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מדינת ישראל
משרד החינוך

מפתח הל"ב לכיתות ג-ד
נושא השיעור: שיקולי דעת בנתינה גם מרחוק 

עם המורה : תו רובין 
נָא ִהְצַטּיְדּו ְּבַקְלָמר



2

מה נעשה היום?

היום נדבר על הערכים נתינה ואחריות •
על איזו אחריות יש לנו בנתינה?•

נדבר קצת על המשפחה שלנו ועל האנשים שאנחנו אוהבים...ובכלל, •
נחשוב יחד על איך אפשר  לתת, ולנהוג על פי ערכים אלו  גם מרחוק.•

נבין איך באמצעות חשיבה יצירתית נמצא דרכים חדשות לעשות זאת  ....•
נקבל כלים לתת קצת מענה לגעגועים. •
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ָמה ְלָהִביא ְלִׁשיעּור?
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"לתת בלי לרצות לקחת, ולא מתוך הרגל...
כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל, 

בואי ואראה לך מקום...
שבו עוד אפשר לחלום..." 

                            מתוך כולנו זקוקים לחסד, נתן זך 
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עכשיו לומדים

ַהֳעָבַרת דבר⁻מה לאדם או גורם אחר ללא תמורה; הענקה .1

: נתינה, הגדרה מילולית

.עזרה וחסד שנעשות מתוך אכפתיות והתחשבות או אהבה .2
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מגלים את הנתינה 

נתינה בחברות  נתינה 
במשפחה 

נתינה לסביבה  נתינה בקהילה 
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מגלים את הנתינה 

נתינה מוחשית

 נתינה מופשטת –לא מוחשית
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רגע של מחשבה 
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אני רוצה לשתף אתכם 
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דילמה 
מה קורה שאני מתגעגעת מאד למישהו/מישהי 

ואני לא יכולה לפגוש אותו/אותה 
כדי לתת ולהעניק לה?
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חשיבה יצירתית!
 פה טיימר 2 דקות
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חשיבה חלופית – לחשוב מחוץ לקופסא 
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אוספים רעיונות : 
לייצר שיגרה חדשה ✔

להתקשר פעם ביום/פעם בשבוע לשאול לשלומם?✔

לקבוע שיחה משותפת ✔

להקליט להם שירים, או ליצור להם סרטון ממה עשיתם היום.✔

לעשות , אם צריך , הדרכה טלפונית על כלים וירטואלים  וממש ללמד ✔

אותם!

לבקש מהם לצלם לכם הדרכה וירטואלית לכל מיני דברים שהם היו עושים ✔

כשהיו ילדים... למשל איך להכין פונפון !

להכין להם ציורים ולצלם ולשלוח להם.✔

ליצור יומן שאחרי שכל התקופה הזו תעבור תוכלו להעניק להם במתנה. ✔
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מסכמים

אז גם כשאנחנו רחוקים ולא יכולים להפגש 
אנחנו עדיין זקוקים לקשר.

 אם נחשוב באופן יצירתי נצליח להציע
 פתרונות מעניינים שלא חשבנו עליהם קודם

.איך גם מרחוק אפשר לשמור על קשר

 יש כל מיני סוגים של נתינה וחשוב שנתאים את מה
 .שאנחנו נותנים לצרכים של מי שמקבל וליכולות שלנו
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מהלכה למעשה 

צילום של חיוך •

שיר •

בדיחה •

או סתם תתקשרו !•

את כל הדברים היפים שתעשו – תוכלו לאסוף בסוף לאלבום ותהיה לכם 
ולהם מזכרת מהתקופה שהייתם רחוקים.

 : תמצאו לכם שגרה יומית
 כל יום תשלחו למי שאתם אוהבים משהו אחד
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