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 שמחה במתנה. 6

 מתבוננים ובונים

 שכבה בוגרת 

 

 הרציונאל 

קֹו" ֶחלְּ יר? ַהָשֵמַח בְּ  השמח בחלקו" מביאה להכרה בעושרנו. "" )מסכת אבות  ד', א'(. תכונת ֵאיֶזהּו ָעשִׁ

 - שיהיה מודע לחלקו שנתן לו הקב"ה מילכל אחד מאתנו יש תחום בו הוא בולט ומוכשר וזהו חלקו המיוחד. 

יתוודו לכך כי יבררו התלמידים במה הם מוכשרים ו בו, ומתוך השמחה בחלקו יכיר בעושרו. בשיעור זה ישמח

תסור מהם הקנאה  - ככל שיפנימו את ההכרה בחלקם, וכל מעשיהם יהיו מתוך התבוננות פנימה אל חלקם

 והתחרות. 

 . ניתן לערוך את המבחן הנ"ל לפני שעות לימוד היכולות )האינטליגנציות( ומתאים לשתי את מבחן השיעור כולל

 לשעת לימוד אחת. ובכך להתאים את השיעור השיעור

 

 המטרות 

 .התלמידים יבינו שלכל אדם יש תחום בו הוא בולט ומוכשר מאחרים 

 באחרים.  וולא יקנא םאת עושר ובו ובכך יגל ווישמח םהתלמידים יתוודעו לחלק 

 
 ההכנות הנדרשות

 ( כמספר התלמידים. 1יגנציה המועדפת )נספח יש לצלם את שאלון האינטל 

  ( כמספר הקבוצות.2יש לצלם את רשימת ה"תוצרים למלך" )נספח 

 
 מבנה  השיעור:

 פתיחה: סיפור בחרוזים )מליאה(

 שלב א': שאלון האינטליגנציות )עבודה יחידנית(

 שלב ב': תוצר למלך )קבוצות( 

 )מליאה( אני שמח בחלקישלב ג': 

 )מליאה( ל ומידך נתנו לךוך הככי ממשלב ד': 

 
 מהלך השיעור:

 )מליאה( פתיחה: סיפור בחרוזים

 הספינה כמעט ו לאי בלב ים, אולם בדרך החלה סערהקבוצת אנשים שתכננה להגיע : נספר סיפור דמיוני

 דאג שיגיעו בבטחהלהצילם. המלך שלח משלחת . למזלם מלך האי ראה את ספינתם מטלטלת בן הגלים ווטבעה

פשר להם לנוח ולהתאושש.  האי, נתן להם מכל טובאל  להביא למלך האי קבוצת האנשים תכננו  לפני שנפרדוואִׁ

 מתנה ולהודות לו על הצלתם.

 

 ים–מעשה במלך של אי בלב 

 שאת מעשהו לא נשכח לעולם.

 לילה אחד עת כולם שכבו לישון

 עמד בחדרו והציץ בחלון.

 במרחק רב ראה בחשכה 

 .לת בסערהספינה קטנה מטלט

 יותרעוד הרוח נושבת ומתחזקת 

 .והספינה כמעט חישבה להישבר

 הפשיל גלימתו ורץ אל החוף

 ואיתו עבדים ומשרתים לרוב

 אל המים זינקו כדי להושיע

 טף ונשים ניסו להרגיע 
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 ואחרי מאמץ עילאי ומושלם  

 נצלו למרבה הפלא כולם!! 

אל האי אותם הביאו ולא חסכו 

 בטרחה

 ופנקו בארוחה. הםדאגו לומיד 

 ימים נעימים, מאכלים ומרגוע

 קיבלו הניצולים במשך שבוע

 ובסופו, לפני חזרתם לביתם הקבוע

 רצו להודות למלך

 במתנות שונות ורבות ערך.

 

   .נבקש מהתלמידים להציע לניצולים רעיונות למתנה 

  .)'נרשום את ההצעות על הלוח )הצגה, שיר, ריקוד וכו 

 :מדוע לדעתכם הוצעו כל כך הרבה רעיונות? )כל תלמיד מציע הצעה שמתאימה לכישרונו( נשאל את התלמידים 

 
 )עבודה יחידנית(שלב א': שאלון האינטליגנציות 

 פעם חי חוקר בשם אדוארד גארדנר שזיהה כי קיימים מספר תחומים של יכולות אצל בני : ר לתלמידיםאמנ

 וקיים תחום אחד או יותר בו הוא מוכשר יותר. האדם. כל אדם מתפקד באופן ממוצע בכל התחומים 

  ונבקש למלאו.  (1נחלק לכל תלמיד את השאלון האינטליגנציות )נספח 

 .נסביר כי לאחר שכל תלמיד ימלא את שאלון  הוא ידע יראה מהו התחום שבו הוא מוכשר יותר 

 

 )קבוצות( שלב ב': תוצר למלך

  (2פח )נס כרטיסי משימהנפזר במוקדים שונים בכיתה.  

 על כל תלמיד לבחור באחת  .נסביר כי בכיתה פוזרו דפי משימה המכוונים להכנת מתנות למלך

  .מהמשימות וכשתיווצר קבוצה יש להכין יחד את המתנה

 נקציב זמן לעבודה ונציג את התוצרים במליאה. 
 

 
 )מליאה( אני שמח בחלקישלב ג': 

 את התלמידים ונדון איתם נשאל : 

o כם בשעה שביצעתם את המשימה? מה הייתה הרגשת 

o  ?האם אהבתם את המשימה שבחרתם 

o  ?האם שמחתם בתוצר שקיבלתם 

o ה? כיצד הייתם מרגישים לו היו מחייבים אתכם בדף משימה מסוים ולא היו נותנים לכם אפשרות לבחיר

הייתם שמחים בתוצר הסופי? אולי הייתם מקנאים בתלמידים  האם הייתם נהנים מהעבודה? האם

 ים? אחר

  ַפֵתח את הרעיון מוכשר טוב לו. הוא שמח בכך ואינו מקנא כי כשאדם מכיר את התחום שבו הוא נדגיש ונְּ

 באחרים.

 
 )מליאה( ל ומידך נתנו לךוכי ממך הכ שלב ד':

 אתם בוודאי מכירים ילדים בעלי כישרונות שמשתמשים בכישרונותיהם ויוצרים נאתגר את התלמידים :

 ?   שישמחו בכישרונותיהם אך לא יתגאו בהם . איזו עצה תתנו להם כדיבעזרתם דברים נפלאים

 ויברך דוד..." -נספר כי בתפילת שחרית ישנו קטע תפילה שמציע לנו עצה בעניין. הכוונה ל" 
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  א' וזהו נאומו האחרון של  מיםירי התפילה לקוחה מהפרק האחרון )פרק כ"ט( בספר דבתחילתה של הנסביר כי

. דוד  מציין עסק בהכנות לכךלא קיבל רשות לבנות את בית ה' כל חייו למרות שם זה דוד מזכיר כי דוד המלך. בנאו

הזו והוא מכריז כי ההצלחה הגדולה  ,בעיניו הצלחה גדולה היהשדבר  ,אלוכנות בה התנדבו לעזורכי כל ישראל 

 מאת ה'.אינה בזכותו אלא בניין המקדש הכנות לב

 דוד מכריז זאת. משפטים / מיליםבאיזה סידורים בתפילת "ויברך דוד" ולמצוא נבקש מהתלמידים לפתוח את ה  

יד" ֹּאֶמר ָדוִׁ ֵעיֵני ָכל ַהָקָהל ַוי יד ֶאת ה' לְּ ָבֶרְך ָדוִׁ ַעד עֹוָלם: :ַויְּ ינּו ֵמעֹוָלם וְּ ָרֵאל ָאבִׁ שְּ ָך ה'  ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵקי יִׁ לְּ

ֻדָלה בּוָרהוְּ  ַהגְּ הַ  ַהגְּ ֶאֶר וְּ פְּ הַ  תתִׁ הַ  ֵנַצחוְּ ֹּאש: הֹודוְּ ר כֹּל לְּ ַנֵשא לְּ תְּ ַהמִׁ ָלָכה וְּ ָך ה' ַהַממְּ ם ּוָבָאֶרץ לְּ י כֹּל ַבָשַמיִׁ  כִׁ

הָ  הַ  עֶֹּשרוְּ ַחֵזק ַלכֹּל: ָכבֹודוְּ ַגֵדל ּולְּ ָך לְּ ָידְּ בּוָרה ּובְּ ַח ּוגְּ ָך כֹּ ָידְּ ַאָתה מֹוֵשל ַבכֹּל ּובְּ ָפֶניָך וְּ לְּ ַעָתה ֱאֹלקינּו מ מִׁ ים וְּ ֹודִׁ

נּו ָלְך ֶתָך ֲאַנחְּ ַארְּ פְּ ֵשם תִׁ ים לְּ לִׁ ַהלְּ  י"ג(-" )דברי הימים א' כ"ט, י'ּומְּ

 

 אותן על פי רש"י:נסביר את /  מילים המסומנות ונקריאנכוון את התלמידים ל 

o " ֻדָלה  .כל כך לקבוץ ממון כזה לבנין בית המקדש שנתן לונתן שבח להקב''ה  -ַהגְּ

o  בּוָרה  .בורה להלחם עם שונאי ישראל ולבוז שללם לַפַני לבנות הביתג שנתת לי -ַהגְּ

o  ֶאֶרת פְּ   .הקב''ה כוח לקבץ ממון לבנין בית המקדש שנקרא פאר שנתן לוכל שבחות אלו שבחו על  -ַהתִׁ

o  הקב''ה ניצחון לשלול שלל העובדי כוכבים לצורך הבניין שנתן לו -ַהֵנַצח. 

o  מאתך הואכלומר כל העושר שסגלתי  -ָהעֶֹּשר. 

o נּו ָלְך ים ֲאַנחְּ ַעָתה ֱאֹלֵקינּו מֹודִׁ  "מטובך שחלקת לנועל  - וְּ

 חלקת לנו(  / מאיתך / שנתת / )שנתן ?רעיון חוזר רש"י כמעט בכל משפט / נשאל על איזו מילה 

  שתמש בו בהבנה מו א שמח על הזכות לזכות בכישרון זהכל כישרונו הוא מאת ה' הושנסביר כי כאשר אדם מבין

 :שכל הצלחותיו הם מאת ה'. כפי שמוסיף ואומר דוד בפסוק הבא )לא מופיע בתפילה אלא רק בתנ"ך(

ֹּאת  ַנֵדב ָכז תְּ הִׁ צֹּר כַֹּח לְּ י ַנעְּ י כִׁ י ַעמִׁ י ּומִׁ י ֲאנִׁ י מִׁ כִׁ ְך:וְּ ַתּנּו לָּ ָך נָּ יָּדְּ ָך ַהכֹּל ּומִּ מְּ י מִּ  "ד(י)שם  כִּ
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 : שאלון האינטליגנציה המועדפת1נספח 
 

 ליד כל היגד לגביו אתם מסכימים.  xסמנו 

שיטת לימוד המתאימה  מספר ה"איקסים" הגבוה ביותר היא כנראה שיטת הלימוד בה נצברו

 לכם ביותר.

 
 

 טיתא. יכולת לוגית מתמ

 

  רבות לגבי הדרך שבה דברים פועלים.אני שואל/ת שאלות    

 הירות בעיות חשבוןאני פותר/ת במ.     

  חשבוןאני אוהב/ת שיעורי.    

  אחריםאני אוהב/ת לשחק שחמט, דמקה או משחקי אסטרטגיה.    

 הב/ת לפתור חידות או שאלות חשיבה.אני או    

 נושאי פ-לאני אוהב/ת לסדר דברים ע.   
  סה"כ:   

 לשונית ב. יכולת  

 

 .אני אוהב/ת לכתוב   

 א ספרים.ואני אוהב/ת לקר   

 .אני נהנה/ת ממשחקים בהם משתמשים במילים   

  לקרוא /תנהנהאני.   

  שחקי מיליםמבואני אוהב/ת לעסוק בחריזה.    

 .)אני אוהב/ת להקשיב לדיבור )סיפורים, תוכניות מלל ברדיו, קבצי שמע וכדומה   
  סה"כ:   

 מוזיקאלית ג. יכולת  

 

 .אני מסוגל/ת להבחין בצליל מזויף, בצרימה או בכלי לא מכוון   

  של שירים.אני זוכר/ת מנגינות   

 /ת על כלי מוסיקלי או שר/ה במקהלה או בקבוצה קולית אחרת.אני מנגן   

 באופן לא מודע. אני מזמזם/ת לעצמי   

 .אני נהנה/ת מהאזנה ליצירה מוסיקלית   
  סה"כ:   

 ד. יכולת מרחבית  

 

 קורא/ת מפות ותרשימים ביתר קלות מאשר חומר כתוב. אני   

 .אני אוהב/ת אומנות   

 .אני מצייר/ת צורות מורכבות יחסית לגילי   

 .אני אוהב/ת פאזלים, מבוכים, או פעילויות חזותיות דומות    

  מבני לגו(. תלת ממדיים מעניינים )למשלמבנים אני בונה   

                 .אני משרבט/ת על ספרי לימוד, מחברות או דפי עבודה  
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  סה"כ:

 תנועתית  ה. יכולת   

 

 /ת בענף ספורט אחד או יותר.אני מצטיין                                                                      

 ספורט או צעדי ריקוד. לחזור בקלות על תרגילי /האני יכול                                         

                      .אני אוהב/ת לרוץ, לקפוץ, להתאבק או לעסוק בפעילויות דומות   

 ציור באצבעות(.   או התנסויות חומריות אחרות )למשלאוהב/ת עבודה בחומר  אני   
  סה"כ:                                                                          

 ו. יכולת בין אישית  

 

                                  .אני אוהב/ת את חברת בני גילי                           

                             .אני מסוגל/ת לתת עצות לחברים הנתקלים בבעיה  

  .אני חבר/ה בחוג, או בתנועת נוער או ארגונים נוספים מלבד הכיתה  

         .ילדים אחרים אוהבים להיות בחברתי                                         

                                                             .אני אוהב/ת לשחק עם אחרים  

                                            .יש לי לפחות שני חברים קרובים במיוחד  
  סה"כ:   

 תוך אישית  ז. יכולת

 

                              .אני מגלה התנהגות עצמאית וכוח רצון  

                                    .אני מכיר/ה ביכולותיי ובחולשותיי  

 /ה לעבוד לבד יותר מאשר עם אחרים.אני מעדיף                   

                              .אני מסוגל/ת לזהות מיד את הרגשותיי  

            .אני בעל/ת עניין או תחביב שאיני מרבה לדבר עליו  

    .אני מסוגל/ת לתקן טעויות שעשיתי גם בלי שיעירו לי  
  סה"כ:   
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 : מודים למלך בדרכים שונות2נספח 

כרטיסים על עמוד עם סמני  4גרפיקה: נא להכין כל משימה בכרטיס נפרד, כל 

 גזירה

  :מקורית.ברכת תודה למלך כתבו יכולת לשונית 

 האנשים.ת זרימה המתאר את מעשי המלך מרגע ראיית הספינה ועד הצל שרטטו תרשים: יכולת לוגית 

 נושא: "איך ניצלנו".קומיקס ב: ציירו למלך ציור או יכולת מרחבית 

 למלך הבעת תודה: חברו ריקוד או תרגילי קרקע ובטאו דרכם יכולת תנועתית. 

 תודה למלך"נושא: בתיפוף בג'ינגל מלווה : חברו יכולת מוסיקלית." 

 עצות כיצד ניתן לעזור לחברים. חמש כתבו: יכולת בין אישית 

 רגשותיכם בשעת , אחד מ)לדוגמא: פחד( רגשותיכם לפני ההצלהך כלשהי אחד מבדר ובטא: לת תוך אישיתיכו

 ההצלה )לדוגמא: הודיה(. לאחר רגשותיכםאחד משמחה( וההצלה )לדוגמא: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בע"ה
 שמחה, שכבה בוגרת

 מתבוננים ובונים, שמחה במתנה
 , המינהל לחינוך דתי מפתח הלב מתוך אמונה

 

 אמונה –שנה א' 
 בשילוב אחריות ונתינהשמחה 
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