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 שמחת אבות. 4

 מעשה אבות בנין לבנים

 בוגרת שכבה 

 

 הרציונאל

בתנ"ך מצאנו מספר אירועים ודמויות המלמדים אותנו על מידת השמחה. מלימוד הסיפורים 

ם בחרנו רבות על מידת השמחה. האירועים בההעוסקים בדמויות גדולות אלו נוכל ללמוד 

חר קריעת ים סוף, שמחת דוד בזמן מרים לאלהתמקד הם: שמחת שרה בהולדת יצחק, שמחת 

 העלאת ארון ה' לירושלים ושמחתם של עזרא ונחמיה בזמן חנוכת חומות ירושלים. 

סרון שקדם לשמחה יבלימוד אירועים מיוחדים אלו נעמוד על המאפיינים המשותפים להם: הח

אותם  םצעו הדמויות בשמחתן ושיתוף האנשים הסובבייהגדולה, ההודאה לה', המעשים אותם ב

 .  בשמחה

 

 המטרות

 השמחה כאשר היא נובעת ממצב קשה שקדם לה צמתהתלמידים יבינו את עו.  

  .התלמידים יזדהו עם דמויות משמעותיות שהיו במצב של שמחה גדולה 

  ,התלמידים ילמדו מהם המעשים הראויים לעשות בזמן השמחה )ביטויים שונים של שמחה

 הודאה לה', לשמח אחרים(. 

 

 רשיעומבנה  ה

 (מליאה) פתיחה: בשמחה תמיד

 שלב א': רמזים לשמחה )מליאה(

 קבוצות(סיפורי שמחה )שלב ב': 

 (מליאה)הצגת התוצרים והמסקנות שלב ג': 

 + עבודה יחידנית(מליאה )סיכום: השמחה שלי 

 

 ההכנות הנדרשות

 (. 1נספח ) ארבעת דפי המשימהאת  יש להכין  

 וצות.יש להביא דפים ריקים לפעילות הקב 

  כמספר התלמידים. (2נספח )יש לצלם את עיגולי השמחה  

 

 מהלך השיעור

  )מליאה(פתיחה: בשמחה תמיד 

  "(רבי נחמן מברסלב)נכתוב על הלוח "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. 

 :נבקש מהתלמידים לחשוב על מקרה ששימח אותם ונדון בשאלות הבאות 

o מודאג? או כיצד הרגשת לפני השמחה? האם היית עצוב  
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o לשמוח? ךמה גרם ל 

o  את השמחה תביטאכיצד?  

o  ?כיצדהאם אנשים נוספים השתתפו בשמחתך? 

 הפתעה משמחת, על הלוח ). נוכל לרשום היגדים מרכזיים נשמע את התשובות בקצרה

 .(ף אחריםותישנגינה, ריקוד, סעודה, הרגשה טובה, התרת הספקות, שינוי לטובה, 

 

 ליאה(מ) שלב א': רמזים לשמחה

 נציג בפני התלמידים חפצים שונים ונשאל לאלו סוגי שמחות רומזים החפצים:  

o ה(דמוצץ )שמחה על לי 

o  :כרזהSOS )שמחה על הצלה( 

o ל תורה(שחומש )שמחה  / ספר תורה של ילדים 

o לבנה )שמחה על מבנה חדש( - חנוכה של מבנה 

 נ"ך וקשורות ר לתלמידים כי בשיעור זה נעסוק בארבע שמחות שמוזכרות בתאמנ

 לרמזים שהבאנו.

 ם יודעים באילו שמחות מדובר: האם אתנשאל את התלמידים? 

 

 )קבוצות( שלב ב': כרטיסיות סיפורי השמחה

 נתחלק לארבע קבוצות: 

o  שמחת שרה בהולדת יצחק 

o ת מרים ביציאה מן היםשמח 

o בהעלאת ארון ה' לירושלים דוד שמחת  

o  חומות ירושליםעזרא ונחמיה בבניין שמחת 

 (1)נספח  אחד מדפי המשימה נחלק לכל קבוצה. 

 סיפור מן התנ"ך, שאלות לדיון ומשימה קבוצתית נסביר כי בכל דף מופיע.  

 להצגתה במליאה.  כונןתלהאת המשימה ו להכיןקבוצות נורה ל 

 

 )מליאה( שלב ב': הצגת התוצרים והמסקנות

 .)נשרטט על הלוח את הטבלה שלהלן )ריקה 

 בטבלהכל קבוצה מציגה את התוצר שלה. נסכם את הדברים וצות בו נערוך סבב בין הקב. 

אנשים מי ה כיצד הודה לה'? מדוע שמח? השמח 

 שמחו?נוספים שה

 ?שמחו כיצד

 אברהם 1קבוצה 

 ושרה

לידה אחרי 

 צפייה ארוכה 

חולים נוספים  משתה

, עקרות שהתרפאו

 שנפקדו
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יציאה לחירות  מרים  2קבוצה 

 סים גדוליםיונ

נשים נוספות  ים ושירהריקוד

שהצטרפו לריקוד 

 ולשירה

העלאת ארון ה'   דוד 3קבוצה 

 םרושלילי

ריקוד, קורבנות, 

 חלוקת אוכל

כל ישראל בתרועה 

 ובקול שופר

עזרה  4קבוצה 

 ונחמיה

חנוכת חומת 

 םרושליי

 תהלוכות, קורבנות

 שירה

שיר,  כל העם עם

מצלתיים, נבלים, 

כינורות, זבחים 

 .גדולים

 

 נזכיר כאן את המאפיינים עליהם למדנו: ראינו מקרים שונים של שמחה גדולה. :נסכם 

o כאשר המצב הקודם היה  דהשמחה מגיעה כשקורה משהו חדש ומשמח, בייחו

 קשה יותר. 

o  'והם רוקדים, שרים ומנגניםהשמחים מודים לה. 

o המשתפים אנשים רבים בשמח כאשר שמחים. 

 

  יחידנית()מליאה + עבודה השמחה שלי סיכום: 

 בתחילת השיעור "מצווה גדולה להיות בשמחה"לכותרת שכתבנו  נחזור. 

 במנגינה מוכרת. נשיר עם התלמידים 

 שמחה המידת  אותם שמע לגביחשוב מה הוא לומד מן הסיפורים נבקש מכל תלמיד ל

 .שלו

  ( ונבקש למלא אותו2" )נספח כרטיס השמחה"את נחלק לכל תלמיד.  

 ת כרטיסי העבודה בקבוצות ואת כרטיסי השמחה של התלמידים. על קיר הכיתה א נתלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמחת אבות –כרטיסי עבודה בקבוצות  :1נספח 
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  1כרטיס עבודה מספר 

 שמחת שרה בהולדת יצחק
 הולדת יצחק: קראו את הפסוקים המתארים את

ן" ד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְבנֹו ְוַאְבָרָהם בֶּ ר ָשָרה .ְמַאת ָשָנה ְבִהָולֶּ ֹּאמֶּ ְצחֹּק ָעָשה  :ַות

ֵמַע ִיֲצַחק ָכל ,יםִק ִלי ֱאֹל ר !ִלי ַהשֹּ ֹּאמֶּ ֵהיִניָקה ָבִנים  ,ִמי ִמֵלל ְלַאְבָרָהם :ַות

ה ָגדֹול  ?ָיַלְדִתי ֵבן ִלְזֻקָניו ִכי ,ָשָרה ד ַוִיָגַמל ַוַיַעש ַאְבָרָהם ִמְשתֶּ ַוִיְגַדל ַהיֶּלֶּ

 '(ח-'ה כ"א,בראשית ) "ִיְצָחק תְביֹום ִהָגֵמל אֶּ 

 :לדיון

 ?מה הרגישה שרה עד שנולד יצחק 

 ?מה עשו אברהם ושרה בשמחתם 

 

 פר לנו מה קרה בזמן שמחתה של שרה:ומס רבה פרשה נ"ג מדרשב

ולא רק  .בה עקרות ילדו אף הןהר -"בשעה שילדה שרה שהייתה עקרה 

ים החלו לראות. הרבה חרשים החלו לשמוע, הרבה עיוור -עקרות נפקדו 

 ."כל מי שבא לשם שמים נעשה ירא שמים

 :לדיון

 ?מה קרה לאנשים נוספים בזכות שמחתה של שרה 

 

 :כתיבת קטע יומן -משימה בקבוצה / בזוגות 

 .דמיינו דמות מתקופתם של אברהם ושרה 

 .דמיינו שלדמות שבחרתם קרה משהו משמח בעקבות הולדת יצחק 

 סביב ולדמות שבחרתם. ספרו על מה שקרה לשרה, לאנשים 

  :קחו דף ריק וכתבו קטע יומן המתאר את מה שדמיינתם 

 יומני היקר שלום... 
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 2כרטיס עבודה מספר 
 סוף-לאחר קריעת יםת מרים מחש

 פסוקים המתארים את שמחתה של מרים:ה  קראו את

ת" אןָ ָכלַהתֹּף ְבָיָדּה ַוֵת  ַוִתַקח ִמְרָים ַהְנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹּן אֶּ ַהָנִשים  צֶּ

יָה ְבֻתִפים וִבְמחֹֹּלת ם ִמְרָים. ַאֲחרֶּ סוס  ,ָגאֹּה ָגָאה ִכי ה'ִשירו לַ  :ַוַתַען ָלהֶּ

 (כ"א-כ' ,שמות ט"ו)" ְורְֹּכבֹו ָרָמה ַבָים

יצאו ממצרים מיהרו מאוד ולקחו רק את  כאשרנשאלת השאלה: מהיכן היה למרים תופים? הרי 

 !הדברים ההכרחיים

 מסביר המדרש:

מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא  - "בתופים ובמחולות

 (רש"י שם)עושה להם ניסים והוציאו תופים ממצרים" 

 

כשהיו במצרים הכינה את התופים כדי  עודושתהיה גאולה, מרים באמונתה הגדולה האמינה 

מין בגאולה. יתכן שהיא גם מדה מרים את הנשים להאילהודות לה' על ההצלה. כבר במצרים ל

 הכינו יחד את התופים ושאר כלי הנגינה.  ןמדה אותם שירים וריקודים ואולי היל

 

 :לדיון בקבוצה

 ?מדוע שמחה מרים 

 ?מה עשתה מרים בשמחתה 

 ?האם היא שמחה לבדה 

 ?מדוע הלכו הנשים אחריה 

 ?מניין היה למרים ולנשים תופים 

 

 משימה קבוצתית:

המציאו  כתבו דו שיח.)כנעות אישה שלישית להצטרף לשמחתה של מרים הציגו שתי נשים המש

 . (מה היא עונה להם וכו'וצה להצטרף, מה אומרות לה הנשים, סיבה למה האישה לא ר
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 3כרטיס עבודה מספר 
 דוד בהעלאת ארון ה' לירושלים שמחת

 קראו את הפסוקים המתארים את העלאת ארון ה' לירושלים:

ְך ..." תַוֵילֶּ ִעיר ָדִוד ל(  ,)שם היה ארון ה' קודם לכןים ִמֵבית עֵֹּבד ֱאדֹּם ִק ֲארֹון ָהֱאֹל ָדִוד ַוַיַעל אֶּ

  .ִשָשה ְצָעִדים ַוִיְזַבח שֹור וְמִריא ה' ַוְיִהי ִכי ָצֲעדו נְֹּשֵאי ֲארֹון. ְבִשְמָחה)לירושלים( 

ת ְוָדִוד ְוָכל .ְוָדִוד ָחגור ֵאפֹוד ָבד 'עֹּז ִלְפֵני ה ְבָכל (רוקד)ְוָדִוד ְמַכְרֵכר  ֲארֹון  ֵבית ִיְשָרֵאל ַמֲעִלים אֶּ

  ...ִבְתרוָעה וְבקֹול שֹוָפר 'ה

ת ר ָנָטה ה'ֲארֹון  ַוָיִבאו אֶּ ל ֲאשֶּ  ה'לֹו ָדִוד ַוַיַעל ָדִוד עֹּלֹות ִלְפֵני  ַוַיִצגו אֹּתֹו ִבְמקֹומֹו ְבתֹוְך ָהאֹּהֶּ

ת ...יםוְשָלִמ  ְך אֶּ  ֲהמֹון ִיְשָרֵאל ְלֵמִאיש ְוַעד ָהָעם ְלָכל ַוְיַחֵלק ְלָכל .ְצָבאֹות ה'ָהָעם ְבֵשם  ַוְיָברֶּ

ְך ָכל ָחת ַוֵילֶּ ָחד ַוֲאִשיָשה אֶּ ְשָפר אֶּ ם ַאַחת ְואֶּ חֶּ  ,ו' ,שמואל ב') :ָהָעם ִאיש ְלֵביתֹו ִאָשה ְלִאיש ַחַלת לֶּ

 (כ"ב-י"ב

 

 ה: לדיון בקבוצ

 ?מדוע שמח דוד 

 ?היכן היה ארון הברית קודם לכן? מדוע היה שם 

  זה מכובד שמלך ישראל מה עשה דוד בשמחתו? האם

 זה?ינהג באופן 

  נסו לתאר את הריקוד שלכם אילו הייתם באותו

 מעמד. 

  מתנות לכל העם?מדוע חילק דוד 

 

 .ר את האירוע"מתוך אמונה" הזמינה אתכם לסק ה: רשת הטלוויזימשימה קבוצתית

 המשמח.  עעל האירו הכינו כתבה מצולמת

  )ניתן להשתמש במצלמה אמיתית(: עהציגו את האירו

 'שאר התלמידים רוקדים מסביב.ארבעה תלמידים נושאים את ארון ה  , 

 לתאר מה הוא רואה, מה ההרגשה של העם . עליואחד התלמידים הוא הקריין. 

 ם כל כוחו ולחלק מתנות לכל העם.אחד התלמידים הוא דוד. עליו לרקוד ע 
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 4כרטיס עבודה מספר 

 חומות ירושלים חנוכתעזרא ונחמיה בשמחת 

היה עם ישראל מהגלות. בית המקדש השני נבנה אבל המצב של עם ישראל לא  בספר עזרא ונחמיה מתוארת חזרת

עזרא מנהיגי העם, ה חרבה. ארץ וירושלים הייתטוב. הגויים הציקו לעם ישראל, רבים מהיהודים טרם עלו ל

את  כדי להגביר לבנות חומה סביב העיר. הם החליטו רצו לחזק את העם ואת ירושליםו , עלו מהגלותונחמיה

ת חֹוַמת רא לעם: "ְלכו וְ ופרוצה לכל. נחמיה קלא תהיה את כבוד העיר ש ולהעלותתחושת הביטחון  ה אֶּ ִנְבנֶּ

ְרפָ ְירוָשַלִים  ֹּא ִנְהיֶּה עֹוד חֶּ עזרא ונחמיה החלו והחשש מהתנכלויות למרות התנגדות העמים !" )נחמיה ב', י"ז(. הְול

חומות העיר. לאחר מאמצים רבים ועבודה בלתי פוסקת סיימו לבנות את עם היהודים שהיו בארץ לבנות את 

 החומות שהקיפו את ירושלים.

 שמחה על גבי החומות.  הייתה גדולה וכל העם יצא בתהלוכת השמחה
 

 : השמחה בסיום בניין חומות ירושליםאת פסוקי  נחמיה פרק י"ב מתוךראו ק

ת" ְמקֹומָֹּתם ַלֲהִביָאם ִלירוָשָלִם ַלֲעשת ֲחנָֻכה  ַהְלִוִים ִמָכל וַבֲחנַֻכת חֹוַמת ְירוָשַלִם ִבְקשו אֶּ

ת .נֹּרֹותוְבִשיר ְמִצְלַתִים ְנָבִלים וְבכִ )תהלוכות( ְוִשְמָחה וְבתֹודֹות  ה אֶּ ָשֵרי ְיהוָדה ֵמַעל  ָוַאֲעלֶּ

ְוַהתֹוָדה  .ַלחֹוָמה ָוַאֲעִמיָדה ְשֵתי תֹודֹּת ְגדֹוֹלת ְוַתֲהֻלכֹּת ַלָיִמין ֵמַעל ַלחֹוָמה ְלַשַער ָהַאְשפֹּת

ת ְלמֹואל)התהלוכה(  כֶּ יָה ַוֲחִצי ָהָעם ֵמַעל ְלַהחֹו )לשמאל( ַהֵשִנית ַההֹולֶּ ַוִיְזְבחו  .ָמהַוֲאִני ַאֲחרֶּ

ְוַגם ַהָנִשים ְוַהְיָלִדים  .ים ִשְמָחם ִשְמָחה ְגדֹוָלהִק ַההוא ְזָבִחים ְגדֹוִלים ַוִיְשָמחו ִכי ָהֱאֹל ַביֹום

 ."ַוִתָשַמע ִשְמַחת ְירוָשַלִם ֵמָרחֹוק ,ָשֵמחו

 

  לדיון בקבוצה:

 ג?ואיזה אירוע נח 

 ודם לכן? אלו קשיים היו בבניית החומה?מה היה מצבה של ירושלים ק 

 ?איך חגגו את השמחה? מה עשו להגברת השמחה 

 ?מי השתתף בשמחה 

 

 משימה קבוצתית: 

חזרתם לביתכם מלאי בית הספר בתהלוכה בירושלים. זכיתם להיות נציגי  

 חוויות. 

  .כתבו קטע בעיתון בית הספר בו תתארו את חוויותיכם 

  ת מתוך השמחה.תוכלו גם לצייר תמונה אח

 גוטמןנחום איור של 

 



 בע"ה
 שמחה, שכבה בוגרת

 מעשה אבות, שמחת אבות
 מפתח הלב מתוך אמונה, המינהל לחינוך דתי 

 

 אמונה –שנה א' 
 בשילוב אחריות ונתינהשמחה 
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 .עיגולי השמחה שלי :2נספח 

 

 

בכל פעם שיקרה  
לי 

 ____________ 
 אני אשמח

לפעמים גם 
אחרים 

 ______ 
 בשמחתי

כשאני שמח 
 אני _____ 
 וגם _____ 

 ֲאַשֵתףכיצד 
 בשמחתי: 

_____________

_____________

____ 

 תודה לה' על: 
___________

___________

____ 

אני מתכנן 
 לעשות:

________

________

____ 

 ֵתףֲאשַ כיצד 
  בשמחתי:

_____________

_____________

____ 

 תודה לה' על: 
___________

___________

____ 

אני מתכנן 
 לעשות:

________

________

____ 

 ֲאַשֵתףכיצד 
 בשמחתי: 

_____________

_____________

____ 

 תודה לה' על: 
___________

___________

____ 

אני מתכנן 
 לעשות:

________

________

____ 

ואני לא 
 שוכח ____ 

 לה'


