
 תשובה, שכבה בוגרת
 , מתבוננים ובונים, ספר השיאים שלי 6שיעור 

 מפתח הלב מתוך אמונה, המנהל לחינוך דתי
 

 גבורה –שנה ב' 
 תשובה בשילוב שיתוף והשתתפות ומעורבות חברתית

1 

 . ספר השיאים שלי6

 מתבוננים ובונים

 שכבה בוגרת

 

 הרציונאל

המלווה  התשובה היא תהליך ק שהתשובה איננה רק תיקון של חטא.אנו לומדים מהרב קו

של שיבה, התקדמות והתקרבות לקדוש ברוך הוא. התשובה היא בניין  , תהליךאת כל חיינו

ולמעשה את  ,את התשובה שלומשמעותי שנבנה נדבך אחר נדבך, וכל אדם הולך ובונה 

 אישיותו. אין גבול ליכולת להתקדם ולהתעלות ברוח ובמעשה. 

ם חדשים שיאיהאדם להגיע לשל יכולת ה אפשר ללמוד על "ספר השיאים של גינס"ב

 ספר השיאיםומפתיעים הנראים מעבר ליכולת ולדמיון. בשיעור זה אנו מבקשים להשתמש ב

 ים:הזה, כמובן עם שני הבדלים חשוב

השיאים יהיו שיאים של התלמיד עצמו, "ספר השיאים שלי" ולא בהשוואה לאחרים. א. 

אנחנו רוצים לראות איך כל אחד מאיתנו, אם רק ירצה ויהיה מוכן לעבודה קשה, יוכל להציב 

 לעצמו יעדים ולהפתיע את עצמו ביכולתו להשתפר ולהתקדם עוד ועוד.

אדמה הוצים ללמד את התלמידים לגדל את תפוח איננו ר :אנו שואפיםאליהם השיאים ב. 

הגדול ביותר, אלא לעודד את התלמידים לכך שהאתגרים והשאיפות שלהם יכוונו לתחומים 

 זו מטרת השיעור.  .של תיקון המעשים והמידות

. כל תלמיד צריך קיום ההחלטות שהוחלטו בו בהמשכיות של תימדדהצלחתו של שיעור זה 

המסגרת הכיתתית וכן המורה בשעות פרטניות יכולים להמשיך  .תלהמשיך ולהתקדם כל הע

 ולסייע גם בהמשך הדרך.

 

 המטרות

 התלמידים יבינו שהתשובה היא תהליך של שיפור והתקדמות שלב אחרי שלב.  

  בהם הם שואפים להתקדם ולהשתפרשהתלמידים יזהו את התחומים. 

 לפחות יםשיאים אישיים חדש ניששל כיבוש  חליטו עלהתלמידים י. 

 

 מבנה השיעור

  (מליאה)פתיחה: ספר השיאים שלי 

  (קבוצות)שלב א': מתכננים את ספר השיאים  

  (תיחידניעבודה )שלב ב': יוצרים את ספר השיאים 

 :(מליאה)מדווחים על השיאים  סיכום 

 

 ההכנות הנדרשות

  וח. על גבי שקף ואמצעי להקרנה על גבי הל (1נספח )יש להכין את דף ספר השיאים

 לצלם את הדף עבור כל זוג תלמידים.אפשר גם 

  (2נספח ) ותקבוצאחת מארבע היש לצלם את דף המשימה לכל. 
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 ות לשיאים של כל קבוצה.דוגמאההדבקת דפי יש להכין פלקט ל 

  די הכיתהמילכמספר ת (3נספח ) שלי"יא "אני משפר את השיש לצלם את הפורמט.  

 

 מהלך השיעור

 )מליאה(י ספר השיאים של: פתיחה

  ( ונשאל:1)נספח  דף מתוך ספר השיאים של גינסנחלק את ה \נקרין  

o נמקו!פחות לו חשוביםילו שיאים בדף הזה חשובים לדעתכם, ואיא ? 

o  בהם אתם יכולים לקבוע שיאים חדשים?שהאם יש דברים 

o דעתכם על השיא הבא חוו את: 

התפילה כדי ות לפני "בפעם הראשונה בהיסטוריה הצליח _________ להגיע חמש דק

 ."להתכונן כראוי

 האם זהו שיא עולמי?

o דעתכם על השיא הבא: חוו את 

 ."תודה רבה ביום םפע עשרים ו"התלמיד ___________ הצליח ביום אחד לומר להורי

  להשתפר ולהתקדם כל הזמן ובעצם  היאלעשות תשובה נסביר כי המשמעות של

ספר שיאים אישי,  כותב כל תלמידבשיעור זה  ."לקבוע שיאים חדשים לעצמנו"

 שהוא בעצם ספר החזרה בתשובה שלו. 

 

    )קבוצות(חלק א': מתכננים את ספר השיאים 

 .כל קבוצה מקבלת אחד מהנושאים הבאים: נחלק את התלמידים לארבע קבוצות 

o בין אדם לחברו 

o בין אדם להוריו ומוריו 

o בין אדם למקום 

o )בין אדם לעצמו )התקדמות במידות 

 ( ונקצה זמן לעבודה.2את דף המשימה )נספח כל קבוצה ק לנחל 

ספר  מתכננים אתראשית " על הפלקט כותרתבזמן שהתלמידים עובדים, נכתוב    

  שנכתבו בקבוצות. דפיםה תארבעלכותרת את  מתחתבסיום העבודה נדביק , "השיאים

 

 )עבודה יחידנית(השיאים ספר ים את יוצרחלק ב': 

 בו כתובותהלהסתכל בפלקט ונשוחח מעט על הדוגמאות  נכוון את התלמידים.  

 רוצה לשפר )חושב אותם הוא שחדשים  שני שיאיםל עחליט להכל תלמיד נבקש מ

  (.איך אני משפר אותםומתכנן לו שיאים כבשתי לאחרונה, יא

  ( ונבקש למלא את חלק א'.3נחלק לכל תלמיד את הפורמט לכתיבת שיא אישי )נספח 

 

 )מליאה(: מדווחים על השיאים סיכום
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 היכן הם :שפרל ובחרספר לכיתה על שיא שבכך ל ים המעונייניםתלמידנבקש מ 

 לשפר? ים היום? איך הם מתכנניםנמצא

  יםחדש יםלשיאנבקש מתלמידים לשתף ברעיונות. 

 שיאים חדשים נבחר( ו3על שיפור השיא )חלק ב' בנספח  נאמר שעוד שבוע נדווח. 
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 : עמוד מתוך ספר השיאים של גינס1נספח 

 גרפיקה: יש להביא עמוד כלשהו מתוך ספר השיאים.
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 : מתכננים את ספר השיאים2נספח  

 .A4בגודל של חצי  גרפיקה: יש לעצב כדף משימה, כל קבוצה בנפרד

 

 

 

 : בין אדם לעצמו1קבוצה 

 ניכם על השאלות הבאות:  ינו ושוחחו בע

המשפט הזה נאמר? ואיך אפשר  באיזה הקשרפעם "אם תשקיע תצליח"? לכם אמרו  האם

 להצליח?

"למה אתה אף פעם לא..."? נסו להיזכר מה היה  במיליםמשפט שהתחיל לכם אמרו  האם

 הדבר שאתם אף פעם לא... 

 כשיו לא הצלחתם?איזה דבר רציתם מאוד להצליח לעשות לבד ועד ע

 האם יש תכונה שלכם שאתם רוצים לשפר?

  ,בוודאי העלתם בשיחה דוגמאות שונות הקשורות לנושא שבין אדם לעצמו

  .שברצונכם לשפרזה דוגמאות לשיאים בנושא  5 -בחרו ב

 הדוגמאות שבחרתם. חמשתאת כתבו כותרת: "בין אדם לעצמו" ומתחתיה  רשמו על דף

 למקום: בין אדם 2קבוצה 

 ניכם על השאלות הבאות:  יענו ושוחחו ב

 איזו מצווה אתם שוכחים לפעמים לעשות?

 האם יש מעשה או מצווה שאתם חושבים שאתם יכולים לקיים טוב יותר?

 כמה ברכות אתם יכולים לברך בכל יום?

 תחלה ועד הסוף?ההאם אתם יכולים להתרכז בתפילה מה

  ,קשורות לנושא שבין אדם למקוםבוודאי העלתם בשיחה דוגמאות שונות ה

  .שברצונכם לשפרזה דוגמאות לשיאים בנושא  5 -בחרו ב

 הדוגמאות שבחרתם. חמשתאת כתבו ומתחתיה  כותרת: "בין אדם לעצמו"  רשמו על דף
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 את השיא שלי )ולא של אחרים...( משפראני : 3 ספחנ

 גרפיקה: יש לעצב כתעודת הצטיינות

 

 חלק א':

ממנו רציתי להתקדם: שבו הייתי, שהמצב 

____________________________________ 

 __________________________________________ התכנית שלי לשבירת השיא:

 

 חלק ב':

 השיא שלי

 

 : בין אדם לחברו3קבוצה 

 :ניכם על השאלות הבאותיענו ושוחחו ב

 יו?האם יש משהו שעשיתם לחבר/ה ואתם מצטערים אל

 האם יש לכם רעיון איך לשמח חבר/ה? 

 איך וכמה חברים אפשר לשמח בזמן קצר?

 כמה מילים טובות אתם יכולים לומר לחברים בשעה אחת? 

 ,בוודאי העלתם בשיחה דוגמאות שונות הקשורות לנושא שבין אדם לחברו

  .שברצונכם לשפרזה דוגמאות לשיאים בנושא  5 -בחרו ב

 .הדוגמאות שבחרתם חמשתאת כתבו ומתחתיה  ין אדם לעצמו" כותרת: "ב רשמו על דף

 

 : בין אדם להוריו ומוריו4קבוצה 

 :ניכם על השאלות הבאותיענו ושוחחו ב

 איזה מעשה ישמח את הוריכם, כמה פעמים ביום אתם יכולים לעשות אותו?

 איזה דיבור ישמח את מוריכם, כמה פעמים ביום אתם יכולים לומר אותו?

שבוע במשך דבר לא טוב אתם עושים, ואתם יכולים לא לעשות אותו במשך יום או  איזה

 רצוף?

 ?אחת שעהמשך בכמה דברים אפשר לעזור להורים ב

  ,בוודאי העלתם בשיחה דוגמאות שונות הקשורות לנושא שבין אדם להוריו ומוריו

 .שברצונכם לשפרזה דוגמאות לשיאים בנושא  5 -בחרו ב

הדוגמאות  חמשתאת כתבו ומתחתיה   ,: "בין אדם לעצמו"כותרתאת ה רשמו על דף

 שבחרתם.
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 בתאריך ____________ במקום ____________ 

 __________________________________________________________תי הצלח

 :הערות מיוחדות

_________________________________________________________ 

 ציור / תמונה:


