
 

 

 

 ד"בס

 שבלונה למערך שיעור

 "זהות"קטלוג מערכים באתר 

 

 חומפס : שם המערך

 "איזהו עשיר השמח בחלקו": המערך נושא

 דימונה  (לוגו גם להוסיף אפשר: )המרכז שם

 נעה בן פזי -מנחה, שירות דימונהבנות  (אחר, שירות ובנות מנחה) :ועוזרות כותבת

                     ___   ג-א____ כיתה: יעד קהל

 ____   כיתה______ אחר/ כיתה: פעילות מיקום

 דקות 54-45ס "שיעור רגיל בביה :הפעילות משך

 : אביזרים: ציוד

  אביזרים לסיפור+ ציור של חומפס הדוב. 

 בחלקואיזהו העשיר השמח " -דפי האותיות של האמרה" 

 שאלות אמריקאיות לגילוי האמרה. 

  אביזרים למשחקX,O  

 ֵאיֶזהּו: "וקבעו, אושר למושג יותר קרוב כדבר העושר את הגדירו ל"חז : (מסר, רקע כללי)רציונל 

יר קֹו ַהָשֵמחַ ? ָעשִׁ ֶחלְּ  הכסף מכמות בהכרח נובע אינו האושר כלומר(. 'א', ד אבות פרקי" )בְּ

 של טובה ראיה מתוך, והשלמה סיפוק של פנימית ממידה נובע אלא לאדם שיש והנכסים

(: א"כ משנה) פרק אותו בהמשך ואמרו ל"חז הוסיפו. למתרחש אופטימית ופרשנות המציאות

נְָּאה" ין וְַּהָכבֹוד וְַּהַתֲאוָה ַהקִׁ יאִׁ ן ָהָאָדם ֶאת מֹוצִׁ  ". ָהעֹוָלם מִׁ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מעבר להשיג המתמדת התאווה, הזולת של בחלקו הקנאה

 האדם את מביאים משדרת שהיא ובכבוד החברה של בהכרה התמידית והתלות ולצורך ליכולת

 . ועצוב שומם אותו ומותירים מעולמו אותו מוציאים, השמחה להפך

, חלקו על מהתבוננות האדם את מסיטים הם כי השמחה מפריעי הם והכבוד התאווה, הקנאה

  זה במצב. הזולת של חלקו עם וההתעסקות עיניים ללטישת בוראו לו שנתן בטוב מהתמקדות

 אשר יהיו מנכסיו עני. וכל מכל" עני" עצמו ומותיר לו שיש במה ולשמוח לראות מסוגל אינו האדם

 . בחלקו שלא ממה ותאוותו קנאתו בשל ועגום, יהיו

הרבה פעמים  ,השמחה בחיים לא תלויה בדברים חיצוניים שיש לנו כי בהבנה נתמקד זה בשיעור

ולכן אנו צריכים להבין שעלינו לשמוח . אנו רוצים דברים שכלל לא נצרכים ולא מתאימים לנו

 .ואיתו אנחנו יכולים להתקדם ולהשתכלל. בחלק שניתן לנו, בחלקנו

זאת אומרת שהעשירות לא תלויה בכסף או דברים שאנו רוצים  -"איזהו עשיר השמח בחלקו"

 .לשאוף ולעשות טוב, התחושה שיש לי מה שאני צריך כדי להתקדם עשירות היא. להשיג מבחוץ

/ יחוו/ יתנסו/ יתוודעו/ יפנימו/ התלמידים יבינו -על המטרות להתחיל במשפט) : הפעילות מטרות

  (:אחר

ולא תלוי , שהעושר שעליו אנחנו מדברים הוא עושר במובן העמוק שלוהתלמידים יבינו  .א

  .מח במה שיש לו הוא העשיר האמיתיששומתוך כך יבינו שמי . בנכסים

אפשר לרצות מה שמקדם אותך ומביא אותך למקום התלמידים יפנימו בעזרת הסיפור ש .ב

 .אבל לא לרצות דברים שלא נצרכים לנו בכלל, טוב יותר

 :הכנות לפעילות

 .עם אביזרים משלימים שמדביקים על הדמות על ידי סקוצים ,ון אכפת ליהכנה של דוב .א

 (סנפירים, כנפיים, זנב, זקן, קרניים, פס חום)

 הכנה וצילום של דפי הצביעה .ב

 X-Oהכנה של לוח משחק  .ג

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :הפעילות ךמהל

 דקות 2 -פתיחה

דב שיספר לנו את הסיפור שלו וילמד אותנו מה , מסבירים לילדים שהיום נפגוש דב מאוד מיוחד

 .הוא למד מכך

 'דק 54 -א חלק

 את לספר רצוי המתאימים באבזרים שימוש כדי תוך" חומפס" הסיפור את לילדים מספרים

 .פ"בע הסיפור

 (הסיפור מצורף כנספח א)

 :הילדים את שואלים הסיפור בסוף

 ? לו שיש במה שמח היה בסיפור בתחילת חומפס האם •

 במה שמח הוא, זנב קיבל שהוא אחרי האם,  לאריה שיש כמו זנב רוצה חומפס בהתחלה •

 ?לו שיש

 ? חומפס מבין מה, אותו מזהים לא, חומפס של חבריו, הדובים כאשר הסיפור בסוף •

 ?כנפיים או קרניים, זקן, לזנב זקוקים הם האם? זקוקים דובים למה •

 מרוצה היה לא שהוא הייתה חומפס של שהבעיה לילדים מסבירים השאלות שאילת כדי תוך

, שמח היה לא עדיין הוא שרצה מה כשקיבל ואפילו לאחרים שיש מה רצה תמיד. לו שהיה ממה

 מתאימים לא  בכלל רצה שהוא הדברים שכל מבין חומפס הסיפור בסוף. ועוד עוד רצה אלא

 .יותר צריך לא הוא, בשבילו טוב הכי זה לו שיש מה... מקום לשום אותם מקדמים ולא לדובים

כי מה . הזמן מה שיש לאחריםגם אנחנו יכולים ללמוד ממנו לשמוח במה שיש לנו ולא לרצות כל 

 .שיש לנו זה הכי טוב בשבילנו אנחנו לא צריכים יותר

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 'דק 25 -ב חלק

 :"איזהו העשיר השמח בחלקו" -גילוי האמרה

בשביל לגלות את האמרה המתקשרת לסיפור כל זוג ילדים מקבל דף שבו מסתתרת אחת 

ממוספרות כאשר צובעים רק את הצורות על הדף מצוירות כל מיני צורות .  מאותיות האמרה

 . הרצויה הנכונות מקבלים את האות

צריך לענות נכון על השאלות ,  מ לגלות את האותיות ולדעת באיזה צבע צובעים כל מספר"ע

 . הבאות

אם יצבעו  .ולכל מספר צבע שמיוחד לו. לכל תשובה נכונה יש מספר, שואלים את הכיתה שאלות

 . יתקבל לכל זוג אות בצבע אחדנכון את המספרים 

שהבנה ומסבירים " איזהו העשיר השמח בחלקו"את המשפט  נגלהכל האותיות וכך בחיבור של 

הוא מה שמיוחד וטוב לי הוא מה  האופי שלי, התכונות שלי -מה שקיבלתי מאלוקים, שהחלק שלי

 .לא מתאימים ליולא כדאי לחפש את השמחה בדברים חיצוניים ו. שגורם לי להיות שמח באמת

ואי אפשר לומר שהחלק של השני , כל אחד מקבל חלק אחר, כמו חלק בעוגה שמחלקים לכולם

 .ולכן אני צריך לשמוח בחלק שקיבלתי ולהתנהג בהתאם אליו. הוא בדיוק כמו החלק שלי

על איזה חלק מהאופי שלכם לא הייתם ? איזה תכונה מיוחדת יש לכם: אפשר לשאול את הילדים

 ?יםמוותר

 ( ב השאלות מצורפות כנספח)

 חלק ג

 :איקס עיגול

 .מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות ותולים על הלוח טבלה של איקס עיגול

אך כל אחת מגיבה בצורה , כל מדריכה מציגה דמות כאשר שתי הדמויות נמצאות באותו מצב

 . שונה

 

 

 



 

 

 

, הדמויות מסתפקת במה שיש להעל הקבוצה להגדיר מי מבין , מ שהקבוצה תזכה במשבצת"ע

 (.מצורף כנספח ג ) .ושמחה בחלקה ומי רוצה כל הזמן מה שיש לאחרים

 סיכום

אחד צריך לדעת לרצות את מה  למדנו ממנו שכל ,סיפרנו את סיפורו של חומפס במהלך השיעור

מי . זוהי שאפתנות שמובילה לעושר אמיתי. את מה שטוב בשבילו. שמתאים לו ומקדם אותו

סתם גורם לעצמו תסכול מיותר ולעולם לא יחוש אושר בגלל עושרו , תעסק ברצונות מיותריםשמ

 ."לעולם לעולם לא יהיה מרוצה, וצהמי שרוצה ורוצה ור"  -אלא להיפך 

והבנו שהשמחה " איזהו עשיר השמח בחלקו: "ל במסכת אבות"למדנו את האימרה שאמרו חז

 .תאים לנובמה שמ, היא תלויה בהסתפקות בחלק שלנו

 .וראינו איך גם בחיים שלנו אנחנו יכולים לשמוח במה שיש לנו ובחלק שלנו

 

  :נספחים

 : סיפורו של חומפס .א

 -עושה איזו תנועה כדי להשתנות זאת אומרת שכשחומפס. לשתף את הילדים במהלך הסיפור** 
כל הילדים מנסים לעשות זאת גם כן וכך הם מגלים אם הם גם מצליחים , לדוגמא גירוד בסנטר

 .י התנועה הזאת"להשתנות ע

 .הפס על הבטן נמצא מההתחלה* (תולים על הלוח את ציורו של הדוב)

 .בטןפס חום ב דב לבן עם. דב לבן ביער האלונים גר

חשוב להדגיש את . על שם הפס החום -חום פס) .חומפסלו בשם  קוראיםוכל הדובים 
 .(משמעות השם

 .דוב כמו כל הדובים .אבל לא מדי, הליכתו איטית .אבל לא מדי ,דוב שמן ואחומפס ה

 !ודבר כזה לא קורה לכל דוב ביער .בקשתו מתקיימת ,מביע משאלה בקול חומפס  כאשר, אבל

 . את חלקת הדובים ויצא לעומק היער פעם עזב חומפס

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 !" הלוואי שיהיה לי זנב. אני כל כך מקנא,איזה זנב ארוך יש לאריה הזה" .בדרכו פגש אריה

 (מדביקים לחומפס זנב).ומיד צמח לו זנב ארוך. אמר חומפס וגרד את אחוריו

 

 

 

 

 

 

 

 .להושמח בזנבו שמחה גדו, מעלה ומטה, הוא נופף אותו קדימה ואחור

 "?למה לו זנב! דוב מסכן": ראה האריה את זנבו של הדוב ואמר

 

הלוואי שיהיה .האני ממש רועד מקנא! איזה זקן ארוך, הו" .המשיך הדוב ללכת ובדרכו פגש תיש
 !" לי זקן

 (מדביקים על חומפס זקן).ומיד צמח לו זקן ארוך, אמר חומפס וגרד את סנטרו

 "?למה לו זקן! דוב מסכן" :אמר לעצמושמעולם לא ראה דוב מזוקן , התיש

 

  ,התפעל הדוב וגרד את קדקודו!" הו קרניים נהדרות" .הלך חומפס הלאה ופגש צבי

מדביקים על ) .אותו רגע צמחו לחומפס קרניים !"נייםקרגם אני רוצה . אני ממש מתעלף מקנאה"
 (חומפס קרניים

והרי את גופו השמן  ,יכול לשאת קרנייםאיך הוא ! דוב מסכן" :ראה הצבי דוב עם קרניים ונבהל
 !"הוא לא סוחב

 !" כנפיים רחבות, הו."חג עגולים בשמים, נשא עיניו וראה נשר גדול. המשיך חומפס לשוטט ביער

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 .כהרף עין צמחו כנפיים לדוב !"גם אני רוצה כנפיים. אני מת מקנאה" ,התפעל וגרד את כתפיו

? למה לו כנפיים לדוב הזה" :הנשר דוב בעל כנפיים ותמה ראה (מדביקים על חומפס כנפיים)
 !" באמת מסכן, דוב מסכן. והרי לעולם לא יוכל לעוף

 !"הלוואי שיהיו לי סנפירים, הו" .דגים יפי זנב וסנפיר הלך חומפס והלך והגיע לנהר שבמצולתו

 (לחומפס סנפיריםדביקים מ). רגע בצבצו סנפירים בכפותיו -בן .קרא בקול וגרד את כפות רגליו

 

הקשיב חומפס  .שמע ציפור מציצת על אחד העצים ,עוד הוא מתבונן בפליאה בסנפיריו החדשים
 :לקולה ונאנח

 .ומיד החל לצייץ .אמר וגרד את גרונו !"הלוואי שיהיה לי קול של ציפור. הציפור שרה יפה"

לא חובה להגיד ליש ( )*אריה). זנב של ליש" :וחייך חיוך שובב וציץ, הסתכל הדוב בבבואתו במים
 (אם לא ברור

 !"כל הדובים כולם יקנאו בי .וסנפיר של דג. כנפיים של נשר .קרניים של צבי. זקן של תיש

אבל הם לא הכירו אותו ולא ידעו מנין באה חיה מוזרה זו לחלקת , מהר חומפס אל חבריו הדובים
 .הדובים

 .קראו הדובים פה אחד "נגרש את המפלצת, בואו"

 .אלא ציוץ ,אבל לא נהמה השמיע ,שהיא סיסמת המשפחה רצה חומפס להשמיע נהמה אדירה

 "בטןואפילו בלי פס חום ב, ואפילו. בלי כנפיים ובלי סנפירים :הלוואי שאהיה דוב כמו כל הדובים

 .כי חומפס צריך היה לבקש בקולו ולא לציץ כציפור אבל משאלה זו לא נתקיימה.צייץ הדוב

היא דחפה את הדובים  !"זה חומפס !זה הדוב שלי" :של חומפס את הציוצים וקראהשמעה אימו 
 , שהתקהלו סביב

מורידים את )והזקן נעלם  (זנבמורידים את ה)דובה לדוב והזנב נעלם  -נשקה אמא.ורצה אליו
 (הזקן

וגם הסנפירים  (מורידים את הכנפיים)הכנפיים נעלמו  (מורידים את הקרניים)הקרניים נעלמו 
 (מורידים את הסנפירים)לנעלמו 

היא נשקה לו 
עוד והוא הפסיק 

וקולו חזר , לציץ
 .אליו

רק הפס החום 
של  בטנונשאר ב

חומפס ולא 
 .נמחק אף פעם



 

 

 

 שאלות לגילוי האותיות .ב

אז צובעים את  2אם התשובה הנכונה היא ( התשובות המודגשות הם הנכונות) :האימרה

 .דוגמאות לדפים הצבועים מצורפים ..'וכו 2המספר 

 (:2)צהוב 

 ?מה כולם חשבו על חומפס

 .כולם קינאו בו -שהוא נראה מיוחד. 1
 .כולם ריחמו עליו -שהוא מסכן. 2

 

 (:5)תכלת 

 ?לו נוסףמתי חומפס הפסיק לרצות את כל מה ש

 .כשהוא ראה הכל ביחד והבין שזה לא יפה .3
 .א כבר לא עצמווהוא הבין שהו, כשאף אחד לא זיהה אותו .4

 

 (:4)אדום 

 ?מדוע חומפס לא הצליח לחזור להיות דוב רגיל

 .הקול האמיתי שלוכי יצא לו ציוץ במקום  .5
 .כי הוא לא באמת רצה לחזור להיות דוב .6

 

 (:7)ורוד 

 ?מי היה היחיד שזיהה את חומפס

 .אמא שלו .7
 .החבר הכי טוב שלו. 8 .8

 

 (:55)ירוק 

 ?מה הסימן היחיד שנשאר לחומפס

 .חום ברגלפס  .9
 .פס חום בצוואר .11

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (:52)כתום 

 ?פס הפס החוםמלמה נשאר לחו

 .כי הוא אהב אותו ולא רצה שירד .11
 .כדי שיזכור שהכי טוב זה להישאר עצמו .12

 
 
 

 :שאלות לאיקס עיגול .ג

שהגענו למדפים של הממתקים ראיתי מלא ממתקים כ. אתמול הלכתי עם אמא שלי לסופר.1

 ?איך אני אגיב. ממתק אחד רק לי לקחת רשתהאמא ה. שאני מאוד אוהבת

 .אני ממש אכעס ואצעק כי אני אוהבת הרבה ממתקים ואחד זה ממש לא מספיק לי .א

אני אבחר מבין כל הממתקים שאני אוהבת את הממתק שאני הכי רוצה ואגיד תודה   .ב

 .לאמא שלי על זה שהסכימה לי

יש קלמר  ,הילד שיושב לידי -יובלשלשהמורה בכיתה בקשה להוציא קלמרים ראיתי כיום אחד .2

אני מאוד אהבתי את הקלמר . הוא סיפר לי שסבתא שלו מאמריקה שלחה לו את הקלמר. חדש

  ?איך אני אגיב. בדיוק על קלמר כזה אני חולמת .שלו

גיד לאמא שלי שזה לא הוגן שכל הזמן סבתא של אובסוף הלימודים , אני ממש אקנא בו. א

 !גם אני רוצה. מביאה לו דברים שווים מאמריקה יובל

ואפילו קיבלתי אותו מתנה לכבוד השנה החדשה . גם הקלמר שלי יפה מאודאני יודעת ש. ב

  .שאני מאוד אוהבתדודה שלי  -מבת

באיזור של היומנים ראיתי . הלכתי עם אבא שלי לקנות ציוד לבית הספר לכבוד השנה החדשה. 3

 ?איך אני מגיבה .ד רציתי אותו אבל אבא אמר שזה יקר מידימאו!! יומן ממש מהמם

 .יומן נחמד במחיר נמוך יותר אבין שבטוח אמצאאבל  קצת אצטעראני . א

 

 

 

 



 

 

 

תמיד קונים מה שהם רוצות ורק ההורים שלי אף  החברות שלישלכל  אני ממש אתעצבן. ב

 . גם אני רוצה, לכולם יש יומן כזה? פעם לא מרשים

סבא . ההורים שלי הודיעו לי שהם נוסעים ליומיים לאילת ואני צריכה לשמור על האחים שלי. 4

 ?גיבאאיך אני  .וסבתא יהיו איתנו במשך הימים האלה ורק ביום השלישי גם אנחנו נצטרף לטיול

 ??מה נראה להם שהם נוסעים לנופש ומשאירים אותנו בבית .א

 !! היה לנו איתם באילתאיזה כיף י! אני ממש שמחה שנצטרף אליהם .ב

  .ג

לכל החברות שלי  .ראיתי באחת החנויות חולצה ממש יפה.  אני ואימא שלי הסתובבנו במרכז . 5

 ?מה אני עושה. הארון שלי ממש מלא ,האמת היא שאני לא צריכה עוד חולצות. יש אותה

החברות שלי יש החולצה הזאת ממש יפה וחוץ מזה שלכל . מה זה משנה כמה חולצות כבר יש לי. א

 .אותה אז גם אני רוצה

 .אולי בפעם אחרת נקנה אותה. זה מספיק ליויש לי הרבה חולצות  .אני אוותר על החולצה הזאת. ב

 

 " :בחלקו השמח עשיר איזהו"  ל לאותיות צילום הנחיות :הערות

 :שכתוב למטה לכל כיתה הפעמים מספר לצלם את עליכן אות כל

 1 – א 

 2  – י

 1 – ז

 2 – ה

 2 – ו

 1 – ע

 2 – ש

 1 – ר

 1 – מ

 2 – ח

 1 – ב
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, הבנות נהנו להעביר, התלמידים ממש נהנו ממנו. השיעור נראה כביכול מסובך: לשיעור טיפים

 .והמסר נחקק בלב עד לסוף שנה

 !הוא כיף ומהנה

 .שמחה בחלקי -עבודת המידות (:תגיות)לטובת קטלוג  מפתח מילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


