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  ? מה נבחר ליום ההולדת–חלק א 

  

  , לכל אחד מאתנו יש רצונות משלו

  .אך לא תמיד אפשר ְלַמֵּמש את כולם

  

  
  .ראו את הקטע והשיבו על השאלותק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :  החלטות שתי2מידי כיתה גללאחר דיון בשיעור חברה החליטו ת

מאה ועשרים (ח " ש120לאסוף סכום של לקראת כל יום הולדת . 1

  כל אחד מהתלמידים יביאהוחלט ש. כדי לקנות מתנה משותפת) שקלים

  . לקראת יום ההולדת הקרובח לקניית מתנה" ש4

  
  אחדכדי שכל, ה מתנות ולציין ליד כל מתנה את מחירתלהכין רשימ. 2

. ח" ש120של סכום עד ל, נות הרצויות לו את המתרשימהיוכל לבחור מה

סרטי , ציוד לבית ספר, משחקי מחשב, רשימה כללה משחקי קופסהה

  .וידיאו וספרים

  
  . היה הראשון שבחר מן הרשימה, שיום הולדתו קרב, אלעד

  : ובחר במתנות האלה, ח" ש120הוא זכר שלרשותו 

ילות מדבקות שתי חב, )ח" ש20(יומן , )ח" ש15(קלסר , )ח" ש15(קלמר 

  ). ח" ש50(ועשר חבילות קלפים ) ח" ש20(למחברות ולספרים 

  __________________________________: שמי 

  _____________________________: הכיתה שלי

  ___________________________: בית הספר שלי
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  .ין את המתנות שבחר אלעד לכל מיני קבוצותֵיַמאפשר ְל  .א  .1

  _____________________. נות תמיינו את המתקבוצותכתבו לפי אילו   

____________________________________________________  

____________________________________________________  

________________________________. פרטו מה כוללת כל קבוצה  .ב

    ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

   ____________________________________________________  

  ?  ____________מה אפשר ללמוד מכך על הרצונות וההעדפות של אלעד  .ג

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

ונתנו לה את , ח גם ליום ההולדת של תמר" ש120תלמידי הכיתה אספו   .2

היא רצתה שיקנו לה . תמר התלהבה מן הרשימה והתלבטה  .רשימת המתנות

וסרט ) ח" ש80(תיק לבית הספר , )ח" ש80" ( ההרפתקאותבארץ"משחק 

  ).ח" ש40(וידאו אחד 

  ____________. הסבירו מדוע? ההאם תוכל תמר לקבל את כל מה שרצת  .א

____________________________________________________

____________________________________________________  

  מבלי שסכום המתנה ישתנה ר וֵּתַוְליתם ממליצים לתמר על איזו מתנה הי  .ב

  ____________________? ________________________)ח"ש 120(

 __________________________________________. בירו מדועהס

____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

על המתנה ולוותר אם תמר לא הייתה מוכנה לקבל את המלצתכם   .ג

  _? ______________________ת לכםמה היא הייתה אומר, שהמלצתם

____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  
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ולקראת יום הולדתכם הציעו גם לכם , הצטרפתם לכיתה של תמר ואלעד  .3

  .ח" ש120לבחור מתנות ליום ההולדת בסכום של 

וברשימת המתנות שרצתה ) 1בעמוד ( ברשימת המתנות שאלעד בחר עיינו  .א

  ). 2בעמוד (תמר 

  _______________________. ריםכתבו באילו מתנות אתם הייתם בוח

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  _________________.  את המתנות האלהתם דווקאהסבירו מדוע העדפ  .ב

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

     

  . "בחירה בדבר אחד מחייבת ויתור על דבר אחר"  .4

  . מקרה שידגים את הכתוב במשפטתארו 

  .הדגישו מה הייתה הבחירה ומה היה הוויתור

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  : וכתבו, )1בעמוד שבקטע ( 2עיינו שוב בשתי החלטות של כיתה ג  .5

  _ ________________? ותפת לקניית מתנה משףכסבאיסוף  היתרון מה  .א  

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  _? ________________________רה זו באיסוף כסף למטהחיסרוןמה   .ב

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  
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 - מתנות לבחירה שלרשימה  להגיש לתלמידים יתתכםבכאם יחליטו גם   .ג

  ____________________________. עהסבירו מדו? האם תתמכו בכך

____________________________________________________   

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

 2על החלטות של תלמידי כיתה ג מסופר על פעולות ו)1בעמוד (בקטע   .6

  .  דברים לפחות המלמדים על כך2כתבו .  ילדי הכיתהבכלהמתחשבות 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
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