
 

 

 

 ד"בס

 שבלונה למערך שיעור

 קטלוג מערכים באתר "זהות"

 השמח בחלקושם המערך: 

 לראות את הטוב שבי             : נושא המערך

 קריית מלאכי: המרכז שם

 (שירות, אחר ובנות מנחה) ועוזרות: כותבת

                        ג-א: יעד קהל

 מועדונית: פעילות מיקום

 דק 45:הפעילות משך

לסיפור לתלות על העץ  בהתאםעץ גדול להעמיד בכיתה/ לתלות על הלוח, עלים : ציוד

  )מחטים, עלי זכוכית, עלי זהב(, חומרים שונים ליצירת עלים.

או דברים שאין לנו פעמים רבות אנחנו רואים אנשים אחרים  רציונל )רקע כללי, מסר(

וא הטוב מה שיש לנו האבל האמת היא שוחושבים שאילו רק... אז היינו מאושרים יותר. 

 ביותר בשבילנו. אם רק נתבונן נגלה כמה טוב יש בנו ונלמד לשמוח בחלקנו.

התלמידים יפנימו מאת המסר איזהו העשיר השמח בחלקו. לאהוב  : הפעילות מטרות

 את מי שאני כמו שאני.

 מהלך הפעילות )נא לתזמן כל חלק(:

 דק( 12)סיפור העץ שלא שמח בחלקו  : פתיחה

 נספר את הסיפור על עץ האורן בעזרת הילדים )מצורף בנספח(

 אי להכין עץ גדול לתלות על הלוח או להעמיד במרכז הכיתה...כד

 כשהוא אורן לתלות מחטים ואחר כך בהתאם לסיפור להחליף לו את העלים.

 סיכום הסיפור  דקות( 2) א חלק

 כדאי בעזרת שאלות לילדים ולבקש מהם לחזור על הסיפור.לסכם את הסיפור. 



 

 

אפילו אם נראה לנו שלאחר יש יותר  -נדגיש את המסר

ומה שיש לנו הוא לא טוב אנחנו צריכים להבין שלכל אחד 

 שמתאימות לו(  מחטים) שמתאימות לנו כמו שלעץ האורן היו עליםיש את התכונות 

 קור "איזהו עשיר השמח בחלקו"לימוד מדקות(  2-5) בחלק 

יכול להסביר מה זה אומר? מה זה ונשאל מי מתוך פרקי אבות נציג לילדים את המשפט 

 קשור לספור על האורן?

תנו יש טוב. לפעמים אנחנו מסתכלים על אחרים ונראה לנו שהם נסביר שלכל אחד מא

כמו תלמיד מצטיין או מלך הכיתה(.  -היות בכסף או בתכונותעשירים וטוב להם )עשיר יכול ל

תית היא לראות מה טוב בי ולשמוח בזה, ומי שמצליח בזה הוא העשיר חוכמה האמאבל ה

 לו כלום. האמתי שלא חסר 

 המיוחד שבכל אחד דקות( 5-10) ג חלק

בקש מכל ילד לקחת את החומר שמתאים לתכונה שלו. נביא לכיתה חומרים רבים ושונים ונ

 למשל: 

 זכוכית -ראייה חדה

 צמר גפן -עדינות

 בד שטיח -רגיש

 עלים בצבע ורוד -ראייה חיובית

 עלים מסמיילי -שמח

 עלים מזהב -זהבלב 

ד יציג את החומר שלקח ויספר על משהו טוב שיש בו. חשוב להעצים את הילדים יל בסבב כל

 בחלק הזה על הטוב שהם מצאו בעצמם.

 יצירהדקות(  10-15) דחלק 

כל ילד יצור עלה מחומר וצורה שמתאימה לו. בסיום נתלה את כל העלים על העץ. נראה 

  ידים איזה עץ יפה ומיוחד יצא לנו, כשכל עלה הוא מיוחד ושונה.לתלמ

 דקות( 2) סיכום

 .כל אחד נולד שונה מחברו ועלינו לשמח בתכונות שלנו ולא לרצות בתכונות האחר

הפעילות הועברה במועדונית ולכן אופי הפעילות מתאים פחות לשיעור ויותר  הערות:

 למועדונית.



 

 

 : לשיעור טיפים

איזהו עשיר  (:תגיות)לטובת קטלוג  מפתח מילות

 , שמחה., שונותדהשמח בחלקו, הטוב שבכל אח

 סיפור האורן :םיחנספ

 אורן שלא שמח בחלקוה
 

ציפורים שמנתרות ומצייצות בשמחה. בהרי הגליל צומח יער. וביער עצים לרוב, שיחים  מספר:
ביער הזה דר שר היער. הוא מטייל ומקשיב לקולות. ערב אחד יצא לטייל והנה ציפור 

 באה ומספרת לו.
 

 (  …עץ אורן שבוכה" )כך סיפרה הציפור, ועפה לדרכה …ביער  …"יש שם ציפור:
 

ובוכה. שאל אותו שר  הלך שר היער אחרי הציפור והנה בקצה היער עומד שתיל אורן מספר: 
 היער:

 
 "למה אתה בוכה אורן יקר?" שר היער:

 
"לכל העצים נתת עלים רכים רעננים ורק לי מחטים דוקרניות. אני רוצה עלים של זהב.  אורן:

 מבריקים נוצצים ואני אהיה יפה מכל העצים"
 

 חייך לעצמו שר היער ואמר:  מספר:
 

 העלים שלך מזהב.""טוב, מחר עם בוקר יהיו  שר היער:
 

 …כך אמר, והלך מספר:
מזהב. כמה יפה הוא האורן,  …האורן הקטן נרדם. עם בוקר התעורר והנה העלים שלו

 עוד הוא שמח, מגיעים ילדים ומה הם רואים?! …אין יפה ממנו
 

 "עלים מזהב.. ילדים:
 איזה כיף!  
 " …בואו ניקח  
 

ודילגו לדרכם מאושרים. נשאר האורן הקטן בוכה  …וכך קטפו הילדים את כל העלים מספר:
 שמע זאת שר היער, התקרב אל האורן ושאל: …ומתייפח

 
 "למה אתה בוכה אורן יקר?" שר היער:

 
שקופים, נוצצים, ואני אהיה  -"איני רוצה עלים של זהב . תן לי עלים מבריקים של זכוכית אורן:

 היפה מכל העצים."
 

 היער ואמר:חייך לעצמו שר  מספר:
 



 

 

 "טוב, מחר עם בוקר יהיו העלים שלך מזכוכית."  שר היער:
 

מזכוכית. כמה יפה הוא האורן,  …אורן הקטן נרדם. עם בוקר התעורר והנה, העלים שלו מספר:
נפלו כל  …אין יפה ממנו. עוד הוא שמח ומאושר והנה.. רוח שובב משתולל בין העצים

העלים ארצה ונשברו. נרגעה הרוח והאורן הקטן נשאר עירום וקירח. בכה האורן 
 והתייפח. שמעה הציפור את בכיו ועפה מהר אל שר היער לספר לו ואמרה:

 

מזכוכית. כמה יפה הוא האורן,  …אורן הקטן נרדם. עם בוקר התעורר והנה, העלים שלו מספר:
נפלו כל  …ושר והנה.. רוח שובב משתולל בין העציםאין יפה ממנו. עוד הוא שמח ומא

העלים ארצה ונשברו. נרגעה הרוח והאורן הקטן נשאר עירום וקירח. בכה האורן 
 והתייפח. שמעה הציפור את בכיו ועפה מהר אל שר היער לספר לו ואמרה:

 "שר היער היקר, האורן שוב בוכה. אנא עזור לו." ציפור:
 

 ושאל את האורן: …והתעופפה. הגיע שר היער אל האורןכך אמרה  מספר:
 

 "למה תבכה אורן יקר?" שר היער:
 

 מבריקים. תן לי עלים רכים ירוקים, כמו כל העצים." -"איני רוצה עלי זכוכית שקופים אורן:
 

 חייך לעצמו שר היער ואמר: מספר:
 

 "טוב, מחר בבוקר תהיה לבוש בבגד ירוק." שר היער:
 

וכך היה. האורן הקטן נרדם וכשהתעורר עם בוקר והנה יש לו בגד רענן ירוק. וכל העצים  מספר:
 …שבהרי הגליל מתלחשים כמה יפה הוא האורן

מי הן? מה הן רוצות? כן, היו אלה עיזים זריזות  …עוד הוא גאה ומאושר ופתאום
 .…ומקפצות

 
 …"מה מה מה עיזים:

 איזה עלים ירוקים -
 כמה טעימים" -
 מה רכים ומתוקיםכ -
 

הלכו. בכה  …ובבטן מלאה …וכך ליחכו עלה ועוד עלה ועוד ועוד ואת כל העלים אכלו מספר:
 אורן והתייפח. שמע את בכיו שר היער שוב הגיע אל האורן ושאל:

 
 "מה לך אורן יקר? למה אתה בוכה?" שר היער:

 
 ענה אורן ואמר: מספר:

 
ורעננים, אני רוצה את מחטי הדוקרניות. אגדל לי ואף אחד לא "איני רוצה עלים רכים  אורן:

 ירע לי."



 

 

 
מחטים,  -ויהי ערב ויהי לילה, והאורן הקטן נרדם. בבוקר קם והנה העלים שלו עלי מספר:

 ארוכים, חדים למאות ולאלפים, והאורן הקטן מאושר ושמח בחלקו עד היום הזה.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


