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 מרבין בשמחה

 יחידת סיכום

  שכבה בוגרת

 

 הרציונאל

 -נהוג לומר כי לאסקימואים מילים רבות המתארות את השלג. בין אם הדבר נכון ובין אם לא 

החיים ולערכי החיים עליהם מתבססת  יכולתה של השפה לתת ביטוי לאורח הוא מבטא את

 החברה.

השמחה. עושר זה בא לידי ביטוי באבות באוצר מילותיה בתחום  מעניין שהעברית עשירה למדי

, דיצה, רינה, גילה, שמחה, ששוןאלו הן:  .: "עשרה שמות נקראת שמחה)פרק ל"ד( דרבי נתן

  ".עליצה, תפארת, והוחד, עליזה, צהלה

שמחה ניתן להבין מדוע ייחסה לה היהדות חשיבות כה נושא הלאחר שבועות רבים של עיסוק ב

 רבה.

 מידת השמחה כפי שהיא משתקפת מתוך מקורות שונים.את  בפעילות זו נבחן

 

 המטרות  

  השמחה ביהדות.התלמידים יכירו בחשיבות 

 .התלמידים יפגשו בביטוי שמחה שונים הבאים לידי ביטוי במקורותינו 

 

   מבנה השיעור 

 )פתיחה: איך אומרים שלג באסקימואית? )מליאה 

  :'זוגות(מי יודע? ) 10שלב א 

  משמחת )מליאה(שלב ב': תערוכה 

 תתית(יכום: יוצרים בשמחה )משימה כסי 

 

   ההכנות הנדרשות

 (1" )נספח שמחההתפזורת את " ם לכל זוגיש לצל. 

  ( עבור המורה.2יש לצלם פעם אחת את פתרון התפזורת )נספח 

 תות בית הספר השונות.ילכ (3)נספח  "השמחה מקורותאת " יש לחלק 

 הכיתתי. חומרי יצירה בהתאם למקור יןהכיש ל 

 

 מהלך השיעור

  )מליאה( איך אומרים שלג באסקימואית?: פתיחה

 נהוג לומר שבשפה האסקימואית יש מילים רבות המתארות את השלג: נספר לתלמידים. 

 אמינים בכך וחושבים שהדבר הגיוני?ם אנשים רבים מכמדוע לדעת: נשאל 
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 ים בה תשפיע על אוצר סביר להניח שהסביבה שהאנשים חי: נאזין למספר תשובות ונסכם

הדבר חברה החיה במקום קר ומושלג תפתח אוצר מילים גדול בנושא זה.  המילים שלהם.

ם כנראה ות. חברה שמעריכה מאוד תחום מסוינכון גם לגבי מילים המתארות רגשות או מיד

 .הקשורים לתחום זהתהיה עשירה יותר בביטויים 

 כי למידה זו מוכיח בר זה . דשמות בעברית על פי המדרש לשמחה יש עשרה: נאמר לתלמידים

 ערך רב ביהדות. 

 מהי הסיבה לחשיבות  - על פי השיעורים שלמדנו במהלך נושא השמחהשאל את התלמידים: נ

 הרבה המייחסים למידת השמחה?

 ח ושמחה נכונה יכולה להביא אותנו לשלוות נפש, לתת לנו כ: נאזין למספר תשובות ונסכם

 – ים, להסתכל על העולם במבט חיובי, להיות מאושרים בחלקנו ובעיקרלסייע ולהעניק לאחר

 בהשגחת בורא העולם. להאמין 

 

 זוגות()מי יודע?  10שלב א': 

 שמות השמחה עשרתתפזורת שבה מסתתרים חלק לתלמידים נ. 

 למצוא את השמות ולאחר מכן נשמע איזה מילים הצליחו לגלותם התלמידי נזמין את. 

 בהשלמת הרשימה על פי השמות נסייע ת הפתרונות. במקרה הצורך נרשום על הלוח א

 מדרש המובא ברציונל.בהמוזכרים 

  נבקש מהתלמידים להזכיר מקורות שונים מהתנ"ך או מדברי חכמים שמשולבים בהם שמות

 השמחה.

 

 )מליאה(שלב ב': תערוכה משמחת 

 מוצגים  תכלול נספר כי בבית הספר עומדים להקים תערוכה בנושא השמחה. התערוכה

 א השמחה וביטוייה.ושבנ (רות חז"ל וחכמי הדורות)פסוקים, אמהממחישים מקורות שונים 

 ד ותצטרך להכינו עבור התערוכה בכרזה או בכל דרך נסביר כי כל כתה תקבל מקור אח

 .אחרת

 נספר לתלמידים מהו המקור שבו תעסוק הכתה . 

  וכו'. ותומהי משמע ,חולקנלמד מעט על המקור: מהיכן הוא 

  כל שתמש ברעיון שגובש מראש )נלהכנת המוצג או נעודד את התלמידים להציע רעיונות

 .(3בנספח הרעיונות מובאים בטבלת המקורות 

 

 תתית(י)משימה ככום: יוצרים בשמחה סי

 תתי.ינקדיש זמן להכנת המוצג הכ 

 (ניתן ביום בו תוצג התערוכה ) בקש נו( 4נספח )לתלמידים טבלה ובה המשמעות של כל מקור

            תיק את הציטוט המתאים לכל הסבר.ולהעבתערוכה מהם להסתובב 
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 : תפזורת שמות השמחה 1נספח 
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 : תפזורת שמות השמחה פתרון 2נספח 
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 טבלת מקורות   3נספח 

 

 הצעה ליצירה משמעות המקור האמרה

ִעְבדּו ֶאת ה' "

 "ְבִשְמָחה

עלינו ללמוד תורה   ב' ,תהילים ק'

ולקיים את מצוות ה' 

 מתוך תחושה של שמחה

כל תלמיד מכין דמות רוקדת 

 וחשמלומספר מה גורם לו 

 .בעבודת ה'

ֲאֶשר ָבָרא ָששֹון "

ְוִשְמָחה ָחָתן 

ְוַכָלה, ִגיָלה ִרָנה 

 "ִדיָצה ְוֶחְדָוה

ברכות  7

 לחתונה

שמחה היא חלק חשוב 

 .הבית היהודיוהכרחי מ

התלמידים מביאים תמונות 

מחתונה משפחתית ומספרים 

 .על השמחה במשפחה

ה'  ִעְבדּו ֶאת"

ְבִיְרָאה ְוִגילּו 

 "ִבְרָעָדה

 ,תהילים ב'

 י"א

גם בעת שמחה של 

קדושה חשוב להזהר 

ולהמנע משמחה של 

 .הוללות וסכלות

ציורים של כלי עבודה ובהם 

התלמידים כותבים על 

 .נות לשמוחדרכים נבו

; אֹור ָזֻרַע ַלַצִדיק"

ֵלב  ּוְלִיְשֵרי

 "ִשְמָחה

 ,תהילים צ"ז

 י"א

ההולכים בדרך ה' זוכים 

 .להתמלא בשמחה

הכנת כרזה ממגוון זרעים 

 .וקטניות

ָבעֹוָלם  יןֵא "

ִשְמָחה ְכַהָתַרת 

 "תקֹופֵ ְס 

 לעמצודת דוד 

 'לו, "טמשלי 

בירור של התלבטות 

מביא לידי שמחה 

 .ומהעצ

ם מכינימחברים חבלים ו

כל  דמויות של סמיילי.

תלמיד יכול להוסיף בועת 

קומיקס ולספר על שמחה 

 .כתוצאה מספק שהותר

ְרִעים ְבִדְמָעה"  ַהזֹּ

 "ְבִרָנה ִיְקצֹּרּו -

 ,ותהילים קכ"

 ה' 

מי שעמל יזכה לראות 

ברכה בעמלו ודווקא מוך 

המאמץ יזכה לשמוח 

 .בהישגיו

פרח או פרי כל תלמיד מכין 

בעץ ומספר על קושי שהתגבר 

 .עליו

ֶזה ַהּיֹום ָעָשה "

ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה 

 "בֹו

תהילים 

 כ"ד ,קי"ח

נהוג לצטט פסוק זה בעת 

אירועים משמחים כאות 

 .תודה על חסדי ה'

דפים מלוחות שנה בהם 

ישלבו התלמידים אירועים 

 .משמחים מחייהם

ְגדֹוָלה  ִמְצָוה"

ְבִשְמָחה ִלְהיֹות 

 "ָתִמיד

ליקוטי 

מוהר"ן ב' 

 כ"ד

יש ערך חשוב להתמיד 

במידת השמחה בכל עת 

בכדי לבטא את אמונתנו 

 .בה'

ציורי שעונים שונים ובהם 

מציינים התלמידים דברים 

  .שמסייעים להם לשמוח

"ֵאיֶזהּו ָעִשיר? 

 ַהָשֵמַח ְבֶחְלקֹו"

אבות פרק ד' 

 משנה א'

הסיפוק האישי חשוב 

 .ותר מהרכוש הגשמיי

תיבת אוצר ובה כסף ואבנים 

יקרות. כל תלמיד כותב מה 

מהדברים להם הוא זכה 

 עושה אותו שמח ומרוצה.



 בע"ה
 שמחה, שכבה בוגרת

 שיעור סיכום, מרבין בשמחה
 תח הלב מתוך אמונה, המינהל לחינוך דתי מפ

 

 אמונה –שנה א' 
 בשילוב אחריות ונתינהשמחה 

6 

ַשְמֵחם ְבִבְנַין "

 "ָשֵלם

הפיוט "כל 

 מקדש שביעי"

ברכה לשומרי שבת 

שיזכו לראות בבניין 

המקדש. עם השנים 

 .הפכה גם ברכה לחתונה

 לבנים היוצרות את המקדש

ובהן התלמידים כותבים או 

מציירים על שמחת יום 

 .השבת במשפחתם

 ָשש ָאנִֹּכי ַעל"

ִאְמָרֶתָך ְכמֹוֵצא 

 "ָשָלל ָרב

תהילים קי"ט 

 קס"ב

לימוד התורה וקיום 

מצוות ה' מעניקים 

 שמחה

ירו או יכנו התלמידים יצי

דגמים של מצוות שהם 

 .ןשמחים בעשיית

 

 דוגמאטבלת מקורות פתוחה ל 4נספח 

 

 משמעות האמרה

 .ולקיים את מצוות ה' מתוך תחושה של שמחה עלינו ללמוד תורה 

 .שמחה היא חלק חשוב והכרחי מהבית היהודי 

מנע משמחה של יגם בעת שמחה של קדושה חשוב להזהר ולה 

 .הוללות וסכלות

 .ההולכים בדרך ה' זוכים להתמלא בשמחה 

 .עצומה בירור של התלבטות מביא לידי שמחה 

מי שעמל יזכה לראות ברכה בעמלו ודווקא מוך המאמץ יזכה  

 .לשמוח בהישגיו

יש ערך חשוב להתמיד במידת השמחה בכל עת בכדי לבטא את  

 .אמונתנו בה'

 .הסיפוק האישי חשוב יותר מהרכוש הגשמי 

  

  

 

 
 


