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  ביחדשער: עמוד 

   18יחידה 

  מבקרים את אור החולה

  

 :מטרות

 משמעותו של ערך ביקור חולים כערך חברתי.הכרת 

  

  מהלך השיעור

  / מליאה דקות) 5( בית הבובות -פתיחה 

  שלום חברים! אפצ'י! אור:

  מה שלומכם? אתם בקו הבריאות?

  כי זה ממש לא פשוט... -תשמחו 

  שאלתם איך אני מרגישה?

  ל, אני מותשת... חולה... חלשה!מאתמו

  אני שוכבת במיטה -והנה 

  לא הולכת לכיתה.

  אתמול עלה לי החום

  דלקת. נורא ואיום.... –ובגרון 

  ההרגשה ממש קשה.

  

  הרופא, ד"ר גרשון, אותי בדק

  פסק. - "ְטלי תרופות!" 

  מהבוקר ועד אחר הצהריים

  אשכב לנוח בינתיים.

  אני מקווה שהדלקת תחלוף

  רפואה ואחוש בטוב. שתבוא לי

  

  דור:

  אין עם מי לדבר,

  לצחוק, לטייל ולספר.

  אור כל היום ישנה

  כואב לה, כזו מסכנה!
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  דיוןנקודות למחשבה ול

  היכן היא נמצאת.ו ,מה קרה לאורספרו  

 ?מדוע לא הלכה לבית הספר 

 .מדוע ילדים חולים נשארים בבית? הביעו דעתכם  

 דו שיח, על פי הכיצד מרגישה אור?  

  
  נעימים ולא נעימים. -רועים רבים גורמים לבובות שלנו לחוש רגשות שונים אי

  אור חולה. היא חשה ברגשות של: עצב, טעם מר של תרופה, בכי, פחד, דאגה,

  כאב, בדידות, חוסר אכפתיות ושעמום.

  

  / יחידני, מליאה דקות) 20( איך מרגישים? -כשחולים  1 הפעלה

  ניא': הכנת מקלות הבעה/ יחיד שלב

המורה תציג שתי הבעות פנים: פנים המביעות רגש "נעים", ופנים המביעות רגש "לא 

  נעים".

  ).1 נכין מקלון שמשני צדדיו ההבעות השונות (אביזרכעת יוסבר: 

, )2(חוברת נספחים עמ'  הכנת המקלון: כל תלמיד יגזור את שתי ההבעות השונות

  יצבע וידביק אותן על המקלון.

  

  / מליאהנו מרגישים כש...איך א :ב' שלב

ֶהֵגדים המתארים רגשות חיוביים ושליליים. התלמידים ירימו  בפני הכיתה יוקראו

  את המקלון המתאר נכון את ההרגשה:

 .שירלי משתעלת כל הזמן 

 .דן מצונן. הוא מקנח את האף שוב ושוב 

 .חן מלקקת גלידה 

 .הרופא נתן ליעל תרופה מרה מאוד 

 .ליורם כואבת הבטן 

  משוחח בטלפון עם חברים.ניר 

  במרכז הרפואי.דוד של רעות מאושפז 

 .גדעון חש בכאב חזק בראשו. הוא מסתחרר 

 .למיכל יש צבעים חדשים 

 .ניר משחק במחשב 
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 .הרופא של ליז קבע שעליה לשכב למנוחה 

 .דן נוסע לטיול 

 .עדנה פוחדת לבקר אצל הרופא 

 .סבתא הביאה לשיר מתנה 

  ם:סכתהמורה 

  נו חולים, ההרגשה שלנו לא נעימה.ראינו שכאשר א

  כשאנו בריאים, אנו שמחים יותר ונהנים משגרה.

  נעימים מתארים מצב מחלה, חולשה ורמת תפקוד נמוכה מהרגיל.-המקרים הלא

  

  חוויה אישית

  מי רוצה לשתף אותנו בחוויה אישית מתקופה של מחלה?

  ?כיצד הרגשת 

 ?מה סייע לך לחוש טוב יותר  

  עליו? לעזור לחבר חולה כדי להקלבמה אנו יכולים  

  

  מליאה, יחידני/  דקות) 30כיצד נסייע לחולים? ( - 2 הפעלה

   / מליאה רבי עקיבא מבקר את תלמידו החולהא':  שלב

הקריאה , תוך כדי על רבי עקיבא שביקר ותמך בתלמידו החולה סיפורהמורה תקריא 

  .)1 (נספח אור רגשותיתבניבוי והיא תעצור ותשתף את התלמידים ב

  נקודות למחשבה ודיון

 הלך הלוחגבי על  (התשובות יירשמו , לפי הסיפור.ספרו מה עשה רבי עקיבא :

  לבקר, כיבד את הרצפה...)

 ומהי משמעותם? ,מה ניתן ללמוד ממעשיו של רבי עקיבא  

 לא היו מבקרים אותו? יה לקרות לתלמידו של רבי עקיבא אילומה עלול ה  

  חד לבקרם מדוע? (אנשים שאין מי שידאג להםאילו אנשים חשוב במיו-

  ערירים, בודדים)

 שקרה בסיפור על רבי עקיבא?  זההאם קרה לכם מקרה דומה ל ,ספרו  

  "ביקור חולים" ותחשוף את התלמידים למושג.את המילים על הלוח המורה תרשום 

  

  מה אנחנו יכולים לעשות כשחבר נעדר מבית הספר?: (יחד עם התלמידים) ויסוכם
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כשחבר נעדר מבית הספר, נתקשר אליו ונדרוש בשלומו. נוכל להביא לו שיעורי בית 

  ולספר לו על אירועי היום בכיתה.

לסייע ולהקל  ביכולתנו ודורש מאיתנו כוחות רבים. אינו נעיםמחלה מצב של ראינו כי 

  על חברנו החולה. הוא ישמח בחברתנו ולא יחוש עוד בבדידות.

  

  / מליאה חפצים משוחחים -חולים?  בקראנחנו נכיצד  :ב שלב

בבית הבובות ישנם חפצים רבים. כל תלמיד יקבל ציור של חפץ וינסה להסביר כיצד 

  ).2 אביזרהוא מסייע בביקור חולים (

  בסבב בין המציגים יפתח כל אחד ב: "גם אני משתתף בביקור חולים. אני..."

  נה, כוס תה. החפצים: פרח, מכתב, שעורי בית, תרופה, טלפון, מת

  

   / מליאה ערך חשוב –ביקור חולים : ג' שלב

חכמינו מספרים ביקור חולים הוא ערך חשוב וזו התנהגות בעלת משמעות רבה. 

  .כשהיה חולה אפילו ה' בא לבקר את אברהםש

 ַוֵּיָרא"ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבֵּקר חֹוִלים, ִּדְכִּתיב "המורה תקריא את לשון התלמוד: 

ֵני ַמְמֵרא   .)סוטה יד(", ַאף ַאָּתה ַּבֵּקר חֹוִלים!" ֵאָליו ה' ְּבֵא

ֵאָליו, ִלְׁשֹאל ִּבְׁשלֹומֹו  ה'ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ַאְבָרָהם ָאִבינּו חֹוֶלה ָּבֹאֶהל, ְלַאַחר ְּבִרית ַהִּמיָלה, ָּבא 

  .ּוְלעֹוֵדד אֹותוֹ 

  

  יחידני/  בואו נעזור לאור החולה! - חוברת עבודהד':  שלב

  

כל תלמיד יוסיף לציור  דף צביעה: אור שוכבת חולה במיטה. דור עומד לצידה.

התלמידים יכתבו איחולים לאור  ,שניבעמוד ה פריטים מתאימים, כדי לשמח את אור.

  ).7, 6(חוברת עבודה עמ' 
  

  דור מופיע:

  שששש..!

  להיכנס ולבקר את אור החולה? רוצים לעשות מעשה טוב?

  "רפואה שלמה"! לה:יחד נאחל במקה

  

  אור מופתעת:

  שלום לכולם!

  בואו! היכנסו חברים!
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  התגעגעתי אליכם

  ורציתי לראותכם.

  ,באתם כדי לבקר חולים

  לשלומי בוודאי אתם מייחלים.

  יותר לא ארצה לשכב עצובה,

  הביקור שלכם מביא לי תקווה.

  התרופה לי תעזור

  לכיתה אחזור! –ומחר 

  

  / יחידני דקות) 35( יצירה - 3 הפעלה

  .(בית חולים) במרכז הרפואי היכן נמצאים הרבה אנשים חולים?

הפתעה כעם מכתב החלמה ) 3(אביזר המורה תציע לתלמידים להכין מתנה קטנה 

לתת לתלמידים לבקר  כדאילילדים חולים במרכז הרפואי הקרוב. אם הדבר יתאפשר 

  במרכז ולתת בעצמם לחולים את המתנות שהכינו. 

יכתבו ברכת החלמה  ,)3(חוברת נספחים עמ' את כרטיס האיחול  יתלשוהתלמידים 

  למתנה שהכינו.אותה ויצרפו 

  

  הכנה ואביזרים

 מקל ארטיק לכל תלמיד .1

  ֶטֶלפֹון, ַמָּתָנה, ּכֹוס ֵּתה של חפצים: ֶּפַרח, ִמְכָּתב, ִׁשעּוֵרי ַּבִית, ְּתרּוָפה,איורים  .2

 האביזרים ליציר .3

  חוברת נספחים .4

  חוברת עבודה .5

  

  נספחים

  :1 נספח

  ִסּפּור -ַהַּתְלִמיד ַהחֹוֶלה 

אלפי תלמידים חי בארץ ישראל צדיק גדול ששמו היה רבי עקיבא.  לפני שנים רבות

רבי עקיבא, הרב הגדול, עמד על  .שלו ישבו לפני רבי עקיבא והאזינו לדברי החכמה

דולה רבי עקיבא הביט בתלמידיו באהבה. עד כמה ג בימה ולימד את תלמידיו.

  שעות רבות ישבו , עיינו ושיננו את הדברים. .מסירותם ללימודים

  לפתע, הבחין רבי עקיבא כי תלמיד אחד חסר.
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  מדוע נעדר היום חברכם ? תמה רבי עקיבא.

  מה לדעתכם קרה?עצירה: 

  שקט השתרר. איש לא ענה.

 האם מישהו ראה את התלמיד אתמול? מע קולו של רבי עקיבא, בטון אבהי:שוב נש

מדוע לא הגיע  האם בריא הוא? חולה הוא? האם התעניינתם בשלומו?שמא  ושלשום?

  זה מספר ימים ללימודים?

  : מה יעשה רבי עקיבא?עצירה

  קם רבי עקיבא, יצא והלך לבקר את תלמידו.

 -פניו חיוורות ועיניו  נכנס רבי עקיבא אל הבית, ומצא את תלמידו שוכב במיטה חלש.

  עצובות.

  תעניין רבי עקיבא.מה שלומך? ה

  ח אין בי. וכבר ימים מספר שגופי כואב ולבי דואב.ואני חולה, כ

  באתי לבקר אותך! חייך אליו הרב הגדול, רבי עקיבא.

  הביט רבי עקיבא מסביבו וראה שהתלמיד שוכב בחדר מלוכלך וחנוק.

  כיצד ינהג רבי עקיבא? מה אתם הייתם עושים במקומו? עצירה:

תה. אני רוצה לסייע לך על מנת שתחלים ותחזור איתן ללמוד רואה אני כי חלש א

  איתנו. 

את החדר. רבי עקיבא פתח את החלון (=מנקה) נטל רבי עקיבא מטאטא והחל מכבד 

  ואוויר צח זרם פנימה.

  שיותו של רבי עקיבא?יעל אמכך לומדים אתם : מה עצירה

החייתני ונתת בי כוחות! תודה רבי עקיבא!  חייך התלמיד: כל כך נעים עכשיו בחדרי!

  לשכב, לשאוף אוויר צח, לנוח במנוחת הדעת, ולשוב במהרה ללימודים! כעת אוכל

  .מה וחזר למקומואה שלאיחל רבי עקיבא לתלמידו רפו

  ביקור חולים! אמר רבי עקיבא לתלמידיו: גדול הוא מאוד מעשה של

אליו כוחותיו, ויוכל כאשר נסייע לחבר חולה, במאכל ובמשקה, ובמילת עידוד, יחזרו 

  לשוב אל לימודיו.
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  אבידהאור ודור מוצאים  19יחידה 

  מטרות:

  מודעות לצורך להחזיר חפץ שאינו שייך לנו;הפיתוח  .1

  .אבידהת שבה לשבהקשר היהודית לים המובאים במסורת הכלהכרת  .2

  

  מהלך השיעור

  / מליאה דקות) 10בית הבובות ( -פתיחה 

  שמצאה אור:כדור ות על הבובות במגרש המשחקים משוחח

  : מצאתי! ראו מה מצאתי!אור

  : הראי, הראי! מה מצאת?דור

  !כדור: אור

  כמה הוא יפה! כמעט חדש! מה תעשי בו? דור:

ו לשחק צאארגן בהפסקה משחקי כדור. כולם יר : מה אעשה בו? מה השאלה?אור

  !איתי

  אינו שייך לך...הכדור : אבל דור

  "? הרי מצאתיו!: מדוע הוא "אינו שייך ליאור

  (אל הבובות מצטרף גד)

  ושכחתי אותו בין השיחים.... שיחקתי פה בשעות הצהרים, כדור: אבד לי גד

  הוא שלי, אני מצאתי אותו!הכדור : אור

  בדמי חנוכה. החזירי! השיבי אותו לי! הוא שלי, קניתי אותוהכדור : גד

  

  דיוןנקודות למחשבה ו

 קונמ ?הכדורלמי שייך  :הביעו דעתכם. 

  מה מרגיש ילד שאבד לו חפץ.תארו  

 ?תארו אותו האם איבדתם פעם חפץ.  

  כיצד הרגשתם.ספרו 

 ?מה זה היה? כיצד הרגשתם כלפיו? האם קרה שמצאתם משהו  

  

את המורה תקריא דה. ית כשמוצאים אבאותו אפשר לעשושישנו מעשה טוב  יוסבר:

א ִּתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָא: )1 (אביזרהפסוק מן המקרא   (אבודים) יםִח ּדָ ִחי אֹו ֶאת ֵׂשיֹו נִ "

  .)דברים כ"ב, א( "!ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי. ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֵהם

  מה יש לעשות כשרואים שור או שה אבודים?
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קיים לגבי  להכלאולם  ,שור או שה שאבדו למישהו התורה מתארת מקרה שלויודגש: 

  כל המקרים.

  ."החזרת החפץ בתורה? "השב תשיבם מתוארת פעולת באילו מילים

  "?אבידהמאילו מילים בפסוק נגזר המושג "השבת 

  

   מליאה, זוגות/  דקות) 30כיצד נשיב אבידה? ( - סימנים ה - 1 הפעלה

  .אבידהלהחזיר את ה כיצד. עתה נלמד אבידהיש להחזיר : כלללמדנו 

  / מליאה א': מעשה בקלמר שלב

דו שיח בין מרים למנקה בסיפור "מעשה ה יחד עם התלמידים אתבהמורה תקרא 

  .) 8 עמ'(חוברת עבודה  )1 בקלמר" (נספח

בכדי לדעת האם האבידה היא אכן שלך, עליך לתאר את האבידה מהסיפור יעלה כי 

פרטים ה את רשימתיצור התלמידים לו תבקשיהדיאלוג  קריאתבתום  במדויק.

  .לבעליה אבידהה את ביהששיכולים לסייע למוצא ל

  

  / מליאה, זוגות משחקים בסימניםב':  לבש

שני תלמידים שישחקו בפני  ייבחרוהתלמידים יישמו את התובנות באמצעות משחק. 

  תפקידם להחזיר את האבידה, רק לאחר מתן סימנים מתאימים. הכיתה:

בעל החפץ ינסה לתת ו בחפץ (למשל: קלמר, קופסת צבעים), המוצא אוחז מאחורי גבו

דוגמאות מהם מתן ע"י המסר תחדד י ,התלמידיםעם שיתוף ב סימנים למוצא.

  סימנים ומה לא.

  

  משחקים בזוגות

 .10המאבד עוצם עיניו וסופר בקול עד  המוצא. –תלמיד אחד הוא בעל החפץ, וחברו 

המוצא יתפוס חפץ בידיו ויכריז: מצאתי אבידה! ומיד יסתיר את ה"אבידה" מאחורי 

  ים מזהים על מנת לקבל את החפץ בחזרה.גבו. כעת, ינסה המאבד לתת סימנ

  

  / מליאה, יחידני דקות) 30ההכרזה ( - 2 הפעלה

  א': דרכי ההכרזה / מליאה שלב

  לעיתים נמצא חפץ, אך אין לו דורש. מה נעשה?

   ).2 (אביזרילד מבולבל שלא יודע מה לעשות בקלמר שמצא  יוצג איור שלבפני הכיתה 

  האם יש לכם פתרון? מהו?

 .אבידהלהכרזה על מציאת בימנו מקובלות היצביעו על הדרכים ם התלמידי

  על הלוח. תשובותיהם יירשמו
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 להודיע למשטרה  

 לפרסם בעיתון מקומי 

 לטלפן לרדיו העירוני 

 לתלות מודעה על לוח המודעות ברחוב  

  .על המאבד לתת סימנים המזהים את אבדתו, אחרי ההכרזה ,לפי המסורת

  

  / יחידניוחדת ביותרתחרות המודעה המיב':  שלב

המורה תכתוב על הלוח דגם של מודעה על חפץ שנמצא. כל תלמיד יעתיק לדף הריק 

  ), ישלים ויעטר.3 שברשותו (אביזר

  ִנְמְצָאה __________ ְּב ________________

  ַעל ִּפי ִסיָמִנים ֵאֶצל _________________ ֶאְפָׁשר ְלַקְּבָלּה

  

   ומשעשע.ני יוֹ ְד החפץ יכול להיות ּבִ 

המודעה המיוחדת, המסקרנת ותיבחר  גבי הלוח,על ייתלו היצירות לאחר הכתיבה, 

  והמעוטרת ביותר.

  כל אחד מהיוצרים זוכה למחיאות כפיים על מעשה טוב של השבת אבידה שקיים.

  

  יחידני ) /דקות 20(משוב  – ושלבי החזרתה אבידהה - 3 הפעלה

וידביקו איורים והחזרתה. הם יגזרו  דהאביה אודותהתלמידים יצרו סיפור ברצף 

ויוסיפו בועות  איוריתאימו כותרת לכל  ),9 עמ'(חוברת עבודה  ברצף הנכון םאות

  .קומיקס עם משפטים מתאימים

  

  הכנה ואביזרים:

א ִּתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחי אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים (אבודים) ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֵהם. ָהֵׁשב :כרזה. 1 " 

"!   )דברים כ"ב, א'( ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי

  ילד מבולבל שלא יודע מה לעשות בקלמר שמצא יור:א .2

  ים לתחרות מודעת השבת אבידהחלקדפים  .3

  . חוברת נספחים4

  . חוברת עבודה5

  

  נספחים

  :1 נספח
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  ַמֲעֶׂשה ְּבַקְלָמר

  ַעל ִּפי ַמֲעֶׂשה ִּבְמִעיל ְמֻׁשְכָּתב

  ד ַהִחּנּו ְוַהַּתְרּבּות ַהֶּמְרָּכז ְלָתְכִנּיֹות ִלּמּוִדיםֵׁשב ְּתִׁשיֵבם", ִמְׁשַר ִמּתֹו ַהחֹוֶבֶרת "הָ 

  

ִמְרָים ָׁשְכָחה ֶאת ַקְלָמָרּה ַּבֲחַדר ַהַּמְחֵׁשִבים ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. ָחְזָרה ִמְרָים ַלֲחַדר ַהַּמְחֵׁשִבים 

  :ְמַנֶּקהּוָפְנָתה לַ 

  אּוַלי ָמָצאָת ַקְלָמר?

  ֶּקה: ָמָצאִתי!ַהְמנַ 

  הּוא ֶׁשִּלי! ִמְרָים: ָהֵׁשב ִלי ְּבַבָּקָׁשה, ֶאת ַהַּקְלָמר.

ֵאי ֵאַדע ֶׁשַהַּקְלָמר ֶׁשָּמָצאִתי ַקְלָמֵר  ַהְמַנֶּקה: ְיָלִדים ַרִּבים עֹוְבִדים ַּבֲחַדר ַהַּמְחֵׁשִבים.

  .ְּתִני ִלי ִסיָמִנים ?הּוא

, ֲהֵרי ֵהֵבאִתי אֹותֹו ִעִּמי ַלֲחַדר ַהַּמְחֵׁשִבים. ְּבׁשּוִבי ַהַּבְיָתה, ִמָּיד ִמְרָים: ֵּכן, ֵּכן, ֶׁשִּלי הּוא

  .ָרִאיִתי ֶׁשַּקְלָמִרי ֵאיֶנּנּו ִעִּמי

א ָרָצה ְלָהִׁשיב ְלִמְרָים ֶאת ַקְלָמָרּה. א ִהְׁשַּתְכֵנַע, ְו   ַהְמַנֶּקה 

  ָרּה?ֵּכיַצד ּתּוַכל ִמְרָים ְלהֹוִכיַח ִּכי ֶזהּו ַקְלמָ 

  ִמָּיד ָּפְתָחה ִמְרָים ְוָאְמָרה:

  ,ַקְלָמִרי ָיֶפה ּוְמֻסָּדר .1

  ,ְוֵיׁש לֹו ִּכיִסים ְורֹוְכָסן ָעֶבה הּוא ְמֻׁשָּבץ .2

  ְוִאָּמא ְמֹאד ִהְצַטֲעָרה ֶׁשהּוא ָאַבד. .3

  ַא ָנַתְּת ְמַעט ִסיָמִנים. ִחֵּי ַהְמַנֶּקה ְוָאַמר: ִּדַּבְרְּת ַהְרֵּבה,

  הסימנים שנתנה מרים אינם מסייעים למצוא את הקלמר? מדוע עצירה:

  ֶהְרָאה ַהְמַנֶּקה ְלִמְרָים ֲעֵרָמה ֶׁשל ֲאֵבדֹות, ּוֵביֵניֶהן ַּכָּמה ַקְלָמִרים.

ַהְרֵּבה ַקְלָמִרים ְמֻסָּדִרים, ַהְיָלִדים ְמַסְּדִרים  ָאַמְרְּת: "ַקְלָמִרי ָיֶפה ּוְמֻסָּדר." :ַהְמַנֶּקה

  ַהִאם ֶזהּו ִסיָמן?. ִׁשיֵרי ַהְּכִתיָבהְּבֵהם ֶאת ַמכְ 

  ְּבֵעיַנִי הּוא ָיֶפה? ָאַמְרְּת: "ַקְלָמִרי ָיֶפה". אּוַלי ַרק

? ַא ַהִאם רֹוִאים ֶאת ַצֲעָרּה, ָאַמְרְּת ֶׁשִאָּמא ִהְצַטֲעָרה   ֶׁשל ִאָּמא ַעל ַקְלָמֵר

  ַהִאם ֶזהּו ִסיָמן?

  ֵאּלּו ֵהם ִסיָמִנים! ֻׁשָּבץ, ֵיׁש לֹו ִּכיִסים ְורֹוְכָסן ָעֶבה!ִמְרָים: ֲאָבל ָאַמְרִּתי ֶׁשהּוא ְמ 

  : הסימנים מספיקים? מדוע? אילו סימנים נוספים יסייעו למצוא את הקלמר?עצירה

? .ַהְמַנֶּקה: ָאְמָנם ֵּכן, ַא ִהֵּנה ַקְלָמר נֹוָסף ְמֻׁשָּבץ, ַּבַעל ִּכיִסים ְורֹוְכָסן   ַהִאם ֶזהּו ַקְלָמֵר

א! ֲהֵרי ִצְבעֹו ְּכַחְלַחל א! ִּבְכָלל  א!    ְוֶׁשִּלי ִצְבעֹו ְיַרְקַרק! ִמְרָים : 

ַעָּתה ִאְמִרי ִסיָמִנים נֹוָסִפים, ֶׁשַעל  ַהְמַנֶּקה: סֹוף סֹוף ָׁשַמְענּו ִסיָמן: "ִצְבעֹו ְיַרְקַרק!"

!   ִּפיֶהם ַאִּכיר ֶאת ַקְלָמֵר
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 ֵיׁש לֹו ְׁשֵני, וְ ּפֹון ַּדקִּצּדֹו ַהִחיצֹוִני, ְוַהִּבְטָנה ֶׁשּלֹו ֲעׂשּוָיה ִמִׁש ִמְרָים: ַקְלָמִרי ְיַרְקַרק ִמ 

  ְפּתֹוִרים ֲחמּוִדים ְּבֶצַבע ָזֹהב.ּכַ 

ַקְלָמר ְיַרְקַרק, ַּבַעל ַּכְפּתֹוֵרי ָזָהב, ִעם רֹוְכָסן ָעֶבה!  ַהְמַנֶּקה: אֹוי ַּפְטְּפָטִנית, ַּפְטְּפָטִנית!

ֵיׁש לֹו ִּכיִסים ּוְׁשֵני  ,ה? ִהֵּנה ַקְלָמר נֹוָסף ְּבִדּיּוק ָּכמֹוהּו. ַּגם הּוא ְיַרְקַרקה ּזֶ ִהֵּנה! ַא מַ 

. .ַּכְפּתֹוֵרי ָזָהב   ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֶׁשָּל

  .ָּנה ֶׁשִּליּוַבִּכיס ֶיְׁשָנּה ְּתמּוָנה ְקטַ  ,ְּבַצד ָיִמין ִמְרָים: ַּבַּקְלָמר ֶׁשִּלי ִנְקַרע ְמַעט ָהרֹוְכָסן

  ַהְמַנֶּקה: ֵאּלּו ֵהם ִסיָמִנים:

  ֵיׁש, –ְּתמּוָנה ֶׁשָּל 

  ְמַעט ָקרּוַע, -ָהרֹוְכָסן 

  ַּכְפּתֹוֵרי ָזָהב. –ַהַּכְפּתֹוִרים 

!   ַעְכָׁשו אּוַכל ְלָהִׁשיב ָל ֶאת ֲאֵבָדֵת
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  ?הלשון מתגלגלת, ומה היא אומרת 20יחידה 
  מטרות:

  ;שפה נקייה עמידה על החשיבות של -
 ;יצירת הערכה כלפי מי שמדבר בצורה מכובדת -
  הבנת הכוח של המילים היוצאות מן הפה. -

  
  ) / מליאהדקות 10( בית הבובות -פתיחה 

  
  דור: מה קרה לך? למה את בוכה?

  והמוכר כל כך לא אדיב! ,בגלל שאני נמוכה להכ אור:
  דור: מה קרה?

  מה לדעתכם קרה לאור? עצירה:
כתי למכולת לקנות קופסת שימורי טונה. חיפשתי וחיפשתי בין אור: היום הל

 מהמדף הגבוה המדפים ולבסוף מצאתי. ביקשתי מהמוכר שיוריד לי את הטונה
  את לא רואה שאני עסוק?!" ,והוא אמר לי: "תפסיקי לבלבל לי את המוח

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

  מה לדעתכם קרה? עצירה:
אני לא רוצה לחזור על  לשמע הרעש, הגיע המוכר והתחיל לצעוק עלי ולקלל...

  המילים שהוא אמר...
  

  :נקודות למחשבה ולדיון

  ,מרגישה אור? לדעתכם איךתארו  

 ?איך אתם יכולים לנחם אותה  

  איך  אור. ר עלחוויה דומה למה שעבספרו על מקרים שבהם חוויתם
  הרגשתם?

 ?מה גורם לאנשים לומר מילים לא יפות  

 ?איך מרגיש מישהו אחרי שהוא אומר מילים לא יפות  
  
  

   ) / מליאה, יחידנידקות 20( החשיבות של שפה נקייה - 1 הפעלה
  

  מליאה משקלה של כל מילה / -'א שלב
  המורה: האם רק האנשים מדברים? מי עוד מדבר?

  .מדברים בשפתם שלהם בעלי חיים סקנה כי גםיגיעו למ התלמידים
 .(ולא חיות) רּבֵ דַ אדם נקרא: ְמ ה המורה: במה אנחנו שונים מהחיות? התשובה:

מורכבת ומתוחכמת לחיות, אבל היא לא  יתכן כי יש שפת תקשורת כלשהיאמנם 
  דבר מתוך מחשבה, ולא מה שמתחשק.בחור לאדם יכול ל כמו של האדם.

  
  מליאה/  )1 (נספח הלביאה חלבוסיפור: המלך 

  :דיוןללמחשבה והכיתה תאזין לסיפור ולאחריו יתנהל דיון לפי הנקודות הבאות 
רנו, לדבר נכון, לדייק בכל שיש להיזהר מאוד בדיבו( מה לומדים מהסיפור? -

  )שתמש בלשוננו רק בצורה נכונה.פרט, לה
 ? בסיפור מדוע קרו האירועים, כפי ששמענו אותם -
 ניתן היה לגרום לכך שהסיפור יתגלגל אחרת?כיצד  ,הסבירו -
נסו להסביר את  יש פתגם שמתאים לסיפור זה: "חיים ומוות ביד הלשון". -

  משמעות הפתגם.
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  ) 10 עבודה עמ'(חוברת  מדוע הלשון חשובה? :את המשימההתלמידים ימלאו 

  
  , קבוצתי/ מליאהדקות)  40( דרכי התמודדות בשמירת הלשון - 2 הפעלה

  
  : יחידני, מליאהא' שלב

  בקלמר שלי בלי רשות. כיצד אגיב? דילמה לדיון: ילד נוגע בפני הכיתה תוצג
   )11(חוברת עבודה עמ' התלמידים ימלאו את תגובותיהם 

  יתפתח דיון: למה תוביל כל תגובה? 
התלמידים ישמיעו דוגמאות נוספות מהחיים על מקרים שבהם יש רצון להגיב 

  תוך בחינת תוצאותיה של כל דרך תגובה. שונות כי תגובה ויעלו דר ,בצורה מסוימת
תגובות שונות. כדי לעורר את הדיון, אם יישמעו רק תשובות השמעת המורה תעודד 

  :ה'נכונות' ניתן להעלות תגובה שאינה הולמת ולדון עליה לדוגמ
  מה דעתכם? .דן היכה את רוני שנגע בקלמר ללא רשות 

  
  ב': קבוצתי שלב

). 1 קבל כרטיס המתאר מקרה (אביזרכל קבוצה ת .לחמש קבוצות קהכיתה תתחל
שהוצג  להיות דרכי התגובה למקרה עמדה, מה יכולותהקבוצה תגבש לעצמה 

תדון על דרכי התגובה  כיתההתציג את המקרה במליאה. כל קבוצה  ,לבסוףבפניה. 
  שהוצגו.

  המקרים:
  .ֶיֶלד ָּדַר ָעַלי ְּכֶׁשָעַבר ְלָיִדי  

 ֵהִכיָנה ִלי ַלֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים ַמֲאָכל ֶׁשֵאיֶנִּני אֹוֵהב ִאָּמא. 
  .ַאָּבא ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶלֱאֹסף ֶאת ַהִּמְׂשָחִקים ַּבֶחֶדר  
  .א ֵהַכְנִּתי ִׁשעּוֵרי ַּבִית   ַהּמֹוָרה ָּכֲעָסה ָעַלי ַעל ָּכ ֶׁש
  ִּקים ֶׁשִּקְּבָלה ְּביֹום ַהֻהֶּלֶדת. ֲאחֹוִתי ָנְתָנה ִלי ַמְמָּתק ִמַּׂשִּקית ַהַּמְמַּת  
  .ָׁשַמְעִּתי ָחֵבר ְמַׁשֵּקר  

  
יתפתחו דיונים קצרים כיצד יש להגיב או לא להגיב בכל  ,לאחר הצגת כל מקרה

התלמידים יכולים גם להמחיז את האירוע והפיתרון המוצע על ידי לחילופין,  מקרה.
  .לפי ההמחזה תרוןהקבוצה, והכיתה צריכה לנחש את האירוע ואת הפ

  
  חשובה הקשורה לנושא שלנו: מרהיאמרו (בפרקי אבות) א המורה: חכמינו
  ).אבות ג' י"ג( שתיקה" - "סייג לחוכמה 

  המורה: מה פירוש אמרה זו?
, ונזהרים שלא להוציא פירושו גדר. כשרוצים לשמור על החכמה "סייג"התשובה: 

ין, ינשתוק! לא נתערב בכל ענ מהפה מילים אסורות, מילים לא טובות, מה נעשה?
  וב קודם אם הדברים ראויים להיאמר.לא נענה מהר על כל שאלה, אלא נחש

  
  יחידני) /דקות  20( הדיבור מתייג את האדם – 3 הפעלה

בפרקי אבות חכמינו נתנו לנו הרבה הדרכות הקשורות להתנהגות נאותה. נתייחס 
שבים היטב על כל מילה למה שאומרים חכמינו בקשר לדיבור של חכמים החו

  שאומרים.
 במשפט , לפי הדוגמההמורה תקריא את המשפטים ותדגים אותם בעזרת אור ודור

1.  
  פרק ה' משנה ז'):(פרקי אבות, נאמר: שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם...

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

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

   .אינו נכנס לתוך דברי חברו .2
  .חושב לפני שהוא משיב)=( . אינו נבהל להשיב3
  . שואל כענין ומשיב כהלכה.4
את  הוא בונה ,כאשר הוא מדבר=אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ( .5

על השאלה הראשונה שנשאל הוא עונה תחילה ואחר כך על  דר:משפטיו לפי ס
  .השאלה השנייה)

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

   .ומודה על האמת .7
  וחילופיהן בגולם (והגולם מתנהג בדיוק להיפך...).

  הגולם?כיצד מתייחסים אל החכם וכיצד אל 
  

לאחר מכן יבחרו את . התלמידים יתאימו את המשפטים לציורים המתאימים להם
  .) 13, 12 (חוברת עבודה עמ' ויתארו אותו באמצעות קומיקס, אחד המשפטים
  גולם: נכנס לתוך דברי... וכו'מתאים לננסה לומר מה 

  לסיכום:
יפתה לי הפתעה! אור: דור, אתה יודע מאיפה חזרתי עכשיו? שוב מהמכולת. הפעם צ

"אני מתנצל, בבוקר הייתי לחוץ, אני מקווה שלא  :המוכר פנה אלי במילים נעימות
  ."נפגעת

  דור: כל כך נעים ומשמח לשמוע מילים נעימות.
  

  הכנה ואביזרים
  כרטיסים המתארים מקרים. חמישה .1
o  .ילד דרך עלי כשעבר לידי  
o .אמא הכינה לי לארוחת הצהריים מאכל שאינני אוהב  
o ביקש ממני לאסוף את המשחקים בחדר. אבא  
o .המורה כעסה עלי על כך שלא הכנתי שיעורי בית  
o בלה ביום ההולדת. יאחותי נתנה לי ממתק משקית הממתקים שק  
o  .שמעתי חבר משקר  
  
 חוברת עבודה .2

  
  נספחים

  
  עממיסיפור אגדות המלך שלמה, עיבוד מ -ח"נ ביאליק / הלביאה חלב 1 נספח

מחלתו הייתה קשה מאוד והוא הלך ונחלש מיום ליום. מלך אחד נפל למשכב. 
המלך יבריא  כי ,לאחר בדיקות ממושכותוהם הכריזו  הרופאים היו מודאגים מאוד

  חלב של לביאה. ישתהאם רק 
  כל להתקרב ללביאה ולחלוב אותה?!ומבוכה רבה שררה ברחבי הממלכה; מי י

  מה יעשו בני הממלכה? עצירה:
שכר רב מובטח למי שיציל את חיי והכריז: "בכל הכפרים ועבר הכרוז בכל הערים 

  המלך ויביא לו חלב לביאה!"
באחד הכפרים הנידחים שבקצה הממלכה חי צייד, איש חיל ואמיץ לב. הוא גמר 

  אומר בליבו: "אני אציל את חיי המלך!" 
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  מה יעשה הצייד ? כיצד יצליח לחלוב את הלביאה מבלי שייטרף על ידה? עצירה:
  דעתכם הוא יצליח?האם ל

  מה עשה האיש? הוא קנה כמה כבשים והלך אל היער...
  שערו מהן תוכניותיו של הצייד. עצירה:

יושבת המרחוק הוא הבחין בלביאה  והנה הוביל הצייד כבש אחד אל מעבה היער.
  שעת עם גוריה. ומשתע
  מה יעשה הצייד? עצירה:

ה התקרבה רחרחה את את הכבש במרחק מהלביאה והתרחק. הלביא העמיד הוא
ח והביט במחזה. למחרת שוב והכבש ואכלה אותו להנאתה. הצייד עמד במרחק בט

הגיש הצייד דורון של כבש ללביאה. הפעם הוא ניצב במרחק קטן יותר מגוב 
  באריות...

  מה לדעתכם מתכנן הצייד לעשות? עצירה:
ש כל. הוא רהתמיד הצייד להביא ללביאה יום יום כבש למאכ ,במשך כשבוע ,וכך

את אמונה של הלביאה והרשה לעצמו להתקרב יותר ויותר לעברה. כעבור זמן מה 
  .הגיע עד אליה , העז לחלוב אותה ומיהר אל המלך כשידיו אוחזות במשקה היקר..

  מאושר מיהר הצייד לעבר עיר הבירה. 
  .הםיאברי גופו מתווכחים בינ. ובחלומו חלם חלום , כאשר שכב לנוח,בדרכווהנה 

ו ידי חלבתי את הלביאה, ואלמלא : אני החשובה ביותר כיוון שאני במאמרה היד
  :אני לא היה בכדו של הצייד חלב! נענתה ואמרה הרגל

  שוב ביותר?נסו לשער מה אמרו כל האברים. מי לדעתכם הוא האיבר הח עצירה:
  "אני חשובה ממך. הן איתי התקרב הצייד אל הלביאה!". 

  י הוא החשוב ביותר כיוון שנתתי אומץ בליבו של הצייד". נענה ואמר הלב: "אנ
  אמר המוח: "ואני נתתי לו רעיון מבריק" . 

  ואז הוסיפה הלשון: תווכחו ותראו שבאמת אני היא הכי חשובה! 
  ואת לא עזרת לו במאומה! ,: הן החלב בידיו של הציידלגלגו האברים על הלשון

  מדוע? מי לדעתכם הוא הכי חשוב? עצירה:
התקרב לארמון והכריז: "הכניסוני לארמון! אני אציל את  ,הגיע הציד לעיר הבירה

  המלך" 
  "מה בידך?" שאלוהו השומרים.

  ". 'חלב כלבתא"הבאתי אל המלך '
 ה וכעסו מאוד! "מה?! חוצפה שכזאת!השומרים חשבו שבידי האיש חלב של כלב

  להתפרץ אל הארמון ולזלזל במלכנו הגעת?" 
א בעוון זלזול בכבוד המלך. לשווא הכלאת הצייד והשליכהו לבית  גררו השומרים

ניסה הצייד לסמן להם כי טעות בידם... אבל וחפוי ראש ישב הצייד האמיץ בכלא. 
הלוא בידיו היה חלב לביאה. הוא לא ידע שבשפת  ,הוא לא הבין מדוע הושלך לכלא

  "חלב כלבתא". - עיר הבירה לא מכנים "חלב לביאה"
  ?מה הרגיש הצייד מדוע נכלא הצייד?עצירה: 

שנית.  תשוש ומתוסכל נרדם הצייד והנה הוא רואה בחלומו את אבריו משוחחים
כם היה תואומרת: "הלוא צדקתי! כל טרח והנה הלשון פונה אל שאר האיברים

א. השומרים לכהלשווא. החלפתי מילה אחת בלשונו של הצייד והא הושלך אל 
. עכשיו אני גם יכולה להרים את האיש ולגרום לו הבחושבים שבידיו חלב של כל

  כבוד רב..."
הלשון. כן אעשה. הוא קרא לשומר והסביר לו את  , צדקהאכן :התעורר הצייד וחשב

הטעות. השומר התנצל לפניו והצייד התקבל בכבוד רב אצל המלך. הוא קיבל שכר 
  רב וחי לו בעושר ובכבוד עד סוף ימיו. 

 ה חשובה היא הלשון....תמיד זכר הצייד כמו
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  ?הלשון מתגלגלת, ומה היא אומרת 21יחידה 
  

  מטרות

  על האחר;מיותר מדיבור  האפשריותההשלכות בירור  -

  הקשורים לשמירת הלשון;הלכתיים הבנת מושגים  -

  

  מליאה ) /דקות 10( בית הבובות -פתיחה 

  דור: אני חייב לספר לך משהו על קרן...

  אור: משהו טוב?

  .ל כךדור: לא כ

  אור: אז אל תספר!

דור: את מפסידה. שמעתי את זה בסוד מליאור ששמע את זה בסודי סודות משיר, 

  ששמע את זה ממקור מוסמך!

אור: אני מכירה סיפורים שכאלה. הם מתגלגלים מאחד לשני ולבסוף השלישי 

  מקבל משהו שלא היה ולא נברא!

  התנסות:

אומר בסוד לחברו  בטור ראשוןה תלמידה .כל טור ישחק במשחק "טלפון שבור"

בקול  מרואתלמידים מילה בצורה מהירה, השני מעביר לשלישי וכן הלאה. אחרון ה

  .מקורב למילה שנאמרה את המילה ששמע ונערכת השוואה

  בתום ההתנסות המורה תפתח דיון:

  מה קרה למילה שנאמרה? מדוע?

  ?מה עלול לקרות למסר שמעבירים או לשמועה ששומעים? כיצד

  .ומה קרה בעקבות כך ,מדויקלא ספרו מניסיונכם על מקרה שבו הועבר לכם מידע 

אי דיוק  .בהעברת מסרלעתים לא מדייקים תחדד את הנקודה שת ,במהלך הדיון

  .אצל הנמען ') עלול ליצור תמונה שונה לגמריו(בפרטים, בנימה וכד

  ק לי לספר לך...? אבל כל כך מתחשאז את חושבת שמה ששמעתי לא היה נכון דור:

  גם לכם מתחשק לספר על דברים מעניינים ששמעתם? מדוע? עצירה:

  האמת היא שגם לי מתחשק לשמוע. אבל אני לא רוצה לפגוע בקרן. אור:

  מדוע קרן תיפגע? מה עלול דיבור לא טוב לגרום? כיצד? עצירה:

  התלמידים יעלו דוגמאות ממקרים שבהם הם נפגעו מכך שדיברו עליהם.

  

  מליאה, יחידני ) /דקות 50שמירת הלשון / מושגים (  – 1 עלההפ

   / מליאה במקרא שלב א': המקור
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במדינת המורה תספר שנושא הדיבור על האחר הוא נושא רגיש שכולם מודעים לו. 

. בכיתות האוסר הוצאת דיבה ולשון הרע על שום אדם חוק בנושא קיים ישראל

ובסייגים שאיתם מתמודדים העיתונים  מבוססות ניתן להרחיב ולדון בהתלבטות

'הוצאת דיבה'  ישנן ידיעות העלולות להקרא. כאשר הם מפרסמים ידיעות על אנשים

   והאדם ששמו הוכפש יכול לתבוע את העיתון על כך.

ובשיעור נלמד  ותנת הנחיות מחמירות בנושאים אלה,המסורת היהודית נויצויין: 

  .כךעל 

ויקרא, פרק פסוק מן התורה "לא תלך רכיל בעמך" (ה יוצגובה  כרזהתוצג לכיתה 

 שליליים ר משמעותו: אסור לספר דבריםוסב) ות1 (אביזר )י"ט, פסוק ט"ז

  הקשורים לאנשים אחרים. 

ותשאל את  "רכיל"בכיתות מבוססות: המורה תרשום על הלוח את המילה 

ר שקונה (סוח היא דומה למילה "רוכל" דים לאיזו מילה דומה המילה הזו.התלמי

סחורה במקום אחד ומוכר אותה במקום אחר). מה הקשר שבין שתי המלים? 

  המורה תרשום את המילים "רוכל", "מרכל" על הלוח.

') וכגון: בדים, רהיטים, מוצרי אוכל וכד ,הרוכל קונה סחורה (מהי סחורה? חפצים

 מאיש אחד ומעביר אותה לאיש אחר. הפעולה שלו חיובית כי בכך הוא מסייע

מידע הקשור לאיש לאיש אחד מעביר הוא המרכל? לעומתו, מה עושה  לאנשים.

  התלמידים יביאו דוגמאות לרכילות. שלילית. אחר. הפעולה שלו

  

   / מליאה, זוגות? שלב ב': מהי רכילות

זוהי ויודגש:  .)2 קומיקס המבטא את ההגדרה של רכילות (אביזרייתלה על הלוח 

ה רכילות. היא אינה בהכרח המשמעות שבה ההגדרה המובאת במסורת למיל

  משתמשים היום במילה זאת.

ילדה מספרת לחברתה: את יודעת, ענבל אכלה אתמול שניצל  תוכן הקומיקס:

  בארוחת ערב. 

צבע להרים יונחו . התלמידים )3 (אביזר שוניםשני פתקים בצבעים יקבל כל תלמיד 

  ר התשובה נכונה.כאש צבע שניו ,כאשר התשובה איננה נכונהמסויים 

  קומיקס? מהי רכילות לפי הדוגמה המובאת ב

  על מישהו אחר, כאשר הוא לא שומע לספר משהו רע -

  לספר משהו טוב על מישהו אחר -

  לשקר -

  ) על מישהו אחר כאשר הוא לא שומע(לא רע ולא טוב לספר משהו סתמי -
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ו התלמידים נכונה, יביאהיא הלאחר שהבינו התלמידים כי האפשרות האחרונה 

  דוגמאות לרכילות.

לשון הרע, דיבה. הפעולה איננה רק העברת  =רכיל  –אבן שושן מילונו של על פי  

  פור דברים שליליים ורעים. ימידע לאדם אחר אלא ס

לשנאה ולמחלוקת בין אדם פירושה דיבור שמביא  –רכילות  רכיל, –על פי הגמרא 

עובדה אמיתית שהלה צויינה ני אלא רק כלל בגנותו של הש לא סופרגם אם  .לחבירו

ר אצל השומע שנאה ורוגז כלפי אך כתוצאה ממנה מתעור ,'ותכנן לעשות כך וכך וכד

  איסור רכילות. זה, הרי שאדם שעליו מסופרה

לכל הפחות בין לחיוב ובין לשלילה הוא רכילות או  - אדםכל דיבור מאחורי גבו של 

   .אבק רכילות

  

  דוע לא טוב לספר סתם כך משהו על מישהו?אור: אני לא מבינה מ

  דור: למה באמת?

  .)1 (נספח "גלגולה של מילההמורה תספר את הסיפור "

  בעקבות הסיפור יתפתח דיון:

מה קרה למידע שאמר גיל על רועי? איך מרגישים עכשיו חבריו של רועי? כיצד היה  -

  תרחש? מה אנחנו לומדים מכך?ממקרה מעין זה להאפשר למנוע 

מנע מלדבר על מה שקורה אצל זולתנו. אם אנחנו רוצים יכם: למדנו שיש להוסוי

  .ובהסכמתו לספר משהו על חבר נעשה זאת בפניו

  מהי רכילות. כיתהלפני הידגימו כמה מהם לאחר מכן  .זוגותעבדו בהתלמידים י

  

   / מליאה ?שלב ג': מהו לשון הרע

ו למצוא את המשמעות לפי שם לדעתכם "לשון הרע"? התלמידים ינס והמורה: מה

וכן הקומיקס: שני ילדים ת. )4 של קומיקס (אביזר כרזהתלה יתעל הלוח  המושג.

  : אתה יודע, ראיתי שהמורה כועס על יוגב... מסתודדים

אם  בצבע מסוייםהתלמידים יתבקשו לבחון מהו לשון הרע באמצעות הרמת פתק 

  אם התשובה נכונה. צבע שונהבהתשובה שגויה ו

  הו רע על חברספר משל -

 לספר משהו טוב על חבר -

 לספר משהו על חבר -

 להוציא לשון -

 רכילות או לשון הרע? מדוע? :המורה: מה לדעתכם גרוע יותר
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  מליאה ) /(הוצאת דיבה שלב ד': מהי הוצאת שם רע

   ?"הוצאת שם רע"מהו לדעתכם המורה: 

ילדה אומרת  :תוכן הקומיקס. )5 (אביזרתלה כרזה של קומיקס יעל הלוח ת

לכולם שרונית  מציא ואומר: אוף, שוב רונית קבלה ציון טוב. אני אלחברתה

  העתיקה ממני במבחן.

. הם ירימו פתק ')ו(הוצאת דיבה וכד התלמידים יתבקשו לזהות מהי הוצאת שם רע

  אם התשובה נכונה. צבע שונהבאם התשובה שגויה ו בצבע מסויים

  ובים על החברלספר דברים ט -

 ברים רעים נכונים על החברלספר ד -

  דברים רעים שאינם נכונים על החברלספר  -

 לספר דברים על החבר -

  

   שלב ה' משוב חוברת עבודה / יחידני

הגדרות למידים ביחד עם המורה ישלימו את , והתהמורה תיצור טבלה על הלוח

  המושגים. 

 לאחר מכן, התלמידים ישלימו את הטבלה שבחוברת בעזרת מדבקות (חוברת

  )17עבודה עמ' 

      דיבורים על החבר  רכילות

    דיבורים לא טובים  דיבורים על החבר  לשון הרע

  שקרים   דיבורים לא טובים  דיבורים על החבר  הוצאת שם רע

  

ויחברו מקרה  ,המתאימים להם לאיורי הקומיקסהתלמידים יתאימו את המושגים 

  .)16, 15, 14 חוברת עבודה עמ'( נוסף

  

  מליאה, יחידני ) /דקות 10יבות בשמירת הלשון (החש - 2 הפעלה

הלשון המעביר את המסר ששמירת  מדרשהמורה תספר לתלמידים את הסיפור מה

  ).2 היא סם חיים (נספח

בור שנונים עם גחלי רתמים", י("חצי ג "חץ"לים דימוי נוסף ללשון: יישנו בתה

  חץ שפוגע. כמו. התלמידים יסבירו מדוע הלשון יכולה להיות )תהלים ק"כ

כיצד יחיו האנשים אם ימנעו מלדבר על הזולת? (חיי מנוחה ושלום, חיים ללא 

  מריבות)
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אוהב תהלים "מי האיש החפץ חיים ים מיעטרו בחוברת את הפסוק התלמידים

 )י"ג, י"ד, ל"ד תהילים( ושפתיך מדבר מרמה" נצור לשונך מרע ימים לראות טוב.

  )17חוברת עבודה עמ' (

  

  מליאה ) /דקות 20( הגיבור שומר את לשונו – 3 הפעלה

  / מליאהחלש  –' משחק: גיבור א שלב

מקרים שונים. על הילדים לשפוט האם על פי המעשה של ניר הוא  בפני הכיתה יוצגו

 - גיבור או חלש. את המילה "גיבור" יאמרו הילדים בקול רם ובהתלהבות, לעומתה 

  "חלש" יאמרו בקול נמוך.

  

לש. תמיד אוהב לעקוב אחר המתרחש סביבו. את מה שהוא מגלה, ניר הוא ילד ב -

הוא מספר לחברים: אחר הצהרים, פגש את רוני אוכלת גלידה. הבלש שלנו רץ 

  לספר לחברים כיצד רוני התלכלכה...

שמעון חלש בחשבון. הוא יושב בחצר ביתו ומנסה להשלים את התרגילים. מאוד  -

לא רץ לספר לכולם... אלא  ניר הבלש. ניר חש מאחוריו ב... - קשה לו. פתאום 

  מתיישב ליד שמעון ועוזר לו.

ניר שם לב שבכל יום שלישי טל הולכת לעזור לסבתא שלה. מיד קרא לחברים  -

  : טל ביחד עם איזו זקנה... מחזהלראות את ה

אביב, הוא חייב לספר לו כיצד רועי נפל - כשניר משוחח בטלפון עם חבר מתל -

  כמה זה הצחיק...מהאופניים, ו

  טל. מהו התפריט של ארוחת הצהריים בביתו של כיתהניר מספר לכל חברי ה -

ניר רואה שלשכונה מגיעים שכנים חדשים. משאית גדולה פורקת רהיטים, ולצידה  -

  ניר מספר לכולם אילו רהיטים יש לבני המשפחה. .בני משפחה

. ניר לא וט חדש שקיבל במתנהף. לשי יש ילקניר גילה שלהורים של שי אין די כס -

  מספר לאף אחד מהיכן קיבל אותו שי.

  פר לכולם שראה את השכנה צועקת על הבן שלה.יניר ס -

  סיכום המשחק:

ילד שמתגבר על הרצון שלו הוא גיבור. כשניר מתאפק ולא מציק, לא קורא בשם 

  הוא גיבור.  –גנאי או מנצל הזדמנות כדי לספר רע על חברו 

  " (אבות)איזהו גיבור? הכובש את יצרו!א את המשנה: "המורה תקרי

  תשובות התלמידים ייכתבו ע"ג הלוח. מיהו הגיבור האמיתי?יתקיים דיון בנושא: 

: גיבור הוא מי שמסוגל להתאפק, לשלוט על הלשון ולא לומר מילה לא יפה ויסוכם

   גיבור אמיתי משתדל להימנע מעשיית רע לחבר ולהוסיף בטוב. על חבר.
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  לסיום:

  .דור: אני אתגבר ולא אספר לך לשון הרע

  אור: כל הכבוד לך דור!

שעה אחת נחליט על  לשמור על הלשון. נתחיל בהדרגה:דור: יש לי רעיון כיצד נתרגל 

  וכך נתרגל לשמור עליה. ביום שבה נשמור על הלשון,

  לחמש אחר הצהרים. 4אור: רעיון מצויין. אני בין 

  ועד אחת בצהריים. 12דור: ואני בוחר מהשעה 

הם אור ולדור לאמץ שעה אחת ביום שבה   התלמידים מוזמנים להצטרף לרעיון של

  משתדלים לשמור על הלשון.

  

  )אם נותר זמן( / מליאהסיפור הנוצות  -ב'  שלב

 ואנו פותחים אותה ומעיפיםהמורה: ננסה לדמיין שיש בידינו כרית מלאה בנוצות, 

  מה יקרה? - הספר  אותה דרך החלון אל חצר בית

  האם יהיה קל לאסוף את הנוצות שהתפזרו?

  ).3 (נספח "נוצות ומילים"המורה תספר את הסיפור 

  :יתקיים דיון לאחר הסיפור

  אל הרב? אישהמדוע באה ה -

  אל חומרת מעשיה כשבאה אל הרב? אישהכיצד התייחסה ה -

  ?אישההרב את ה מה לימד -

  במה דיבור רע על הזולת דומה לנוצות? -

(כאשר תרצה להבא לדבר רעה על  ?לתקן את מעשיה אישהעזר הרב ל במה -

  ).מישהו היא תיזכר בנוצות ותימנע מלדבר

   

: קשה מאוד לתקן ולהחזיר את המילה הרעה שדיברנו על חבר. לכן, נשתדל ויסוכם

סיפור על הלשון, כדאי לעצור  "בוער לנו"כש לא לדבר דבר רע על חברנו.שמאוד 

  א לספר, ולהימנע מלדבר לא טוב על הזולת.נשתדל ל ולהתגבר!

  

  הכנה ואביזרים

  ), ט"זויקרא י"ט(" ֵתֵל ָרִכיל ְּבַעֶּמי-א" כרזה:. 1

ילדה מספרת לחברתה: את  :קומיקס המבטא את ההגדרה של רכילות איור. 2

  יודעת, ענבל אכלה אתמול שניצל בארוחת ערב. 

  לכל תלמיד. בשני צבעים. פתקים קטנים 3
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: אתה שני ילדים מסתודדים יקס המבטא את ההגדרה של לשון הרע:קומ איור. 4

  יודע, ראיתי שהמורה כועס על יוגב... 

: ילדה אומרת לחברתה המבטא את ההגדרה של הוצאת שם רע: קומיקס איור. 5

  לכולם שרונית העתיקה ממני במבחן. אוף, שוב רונית קבלה ציון טוב. אני אגיד

  

  נספחים

  לגולה של מילה ג 1 נספח

הוא ראה קבוצות של ילדים מסתודדים ביניהם. "מה  .כיתהרועי פתח את דלת ה

קרה"? שאל בקול. משהבחינו בו חבריו הם הביטו בו בעיניים כועסות והפנו לו את 

  גבם. רועי ניגש לאחת מהקבוצות "אתם מוכנים להסביר לי מה קורה כאן?" 

  !"כיתהת כל הכסף שהיה בקופת ה"אנחנו לא רוצים לדבר עם מי שרוקן א

  "יצאתם מדעתכם?! אני גנבתי כסף? מי אמר לכם דבר כזה?" נדהם רועי.

  

  : מה דעתכם על התנהגות חבריו של רועי?עצירה

  מה מרגיש רועי? 

  מה הייתם עושים במקומו?

  

"יניב כבר יספר לך" יעצו לו חבריו. הוא הלך לקבוצה שהתגודדה סביב יניב, "מה 

  "?כיתהזאת שאני רוקנתי את הכסף שהיה בקופת ההעלילה ה

רק אמרנו שסחבת את שקית הכסף שאספנו  כיתה"לא אמרנו שרוקנת את קופת ה

  למסיבה".

  מי אמר דבר כזה?! מי ראה אותי סוחב את הכסף של המסיבה?"

   ."גיל כבר יסביר לך"

  תה ופגש את גיל משחק בחצר.ירועי יצא נסער מהכ

  אני סחבתי את השקית עם הכסף של המסיבה?!" את עלי."אני לא מבין מה המצ

את האוכל של כאשר הלכנו לקנות "לא אמרתי דבר כזה", תמה גיל. רק אמרתי ש

  "אתה סחבת את השקית של האוכל ואת הכסף של המסיבה. ,המסיבה

  

  ז, ב')"? (מעובד על פי ויקרא רבה, פרשה טסם החייםמהו  -  2 נספח

עובר מעיר לעיר ומכפר לכפר היה ישראל רוכל אחד. הוא  לפני שנים רבות גר בארץ

ומוכר בשמים ותרופות. יום אחד עבר הרוכל ליד ביתו של רבי ינאי והכריז בקול 

  " ?גדול: "מי רוצה לקנות תרופה נפלאה? מי רוצה לקנות את סם החיים
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לשמע הכרזתו התקבצו מסביבו אנשים רבים. גם רבי ינאי ניגש אל החלון לראות 

  מה מוכר האיש. 

  ."מהי סחורתך?" שאל רבי ינאי

  מה לדעתכם היה סם החיים שמכר הרוכל? עצירה:

ני מוכר אאמר הרוכל לרבי ינאי: "תרופת הפלא שבידי כבר נמצאת אצלך , רבי. 

אותה לאנשים אחרים". ביקש בכל זאת רבי ינאי מהרוכל שיראה לו את התרופה. 

  ן. "זהו ספר המזמורים שחיבר דוד המלך"הוציא הרוכל מתרמילו ספר תהלים קט

" תמה רבי ינאי. פתח הרוכל את הספר בפסוק: "מי האיש ?"וכי זהו סם החיים

  .(תהילים ל"ד)החפץ חיים?....נצור לשונך מרע" 

שמי שרוצה לחיות חיים טובים  ,אני מלמד כל מי שבא לקנות אצלי" אמר הרוכל:

  עליו לשמור את לשונו מלדבר רע". 

רבי ינאי מדבריו של הרוכל ואמר: "אכן, זהו סם חיים. גם שלמה המלך החכם נהנה 

  מצרות נפשו". מכל אדם אמר: שומר פיו ולשונו שומר

  

  נוצות ומילים -סיפור  3 נספח

  פעם אחת הגיעה אל הרב אישה שנראתה מאוד מאוד עצובה. 

אני רוצה  "אני רגילה לדבר רעות על הרבה אנשים ואחר כך אני מאוד מצטערת...

  "לתקן את זה. מה לעשות?

  מה לדעתכם יענה לה הרב? עצירה:

  :הרב חשב מספר דקות ואמר

"את צריכה לחכות ליום שתהיה בו רוח חזקה, ולצאת לשדה שאין בו אנשים. קחי 

כך תחזרי  –בידך כרית נוצות, תפתחי את הכרית בשדה ותפזרי את הנוצות. אחר 

  לכאן".

ויורה לה דרך קשה לתקן את  שבה שהרב יקשה עליההאישה מאוד שמחה. היא ח

ית נוצות האישה כרלקחה  והנה הוא אמר לה לעשות דבר קל ופשוט. מעשיה,

והלכה כשהתחילה לנשוב רוח, היא לקחה את הכרית וחיכתה שתנשב רוח חזקה. 

  היא פתחה את הכרית והרוח העיפה את הנוצות לכל הכיוונים.  לשדה, שם

  שביצעה בדיוק את מה שהורה לה לעשות.לו ה אל הרב, לספר מיהרה האישה וחזר

  "ומה לעשות עכשיו"? שאלה.

  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 

  כבר לארצות אחרות?"מן הנוצות הגיע  חלקלכל הכיוונים, ואולי 



  24

  ענה הרב:

"את צודקת. אחרי שפיזרת את הנוצות כבר אי אפשר לאסוף אותן בחזרה. המילים 

לא תוכלי להחזיר אותה. אף פעם  שובגם הן כמו נוצות. ברגע שהוצאת מילה מהפה, 

לא תוכלי לדעת לאן הגיעו המילים הרעות שדיברת על מישהו, ומי שמע אותן. זכרי 

  עתה לא תדברי עוד רעה על אנשים".זאת תמיד, ומ
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  ור רוצה כמו של ...א 

  מטרות:
להתמודד עמו על האדם זיהוי רגש הקנאה כרגש טבעי, ולמידת דרכים כיצד  .1

  או באחרים; ולפגוע בעצמבלי ו בצורה נכונה
 ם הקנאה הייתה גורם הרסני ומסוכן;הכרת סיטואציות מהתנ"ך בה .2
ואימוץ ו" חלקזהו עשיר? השמח בהפנמת מוסר השכל מהפתגם: "אי .3

 ההתנהגויות הנגזרות ממנו;
התוודעות לקנאה חיובית ולמושג "קנאת סופרים תרבה חכמה" תוך  .4

 הזדהות אישית עמו. 
  

  מליאה ) /דקות 10( פתיחה
  היי אור, מה נשמע?דור: 
  .בסדר: (עונה בקול זועף) אור

   א... קרה משהו? את נשמעת לא טוב...דור: 
  .לא בדיוק, אם בעצם ... כןא... אור: 
  נו, אז אל תמתחי אותי, מה קרה?דור: 
   אתמול נולדה לי אחות חדשה.אור: 
  או! מזל טוב. איזה יופי! נשמע נהדר... תמיד רצית אחות קטנה. לא?וודור: 
   . כן...א.. :(בקול עצבני) אור

  ולמה את לא מרוצה?  נו,דור: 
  

  אור לא מרוצה?לדעתכם למה עצירה: 
  
  מי אמר שאני לא מרוצה? אלא ש...ר: או

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

בסדר. התינוקת חמודה ובריאה ואפילו אתמול בערב אבא שלי לקח  הכולאור: 
היא כל כך קטנה, מכוסה בשמיכה ורודה, וגם הלבישו לה  ת אותה.אותי לראו

ם ורודים... יש לה שיער דק כזה על הראש, כמו פלומה של אפרוח, פיג'מה עם דובוני
ממש מתוקה... ואמא שלי כל הזמן מסתכלת עליה ואבא רץ וקונה מוצצים 

  ובקבוקים וטיטולים ו... 
  וואו, הלוואי עלי אח או אחות קטנים. תמיד חלמתי על זה!דור: 
ה שקוראים לה אור! כל כן, אבל נראה לי ש... הם שכחו שיש להם גם בת גדולאור: 

הזמן הם עסוקים בתינוקת החדשה ומתייעצים ביניהם איך לקרוא לה ומה לקנות 
 אפשר בטלפון כל הזמן כי אנשים מתקשרים לאחל מזל טוב ולשאול איךלה. אבא 

לעזור. ו... אני אצל סבא וסבתא וקצת משעמם, ו... אין לאבא אפילו זמן לדבר איתי 
  אולי , לא היינו צריכים את כל זה. ש...  מתחילה לחשובואמא עדיין חלשה ואני 

  אני מבין מה קרה...דור: 
מה יש להבין? נולדה לנו תינוקת חדשה וכולם שכחו את אור הישנה! כבר לא אור: 

  צריך אותי בכלל.
  

  מה אתם חושבים על כך?עצירה: 
  

מאוד  אף אחד לא שכח אותך באמת. כרגע כולםאני לא בטוח. אני חושב שדור: 
עסוקים עם התינוקת החדשה. אבל לא באמת שכחו אותך, ברגע שאמא שלך תחזור 

  יחזור להיות כרגיל.  הכולהביתה 
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לא יהיה כמו שהיה... אני ממש כועסת על התינוקת הזאת! היא כבר שום דבר אור: 
  !הכולהרסה את 

  אני חושב שאני מבין מה את מרגישה. דור: 
  

אתם מכירים האם רגישה? האם הרגשתם פעם כך? מה נראה לכם שאור מעצירה: 
  מישהו שהרגיש כך?

  
ככה כשעשו יומולדת לחבר הכי טוב שלי. פתאום הרגשתי  הרגשתיגם אני  דור:

זה את מה שיש לו. קינאתי בו. הכתר שעשו לו היה יותר יפה מלעצמי שאני... רוצה 
   קנאה. - לי, והממתקים, והמוסיקה... נראה לי שאת מרגישה פשוט עשו ש

  אני? מקנאה? מה פתאום?אור: 
כן, את מקנאה וזה נורמלי. מותר להרגיש קנאה לפעמים. אבל צריך לדעת מה דור: 

לעשות כשמרגישים ככה, אחרת... את יכולה להיפגע מאוד וגם יכולה לפגוע 
  וזה בטח לא כדאי.  ,באחרים

   איך? אני?אור: 
  

  ?מה דעתכם? הקנאה פוגעתעצירה: 
  

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

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

  
  :מקרהדיון קצר על ה יתקיים בכיתה

חששה שמא היא ו מה חשה אור? מדוע? (היא חשה קנאה, כי נולדה לה אחות חדשה
  ).פחד טבעיזהו  – כל תשומת הלב תוסב עכשיו לתינוקת וישכחו ממנה

באירועים מחייהם את המליאה ים ישתפו תלמידהאם גם אתם חשתם פעם כך? (ה
  ).שלהם

  קנאה) - על הלוח שלט ייתלהאיך קוראים לרגש הזה? (
עו רעיונות: יציים תלמידה( איך אפשר לעזור לעצמנו כשאנו חשים רגש של קנאה?
  ).הדברים המיוחדים שלו נםלדבר על זה עם מישהו, לחשוב שבעצם לכל אחד יש

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

  הכול בעצמך. 
  

  , יחידנימליאה ) /דקות 30( פעיל סיפור - 1 הפעלה
ה הטבעית לחשוב יעיל המתאר את הנטיפ) 1 (נספחלקריאת סיפור  יעברוהתלמידים 

(הסיפור מבוסס על מדרש רבא לקהלת, המקור . ירוק יותר" כןשה"דשא של הש
של ציפור גדולה,  בובות אצבע נו התלמידיםכיכהכנה לסיפור י ).בדפי עיון למורה

   ).7וברת נספחים עמ' ופעמון (ח תוכי
להשלים  תלמידים יהיההעל ו ,במהלך הקראת הסיפור תעצור המורה מדי פעם

  הציפור, התוכי או הפעמון. -מי מתאים כאן  -בעזרת הרמת הבובה המתאימה 
  :דיון ומשוב

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

שהיא נמצאת  - מה לא ראתה לבנת כנף? (שתוכית הצבעונית נמצאת בתוך כלוב
  בשבי!)
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 ה אנחנו למדים מזה? (שלכל אחד ישנןנאה לבנת כנף בתוכית הצבעונית? מימדוע ק
נו, לא חלקלהסתכל מה טוב אצלנו ולשמוח ב עלינוהחסרונות שלו,  גםהמעלות שלו ו

  ) .להסתכל תמיד אצל השני
במשך מספר דקות בחוויות אישיות את המליאה ים ישתפו תלמידלאחר מכן, ה

  כדי להתחבר לנושא מנוקדת מבט אישית.  לפני הפעילות,
  מה הרגשתם אז? על מקרים שחשבתם שלשני טוב יותר. ספרו -
  מה עשיתם?  -
  ומה הוא עשה? ,החברהגיב איך  -

  
   משוב:

  ), 1 גדים (אביזרה המורה תתלה על הלוח כרזה עם משפטים /
  !לא נכוןאו  נכוןהתלמידים יתבקשו לומר 

  ַהִּקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ֶׁשַּבֵּלב ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו.  -
  ַהִּקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ֶׁשַּבֵּלב ְוֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו.  -
אָאָדם ַהָּׂשֵמַח ְּבמָ  -   ִרים. ֲאחֵ ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּנא ּבַ  ה ֶׁשֵּיׁש לֹו 
א ָׂשֵמַח  -   ֲאֵחִרים. ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּנא ּבַ  -ה ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבמָ ָאָדם ֶׁש
  ִקְנָאה ּפֹוַגַעת ֹקֶדם ֹּכל ְּבִמי ֶׁשְּמַקֵּנא, ְוהֹוֶרֶסת לֹו ֶאת ַהֲהָנָאה ַּבַחִּיים.  -
(התלמידים יכולים להשלים לפי ַהִּקְנָאה ִהיא ְּכמֹו _____________  -

  )הבנתם.
  
  

  יחידני ) /דקות 10ו הוא העשיר" (חלק: "השמח ב 2 הפעלה
  

   ו הוא העשיר!"חלקסיפור בציורים "השמח ב התלמידים יכינו
ולסדרם מחוברת הנספחים ורים יאההדביק את מדבקות התלמידים יתבקשו ל

במילים שלהם את הסיפור  ספרלו, ) 18 חוברת עבודה עמ'( לפי סדר הגיוני
בכיתות מבוססות המורה תאפשר לתלמידים לכתוב תחת  .איוריםשמאחורי ה

  יורים את הסיפור לפי הסדר.אה
שעת ארוחת עשר, דני ואורי יושבים ליד השולחן (תיאור הסיפור באיורים: 

ומוציאים את הפרוסות שלהם מהתיקים. דני פותח את הכריך שלו ומגלה שם 
יץ בפרוסה של חברו משהו שלא אוהב... מעווה את פרצופו... מאוכזב. דני מצ

אורי ומתגרה. זה נראה הרבה יותר טעים ממה שיש לו... אורי בודק גם  -לשולחן
הוא את תכולת פרוסתו ומעווה את פרצופו, גם הוא לא מרוצה ממה שיש לו! 
הילדים מגלים שהתבלבלו בתיקי האוכל. כל אחד לקח בטעות את של רעהו. 

  מסקנה: מה שיש לי הוא הכי טוב בשבילי!)
  

  
  , יחידנימליאה – )דקות 25( : הקנאה בתנ"ך והשלכותיה3 הפעלה
  הסיפורים / מליאה -א' שלב

תקריא את הסיפור על קין והבל  המורה. כיתההיוזמנו לקידמת שני תלמידים 
אותו עליו להגיד במקום  )2(אביזר  ותיתן לכל אחד מהתלמידים משפט

  המתאים. כנ"ל לגבי הסיפור על רחל ולאה.
  

  / יחידנידיון וכתיבה  -ב'  שלב
  

  : יתקיים דיון בכיתה –לאחר ההמחזות 
  האם הייתה קנאה בסיפור?   .א
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 בצורה ראויה או לא?  - בקנאהכיצד התמודדו   .ב
 לנהוג אחרת? היה כיצד ניתן  .ג

(חוברת התלמידים ישלימו בחוברת בתוך כך, טבלה על הלוח .  תערוךהמורה 
  .)19עבודה עמ' 

     
  
  

  ת סיכוםטבל - הקנאה בתנ"ך
   רחל ולאה  קין והבל  הסיפור

כיצד באה לידי ביטוי הקנאה 
  בסיפור?

איזה מי קינא במי ועל  :(תיאור קצר
  רקע)

  
  

  

  דרך ההתמודדות עם הקנאה:
  (חיובית/ שלילית)

  
  

  

  לעשות אחרת?היה מה אפשר 
  (הצעות התלמידים)

  
  

 

  
  יחידני ) /ותדק 10(: כתיבה יצירתית: "קנאת סופרים תרבה חכמה" 4 הפעלה

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

האמרה: "קנאת סופרים תרבה  העל הלוח ועלי )3 (אביזר כרזהלה המורה תת
  .) 'א, א"בבא בתרא דף כ מסכת( חכמה"
 )20" (חוברת עבודה עמ' סיפור הקשור לנושא של "קנאת סופרים תקריא המורה

  להמשיך אותו בעצמם. יהיההילדים ועל 
  

  מליאה/  )דקות 5( הפעלת סיום: סיכום הנושא
  אור ודור נפגשים שוב. 

  דור: נו, עברו כמה ימים. איך התינוקת? התרגלת קצת?
היא. קוראים לה ליאורה. כי  אור: אוי, שלא תשאל... (כולה קורנת) איזו מתוקה

אמא שלי אמרה שאני הבאתי להם כ"כ הרבה אור והיא רוצה שתהיה עוד ילדה 
  מאירה כמוני... 

  דור: איזה יופי. את רואה שלא שכחו אותך בכלל?
אור: לא. ממש להיפך. אמא אומרת שבלעדיי היא לא הייתה מסתדרת. אני 

הקטנה שלה. זאת חוויה  עוזרת לה לרחוץ את התינוקת כל ערב באמבטיה
לאיך מדהימה. היא כזאת קטנטנה ומתוקה. אבא שלי אומר שהיא ממש דומה 

  .כשהייתי קטנה. כמו שתי טיפות מים.. שנראיתי
  קרני אור...שתי דור: מים? חשבתי כמו 

  אור: אמא גם קנתה לי מתנה, סט חדש של מכשירי כתיבה תואמים. 
עם מתנה כזאת... לעשות הייתה יודעת מה דור: איזה כיף לך! התינוקת בטח לא 

  צוחקים)שניהם (
הסתדר. באמת לא הייתה לי סיבה לקנא בה.  להכל. איך ש- אור: הו, תודה לא

שלו. אני גדולה ולא הייתי רוצה לחזור ולהיות תינוקת עכשיו. והמעמד כל אחד 
... , וליאורה התינוקתומדליקיםיש לי בית ספר, חברים ומכשירי כתיבה חדשים 

  רק עכשיו מתחילה את החיים שלה.
  תמיד ירגיש עשיר. -  וחלקדור: זהו. מי ששמח ב

  אור: עשיר ומאושר!
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  הכנה ואביזרים:
 קנאהכרזה עם הגדים בנושא  .1
  ַהִּקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ֶׁשַּבֵּלב ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו.  -
  ִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו. ַהִּקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ֶׁשַּבֵּלב ְוֶאְפָׁשר לְ  -
אָאָדם ַהָּׂשֵמַח ְּבמָ  -   ֲאֵחִרים. ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּנא ּבַ  ה ֶׁשֵּיׁש לֹו 
א ָׂשֵמַח  -   ֲאֵחִרים. ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּנא ּבַ  -ה ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבמָ ָאָדם ֶׁש
  ֶאת ַהֲהָנָאה ַּבַחִּיים.  ִקְנָאה ּפֹוַגַעת ֹקֶדם ֹּכל ְּבִמי ֶׁשְּמַקֵּנא, ְוהֹוֶרֶסת לוֹ  -

 ַהִּקְנָאה ִהיא ְּכמֹו _____________ 
  
 להצגה  משפטיםרטיסי כ .2

  :1 לסיפור
  ָרֵחל: "הֹוי ַּבֲעִלי! ָאָּנא, ִהְתַּפֵּלל ִּבְׁשִביִלי ֶׁשֶאְזֶּכה סֹוף סֹוף ְלֶיֶלד ִמֶּׁשִּלי!"

? ַמָּצֵב ַהָּק  ה אּוַכל ֹוֵאב ַּגם ִלי, ַא מָ ֶׁשה ּכַיֲעֹקב: "ֵאי אּוַכל ַלֲעֹזר ָל
  ." ַּיֲעִניק ָל ֶיֶלד ִמֶּׁשּלָ ׁשֶ  ה'ְלהֹוִעיל? ִהְתַּפְּלִלי ּוַבְּקִׁשי מֵ 

  :2 לסיפור
ַעל ֶׁשֵּבֵר אֹוִתי. ֶאַּקח ַּכָּמה ְּכָבִׂשים  לה'ֶהֶבל: ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּגיׁש ַמָּתָנה 
   ְוִעִּזים ֻמְבָחרֹות ֲעבּור ַהִּמְנָחה.

א ָיֹכול ִלְסֹּבל ֶאת ֶזה ׁשֶ  ִקֵּבל ֶאת ַמְּתָנתֹו ֶׁשל ָאִחי. ֲאִני ָּכל ָּכ  ה'ַקִין: ֲאִני 
  ְמַקֵּנא ּבֹו. ָּבא ִלי ַלֲהֹרג אֹותֹו! 

  
  )א ַּדף כ"א, א'ָר ְת ֶּסֶכת ָּבָבא ּבַ מַ ("ִקְנַאת סֹוְפִרים ַּתְרֶּבה ָחְכָמה" . כרזה: 3
  

  נספחים 
  
  

  1  נספח
 הסיפור

הייתה ציפור גדולה ויפה מאוד. כולה לבנה ועל כנפיה קוים עדינים של  כנף-בנתל
כשהייתה עפה, היו  .כחול וכסף. כל הציפורים חשבו שהיא ציפור מיוחדת במינה

ויוצרות מראה  ניפה גדולה של משי על תכלת השמים,נפרשות כמו מ כנפיה הגדולות
  מרהיב.

הרים את האצבע עם הבובה של ים מתבקשים לל___________ (פה התלמיד
היה לה אופי נוח ונעים וציפורים  היו חברים רבים בין הציפורים.הציפור הגדולה) 

אפשר לומר ש__________ הייתה  ,רבות היו שמחות לבלות בחברתה. באופן כללי
  ה. חלקציפור שמחה ב

שלבה טוב כבוקר אחד התעופפה ____________ כהרגלה בשמי התכלת היפים 
שטו יה. כמה אהבה להתעופף חופשייה בשמים הגדולים. עננים לבנים ורכים קעלי

  את השמים והשמש החמה שלחה קרני אור אל העולם. 
"צוויץ צוויץ, צוויץ צוויץ" נשמע לפתע קול עדין, לא מוכר, כמו קול של 

  _________(פעמון). 
  ____ ."מי זה מצייץ כאן? מאיפה הקול הזה בא?" שאלה את עצמה _______

  אבל לא קיבלה תשובה. 
הנה לאחר  ___________ הייתה בטוחה שהיא דמיינה את הציוץ הנעים הזה, אבל

צוויץ" כמו קול של שוב נשמע הקול העדין הזה "צויץ צוויץ, צוויץ  רגעים כמה
   ________ עדין.

לבנת כנף התקרבה, האטה את מעופה, והנה היא רואה מרחוק בית קטן עשוי כולו 
ים של כסף. לבנת כנף מעולם לא ראתה בית כזה לפני כן. הסקרנות שלה החלה פס
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לבעור. כשהתקרבה אל הבית הקטן העשוי כולו פסי כסף, הבחינה ________ 
  בציפור צבעונית מיוחדת במינה. 

  "מי את?" שאלה ________ את הציפור שישבה בבית הקטן. 
ה בקול שמזכיר __________ , ענתה הציפור הקטנ"תוכית הצבעוניתה"אני... 

  עדין.
קראה ___________ אל הציפור שישבה בבית  "איזה שם מעניין יש לך! ,וואו"

  הקטן. 
נוצותייך מלאות צבעים ססגוניים, אדום, ירוק וכתום ואפילו נוצות סגולות יש לך! "

יו לי כנפיים אף פעם לא ראיתי ציפור כמוך, מלאה בצבעים יפים. הלוואי שה
  ות כל כך... "צבעוני

  מבטה לרצפה ושתקה. ___________ השפילה אך להפתעתה
, המשיכה ______ללהג ולפטפט, שהיא נוגעת בכנפיה בבית הקטן העשוי כולו "הוי"

  פסי כסף דקיקים. 
"וכמה יפה הוא ביתך! כולו עשוי פסי כסף דקיקים. ממש כמו ארמון הוא נראה! 

ריכה למצוא כל ערב פינה קטנה על אחד הלוואי והיה לי בית זה... לא הייתי צ
  "העצים שבדרכי...

  ושוב, השפילה __________ את עיניה. ושתקה.
כשהביטה לתוך ני לא מאמינה, קראה ___________ "ומה זה , מה יש לך פה? א

  הבית הקטן של הציפור הססגונית. יש לך צלחת עם אוכל מוכן? איזה כיף לך!
וב מגורלי. אני צריכה לעוף כל יום ולחפש לי את "הו, כמה מאושרת את! גורלך ט

לפעמים היום יפה והשמש זורחת, והתולעים  מזוני בעצמי. המשיכה __________,
מתחבאים  להכהקטנות יוצאות אל האוויר, ואז קל לי ללכוד אותן. אך כשקר ו

 בבתיהם, גם התולעים הקטנטנות אינן יוצאות, ואז אני צריכה לעוף זמן רב כל כך,
עד שאני מוצאת מזון לעצמי. והנה אצלך... המזון מוכן ומזומן כולו נקי וערוך 

הלוואי והייתי יכולה  לפנייך בצלחת. אילו חיים טובים יש לך! כמה טוב הוא גורלך!
קראה __________ כשהיא מביטה שוב ושוב בציפור היפה  "להיות במקומך!

  סף. שישבה לה בבית הקטן שכולו סורגים סורגים של כ
כית הצבעונית) ואמרה בקול הדומה לקול ואז פתחה את פיה __________ (ת

  ________ (פעמון) אך היה בו כאב רב:
  "הוי, ציפור גדולה ולבנה, טיפשונת שכמותך, האינך רואה? אינך מבינה?
  אמנם מזון יש לי מוכן לפני, ואפילו ביתי עשוי פסי כסף נוצצים. אולם...

שבויה בכלוב! כלוב שאין דרך לצאת ממנו! וכל רצוני הוא איך לא ראית? ואני 
ת מזוני... מוכנה אנכי להתעופף חופשייה כמוך בשמי התכלת ולהשיג לעצמי א

ולהתייגע, העיקר שאזכה להיות כאחיותיי הציפורים חופשייה  לעבוד קשה
  ומאושרת...

ך מדוע את מסתכלת רק על מה שטוב אצלי ולא בודקת כמה טוב הוא גורל"
  שלך...!"

  (לבנת כנף) ושתקה.  _________ אשהאו אז השפילה ר
ר שכא והתעופפה אל שמי התכלת הזכים, הרימה רגליה הדקות כמה רגעיםלאחר 

בלבה מתרוננים קולות כמו קול __________ (פעמון) עדין. עתה הרגישה מאושרת, 
  ה.חלקשמחה ב

  
  מקור המדרש לסיפור:

  עוף אחר ועמד על גבו.  עוף אחד היה חבוש בכלוב ובא"
  אמר לו: אשריך שמזונותיך מצויים לך. 

  אמר לו: ביש גדא, 
  )קהלת רבה י"א( אתה מסתכל! ןבמזונותי אתה מסתכל, ובמצודתי אי
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   סיפורים להקראה -  2 נספח
  

  : רחל ולאה1 סיפור
רחל ישבה באוהלה, עצובה ובודדה. קולות הילדים מבחוץ נשמעו לה מתוקים 

הייתה עקרה, לא היו לה  ,מאי פעם. רחל, אחת מארבע האמהות שלנווכואבים 
ילדים. לא הועילו לה עושרה וכבודה. גם לא אהבתו ומסירותו של בעלה יעקב. 

  ילד משלה! - היא רצתה את הדבר המתוק מכל
כבר היו ששה ילדים!  וך נשמעו צהלות שמחה, ללאה אחותהמן האוהל הסמ

ל הרגישה כאב המפלח את לבה. היא ניגשה וכמה הם מילאו את עולמה. רח
  ליעקב ובכתה לפניו:

  "הוי אנא, שאזכה סוף סוף לילד משלי!"
לילדים משלה, והיא? מה יהיה  רחל הרגישה קנאה וכאב, הנה זכתה אחותה

  עליה?
התפללה  היא, לא פגעה רחל באחותה בשום צורה שהיא. להכאך למרות 

זכתה רחל! לבסוף נולדו לה שני בנים  וחיכתה כל השנים שיהיה לה ילד. ואכן
  יוסף ובנימין.

   
  

  : קין והבל2 סיפור
  של אדם הראשון.  והיו, הילדים הראשונים בעולם: קין והבל. בניהם אחים  שני

 כל אחד גדל והלך לעבוד בתחום המעניין והמתאים עבורו. קין היה עובד אדמה
ה שיראה פרי בעמלו, ויצליח רועה צאן. כל אחד מהם קיוו - חקלאי, ואילו הבל -

  בעבודתו.
  אמר: , הואכשגדלו הכבשים והעיזים במרעה של הבל

י. אקח כמה כבשים ועזים על שבירך אות אלגיש מתנה לאני רוצה לה -
  מובחרות עבור המנחה.

 קין חשב כך. כשצמחו הפירות הראשונים באדמתו החליט להגיש מהם מנחהגם 
  מתנה לאל שבירך אותו.  -

  מהטובים שבצאנו והגיש מנחה לה'. לקח הבל
  , והגיש מהם מנחה. םטובישאינם לעומתו, בחר קין מהפירות 

  לא פנה. -ואל מנחתו של קין ה' פנה אל מנחתו של הבל וקיבל אותה. 
  אחיו מתוך זעם וקנאה. הבל הרג את קין הרגיש כעס וקנאה קשים מאוד, ו

רות שיכלו לצאת ממנו. זה לא רק את אחיו אלא את כל הילדים והדוהרג  קין
  ...מעשה קשה מאודהיה 
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  נלך בעקבות ארבע אמהות 23 יחידה

  מטרות:

  מן של האמהות בזהות הלאומית של העם;הבנת מקו -

ויישומה בחיי  מארבע האמהות, הכרת תכונה חברתית מאפיינת של כל אם -

 התלמידים.

  

  מליאה ) /דקות 15( פתיחה:
  

  אור ודור מדקלמים חידה:
  מי נותן לי את הכוח       

  כאן לגדול ולצמוח,       
  מי עוזר לי בחיים        
  ומראה לי הדרכים?        

  
  אבא ואמא שלנו.ההורים. התשובה: 

  .סבא וסבתאשיחה בנושא: מי נתן לאבא ואמא שלנו את הכוח? תתפתח 
  ? אבותיהם ואימותיהם.את כוחם ומי נתן להם

  ?של עמנו םאב והאיו המי ה
   

   יחידני
 - אותיות  26שם יהיו בצבע שונה. ( כל תלמיד יקבל כרטיס של אות. אותיות של כל

  )1 אביזר
  ירוק - אברהם

  צהוב –שרה 
  אדום –יצחק 
  לבן -רבקה 
  תכלת -יעקב
  ורוד –רחל 
  כחול –לאה 

  
. כיתההמורה תקרא לתלמידים שבידם האותיות של אברהם ושרה לגשת לקדמת ה

ייחדים כל דמות (כל "הירוקים" ו"הצהובים" לגשת). עזר בצבעים שמיהיא ת
ה"ירוקים" ו"הצהובים" ניגשים כשפניהם לכיתה, ואוחזים את האות (לכל תלמיד 

  רואים. הם שניתן להרכיב מהאותיות ש השמותהתלמידים לנחש את על אות אחת). 
  שרה  שלב א: אברהם
  רבקה שלב ב': יצחק

  שלב ג': יעקב לאה רחל
  

  או תדביק את המילים שהתקבלו. ורה תכתובעל הלוח, המ
  תלמידים, ניתן לחלק כמה כרטיסים לאחד. 26-אם יש פחות מהערה: 

העברי  יהלאחר שהמורה תכתוב את הזוגות לפי הסדר היא תסביר שאברהם ה
  ויעקב היה בנו של יצחק ונכדו של אברהם. ,היה אביו של יצחקהוא הראשון ו

  
  מליאה, קבוצות ) /דקות 45( ומהלומדים מאמהות הא - 1 הפעלה

המורה תכתוב על הלוח "אמא" ותשאל את התלמידים אילו אסוציאציות עולות 
  ).?ממילה זו (מה מזכירה לכם המילה "אמא"
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  .(פעולות, רגשות וכד') טריונים שייבחרוילפי הקריש למיין תשובות התלמידים את 
  

  קבוצות
  ג את אחת מארבע האמהות.לארבע קבוצות. כל קבוצה תייצ הכיתה תתחלק
  / הכנסת אורחים קבוצה א': שרה
  / חסד קבוצה ב' : רבקה

  קבוצה ג': רחל / דואגת לבניה
  / יודעת להודות על הדברים הטובים קבוצה ד': לאה

  שלב א':
  )2 . (אביזרוויהיה עליה להרכיב איור מתאיםכל קבוצה תקבל פאזל עם 

תסביר את הפסוקים. חברי ו ח,תלה את הפאזלים לפי הסדר על הלוהמורה ת
. )1 הקבוצה יתארו את מה שהם רואים בתמונה והמורה תרחיב את הסיפור (נספח

  .)22חוברת עבודה עמ' התלמידים יתאימו בין התמונה לאם ולתכונה (
  שלב ב' 

חוברת ( יצד היא יכולה ללכת בדרכי האמהותכל קבוצה תכתוב בחוברת העבודה כ
  .)23עבודה עמ' 

  שלב ג'
התכונה של האם אותה היא מייצגת לפי  הצגה קטנה אודותכל קבוצה תכין 

  המשימה שבחוברת.
  שלב ד'

  הצגת התוצרים:
 חברי הקבוצות יציגו לפני המליאה את ההצגות שהכינו.

  
  יחידני ) /דקות 30( יצירה/ באוהל האמהות  - 2 הפעלה

האמהות.  מיוחד שהיה משותף לכל דברישנו מדרש המספר על : המורה תספר
  היו שלושה דברים מופלאים: ים שלהןבאוהל
o עמד מעל האוהל ענן מיוחד.  
o נר דלק מערב שבת לערב שבת. 
o הייתה נעשית עיסה תפוחה ממעט קמח.  

המתאימים  מדבקות איוריםהתלמידים ייצרו את אוהל האמהות. על צידיו ידביקו 
  .)24, 8(חוברת נספחים עמ'  ויקשטולאמהות 

  
  הכנה ואביזרים

 .שיעור את האותיותה לפנישל שמות האבות והאמהות. המורה תגזור . כרטיסים 1
  ָרֵחל , ַיֲעֹקב, ִרְבָקה, ִיְצָחק, ָׂשָרה, ַאְבָרָהם

   :ארבעה פאזלים .2
o " לּוִׁשי שרה מכינה בצק באוהל ושלושת המלאכים תחת העץ אוכלים. כיתוב

  " (בראשית י"ח)ַוֲעִׂשי ֻעגֹות
o ְׁשֵתה . ַמִים-ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט"כיתוב:  .והגמלים רבקה משקה את אליעזר

  (בראשית כ"ד) ..".ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב.. .ֲאֹדִני
o ל"א ..." (ירמיהוָּבֶניהָ - ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ...קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע"כיתוב:  .קבר רחל(  
o ה ְׁשמֹו ְיהּוָדהֵּכן ָקְרָא- ַעלה'  אֹוֶדה ֶאת" . כיתוב:לאה יושבת עם תינוק."... 

  (בראשית כ"ט)
  

  . חוברת נספחים3
  . חוברת עבודה4

  
  נספחים
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  1 נספח
  מידע על ארבע האמהות

  שרה:
שרה נדדה עם אברהם ממקום למקום. יש הרבה מה לספר על אישיותה 
א והמיוחדת המקרינה טוב לב חכמה ומסירות. אחד הדברים שמציג הציור ה

אוהלם פתוח בפני כל עוברי  קום שבו חנו היהרה לאורחים. בכל מיחסה של ש
של אברהם  באוהלםל בברכה מי שהיה מעוניין ידע שהוא יתקבכל האורח. 

  ושרה. שרה קיבלה את האורחים בשמחה והכינה בשבילם מטעמים. 
  

  :רבקה
שה ליצחק, בנו ילעיר הולדתו כדי למצוא אעבדו אברהם שלח שליח את אליעזר 

כיצד אמצא נערה הראויה להיות אשתו של  :ר וחשבשל אברהם. התלבט אליעז
יצחק? ואז עלה בדעתו רעיון: אכנס לפתח העיר ואעמוד עם גמליי ליד באר 

כדה, למרות ששאיבת המים להמים. נערה שתסכים לתת לי מן המים ששאבה 
ק. ראה אליעזר את היא קשה, היא בעלת לב טוב וראויה להיות כלתו של יצח

ברצון רב אתן לך  . ענתה לו רבקה:השקיני נא מעט מים"": רבקה ופנה אליה
וגם לגמליך לשתות. והיא בחריצות ובשמחה שאבה מים רבים גם לו וגם 

ללא שהתבקשה  ,לגמליו. התפעל אליעזר מטוב ליבה של רבקה שיזמה להשקות
סיפר לה על מטרת ים שצורכים כמויות רבות של מים. אליעזר את הגמל ,אפילו

  הסכימה להינשא ליצחק. ,שהייתה קרובת משפחתו של יצחק ,בואו. רבקה
. מסיפורי התנ"ך נראית בלבד (תכונותיה של רבקה לא הסתכמו בטוב לב

  .)שיותה של רבקה בולטת בצניעות בחכמה ובמסירותיא
   

  לאה
ואף היא התחתנה עם יעקב. באותה התקופה  ,לאה הייתה אחותה של רחל

שמחה שזכתה להיות אשתו של יעקב מקובל היה לשאת כמה נשים. לאה 
רבתה  ,והודתה על כך לה'. כאשר נולדו לה ילדים לאחר תקופה של צפייה

יהודה לדוגמה, והיא ביטאה את הכרת תודתה בשמות שהעניקה להם:  ,שמחתה
  נקרא כך על שם ההודיה של לאה על הולדתו.

  
  רחל

ייתה אשתו של ל אמנו. רחל הניצב לו קברה של רח ,על אם הדרך ,בבית לחם
הצטיינה רחל מעלות רבות וביניהן ההתחשבות  יעקב. במקרא מסופר כיצד
  בזולת ומסירותה למשפחתה.

דתה את בנה השני בנימין. היא נקברה על אם הדרך לבדה ירחל נפטרה בעת ל
(ולא בקבר שבו קבורים כל אבות האומה במערת המכפלה) כפי שמסביר 

צד? כאשר גורשו בני ישראל מארצם ע"י כדי להיות עזר לבניה. כי ,המדרש
קשו ממנה שתעורר יעברו שבורים ליד קברה של רחל ובכו וב ית,בבלהאומה ה

 "קול ברמה נשמע..." :אומר הפסוק בתנ"ך על מעמד זהעליהם רחמים. ו
ומבקשת שיציל אותם בזכות מסירותה  ) רחל מתפללת לה' על בניה,ל"א (ירמיהו

ומבטיח לה רחל ענות לתפילתה של יהר להוהתחשבותה במשפחתה. ה' ממ
שבקרוב הוא ישיב את בני ישראל חזרה לארץ. ואכן, כעבור שבעים שנה יכלו בני 

 ישראל לחזור ולבנות את בית המקדש השני בארץ ישראל.
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  יום הולדת צמחנו בשנה! ,הופ 24 יחידה
 מטרות:  

   .אישיתצמיחה לעמידה על המשמעות של יום ההולדת כביטוי . 1

   

 :מהלך השיעור  

  
  מליאה ) /דקות 10( בית הבובות -פתיחה 

  

  דור (מנסה להעיר את אור. אור ישנה):

  בוקר טוב! איזה יום נפלא!

  את כל כך גדולה!

  מי לא יודע, מי לא יזכור!

  יש לך היום יום הולדת, אור!

  (מתרוממת בקפיצה): היום הגיעה החגיגה הגדולה! אור

  המון הפתעות! חלקאקבל מתנות! ו... א

  ועוגות! נאכל יחד ממתקים

  אשתעשע במשחקים! נשיר זמירות!

  אתרומם על הכיסא אל על...

  (עוצרת פתאום)

  ו... בסוף הכול יעבור. חבל!

  אז, מה זה שווה בכלל?

  : מה קרה לך? איך את מגיבה?דור

  יום הולדת אינו יום של אכזבה!

  יום הולדת הוא יום שמחה,

  יום של אושר וברכה.

  ביום ההולדת, ארצה לחוש גדולה וחשובה אור:

  ו...כן! שכולם יראו כמה אני טובה!

  את יום הולדתי, איש לא ישכח!

  הוא יהיה מיוחד כל כך!
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  חלומות ושאיפות -יום הולדת 

  נושא יום הולדת.בבכיתה תפתח דיון י
  אתם חוגגים יום הולדת?כיצד  -
  איך אתם מרגישים ביום ההולדת? -

  ביום ההולדת? מדוע שמחים
  מה ילדים מצפים ביום הולדתם?

  כיצד מתכוננים אצלכם לחוג את יום ההולדת?
תלמוד ( "מזלו של האדם גובר"בתלמוד כתוב כי ביום ההולדת  המורה תסביר:

את  אדםטוב פנימי. ביום ההולדת שלו, אוסף ה יש אדםבתוך כל . )ירושלמי
  לצמוח עוד.ולהמשיך  וסףנמקבל כוח , והמעשים הטובים שצבר במשך השנה

   .ואחרילשפיע גם מ –שיפור אישי יום הולדת המנוצל ל
  התלמידים יעלו החלטות טובות לשיפור שניתן לקבל ביום ההולדת.

  על איזה יום הולדת מיוחד חולמת אור? :יוצגו שאלותבפני התלמידים 
  כיצד יכולה אור לציין יום הולדת מיוחד, יום שיהיה חשוב באמת?

  על הלוח.ייכתבו השונות התלמידים ות התשוב
  

  דקות) 30חגיגה מיוחדת של יום הולדת ( - 1 הפעלה
  א': סיפור / מליאה שלב

  )1 (נספח בפני התלמידים."חוגגים יום הולדת לטל" המורה תקריא את הסיפור  
  דיון:בעקבות הסיפור יתפתח 

את המסיבה  (הילדים שארגנו וכיצד? ,. עבור מיצמיחהל בסיס המסיבה הייתה
צמחו והצליחו להרגיש את הזולת ולהתחשב בו. טל עצמה גם צמחה בכך שהיא 

  .להיות רגישה כלפי הזולת בלה על עצמה החלטה טובהיק
  

   / מליאה מה קורה ביום ההולדת? הפעלה עם בלוניםב':  שלב
ששה בלונים. בכל בלון מסתתר פתק ובו כמה מילים (המורה תכתוב חלק תהמורה 
. )1 תכניס לתוך הבלונים לפני ניפוחם) (אביזרו "ממו"לים על דפי את המי

  התלמידים יפוצצו את הבלונים ויגלו את משמעות המושג יום הולדת.
מוקדש , יום ההולדת המשפט שהתקבל מצירופם של ששת הפתקים: יוצגעל הלוח 

  .עוד מעשים טובים ולהוסיףלהמשיך  כוח נותןו מעשים טובים לחשיבה על
  

  / יחידניחוברת עבודהג': אור גדלה...  שלב
  נראית אור כשהיא עומדת על כסא יום הולדת. חוברתב

  . )9(חוברת נספחים עמ'  התלמידים יגזרו את דמות אור הגדולה
לדמות מצורפים סימני קיפול. התלמידים יקפלו ויצרו מעין "אקורדיון", ובכל 

קו אותה בחוברת במקום קיפול יירשם מעשה טוב שעשתה אור. בסיום הם ידבי
  .)25 (חוברת עבודה עמ' המתאים

  
  יחידני, מליאה ) /דקות 50חוגגים מסיבת יום הולדת ל... אור! ( 2 הפעלה
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  הכנהא'  שלב
  התלמידים יערכו את הכיתה לפעילות המיוחדת.

  .)2 (אביזרזת יום הולדת שמח שיכינו התלמידים בכרו כדאי לקשט בבלונים
  , כשבמרכזו יום ההולדת.)3 אביזרהתלמידים למשחק (לאחר העריכה, ישבו 

  
  ב': חגיגה ומשחק / מליאה שלב

  מהלך המשחק:
 אישית.המסורת נותנת דרכים לחגוג יום הולדת שיבטא צמיחה המורה תסביר: 

 ,תשאל את התלמידים, מהם המנהגים המיוחדים שהיו ביום ההולדת של טל היא
המורה תציג המסורת. לאחר משוב קצר, שחגגה בצרפת את יום הולדתה לפי רוח 

את לוח המשחק: גלגל ובו מחוג, הגלגל מכיל תמונות של סמלי יום הולדת בעלי 
נוהגים שפעילויות שונות  ל המשחק ישנןהמורה תסביר שבגלגמשמעות יהודית. 

   רוח המסורת.ל ן קשורותחלקביום ההולדת.  לעשות
  יבצעו יחד את הפעילות המתאימה.בכל פעם, תסובב המורה את החץ, והתלמידים 

  הפעילויות:
  מבקשים שנהיה בריאים ויהיה לנו טוב.  – בקשה. 1
ה תביא לשיעור המורלצורך כך  תרומה או עזרה למי שצריך.נותנים  – נתינה. 2

  כל תלמיד ייתן מטבע לקופת הצדקה.ו מטבעות וקופת צדקה,
תזכיר מעשים טובים  מחליטים החלטה טובה לעתיד. המורה –. החלטה טובה 3

  טובה?ר על התנהגות שנעשו בכיתה, ותשאל: מי יכול להשתדל שגם בעתיד ישמו
פנינו אתגר חדש, בכשאנו מכריזים בפני החברים על הרצון שלנו להשתפר, ומציבים 

  קל לנו יותר לשמור על ההחלטה הטובה שלנו לאורך זמן.
  ותעודד הכרזה על החלטה.המורה תשאל אילו החלטות טובות אפשר לקבל בכיתה, 

מברכים את בעל יום ההולדת. כל אחד יאחל לאור ברכה מיוחדת  –. איחולים 4
  ליום הולדתה. 

התלמידים יתכבדו בחטיפים לכבוד המסיבה וישחקו  –. ממתקים ומשחקים 5
במשחקי בלונים במעגל. בכל פעם שמוסרים בלון, יש לומר מחמאה לתלמיד שקיבל 

את הבלון. יש להשתדל שלא להפיל את הבלון על הרצפה. במהלך הפעילות יש 
  להדגיש את המעלה המיוחדת של כל אחד מהמשתתפים. 

   מתנות לתלמידים. חלקהמורה ת –. מתנות 6
  שירי יום הולדת ל...אור! שרים –. שירה 7
  
   

  
  
  

 :הכנה ואביזרים  

(המורה תכתוב את המילים על  כל קבוצת מילים ממוספרת, נמצאת בבלון שונה.. 1
  ).ותכניס לתוך הבלונים לפני ניפוחם "ממו"דפי 

 יֹום ַהֻהֶּלֶדת  

  ֻמְקָּדׁש ַלֲחִׁשיָבה ַעל  
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  ים טֹוִביםַמֲעִׂש  

 ֹּכַח  ְונֹוֵתן  

  ּוְלהֹוִסיףְלַהְמִׁשי   

 ֹוד ַמֲעִׂשים טֹוִביםע  
  

 :אביזרים למסיבת יום הולדת.2
, (המורה תביא) מטבעות, כרזת יום הולדת שמחבריסטול ריק לבלונים,  20

  מתנה סמלית לכל המשתתפים., (המורה תביא) קופת צדקה
  
, חלקים. בכל חלקייד. הלוח מחולק לשבעה . לוח משחק גדול במיוחד, עליו מחוג נ3

  תמונה שונה, ומתחתיה כותרת:
  איורה  הכותרת 

o  ילד עם ידיים ופנים כלפי מעלה   ַּבָּקָׁשה  

o קופת צדקה  ְנִתיָנה  

o ילד עומד ומדבר בפני כיתה   ַהְחָלָטה טֹוָבה  

o ילד לוחץ את יד חברו  ִאחּוִלים  

o בלונים וממתקים  ַמְמָּתִקים ּוִמְׂשָחִקים  

o  ַתמונת מתנה ארוזה  ָּתנֹותמ   

o תווים  ִׁשיָרה  
  
 חוברת נספחים.4
 חוברת עבודה.5

  

 :נספחים  

  
  "חוגגים יום הולדת לטל"  -  1 נספח

  
בבוקר אביבי אחד, נפתחה דלת הכיתה שלנו. בפתח עמד המנהל, ולצידו תלמידה 

  ג'ינג'ית ומנומשת, מחייכת חיוך מבויש ומבטה מושפל.
  הל, "זוהי תלמידה חדשה בכיתה, עולה חדשה מצרפת". "הכירו את טל!" אמר המנ

המורה סימנה בידה לטל לשבת במקום הפנוי, על ידי. הכול הביטו בה בשקט, 
כשהיא נושאת על כתפיה את הילקוט הורוד, בעל הפרפרים הזוהרים. טל התיישבה 

   בדממה במקום.
סיפרנו לה על  בהפסקה, כולנו כיתרנו את טל. שמחנו להכיר את התלמידה החדשה.

האולר שנמצא בחצר בית הספר, על החבורה שלנו, ואפילו על המורה שלנו, שהיא 
  לפעמים לא נותנת שיעורי בית בכלל!

טל האזינה לנו בשקט. נראה היה כי איננה פטפטנית. ואולי קשה לה עם השפה. לא 
  ידעתי. לאט לאט, הלכו התלמידים הסקרנים ופנו למשחקיהם.
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לאחר שהכרנו את טל, נראתה טל בודדה ועצובה. בסוף יום  יום אחד, כחודש
הלימודים, הבטתי בפניה של טל וראיתי כי היא נראית מוטרדת במיוחד. "תוכלי 

  לספר לי מה קרה"? שאלתי אותה.
וענתה בשקט: "ביום שני הקרוב, יש לי יום הולדת. בצרפת, היו  טל הביטה בפני

רים יחד, שותים כוסית מיץ ענבים מתאספים כל החברים למסיבה מיוחדת, ש
"לחיים!" ומברכים את בעלת יום ההולדת ומאחלים לה שתצליח בשנה החדשה. 

  ואני, חדשה בכיתה, ומרגישה זרה ומנוכרת. מי בכלל יבוא ליום הולדת שלי?"
דמעה נשרה במורד הלחי שלה. אחריה דמעה ועוד דמעה. "אני כל כך מתגעגעת 

ה טל, ומחתה את הדמעות. באותו הרגע, נולדה בי לצרפת, לחברים שלי!" אמר
  החלטה! 

יום הולדת הוא יום שמח ומיוחד! גם השנה יהיה לטל, החברה החדשה, יום הולדת 
  חגיגי ומיוחד כמידי שנה. 

"את צודקת!" אמרתי לטל. "לא נעים לך להיות בלי החברים מצרפת. אבל אם 
   נרצה, יכולה להיות לך מסיבה שעליה לא חלמת!"

  טל הביטה בי כלא מאמינה. "באמת?" שאלה. "בכיתה החדשה? הלוואי!" 
  "כבר מאוחר! אני צריכה להזדרז ולהגיע הביתה!" אמרתי לטל, והשיחה הסתיימה.
למחרת, אספתי את כל החבורה שלנו בחצר, מאחורי הצריף הירוק. "נחשו למי יש 

שהכנתי, תדעו הכול"  יום הולדת?" הכרזתי. נפלה דממה. "אם תפענחו את המגילה
אמרתי, והוצאתי בזריזות את פלקט הנייר, עליו עמלתי כל אחר הצהרים. חילקתי 

  לחבורה טושים, וכולם ניסו לפענח את החידה.
  לאחר דקות, עמדה והכריזה כל החבורה שלנו את מילות כתב החידה:

  תראו איך משנה לשנה היא גדלה,
  נהיית יותר טובה ומועילה,

  אוספת את כל המעשים הטובים, ביום ההולדת
  שמחה בהם, ומקבלת כוחות חדשים:

  כוח לחיות ולשמוח,
  כוח עוד לצמוח.

  ביום ההולדת נחגוג ביחד,
  לכולנו יהיה המון נחת!

  "מה זה קשור אלינו?" שאל שי. 
"פשוט מאוד!" עניתי. "בשבוע הבא יחול יום ההולדת של טל, העולה החדשה 

ח במיוחד? נבוא ליום ההולדת טל, שרגילה לכזו מצרפת! רוצים לעשות לה שמ
  פשוט תשמח מאוד!" הצלצול קטע את דברי, רצתי לכיתה. והיא מסיבה, 

 א של טל, קיבלה את פנינו בלבביות.ביום שני, הגיעה כל החבורה לביתה של טל. אמ
היא קראה: "כל כך הרבה חברים יש לך! יופי, טל!" ישבנו סביב השולחן והתכבדנו. 

  ברכות. רכנו אותה ביבו לטל המון שירים ושרנ
מסיבת יום הולדת כמו שהיא לחגוג שהיא רוצה  לנו טל באמצע המסיבה אמרה

  בצרפת. חגגה 
ינים על החשיבות של יום ההולדת כפי שהדבר מוסבר יהיא הסבירה לנו דברים מענ

ד חילקה לכל אח ,במסורת היהודית. אחר כך היא העבירה בינינו קופה של צדקה
את הכסף  חלקדאג למאיתנו מטבע וביקשה שנתרום את המטבעות לקופה והיא ת
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יני . היא ארגנה תחרות שירים וכל מכדי לשמח אותם ,אמצעים אנשים שאין להםל
  משחקים משעשעים.

  "כך חגגת בצרפת יום הולדת?" שאלה רינה. 
נו הרגשה "כן, כך הרגשתי שיום ההולדת יותר מיוחד." האמת היא שגם אנחנו הרגש

   מיוחדת מאוד.
לינו ועל יהחברות שג בסוף המסיבה קמה טל בהתרגשות. היא הודתה לנו על

ביום ההולדת , "הוסיפה רגנו לכבודה. "אתם היודעים" היאהמסיבה המקסימה שא
 רוצה לקבל החלטה לא רוצה שהוא ייגמר סתם כך. אניח ואני והרבה כ קיבלתישלי 

אתם נתתם לי רעיון  י שייגמר יום ההולדת...משך גם אחריתש טובה על עשייה
  להחלטה טובה. אם אראה חבר עצוב לא אתעלם ממנו ואשתדל לעזור לו! 

חיבקתי את טל. העיניים שלה נצצו בהתרגשות, ואני ידעתי שכזו מסיבה נתנה 
   לכולנו כוח להמשיך ולצמוח עוד!
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   25  יחידה
  מזוודה של חוויות טובות

  
  

 המטר: 

  
 תי על התכנים והמסרים שנרכשו במהלך השנה.ית משוב חוויעריכ -

 :מהלך השיעור 

  
  מליאה ) /דקות 5( בית הבובות - פתיחה

  המורה מחזיקה בידיה את הבובות ומשוחחת עימן:
  שלום לאור! שלום לדור!

  להתראות, בית בובות!
  הגיע העת לנופף יד לשלום

  ולסכם חוויות שאספנו עד היום.
  טובים מאוד, הלב מלא במעשים

  ובכל עת שנרצה, נוכל לעשות עוד!
  

  הלב ממש נרגש,
  כי אחרון זה המפגש.

  יחד, שבוע אחר שבוע,
  החכמנו, התקדמנו באופן קבוע.

  אור ודור, הייתם לנו חברים.
  למדנו יחד על מעשים טובים.

  כיצד נוסיף כאן בסביבה
  המון אור, שמחה ואהבה.

  -ובזכות המעשים הנפלאים כאן בכיתה 
  יהיה שלום, לא נדע קטטה.

  שלום ישרור בכל העולם,
  שלווה ושמחה ישררו בין כולם.

  והלב עוד יפרח וישיר,
  שלום! שלום לאור וגם לדור! 

  
  יחידני ) /דקות65(מזוודה של בית הבובות  - 1 הפעלה

 ותבקשוי )25(חוברת נספחים עמ'  למדבקותיפנו התלמידים  ,כהקדמה ליצירה
ויות, תובנות, רגשות ובחוויות. התלמידים יעלו בסבב חולהיזכר בשיעורים 
  זמן מסע. ומחשבות אודות

  את המזוודה. יכינוהתלמידים  ,בשלב הבא



  42

ולהדביק על המזוודה שהכינו או  םאהובות עליההתלמידים יכולים לבחור מדבקות 
המורה יכולה להוסיף במזוודה איחול  .26על איור המזוודה שבחוברת העבודה עמ' 

  ל תלמיד.לכ
  להכנת הבובות אור ודור.המורה תחלק לתלמידים אביזרים  ,לאחר עיצוב המזוודה

  
  זוגות ) /דקות 20( 2 הפעלה

ומתאר בעזרת "אור ודור"  אחד האיורים שבמדבקותכל זוג תלמידים בוחר את 
 כיתה'). הזוגות יציגו בפני הומשהו שקשור לתמונה (מעשה, סיפור, החלטה וכד

  מדובר. באיזה איורתשער  כיתהוה
אם נותר זמן ו, )26 רה תקריא את מילות הפרידה (חוברת עבודה עמ'המו ,לסיום

   .)27 (חוברת עבודה עמ' התלמידים ימלאו את השעשועון

כאן המקום של המורה להיפרד ולהביע את אהבתה לתלמידים ולמפגש האישי 
  .השבועי איתם

  מליאה ויחידני/  דקות) 10( 3 הפעלה

קולאז' בו משולבים שמות התלמידים והמורה, ובו כל  על בריסטול ם יכינוהתלמידי
משהו טוב ציין כל תלמיד י. אחד כותב או מצייר מה הוא זוכר משיעורי בית הבובות

  שישתדל להמשיך בו גם בעתיד.

  

הכנה ואביזרים:  

 ליצירה אביזרים -

 בריסטול לקולאז' -

 חוברת נספחים -

 חוברת עבודה -
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  יחד עם חבריםחוגגים ב -שער
  
  

  26 יחידה
  ומי בראש? אחשוורוש

  מטרות:

  ;הכרת תפקידו הסמלי של הרעשן .1

 הכרת סיפור המגילה. .2

  

  

 :מהלך השיעור  

  
  / מליאה )דקות 5( תיחהפ
  

  שלום דור! מה נשמע?אור: 

  אפשר לשתף אותך ב...

  מה שקרה לי אתמול בכיתה?

  אל תשאל איך פרצה הקטטה.

  פסקה,אני אספתי את חפצי בתום הה

  , תוך דקה!הכולאני אוספת 

  בני ניגש לבקש צבע ירוק,

  לא רציתי לתת לו, עשיתי ממנו צחוק!

  ו...

  )1 הסיפור נקטע ברשרוש של רעשן) (אביזר(

  איזה קול את הסיפור קוטע!

   בכלל לא משעשע! רעשן?!

  אצלי ברחוב, אחר הצהריים,  דור:

  כפוף, עייפות לו הרגליים,

  .שהולך לאטצעד איש זקן, ישיש, 

  התחלתי לצחוק... התקרבתי אליו, ו...בלאט!
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  (הסיפור נקטע ברשרוש של רעשן)

  איזה קול את הסיפור קוטע!

   בכלל לא משעשע! רעשן?!

  משהו כאן ממש מוזר! אור ודור:

  הרעשן שלנו עוצר כל דבר!

  המורה תפנה שאלות לתלמידים:

  מדוע עוצר הרעשן את אור ודור?

  כן מצחיק?האם הסיפור של אור א

  

  המורה תסביר: לרעשן שלנו תפקיד חשוב מאוד!

  לא למעוד!כדי , ולא לבצעו הרעשן מזכיר לנו למחות על מעשה שיש לעצור

  הרעשן אינו צוחק כאשר אנו פוגעים או עושים מעשה לא טוב.

  הוא מרשרש ולא נותן לנו להמשיך במעשה הלא טוב!

 המן ברעשן כדי למחות על מעשי מרעישים גם בעת קריאת המגילה בחג הפורים,
  הלא טובים.

  
  / מליאה דקות) 10(משחק  -כשהרעשן בא לכיתה שלנו  - 1 הפעלה

) ותתחיל להקריא הגד אחר הגד 2 ם (אביזררעשנים קטנים לתלמידי חלקהמורה ת
התלמידים ינסו לשער בכל פעם האם הרעשן ירשרש . )1 גדים (נספחמתוך רצף הה

  או יחייך בשקט.

  .אותם שוב לאחר מכן חלקהמורה תאסוף את הרעשנים ותבטיח ל ,משחקבתום ה
  

  בית הבובות: 

  כעת אנו צוחקים, אור ודור:

  מבינים כעת אנו

  מה אומר הרעשן.

  יש לו מסר חשוב, והוא עקשן.

  כאשר אומרים משהו לא טוב ופוגע,

  זה בכלל לא משעשע!

  ח!והרעשן מרשרש בכל הכ
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  יש לעצור! כך לא לשמוח!

  מליאה קבוצות, ) /דקות 25( סיפור המגילה - 2 הפעלה

 האיור המתאיםהמורה תספר את סיפור המגילה, ובכל קטע היא תציג ותתלה את 
  .)3 (אביזר

  / מליאה דקות) 15( לו הייתי... 3 הפעלה

  המורה תציג בפני הכיתה מקרים שונים מתוך המגילה כפי שמפורט להלן:

למידים שיגלמו את דמויותיהם של מרדכי, לפני כל מקרה המורה תזמין ארבעה ת
  המן, אסתר ואחשוורוש.

כל אחד יציג את תגובתו ו) 4 ארבעת התלמידים ילבשו כתרים מתאימים (אביזר
  למקרה. 

  בכל סבב ישתתפו ארבעה תלמידים אחרים.

  המקרים: 

  המלך מזמין את כולם למשתה · 

  נודע כי המלך חתם על גזירת היהודים· 

  נסו להתפלל לביטול הגזירההיהודים התכ· 

  אסתר מתכוננת להיכנס אל המלך· 

  נודע כי "נהפוך הוא", והגזירה בוטלה · 

  נקבע חג הפורים לדורות · 
  

  מליאה ) /דקות 15(סיכום  - סיפור המגילה - 4 הפעלה

 כום לסיפור המגילה (נספחשוב את הרעשנים ותקריא את משפטי הסי חלקהמורה ת
  ר אירוע לא טוב, ירעישו התלמידים ברעשן.כאשר המורה תזכי). 2

  .שלא להרעיש במקום שאיננו מתאיםהמורה תציין לשבח את התלמידים היודעים 

  המורה תאסוף שוב את הרעשנים. ,בסיום המשחק

  

  מליאה ) /דקות 10( יצירת רעשן - 5 הפעלה

  

לבן יכינו מהמ, )11את השבלונה של הרעשן (חוברת נספחים עמ' התלמידים יגזרו 
התלמידים  בפתחים למעלה ולמטה ידביקו את המכסים העגולים. גליל וידביקו.

  להכניס בבית מיני קטניות ואז יאטמו את הרעשן. פתח על מנתישאירו 
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  דקות) 10( עבודההחוברת בסיכום 

 התלמידים ימתחו קווים בין תמונות מסיפור המגילה למשפטים המתארים אותם
  .)31, 30(חוברת עבודה עמ' 

  

  

 :הכנה ואביזרים  

  רעשן למורה .1

  רעשנים לכל התלמידים .2

  לסיפור המגילה  איורים .3

. 4. ֶאְסֵּתר 3. ָהָמן 2ָמְרְּדַכי . 1רצועות להכנת כתרים ועליהן הכיתובים  .4
  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 חוברת נספחים .5

  חוברת עבודה .6

  

 :נספחים  

  
  גדים לרעשןה – 1 נספח

  בוכה.מיכל צוחקת על שירלי. שירלי נעלבת ו· 

  שי בעט בכדור ופגע ביוסי. ליוסי התחיל לרדת דם מן הברך.· 

  רועי עוזר לשכנה הזקנה לשאת את שקית המצרכים שקנתה במכולת השכונתית.· 

מלי צוחקת  ם תוכלי ללכת לבקר את מיטל החולה?המורה שואלת: מלי, הא· 
  ח לדבר איתה!וועונה: לא! מה פתאום! אין לי כ

  עפרון. תאיר נותנת לה בשמחה.דנה מבקשת מתאיר · 

  ירדן ולי הן חברות טובות ומשחקות ביחד במשך כל הפסקה.· 

  
  סיפור המגילה ברצף  – 2 נספח

המלך אחשורוש מזמין את כל היהודים למשתה, כדי להראות את ארמון המלכות · 
  המפואר שלו, ולהתגאות ברכושו הרב.

  המלכה לא באה אל המלך.המלך אחשורוש מזמין את המלכה ושתי לבוא אך · 
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  המלך אחשורוש הורג את המלכה ושתי.· 

  מידי בגתן ותרש. מרדכי היהודי מציל את המלך אחשורוש· 

  המלך מחפש מלכה חדשה ובוחר את אסתר היהודיה.· 

  מרדכי היהודי מתפלל לשלום המלכה אסתר.· 

  המן רוצה להרוג את כל היהודים.· 

  יננה מספרת לאיש על יהדותה.אסתר, המלכה היהודיה, צנועה וא· 

  אסתר מתנהגת כיהודיה גם בארמון המלך הפרסי.· 

  המן הרשע מבקש מהמלך להרוג את כל היהודים.· 

  מרדכי שומע על הגזירה וקורא לכל היהודים לצום ולהתפלל.· 

  הילדים מתפללים. גם· 

אצל אסתר צמה, ומתכוננת להוסיף במעשים טובים לפני שנכנסת לבקש על עמה, · 
  המלך.

  המלך נענה לאסתר ומבטל את הגזירה.· 
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 27 יחידה
  אני פורים שמח ומבדח

  מטרות:

  ;מנהגי החג  ארבעתהכרת  .1

 כאשר משמחים אחרים.דווקא הדגשת ערך השמחה המקבל ביטוי ממשי  .2

  

  

 :מהלך השיעור  

  
  דקות) / מליאה 5(בית הבובות  -פתיחה 

  אור! איזה כיף ! איזו שמחה! דור:

  מגיע! החג שלי ושל כל המשפחה!  פורים

  מי לא יצחק, ישיר וירקוד,

  כאן שמח מאוד! בואו נחגוג! יהיה

  למה אתה מתחפש? אור:

  האם תסכים לגלות?

  נשמח כאן כולנו, בנים ובנות!

  : למה אתם מתחפשים?יםתלמידפונה ל

  כולנו כאן בבית הבובות מתחפשים ל... דור:

  (הילדים מנחשים.)

  לכם מסכות! אז קדימה! הבאנו

  
  יחידני ) /דקות 15(להיות אור/דור!  - 1 הפעלה

בית הבובות לובש חג. המורה והתלמידים יהפכו את הכיתה ל"בית בובות". לבית 
  מחופשים לאור או דור.ההבובות נכנסים רק ילדים 

אור ודור בעזרת חוברת  כה אישית שלהמורה תנחה את התלמידים להכין מס
  .)1 (אביזר גומיותו 13, 12עמ'  הנספחים

, והמורה על המסכותמוכנות, התלמידים יכתבו את שמותיהם  יהיוהמסכות ר שכא
  ל"משתה" בסוף השיעור.  ןתאסוף ותשמור אות

  דקות) 15( שמחים ומשמחים - 2 הפעלה



  49

  

  אך איך מגיעים לשמחה אמיתית? לשמוח בחג הפורים.חשוב 

 יב היטב לסיפור על שתילהקשתציע המורה ו יעלו הצעות שונות, התלמידים
: מי לדעתכם , יתקיים דיוןלאחר הקראת הסיפור ).1 (נספח המנותחברות ומשלוח ה

  שמח בעקבות הסיפור? התלמידים יענו כמובן: מרים (העולה החדשה).

יותר ממרים!  כנראה אףלחשוב מי עוד שמחה,  ת התלמידיםהמורה תעודד א
  חה בעקבות המעשה הטוב שעשתה.התלמידים יגיעו למסקנה שגם הדסה מאוד שמ

ומעניקה לו לאדם המסייע, שמחה עשיית מעשה טוב לזולת גורמת המסר: יתחדד 
  הנאה וגאווה.

למקרים בהם זכו  דוגמאות מחייהם האישיים תתהמורה תזמין את התלמידים ל
  .ולתאר איך הם הרגישולשמח את הזולת, 

  

  ה/ מליא )דקות 50( פורים עם אור ודור - 3 הפעלה

לא נשכח לשמח את כל מי ם אור ודור את חג הפורים כהלכה. כעת, נצא לחגוג יחד ע
  שבסביבה. 

  )2 (אביזר .פאזל של על הלוח יהיו תלויות ארבע חתיכות הפוכות

 חלקלאחר ביצוע כל משימה המורה תהפוך , כאשר לארבע משימות יתחלק השיעור
ל אור ודור המחופשים, בסיום ההפעלה תתקבל תמונה שלמה ש אחד של הפאזל.
  החג. נהגיומקיימים את מ

  / יחידני, מליאה דקות) 10( קליעה למטרה, מתנות לאביונים - משימה א'

ים יגזרו תלמידובחריץ תדביק דבק הפוך. ה המורה תצייר על הלוח קופת צדקה,
בזה אחר זה  ,ים קשורותיובעינ יאחזו ב"מטבעות", ,)14(חוברת נספחים עמ' מטבע 
  רות) ינסו להכניס (להדביק) את המטבע בדיוק לתוך החריץ.(במהי

 הנזקקים והעניים. הםאותם עלינו לזכור,  של שמחה, הראשוניםבכל עת  ויוסבר:
כאשר אדם שמח באמת, הוא מבקש לשמח אחרים. בחג הפורים יש לנו הזדמנות 

כסף  נותניםבמהלך החג, לפי המסורת,  ."מתנות לאביוניםבעזרת " –לעשות זאת 
   לצדקה, לפחות לשני נזקקים.

גם הם יכולים  כאשר נדע כי, הנזקקים כאשר נראה את השמחה על הפנים של
אפשר לתת גם כמובן שזה יגרום לנו שמחה אמיתית. ( - לקנות דברים לכבוד החג 

  ).לארגונים הדואגים לנזקקים שונים

  / מליאהדקות)  5סיפור המגילה ( - משימה ב'
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מתוך המגילה בהיפוך  ותהמרכזיהדמויות שמות הלוח את המורה תכתוב על 
האם תדעו מהיכן הן ו ,רותוזתשאל: האם תדעו לפענח את המילים המאותיות, ו
  מהן, שחוואשור)  כירדמ, סרתא,לקוחות? (

  בערב ובבוקר. :בחג הפורים קוראים את המגילה פעמייםויוסבר:

  
  יחידני ) /דקות 25( הכנת מארז משלוח מנות - משימה ג' 

התלמידים יכינו מארז למשלוח מנות,  )15(חוברת נספחים עמ' בעזרת שבלונות 
על  ההתלמידים סרט מתנישחילו  ,בחורים המנוקבים ויציינו עליו למי הוא מיועד.

המורה תסביר שהמנהג הוא להעניק זה לזה  מנת שאפשר יהיה לקשור את המארז.
  חווה.דברי מאכל כדי להגביר את תחושת השמחה והא

  
  מליאה ) /דקות 10(  משתה ושמחה - משימה ד'

, כולם לתלמידים את המסכות חלקסעודה שמחה מאוד. המורה ת פורים עורכיםב
"ליהודים  ,"מגילה: "ומרדכי יצא מלפני המלךוישירו יחד משירי ה ילבשו אותן

  תה אורה ושמחה וששון ויקר". ניתן ללוות את השירה במשחק התנועות.יהי

  
  דקות) 5( םסיכו 

שכל מנהגי יבחינו בכך תלמידים הפאזל, וה חלקיהמורה תחבר על הלוח את ארבעת 
  מ'. המ' מהווה סימן קל לזכירת המנהגים.אות החג מתחילים ב

   

  

 הכנה ואביזרים  

   

  גומיות להכנת המסכה .1

, כל ארבעה חלקי פאזל . ציור של אור ודור מחופשים ומקיימים את מצוות החג,2
  נהג אחרחלק מ

  מנקב חורים, מספריים, סרט מתנות: אביזרים להכנת מארז משלוח מנות .3

  . חוברת נספחים4

  

 :נספחים  

  
  סיפור – 1 נספח

  ֵמֵאת ִרְבָקה ֱאִליצּור ,ְׁשֵּתי ֲחֵברוֹת ּוִמְׁשלוַֹח ָמנוֹת
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ָים. ְׁשֵּתי ַצּמֹות ְׁשֹחרֹות ָהיּו ָלּה ַעל ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשַעל ָיד ַהַּבִית ָיְׁשָבה ַיְלָּדה ְקַטָּנה ּוְׁשָמּה ִמְר 
  ּוָבֶהן ְסָרִטים ֲאֻדִּמים. ִהיא ִהִּביָטה ֶאל ָהְרחֹוב ְּבֵעיַנִים ְׁשֹחרֹות ְוָיפֹות.

ָּבְרחֹוב ָהְיָתה ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ִׂשְמַחת ַחג ַהּפּוִרים. ְיָלִדים ָעְברּו, ְלבּוִׁשים ִּתְלּבֹוׁשֹות 
ְלָּכה ֶאְסֵּתר ְּבִׂשְמָלה ְלָבָנה ֲאֻרָּכה ְוֶכֶתר ָזָהב ְּבֹראָׁשּה, ׁשֹוֵטר ָלבּוׁש ַמִּדים ּפּוִרים ָיפֹות: מַ 

  ְוׁשֹוֵרק ְּבַמְׁשרֹוִקית... ִסיִני ַּבַעל ַצָּמה ֲאֻרָּכה...

  ַהְּיָלִדים עֹוְבִרים ְׂשֵמִחים ְוַעִּליִזים, ַמְרִאים ֶזה ְלֶזה ֶאת ַהִּתְלּבֹוׁשֹות ֶׁשָּלֶהם.

  "ְראּו ֶאת ַהִּמְצֶנֶפת ֶׁשִּלי, ֵאיֶזה ֹּגַבּה!" אֹוֵמר ֶיֶלד ֵליָצן.

  "ַהִּביטּו ַעל ַהְּצָבִעים ַּבִּׁשְמִׁשָּיה ֶׁשִּלי!" אֹוֶמֶרת ַיְלָּדה ָיָּפִנית.

י ָׁשבּוַע ֵאין ָלּה ַּתְחֹּפֶׂשת. ִמְרָים ֵאיָנּה ַמִּכיָרה ׁשּום ֶיֶלד ְוׁשּום ַיְלָּדה: ַרק ִלְפנֵ  -ּוִמְרָים 
, ְוִהֵּנה ַעְכָׁשו ִהיא ָּכאן.  ָעְלָתה ִמְׁשַּפְחָּתּה ְלִיְׂשָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה. ָיִמים ַרִּבים ָהיּו ַּבֶּדֶר

ֵיׁש ָלּה. ָמה ֵאין ָלּה? ֵאין ָלּה  -ֵיׁש ָלּה. ֻׁשְלָחן ֶלֱאֹכל ָעָליו  - ֵיׁש ָלּה. ִמָּטה ִליֹׁשן ָּבּה  -ַּבִית 
  ֵאין ָלּה ָחֵבר. ִמְּלַבד ִאָּמא ְוַאָּבא, ֵאיָנּה ַמִּכיָרה ִאיׁש... ֲחֵבָרה וְ 

ְוִהֵּנה עֹוֶבֶרת ָּבְרחֹוב ֲהַדָּסה, ַהָּגָרה ַּבַּבִית ִמּמּול. ַרְקָדִנית ִהיא ָּכֵעת: ֲחָצִאית ְרָחָבה 
ֵלי ַרְקָדִנית ֲאֻדּמֹות. ְּבָיָדּה ֵזר ְּפָרִחים ּוְלַרְגֶליָה ַנעֲ  ּהאׁשָ ַוֲאֻדָּמה ָלּה ְוֻחְלָצה ֲאֻדָּמה. ְלרֹ 

"ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות" ְלַסְבָּתא: עּוָגה ְּגדֹוָלה  -ִהיא נֹוֵׂשאת ַמָּגׁש ָּגדֹול ְמֻכֶּסה ַמִּפית ְלָבָנה 
ר ֶׁשל ְוָיָפה, ַּתּפּוַח, ַאָּגס ּוַבְקּבּוק ַיִין. ֲעֵיָפה ֲהַדָּסה ְקָצת, ְוִהִּניָחה ֶאת ַהַּמָּגׁש ַעל ָּגֵדר ֶהָחצֵ 

  ִמְרָים. ְוִהֵּנה, ָרֲאָתה ֶאת ִמְרָים יֹוֶׁשֶבת ַעל ַהַּמְדֵרגֹות ּוַמִּביָטה ּוַמִּביָטה...

א ִהְתַחַּפְׂשְּת?" ָׁשֲאָלה אֹוָתּה ֲהַדָּסה.   "ָלָּמה 

  ִמְרָים ָׁשְתָקה.

א נֹוֶתֶנת ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות?"   "ַהּיֹום ּפּוִרים" ָאְמָרה ֲהַדָּסה, "ַאְּת 

  ְּכאֹוֶמֶרת ֵּכן! ֵּכן! ְרָים ִחְּיָכה ְוֵהִניָעה ֹראָׁשּהִמ 

א נֹוֶתֶנת ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ְלִמיֶׁשהּו?"   "ַאְּת 

א ָעְנָתה.   ִמְרָים ָׁשְתָקה. ִהִּביָטה ְּבֵעיֶניָה ַהְּגדֹולֹות ְו

ָּגׁש ת ַהַּמִּפית ֶׁשַעל ַהּמַ ה ִהיא ְמַדֶּבֶרת. ֵהִריָמה אֶ ה, ִּכי ֵאין ִמְרָים ְמִביָנה מָ ָרֲאָתה ֲהַדּסָ 
  ַהַּמָּגׁש. ה ֶׁשַעלְוֶהְרֲאָתה ְלִמְרָים מָ 

  ָקָמה ִמְרָים ִמְּמקֹוָמּה, ִהְתָקְרָבה, ִהִּביָטה ּוִמָּיד ָאְמָרה: "ָאה! ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות!"

א... ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות... ׁשָ  ָּמה?" ְוֶהְרֲאָתה ְּבָיֶדיָה ָרְמָזה ָלּה ֲהַדָּסה ְּבָיֶדיָה ְוָׁשֲאָלה: "ַאְּת... 
  ָלְרחֹוב.

ֵהִריָמה ִמְרָים ֶאת ַּגּבֹות ֵעיֶניָה ְוָנְׂשָאה ֶאת ָיֶדיָה ְּכאֹוֶמֶרת: ֵאין! ֵאין ִלי ִאיׁש ְלָהִביא 
  לֹו!... ֵאיֶנִּני ַמִּכיָרה ַאף ֶאָחד... ְוָחְזָרה ְוָיְׁשָבה ַעל ַהַּמְדֵרגֹות. 

א ָרְצָתה ָלְקָחה ֲהַדָּסה ֶאת ִמְׁשלוֹ  ַח ַהָּמנֹות ְוָיְצָאה ְלַדְרָּכּה. ּוִמְרָים ִנְכְנָסה ְלֵביָתּה. 
  ִלְראֹות עֹוד ֶאת ָהְרחֹוב ָהַעִּליז.
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א ָעַבר ְזַמן ָרב, ְוִהֵּנה ְּדִפיָקה ַּבֶּדֶלת. ַּבֶּפַתח ָעְמָדה ֲהַדָּסה ּוְבָיָדּה ַמָּגׁש ָּגדֹול. "ָׁשלֹום 
ָהאֹוַרַחת, "ֵהֵבאִתי ָלֶכם ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות." ִהיא ִהִּניָחה ֶאת  !" ָאְמָרהָלֶכם, ּפּוִרים ָׂשֵמחַ 

ַהַּמָּגׁש ַעל ַהֻּׁשְלָחן, ְוָרְמָזה ְּבָיֶדיָה ֶאל ִמְרָים, ֶאל ָאִביָה ְוֶאל ִאָּמּה, ְּכאֹוֶמֶרת: ֶזה 
  ִּבְׁשִביְלֶכם.

  יָה ָׁשֲאָלה: ִלי?ִהְצִּביָעה ִמְרָים ְּבֶאְצָּבָעּה ַעל ַעְצָמּה ּוְבֵעינֶ 

  ְּבָחְזָקה: ֵּכן! ֵּכן! ֵהִניָעה ֲהַדָּסה ְּבֹראָׁשּה

"ּפּוִרים, ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות..." ָאְמָרה ִמְרָים ְּבִעְבִרית, ְוָצֲחָקה. ַאַחר ָּכ ִּדְּבָרה ַמֵהר ַמֵהר ֶאל 
  ֶׁשל ֲהַדָּסה. ֶאת ֹראָׁשּההֹוֶריָה. ָׂשְמחּו ַּגם ֵהם. ָאְמרּו: ּתֹוָדה... ּתֹוָדה... ְוִלְּטפּו 

ִמֲהָרה ָהֵאם, ָלְקָחה ַמָּגׁש ְוָעְרָכה ָעָליו עּוִגּיֹות, ֻסָּכִרּיֹות, ֱאגֹוִזים ּוְׁשֵקִדים. ִּכְּסָתה אֹותֹו 
  ְּבַמִּפית ְלָבָנה ְוָׂשָמה ְּבַיד ִמְרָים, ְּכֶׁשִהיא רֹוֶמֶזת ַלֲהַדָּסה: ֶזה ָלֶכם!

ֲהַדָּסה ֶׁשל  ּהּמָ ְלִא ה ֶאת ִמְׁשלֹוַח ַהָּמנֹות ּה ֶׁשל ֲהַדָּסה. ִמְרָים ָמְסָר ָהְלכּו ַהְּיָלדֹות ְלֵביתָ 
  ...ְוָצֲחָקה: "ָׁשלֹום! ָׁשלֹום! ּפּוִרים, ָׁשלֹום!"

ָהָיה ָלּה,  - ַּבִית ָלגּור ּבֹו ֵמָאז ָהיּו ִמְרָים ַוֲהַדָּסה ֲחֵברֹות. טֹוב ָהָיה ְלִמְרָים. ָהָיה ָלּה ַהֹּכל. 
ּוָמה עֹוד ָהָיה ָלּה? ֲחֵבָרה טֹוָבה  ,ָלּהָהָיה  -ָלּה. ֻׁשְלָחן ֶלֱאֹכל ָעָליו ָהְיָתה  -ה ִליֹׁשן ָּבּה ִמּטָ 

  ִלְצֹחק ְוִלְׂשֹמַח ִאָּתּה. ּוְבִלָּבּה ִהְרִּגיָׁשה: טֹוב ְּבִיְׂשָרֵאל. טֹוב. 
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  בנך" בחג הפסח"והגדת ל -  28 יחידה
  

  מטרות:

  של יציאת מצרים;הסיפור ההיסטורי  הכרת .1

  עמידה על ההבדל בין חמץ למצה, והמשמעות הסמלית של הבדל זה. .2
  

 :מהלך השיעור  

  
  מליאה ) /דקות 10(בית הבובות  -פתיחה 

  דור (מציץ מהחלון):

  אור! בואי מהר!

  מה שאני רואה פה אי אפשר לתאר!

  רכב כל כך מוזר עוצר ליד הבית,

  נראה מלפני שנות אלפיים!

  אני רואה... כרכרה!אור: רכב?! 

  דור: לא, היא איננה הדורה.

  מעניין! זה תלת אופן.

  אה! הבנתי, זו פירמידה כמובן.

  פירמידה נוסעת? לא יתכן.

  מחכה לנו אכן.היא כן! הזדרזי! 

  אור: נוסעים עכשיו למצרים?

  מה יש לקחת?

  שוכחת! הכולמרוב שמחה, את אני 
  

   תרגיל אסוציאציה –מצרים 

 - למידים: אור ודור עומדים לנסוע למצרים בכלי תחבורה דמיוני המורה תספר לת
  פירמידה תלת אופן.

  אילו מילים מוכרות ייקחו איתם לדרך?

גבי על  מוכרות בקשר למצרים ולהווי הפסח, והן יירשמו התלמידים יזכירו מילים
  הלוח.
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  / מליאה דקות) 25( את מצריםסיפור יצי - 1 הפעלה

 יצד נכיר את הדרך? ומי שם בכלל יודע וזוכר את פרעה הרשעאיך נגיע למצרים? כ
  ואת החרטומים, ולמי היו בני ישראל עבדים?

  סיסמה:את התלמידים המורה תלמד 

  - אחת ושתים

  אנו נצא ממצרים!

  שלוש, ארבע, חמש...

  חג פסח לנו יש!

שם הוציא אותם מ עבדים במצרים. ה' יה עם שלה ,עם ישראל כולו, לפני שנים רבות
אפשר לבוא מדי שנה, בחג הפסח, לשבת ולספר את סיפור יציאת מצרים,  ועכשיו

  ולחוש כאילו היינו שם!

 יציאת מצרים. בכל שלבאת המורה תתאר את קשיי השעבוד, את עשר המכות ו
את הסיפור  האיורים המלוויםמתוך  איור מתאים ובהכרזה על הלוח  תודבק
  .)1 (אביזר

הם חיכו וקיוו והיו  .בני ישראל לא התייאשו ורה תכריז:, המאיורכל הצגת לאחר 
  בטוחים שבסוף יגאלו.

  את הסיסמה? כעת, מי זוכר

  ים יכריזו יחד:התלמיד

  - אחת ושתים

  אנו נצא ממצרים!

  שלוש, ארבע, חמש...

  חג פסח לנו יש!
  

  יחידני ) /דקות 15( חוברת עבודה - 2 הפעלה
  

  בפירמידה תלת אופן.יושבים הדור בור ובא יביטוהתלמידים 

מסיפור יציאת מצרים. על התלמידים לתת כותרת לכל  איורים שוניםישנן  מסביב
  .)32(חוברת עבודה עמ'  איור

  יחידני ) /דקות 25(חמץ ומצה  - 3  הפעלה

 רו לצאת, עד שהבצק שהם הכינוכאשר בני ישראל יצאו ממצרים, הם כל כך מיה
  מהר מהר הכינו ממנו מצות. על כןצידה לדרך, לא הספיק לתפוח. כ
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מי יודע מהו בצק תפוח ומהו בצק לא תפוח? מי ראה  המורה תשאל את התלמידים:
  פעם בצק תופח?

במקום חמים, מתחילה  שוהיםר מים וקמח המעורבים יחד, שהמורה תסביר שכא
תסיסה בתוך הבצק והיא מתפיחה את החומר. כך מבצק קטן, ניתן לאפות לחם או 

  ים.ירכים ואווריר חלה גדולים,

מצה ולא  אוכלים בחג הפסחכדי לזכור את נס יציאת מצרים,  ,המסורתל פי ע
שתפח. למשל: לחם, חלות, פיתות, עוגות, עוגיות,  - בצק שהחמיץ האא חמץ "חמץ".

  לעומת זאת המצות עשויות מקמח שלא תפח. בסקויטים וכדו'.

ם והמצה וידביקו את שלבי הכנת הלח התלמידים יתארובעזרת המדבקות 
 ירשמומצה הכנת ה ). ליד שרשרת33 בשרשראות המתאימות (חוברת עבודה עמ'

  . "חמץ"הלחם ירשמו  ", וליד שרשרתמצה"
  

  מליאה ) /דקות 15( ענווה וגאווה - חמץ ומצה - 4 הפעלה

מי את מסמלת המצה  של לשני סוגי התנהגות של בני אדם:מצה הם גם מחמץ ו
מידת הענווה.  ניתן לשייך אותה אללכן  ,כגדול וחשוב ומחשיב את עצמשאינו 

לפיכך את סמל מ בצק קטן, הכולנפח למרות שהוא בסך ש"אופיו" הוא להתהחמץ, 
 אותו ניתן לשייך למידתיותר ממה שהוא באמת. היות גדיל את עצמו למי שמ

  ).1 המורה תספר סיפור (נספח ,הגאווה. כדי להמחיש זאת

תשאל: מי משני הילדים דומה יותר למצה? ומי מהם דומה  בעקבות הסיפור המורה
ים? וותנוים או עם הגאועם הענ -  יותר לחמץ? עם מי הילדים אוהבים יותר להתחבר

  ה.ווגאו בכיתה אודות ענווהתפתח שיחה ת
  

  

 אביזרים:ו הכנה  

  

  ממצריםמצרים, המכות, והיציאה את השיעבוד ב יםהמתאראיורים  .1 

  חוברת נספחים .2

  . חוברת עבודה3

  
  
  

 :נספחים  

  : 1נספח 
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ויריב היו שני חברים. יום אחד הצליחו שניהם במבחן גדול שערכה המורה  גיל
  ושניהם קיבלו פרס: משחק יפה וצבעוני.

  כולם שמחו בשמחתו. שחק בו עם כל חבריו.שמח בפרס ומיד התחיל ל גיל

ואחד: ראית מה המורה אבל יריב החזיק חזק במשחק, הלך לחבריו ואמר לכל אחד 
נתנה לי? זה בגלל שאני כל כך חכם, והצלחתי במבחן! כך הסתובב יריב, גאה כטווס 

  ולא הרשה לאף אחד לגעת במשחק.

כשהוא כבר רצה לשחק עם החברים, הוא התפלא מאוד לראות שכולם  ,בסוף
ראה ו, גילמתרחקים ממנו, ובכלל לא מתעניינים במשחק שלו... הוא הסתכל על 

  מחבבים?  ל כךכולם כ גיל: למה את יריב חשב. יך כולם משחקים איתו בשמחהא

  האם תוכלו לתת ליריב תשובה על תמיהתו? 
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  ארבע כוסות בחג המצות -  29 יחידה

 מטרות  

  ום ההולדת" של עם ישראל;י"הכרת ההיבט של חג הפסח כ .1

  מקומם המרכזי של היין והמצות במנהגי החג. לאוודעות הת .2

  

 לך השיעור:מה  

  
  מליאה דקות) / 10( בית הבובות -פתיחה 

  אור: דור, דור, איפה אתה? אתה מתכונן למסיבה?

  דור: לאיזו מסיבה את מתכוונת? לא ידעתי בכלל שיש מסיבה מתוכננת.

  אור: מה, לא ידעת שיש לנו יום הולדת?

לך את דור: יום הולדת? מסיבה? משהו כאן קצת לא מובן לי. רק לא מזמן חגגנו 
  יום ההולדת, ויש עוד זמן עד שיגיע התור שלי...

אור: אתה לא מבין כלל, זהו יום הולדת לא רק שלי או שלך, זהו יום הולדת לכל 
  העם!

  דור: יום הולדת לעם שלם יחדיו? מישהו יכול להסביר לי את זה?
  

 במצרים. ובליל הסדר, לאחר עשר מכות לפני שנים רבות, היו בני ישראל עבדים
  .מופלאות על המצרים, יצאו בני ישראל מעבדות לחרות

פתאום, מהרבה משפחות של עבדים, הם הפכו להיות עם, עם מיוחד שיש לו דרך 
  משותפת עם מטרות משותפות.

  עם ישראל. יום הולדת של, מש יום הולדת אמיתידור: עכשיו הבנתי. זה מ

  אז באמת צריך לחשוב ברצינות איך חוגגים!

  
  השוואה בין יום הולדת פרטי ליום הולדת של העם: ידים תוצעבפני התלמ

  (הוא צומח, גדל) ?מה קורה לאדם ביום הולדתו
  סיון ומתבגר)ימה קורה לעם ביום הולדתו? (העם צובר נ
ילו מה עלי לשפר, לא (מה היה בעבר, אילו מחשבות חושב האדם ביום הולדתו?

  )הישגים אני רוצה להגיע בעתיד
ניתן  - ל תפקידו וייעודוחושב עם ביום הולדתו (נזכר בעברו, חושב עאילו מחשבות 

חושב על יעדים של  ,'ולהיות אור לגויים וכד :שפטים ממגילת העצמאותלהזכיר מ
  שלום ואחווה)

  מה מכינים ליום הולדת? 
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 דומיםמאפיינים בהקבלה  מושליוו ,על הלוחתשובותיהם של התלמידים יירשמו 
שנחגג כפי עזר בחוויות ובמנהגים שיעלו התלמידים מליל הסדר לה ניתן בליל הסדר.

  .בבית אצלם

  ליל הסדר  מסיבת יום הולדת

  מצות ויין  אוכל מיוחד

  אמירת ההגדה  שירים

  אגוזים  ממתקים

  

  , קבוצות/ מליאהדקות)  20( יין ומצות - 1 הפעלה

לבנה רכז הכיתה ותכסה אותו במפה שולחן גדול במ יצור מכמה שולחנותהמורה ת
  .)1 (אביזר

כל קבוצה תקבל דף  קבוצת היין וקבוצת המצה. תתחלק לשתי קבוצות:הכיתה 
) בעזרת דפי המידע, התלמידים ימלאו 1 ונספח 2 הנושא שלה (אביזר מידע אודות

  את המשימות:

  הכנת הפריטים הדרושים ל"סדר" מתוך העולה מדף המידע. -  1משימה 

  אליהו הנביא ובקבוק יין.גביעי יין, גביע ל 4 קבוצת היין:

  עליהן.מש מצות זו על גבי זו ו"מפית" יפה ושל :קבוצת המצות

  .)3 ריק (אביזר יציירו התלמידים בדףאת הפריטים 

התלמידים "יערכו" אותם על השולחן ויתיישבו  ,לאחר שהמוצרים יהיו מוכנים
  .וסביב

  

הסיבה לשימוש שני נציגים מכל קבוצה יסבירו באמצעות הצגה את  -  2משימה 
  .במוצר שלהם בפסח (הסיבות כתובות בדף המידע)

פסח הידועים משירי  דאחאת לאחר מילוי המשימות, המורה תשיר עם התלמידים 
  .)4אביזר ( תקליטור ליוויב

  
  יחידני, מליאה ) /דקות 30( משחק בינגו 3 הפעלה

חוברת (לוח המשחק  הם יגזרולהכין לעצמם משחק בינגו. יתבקשו התלמידים 
על אותם  וידביקו) 26(חוברת נספחים עמ' יבחרו תשעה איורים  ,)16נספחים עמ' 
השונים, יורים אאת שמות ה , המורה תכריזכרצונם. לאחר מכן לוח הבינגו

  התלמידים יסמנו על הלוח את האיורים שיש להם.ו

  מנצח.הוא ה – ראשון את כל הלוח שלו מי שכיסה
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  דקות) / מליאה 15שרות / סיפור (ארבע כוסות ללא פ - 4 הפעלה

). בנקודות 2 (נספח ת הסיפור על המלך שאסר לשתות ייןהמורה תספר לתלמידים א
ית היין יהמתח, המורה תעצור ותשאל: מה יעשו היהודים? האם יוותרו על שת

  בפסח? איזה פתרון ניתן להציע? וכו'.

  

  דקות) / יחידני 15שולחן הסדר ( - 5 הפעלה

. לאחר מדבקותבעזרת  )34 (חוברת עבודה עמ'ערכו" את שולחן הסדר התלמידים "י
  "הלילה הזה כולו מצה" יצבעו את המילים: ,מכן

  

  

 :הכנה ואביזרים  

  )מורה תביא מביתהה(מפה לבנה  .1

  )1 דפי מידע (התכנים בנספח שני .2

  כיתהי התלמיד. דפים לבנים ריקים לכל 3

  עם שירי פסח תקליטור .4

  

 :נספחים  

  

  1 נספח

: בחג הפסח נוהגים לשתות ארבע כוסות של יין. כוס אחת נוספת 1דף מידע 
  מעמידים במרכז השולחן והיא שמורה ל"אליהו הנביא".

אנשים שמחים ומאושרים שיצאו שותים יין בחג הפסח כדי לסמל התנהגות של 
  .מעבדות לחרות

  בחג הפסח מצווה לאכול מצה. :2דף מידע 

מצות זו על גבי זו. המצה מזכירה לנו את המהירות שבה  שלוש מניחים על השולחן
  יצאו בני ישראל ממצרים, עד שאפילו לא הספיק הבצק שלהם לתפוח.

  

  סיפור -  2 נספח

לפני הרבה שנים, שלט מלך אחד טוב לב. אבל היועץ של המלך היה  ,באחת הארצות
  רע, רע מאוד.
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, ים לא שומרים על החוקים שלךהיהודכאשר התקרב חג הפסח, אמר היועץ למלך: 
הם מזלזלים בך ולא מכבדים אותך. הנה למשל, אם תאסור עליהם לשתות יין 

  בפסח, תראה שבכל זאת בליל הסדר שלהם הם ישתו יין.

  המלך החליט לבדוק את העניין ופרסם איסור לשתות יין בחג הפסח.

  היהודים היו נבוכים מאוד. מה יעשו? איזה פתרון ימצאו?

ואת המים האדומים והלא  ,היהודים, הורה לכולם לבשל סלקשל החכם  םרב
בישול הסלק להכניס לבקבוקים המסומנים באופן מיוחד. בליל היוצאים בטעימים 

כנס אורח אשר מתעורר לגביו חשד שאולי הוא הסדר ישתו כולם יין, אבל אם י
כולם שותים , יתנו לו לשתות מן הבקבוק המסומן ויסבירו לו ששליח של המלך

  ות המלך.והלילה מי סלק, כדי לא לעבור על מצ

והנה, כאשר הגיע ליל הסדר, התחפשו המלך ויועצו לאנשים פשוטים ובאו להתארח 
  אצל הרב בעצמו.

הרי כך מזימתו תצליח, והמלך  שמח לראות בקבוקי יין על השולחן! ל כךהיועץ כ
שבבקבוקים יש רק מי סלק  יעניש את היהודים בעונש קשה. אך הרב מיהר להסביר

היועץ לא האמין ומיהר לשתות כוס שלימה. אך מי סלק היו  בגלל גזירת המלך.
גם המלך טעם ומיד לחש באוזנו:  בלתי טעימים כלל....וכאבי בטן עזים תקפו אותו.

  עללת על היהודים עלילה שכזו.העונש כבד תקבל על ש

וגילה לו שהוא עצמו האורח  הזמין המלך את הרב לשיחה בארמונו ,למחרת החג
  מאמש. הרב שמח להסביר למלך את כל מנהגי החג וכך הפך המלך לידיד היהודים. 
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  30יחידה 

  שושן ועד היוםדרך ממצרים,  :התפילה

  

  :המטר

 הכרת התפילה ככלי המלווה את עם ישראל על פני התקופות השונות.

  

  מליאה ) /דקות 5פתיחה (

). הם 1 בעטיפה צבעונית (אביזרשל ספר סגור  ורבאיאור ודור מתבוננים יחד 

שואלים זה את זה: מעניין מהו הספר הזה, חבל שלא כתוב על הכריכה שלו שום 

  דבר.

אולי זהו ספר הרפתקאות שקוראים בו במתח? אולי  –הם מציעים אפשרויות שונות 

  ים בה כד ללמוד על נושאים חשובים?זוהי אנציקלופדיה שמעיינ

  השערות נוספות: ו להעלותתבקשמידים יבשלב זה התל

מקצוע כלשהו, אולי ספר בישול שמכינים על פיו מתכונים  שלאולי זהו ספר לימוד 

  וכו'.

(מן התלמידים או  תגיע ההשערהספר זה קשור לבית כנסת. אז : המורה תרמוז

  מאור ודור) אולי זהו "סידור" שמתפללים מתוכו?

פילות, ומתפללים מתוכו תפילות שונות. אבל אור ודור יסכמו: סידור הוא ספר ת

  יהודים לאור כל הדורות התפללו גם מתוך הלב במילים שונות.

  

  דקות) /יחידני 30( סידור הדורות - 1 הפעלה

אנשים מוצאים את עצמם מתפללים?  בפני התלמידים תוצג שאלה: מתי בדרך כלל

  בשעת צרה, התפילה מעניקה תקווה.

בהתאם התלמידים למדו  ונות בתולדות ישראל, שעליהםת שתקופו ניתן להזכיר

לחגים. האם אנחנו יכולים לנסות לנחש מה היו התפילות שהתפללו היהודים 

  באותם זמנים?

: יצירת סידור שבו יהיה 18, 17עמ'  לעבודה בחוברת הנספחים התלמידים יפנו

ות. עליהם למלא במילים שלהם מילות תפילה שהתפללו ילדים בתקופות השונ

המורה תנחה את התלמידים לגזור את העמודים, למלא את הבועות במשפטים 

  מתאימים ולצבוע את האיורים.

  

  מליאה ) /דקות 30תפילתו של נקדימון בן גוריון ( - 2 הפעלה
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אל הלוח  .)1 המורה תקריא את הסיפור על תפילתו של נקדימון בן גוריון (נספח

דים: אחד מעולי הרגל, נקדימון בן גוריון, תפקי והם ימחיזושלשה ילדים יוזמנו 

השר. במהלך הסיפור, המורה תבקש בכל פעם את בעל התפקיד המתאים לומר 

  בדיבור ישיר את תחושותיו, לאור מה שהיא סיפרה.

את כמות המים בבארות  ,בצבע כחול יצבעו במהלך הסיפור בנוסף לכך, התלמידים

  .)37חוברת עבודה עמ' ( לפי מצבם

  

  דקות) 15( 3 הפעלה

 (חוברת עבודה עמ'את השיר "שומע תפילה" ביחד עם המורה יקראו התלמידים 

  שיר.בנוגע ל. התלמידים יבצעו את המשימות )36

  

  דקות) 10( 4 הפעלה

ישנה תפילה מיוחדת, התופסת מקום מרכזי מאד בחיי עם ישראל. יהודים נשאו את 

שמע ": רה תתחיל את הפסוקהמו התפילה הזאת על שפתותיהם לאור כל הדורות.

  ".ישראל השם אלוקינו השם אחד

  פסוק זה מבטא את הקשר המיוחד שישנו בין עם ישראל לה'.ויוסבר: 

המורה תחזור על הפסוק עם הילדים בעזרת משחק: כל ילד יקבל פתק ועליו אחד 

 .)2 (אביזר שראל", "השם אלוקינו", "השם אחד"משלושת צמדי המילים "שמע י

 על פיתן אות, התלמידים יקומו ממקומותיהם ויסתדרו בשלישיות, ית כשהמורה

ק שוב ושוב הזריזה ביותר תזכה בנקודה. ניתן לשח הסדר הפסוק. השלישיי

  תיר הזמן.בהחלפת הפתקים ככל שי

  

  הכנה ואביזרים:

  בעטיפה צבעונית  איור: ספר סגור ועטוף .1

ַהֵּׁשם ", "ֵהינּו-ַהֵּׁשם אֱ , ""ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאלרצועות עם הפסוק שמע ישראל : " .2

  ". ֶאָחד

  חוברת נספחים .3

  חוברת עבודה .4

  

  (עפ"י תענית י"ט, ע"ב) תפילת נקדימון :1 נספח

בית  לפני הרבה שנים, בזמן שבית המקדש היה קיים בירושלים, היו מתאספים אל

  לש פעמים בשנה, בחגים.ועולי רגל רבים מכל רחבי הארץ, ש המקדש
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חג הסוכות, התקבצו בירושלים אנשים רבים עם משפחותיהם,  שנה אחת, לקראת

באותה שנה, ירדו רק מעט גשמים, ובעונה  ת כולם לא היו, כיאבל מים להשקות א

זו של סוף הקיץ היו הבארות כמעט יבשים. באותם ימים לא היו בבתים מים 

באר כולם היו שותים רק מים מן הבאר, וכשה ,נורות אל הברזיםיהזורמים מן הצ

  צמאים...היו כמעט יבשה, כולם 

בימים ההם, גר בירושלים איש אחד עשיר וטוב לב ושמו נקדימון בן גוריון. ראה 

 נקדימון את צערם של עולי הרגל והחליט לעשות מעשה: הוא פנה אל שר חשוב אחד

בארות גדולים מאד מלאים במים. השר  שתים עשרה, לא יהודי, שהיו לו רומאי

ה זקוק למים הללו ואף אחד לא השתמש בהם. בכל זאת, לתת את י לא היאהרומ

  הוא לא רצה. –המים סתם כך לעולי הרגל 

אמר לו נקדימון: תן לי בבקשה את המים הללו עבור היהודים עולי הרגל ואני 

מבטיח לך להחזיר לך את כל המים! בחג הסוכות אנחנו מתפללים לה' שיוריד 

  גשמים וכך יתמלאו בארותיך!

  ר לו השר: ואם לא ירדו גשמים?אמ

ככרות כסף תמורת שתים עשרה ענה לו נקדימון: אם לא ירדו גשמים, אתן לך 

  הבארות.שתים עשרה 

מבלי להתאמץ. קבעו שניהם יום ועל שיוכל להתעשר בקלות  שמח השר מאד

מסוים, שבו חייב נקדימון לפרוע את החוב: למלא את הבארות במים, או לשלם את 

  ככרות הכסף. הים עשרתש

באותו חג, היו כולם שמחים מאד בשפע המים שניתן להם, וכולם הודו לנקדימון בן 

  גוריון.

התקרב היום שבו סיכמו השר ונקדימון שיש ועברו ימי החג, עברו עוד ועוד ימים, 

  לא ירד. –להחזיר את החוב, אבל גשם 

 –רות היו יבשים השמים היו ריקים מעננים, הארץ היתה יבשה, כל הבורות והבא

  איך יחזיר נקדימון את המים?

  והנה, הגיע יום החזרת החוב.

  הכסף!את מיד בבוקר, הזדרז השר ושלח הודעה לנקדימון: החזר לי את המים או 

  ענה נקדימון: הלא עכשיו רק בוקר... עדיין כל היום לפנינו.

  הכסף.את בצהרים שוב חזר השר על הודעתו התקיפה: החזר לי מיד את המים או 

  שוב ענה נקדימון: עוד לא עבר כל היום, אולי עוד ירדו גשמים?

כששמע זאת השר צחק צחוק גדול מתמימותו של נקדימון: כל השנה לא ירדו 

  גשמים, ובדיוק עכשיו יתחילו לרדת?
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ו על ערב לכבוד התעשרותאותו ציוה מיד השר למשרתיו להכין מסיבה גדולה ב

  ו לחגיגה הגדולה.דית כל ידילהזמין או חשבון נקדימון,

בונו יהתעטף בטליתו והתפלל: ר ,אבל נקדימון היה עצוב. הוא נכנס לבית המקדש

של עולם, הרי אתה יודע שמה שעשיתי, לא עשיתי לכבודי ולכבוד משפחתי, אלא 

למען עמך ישראל. אנא, עזור לי שאוכל להחזיר את המים לשר, ולא אצטרך להפוך 

  לעני...

ים שחורים וגשם עז החל לרדת. תוך דקות אחדות, נהשמים בענמיד התכסו 

  התמלאו הבארות ואפילו עברו על גדותיהם.

י מן החלון, ולא האמין למראה עיניו! רץ החוצה כדי לראות, אהסתכל השר הרומ

גשם, והנה מצא את נקדימון, חוזר שמח מן התפילה בבית יורד האם אמנם 

  המקדש.

אינני מבין כיצד  !אמר לו השר. "אבל אני עצוב –שמח" "נס קרה לך, ועל כן אתה 

  הצלחת להוריד פתאום גשם שכזה..."
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  מערת רבי שמעון במירון -  31 יחידה
  

  :המטר

  הטקסים הנהוגים ביום פטירתו.הכרת הכרת דמותו של רבי שמעון בר יוחאי, ו

  

  

 :מהלך השיעור  

  
  מליאה ) /דקות 5(  בית הבובות -פתיחה 

  ך כבד לי! אני לא יכול לבד!דור: כל כ

  אור, תוכלי לעזור לי עם קרש אחד?

  

  אור: קרש? למה אתה כל כך מתאמץ?

  מדוע אתה נושא את העץ?

  

  דור: ל"ג בעומר מתקרב.

  זהו החג שאני כל כך אוהב.

  אוספים קרשים למדורה,

  ובליל החג יושבים סביבה.

  -ככל שנאסוף עוד קרשים וגרוטאות 

  דולה מאוד!תהיה המדורה שלנו ג

  

  אור: קרשים למדורה,

  זה מבצע נחמד נורא!

  לך אני מוכנה לעזור בשמחה,

  הקרש באמת כבד לך! 
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   דקות) / מליאה 5(מדוע מדליקים אור?  - 1 הפעלה
 ,: איך אתם חוגגים את ל"ג בעומר? במהלך הדיוןתשאל את התלמידים המורה

   יחס לכמה מהם.תיורה תדגיש שקיימים מנהגים רבים ושיעור זה יהמ

 כולם אוספים קרשים לל"ג בעומר. כולם כבר מחכים להדליק את המדורה הגדולה!
  אבל, מדוע מדליקים מדורה?

  :)1 (אביזר שוניםאירועים נראית הדלקת נרות ב םשבה איוריםהמורה תציג מספר 

  נרות שבת· 

  נר הבדלה · 

  נרות חנוכה· 

  נר נשמה· 

עבור  מן המקרים שבהם יהודי מדליק נר הוא: מן התמונות עולה שאחד ויוסבר
  נשמת הנפטר. 

  בל"ג בעומר, נפטר רבי שמעון בר יוחאי. 
  

   מליאה ) /דקות 15( סיפור  - רבי שמעון בר יוחאי במערה  - 2 הפעלה

  .)1 (נספח המורה תקריא את הסיפור

 (אביזרה של קרשים ושלהבות כרטיסי תמונ כל תלמיד יקבל ,לפני הקראת הסיפור
מורה תזכיר את במהלך הסיפור, כשה המורה תכין דבקיות או פיסות נייר דבק.. )2

וידביק תמונה של קרש או תלמיד בתורו אל הלוח יגש כל י שמו של רבי שמעון,
  בתום הסיפור, תיווצר על הלוח תמונה של מדורה שיצרו התלמידים.כך,  שלהבת.

  

  דקות) / זוגות 15/ פאזל ( מיהו רבי שמעון בר יוחאי? - 3 הפעלה

. כל זוג יקבל כמה כרטיסי מילים וינסה ליצור מהם ו לזוגותחלקהתלמידים ית
סבב הקראה של המשפטים בין  ייערך ,כשכולם יסיימו .)3 משפט שלם (אביזר

  התלמידים.

  יחידני ) /דקות 15( חוברת עבודה/  סיכום - 4 הפעלה

  .)39 (חוברת עבודה עמ' האיורים וידביקו במקום המתאיםהתלמידים יגזרו את 

  מערה, בתוכה ספר הזוהר לידה עץ חרובים והמעיין.תתקבל 

    

  מליאה, יחידני ) /דקות 20( תהלוכה של שמחה ואחדות - 5 הפעלה
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מות שונים , במקומן הציבור חלקהמורה תספר עתה על מנהג נוסף שמקובל בקרב 
שאים סיסמאות של נו, הבל"ג בעומר תהלוכות ילדיםלערוך בארץ וגם בחו"ל, 

  .אחדותאחווה ו

להציע סיסמאות יוזמנו תהלוכה גם בכיתה. התלמידים  המורה תציע לערוך מעין
כל תלמיד יבחר  כרזות לקראת התהלוכה. הןשיבטאו מסר של אחדות ולהכין מ

  דף שיקבל מהמורה. על גבייעתיק אותה מהלוח, ויעטר אותה  ,אחת סיסמה

  טנה, כשהתלמידים ישאו את הכרזה שהכינו.לסיום, תערוך הכיתה תהלוכה ק
  

  מליאה ) /דקות 10( לכבודו של רבי שמעון שיר - 6 הפעלה

המילים מופיעות  .)4 (אביזר "ואמרתם כה לחי" פיוטאת ה בדיסק שמיעהמורה ת
  בחוברת לתלמיד. התלמידים יצטרפו לשירה.

 "ג בעומר.) של קבר רשב"י בל5 תמונה (אביזר תוצג בפני התלמידיםלסיכום: 
במשך כל הדורות נהגו לעלות לקברי צדיקים להתחבר למורשת הרוחנית יוסבר: ו

  של הצדיק, ולבקש עבור הפרט והכלל. 

זהו הקבר שיש בו מספר המבקרים הרב ביותר עולה כי ממחקר שנערך לאחרונה, 
  מכל קברי הצדיקים הקיימים בארץ.

תשאל מי מהתלמידים רה המותפתח שיחה על ההמונים הנמצאים שם, ובכיתה ת
  במקום.אי פעם ביקר 

  

 :הכנה ואביזרים  

: נרות שבת, נר הבדלה, נרות ותת נרוהדלקשל  םסוגי איור שבו מוצגים .1
  חנוכיה, נר נשמה.

  כרטיסי לשונות להבה 10- כרטיסי קרש, ו 10 .2

כל מילה כשהמורה תגזור ותכין מראש כל משפט בשקית נפרדת (משפטים  .3
 )בנפרד הגזורבו 

  ַחי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. -ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי  ·

  ַרִּבי ֲעִקיָבא.  ָלַמד ּתֹוָרה ֵאֶצל -ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי · 

  ָּכַתב ֶאת ֵסֶפר ַהֹּזַהר. -ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי · 

  ג ָּבֹעֶמר."ִנְפַטר ְּביֹום לָ  -ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי · 

  ָקבּור ְּבִמירֹון, ְלַיד ְצַפת. -ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי · 

  ִהְסַּתֵּתר ִּבְמָעָרה ִמְּפֵני ָהרֹוָמִאים. -ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי  -

  ם ֶׁשל ַּתְלִמיִדים ַרִּבים.ּבָ ָהָיה ַר  -ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי  -
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  ן ַּבְּמָעָרה ֵמֵעץ ָחרּוִבים ּוֵמי ַמְעָין.וֹ ּזנִ  –ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי  -

  הפיוט: " ואמרתם כה לחי" עםדיסק . 4

  . תמונה של קבר רשב"י5

  . דפים להכנת כרזות לתהלוכה הכיתתית6

  נספחים . חוברת7

  . חוברת עבודה8

  

 :נספחים  

  
  ר' שמעון בר יוחאי – סיפור – 1 נספח

פלא ושמו רבי שמעון בר יוחאי. כולם ראו לפני שנים רבות, חי בארץ ישראל צדיק מו
  כי הוא איש מיוחד. בן היה לו, ושמו אלעזר. יחד ישבו תמיד ולמדו תורה.

באותם ימים, שלטו בארץ ישראל הרומאים. הרומאים לא הסכימו שהיהודים 
  ילמדו תורה.

  יום אחד, ישבו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו ושוחחו ביניהם על הרומאים.

אמר כי הרומאים עושים גם דברים טובים, והם דואגים לרווחת  רבי יהודה
  התושבים: הם בנו גשרים, הקימו מרחצאות, ועוד.

  רבי יוסי שתק. הוא חשש לדבר בגנות הרומאים, אך גם לא רצה לשבח אותם.

רק רבי שמעון לא חשש. הוא ידע כי הרומאים שרפו את בית המקדש ופגעו 
לטובת עצמם הם  -רומאים הם רשעים, וכל מה שעשו ביהודים. רבי שמעון אמר: "ה

  עשו ולא לטובתנו".

הגיעו הדברים לאוזני הקיסר הרומאי. הקיסר כעס מאוד וציוה לתפוס את רבי 
  שמעון ולהורגו מיד. רבי שמעון שמע על כך והחליט להימלט אל מקום סתר. 

ותו, יצא בתחילה, התחבא בבית המדרש, אך כשהבין שהרומאים חפצים ללכוד א
   רבי שמעון עם בנו למערה בפקיעין.

במערת חול ואבן ישבו רבי שמעון ובנו, ובינתיים למדו תורה. הם אכלו מעץ חרובים 
  ושתו ממעין מים אשר זרם לצד המערה.

חלפו, גופם נעשה רזה וצמוק,  ככל שהשניםישבו במערה ולמדו תורה.  שנים רבות
  אך הם לא פסקו מללמוד תורה.

וש עשרה שנים יצא רבי שמעון ולימד את העם את ספרו, ספר הזוהר, ובו לאחר של
  תורה. כולם שמחו, כי רבי שמעון נתן מאורו הגדול לבני עמו.הסודות 

 מדורה גדולה. -  לפני שנפטר, הוא ביקש שידליקו ביום פטירתו נר גדול במיוחד
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   בחג השבועות קיבלנו מתנה -  32 יחידה

  מטרות:

  עשרת הדיברות כפי שמתוארים בתנ"ך;יני והכרת מעמד הר ס .1

 האחדות כתנאי מקדים לקבלת התורה; הפנמת ערך .2

  הכרת מנהגי החג. .3

  

 :מהלך השיעור  

  
  מליאה ) /דקות 5( בית הבובות -פתיחה 

  ) כולו אחוז התרגשות.1 (אביזרר מגיע עם מתנה גדולה ועטופה יפה דו

  אם יש פה מישהו שמתנדב?דור: יש לי מתנה, אני צריך להגיש אותה לאור. ה

  ים ירימו אצבע וירצו לעזור לדור.תלמידכל ה

  איזה יופי, אני רואה שכולם רוצים לעזור!

אתם רוצים לעזור לי? כי לתת מתנה זו שמחה, ובפרט מתנה כל כך יפה  מדועילדים, 
  לאור החמודה.

  . מתנה נפלאה לעם ישראל. ה'יתה ליהמורה: מתנה ה

  

  דקות) / מליאה, יחידני 30( מתן תורה - 1 הפעלה

  אור מעמד הר סינייא': ת שלב

המורה תקריא לתלמידים את הקטע המתאר את מעמד הר סיני, עפ"י המתואר 
  .)1 (נספח ובמדרשי חז"ל כ') (שמות י"ט, בתנ"ך

לאחר מכן המורה תשאל שאלות משוב, לראות שהתלמידים אכן הבינו את התמונה 
  המצטיירת.

  ב': משוב שלב

(חוברת  ידים ישלימו את הקטע שמתאר את מעמד הר סיני על פי התרמילוןהתלמ
  .בעזרת פרחים , ויקשטו את ההר)40עבודה עמ' 

  דקות) / זוגות 15( התנאי לקבלת התורה - 2 הפעלה

התורה ניתנה לבני ישראל, רק לאחר שעמדו בתנאי מאוד חשוב, שאיפשר את 
  התורה. מסירת
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ר הטוב והמיוחד שיכולים לעשות בני ישראל, על מהו לדעתכם הדב המורה תשאל:
ולבסוף המורה תכתוב על הלוח:  ,מנת לקבל את התורה? התלמידים יעלו השערות

  .)פסוק א' י"טפרק שמות פירוש רש"י ל( "כאיש אחד בלב אחד"

 :: המדרש מתאר שבני ישראל ניגשו לקבל את התורה מתוך אחדות ואהבהויוסבר
לא כעס, לא העליב ולא התרגז איש , אף אחד לא קינא, להככולם סלחו לכולם על 

. כולם פשוט אהבו זה את זה. כל אחד הצליח לראות רק את המעלות שיש חברועל 
  ולא את החסרונות. בזולת

מרה ייצטרך לכתוב את האעליו ) 3 אביזרכל זוג יקבל דף ( משימה לתלמידים:
  ולצייר אותה באופן שהמשמעות תקבל ביטוי בציור.

בסוף המשימה, המורה תאסוף את כל הדפים, תנקב חור בכל אחד מהם ותשחיל 
 :. את שרשרת הציורים היא תתלה בכיתה ותדגיש)3 (אביזר בכולם יחד חוט אחד

  איש אחד בלב אחד". גם אנחנו עשינו מעשה המבטא "כ ,הנה

  

  מליאה ) /דקות 10(בית הבובות  - 3 הפעלה

  דור קורא לאור:

  מתנה?רוצה לקבל את ה

  זוהי מתנה לא רגילה!

  בה תמיד חלקמתנה שכדאי להת

  ולתת ממנה לכל תלמיד!

  

  אור: (פותחת בשמחה את המתנה)

  מתנה שהיא כתב סתרים סודי, 

  ממנה לאחרים. חלקוניתן ל

  קחו ממני את המכתב,יאם ת

  יחד נלמד, נשמח ונאהב.

  לקראת חג השבועות

  מסתתרת משימה.

  משימה שהיא צו,

  לכת עכשיו.לאן עליכם ל

  אם תצליחו את כתב הסתרים לפתור,
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  נדע גם מה עלינו לעשות, דור!

  

ובו כתובים  תוך המתנה היא מוצאת מכתב סתריםאור פותחת את המתנה, וב
 בפיענוחאור מבקשת את עזרת התלמידים  ).2 , נספח2אביזרעשרת הדיברות (

  המכתב.

  תומליאה, קבוצ ) /דקות 20( מנהגי החג - 4 הפעלה

רוצה מי  ון מידי שנה.ובו' בסי כר אירוע מתן תורה, אנו חוגגים את חג השבועותלז
המורה תעודד תלמידים לספר על מנהגים שונים  ?לספר מה הוא יודע על מנהגי החג

יפגיש את התלמידים שיעור זה יודגש ש'). ו(ביכורים, מאכלי חלב וכדהידועים להם 
  מן המנהגים. חלק עם

קבוצות. כל קבוצה תקבל פאזל ובו תמונה שמבטאת אחד לארבע  חלקהכיתה תת
הקבוצה תחבר את הפאזל ותציג אותו לפני כל  ).3 נספח ,4 אביזר(ממנהגי החג 

  המהגים: הכיתה. המורה תסביר את המנהג ואת טעמו.

זכר למתן תורה שבו היה הר סיני  -לקשט את הבית ואת בית הכנסת בירק · 
  .מקושט בצמחיה

  כדי להראות את החשיבות שמייחסים לתורה. –לילה ללמוד כל ה· 

כי התורה נמשלה לחלב שנאמר "דבש וחלב תחת לשונך"  - לאכול מאכלי חלב · 
  .(שיר השירים ד' י"א)

  .כדי לקבל את התורה כאילו מחדש -בית הכנסת לשמוע עשרת הדיברות ללכת ל· 

  

  יחידני דקות) / 10( עבודהחוברת  - מנהגי החג - 6 הפעלה

(חוברת עבודה  מתחת לכל ציור את מנהג החג אותו הוא מבטא התלמידים ירשמו
  .)41עמ' 

  

 :הכנה ואביזרים  

 חידהלתוכה המורה תכניס את כתב ה ,אריזת מתנה .1

  2הפענוח בנספח  –כתב חידה  .2

  סרט מתנות להשחלה באיורים לכל זוג + A4דפי  .3

  )3מנהגי החג (על פי נספח  –פאזלים  .4

 חוברת עבודה .5

  ת נספחיםחובר .6
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 :נספחים  

  1 נספח
  עם ישראל צעד במדבר ימים רבים,אחרי ש ,לפני הרבה מאוד שנים

  .הם הגיעו סוף סוף להר סיני
  :ההרים יפה מכלעשה נ ,הקטן והצחיחההר 

  .כולו כוסה בפרחים יפים בשלל צבעים
  לאחר שלושה ימים של המתנה והכנה, ,ואז

  כשכל העם עמד בציפייה,
  ות חזקים,נשמעו פתאום קול

  רעמים, ברקים וקולות רמים.
  ענן כבד כיסה את ההר,

  ומתוכו בקע קול השופר.
  מה קרה? בני ישראל:נבהלו 

  מדוע ועל מה המהומה?
  הסביר להם משה:

  ירד על הר סיני  ה'"
  התורה!" - לתת את המתנה 

  נעמדו שם סביב, בני ישראלכל 
  האבות, האמהות, הסבתות והסבים,

  ילדים וילדות
  תינוקות. וגם

  מיוחדכולם היו במעמד ה
  התגלה לבניו. ה'כאשר 

  העיוורים ראו, החרשים שמעו,
  כל החולים נתרפאו.

  שקט דממה! - ואז 
  כל העולם היה בדומיה:

  ציפור לא צייצה,
  אתון לא נערה,
  פרה לא געתה

  והכבש לא פעה.
  זבוב לא זמזם 

  לא ילל. תןו
  התינוקות עמדו בדממה,

  א זע.למרחוק ואפילו הים 
  רק קול אחד נשמע אז בכל העולם,

  העם:הפונה אל קולו חזק 
  "אנוכי ה' אלוקיך" 
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  2 נספח

ֶקי    ָאֹנִכי ה' ֱא

ִהים ֲאֵחִרים ַעל-א    ָּפָני- ִיְהֶיה ְל ֱא

ֶקי ַלָּׁשְוא- ֵׁשם-א ִתָּׂשא ֶאת    ה' ֱא

  יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשוֹ - ָזכֹור ֶאת

   ִאֶּמ- י ְוֶאתָאבִ -ַּכֵּבד ֶאת

   א ִתְרָצח

   א ִתְנָאף

   א ִתְגֹנב

   ַתֲעֶנה ְבֵרֲע ֵעד ָׁשֶקר-א

  א ַתְחֹמד

  
  פאזלים ובהם תמונות המבטאות את מנהגי החג: -  3 נספח

  לקשט את הבית בירק· 

  לאכול מאכלי חלב· 

  ערים כל הלילה וללמוד להשאר· 

  ברותלשמוע את עשרת הדיוללכת לבית כנסת · 
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  33 יחידהשל מי התורה? 
   

  :המטר

  חפץ בה.מי שכספר חכמה המתאים לכל הכרת התורה 

  

 :מהלך השיעור  

  
  מליאה ) /דקות 5(בית הבובות  -פתיחה 

  אור: דור, אתה בא למסיבה?

  מסיבה מרגשת! מסיבה יקרה!

  מסיבה לכבוד התורה!

  אחרי שחיכינו וספרנו

  ארבעים ותשעה ימים,

  השבועותהנה מגיע חג 

  כן!

  אני מצפה לקראת הבאות!

  זו תהיה מסיבה מרגשת במיוחד,

  -לה מחכים כולנו 

  אני ואתה ו...(מצביעה)

  אתם כאחד!

  

  דור: אור, את סופרת?

  אינני מבין על מה את מדברת.

  את ממש מחכה לקבל בציפיה,

  אולי, איזו מתנה יקרה?

  

  כול:- אור: אסביר לך ה

  בחג הפסח, יצאנו ממצרים,
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  עשינו בינתיים? ומה 

  בדרך ארוכה, ביחד עם משה,

  צעדנו במדבר, וזה היה קשה!

  עם היהודים כולם, –והנה 

  התאספנו למעמד מיוחד.

  ,באש, ברקים וקולות

  ,בקול דממה דקה

  נתן לנו אלוקים

  .את התורה

  דור: מתנה! זוהי התורה שעוברת

  .ממש כמו בשרשרת ,מדור לדור

  אור: במסיבת שבועות, נקבל מחדש

  את התורה בלב שמח ונרגש.

  

  מליאה, יחידני ) /דקות 25( התורה במדבר - 1 הפעלה

 מליאה / מדרש א': שלב
  המורה תספר לתלמידים משל :

ספר מיוחד שהוא חיבר במיוחד  - פעם היה מלך שרצה לתת מתנה מיוחדת לעמו
  בשבילם. הוא הכין מסיבה גדולה לרגל המאורע החשוב. 

"עכשיו אני רוצה לכנס אסיפה שבה  )בתור המלך ותכריז:המורה תציג את עצמה (
  . "נתכנן את המסיבה

ישחקו את תפקיד השרים  ,ביחד עם אור ודור ,המורה תגיד לתלמידים שהם(
   )שהשתתפו באסיפה.
  המקום המתאים ביותר לערוך מסיבה חשובה שכזאת?  המלך: מהו לדעתכם
ותר הוא באצטדיון הלאומי אני חושב שהמקום המתאים בי ,אור: אדוני המלך

  שבמרכז העיר. 
אני לא חושבת כך. לדעתי, מסיבה כזאת מיוחדת צריכה להיות באולם  ,דור: לא

  המפואר ביותר שבארמון!
אור: לא, אין שם מקום לכל האנשים, אני חושב שאולי הכיכר המרכזית בעיר 

  הבירה תתאים.
  בו. דור: אם לא בתוך הארמון אז אולי בגן המפואר שמסבי

  לדיון.  ןנסכם את הצעותיכם ונעלה אות ,המלך: טוב
  

: )"שרים"(שאר ה כיתהואחר תפנה אל ה הלוח את ההצעות, על גביהמורה תרשום 
  ""ומה אתם אומרים?
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ערך ית חברו מדוע הוא צודק. בתום הדיון, ייערך דיון בו כל אחד ינסה לשכנע את
, המורה תאסוף את הפתקים מהי דעתו) 1 (אביזרבעה. כל אחד יכתוב בפתק הצ

   .כיתהבשקית ותבדוק מהי דעתם של רוב בני ה
אבל עלה על דעתי רעיון אחר  .ינתיהיא הגיונית ומענ המלך: "שמעתי את הכרעתכם,

  "אני עומד לערוך את המסיבה במדבר! לגמרי...
  

  אור ודור יביעו את דעתם.
  ? מהי לדעתכם הסיבה לכך המורה תעצור ותשאל את התלמידים:

  
אם אתן את הספר היקר לי בארמון, יחשבו בני הממלכה שהספר שייך רק המלך: "

  "לשרים החשובים.
הספר באיצטדיון המפואר יחשבו שהספר שייך רק את אור: אני מבינה, אם תיתן 

  לאנשים מפורסמים. 
דור: ואם תיתן אותו בכיכר של עיר הבירה, תושבי הכפרים הפשוטים יחשבו 

  ם.שהספר לא בשביל
  

  : מדוע המלך רוצה לתת את הספר במדבר?כיתההמורה תעצור ותשאל את בני ה
למה  הבתום דיון זה, המורה תספר לתלמידים שהסיפור על המלך הוא רק דוגמ

  רוע.ילבני ישראל במדבר. התלמידים ינסו לקשר בין הסיפור לא השקר
ע שכמו לתת את התורה דווקא במדבר כדי להודי במדרש מוסבר שאלוקים בחר
כך התורה היא של כל מי שרוצה בה. כל אדם יכול  - שהמדבר הוא מקום של כולם

  ללמוד בה ולהחכים ממנה.
   

  מליאה, יחידני': עשרת הדברות / ב שלב

האם כמו  ?התורה שניתנה על הר סיני נראתהאיך  :המורה תשאל את התלמידים
מידע כן על פי י ועל פי ידע כלל ,ספר התורה שנמצא בבית הכנסת? התלמידים

. המורה תשאל: מה כתוב בלוחות לוחות הבריתיספרו שהיו אלו  ,מהשיעור הקודם
(חוברת ראשונה למשימה ה ולאחר מכן יפנו ,הברית? התלמידים יתנו דוגמאות

 : מתיחת קו מהדיבר המתאים לכל הסבר.)42עבודה עמ' 
  

  מליאה ) /דקות 20( ותעמד משחקעשרת הדברות /  - 2 הפעלה

: )2 (אביזר לכל אחד מהם ותצמיד מדבקה גדולה ,המורה תבחר שלושה תלמידים
) ותלמידים אלו יקריאו 1 אדום צהוב וירוק. המורה תתאר מקרים שונים (נספח

  .אפשרות מסויימת לדרך תגובה) 3 מתוך הדף (אביזר

עליו לבחור ולהדביק את ו, )21(חוברת נספחים עמ' תשובות דף יש לכל תלמיד 
(המדבקות  המורה ת הצבע המתארת כיצד היה נוהג במקרה שתיארהמדבק

  .)24עמ'  חוברת הנספחיםב

לסיכום, תעניק המורה ניקוד לכל צבע. התלמידים יחשבו את התוצאה ויתנו "ציון" 
  לעצמם.

  .נקודות 5ירוק , נקודות 2צהוב , 0ניקוד לכל צבע: אדום 
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  אה, יחידנימלי ) /דקות 30( התורה על רגל אחת - 3 הפעלה

  מליאה סיפור/ א': שלב

ת הנכרי, המורה תספר את הסיפור מתוך התלמוד על הלל הזקן שהסכים ללמד א
  .)2 (נספח את כל התורה על רגל אחת

לאחר שהמורה תציג את דרישתו של הנכרי ללמוד את התורה על רגל אחת, היא 
מקומותיהם, בים יעמדו תלמידים האם זה אפשרי. כל התלמידתערוך ניסוי עם ה

כשהמורה תיתן את האות, כולם יעמדו על רגל אחת והמורה תתחיל להקריא את ו
  מפעילות קודמת). יםתלמידעשרת הדיברות (המוכרות כבר ל

הרבה זמן? המורה תסביר שעשרת הדיברות,  האם קל להישאר על רגל אחת כל כך
לשער, עד כמה מאוד מרכזי, אבל גם מאוד קטן מכל התורה. לכן קל  קטעהם אמנם 

  בקשת הנכרי היא מופרכת ובלתי אפשרית.

 אומר שכוונת המילים "על רגל אחת"המורה תעיר שבעקבות הסיפור נוצר פתגם ה
התכוון לכך הנכרי שלנו בסיפור  ולם,לומר את עיקרי הדברים ללא פירוט. א היא:

  ברצינות.

תשובות עת שמילאחר  המורה תציג שאלה: איך אתם הייתם מגיבים לכזו בקשה?
את ו ת הסיפור המתאר את גישתו של שמאיא לספר התלמידים, המורה תמשיך

עליך אל תעשה  שנואהמורה תתמקד בתשובתו של הלל: "מה ש גישתו של הלל.
ך ללמוד את כל התורה עם כל הפרטים, כדי עכשיו לֵ  זוהי תמצית התורה. -  לחברך"

  לדעת איך לקיים זאת.

המורה תכתוב את ראשית, ? "עליך... שנואה שמהכלל "האם קשה לקיים את 
על הלוח ותוודא שהוא מובן. לאחר מכן יתפתח דיון: מי יכול לתת דוגמה  המשפט

לאחרים? האם מישהו חווה  שים לו, ולכן הוא נמנע מלעשותושעולדבר שהוא שונא 
אפשר, יה הפוכה ולא נעימה? איך אפשר להצליח לעמוד במשימה הזאת? ופעם חו

ים "להיכנס" לתוך הראש של החבר ולהבין איך הוא מרגיש ומה הוא מנסאם 
  חושב...

כשמעליבים אותי, אני נעלבת מאוד גם אם זו רק  ,: לפעמיםהמורה תתן דוגמה
למה הוא כל  :שהו אחר אני חושבת לעצמימימילה אחת לא נעימה. אבל כשפוגעים ב

  כך נעלב? הרי זו רק מילה אחת לא נעימה...

אימרתו של  סיטואציות שבהן ניתן לקיים אתזוגות שונים יציגו נותר, לפי הזמן ה
  הלל.

  משוב, יחידני ב': שלב

התלמידים יצבעו את המילים "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך", ויכתבו על 
  .)43 (חוברת עבודה עמ' מקרה מתאים

  :הכנה ואביזרים  

  אחד לכל תלמיד "ממו"דף  .1
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 דום, ירוק וצהובבצבעים א שלוש מדבקות גדולות .2

 )1 (נספח לכל צבע דרכי תגובהדף  .3

 חוברת נספחים .4

 חוברת עבודה .5

  

 :נספחים  

  
  שאלון עמדה – 1 נספח

  אחר הצהריים, אתה יושב בחדרך ומשחק. לפתע נשמע קולה של אמא מן
  המטבח. 

  –"בוא חמוד, אני זקוקה לעזרה שלך!" אתה 

יעה לי. אני עסוק עכשיו. אדום: צועק על אמא: את תמיד קוראת לי ומפר. 1
  תסתדרי לבד!

  צהוב: שותק. אולי אמא תחשוב שאני לא בבית?. 2

ירוק: איזה יופי! ממש הזדמנות לגשת לאמא ולזכות במצווה! בשמחה אכבד  .3
  הורים!

 סופרמרקט יש מבצע: אוספים חמש אריזות של שוקולד ונכנסים להגרלה. יוני ב
  מה אתה עושה? -ה ריקה נכנס לסופרמרקט ונשמטה מידו אריז

אדום: איזה כיף! אקח אותה לעצמי. יש לי עוד אריזה. מי בכלל יודע למי זה  .1
  שייך?

צהוב: יוני ילד מפוזר. כל מה שיש לו תמיד נופל על הרצפה. אני כבר אסתדר עם  .2
  זה.

את האריזה אתן ליוני  :ירוק: מסכן יוני! האבידה כל כך חשובה לו! לא אהסס .3
  , ביד ו... מיד!עכשיו

  

  לא הצלחת. שמטת  - ניסית לקחת מהספריה בלי רשות עוד ספר אחד, אבל
בזריזות את הספר, אך הספרן הבחין במשהו... הוא שאל: האם אתה זרקת כך את 

  הספר?

אדום: מה פתאום אני? אני הילד הכי מסודר בכיתה. תשאל את המורה שלי  .1
  לד מסודר!"לטבע, היא תמיד אומרת עלי: "איזה י

צהוב: אתה בטח לא מתכוון אלי! אני בכלל לא יודע על מה הבלגן ומה עושה כאן . 2
  הספר הזה.
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ירוק: אני ממש מצטער, זרקתי כך את הספר. סליחה. אחזיר אותו למקום.  .3
  לפעמים, כך אומרת סבתא שלי, האמת הוא התרוץ הכי טוב!

  

 שלנו תשחק בשבוע הבא מול...  שמעת חדשות? פונה אליך אבא. נבחרת הכדורסל  

  אדום: אצעק על אבא: "אבא! שטויות! זו בכלל לא הנבחרת." .1

  צהוב: אקשיב לאבא ואסביר לו שהוא לא מבין כלום בכדורסל... .2

ינים שכל כך חשובים לי. יירוק: אבא שלי הוא על הכיפאק! מנסה להבין בענ .3
ואסביר לו בשמחה את הענין.  אשאל אותו האם הוא בטוח שמדובר בנבחרת שלנו,

  קורה שאבא טועה, לא?

  

 ?בשיעור חשבון שאלה המורה: מי לא הכין שיעורי בית  

  אדום: אני מכין קבוע שיעורים, ומצביע על סדרת תרגילים מלפני שבועיים. .1

  צהוב: אני מתכופף. איזה מזל שהמורה לא רואה אותי עכשיו!. 2

: אומר את הכי חשוב ורים להיום. הכי בטוח!ירוק: אני אומר: לא עשיתי שיע .3
  האמת! זה הכי טוב שיש! בלי להתבייש!

  

  תמיד רצית פלאפון עם מצלמה. פתאום גל הוציאה מהתיק פלאפון עם מצלמה
  כזו משוכללת. הסתכלת על הפלאפון היטב ואמרת:

אדום: איזה פלאפון! הייתי רוצה אותו במתנה. רוצה לתת לי אותו תמורת  .1
  ופניים שלי?הא

  צהוב: תמיד אני חולם על פלאפון כמו שלך! הייתי רוצה שהוא יהיה שלי.. 2

ירוק: כיף לך שיש לך פלאפון עם מצלמה כזו משוכללת! אני שמח לראות שיש לך . 3
  פלאפון כזה טוב!

   

  

 :כולם מכירים את יובל. תמיד הוא מגלה סודות. יום אחד שוחחנו על הנושא  

  לו מכות ונזרוק אותו בחצר מאחורי בית ספר, שידע שזה מגיע לו.אדום: נרביץ  .1

צהוב: נצעק עליו: "נמאס ממך! אתה תמיד כזה נודניק ומגלה את הסודות! עוף  .2
  מכאן!"

ירוק: נסביר לו שההתנהגות שלו לא נעימה, וכדי להיות חבר, עליו לשפר את . 3
  התנהגותו בין החברים.
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  מאוד, שכבר אינו שומע היטב. כשעורכים אצלו במכולת עובד מוכר מבוגר
 ים והוא רושם בקופה. הבוקר קנית שתיחשבון, צריך לומר בקול את כמות המוצר

חבילות מסטיקים. המוכר לא שמע שאמרת מסטיקים. אתה  שתילחמניות, ביסלי ו
  ממהר..

  אדום: בעיה שלו! אני הכרזתי על המוצרים, שישמע יותר טוב. מה אכפת לי? .1

  זו הבעיה שלו! -אם לא  יופי, –מהר: "גם מסטיקים!" אם שמע  צהוב: אגיד מהר. 2

ירוק: אסור לקחת שום דבר ללא רשות. אחזור שוב ואבדוק שאכן המוכר לקח  .3
  ..הנה, זכיתי בעוד מעשה הכי טוב!.גם את המסטיקים בחשבון. ו

  

  עפ"י מסכת שבת ל"א, ע"א)סיפור ( -  2 נספח

היו בירושלים שני  ,שנים, בזמן שעדיין היה קיים בית המקדשלפני הרבה מאוד 
האחד היה שמו של  רבנים גדולים ומפורסמים. כולם היו באים ללמוד אצלם תורה.

  הלל. -השני של שמאי ו

הייתה שמאי היה קפדן וממהר לכעוס על מי שמתנהג בצורה לא יפה, ואילו להלל 
  היה להכעיס אותו. אי אפשר -סבלנות רבה, לכל אחד תמיד. ממש 

וביקש ממנו: אני רוצה ללמוד את כל  שמאיחדרו של ל יום אחד נכנס אדם אחד
  , בזמן שאני עומד על רגל אחת!הכולשתצליח ללמד אותי  , אך רק בתנאיהתורה

  התרגז עליו שמאי ודחף אותו החוצה עם מקל שהיה בידו.

ר לו הלל: טוב, הלך אותו אדם להלל וביקש ממנו בדיוק את אותה בקשה. אמ
עליך אל תעשה  שנואמה ש"אעשה כבקשתך. עמד האיש על רגל אחת והלל אמר לו: 

לחברך. זוהי כל התורה. עכשיו, לך ללמוד את כל שאר הפרטים שבתורה כדי שתדע 
  "איך לקיים זאת.

  למד ברצינות ובשקידה את כל התורה. שהיה וסופו  ,קולו של הללבשמע אותו אדם 
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  בת של שלוםש -  34 יחידה
  

  מטרה:

  שני המוטיבים המרכזיים בשבת: הקידוש ונרות השבת. הכרת

 :מהלך השיעור  

  

  מליאה ) /דקות 5בית הבובות ( - פתיחה

  

  מתנהל דיאלוג בין אור לדור:

  אור: אתה רוצה לקבל מתנה כל שבוע?

  דור: מתנה? כך, באופן קבוע?

  אור: כן! הבט אל השמים, עומדת לשקוע החמה

  נה!-ת-צבעי הטבע, נקבל בשמחה... מובשלל 

  דור: מה? מה זאת אומרת?

  אינני מבין על מה את מדברת.

  ,אור: שבת עומדת בפתח

  וזו ההזדמנות לפרוש ידיים,

  לנשום עמוק, להפריח חיוך לשמים...

  ו...

  ולקבל מתנה לנצח!

  מתנה של פעם בשבוע,

  -שבאה ונכנסת בלאט 

  שבת! –מתנה ושמה 

  

  דיון: 

  : יון ובו יעלו בפני המליאה השאלות הבאותיתקיים ד

 ?אתם אוהבים לקבל מתנות  

 ?איזה סוג מתנות אתם מכירים  
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 ?האם מחמאה או מילה טובה הן גם מתנה  

 ?יש מתנות שהן לנצח, שלא נגמרות אף פעם  

 ?מה מיוחד במתנה שקראנו לה שבת  

 לבין מתנה כמו יום שבת?מהו ההבדל בין מתנה מסוג ספר או ממתק ,  

 "י ְוַׁשָּבת ְׁשָמּהזַ נָ ַמָּתָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ְּבֵבית ּגְ " :רה תכתוב על הלוח את הציטוט הבאהמו
  .(מסכת שבת י' ע"ב)

ותשאל: מדוע לפי דעתכם ניתן לחשוב על השבת שהיא רוש המילים יהמורה תסביר את פ
  ות.מתנה? התלמידים יספרו מה הם אוהבים בשבת, כיצד הם נהנים ממנה בדרכים שונ

  מליאה ) /דקות 10( שיר -קבלת שבת  – 1 הפעלה

את המילים הבאות: בגדי, זמירות, נרות, שלום,  ח בצורת קשתהמורה תכתוב על הלו
  מלכה, מנוחה.

שאם נצמיד אותה למילים  ,המורה תשאל את התלמידים: מי יכול לחשוב על מילה אחת
  יקבלו משמעות חדשה?שעל הלוח, הן 

ל התשובה: שבת, המורה תזמין תלמיד אחד לכתוב את המילה כשהתלמידים יגיעו א
יא "שבת" בצמוד למילה "בגדי" ולהסביר במה לדעתו שונים "בגדי שבת" מבגדי חול. כך ה

את תקריא תלמידים שונים. לאחר מכן, המורה  תמשיך גם עם הצמדים האחרים בשיתוף
 את המושגים המכיל, )45 (חוברת עבודה עמ' שירו של אוריאל אופק "קבלת שבת"

הקשורות התלמידים להקיף בעיגול צהוב את המילים  ותבקששנלמדו. בתום ההקראה, י
המשורר רוצה להראות שהשבת היא לא רק לבני למושגים שנכתבו על הלוח. ויוסבר: 

  האדם אלא העולם כולו מרגיש את השבת. 

  )לווה, חגיגיותכיצד מרגיש הטבע בשבת, על פי שירו של אוריאל אופק? (מנוחה וש

רה גול כחול. המוילהקיף, מתוך השיר, את הדוגמאות המתאימות בעהתלמידים יתבקשו 
של  רקיעאומרי תפילה,  עציםלבש בגדי שבת,  הערב( תעזור לתלמידים למצוא דוגמאות.

  ).בתים ואדמהמנוחה, מזמור שלוה שרים 

 י פמוטות ונר (אביזרנש ,יםהמורה תפרוש על השולחן מפה לבנה, תניח עליה גביע, מיץ ענב
שהדלקת הנרות היא אקט המבדיל בין קודש לחול. היא משרה בבית  המורה תסביר). 3

דגים לתלמידים את הדלקת הנרות, ותכיר להם את המורה תאווירה של שלווה ואורה. 
  הברכה המסורתית.

  דקות) / מליאה, יחידני 15(הכרות עם הקידוש  - 2 הפעלה

מה הקשר של הציור אל  :תשאלוהמורה  )1 של גביע מלא ביין (אביזר ראיויוצג ל הלוח ע
השבת נועדה להזכיר קבלת תשובות שונות מפי התלמידים, המורה תסביר: לאחר  השבת?

שני  יציאת מצרים.ו ,בריאת העולם בשישה ימים לעם ישראל שני אירועים חשובים:
  הנושאים הללו מובאים בתוך נוסח הקידוש.

 :)44הקידוש (חוברת עבודה עמ'  בנושא טקסטלבצע את המשימה תבקשו יהתלמידים 
את המילים בצבע אחר את המילים הקשורות לבריאת העולם, ו לצבוע בצבע אחד

  הקשורות ליציאת מצרים. 
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   דקות) / מליאה 15( ימי הבריאה -3 הפעלה

שבעה רת בעז ימי הבריאה כפי שהם מובאים בתנ"ךלגבי ירעננו את זכרונם התלמידים 
תכתוב  כרזהמעל כל  תספר מה נברא בכל יום.. המורה תוסיף בכך ש)2 (אביזר איורים

את שם היום. לאחר מכן, היא תמחק את שמות הימים ותבלבל את סדר המורה 
ניתן  ימים.פי זה בזה בשיוך נכון של הפלקטים ל יוזמנו להתחרותהפלקטים. שני תלמידים 

קשה לזכור את כל  ניתן לצפות שיהיה לתלמידים :ת לבלתשומ(לשחק בזה פעמיים שלוש. 
  )המידע הזה.

  דקות) / מליאה 10( החומץ שדלק :סיפור – 4 הפעלה

המורה תקריא את הסיפור מן התלמוד על בתו של רבי חנינא בן דוסא שהדליקה את 
על ההבדל בין השמן המהווה חומר  התלמידים יעמדובמקום בשמן. הנרות בטעות בחומץ 

  .)1 ה לבין החומץ שאינו חומר בעירה (נספחבעיר

  דקות) / יחידני 35( יצירה - 5 הפעלה

  התלמידים יצרו בית נר. 

  אופן היצירה:

  השקעת הנר במרכז הדס .1

 עיצוב הדס שסביב הנר לצורה הנבחרת (פרח, לב, עיגול) .2

 : על ידי קישוט הדס .3

 חריטה באמצעות קסמי שיניים 

 השקעת חרוזי ונציה 

  

הדס קל יותר בידיים לחות מעט. מומלץ להביא לכיתה מגבת וספל מים,  הערה: עיצוב

  להרטיב מעט את המגבת, לעבור בין התלמידים ולהעביר על הידיים שלהם את המגבת.

 

  

  

  

 :הכנה ואביזרים  

  של גביע מלא ביין איור .1

  בריאת העולם איורי .2

  המורה תביא מביתה -יע, מיץ ענביםפמוט, נר, גב .3

 , נרונים חד פעמיים, חרוזי ונציה, קיסמי שינייםבית נר: דסליצירת אביזרים  .4

  חוברת עבודה .5
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 :נספחים  

  

  סיפור: - 1נספח 

בביתו של  לפני הרבה מאוד שנים, דר בארץ ישראל צדיק אחד ושמו רבי חנינא בן דוסא.
בכל יום שישי, היו  רבי חנינא הייתה מנורה יפה, שהיו מדליקים בה נרות לכבוד שבת.

בה שמן, מכניסים בה את הפתילות, ולפני שהייתה השבת נכנסת, היו מדליקים  ממלאים
  "להדליק נר של שבת קודש". - אותה ומברכים

, לאחר שכבר דלקה המנורה, התכונן רבי חנינא לצאת לבית ערב , לפנותיום שישי אחד
  ום".רך את כולם בפנים מאירות ב"שבת שלום, שבת שליהכנסת. הוא פנה אל בני הבית וב

תי"? הוא שאל ו יושבת בפנים עצובות. "מה קרה בתך פתאום רבי חנינא שם לב, שבא
  בדאגה.

סיפרה לו הבת: "כשהכנתי את המנורה בערב שבת, התחלף לי בטעות בקבוק השמן 
בבקבוק החומץ. המנורה עכשיו דולקת, בזכות מעט השמן שהיה בה קודם לכן, אבל עוד 

  רור בבית..."מעט השמן הזה יגמר, וחושך יש

ואמר לה: "אל נא תדאגי, בשבת צריכים לשמוח ולא להיות עצובים.  אביה את דבריהשמע 
, בודאי יאמר לחומץ הלא ה' ברא גם את השמן וגם את החומץ. ומי שאמר לשמן שידלוק

  "שידלוק!

ואכן כך היה. המנורה המשיכה ודלקה כל אותה השבת, גם בלילה וגם ביום, עד מוצאי 
   השבת...

  

 


