהוא זמראית עין לא נראה ל איך אפשר לעזור גם לילד השלישי?
  .תלמיד נוסף יתבקש להציע עזרה עבור הילד השלישי שהילד הזה מתקשה בלימודים ומחר יש לו מבחן.

בדרך כלל  -נראים לעין. צורך בעזרה פיזית  והצורך בסיועהתשובות: לא תמיד הקושי  ייערך סיכום של
יוחד, להתבונן מצריך לעשות מאמץ  –ין בצורך בעזרה רגשית או לימודית חרואים מיד, אבל בכדי להב

  היכן הוא נדרש. סביב ולחפש

  

  דקות) 20( כשדור זקוק לעזרה... – 2 'פעילות מס

  זו תתמקד בעזרה פיזית. פעילות

מקצה הכיתה  -רעש  בלי לעשות -בקש ממנו להעביר את שולחן המורה ילאחד התלמידים ו יקראדור 
  לקצה השני. הילד מתקשה בכך. 

  זרת חבר!אור: כיצד ניתן להקל עליך? בע

  כשחבר מושיט יד לעזרה, הדבר נעשה פשוט וקל.

  עזור לו. המשימה מתבצעת בקלות. המורה תעודד את ההצלחה בשניים.שידור ואור מזמינים חבר 

  

התלמידים ישלימו בחוברת את כתב החידה של הפסוק: "טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד ... ִּכי ִאם ִיֹּפלּו, ָהֶאָחד 
  י)-ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו". (ֹקֶהֶלת ד, ט -ֲחֵברֹו, ְוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ָיִקים ֶאת 

יחד מאשר להיות לבד. שנים יכולים להושיט יד ולסייע זה לזה, ואילו אדם בהפירוש: טוב יותר להיות 
  אין מי שיסייע לו. ,בודד

  ויציירו.התלמידים יפתרו את כתב החידה, יכתבו בלשונם על עזרה הדדית, 

  

  דקות) 20( ידידות – 3 'פעילות מס

  רמז נאה: ידיד = יד + יד התלמידים יוזמנו ללמוד על

  יד. –המורה תכתוב על הלוח את המילה ידיד ותחלק אותה באמצע: יד 

שני הידידים  הוא מושיט לו יד. ,כי אם אדם מכיר מישהו שזקוק לו למה המילה ידיד נכתבת פעמים יד?
  המשימה הקשה יד ביד. יחד מבצעים את

  על הלוח.יירשמו איך רוכשים חברים? תשובות התלמידים 

). לאחר 3 מס' ותקריא את השיר (נספח )2מס'  המורה תתלה על הלוח ציור של ילדים משחקים (אביזר
אחד במקביל, בהרגשתה של הילדה. קצר ון ידופסק, ויתקיים ת , ההקראהקריאת כל בית בשיר



-) בעזרת דבק "תיק3מס' אביזר  -ת הדמות המתאימה (ילדה, אם, חברה וסיף אתבקש להיהתלמידים 
  בהתאם לכתוב (בצד לבד, מטיילות בחצר).  ",קת

 ?מדוע הילדה היתה בתחילה בודדה ללא חברים אפשר להעלות שאלות: יה,לאחרו במהלך קריאת השיר
מה ההבדל בין ידידות  א);עזרה הילדה כדי למצוא חברה? (אמבמי נ ;)בעקבות מעבר דירה(אולי 

  ד, לעומת זו של ילד שיש לו חברים?מהי התחושה של ילד בוד התהליך?התרחש ? כיצד למחברת

  .תלמידים שמעוניינים, יתבקשו לתאר תהליך חברות שחוו

  ציור של ידידות בהתאם למקרה.  :בחוברת עבודה ,לסיום
  

  דקות)  10( "יום הולדת שמח?" סיפור: – 4 'פעילות מס

  ) ותקטע את הקראתו במשפטים הבאים, לשם הצגת שאלות:1 'נספח מסהמורה תקריא את הסיפור (

  "."אך כולם ידעו, שאף אחת לא תרצה להפסיד את המסיבה הנפלאה של שירהא. 

  מה אתם הייתם עושים?

תלמידים: אחד שרוצה ללכת למסיבה של שירה, והשני שרוצה ללכת למסיבה של שלומית.  ייבחרו שני
שלושה משפטים בצורה -כללי הויכוח: כל ילד יאמר שניים התלמידים יערכו ויכוח אחד עם השני.

  מנומסת, ידבר בתורו, לא ישלול את דברי החבר ויקשיב לחברו כשהוא מדבר.

  "לפתע מצאתי את עצמי עומדת ליד ביתה של שלומית..."ב. 

  זולת.לפעמים עלינו לוותר על טובתנו בשביל הר: את המס חדדיש ל

  "החלטתי לעשות מעשה!"ג. 

  יש לכם רעיון מקורי? כיצד הייתם מעודדים את שלומית? מה אתם הייתם עושים?

   "."אני נותרתי אחרונהד. 

  מה הייתם רוצים לומר לה? מה לדעתכם הרגישה חוה?

למרות שבהתחלה ויתרה חוה על טובתה, לבסוף היא יצאה נשכרת. התלמידים יציעו מילות ויודגש: 
  הערכה לחוה, ויספרו מה למדו ממנה.

לגלות נאמנות ולהגיש עזרה, גם כאשר הסיוע דורש מהם מאמץ  תפקידם של חברים הוא :כםוסהסיפור י
  גם הוא יוצא נשכר. ממילאואפילו הקרבה. כשחבר מגלה מסירות כלפי חברו, הוא מחזק את הקשר, ו

  
  דקות) 15( ממשיכים את הסיפור – 5 'פעילות מס

או לזוגות. המורה תקרא עם התלמידים את התחלת  תלמידים 4לקבוצות בנות יתחלקו דים התלמי
, מופיע 2 מס' (נספח יקש מחגית ללמוד איתובה ללמוד עם שרית כשלפתע שי ניגש והסיפור על חגית שקבע

ר דקות) המשך לסיפור, ויציירו ציו חמשקבוצה יחברו (בתוך כ / בחוברת עבודה). לאחר מכן, כל זוג
 כדאי גם לאפשר לקבוצה שרוצה, להציג את ההמשך .את מה שכתבהבמליאה מתאים. כל קבוצה תקריא 

  שכתבה (בהתאם ליכולות התלמידים).

  כיצד ניתן לסייע לחברים ולגלות רגישות כלפי כל חבר. יתקיים סיכום של תשובות התלמידים,

  
  דקות) 5(בית הבובות  –סיכום 

  שלום ילדים!

  נפרדים רגע לפני שאנו



  רציתי להזכיר:

  ,ננהג תמיד כידידים

  נפעל, נסייע, נעזור לאחר,

  לעולם לא נתעלם מחבר.

  כי יחד יד ביד,

  ,ח מאוחדוכ רגיש שיש לנונ

  נצליח יותר עם כולם

  ורק שלום ישרור בעולם!

  פעם אני לך עוזר

  ,אתה –פעם לי 

  כך ישרור שלום בכיתה.

  -  ואם ינהגו כך כולם

  בעולם!ישרור שלום אמיתי 

  העולם יהיה מלא אור

  וטהור!  אמיתי

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  )220015( יושב ולומד ונראה רגילנופלת על הרצפה, ילד עצוב, ילד  שלושה איורים: ילדה .1

 )230017( משחקות בחבל, בנים רצים עם כדור איור של ילדים משחקים בחצר: בנות .2

 )230018(מושיטה ידדמויות בודדות: ילדה, אם, ילדה נוספת  .3

  דבק "תיק תק" .4

  

  

 נספחים  

  

  יוֹם ֻהֶּלֶדת ָׂשֵמַח? ִסּפּור: – 1 'נספח מס

  )ַהֵּסֶפר "ְיָלִדים ְמַסְּפִרים ַעל ַעְצָמם" ֵמֵאת: ַחִּיים ַוְלֵדר (ע"פ

  ֲאִני לֹוֶמֶדת ְּבִכָּתה ג'. ֲאִני ְסָתם ַיְלָּדה ְרִגיָלה, ְּכָכל ַהְיָלדֹות.

  ּום ָּדָבר ְמיָֻחד. ֲאָבל ָקָרה ְּבִכָּתֵתנּו ַמֲעֶׂשה ֶׁשָרִציִתי ְלַסֵּפר ָלֶכם ָעָליו.ֵאיִני ִמְתַּבֶּלֶטת ְּבׁש

  ְו... טֹוב ֲחָבל ְלַהֲאִרי ְּבַהְקָּדמֹות, מּוָטב ֶׁשַאְתִחיל ְלַסֵּפר!



  ָתּה, ְּביֹום ֵׁשִני.ִּכי ִהיא עֹוֶרֶכת ְמִסַּבת יֹום ֻהֶּלֶדת ְּבֵבי ֶׁשָעָבר הֹוִדיָעה ְׁשלֹוִמית ַּבָּׁשבּועַ 

  ְּבָרצֹון ַרב. ָיבֹואּו ֵהם, ַּגם ֲאִני, ָׂשְמחּו ְוהֹוִדיעּו ָלּה ִּכי ַהְיָלִדיםָּכל 

  אּוָלם, ְּביֹום ִראׁשֹון הֹוִדיָעה ַּגם ִׁשיָרה ֶׁשִהיא עֹוֶרֶכת ְּביֹום ֵׁשִני ְמִסַּבת יֹום ֻהֶּלֶדת.

א ַאָּבא ֶׁשל ִׁשיָרה הּוא ָעִׁשיר ָּגדֹול.  ִׁשיָרה ָּגָרה ְּבַבִית ָיֶפה, ּוְבָכל ָׁשָנה ִהיא עֹוֶרֶכת ְמִסַּבת יֹום ֻהֶּלֶדת ֶׁשַאף ַאַחת 
  ים ִמָּכל ַהּסּוִגים, ִמְׂשֲחֵקי ֶחְבָרה ְמַרְּתִקים ְוַהְגָרלֹות ִעם ְּפָרִסים ְּגדֹוִלים.ִּק ַחת. עּוגֹות ְטִעימֹות, ַמְמַּת ׁשֹוכַ 

ִּׁשיָרה ֶׁשַּתֲעִביר ֶאת ַהְּמִסָּבה ְליֹום ַאֵחר, ִמֵּכיָון ֶׁשִהיא הֹוִדיָעה ִראׁשֹוָנה ּוְכָבר ֵהִכינּו ְּבֵביָתּה ְׁשלֹוִמית ִּבְּקָׁשה ִמ 
  ֶאת ַהְּמִסָּבה.

א ִהְסִּכיָמה ְּבׁשּום ֹאֶפן ְלַׁשּנֹות. ,ִׁשיָרה ֵסְרָבה: "ִּתְדִחי ֶאת ַהְּמִסָּבה"   ָאְמָרה ִלְׁשלֹוִמית, ְו

א ָאְמרּו ְלָאן  ַיְלֵדייֹום ֵׁשִני.  ִהִּגיעַ  א ִיְרֶצה ְלַהְפִסיד ֶאת הֹוְלִכים ֵהםַהִּכָּתה  , ַא ֻּכָּלם ָיְדעּו ֶׁשַאף ַאַחד 
  ַהְּמִסָּבה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשל ִׁשיָרה.

א יֹוַדַעת ְלָאן ָלֶלֶכת. ִמַּצד ֶאָחד, ָיַדְעִּתי  ְׁשֵּתי ַהְּמִסּבֹות ִנְקְּבעּו ְלָׁשָעה ֶׁשַבע ָּבֶעֶרב. ִהִּגיָעה ַהָּׁשָעה ֵׁשׁש ַוֲאִני ֲעַדִין 
ִנְפָלִאים ֶׁשְּבַוַּדאי ִיְהיּו  יםִּק ְמַּת ֶׁשִאם ֲאִני הֹוֶלֶכת ַלְּמִסָּבה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית, ֲאִני ַמְפִסיָדה ְּפָרִסים, ִמְׂשָחִקים ּומַ 

  ִּתי ַעל ְׁשלֹוִמית... ִהיא ָּכזֹו ַיְלָּדה טֹוַבת ֵלב. ַמָּמׁש ָּכַאב ִלי ַהֵּלב ָעֶליָה.ַּבְּמִסָּבה ֶׁשל ִׁשיָרה. ִמַּצד ֵׁשִני, ַמָּמׁש ִרַחְמ 

  ַהָּׁשָעה ֶרַבע ְלֶׁשַבע, ַוֲאִני ֲעַדִין ִמְתַלֶּבֶטת.

ִתי ַעְצִמי עֹוֶמֶדת ְלַיד ֵּביָתּה ַרְגַלי הֹוִליכּו אֹוִתי ְלָאן ֶׁשהֹוִליכּו, ּוְלֶפַתע ָמָצא .ְּבָׁשָעה ֲעָׂשָרה ְלֶׁשַבע ָיָצאִתי ִמֵּביִתי
  ֶׁשל... ְׁשלֹוִמית.

א ִהִּגיָעה. ְׁשלֹוִמית ִחְּיָכה ְלֻעָּמִתי ְוָאְמָרה: "ְּכִנְרֶאה   ְמַאֲחִרים ֻּכָּלםָעִליִתי ְלֵביָתּה. ַהָּמקֹום ָהָיה ֵריק, ַאף ַאַחת 
  ַהּיֹום."

, ִהיא ִהְסַּתְּכָלה ַּבָּׁשעֹון ִהְנַהְנִּתי ְלֶעְבָרּה ְוִהְרַּגְׁשִּתי ָאֹים ְונ ֹוָרא. ַהָּׁשָעה ְּכָבר ֶׁשַבע ָוֶרַבע, ּוְׁשלֹוִמית ִהְפִסיָקה ְלַחֵּי
  ּוִמָּׁשם ֶאל ַהֶּדֶלת ְוׁשּוב...

  "ַאְּת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֻּכָּלם ָהְלכּו ַלְּמִסָּבה ֶׁשל ִׁשיָרה?" ָׁשֲאָלה אֹוִתי ְׁשלֹוִמית.

  ".יֹוַדַעת א" .ָמַׁשְכִּתי ִּבְכֵתַפי

  ַחת.ָּפֶניָה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית ָהְלכּו ְוָנְפלּו ֵמֶרַגע ְלֶרַגע... ְלֶפַתע ָרִאיִתי ִּדְמָעה ְמַנְצֶנֶצת ְועֹוד ִּדְמָעה ְועֹוד ַא

  .ְׁשלֹוִמית ִהְסּתֹוְבָבה ַלִּפָּנה ְוָׁשַמְעִּתי אֹוָתּה ְמַיֶּבֶבת ֲחִריִׁשית. ֶהְחַלְטִּתי ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה

ְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשל ִׁשיָרה אִתי ֶאת ִמ ִנַּגְׁשִּתי ְלִאָּמּה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית ּוִבַּקְׁשִּתי ְרׁשּות ְלִהְתַקֵּׁשר ַּבֶּטֶלפֹון. ָמצָ 
  ְוִהְתַקַּׁשְרִּתי ְּבִהּסּוס ֶאל ֵּביָתּה.

  קֹול ִאָּׁשה ָעָנה ִלי. ָּבֶרַקע ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ִׁשיָרה ּוְצחֹוק.

  ִהַּצְגִּתי ֶאת ַעְצִמי. ,ָׁש... ָׁש... ָׁשלֹום..." ִּגְמַּגְמִּתי "ְמַדֶּבֶרת ָּכאן ַחָּוה, ֲחֵבָרה ֶׁשל ִׁשיָרה""ׁשָ 

א ִהַּגְעְּת ַלְּמִסָּבה?" ָׁשֲאָלה ִאָּמּה ֶׁשל ִׁשיָרה.   "ַמּדּוַע 

  , ֵיׁש ַיְלָּדה ַאַחת ֶׁשּבֹוָכה."ָׁשִרים ֶאְצְלֶכם ִדיםֶׁשַהְילָ ִהַּסְסִּתי. אּוָלם ָאַזְרִּתי ֹאֶמץ ְוָאַמְרִּתי: "ְּבָׁשָעה 

.   ִהְתַּפֵּלאִתי ַעל ַעְצִמי, ֵאי ָמָצאִתי ֹאֶמץ ְלַדֵּבר ָּכ

  "ִמי ּבֹוָכה?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא ֶׁשל ִׁשיָרה ְּבִתָּמהֹון.

  ."ְׁשלֹוִמית" ָאַמְרִּתי ָלּה, ְוִסַּפְרִּתי ֶאת ָּכל ַהִּסּפּור ֵמַהְתָחָלה

ֹוִמית ִאָּמא ֶׁשל ִׁשיָרה ִהְקִׁשיָבה ִּבְמנּוָחה. "ַחָּוה," ָאְמָרה, " ֲאִני ְמֹאד ַמֲעִריָכה ֶׁשִהְתַקַּׁשְרְּת, ֹּתאְמִרי ִלְׁשל
  ֶׁשְּמַחָּכה ָלּה ַהְפָּתָעה."



ָפּה ְוָאַמְרִּתי ָלּה ְּבָפִנים ְמַחְּיכֹות: "ַאל ִּתְדֲאִגי א ֵהַבְנִּתי ְלָמה ִהיא ִמְתַּכֶּוֶנת. ִנַּגְׁשִּתי ִלְׁשלֹוִמית, ַׂשְמִּתי ָיד ַעל ְּכתֵ 
  ְׁשלֹוִמית, ַרק ָעׂשּו ָל ַהְפָּתָעה".

ׁש ֲעָנִקי ֶׁשל עּוָגה ְוָאֵכן, ְּבתֹו ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ִנְׁשְמעּו ְּדִפיקֹות ַּבֶּדֶלת. ְׁשלֹוִמית ָרָצה ֶאל ַהֶּפַתח, ּוִמי ָעְמָדה ָׁשם, ּוַמּגָ 
  ָדּה? ִׁשיָרה...ְּביָ 

  אֹות ֶׁשֵהִכיָנה ִאָּמּה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית.ַהִּכָּתה, ְוִהְתַיְּׁשבּו ַעל ַהִּכְּס  ַיְלֵדיַאֲחֶריָה ִנְכְנסּו ָּכל 

ָׂשה ָּכאן ָחמּור , ֶׁשִאָּמּה ֶׁשל ִׁשיָרה ִהְפִסיָקה ֶאת ַהְּמִסָּבה ְוִהְכִריָזה : "ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַּנעֲ ְּבֶׁשֶקט ִלי ִסֵּפר ַהְיָלִדים ַאַחד
א יֹום ֻהֶּלֶדת ֵיׁש ָּכאן, ֶאָּלא ַהְלָּבַנת ָּפִנים!"   ְמֹאד! 

ֲאִני  – ַלֲעׂשֹות. ֶאת ַהְּמִסָּבה ַהּזֹו ָעַליִ  ָמהִׁשיָרה ִהְסִמיָקה ְוִאָּמּה ָאְמָרה ָלּה "ֲאִני רֹוָצה ֶׁשַּתֲחִליִטי ִמָּיד 
  ַמְפִסיָקה."

  ֹות ְלֵביָתּה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית."ְוַהַּׂשִּקּי יםִּק ְמַּת ִעם ָּכל ַהּמַ  : "ּבֹואּו ֵנֵלָבה ְוָאְמָרהִׁשיָרה ָחְׁש 

  .ַהִּסּפּור ֶאת ַהֶּיֶלד ִסֵּים"ָּכ ִהַּגְענּו ְלָכאן". 

ֲהבּות. ִׁשיָרה ּוְׁשלֹוִמית ָיְׁשבּו ָׁשרּו ְּבִהְתלַ  ַהְיָלִדיםַהְּמִסָּבה ַהּזֹו ָהְיָתה ַהְּׂשֵמָחה ְּביֹוֵתר ֶׁשִהְׁשַּתַּתְפִּתי ָּבּה. ָּכל 
  ִמְתנֹוֲעעֹות ְלִפי ַהֶּקֶצב ּוְפֵניֶהן זֹוֲהרֹות. ,ְּבֹראׁש ַהֻּׁשְלָחן

 - ְלִׁשיָרה ְוִלְׁשלֹוִמית "ַמָּזל טֹוב", ּוְלַאַחר ַקָּבַלת ְׁשֵּתי ַׂשִּקיֹות ְּגדּוׁשֹות  ַהְיָלִדיםְּכֶׁשִּנְגְמָרה ַהְּמִסָּבה, ִאֲחלּו ָּכל 
  ַאַחת ִמִּׁשיָרה ְוַאַחת ִמְּׁשלֹוִמית ָיְצאּו ְלַדְרָּכם. ֲאִני נֹוַתְרִּתי ַאֲחרֹוָנה.

א ָעְנָתה. ִהיא ָקְרָבה ֵאַלי, ָלֲחָצה ֶאת ָיִד  ?" ָאַמְרִּתי ִלְׁשלֹוִמית. ְׁשלֹוִמית  י, "ָרִאית ֵאיזֹו ַהְפָּתָעה ָעׂשּו ָל
: "ֵהַבְנִּתי ֶאת ַהֹּכל ַחָּוה. ַהַהְפָּתָעה ִהיא ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ַיְלָּדה טֹוָבה ָּכמֹו ַּבִּכָּתה ֶׁשִּלי". ִהְסַּתְּכָלה ְלתֹו ֵעיַני ְוָאְמָרה

  ָּקָרה.ׁשֶ  ָמהֶׁשִהיא ֵהִביָנה ְּבִדּיּוק  ָּבט ְּבֵעיֶניָה ִהְבִהיר ִליַהּמַ 

!" ָאְמָרה ְׁשלֹוִמית. ַהִּׂשְמָחה ֶׁשֵהִציָפה ֶאת  א ָּדְמָתה ְלׁשּום ִׂשְמָחה ֶׁשַחְׁשִּתי ֵמעֹוִדי."ּתֹוָדה ָל   ִלִּבי, 

  

  2 'נספח מס

חגית ושרית, שתי ילדות חרוצות וחכמות, החליטו להכין יחד את שיעורי הבית הקשים שנתן היום 
: וביקש המורה. הם החליטו להיפגש אחר הצהריים ולהכין עבודה לתפארת. פתאום... ניגש שי לחגית

  בוא אליך היום להכין את שיעורי הבית?" "אני יכול ל

  וגם אין לו כל כך הרבה חברים. חגית לא ידעה מה לענות... מוצלח בלימודים,שי הוא לא תלמיד כל כך 

  
  3 'נספח מס

  תידּוִד יְ 
  
   רתָ אֲ  הצָ ְר ִּת 
   

  א ָּתִמיד מֹוְצִאים ִמָּיד 
  ה.ָר בֵ חֲ ָחֵבר אֹו 

  ָחֵצר יֹוְרִדים ְלַבד, לֶ 
  חּוץ ַלֲחבּוָרה... ִמ  יֹוְׁשִבים

   
  , לבֶ חֶ נֹות קֹוְפצֹות ַעל ּבָ הַ 

  "גּוִמי", ְמַׂשֲחֹקות ּבְ 
  ַהָּבִנים ָרִצים ְּבִלי ֶהֶרף; 

  ָעגּום ִלי...  יּדֵ ָכה כָ וְ 
   

  "ֶזה ִיַּקח ַּכָּמה ָיִמים", 
  ִאָּמא ִלי אֹוֶמֶרת, 



א ִמָּיד ִמְתַיְּדִדים "".  
   ,ְמָבֶאֶרת ִהיא ִלי ָּכ
  ֵאיָנה ַמְחֶּבֶרת.  – הָר בֵ חֲ "
   

  ְלקּוט, ּיַ ת ּבַ חַ ּנַ מֻ  –זֹו 
  ָּכתּוב ָּבּה ְׁשִמי ְוִהיא ֶׁשִלי; 

  ְמֹאד ַהְיִדידּות",  הנָ וֹ ׁש
  ְמָבֶאֶרת ִאָּמא ִלי. 

   
  ְלַאט,  הֶר קוֹ ֶזה 

  ְּבִלי ְלַהְרִּגיׁש ִּכְמַעט, 
  ָּדָבר,  מֹוְצִאים ֵחן, אֹוְמִרים

  מֹוִׁשיִטים ַהָּיד... 
   

  ד,חַ יַ ה ּבְ מָ -ןמַ ים זְ לִ ּיְ טַ ְמ 
  ַּבַהְפָסָקה.  ֶּבָחֵצר

  ַאֲחֵרי ַהִּלּמּוִדים 
  ַהִּׂשיָחה...  תאֶ ַמְמִׁשיִכים 

  
  התָ יְ ּבַ ים הַ ינִ ִמ זְ מַ  –ע תַ פֶ לְ ּו

  ה.ָּת ְר בֶ ת חֲ ת אֶ חַ ַאהָ 
  - - -ר הֵ ה מַ ֶר ל קוֹ ּכֹ אן הַ ּכָ ִמ 
  דֵר ּפָ ִה ם לְ אֹ ְת ה ּפִ ׁשֶ א ָק ָר נוֹ 
  ה,ָר בֵ י חֲ לִ  ׁשיֵ  א!ּמָ ... "ִא וְ 

 ר!"בֵ י חָ לִ  ׁשא! יֵ ּבָ אַ 
  
  

  



  15יחידה 

  אור ודור מסייעים לנזקקים

  

  

 מטרות  

  

  , כאמצעי לחיי חברה תקינים;צדקהנתינת  ה שלהכרת חשיבות§ 

  בדרך בלתי מביישת. פיתוח רגישות לאופן הנתינה§ 

  

  

 מהלך השיעור  

  
  דקות) 15( בית הבובות -פתיחה 

  קופת צדקה עטופה (עדיף בכמה עטיפות בכדי להקשות על הניחוש). המורה תביא מביתה

  .: הבאתי לך מתנהדור

  תוכלי לנחש מה?

  זו אינה סוכריה צבעונית,

  גם לא מטריה פרחונית...

  : אהה! אני מנחשת:אור

  קופסת תכשיטים מקושקשת.

  : לא! מה פתאום?דור

  נחשי עוד ניחוש,

  נסי עוד נסיון,

  היום,ואם לא תדעי מה קיבלת 

  תוכלי למשש, ובלי לנחש,

  במילים תוכלי לתאר

  מה בעטיפה מסתתר...

  

מספר  יוזמנולעזור לה.  את התלמידים אם יש מישהו שרוצהאור לא מצליחה לגלות. המורה תשאל 
  על גבי הלוח. יירשמוכל הניחושים  מה המתנה. למשש ולנחשים תלמיד

  המורה: רוצים רמז?

  גורות.א 10מטבע של יקבל כל תלמיד 



 תאמר לא, אלאניתן לשער שהתלמידים יאמרו: קופת חיסכון. המורה לא  –יש מי שמנחש? האם  ,עכשיו
המורה תרשום  ,קופת צדקה : קופת חיסכון. אם התלמידים ישערו שזותרשום על גבי הלוח את המילים

גם יהיה רשום ח על הלותדאג שלהיות? כך  היכול ואיזה סוג נוסף של קופה ז –ותשאל  ,על הלוח זאת
  ."קופת חיסכון"

  איזו מתנה נהדרת!: אור

  קופת חיסכון מפוארת!

  אני לך מודה!

  קופת חיסכון... אפשר לעשות בה המון!

  לצבור מטבעות יום ועוד יום,

  –וכשהקופה תהיה מלאה 

  אהיה מאושרת ומרוצה.

  בכסף שנחסוך,  : אולידור

  נפליג בסירה לחוף עם טירה?

  ת ממתקים, לחנות בגדים,: אולי אלך לחנואור

  לחנות צעצועים, לחנות הפתעות,

  וכך בלי סוף

  אסתובב ואקנה ברחוב?

  אולי בעזרת הכסף אהפוך להיות זמרת

  טובה ומפורסמת?

  : אולי אעלה אל על בסולם,דור

  אנופף לשלום לכל העולם?

  : אולי בכלל אסע ברכבת לארץ הפלאותאור

  ואוכל כל יום לחלום עוד ועוד?

  

  שמש אסוציאציות  –יסכון קופת ח

? םכמשהו מכספ אי פעם קניתםהאם  תלמידים: מה הייתם עושים בכסף שבקופת החיסכון?שאלות ל
התלמידים יעלו אפשרויות שונות מה ניתן לעשות בכספי  שהייתם רוצים לקנות? יש דבריםהאם 

  החיסכון. 

ים "קופת חיסכון" הכתובות על שמש אסוציאציות סביב המיל מכלל האפשרויות שיעלו, תיצור המורה
  הלוח.

  

  דקות) 30( סיפור ודיון – 1 'פעילות מס

  המורה תספר את הסיפור שיובא להלן בעל פה באופן דרמטי, כשהיא איננה צמודה לטקסט:

בוקר אחד נכנסה המורה של אור לכיתה ואמרה: "ילדים, יש לי היום בשורה עבורכם! בשורה שכולכם 
  ים התחילו לנסות ולנחש מהי ההפתעה.תלמידבכיתה, כל ה תשמחו בה". מתח השתרר



  ואז המורה הכריזה: "עוד יומיים ניסע לטיול בצוותא!" 

מהנה כל התלמידים שמחו וצהלו. הטיול השנתי הוא היום הכי  " נשמעה בכיתה.יששששששש!"שאגת 
  בשנה... מי לא ישמח לקראתו?

פולות והיא כמעט בוכה. אור שמה לב למראה של רותי ורק רותי החמודה ישבה בצד, קצת עצובה, פניה נ
  ופנתה אליה: "מה קרה לך חמודה? על מה את עצובה?"

רותי חששה בתחילה, אך בסוף קצת גמגמה ואמרה: "אין לי כסף בקופה, וממה נשלם את הטיול? לא 
  ואז פרצה רותי בבכי. .אוכל לבקש מאמא כי אני יודעת שאין לה כסף עבור זה..."

  ייתם מציעים לאור לעשות?מה ה

  התלמידים יעלו רעיונות.

  

  דיון והפנמה  –המהפך 

לאור יש הזדמנות להשתמש בכסף שבקופת החיסכון ולהפכו לצדקה, לנתינה. אור תיתן את כספה לרותי 
מצוות צדקה. אור תהפוך את כספה למשהו שעוזר  –בכדי לשלם על הטיול, ובכך תעשה מצווה גדולה 

  לזולת.

לפי המסורת, קופסה שמיועדת לתרומה לכל מיני  .של אור תיהפך מקופת חיסכון לקופת צדקההקופה 
  ."מטרות שבוחרים נקראת "קופת צדקה

שאלה לתלמידים: מה לדעתכם ניתן לעשות בכסף שבקופת הצדקה? התשובות של התלמידים ייכתבו על 
  הלוח, גם כן בצורה של שמש אסוציאציות.

סופית. -הנאה פנימית ואין יש תןהנאה עבור הזולת. ואם עושים זאת, אזי לנולסכום כסף אפשר להפוך 
 ,אם נותנים אותו לעני אך ההנאה מן הסוכריה היא רגעית. אולםלדוגמה: אפשר לקנות בכסף סוכריה, 

  ישנו סיפוק מתמשך.

   המילה צדקה היא מלשון צדק. כאשר נותנים צדקה, זו ההזדמנות שלנו לעשות צדק עם החברה.

  

  ן צדקה?כיצד ניתֵ 

מתן צדקה הוא ויודגש: רוצה לתת צדקה. (היה הוא זה ארגון או מטרה לאי יתבקש יחשוב כל תלמיד
אפשר להזכיר דמי כיס וכדו'.)  , כגוןהכסף שייך לתלמידש במקרהכמובן רק ברשות ההורים, או 

  .ילן" וכדו'שמות של מוסדות וארגונים לדוגמה: "האגודה למלחמה בסרטן", "אלתלמידים 

  שהקופה שבידה, היא עבור אוכל לנזקקים. המורה תסביר

כל תלמיד בתורו יקח את המטבע שקיבל בתחילת השיעור וישלשל אותו לקופה. לאחר מכן התלמידים 
  להן היו נותנים צדקה.ר שאימלאו באיור הקופה שבחוברת את המטרות 

  
  דקות) 10(למי הולך הכסף?  – 2 'פעילות מס

). בכל תור יגש תלמיד לשולחן ויקח מטבע אחד. 4 מס' יח על שולחנה מטבעות הפוכים (אביזרהמורה תנ
התלמיד ידביק  ,הוא יקריא בקול את הכיתוב שעל המטבע ויפעל בהתאם. אם המטרה היא נתינה לצדקה

  התלמיד ישים את המטבע בצד. –את המטבע ללוח. אם לא 

  

  דקות)  15( של כבוד נתינת צדקה בדרך סיפור: – 3 'פעילות מס



) תוך כדי עצירה מפעם לפעם לצורך ניבוי או למשחק תפקידים 1 'נספח מסהמורה תספר את הסיפור (
  :יתקיים דיון ע"פ השאלות הבאותבעזרת התלמידים. אחרי קריאת הסיפור 

  כמה כסף הרוויח האיש מעסקת המרגלית?

  זו?כרה מוסתרת מדוע היה כל כך חשוב ַלָּבחור לתת לאיש את הצדקה בצו

  האם יש למישהו רעיונות נוספים כיצד היה יכול הבחור לעזור לאיש?

כלומר, נתינת צדקה בדרך שבה המקבל לא יודע מי  –המורה ַתְקֶנה את המושג "מתן צדקה בסתר" 
תחזור לסיפור של אור ותשאל את הלמידים: כיצד  לאחר מכן הנותן, או שאפילו אינו יודע שזו צדקה כלל.

  תן לדעתכם לעזור לרותי בלא לביישה? כיצד ניתן לקיים "מתן צדקה בסתר" עם רותי? ני

לאחר שמיעת הרעיונות של התלמידים, המורה תראה איך הבובה אור הולכת למורה, נותנת בידה את 
  התשלום עבור רותי, ומבקשת ממנה להודיע לרותי שהיא (המורה) החליטה לצרפה לטיול ללא תשלום.

  

  דקות) 20( יצירת קופת צדקה אישית – 4 'ספעילות מ

 להניח את הקופה בחדרו תלמידיע לכל להצ . אפשר)4התלמידים ייצרו קופה אישית משלהם (אביזר 
  : לאחר שהקופה מתמלאת, יש להעביר את הכסף לכל מטרת צדקה שברצונכם להעניק לה.ויודגש .בבית

  כסף.לאן הם חושבים להעביר את היתבקשו לומר התלמידים 

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

המורה  –עטיפות רבות) לא קופה רגילה, ושתהיה עטופה ב –קופת צדקה עטופה כמתנה (אם אפשר  .1
  תביא מביתה

  המורה תביא מביתה –ות לכל תלמיד אגור 10מטבע של  .2

  :)230019( מטבעות נייר. על כל מטבע כיתוב. הכיתובים 10. 3

  .לוֹ  ֶׁשֵאין ְלָחֵבר ַמְמָּתק ִּכיס ֵמיִּבְד  ִלְקנֹות ֶהְחַלְטִּתיא. 

  .אֹוֶהֶבת ֶׁשֲאִני ַמְמַּתִּקים ֶׁשִּלי ַהִּכיס ִמְּדֵמי קֹוָנה ֲאִני ָׁשבּועַ  ְּבָכל. ב

  .ְׁשָקִלים 5 ָנַתִּתי. ַּבַּסְרָטן' ְלִמְלָחָמה הדָ גּו'אֲ לָ  ִהְתִרימּו ְיָלִדים. ג

  .ֶׁשָרִציִתי ִמְׂשָחק ִלי ִּתְקֶנהׁשֶ  ְׁשָקִלים ְּכֵדי 5 ְלִאָּמא ָנַתִּתי. ד

  .ָּגדֹול ֶׁשֶאְהֶיה ַלְּזַמן אֹותוֹ  ׁשֹוֵמר ַוֲאִני, ֶּכֶסף ִלי ָנַתן ַאָּבא. ה

  .ָחָדׁש ִעָּפרֹון ִלְקנֹות אּוַכל. ֶּכֶסף ָּבְרחֹוב ָמָצאִתי, ֵּכיף ֵאיֶזה. ו

  .ֶחֶסד ּוןְלִאְרּג ָּתַרְמִּתי ִלי ָנְתָנה ֶׁשָּסְבָתא ֵמַהֶּכֶסף ֵחֶלק. ז

  .ֶּכֶסף ָלּה ֶׁשֵאין ְלַיְלָּדה ַּגם קֹוָנה ֲאִני, ֻסָּכִרָּיה ְלַעְצִמי קֹוָנה ֶׁשֲאִני ַּפַעם ְּבָכלח. 

  . ְצָדָקה ְּבֻקַּפת ַמְטֵּבעַ  ָׂשָמה ֲאִני ָׁשבּועַ  ְּבָכל. ט

  .ַהִחָּסכֹון ְלֻקַּפת ַמְטֵּבעַ  ִלי מֹוִסיָפה ִאָּמא ָׁשבּועַ  ְּבָכל. י

  .ִנְזֶקֶקת ְלִמְׁשָּפָחה ַהֶּכֶסף ֶאת ַיֲעִביר ַאָּבא, ִּתְתַמֵּלא ַהְּצָדָקה ֻקַּפתׁשֶ ּכְ . יא



  .ֲחָדִׁשים אֹוַפַּנִים ִלי ֶאְקֶנה, ִּתְתַמֵּלא ַהִחָּסכֹון ֻקַּפתׁשֶ ּכְ . יב

  . חומרי יצירה (פירוט בקובץ יצירות)4

  

 נספחים  

  
  "כה עשו חכמינו"הספר מעובד מתוך  - צדקה בדרך כבוד  – 1 'נספח מס

פעם היה ילד מסכן ללא אב ואם ושמו יוסף. הוא היה גלמוד ובודד, והסתובב ברחובות רעב, צמא ועצוב. 
יום אחד פגש אותו משה, איש טוב לב, ריחם עליו ולקח אותו לביתו. משה נתן לילד אוכל לאכול ומים 

  תן האיש לילד את כל מחסורו.לשתות, גם בגדים טובים ומיטה נקיה. כך, מתוך טוב לבו, נ

למד בבית הספר וגדל. כשבגר והיה לבחור, נתן לו משה סכום  ,נשאר יוסף בביתו של משה ימים רבים
כסף, בכדי שיוכל לפתוח עסק קטן משלו ולפרנס את עצמו. יוסף הבחור היה חרוץ, הוא השקיע את מרצו, 

  עבד כראוי במלאכתו והתעשר מאד.

איבד את כספו והפך לעני. חשב משה בליבו: "אלך אל  ,משה, שעזר כל כך לנער ,דוהנה, מה קרה? יום אח
יוסף, הבחור שדאגתי לו כל השנים הללו, ואבקש ממנו מתנה. אמנם אני מתבייש לעמוד בפניו כך, אך הוא 

  בודאי ירצה לעזור לי."

יניהם, ולקראת סוף וכך עשה. הלך משה אל הבחור, והוא קיבלו בשמחה רבה לביתו. שוחחו השניים ב
, סיפר משה על מצבו וביקש מיוסף מתנה, קצת כסף מבויישהשיחה, כשאף אחד לא שמע, בקול שקט ו

  כדי שיוכל להתפרנס.

וחשב בליבו: "איך אוכל לעזור למשה, שאני כל כך אוהב  מאדהתעצב  ,כששמע יוסף על מצבו של האיש
כך חשב יוסף בליבו, ובקול  ך בלי שידע שהיא ממני."א –, בלי לבייש אותו? אתן לו מתנה יפה לו  ומודה

שוב תהיה עשיר כמו קודם!"  יוסף לא נתן לו בטח בזכות כל מעשיך הטובים שעשית עמדי, אמר למשה: "
כסף אלא אמר: "קשה לי לתת לך עכשיו הרבה כסף כי כרגע אין ברשותי מספיק, אך אהיה איתך בקשר 

  בעוד כמה ימים."

זר לביתו, קרא יוסף לאחד ממשרתיו והסביר לו מה עליו לעשות. אחר כך הלביש מיד לאחר שמשה ח
האיש הטוב. התהלך משה, אותו בגדים ישנים וקרועים, נתן בידו מרגלית יקרה מאד ושלח אותו לבית 

משה מביתו ניגש אליו הנער ושאל אותו: "האם תרצה לקנות בזול מרגלית יצא הנער לפני הדלת, וכאשר 
  הראה לו את המרגלית שבידו.יקרה?" ו

  ראה האיש שזו מרגלית יפה מאד ושאל: "כמה תעלה לי מרגלית זו?"

  ענה המשרת: "דינר אחד!"

משה, יש לי עוד דינר אחד בלבד, מוטב שאשקיע אותו במרגלית זו ואחר  "זה באמת זול מאד!" ענה. חשב
  ער דינר אחד וקנה את המרגלית.כך אמכור אותה במחיר גבוה יותר, וכך ארוויח מעט כסף. נתן לנ

כעבור מספר ימים שלח הבחור עוד פעם את אחד ממשרתיו, אך הפעם הלבישו בבגדים נאים ומשובחים 
האיש משה, ונתן בידו כסף רב. גם לו הסביר מה עליו לעשות. המשרת שהתחפש לאיש עשיר הלך לבית 

אד למרגלית יפה במיוחד. היש לך אחת ת. אני זקוק ממרגלי ואמר: "שמעתי שאפשר לקנות אצלך ,הטוב
  כזו למכירה?"

 :הוציא האיש את המרגלית שקנה רק לפני ימים מעטים והראה אותה למשרת המחופש. אמר המשרת
האם תמכור לי אותה בעד אלף דינרים?" הסכים האיש ברצון רב ומכר את  ."נפלא! בדיוק כזו חיפשתי

  המרגלית למשרת, והוא החזירה לאדונו.



הבחור שעמו עשה את כל הטובות.  -יוסף יבל משה הטוב כסף רב, וכלל לא ידע שזוהי מתנה מכך ק
כי ברוך ה' הזדמנה לי הזדמנות עסקית  ,ואמר לו: "אינך צריך לתת לי מאומה יוסףבשמחה הלך משה אל 

  והרווחתי ממנה כסף רב."

  לקיים מצוות צדקה בסתר. שהצליח –שלא היה צריך לנדבה, ויוסף הבחור  –כך שמחו שניהם: משה 

 



  16יחידה 

  סודו של השופר

  

  

 מטרות  

  

  הבנת משמעות התקיעה בשופר;§ 

  .יום כיפורהכרת הסמלים של ראש השנה ו§ 

  

  

 מהלך השיעור  

  
  דקות) 5( בית הבובות -פתיחה 

  : שלום חברים!אור

  ודאי כבר שמתם לב

  ל השנה פה סובב,גַ לְ כיצד גַ 

  והנה מתקרבת שנה חדשה

  בי מלא שמחה. איזו הרגשה!ולי

  ,תפוח ורימוןשל טעם בפה יש 

  רצונות, חלומות, משאלות... המון!יש ולי 

  שתהיה לי שנה מתוקה מדבש.

  : שאצליח בה להתחיל מחדש,דור

  ותהיה זו שנה של בריאות,

  של חברים טובים וכיף, ורק אחווה ורעות! 

  כן! שנה של שמחה!

  : שנה של הצלחה!אור ודור

  ) 1 מס' אביזר –מעת תקיעת שופר (ברקע נש

  : שמעת?אור

  זו הייתה אזעקה?

  אני כל כך חרדה!  

  : מעניין מהו הקול הזה?דור

  



  (פונה לילדים): דור

  מה מזכיר לכם הקול?

  מדוע תוקעים?

  

  ובאיזה הקשר?  ,המורה: השופר מזכיר לנו קולות שונים. אילו קולות הוא מזכיר לכם

  .)וכדו' (אזעקה, צפירה נותישמיעו תשובות שו התלמידים

 מזכיר לנו יש תפקיד חשוב. אזעקה: השופר אמור לקרוא לנו ולעורר אותנו, שופרלכל אחד מהקולות שה
, כך השופר ולהיזכר שנשים לב לשנה החדשה. צפירה: כשם שהצפירה עוצרת אותנו וגורמת לנו לחשוב

  .והתנהגותנומעורר אותנו לחשוב על מעשינו 

תקיעות שופר שיקטעו את מהלך השיעור ויעוררו את  יישמעועניין הנ"ל, במהלך השיעור לצורך המחשת ה
  התלמידים לביצוע פעילות בכיתה.

  
  דקות) 20(מראה השופר  – 1 'פעילות מס

  :םמתוך התרשמותהבאות ויענו על השאלות  ,צילום של איש התוקע בשופרבהתלמידים יביטו 

בעקרון אולי כל אדם יכול, אך (בו? האם כל אחד יכול לתקוע בו? מה צבעו? מי תוקע  ממה עשוי השופר?
אילו קולות ) אדם  שתפקידו לתקוע עבור הציבור –יש 'בעל תוקע' לכן בפועל יש צורך במיומנות מיוחדת ו

  מתי תוקעים בשופר? ?השופר מפיק

בחוברת  1ס' מהשופר בעזרת משימה  לפי הצורך, והתלמידים יסכמו את המידע אודותהמורה תרחיב 
  העבודה.

  ממה עשוי השופר? מקרן של איל.

  .חום/צהבהב/שחור מה צבעו?

  .בשופר בתקיעהמיומן האדם  בעל תוקע','מי תוקע בשופר? 

  .קצרים ו קולות מפיק השופר? צפירה ארוכה ממושכת, או מקטעיםאיל

  מתי תוקעים בשופר? בראש השנה.

  

  : עכשיו אני יודע:דור

  השופר מודיע

  בפתח.שחדשה ה שנההעל 

  אני ממש במתח...

  (ברקע נשמע קול תקיעת השופר)

   

  : שוב שופר!דור

  קול תקיעה שמעתי כבר. 

  אני רץ להתכונן



  לשנה החדשה,

  שנה הכי טובה.השתהיה 

  

  : על השנה שחלפהאור

  אני חושבת,

  ומקווה בשנה הבאה להיות מעט אחרת...

  רוצה להשתפר,

  לחייך ולוותר,

  ,לכבד את ההורים להאיר פנים לחברים,

  ,להתייחס יפה אל המורים

  ,להקשיב בנחת ובשמחה

  ואפילו... לבקש סליחה.

  

  : ראש השנהאור

  מגיע אחרי חודש אלול,

  בסוף כל שנה,

  תמיד באותו המסלול.

  

  והתלמידים יסמנו את המשפטים הנכונים. 2במשימה שהמורה תקריא את ההיגדים 

  יכתבו במה הם רוצים להיות טובים יותר בשנה הבאה.התלמידים יציירו שופר בחוברת העבודה ו

   
  דקות) 25(סימני החג  – 2 'פעילות מס

  המורה תשמיע שוב קול שופר, ותעבור להפעלה הבאה:

  : אתה יודע מה קניתי לכבוד ראש השנה? אור

  תפוח בדבש ורימון. -היא מראה את הכרטיסים (השייכים ללוח המשחק של הרימון) 

  אוכלים בראש השנה גם ראש של דג.: ונזכרתי שדור

  !(קופצים ואומרים): כדי שנהיה לראש ולא לזנב אורו דור

  (פונה לתלמידים): ולמה אוכלים תפוח בדבש?  אור

  התלמידים עונים.

  : נכון! אתם כל כך חכמים. ואולי אתם גם יודעים איזה יום מיוחד יש אחרי ראש השנה?דור

  דור אתה סולח לי?. זהו יום סליחה. יום כיפור: אור

  : כן. ואת? דור



  : כן.אור

  פונים לתלמידים: אתם סולחים לנו? (כשהם נענים בחיוב) תודה רבה ושנה טובה! אור ודור

, יום כיפור: אני כל כך מבולבלת! בראש הבובה שלי אין מקום לכל כך הרבה מושגים. ראש השנה, אור
  וסוגרת את הפה).שופר, מאזניים, תפוח, תפוח, תפוח... (אור פותחת 

: אוי משהו השתבש אצל אור! חייבים לעזור לה מהר. תפתחו באלבום של בית הבובות ותספרו לה מה דור
  . חייבים לעשות לה סדר בראש...יום כיפורעושים בראש השנה וב

  התלמידים יתאימו תמונה למנהג בחוברת העבודה בעזרת מדבקות מחוברת הנספחים. 

יסבירו התלמידים לאור את כל המושגים. אור  המושגים. בסופה של המשימהאת המורה תחילה תקריא 
  תודה להם בהתרגשות: "עכשיו אני כבר פחות מבולבלת. יופי, הראש שלי התחיל שוב לעבוד..."

). 1 'נספח מס( יום כיפורהמורה תציג לוח בצורת רימון ובו כרטיסי סמלים של חגי ראש השנה ו
משחק באמצעות סקוצ'. מטרת המשחק היא לצבור ידע אודות משמעות הכרטיסים מוצמדים ללוח ה

  הסמלים השונים בימים הנוראים. הקבוצה שצברה את מספר הכרטיסים הגדול ביותר היא המנצחת. 

  מהלך המשחק:

  דם החיצוני.יעל לוח המשחק נראים הכרטיסים מצ

בגב הכרטיס. אם ענה נכון, זוכה  כל קבוצה בתורה שולחת נציג שיבחר כרטיס ויענה על השאלה הנמצאת
השאלה עוברת לקבוצה השנייה. במידת הצורך, התלמידים ייעזרו במידע שבחוברת  -אם לא  ;בכרטיס
  העבודה.

בסיום המשחק מתגלה תמונה של אור ודור נותנים יד זה לזה ומאחלים: שנה טובה ומתוקה! כתיבה 
  וחתימה טובה!

  

  
  דקות) 30( יצירה - 3 'פעילות מס

  ).3 מס' גרת ברכה לשנה החדשה (אביזריהתלמידים יכינו א

  כהכנה לשנה טובה. ,בקש ממנו סליחהלחבר מהכיתה וי גרתיאשכל תלמיד יתן את ההמורה תציע 

  

  דקות)   10(כך אני מתכונן לקראת תקיעת השופר...  משוב:

התנהגות  ;חברים כלפי מורים אובהם ניתן להשתפר: התנהגות בכיתה שהמורה תציע מספר תחומים 
שכנים. התלמידים, בעזרת האחיות; התנהגות בסביבה כלפי חברים ואחים וכלפי ההורים או הבבית 

כל תלמיד יבחר את המשפט המתאים לו  .המורה, ינסחו על הלוח מספר הצעות כיצד להתנהג טוב יותר
  ויכריז בקול, בתורו. 

). המורה תשמיע את קול "שפר"ת מהשורש נגזרשופר מילה ה: קול השופר מעורר להשתפר (ויסוכם
  בהחלטות שהחליטו להשתפר. מליאההשופר, ותלמידים שירצו ישתפו את ה

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  תקליטורב קול שופר מוקלט. 1



  )220017. צילום של אדם התוקע בשופר (2

  . חומרים ליצירה (פירוט בקובץ יצירות)3

. הלוח יום כיפורובו כרטיסי סמלים של חגי ראש השנה ו משחק, כרטיסים: לוח בצורת רימון . לוח4
  )220019, 220018( מוסתר בכרטיסים, ועליו מצויירים אור ודור, נותנים יד זה לזה.

  

  כרטיסי משחק             

  

  השאלה  האיור

  ְּבֵאיֶזה ַחג ַמְרִּבים ִלְתֹקַע ַּבּׁשֹוָפר?  שופר 

   ַסְּמִלים ַהֹּמאְזַנִים?ְמ  ָמה  מאזניים

  ַאֵחל ַלֲחֵבִרים?נְ  ָמה  גרת ברכהיא

  

  ַמהּו ֵסֶפר ֶזה?  מחזור

  

  ַסֵּמל ַמֲאָכל ֶזה?ְמ  ָמה  תפוח בדבש 

  

  ָהִרּמֹון?ַסֵּמל ְמ  ָמה  רימון

  

  ַנּסּו ְלַהְסִּביר ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה.  אבינו מלכנו

  

  ְׁשַּתְּדִלים ַלֲעׂשֹות ִלְפֵני יֹום ַהִּכּפּוִרים?ִמ  ָמה  סליחה

  

  ׁשֹוֶנה יֹום ֶזה ִמָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה? ְּבָמה  כיפור יום

  

  ?ִּכּפּורַמִהי ַהְּתִפָּלה ַהְּמַסֶּיֶמת ֶאת יֹום   תפילת נעילה

  

   



  17יחידה 

  אור ודור בונים סוכה - חג הסוכות 

  

  

 מטרות  

  

  הפנמת חשיבות השמחה בחג הסוכות;§ 

  הכרות עם ארבעת המינים כסמל לאחדות.§ 

  

). בשלב 1 'נספח מסיעור המורה תחלק לכל תלמיד תגזיר של חלק אחד לבניית סוכה כיתתית (בתחילת הש
  החלקים. תפקידמה  סביר לתלמידיםזה המורה עדיין לא ת

על תגזירי הסוכה ועל בית  צ'לבית הבובות (המורה תכין מראש את חלקי הסקו צ'הערה: החלקים יוצמדו אחר כך בעדינות באמצעות סקו
  .הבובות)

  

  

 מהלך השיעור   

  
  דקות) 25(בית הבובות  -פתיחה 

  אור פוגשת את דור סוחב גזרי עצים.

  אור: הי, מה נשמע? מה אתה סוחב?

  ומה עם הגב?

  מחנה אתה בונה עכשיו?

  מה חדש? מה קרה?

  : לא שמעת? עוברים דירה.דור

  בונים לעצמנו בית של דפנות וסכך, 

  סוכה, –זו דירה ששמה 

  כזו מתוקה,

  ל בה, ננוח ודאי!נאכ

  את, במקום להביט כך מן הצד,ואולי 

  בואי לעזור, הושיטי יד!

  : ילדים, גם אתם רוצים לעזור לבנות את הסוכה?אור

  

  כל תלמיד בתורו יגיע ויצמיד את חלקו לבית הבובות.



  לאחר שהתלמיד הצמיד את חלקו, המורה תסביר מעט על אותו חלק:

  ות.דפנות: לסוכה יש לפחות שלוש דפנ

  מן הצומח. שמקורם סכך: גג הסוכה הוא הסכך, עליו להיות עשוי מחומרים

  שלט "בסוכות תשבו שבעת ימים": החג נמשך שבעה ימים.

  שלט "ושמחת בחגך": בחג הזה יש לשמוח.

  

  שיחה

  : אתה יודע איך אני מרגישה?אור

  זו הייתה עבודה ממש מתישה.

  עכשיו לפנינו סוכה,

  לחג היא מחכה.

  ,סוכה בונים אך מדוע

  וכך את החג חוגגים?

  : ילדים, האם אתם יודעים?דור

  האם הזדמן לכם פעם להתארח בסוכה?

רה תסביר בקצרה אודות הליכת המוזכר ולשתף בחוויות הקשורות לסוכות, ואחר כך ילה ינסו תלמידים
  חוגגים את חג הסוכות. דבר ואודות ענני הכבוד, אשר לזכרם בני ישראל במ

  

  יו אני מבינה : עכשאור

  על מה כל המהומה!

  בחג אנו זוכרים כיצד צעדו אבותינו במדבר,

  ומאומה להם לא חסר.

  ענני כבוד הקיפו אותם,

  ואנו רוצים לחוש כמותם.

   

  . שבחוברת העבודה התלמידים יוסיפו את עצמם לתמונת הסוכה

דבר וה' דאג להם לכל לסיכום: בחג הסוכות אנו יושבים בסוכה כדי שנזכור שבני ישראל הלכו במ
  ם.יהצרכ

  
  דקות) 20(הכרות עם ארבעת המינים   – 2 'פעילות מס

  ל מוכן והסוכה כבר עומדת, בואו נחשוב יחדיו: מה נכניס לסוכה?כשהכ כשיוע

  : שולחן, מפה, אוכל, מיטה וכדו'.התלמידים



 להביאמומלץ  – ניתן בחג הסוכות נכנסים לסוכה גם ארבעה מינים שונים של צמחים שנאגדים יחד. (אם
ב, או או מבית כנסת קרו אפשר לתאם עם מישהו שיביא מהבית להדגמה ארבעה מינים אמיתיים.

  אם היא מכירה אפשרות כזאת.) להתייעץ עם המורה של הכיתה

אם  וינסו לציין את שמות המינים. ,)על הלוח בתמונותאו  ,המינים (אמיתיים יביטו בארבעתתלמידים ה
נספחים ויניחו היגזרו את ארבעת המינים מחוברת  לאחר מכן ורה תכתוב מתחת כל תמונה.המ ,לא ידעו

המורה תקריא את החידות והתלמידים יצטרכו לזהות לאיזה מין הכוונה, ולהרים  אותם על השולחן.
  אותו.  

  חידות:

 טוב. (אתרוג) –לאכול אותו  פרי ריחני קטן וצהוב, אם תרצו  

 ארוך. (לולב) מאדרוק, ללא טעם או ריח, אך נקטף מעץ התמר, רענן וי  

 (ערבה) .ענף פשוט עם עלים, קטפו אותו משפת הנחלים  

  ,ירוק, ולעלים ריח נעים. (הדס) שלו ענףהבשם של ילדה לו קוראים  

  .2 מס' לאחר שהתלמידים יענו על החידות בעל פה, הם ישלימו בחוברת עבודה משימה

  

המינים, שכל אחד שונה מחברו, ומחברים  ארבעתנו לוקחים את המורה תסכם ותוסיף: בחג הסוכות א
כל אחד שמשלבת טיפוסים שונים של אנשים,  בכך אנו מבטאים אחדות. גם האחדות שבינינואותם יחד. 

  האחדות האמיתית.  קיימת . ורק כשכולנו ביחדמשלים את השני בתכונותיו

  המינים. רבעתאמה אנו לומדים מ: 3מס'  משימהאת התלמידים ישלימו 

  

  דקות) 35(  בניית סוכה יצירה: – 3 'פעילות מס

  ויקשט אותה כרצונו (חוברת נספחים).  כל תלמיד יבנה לעצמו סוכה

  

  (במידה ונותר זמן)ניחוש מילים  – 4 'פעילות מס

המורה תסמן על הלוח מספר קוים, לפי מספר האותיות במילה. כל תלמיד בתורו ינחש אות. אם האות 
המורה תרשום את האות בצד. מילים  ,במילה המורה תכתוב את האות על הקו המתאים. אם לא קיימת

  מינים. הלמשחק: סוכה, לולב, אתרוג, הדס, ערבה, ושמחת בחגך, ארבע

  

 הכנה ואביזרים  

  

בּו ענפים לסכך, שלט קטן לקישוט שבו רשום "ַּבֻּסֹּכת ֵּתְׁש  10-דפנות של סוכה, כ 4. תגזירים של הסוכה: 1
"ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמַח", שלט "ְּברּוִכים ַהָּבִאים  ִמים", שלט קטן לקישוט שבו רשוםִׁשְבַעת יָ 
  )220022, 220021, 220020( ַלֻּסָּכה".

  להדבקת חלקי הסוכה לבית הבובות סקוצ'. 2

  )230020( ארבעת המינים . תמונות גדולות של3

  

  



 
  18יחידה 

  החנוכה, סיפור של גבורהחג 

  

  

 מטרות  

  

  טיפוח הזדהות עם גבורת המכבים במלחמתם עם היוונים;§ 

  הפנמת הערך "גבורה רוחנית" במלחמה בין הטוב לרע בהקשרים חברתיים. § 

  

 מהלך השיעור  

  
  דקות) 15( בית הבובות -פתיחה 

  : איזה חג מתקרב...דור

  חנוכה! אני כל כך אוהב!

  ורי נפלאות,כיף להאזין לסיפ

  לעמוד ולהביט באור הנרות,

  ללקק ריבה מסופגנייה מתוקה,

  לשחק בסביבון ולחשוב על... חנוכה!

  : אני כל כך מתרגשת!אור

  הכול בזכות מלחמה עיקשת!

  בניצחון גדול גברו היהודים

  על היוונים החזקים!

  : ניצחון! מה את אומרת?דור

  זו הייתה גבורה מסחררת!

  סיפור המכבים

  יפור של גבורה.הוא ס

  ניצחון בזכות המון הקרבה!

  סיפור של מלחמה אמיתית וקשה

  שלפני שנים רבות התרחשה,

  ,ובזכות העקשנות והדבקות במטרה

  גבורה. לשזכו היהודים לניצחון 



  

  .מאד: היהודים אכן הצליחו אור

  התוכל לגלות לי את הסוד? מדוע?

  ועל הנפלאות. : בחנוכה נספר על הניסיםדור

  ו כולכם למילים הבאות...הקשיב

  

  כתב חידה

  עבודה).החוברת בהמורה תציג בפני התלמידים את כתב החידה (

  התלמידים יקיימו ביניהם תחרות מי יפענח ראשון את הכתוב.

  הפתרון:

  ְּבַיד ַחָּלִׁשים ֲחָזִקים

  ַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים

  

  ַהְקָּבָלה

  מילות התואר ליהודים וליוונים. התלמידים ימיינו את לוח שבהטבלה על הך יערת

  ְיהּוִדים

 

  ְיָוִנים

 

  ַחָּלִׁשים

 

  ֲחָזִקים

 

  ְמַעִּטים

 

  ַרִּבים

 

  

  

  :הניגודיות תחודד והסיפור יבורר ע"י דיון

 מצפים שינצח במלחמה? היינוארנו, ממי ילפי הנתונים שת  

 ?מי ניצח במלחמה בסופו של דבר  

 לחם מול צבא חזק מהם.יהם לא פחדו לה –ם? כיצד באה לידי ביטוי  גבורתם של היהודי  

 ?מדוע לדעתכם ניצחו היהודים  

 ?כיצד זה ייתכן  

  זהו בעצם סיפורו של נס חג החנוכה. הבה ונשמע סיפור זה.

  

  דקות) 15( סיפור החנוכה – 1 'פעילות מס



  ).1 מס' כרטיסי תמונות מתוך הסיפור (אביזר כל תלמיד יקבל), 1 'נספח מסלפני קריאת הסיפור (

ר על המילה וזיקום בעל הכרטיס ויחכרטיס,  לההסיפור, כשהמורה מזכירה מילה שיש קריאת בזמן 
  בקול, תוך הצגת כרטיס התמונה בפני הכיתה.

  

  דקות) 30( הכנת מגן מכבי – 2 'פעילות מס

  נכיר טוב יותר את המכבים ואת דגלם. סיפרנו על המלחמה והנצחון. הבה 

  כדי למנוע את קריעתו של המגן במהלך השיעור. 3 'פעילות מסצירה לאחר הערה: ניתן לבצע את הי

  .ו על דגלם סיסמה מיוחדת. הסיסמה הזו הייתה סוד המלחמה שלהםתהמכבים חר

   .ּה-ִמי ָּכמֹו ָּבֵאִלים יָ  – המורה תכתוב על הלוח: ַמַּכִּבי

  !ּה-ִמי ָּכמֹו ָּבֵאִלים יָ  –: ַמַּכִּבי להכין מגן (מתוך חוברת הנספחים) ועליו המיליםיוזמנו התלמידים 

ינקב  תלמידכל התלמידים ובעזרת מנקב שיעבור בין  ,הכנת המגן: התלמידים יצבעו את המגן, יגזרו אותו
יקבל חוט, ישחיל בחור המגן ויקשור (בעזרת המורה) כך שתיווצר  תלמידחור בחלק העליון של המגן. כל 

  ובעזרתו להצמיד את המגן לזרוע. צ'יתן להדביק סקונ –שרשרת עם המגן. לחילופין 

  כל תלמיד ילבש את המגן האישי שהכין.

  
  דקות) 10(גם היום!  -מלחמה של מכבים  – 3 'פעילות מס

מהם הם מנעו מפני שמדוע נלחמו המכבים ביוונים?  מלחמת המכבים ביוונים הייתה לפני שנים רבות.
  .חרות דתית

משמעות  גם מקובל לתת ל"אור" בחנוכיה, אך . מדליקים בחנוכה נרותחנוכה נקרא גם חג האורים
   .סמלית

  בשבילכם אור? ומהשאלה לתלמידים: 

מלחמה. ההסבר בין הנצחון בל התלמידים לקשר בין מושג  ה"אור" לאחר הבנת המטפורה של האור ינסו
היות חג האורים כסמל סביר שחנוכה הפך להשיוסף בן מתתיהו סטוריון ייהיה ברוח של דבריו של הה

לחירות הדתית שהשיגו היהודים באורח בלתי צפוי, כאילו אור זרח עליהם ממרום (קדמוניות היהודים 
  י"ב, ז',ז').

חיי ממלחמת המכבים ביוונים ל היקשניתן יהיה לערוך  ,לאחר הבנת המטפורה של נצחון האור על החושך
  ? מה הוא בא ללמדנו?:  כיצד סיפור חנוכה משפיע עלינו כיוםהתלמידים

יוונים. ממלחמת המכבים בכוח הרע, בהאור של חנוכה מסמל את הנצחון שהשיגו המכבים לאחר מאבק 
מלחמות המתחוללות בליבנו, בקשר בגם למאבקים בחיים האישיים שלנו. כעת נדון  קישאפשר לה

  להתנהגות כלפי הזולת. 

התלבטויות בין התלמידים יעלו דוגמאות של  מישהו רוצה לתת דוגמה למאבק שמתחולל בליבנו?האם 
 כנגד: הרצון להעליב ההתנהגויות מוסריות טובות בהקשרים חברתיים לבין התנהגויות רעות. לדוגמ

  '.והאיפוק בשעת מריבה וכד

 –התנהגויות המבטאות את ה"רע" "טוב" ושל התנהגויות המבטאות את הרשימה על הלוח ניתן לערוך 
כיתות מבוססות ניתן ליצור הכללות של ההתנהגויות הטובות (סיוע לזולת, איפוק, ב בהקשרים חברתיים.

  .')והתחשבות, עשייית צדק וכד

ברע. הטוב שואף לנצח, והרע מנסה  ם מאבק של הטוב מול הפיתוי לבחור: באופן מתמיד, קייויסוכם
  להפיל את הטוב.



  עלינו ללמוד מן המכבים ולזכור כי הטוב חייב לנצח. 

   .נתאמץ ונתגבר על הרע עשה בעת המאבק?מה נ

  באור. -  כיצד? על ידי שנוסיף תמיד במעשים טובים

  זה היה הכוח של המכבים במלחמה, וזה הכוח שלנו. גם אנו מכבים!

לעזור ולהיטיב לסביבה לבין קול רע שמשדל אותנו לפגוע  מאבק בין קול טוב שקורא לנובלב קיים כאשר 
  טוב לנצח!ס, נתאמץ, נתגבר ונעזור לאו להרובחברים, להפריע 

  

  הרע.את מגלמות את הטוב וכפפות ה ).3לבנה ושחורה (אביזר   -כפפות  שתי ציגהמורה ת

ש כפפה ילבכל אחד מהם ו ,שני תלמידים שוניםייבחרו מספר דילמות. לפני כל דילמה  יוצגובפני הכיתה 
  .ת על ידיה במקום לבחור במתנדביםפפואחת. לחילופין, המורה יכולה בעצמה ללבוש את שתי הכ

בידו  בצעבכל דילמה יש קול חיובי וקול שלילי. בזמן קריאת הקול החיובי התלמיד שיש בידו כפפה לבנה י
תנועות מתאימות, ובזמן קריאת הקול השלילי התלמיד שיש בידו כפפה שחורה יפעל בהתאם. אם המורה 

  תאימה.היד המ בעזרתלובשת את הכפפות, היא זו שתציג 

התלמיד עם הכפפה הלבנה  המורה תציג את הדילמה ללא הקולות.אפשרות נוספת, בכיתות יצירתיות: 
  שלילי.הקול את ה אילו התלמיד עם הכפפה השחורה ידובבאת הקול החיובי, ו ידובב

  לאחר כל דילמה, תכוון המורה את התלמידים להתגבר ולבחור בדרך הטובה, ובהתנהגות חיובית לזולת.

  זולת היא ניצחון! והתנהגות טובה כלפי הכל התגברות ודגש כי י

המתאים לרעיון  ,התלמידים איזה פתגם הם זוכרים משיעורים קודמים אפשר לשאול אתזה בהקשר 
  .(אבות א', ד') ""איזהו גיבור הכובש את יצרו . הפתגם המבוקש הואההתגברות

תמיד צריך לבחון את התמונה כולה.  האמיתיים. מיד ברורים בחייםשל שחור ולבן לא ת קטביםה :הערה
  . באופן קטגורי להכליל ולאאם מתעוררת שאלה בנושא ניתן לציין שלעיתים יש לבחון את התמונה כולה 

  

  : לסיכום

') ישנם מאבקים רבים. ונעים מזג, מתחשב וכד ,ב (הגון, נדיב, ישר, מסייע לזולתבדרך להיות אדם טו
ובמהלך אירועי החיים, אנו עומדים בפני פיתויים לנהוג בצורה לא ראויה. חג בנסיבות חברתיות רבות 
  י להתגבר על הפיתוי ולבחור בטוב.החנוכה מזכיר לנו שראו

  הדילמות:

  דן שיחק בכדור. פתאום הוא ראה את גברת לוי הזקנה מתקרבת ובידיה שני סלים כבדים.

  חק.: עזוב אותה! סתם זקנה שמפריעה לך באמצע המש1קול 

  : כל כך קשה לה לסחוב לבד! אולי תעזור לה?2קול 

  

שקלים כמתנה ליום הולדתו. יניב מתכנן כל הדרך למרכז המסחרי כיצד  20ה ליניב שטר של נתנסבתא 
  ֵתיראה מכונית הצעצוע, השלגון והגולות שירכוש בכסף שקיבל.

לתרום לארגון למען ילדים  שאלה אותו המוכרת אם הוא רוצה ,כאשר ניגש לשלם בקופה על המכונית
  מה יעשה? שאם יתרום ייאלץ לוותר על השלגון.חולי סרטן. הוא ידע 

  .: יניב, עזוב! אנשים אחרים כבר יתרמו1קול 
  ים שרצית, ותנצל את ההדמנות שלך לסייע לזולת? דבר: אולי תוותר על אחד ה2קול 



  

אה טוב כל כך, ונעזר במשקפיים. הפעם, סבא בא לבקר את משפחתו של ניר מדי פעם. סבא כבר אינו רו
ניר מעדיף לשחק עם החתול שהוא  אבלשכח את משפיו וביקש מניר לקרוא עבורו את הכותרות מהעיתון. 

  אוהב. מאד
  עזוב את סבא. עדיף להיות בחוץ. שמישהו אחר יקרא לו מהעיתון. : ניר,1קול 
  : ניר! התגבר! כבד את סבא ומלא את בקשתו.2קול 

  

  הפעילות, תשאל המורה את התלמידים האם הקולות מוכרים להם.לאחר 

(בשעת מריבה, בשעת מציאת חפץ  ?מתי האם יש דוגמאות שונות בחיים שבהן מופיעים קולות אלה?
  ועוד) ,ששייך לאחר

תנו חש בהזדמנויות רבות בשני קולות שמתמודדים זה יכל אחד מא :כםוסי ,לאחר תשובות התלמידים
  ב.עם זה בתוך הל

  היא ביטוי לניצחון הרצון האמיתי של הנפש. ההתגברות שאנו חשים

  

  דקות) 15( חומת הניצחון של המכבים – 4 'פעילות מס

ַהַּמַּכִּבים). הם יעמדו בשורה ויאחזו ידיים כלפי מעלה, באופן שנוצרים  ייבחרו חמישה תלמידים (=
דרך שער בחומה האנושית. התלמיד מקבל  "שערים" נעולים. מולם יעמוד תלמיד אחד שמעוניין להיכנס

). עם הפתק הזה ינסה להיכנס אל החומה. אם המקרה 2 מס' מהמורה פתק ובו תיאור מקרה (נספח
יצטרך להציע דרך התגברות כדי לעבור את  -יסייעו לו המכבים להיכנס מיד. אם לא  -מתאר התגברות 
  החומה האנושית.

  מקרים:

  ְלַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים· 

  ְלַהְרִּביץ ְלָאח ָקָטן ·

  ְלַהְׁשִאיל ְלָחֵבר ִעָּפרֹון· 

  ְלַהְכִעיס ֶאת ּדֹוד ֹמֶׁשה ַהָּזֵקן· 

  ֶלֱאֹהב ֶאת ַהֲחֵבִרים· 

א ְנִעיָמה ַעל ָנָטִלי, ֲחֵבָרה ֵמַהִּכָּתה·    לֹוַמר ִמָּלה 

  ַּבִית-ְלַהִּציַע ְלָחֵבר ֶעְזָרה ְּבִׁשעּוֵרי· 

  

ויכניסו אותו בהתאם  וב ומתאר התגברות,? המכבים ישפטו אם המעשה טהאם יתנו לו להיכנס בשער
  לכך.

התלמידים ישלימו בחוברת העבודה מילים חסרות בקטעים המספרים על הגבורה במלחמה והגבורה 
  האישית.

  
  דקות) 5(סיכום 

  הקול הטוב אמר...

  מנצח במאבק. -ילד ששומע בקול הטוב 



  המורה תכריז על פעילויות.

  יבצעו התלמידים את המשימה. -אומרת: הטוב אמר אם היא 

  יתעלמו התלמידים ולא יבצעו אותה. -ואם היא אומרת: הרע אמר 

  .אני מקשיב ומציית רק לקול הטוב שביהרציונל: 

  

 הכנה ואביזרים  

  

  )220026( איורים לסיפור חנוכה. 1

  להצמדת מגן מכבי צ'. סרט מתנות, סקו2

   . כפפה לבנה וכפפה שחורה3

  )220028( )2 מס' . פתקים של תיאור מקרים (נספח4

  

  

 נספחים  

  

  פור חנוכה  יס – 1 'נספח מס

יִקים, ַמְדלִ  ִהְתּכֹוְננּו, ִהֵּנה ַמִּגיִעים ָיִמים ְמֵלֵאי אֹור ְוִׂשְמָחה! ְּבכ"ה ְּבִכְסֵלו ַמְתִחיל ַחג ַהֲחנָֻּכה! ְּבַחג ֶזה ֵנרֹות
  ְוִנְזָּכִרים ַּבִּנִסים.

  ה ִהִּגיַע ֲחנָֻּכה,ִהּנֵ 

  ְוֵנר ִהְדַלְקִּתי ַּבֲחנִֻּכָּיה.

  ּדֹוֵלק ַהֵּנר, נֹוֵצץ, זֹוֵהר,

  ִסּפּור ִנְפָלא ִלי ְמַסֵּפר.

  ַּבֲחֵׁשָכה ַהֵּנר ֵמִאיר,

  ְלָכל עֹוֵבר ָוָׁשב ַמְזִּכיר

  ,ִסּפּור ַעל אֹור

  ַעל ֹחֶפׁש ּוְדרֹור.

ׁש ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, ָהְיָתה ְמנֹוָרה ִנְפָלָאה, ֻּכָּלּה ָזָהב ָטהֹור, ְוָכל יֹום ָהָיה ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ְּבֵבית ַהִּמְקָּד 
, ָנִקי ְוָטהֹור, ֲאֶׁשר ֵהִכינּו ִּבְמיָֻחד ִּבְׁשִביל ְלַהְדִליק  ַּבְּמנֹוָרה ְּבֵבית ַמְדִליק ָּבּה ֶאת ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות ְּבֶׁשֶמן ַזִית ַז

  ׁש.ַהִּמְקָּד 

ּיֹוכּוס ָרָצה ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ֵמֶאֶרץ ָיָון ָהְרחֹוָקה ֶמֶל ָחָזק, ּוְׁשמֹו ַאְנִטּיֹוכּוס, ְוִעּמֹו ַחָּיִלים ְיָוִנים ַרִּבים. ַאְנִט 
ֶאת ַהְּמנֹוָרה ִּכּבּו, ֶאת ַהֶּׁשֶמן  –הּוא ִנְכַנס ִעם ַחָּיָליו ַהְּיָוִנים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש  ְיָוִנים. ֶׁשַהְּיהּוִדים ַיַהְפכּו ִלְהיֹות ְּכמוֹ 

א ִלְלֹמד ַהָּטהֹור ִקְלְקלּו, ֶאת ָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְכְלכּו ּוֶפֶסל ָּגדֹול ֶהֱעִמידּו ְוִצּוּו ְלָכל ַהְּיהּוִד  ים: 
א ִלְׁשֹמר ִמְצוֹות! ְוַלֶּפֶסל ְלִהְׁשַּתֲחוֹות!   ּתֹוָרה! 



. ֵהם ִהְתַחְּבאּו ִּבְמָעָרה ְוִהְמִׁשיכּו ִלְלֹמד ּתֹוָרה. ֲאָבל ַאְנִטּיֹוכּוְיהּוִדים ַר  א ָרצּו ִלְׁשֹמַע ִלְגֵזרֹות ַהֶּמֶל ס ָרַדף ִּבים 
ֵמד ּתֹוָרה אֹו ׁשֹוֵמר ַאֲחֵרי ָּכל ִמי ֶׁשָרָצה ְלִהָּׁשֵאר ֶנֱאָמן ְלַעּמֹו, ְוָׁשַלח ֶאת ַחָּיָליו ְלַחֵּפׂש ְוַלֲהֹרג ֶאת ִמי ֶׁשִּיָּתֵפס לוֹ 

  ִמְצוֹות.

  ֶהָחָזק ֶׁשל ַהְּיָוִנים? ַּבָּצָבאֵּכיַצד ֶזה ִיָּלֲחמּו  ?ּוְכלּו ַלֲעׂשֹותי ָמהְיהּוִדים ַרִּבים, ַא  ֶסֶבל ַרב ָסְבלּו

ל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר, ֶהֱעִמידּו ָׁשם ֶּפֶסל ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִהִּגיעּו ַחָּיָליו ֶׁשל ַאְנִטּיֹוכּוס ָלִעיר מֹוִדיִעין. ֵהם ָאְספּו ֶאת ּכָ 
  ָּגדֹול ּוָבנּו ִמְזֵּבַח, ְוִצּוּו ַלְּיהּוִדים ְלַהְקִריב ָעָליו ֲחִזיר... 

  ְּבאֹוָתּה ִעיר ָּגר ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן, ֹּכֵהן ָּגדֹול ִמִּמְׁשַּפַחת ַהַחְׁשמֹוָנִאים, ִעם ֲחֵמֶׁשת ָּבָניו.

 ֶׁשֵהםּו ה ֹזאת ַמִּתְתָיהּו, ָּכַעס ְמֹאד ְוָקָרא ִמָּיד ְלָבָניו: ּבֹואּו, ֵנֵצא ְוִנָּלֵחם ְּבַאְנִטּיֹוכּוס ּוַבְּיָוִנים, ַוֲאִפּלַּכֲאֶׁשר ָרָא
  ַרִּבים ַוֲחָזִקים ְוָאנּו ְמַעִּטים ְוַחָּלִׁשים.

  ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו וָקְראּו ְּבקֹול:

  ֵאַלי!" –"ִמי ַלה' 

  ֶנֱאָמִנים ִהְתַאְּספּו ּוָבאּו ַלֲעֹזר ְלַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו ַהַחְׁשמֹוָנִאים ְלִהָּלֵחם ֶנֶגד ַהְּיָוִנים. ְיהּוִדים

ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל  – ַמַּכִּביַעל ַהָּמֵגן ֶׁשְּבָידֹו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות  תָחַר  .ְּבכֹור ָּבָניו ֶׁשל ַמִּתְתָיהּו ,יהּוָדה ֶּבן ַמִּתְתָיהּו
  ָּכתּוב: "ִמי ָּכמֹו ָּבֵאִלים ה'", ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא: ְיהּוָדה ַהַּמַּכִּבי.הַ 

מֹוָנִאים ְלֵבית . ְלַאַחר ַהִּמְלָחָמה, ִמֲהרּו ַהַחְׁש ַוֲחָזִקיםְיָוִנים ַרִּבים  ִנְּצחּוְמַעט ְיהּוִדים ַחָּלִׁשים  ְוֵנס ָּגדֹול ָקָרה:
  תֹו, ְלַחֵּדׁש ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבֹו ּוְלַהְדִליק ֶאת ַהְּמנֹוָרה.ְלַתְּקנֹו, ְלַנּקוֹ  ַהִּמְקָּדׁש

  

  : המקרים לחומת הניצחון2 'נספח מס

  ְלַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים· 

  ְלַהְרִּביץ ְלָאח ָקָטן· 

  ְלַהְׁשִאיל ְלָחֵבר ִעָּפרֹון· 

  ְלַהְכִעיס ֶאת ּדֹוד ֹמֶׁשה ַהָּזֵקן· 

  ֶלֱאֹהב ֶאת ַהֲחֵבִרים· 

א ְנִעיָמה ַעל ָנָטִלי, ֲחֵבָרה ֵמַהִּכָּתהלֹוַמר ·    ִמָּלה 

  ַּבִית-ְלַהִּציַע ְלָחֵבר ֶעְזָרה ְּבִׁשעּוֵרי· 



  19יחידה 

  סיפורו של כד - חג החנוכה 

  

  

 מטרות  

  

  הכרת סיפור נס פך השמן;§ 

  הבנת התהליך של הדלקת החנוכיה.§ 

  

  

 מהלך השיעור  

  

  דקות) 10(בית הבובות  -פתיחה 

  ,רוָצה לטיול לצאת ביחד דור:

  לבית  מפואר, בית יחיד ומיוחד,

  בית יקר וגדול בירושלים

  בית ה' רחב הידיים?

  לבית המקדש? אור:

  לראות אותו מחדש?

  מאדאני רוצה 

  להביט מקרוב

  ,במנורה הטהורה

  להרגיש את האווירה...

  לראות את הכוהנים

  ואת הלויים המשוררים!

  מה יפה מה נהדר!

  -ה הנ אור ודור:

  הגענו אל השערים

  בוא ונציץ אל הבית המדהים!

  :(כאילו מתוך חלום, מתארת לדור את הזוועה שהתגלתה למכבים לאחר ניצחון המלחמה) אור

  אוי! מה כאן מתרחש?

  מי זה שֵהֵעז כאן ללכלך?



  בית המקדש שבור ומנותץ.

  הכל קרוע, חרב ומנופץ...

  אוי! איזה מראה לעיניים!

  נצעק עד לשמים!

  מנורה, לא עומדת יפה וזקופה!וה

  להדליק אף אחד לא ניגש!

  חורבן! נורא ממש!

  מי כאן את השמן שפך? דור:

  ומדוע אף אחד לעבודה לא ניגש?

  ראו! אסון נורא!

  מה קרה למנורה הטהורה?

  ַכדי השמן הושמדו וקולקלו כולם,

  איך תאיר המנורה את האולם?

  

  
  דקות) 15(נס פך השמן  – 1 'פעילות מס

   למצוא את הכד :שחקמ

מתלמידי הכיתה עזרה בחיפושים אחר כד קטן אחד. תלמיד נבחר יוצא מהכיתה, המורה  יבקשודור ואור 
מחביאה כד, והתלמיד נכנס בחזרה ונדרש לחפשו. כשהוא מתקרב אל הכד, התלמידים אומרים "אור", 

  קר).-משחק חםבוכשהוא מתרחק מהכד, התלמידים אומרים "חושך" (כמו 

  יפור הכדס

במכתב, הכד מספר על  .)1 'נספח מסלאחר שנמצא הכד מבחינה אור במכתב המגולגל המוצמד אל הכד (
  עצמו ועל נס פך השמן שקרה בו.

  שיר

  עבודה).החוברת בדור ואור מציעים לכיתה לשיר שיר לכבוד הכד: "כד קטן" (

א תסביר באילו תאריכים, ימים. הי שמונההמורה תספר שבגלל נס הכד חוגגים את חנוכה במשך 
  והתלמידים ידביקו בחוברת העבודה מדבקות לסימון התאריכים הנכונים.

  הדלקת החנוכיה כזכר לנס

המורה תתלה את תמונת החנוכיה על לוח הכיתה, ותשאל את התלמידים: מה מזכירה לכם החנוכיה? 
  שהו יודע למה מדליקים אותה?יהאם מ

לל נס פך השמן שהספיק לשמונה ימים אנו חוגגים את חנוכה בג ויתחדד:לתלמידים יוסבר המסר 
  ומדליקים את החנוכיה במשך שמונה ימים.

  

  דקות) 40(תהליך הדלקת החנוכיה  – 2 'פעילות מס

  הכללים להדלקת החנוכיה



), כאשר על כל נר כתובה שאלה. המורה תחלק 2 'נספח מסהמורה תוסיף נרות לחנוכיה התלויה על הלוח (
ו השלהבת המתאימה ) לכל זוג תלמידים. היא תשאל שאלה, וזוג התלמידים שבידי3 'ספח מסנלהבה (

גשו "להדליק" את הנר המתאים להם. המורה תחזור ותחדד את השאלה ואת התשובה. יקריאו אותה וי
  כך בהדרגה יידלקו כל הנרות.

  כל אחד מאיתנו יכול להוסיף אור

תסביר את המושג "מוסיף והולך", לפיו אנו מוסיפים נר  המורהשהוספנו בכל פעם להבה לחנוכיה, לאחר 
מוסיפים אור. כך גם בהתנהגות שלנו ובמעשים טובים: מתחילים  -בכל יום מימות חנוכה. מוסיפים נר 

  במעשה טוב אחד, ואחר כך גדל החשק לעשות עוד מעשים טובים.

   

  משוב לסיכום הכללים

  את תשובותיהם. ישמיעובתום מילוי המשימות . 4, 3, 2התלמידים ימלאו את משימות 

  

  בית הבובות

  הנה, כולנו יושבים יחד

  לצד החנוכיה הזורחת.

  הנרות מאירים,

  סיפורים מספרים,

  האחים משחקים יחד בסביבונים,

  חיוך על הפנים! –ובבית 

  מהמטבח עולה רחש טיגון ולהבות:

  אמא טורחת ומכינה לביבות.

  חם בבית בחנוכה,

  ג נפלא!חג נעים, ח

  –ואתם ילדים 

  איך אתם חוגגים?

  שיהיה לכם חג מתוק וחם,

  עם הסופגנייה, הנרות והמשפחה... כולם!

  

  דקות) 20(יצירה 

  ). 5התלמידים יכינו חנוכיה אישית (אביזר 

  

  

 הכנה ואביזרים  

  



  )220030, 220029( )1 מס' . כד ומכתב (נספח1

  )220031(. כרזה של חנוכיה 2

  )220032( )2 מס' ות (נספח. נרות עם שאל3

  )220032( )3 מס' . שלהבות עם תשובות (נספח4

  . חומרי יצירה לחנוכיה אישית (פירוט בקובץ יצירות)5

  

  

 נספחים  

  
  מכתב – 1 'נספח מס

  ָׁשלֹום ָלֶכם ְיָלִדים!

  ָרִציִתי ְלַׁשֵּתף ֶאְתֶכם ַּבִּסּפּור ָהִאיִׁשי ֶׁשִּלי...

  ן ַהָּטהֹור. ָמְצאּו אֹוִתי ָחתּום ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול!ֲאִני הּוא ַּפ ַהֶּׁשמֶ 

  ְלַאַחר ִחּפּוִׂשים ַרִּבים, ּוְלַאַחר ֶׁשֻּכָּלם ִּגּלּו ְקָצת ֵיאּוׁש, ִּפְתאֹום ָמְצאּו אֹוִתי!

א ִהְצלִ    יחּו ִלְמֹצא אֹוִתי ּוְלַקְלֵקל אֹוִתי!אֹוהֹו... ֵאיזֹו ִׂשְמָחה ָהְיָתה ְּכֶׁשִּגּלּו ַהְּיהּוִדים ֶׁשַהְּיָוִנים 

יק ַרק ְליֹום ַא ְלַאַחר ָּכל ַהִּׂשְמָחה ַהּזֹו ָהְיָתה ְלֻכָּלם ַאְכָזָבה, ִּכי ָהָיה ִּבי ַרק ְמַעט ֶׁשֶמן ְוֶזה ָהָיה ָאמּור ְלַהְסּפִ 
  ֶאָחד.

  ִּבי ִהְסִּפיק ִלְׁשמֹוָנה ָיִמים!ַהֶּׁשֶמן ׁשֶ ָעָׂשה ִעִּמי ֵנס, ֵנס ָּגדֹול: ה' וְ ַא ֲאִני ָזִכיִתי 

  ְוָלֵכן, ְלֵזֶכר ַהֵּנס ַהָּגדֹול, חֹוְגִגים ָאנּו ֶאת ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ּוַמְדִליִקים ֲחנִֻּכָּיה!

  

  
  

  2 'נספח מס

  נרות ועליהם שאלות:

  ָלָּמה ַמְדִליִקים?· 

  ְּבֵאיֶזה יֹום ַמְתִחיִלים ְלַהְדִליק?· 

  ה ַמְדִליִקים?ְּבֵאיזֹו ָׁשעָ · 

  ִמי ַמְדִליק?· 

  ֵהיָכן ַמְדִליִקים?· 

  ֵּכיַצד ַמְדִליִקים?· 

  ַמְדִליִקים? ְּבָמה· 

  ָמֵהן ַהְּבָרכֹות?· 

  



  3 'נספח מס

  להבות שעליהן התשובות:

  ֵזֶכר ְלֵנס ַּפ ַהֶּׁשֶמן.· 

  ְּבכ"ה ְּבִכְסֵליו. (המורה תציין באיזה יום בשבוע חל התאריך בשנה זו)· 

  ִּבְׁשִקיַעת ַהַחָּמה. ·

  ַּבַעל ַהַּבִית, ַא ָּכל ֶאָחד ָיכֹול.· 

  ַּבַחּלֹון אֹו ְּבַצד ָיִמין ֶׁשל ַהֶּדֶלת.· 

  ִחָּלה.ְׁשֵני ֵנרֹות, ְּכֶׁשַהֵּנר ַהּנֹוָסף ֻמְדָלק ְּת  -ְּבַצד ָיִמין ֶׁשל ַהֲחנִֻּכָּיה. ּוַבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני  ַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֵנר ֶאָחדּבַ · 

, אּוָלם ֶאְפָׁשר ַּגם ְּבֵנרֹות.·    ֻמְמָלץ ְלַהְדִליק ְּבֶׁשֶמן ַזִית ַז

... ְלַהְדִליק ֵנר ֲחנָֻּכה".·    "ָּברּו

... ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה".·    "ָּברּו

... ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַּבָּׁשָנה ֶׁשָּבּה ַמְד ·  ִליִקים ֵנרֹות, ְמָבְרִכים 'ֶׁשֶהֱחָיינּו': "ָּברּו
  ַהֶּזה".

  

 
  


