עמוד שער:
אותיות מספרות

יחידה  17סבא של חיים לומד תורה

 המטרות:
א .הכרת התנ"ך כספר הספרים של העם היהודי;
ב .זיהוי ההבדלים בין ספר תורה לבין חמשת חומשי תורה;
ג .הכרת מבנה התורה ושמות החומשים;
ד .יצירת יחס מכבד מצד התלמידים כלפי התנ"ך.
פתיחה  5 /דקות  /מליאה
"חיים" ,עם ההגה והכובע ,מגיע לתמרור ורואה אדם קורא בספר תורה פתוח )אביזר " .(1חיים"
יספר מה הוא רואה .האם ראה פעם מראה דומה לתמונה שבתמרור? אפשר לשתף עוד תלמידים
שיודעים לספר על קריאת התורה.
המורה :היום נלמד על התורה.
הפעלה מס'  – 1היחס לתורה  10 /דקות  /מליאה
על הלוח ייתלה איור של איש זקן לומד ,מאחוריו ספרייה עשירה בספרים) .אביזר  .(2המורה
תספר לתלמידים שזהו סבא של חיים ,ושחיים בא לבקר את סבא בביתו .ועל מה הם שוחחו? זאת
נשמע בהמשך.
המורה תקריא את הדיאלוג ,תוך עצירה במקומות המסומנים.

חיים :סבא ,איזה ספר אתה קורא?
סבא :זה לא סתם ספר פשוט ,ואני לא קורא אותו ,אני לומד בו!
עצירה :המורה תשאל את התלמידים :מהו לדעתכם הספר?
חיים :איזה ספר אתה לומד?
סבא :זהו ספר שנכתב לפני הרבה שנים ...זוהי התורה .יהודים רבים שגרים בארצות שונות
לומדים תורה.
חיים :וכולם לומדים את אותה התורה?
סבא :כן .זהו ספר שבו מסופר על אבות האומה ,וגם על מסורת ישראל.
עצירה :אילו מאבות אומה אתם מכירים? )אברהם ,יצחק ,יעקב ,משה(...

חיים :סבא ,אתה אוהב ללמוד תורה?
סבא :מאד .כשאני לומד תורה אני מרגיש מחובר לעם שלי .אני מרגיש את השורשים שלי ,ואני גם
מרגיש יותר חכם!
חיים :חכם? למה?
סבא :כי בתורה רמוזות הרבה חכמות .זה בכלל לא פשוט ללמוד ולהבין אותה .אתה רואה את
הספרייה שלי? כאן יש הרבה ספרים שמסבירים את התורה.
חיים :יו ,כל כך הרבה ספרים על התורה!
סבא :כן .התנ"ך נקרא בפי כולם "ספר הספרים" ,כל העמים מכירים בחשיבותו של התנ"ך.
חיים :תנ"ך?
סבא :כן .התורה היא חלק מהתנ"ך .אספר לך סיפור שימחיש לך כמה חשובה התורה שלנו.
הפעלה מס'  – 2סיפור  -התורה והסחורה  20 /דקות  /קבוצות
הסיפור מעובד על פי מדרש תנחומא לפרשת תרומה.
הכיתה תתחלק לארבע קבוצות .כל קבוצה תגזור מחוברת הנספחים עמ'  ,3 ,2ערכה אחת של
האיורים ותתלוש כמה דפים בצבע תכלת שישמש כים .התלמידים יגזרו את האיורים )אוניה,
סוחרים ,יהודי ,סחורה ,ספר תורה ,בית כנסת( .התלמידים יצמידו ארבע חתיכות סקוצ' )אביזר
 (3לגב האוניה ,וארבע חתיכות של צידו השני של הסקוצ' יצמידו לאנשים )הסוחרים והיהודי(.
כעת ,המורה תספר את הסיפור ,ותוך כדי כך ימחישו התלמידים את מה שקורה בסיפור על ידי
התגזירים ,עד כמה שניתן.
הסיפור :פעם הפליגה אונייה בלב ים לעבר ארץ רחוקה .על האוניה היו אנשים רבים .רובם היו
סוחרים .ומה הייתה סחורתם? כל אחד סיפר במהלך הנסיעה במה הוא סוחר .אחד סחר באבנים
טובות ,השני בכלים יקרים והשלישי בבדים יקרי ערך .כל סוחר שיבח את סחורתו בפני חבריו
למסע .רק אדם אחד ,יהודי ,עמד בצד ולא השתתף בשיחתם .כמעט כל הזמן הוא קרא בספרו.
התלמידים ישימו את האוניה בים ויצמידו את הסוחרים לאוניה .לכל סוחר יתנו,
מתוך האיורים ,את הסחורה עליה מסופר.

שאלו הסוחרים את היהודי :האם גם אתה סוחר? היכן היא סחורתך?
ענה להם היהודי :גם לי יש סחורה .הסחורה שלי שווה הרבה מאד ,אבל אי אפשר לראות אותה.
חשבו הסוחרים שהיהודי החביא את סחורתו במקום כלשהו באוניה .חיפשו באוניה ,אך לא מצאו
דבר.
אמרו הסוחרים ליהודי :אין לך כלל סחורה ,אתה מתפאר בלא שום סיבה .היהודי שתק ,ולא
נעלב.
יום אחד ,באמצע ההפלגה ,פרצה סערה גדולה בים.
התלמידים יוסיפו לים גלים גבוהים בצבע.

רב החובל נתן פקודה :על כל הנוסעים לזרוק את כל הארגזים שלהם לים ,כדי שהאוניה תהיה
קלה יותר .הסוחרים היו מאד עצובים ,אבל חששו לחייהם ,ולכן כל סוחר זרק את סחורתו לים.
התלמידים יוציאו את הסחורות מידי הסוחרים.

ואכן ,האוניה לא טבעה .הסערה פחתה ,וכל הנוסעים הגיעו בשלום ליבשה.
אולם ,הנוסעים ירדו מהאוניה בלא כלום כיוון שנאלצו להיפטר מסחורותיהם בדרך .הלכו נוסעי
האוניה ברחובות העיר רעבים ,צמאים ועייפים.
התלמידים יורידו את האנשים מהאוניה לחוף.

הנוסע היהודי ראה בית מדרש ונכנס אליו .האנשים שהיו שם החלו להתעניין בו .הם ראו שהוא
חכם גדול שיודע הרבה תורה ,ומיד דאגו לו למקום ,לאוכל ולשתיה ,ולכל מחסורו.
כשיצא היהודי ,ראה את הסוחרים מסתובבים סתם כך ברחוב .פנו אליו הסוחרים בבקשה שיעזור
להם .היהודי דאג לסוחרים .הוא ביקש מאנשי המקום שייתנו לסוחרים את מה שהם צריכים.
ואכן ,יהודי העיר נתנו לסוחרים אוכל ,בגדים וגם כסף כדי שיוכלו לחזור לביתם.
ואז אמר להם היהודי :רציתם לדעת מהי סחורתי? עכשיו יודעים אתם .סחורתי היא חכמת
התורה שנמצאת בראשי .אף אחד לא רואה את הסחורה הזאת ,אבל רק בזכות חוכמת התורה
שלי כיבדו אותי כל כך ,וגם אתם הרווחתם בזכות זה...
התלמידים יכניסו את כל חלקי הסיפור לתוך מעטפה )אביזר .(4
הפעלה מס'  – 3ההבדלים בין החומשים לספר התורה  15 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א'  /מליאה
המורה תתייחס שוב לציור שעל הלוח :סבא של חיים .חיים ממשיך בשיחתו עם סבא.
חיים :איזה סיפור מעניין ...לכן אתה שומר את הספרים האלה במדף מיוחד בארון!
סבא :כן .אני גם דואג לנקותם מאבק ,ולדאוג שהם יהיו שלמים .ואם יש ספר שהדפים בו
קרועים ,אני נזהר שהם לא יפלו על הרצפה.
חיים :אבל אני לא מבין משהו .בבית הכנסת ראיתי את ספר התורה ,וכאן אני רואה ספר של
סיפורי תורה ,שנראה לגמרי אחרת! לספר התורה שבבית הכנסת יש כתר ומעיל קטיפה ,אבל
הספר הזה נראה כמו כל ספר...
עצירה :איזה ספר תורה ראה חיים בבית הכנסת? המורה תראה לכיתה ספר תורה )אביזר .(5
בנוסף ,היא גם תציג להם חומש ותשאל אותם :אם כן ,מהי תורה? החומש ,או הספר המיוחד
שבבית הכנסת?
סבא :זו תורה וזו תורה .התורה שבבית שלי כתובה על נייר רגיל בספר פשוט כדי שאוכל ללמוד
בה ,והתורה שבבית הכנסת כתובה על קלף בצורה מיוחדת .אבל התוכן של שני הספרים הוא
שווה .אותן המילים כתובות גם בספר שבבית ,וגם בספר התורה שבבית הכנסת.
חלק ב'  /יחידני
התלמידים יבצעו את המשימות בחוברת העבודה עמ'  9 ,8במרכז  -ציורים של ספר תורה כמו זה
שיש בבית כנסת ,וספר תורה ביתי )חומש( ,מסביב  -מושגים ואיורים .על התלמידים יהיה למתוח
קו מן האיורים שמסביב ,לאיור המתאים במרכז.
המורה תוסיף הסברים לפי הצורך.
הפעלה מס'  – 4מבנה התורה  25 /דקות  /מליאה ,יחידני

חלק א' :חומש=חמש  /מליאה
המשך הדו-שיח בין חיים לסבא:
חיים :סבא ,אתה לומד תורה או חומש?
סבא :למה אתה שואל?
חיים :כי על הספר הזה כתוב חומש ,ואתה אמרת לי שאתה לומד תורה!
סבא :חיים ,תנסה לחשוב :איזו מילה מתחבאת בתוך המילה "חומש"?
עצירה :איזו מילה מתחבאת? אם התלמידים לא יודעים ,המורה תכוון אותם :איזה מספר
מתחבא במילה חומש? התשובה :המספר חמש.
חיים :המילה שמסתתרת היא המילה "חמש" ,אבל מה היא קשורה לתורה? אמרת שיש תורה
אחת ולא חמש!
סבא :יפה חיים ,נכון .התורה היא אחת ,אבל היא מחולקת לחמישה חלקים ,וכל חלק נקרא
חומש .לכל חומש ישנו שם מיוחד.
חיים :באמת? איך נקראים החומשים?
המורה תכתוב על הלוח את שמות החומשים וליד כל שם היא תכתוב מספר.
אשׁית ְ .2שׁמוֹת  .3וַ יִּ ְק ָרא  .4בְּ ִמ ְדבַּ ר ְ .5דּבָ ִרים
 .1בְּ ֵר ִ
המורה תראה לתלמידים חומש )אביזר  (6ותקריא פסוק אחד מתוכו.
חלק ב' :משחק שמות החומשים  /מליאה
שלב א' :המורה תאמר את המילה "בראשית" והתלמידים ימחאו כף פעם אחת" ,שמות"  -שתי
מחיאות ,וכן הלאה.
שלב ב' :המורה תמחא כף פעם אחת והתלמידים יאמרו" :בראשית" ,וכן הלאה.
שלב ג' :כשהמורה תמחא כף מספר פעמים ,על התלמידים יהיה לקרוא בקול את שם החומש
שזהו מספרו ,וכשהמורה תאמר את שם החומש ,על התלמידים יהיה למחוא כף מספר פעמים
כמספרו של החומש.
חלק ג' :משימת משוב  /יחידני
התלמידים יבצעו את המשימה בחוברת העבודה עמ'  :7הם יגזרו את הכריכות של החומשים
השונים ,וידביקו אותן במקומות המתאימים לפי הנלמד.
הפעלה מס'  - 5סיום  5 /דקות  /יחידני
תלמידים שיסיימו ,יציירו לקרון הכיתתי מהנלמד בשיעור.
 הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :אדם קורא בספר תורה בבית כנסת

 .2איור :סבא יושב בחדרו ולומד מתוך חומש ישן ,מאחוריו ספריה עמוסה בספרי קודש
 .3חתיכות סקוצ' לתלמידים
 .4מעטפות לתלמידים להכנסת חלקי הסיפור
 .5ספר תורה קטן
 .6חומש כלשהו – המורה תביא מביתה .אם ביכולתה להביא חמישה חומשים – מה טוב

יחידה  18האותיות הקדומות מגלות סודות
 המטרות:
א .הפנמת ייחודן של אותיות הא'-ב';
ב .הכרת תכנים מעניינים אודות אותיות הא'-ב'.
פתיחה  10 /דקות  /מליאה
"חיים" מסתובב עם ההגה ונעצר על יד התמרור .בתמרור נראות אותיות הא'-ב' )אביזר .(1
המורה תשאל את התלמידים :מי יודע באיזה ספר קדום כתובות אותיות הא'-ב'?
המורה תציג בפני התלמידים לוח אותיות בכתב סת"ם )אביזר  .(2היא תבהיר להם שכך נראות
האותיות הכתובות בספר התורה ,וזוהי צורתו המקורית של הא'-ב' המקראי .היא תראה להם את
התגים ותסביר שהם כמו קישוטים לאותיות ,והם גם מספרים על הרבה סודות שישנן מאחורי
האותיות המיוחדות .המסורת קוראת לשפה שבה כתובה התורה :לשון הקודש.
הפעלה מס'  - 1ויכוח בין האותיות  20 /דקות  /מליאה
המורה תספר שהיא שמעה בלילה ויכוח מוזר בין אותיות הא',ב' .לאחר הויכוח היא למדה על
תכונה חשובה שמתאימה דווקא לאותיות של השפה העברית ...המורה תציג את הויכוח באמצעות
בובות אצבע של אותיות )אביזר .(3
הויכוח יתנהל בשיתוף התלמידים .לאחר כל חלק בויכוח שאותו המורה תנחה ,יבוא תלמיד עם
רעיון לאות משלו עם סיבה משלו .המורה תדגיש :בויכוח שלנו האותיות רק אומרות דברים
טובים על עצמן ,ובשום אופן לא פוגעות באחרות.
המורה תתחיל באות א' :אני הכי חשובה ,כיוון שאני פותחת את האותיות כולן .א' היא מלשון
אלוף .אני ממש אלופה!
תלמיד...:
המורה :מי מגיעה פה לשאת דבריה? האות ל' :אני גבוהה מכל האותיות ,לכן אני הכי חשובה .אני
לא גבוהה סתם ,זה בגלל שאני מלמדת .אני לא מסתפקת בכך שאני יודעת דברים ,אלא אני
מלמדת גם אחרים.
תלמיד...:
המורה :אני שומעת פה דברים מאד מעניינים מהאות ע' .ע'  ,מה את אומרת?
המורה מלבישה את האות ע' על אצבעה ואומרת :אני ע' .ע' זה לא רק שם של אות ,זהו גם איבר
חשוב מאד בגוף האדם .אתם יודעים כמה קשה לאדם שעיניו לא רואות? האם אתם יודעים איך
קוראים לאדם כזה? כמה עיניים יש לכל אדם? נכון  -שתיים ,ואכן גם בצורה שלי רואים זאת:
שני קוים ,המרמזים על שתי העיניים!
תלמיד...:

הויכוח מסתיים בכך שהמורה תגיד :נראה לי שלעולם לא נוכל לדעת מי היא האות החשובה
ביותר ,כי הרי לכל אות יש משהו המיוחד רק לה .אבל גילינו בינתיים דברים מאד מעניינים על
האותיות שלנו...
לשמָ ן של האותיות העבריות ולצורתן החיצונית ישנה משמעות ,בשונה משפות אחרות בהן שם
האותיות וצורתן טכניים בלבד )למשל :לאות  Aבאנגלית אין שום משמעות מהותית וכדו'(.
הפעלה מס'  - 2נפלאות האותיות  50 /דקות  /מליאה ,יחידני
הערה למורה :בכיתה שבה קשה לתלמידים להתרכז במשך זמן ממושך ניתן לקצר במסרים.
המורה תתעכב על שש אותיות במתכונת הבאה:
כל תלמיד יקבל חמישה מקלות ארטיק )אביזר .(4
על ידי חידה ,התלמידים יכוּוְ נו לאות מסוימת ,והם יצטרכו לבנות את האות על השולחן בעזרת
המקלות) .המורה תדגיש שבבניית כל אות נעזרים בחלק מהמקלות ,ולאו דווקא בכולם(.
המורה תחביא מאחורי גבה את בובת האצבע של האות המבוקשת .אחרי שהתלמידים יבנו את
האות על השולחן ,המורה תחשוף את האות לכולם ,ותתלה על הלוח כרזה ובה צורת האות
)אביזר " , (5מקושטת" ברעיון שמסתתר בה.
לאחר שיתלו על הלוח כל הכרזות של שש האותיות ,התלמידים יבצעו את המשימה בחוברת
העבודה.
חלק א' :האות “א“
ההנחיה לאות "א" :קו אלכסוני ארוך ,משני צידיו יוצאים קוים קצרים ,כמו שתי ידיים  -אחת
פונה למעלה ,והשנייה יורדת למטה.
אחרי שהתלמידים מצאו את האות ,על הלוח תתלה האות א' כשהיא מצוירת כאדם אלוף .האות
א' מספרת לתלמידים כי שמה מרמז על הקב"ה ,שהוא מכונה "אלופו של עולם".
חלק ב' :האות “ב“
ההנחיה לאות ב' :ריבוע פתוח בצד שמאל ,ויש לו זנב קטנטן מאחור.
איזו מילה מזכירה האות ב'? כמובן  -בית.
על הלוח תתלה האות ב' מצוירת בתוך בית ,והאות "ב" תספר על עצמה שהיא מזכירה לנו את
הבית שלנו ,שבו חשוב לעשות מעשים טובים .בבית שלנו יש גג ,קיר וריצפה ,אבל קיר נוסף פתוח -
כדי שאורחים יוכלו להיכנס .האות "ב" תשאל את התלמידים :אילו מעשים טובים ניתן לקיים
בבית? )כיבוד הורים ,עזרה לאחים וכו'( ,ואיזו הרגשה אנו רוצים שתהיה בבית שלנו? )שמחה,
אושר ,אהבה ,נחת ,רגיעה ,שלוה ועוד(.
חלק ג' :האות “ג“ והאות “ד“
ההנחיה לאותיות ג' ,ד' :אות שיש לה רגל הפונה קדימה .לאן היא ממהרת? האות הבאה אחריה,
כל כך קשה לה לעמוד ,רק על רגל אחת בודדת.
התלמידים יבנו את האות ג' ואת האות ד' על השולחן ,והמורה תתלה אות ג' גדולה ואות ד' גדולה
על הלוח.

האות "ג" תספר שהיא אוהבת לגמול חסדים והיא תמיד רצה לחפש עניים ולתת להם צדקה.
המורה תמחיש זאת בעזרת שמה :ג'= לגמול = לתת .וכן ניתן להמחיש זאת בעזרת צורתה
הגראפית ,עם הרגל קדימה.
האות "ד" תספר שהיא מזכירה לנו את הדל = עני שנעזר ב"ג" ,הגומל לו חסדים.
למה עומדת ה"ג" ליד ה"ד"? התלמידים יענו – כדי לעזור ל"ד".
מדוע ד' עומדת עם הגב ל"ג" ולא עם הפנים כלפיה? המורה תסביר שהמסורת מנחה את האדם
לתת לעני "מתן בסתר"  -הכי טוב לתת צדקה כשהדל = העני לא רואה את הנותן )כביכול עם הגב
כלפי הנותן( וכך הוא אינו מתבייש.
ניתן לערוך ניסוי קטן כדי להדגים מהו "מתן בסתר" :המורה תצביע על פינה ריקה בכיתה
ותאמר :נניח שכאן יושב עני הזקוק לטיפול רפואי ואין לו מספיק כסף .יוזמן תלמיד שידגים מהי
צדקה רגילה" :הנה בבקשה ,קח ותהיה בריא" .אחר כך יוזמן תלמיד שיחשוב על דרך לתת את
הצדקה באופן של מתן בסתר.

חלק ד' :האות “ע“
ההנחיה לאות ע' :אות שמשמעותה איבר שנמצא בַּ פָּ ִנים ,צורתה כמו ש' ,אך בלי הקו השמאלי.
התלמידים יבנו את האות ע'.
כיצד מזכירה לנו צורת האות את העיניים?
התשובה :גם בַּ פָּ נִים יש שתי עיניים וגם לאות ע' יש שני קוים בולטים למעלה.
מה מלמדת אותנו האות ע'?
המורה תציג הצגה קטנה :היא תאמר לתלמידים שקיבלה מחו"ל מתנה יפה ,והיא רוצה להראות
להם אותה .המורה תוציא מהתיק שלה חבילת טושים או צבעים יפים )אביזר  ,(6תפתח אותה
להראות לתלמידים ,אך ,אויה  -בחבילה חסרים צבעים .המורה עצובה ואומרת :מי לקח לי
מהצבעים? כמה עצוב לי! לא שווה בכלל!
המורה תנסה למצוא דרך שבה התלמידים ינחמו אותה ויאמרו שהדבר לא כל כך נורא שהרי
נשארו לה צבעים .המורה תיראה מרוצה מדרך חשיבה זו ,ותאמר :עכשיו אני מבינה למה יש לנו
שתי עיניים ,מפני שעל אותו מקרה אפשר להביט בכמה צורות :אם נביט בעין טובה  -נהיה
שמחים ,ואם להפך  -נהיה עצובים .אז איך כדאי להביט בכל דבר? ודאי שתמיד נשתדל לראות את
הטוב.
התלמידים יתבקשו לספר סיפורים מחייהם ,בהם אפשר לראות את הטוב ,ולהפך .ניתן להוסיף
ולהדגים את הדבר בעזרת בקבוק מים המלא עד מחציתו .על איזה חצי כיצד להסתכל?

חלק ה' :האות “פ“
ההנחיה לאות פ' :אות המורכבת מכ' ובתוכה י' הפוכה.
התלמידים ייבנו את האות פ'.
המורה  :איזה איבר מזכירה האות פ'? התשובה :פה.
מה עושה הפה שלנו? התלמידים יענו תשובות שונות ,וביניהן – הפה מדבר.

האם הפה צריך תמיד לדבר? התשובה :לא! לפעמים הפה צריך לשתוק.
האות פ' מופיעה בשתי צורות :פ' כפופה ,שהיא כמעט סגורה ,וף' סופית שבה האות פתוחה.
המורה תספר לתלמידים מקרים שונים הלקוחים מן החיים .אם במקרה המדובר צריך לדבר -
התלמידים "יפתחו" את האות פ' על ידי שיזיזו את הקו התחתון ותתקבל האות ף' ,ואם לא צריך
לדבר  -התלמידים יהפכו את האות ף' לפ' על ידי כיפוף הקו התחתי שלה.

המקרים:
ההורים שואלים אותי שאלה .אענה להם? )ף(
חבר מדבר איתי באמצע השיעור .אענה לו? )פ(
ההורים ישנים .הם ביקשו לשמור על השקט .אדבר? )פ(
חבר שלי נפל ,לא נמצא אף אדם מבוגר כדי לעזור לו .אדבר ואקרא לעזרה? )ף(
התספורת החדשה של רמי לא מוצאת חן בעיני .אעיר לו? )פ(
אני יודע שדני לא הכין שיעורי בית  .אספר למורה? )פ(
חלק ו' :יחידני
לסיום ,התלמידים יציירו בחוברת העבודה עמ'  11את שש האותיות בדומה לאופן שמופיעות
בכרזות שעל הלוח.
הפעלה מס'  - 4משחק האותיות  20 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א' :שיר האותיות  /מליאה
התלמידים יפנו אל שיר האותיות המופיע בחוברת הנספחים עמ'  .4המורה תקריא אותו )נספח .(1
חלק ב'" :משחק האותיות"  /יחידני
התלמידים יתלשו מחוברת הנספחים עמ'  4את "משחק האותיות" .כל תלמיד יקבל ְמהַ ֵלך וכל
קבוצת תלמידים תקבל קובייה )אביזר  .(7התלמידים ישחקו זה עם זה.
מטרת המשחק :להגיע עם חיים מן התמרור אל שיר האותיות .בדרך ,כאשר הם נתקלים בכיתוב,
עליהם "לקפוץ" אל האות המתאימה לכיתוב זה.

 הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :אותיות הא'-ב'
 .2לוח אותיות הא'-ב' בכתב סת"ם
 .3בובות אצבע של אותיות
 .4לכל תלמיד 5 :מקלות ארטיק ) 3רגילים 2 ,מיני(
 .5איור אותיות מקושטות בתוכן שהן מבטאות:

א= אלוף;
ב' = מצוירת בתוך בית;
ג' = אדם עם רגל שלוחה קדימה;
ד'= אדם עני ,מכופף קדימה ,הגב שלו הוא הבליטה הימנית שיש בד';
ע' = שתי עיניים בקצות הע';
פ' ,ף'= פ' בתוך פה סגור ,וף' בתוך פה פתוח.
 .6חבילת טושים צבעוניים – המורה תביא מביתה
 .7מהלך לכל תלמיד ,קוביה לכל קבוצה
 .8חוברת עבודה
 .9חוברת נספחים
נספחים
נספח  - 1שיר האותיות
)יש לשיר במנגינת "א' אוהל ב' זה בית" ,של נעמי שמר(.
א' ב' האותיות
הן כל כך מיוחדות,
בתוכן ישנם סודות
ואותנו מלמדות:
שפת הקודש היא שפתנו,
היא שלנו ,כמה טוב.
א' ב' אותיותנו,
ובהן נקרא נכתוב.
בני השש ובני השבע  -א' ב' א' ב',
מציירים בגיר וצבע  -א' ב' א' ב',
אותיות עשרים ושתים  -א' א' ב',
אותיות עשרים ושתים  -א' ב'.

יחידה  - 19סיפורה של תפילה
מטרות:
 .1הכרת ערך התפילה לאדם היהודי כפרט ולעם יהודי בכלל לאורך ההיסטוריה;
 .2הכרת שמות של תפילות שונות בעלות נוסח קבוע.
פתיחה  10 /דקות  /מליאה
התלמידים ישירו" :אנו כאן כבר מוכנים" ,"...חיים" נעצר על יד התמרור .בתמרור רואים את
חיים מתפלל )אביזר " .(1חיים" נהג הקטר ,יספר מה הוא רואה .המורה תכתוב את המילה תפילה
על הלוח ותשאל :מה מזכירה לנו המילה תפילה?
התשובות הצפויות הן :סידור ,בית כנסת ,טלית ,חזן...
המורה :איפה חיים נמצא? אם תגידו היכן חיים מתפלל ,אסמן  על הלוח.
התלמידים מנחשים :בבית כנסת ,בכותל ,בבית ,בבית הספר .על כל תשובה   -נוסף על הלוח.
מסקנה )כותבים אותה על הלוח( :אֶ פְ ָשׁר לְ ִה ְתפַּ לֵּל בְּ כָל מָ קוֹם.
המורה תספר :במשך הרבה שנים היה העם היהודי מפוזר בהרבה ארצות ,פעמים רבות הם עמדו
בפני צרות גדולות ,גזרות קשות ,ואיומים .בכל פעם הם עשו הכל כדי להינצל.
מה למשל? לפעמים נלחמו ,לפעמים ברחו ,לפעמים ניסו לשכנע לבטל את הצרות ...אבל יחד עם
כל הדברים האלו תמיד היה דבר נוסף ,חשוב ,שאותו לא שכחו.
מי יודע מהו הדבר החשוב הזה? תפילה.
הפעלה מס'  -1מי מתפלל?  20 /דקות  /מליאה
המורה :היום נלמד על תפילות של אנשים שונים.
תשעה תלמידים מתנדבים יחבשו על ראשם כתרים ועליהם תארים שונים )אביזר  ,(2על כל
מתנדב להגיד מה מתפללת הדמות שהוא מייצג.
לפני שהתלמיד אומר את תפילתו ,כל הכיתה שרה )במנגינת "יונתן הקטן"(:
אַ בָּ א ִאמָּ א )בכל פעם משנים את המילים לפי הדמויות המתפללות(
מַ ִהי ְתּפִ לּ ְָת ?
הדמויות :אמא ,אבא ,סבא ,סבתא ,חייל ,איכר ,חולה ,ילד ,ילדה
הפעלה מס'  - 2יצירה -הכנת סידור  30 /דקות  /יחידני
חוץ מן התפילות האישיות שכל אחד אומר במילים שלו בכל שעה שהוא רוצה ,ישנן תפילות
הכתובות בסידור .בדרך כלל התפילות מחולקות לשלושה זמנים עיקריים .תפילה בבוקר ,תפילה
אחר הצהריים ,תפילה בערב.
היום נכין כעין סידור קטן ,אישי.

מתוך חוברת הנספחים עמ'  ,6 ,5התלמידים יגזרו את עמודי "הסידור" ויסדרו אותם עפ"י הסדר
ההגיוני :דף שער ,עמוד שחרית ,עמוד מנחה ,עמוד ערבית ,עמוד למשאלה כללית .בכל עמוד
בשלוש התפילות על התלמידים יהיה להוסיף ציור מתאים :זריחה ,שקיעה ,לילה-כוכבים וכדו'.
בעמוד המשאלה יכתבו משאלה כללית עבור כל העם .את עמוד השער יקשטו .בסוף ידביקו
ויהדקו את העמודים זה לזה באופן שיצא סידור קטן.
הפעלה מס'  - 3תפילתם של ילדים  20 /דקות  /מליאה
המורה תספר את סיפור ביטול הגזרה בזמן הבעל-שם-טוב בזכות צעקת ה"קוקוריקו" של
התלמיד הכפרי ,באופן דרמטי ,על ידי מינוי תלמידים לתפקידים ושיתופם בחלקים שונים של
הסיפור .התפקידים :הבעל-שם-טוב ,הכפרי ,המתפללים בבית הכנסת של הבעל-שם-טוב )כל שאר
תלמידי הכיתה(.
תפילתו של ילד ,מעובד על פי סיפורי הבעש"ט  /ש .גת
לפני הרבה שנים ,היה רב מפורסם ,קראו לו הבעל-שם-טוב .פעם אחת ,בליל יום כיפור ,הרבה
מאד אנשים באו להתפלל בבית הכנסת של הבעל-שם-טוב.
הבעל-שם-טוב היה החזן ,וכולם חיכו שהוא יתחיל להתפלל  -אבל לא כך היה .במקום זה ,הבעל-
שם-טוב עמד בפנים רציניות מאד ,ולא התחיל להתפלל .האנשים הבינו שכנראה הבעל-שם-טוב
מרגיש שיש איזושהי גזרה על עם ישראל ,איזו צרה העומדת להתרחש ,המצב לא פשוט ,ולכן הוא
לא מתחיל להתפלל .חשבו האנשים מה הם יכולים לעשות .חלק בכו ,חלק התפללו בלחש ,אך שום
דבר לא עזר! הבעל-שם-טוב לא התחיל להתפלל ,ורק המשיך לעמוד בפנים רציניות מאד מאד.
בצד ,ישב על הרצפה תלמיד קטן שאבא שלו הביא אותו מהכפר לבית הכנסת .קראו לו שלומי.
התלמיד לא ידע להתפלל ,לא ידע לקרוא ואפילו לא הכיר את אותיות ה-א"ב .כל היום הוא רק
עזר לטפל בחיות  -בתרנגולים ובעיזים.
הילד שם לב שהאנשים עצובים .הוא שאל את אבא שלו:
עצירה:
מה הוא שאל? – למה כולם עצובים?
מה אבא שלו ענה? – כי הבעל-שם-טוב לא מתפלל.
הילד היה מאד מוטרד .הוא כל כך רצה להתפלל ולא ידע איך.
ואז החל לצעוק בקול...
עצירה:
מה לדעתכם הוא צעק?
"קוקוריקו!! קוקוריקו!!"
האנשים כעסו על הילד שצועק כך ,ואמרו לו...
עצירה:
מה אמרו האנשים?
הפסק! מה אתה צועק פה? מה ,אתה תרנגול?
אבל אז קרה דבר מופלא :הבעל-שם-טוב הסתובב לקהל ,על פניו היה חיוך רחב ואמר" :עכשיו
אפשר כבר להתחיל להתפלל!"
האנשים התפלאו מאד .מה קרה?

אמר הבעל-שם-טוב :צעקת ה"קוקוריקו" הייתה תפילה כל כך יפה וטהורה שבזכותה הצרה
שהייתה צריכה לקרות השנה לא תקרה .הילד התפלל מכל הלב ,ולמרות שלא ידע את מילות
התפילה המקובלות – התקבלה תפילתו והושיעה את כולם.
הפעלה מס'  - 4תפילה  10 /דקות  /יחידני
המורה תבקש מכל תלמיד לכתוב בחוברת העבודה עמ'  19תפילה אישית מכל הלב ובה בקשה
פרטית למען התלמיד ומשפחתו.
תלמיד שמסכים  -המורה תקרא את תפילתו בקול.
תלמיד שסיים לעבוד בחוברת ,יקבל דף לקרון הכיתתי ובו ירשום גם תפילה אישית.
המורה תוריד את תמונות התלמידים מהקרונות ותתלה את התפילות של התלמידים.
אביזרים:
 .1איור לתמרור :חיים מתפלל
 .2רצועות לכתרים ועל כל אחת מהן כיתוב של דמות אחת מתוך תשע הדמויות
 .3דבק או מהדק ליצירת הסידור
.4

חוברת עבודה

 .5חוברת נספחים

יחידה  20חיים מוצא מזוזה
 המטרה:
הכרת המזוזה ,המבנה שלה ,ומשמעותה בעיני האדם המאמין
פתיחה  5 /דקות  /מליאה
"חיים" יוצא למסע ועוצר על יד התמרור )אביזר  ,(1ובו נראה חיים עומד בפתח הדלת ונוגע
במזוזה.
המורה תשאל :במה נוגע חיים? אם "חיים" יודע  -הוא אומר שחיים נוגע במזוזה ,והיום אנו
בתחנת המזוזה.
המורה תסביר שלמילה מזוזה ישנן שתי משמעויות:
 .1שני צידי הפתח שעליהם מונח המשקוף;
 .2סמל יהודי שמניחים על מזוזת הבית.
אנו נלמד על ההוראה השניה :המזוזה שקובעים בפתח הדלת.
הפעלה מס'  – 1מהי המזוזה?  25 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א' :מה? ממה? מי? היכן?  /מליאה
המורה תכתוב על הלוח במפוזר את מילות השאלה הבאות :מה? ממה? מי? היכן?
המורה תצביע על מילת השאלה מה? ותאמר :יש לנו שאלה על המזוזה :מה כתוב במזוזה? אם
התלמידים אינם יודעים את התשובה ,המורה תענה.
לאחר שנשמעה התשובה ,עוברים למילת השאלה הבאה.
 .1מה כתוב במזוזה?
 . 2ממה עשויה המזוזה?
 .3מי כותב את המזוזה?
 .4היכן נמצאת המזוזה?

התלמידים יביטו בצילום של מזוזה )אביזר  .(2ויוסבר :מזוזה כשרה צריכה להיכתב על קלף,
שהוא עור של בהמה המעובד למעין נייר עבה .התלמידים יביטו בפיסת קלף אמיתי )אביזר ,(3
ויוסבר :תהליך הכנת הקלף הוא ארוך והוא נעשה על ידי אנשים מומחים לכך .ניתן לראות
לפעמים בשאריות של הקלף את שרטוט השורות שנעשה מראש כדי שהכתיבה תהיה בשורות
ישרות.
ומה כתוב במזוזה?
המורה תעביר את צילום המזוזה בין כל התלמידים ,והם יראו:
א .את הכתב המיוחד שבו כתובה המזוזה  -כתב של סופר סת"ם,

ב .את הכתוב במזוזה" :שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" ,וכן כמה מהפסוקים שכתובים אחר כך
בתורה .בפסוקים אלה מוזכרת המזוזה.
המורה תקריא את הפסוקים ,וכשתגיע למילה מזוזה )או מזוזות( התלמידים יתבקשו להרים את
היד.
ויוסבר היטב :מה שאנחנו רואים בפתח הדלת ,זהו בית המזוזה .המזוזה עצמה מקופלת בצורה
מסוימת ,ומוכנסת אל תוך בית המזוזה.
המורה :מה חשוב יותר  -המזוזה או בית המזוזה? ודאי שהמזוזה .בית המזוזה רק שומר על
המזוזה .יש כאלה שבכלל לא משתמשים בבית מזוזה ,אלא שמים את המזוזה בתוך ניילון אטום
)כדי שלא תתלכלך או תירטב וכדו'( וקובעים אותה כך בדלת.
חלק ב' :סופר סת"ם  /יחידני
האדם הכותב את המזוזה נקרא :סופר סת"ם.
המורה תכתוב על הלוח :סוֹפֵ ר סת"ם ,ותסביר את ראשי התיבות:
מה כותב סופר סת"ם?
ִספְ ֵרי תּו ָֹרהְ ,תּפִ לִּ יןְ ,מזוּזוֹת
התלמידים ימלאו בחוברת העבודה עמ'  15את המשימה אודות ראשי התיבות סת"ם.
הפעלה מס'  – 2המזוזה כסימן זיהוי  30 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א'  :סיפור  /יחידני ,מליאה
ראינו שהמזוזה מכילה פסוקי תורה .ועוד משהו יש במזוזה :היא סימן זיהוי אופייני לבית
היהודי.
ישנם סיפורים רבים על יהודים בחוץ לארץ שהגיעו למקום שבו הם לא מכירים בו אף אדם ,ורק
בזכות המזוזה שהייתה בפתח בית מסוים הם נכנסו לבית ,וקיבלו אותם יפה .לפנינו סיפור כזה
לדוגמה.
לפני הקראת הסיפור ,התלמידים יגזרו את שתי הדמיות הראשיות של הסיפור מחוברת הנספחים
עמ'  7וייצרו מהן בובות אצבע .בקטעים שונים ,יוזמנו תלמידים להציג את הדמויות.
כעת תתבצע הקראת הסיפור:
יהודי אחד מישראל ששמו היה אלחנן נסע מביתו לתקופה מסוימת לצורך עסקיו .הוא היה סוחר
גדול ,והיה צריך לעבור בכמה מדינות כדי לקנות ולמכור את סחורותיו.
היהודי קנה את כרטיסי הטיסה שיזדקק להם כבר מביתו ,אבל כשהיה במדינה מסוימת וטס
למדינה אחרת במטוס ,התחוללה לפתע סערה קשה ,והמטוס היה צריך לנחות במהירות כי היה
מסוכן לשהות באוויר במזג האוויר הסוער.
כך מצא את עצמו אלחנן במדינה שלא התכונן להיות בה .הטייסים הודיעו שלפי הערכתם רק
בעוד  12שעות בערך יוכלו לצאת שוב לדרך ,ובינתיים כל אחד יסתדר כרצונו .לא היו בתי מלון
בסביבות שדה התעופה ,ואלחנן היה עייף ורעב .הוא יצא משדה התעופה ,וראה במרחק של כחצי
שעת הליכה בתי מגורים .אלחנן קיווה שימצא אנשים נחמדים שיעזרו לו ויתייחסו אליו ,אבל למי
יפנה? אלחנן הגיע לשכונת המגורים וחשב :האם אדפוק סתם כך על דלת של אנשים שאינני מכיר?
אלחנן התבייש ואף פחד )יוזמן תלמיד שיציג את אלחנן מחפש היכן לדפוק(.

אלחנן הסתובב כך בין בתי השכונה ,כשלפתע ראה דבר מה שמשך את תשומת ליבו :בפתח של
בית אחד הייתה קבועה מזוזה .אלחנן שמח מאד ודפק על דלת הבית .הדלת נפתחה ובפתח עמד
אדם מבוגר .אלחנן לא ידע מה לומר ,ולכן אמר בעברית" :שלום" .האדם המבוגר החל לחייך וענה
"שלום" במבטא זר ,ומיד סימן לאלחנן שהוא יכול להיכנס לתוך הבית) .המורה תזמין שני
תלמידים להציג את המפגש הראשוני(
אלחנן החל לספר את סיפורו לבעל הבית .הוא דיבר באנגלית ,אבל בעל הבית אמר לו :אתה יכול
לדבר בעברית .אמנם קשה לי לדבר בשפה זו ,אבל אני מבין אותה היטב .אני יהודי ואני חי פה
כבר הרבה שנים ,וכמעט שאיני פוגש יהודים .טוב שבאת אלי .שמי הוא רוֹבִּ י ,בעברית שמי ראובן.
בעל הבית אירח את אלחנן בצורה יפה מאד ,נתן לו לאכול ,לשתות ואף לנוח) .שני תלמידים יציגו
את צורת הארוח (.כעבור כמה שעות החליט אלחנן לחזור לשדה התעופה ,כי סבר שיתכן
שמתכוננים כבר לצאת לדרך .רובי התנדב להסיע את אלחנן ברכבו אל שדה התעופה .בדרך שאל
רובי את אלחנן:
אינני מבין .מדוע מכל בתי השכונה בחרת לדפוק דווקא בביתי?
)מה ענה לו אלחנן? יוזמנו שני תלמידים לנהל את הדו שיח ולתת תשובה לשאלתו של רובי(.
שמח רובי כל כך ,וסיפר לאלחנן שהמזוזה הקבועה בפתח ביתו היא מלפני הרבה שנים ,והוא קיבל
אותה בירושה מהוריו .הוא קבע את המזוזה בפתח ביתו גם כדי לזכור את הוריו .הוא לא ידע
שיבוא יום ובזכות המזוזה יצליח לעזור ליהודי במצוקתו.
אלחנן הודה לרובי על האירוח הנפלא .רובי ואלחנן שמחו שניהם ולפני פרידתם הם הבטיחו זה
לזה לשמור על קשר.
משימה בחוברת העבודה
התלמידים ימלאו את המשימה בחוברת העבודה עמ'  ,16צביעת בית המזוזה המוצא חן בעיניהם.
הפעלה מס'  -3סיפור  30 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א'" :מה יקר ממרגלית?"  /מליאה
המזוזה משמשת לדבר חשוב מאד ,בנוסף על מה שלמדנו .כדי להבין זאת ,עליכם להאזין היטב
לסיפור הבא כדי למלא אחר כך את המשימה שבחוברת.
הסיפור על פי תלמוד ירושלמי מסכת פאה ,פרק א'.
לפני הרבה שנים היה בפרס מלך ושמו ארטבון .המלך ארטבון היה עשיר גדול .הוא שמע שבארץ
ישראל ישנו חכם יהודי שהוא גם עשיר גדול ,ושמו רבי יהודה הנשיא .רצה המלך ארטבון להיות
ידידו של רבי יהודה הנשיא ,והחליט שבתור דבר ראשון ישלח לו מתנה יקרה ,ואם רבי יהודה
הנשיא ירצה להיות עימו בקשר ,הרי שגם רבי יהודה ישלח למלך בחזרה מתנה יקרה.
בחר המלך ארטבון מבין אוצרותיו מרגלית מיוחדת מאד ,יקרה באופן מיוחד ,ושלח אותה ביד
עבדו לרבי יהודה הנשיא .המלך חיכה בקוצר רוח לבוא העבד בחזרה ,כיוון שרצה לדעת אם רבי
יהודה יחזיר לו מתנה ,ואיזו מתנה זו תהיה.
רבי יהודה קיבל בכבוד רב את העבד ,והבין שהמתנה שקיבל היא מאד מיוחדת .רבי יהודה רצה
להיות בקשר עם המלך ,וחשב רבות איזו מתנה כדאי לשלוח לו בחזרה .ומה שלח?
מזוזה .מזוזה מהודרת ,מונחת בתוך בית מזוזה יפה.
העבד הביא למלך ארטבון את המזוזה ,וארטבון כעס מאד.
ארטבון שלח מיד מכתב לרבי יהודה הנשיא ,ובו הוא כתב:

לכבוד רבי יהודה הנשיא,
מה עשית לי?
אני שלחתי לך דבר שאין דומה לו בכל העולם ,ואתה שלחת לי דבר שאפשר לקנותו אצל כל סופר
במעט כסף .האם אתה חושב שמתאים לשלוח מתנה שכזו למלך רם ונישא כמוני?
קיבל רבי יהודה את המכתב ,וענה למלך תשובה:
ידידי ,דע לך ששלחתי לך מתנה יקרה ביותר.
אתה שלחת לי מתנה שעלי לשמור .עלי לדאוג שהמרגלית לא תאבד ושלא יגנבו אותה .לעומת
זאת ,אני שלחתי לך מתנה שתשמור עליך.
כשהמלך ארטבון קיבל את המכתב ,הוא שמח מאד ואמר :אכן ראוי רבי יהודה להיות ידידי.
המזוזה שבפתח הבית היא סמל לשמירה ולהגנה .על הרבה בתי מזוזה כתובות האותיות :ש-ד-י,
ומשמעות האותיות האלה היא :שומר דלתות ישראל.
חלק ב' :קומיקס  /יחידני
התלמידים יפנו לקומיקס שבחוברת העבודה עמ' .17
להלן סיפור הקומיקס כפי שהתלמידים צריכים להשלים:
הוּדה
אַרטַ בּוֹן ,מֶ ֶל פָּ ַרס ,בִּ ְרצ ֹונִי לִ ְשׁ חַ לְ ַרבִּ י יְ ָ
אַרטַ בּוֹן יושב בארמונו ואומר" :אֲ נִי ְ
 .1המלך הפרסי ְ
מַ ָתּנָה ְמיֻחֶ ֶדת!"
 .2המשרת נותן לר' יהודה הנשיא את המתנה ואומר לו "מֶ ֶל פָּ ַרס ָשׁלַח לְ מַ ָתּנָה זוֹ"
 .3ר' יהודה אומר למשרת" :תּו ָֹדה ַרבָּ ה ,הַ מַּ ָתּנָה יָפָ ה ְמאֹד .גַּם אֲ נִי רוֹצֶ ה לִ ְשׁ חַ לַמֶּ ֶל מַ ָתּנָה
ְמיֻחֶ ֶדת".
 .4ר' יהודה מכניס מזוזה מקופלת לתוך בית מזוזה ,ואומר" :זו ִֹהי מַ ָתּנָה חֲ שׁוּבָ ה בִּ ְמיֻחָ ד".
 .5המלך פותח את המתנה פניו כועסות ,ואומר" :זֶ ה מָ ה ֶשׁ ָשּׁלַח לִ י ?! אֶ כְ תֹּב ל ֹו ֶשׁ ָשּׁלַח לִ י מַ ָתּנָה א
מַ ְספִּ יק יְ ָק ָרה".
 .6ר' יהודה כותב מכתב תשובה למלך :לְ מֶ ֶל פָּ ַרס הֶ חָ שׁוּב,
אַ ָתּה ָשׁל ְַח ָתּ לִ י מַ ָתּנָה ֶשׁאֲ נִי צָ ִרי לִ ְשׁמֹר עָ לֶיהָ  ,וַ אֲ נִי ָשׁל ְַח ִתּי לְ מַ ָתּנָה ֶשׁ ִאם ִתּ ְקבַּ ע אוֹתָ הּ בְּ פֶ תַ ח
הַ בַּ יִ ת ִהיא ִתּ ְשׁמֹר עָ לֶי  ,וְ תוּכַל לִ ישֹׁן בְּ ֶשׁ ֶקט בְּ ִמטָּ ְת .
ִממֶּ נִּי,
אד,
הַ ְמכַ בֵּ ד או ְֹת ְמ ֹ
הוּדה.
ַרבִּ י יְ ָ
הוּדה לִ ְהיוֹת
 .7המלך ארטבון קורא את המכתב של ר' יהודה ,מחייך ואומר" :אָ ֵכןָ ,ראוּי ַרבִּ י יְ ָ
יְ ִד ִידי".

הערה למורה :ניתן לשנות מן המדריך למורה ולגשת למשימות החוברת ברצף בסוף היחידה או
למשימות  1,2ברצף באמצע.
 הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :חיים עומד בפתח הבית ונוגע במזוזה

 .2צילום של מזוזה
 .3פיסת קלף אמיתי
 .4חוברת נספחים
 .5חוברת עבודה

עמוד שער :זו ארצי
יחידה 21
טיול ברחבי הארץ

 המטרות:
א .הכרת מקומות בארץ ישראל;
ב .טיפוח ערך אהבת ארץ ישראל.
פתיחה  15 /דקות  /מליאה
חלק א'" :ארץ ישראל שלי"
"חיים" מסתובב עם ההגה והכובע ,התלמידים שרים "אנו כאן כבר  "...ו"חיים" נעצר בתחנה.
בתמרור נראית מפת ארץ ישראל )אביזר  ,(1עליה כתובים שמות מקומות :ירושלים ,תל-אביב,
חיפה וכדו'.
ויוסבר :זוהי המפה של ארץ ישראל .ניתן תציין מקומות בולטים במפה כגון :הים התיכון ,ים
כינרת וים המלח .המורה תראה היכן נמצאת ירושלים  -עיר הבירה ,והיכן נמצאת העיר שבה
גרים התלמידים.
התלמידים ישירו שיר לכבוד ארץ ישראל .על הלוח תתלה כרזה עם מילות השיר )אביזר (2
והמורה תשמיע את השיר בתקליטור )אביזר .(3

ארץ ישראל שלי  /דתיה בן-דור
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע כולנו ביחד
אני  ...........בארץ ישראל
אז יש לנו  ........בארץ ישראל.

לפני ששרים כל בית ,המורה תצייר על הלוח ציור שמרמז על המשך השיר.
א .בית
ב .עץ
ג .כביש
ד .גשר
ה .שיר

חלק ב' :מקומות בארץ ישראל
בסיום השיר ,המורה תכריז :ארץ ישראל היא הארץ שלנו ,הבית שלנו .מה אתם מרגישים כלפי
הארץ ?
המורה תשאל :באיזו עיר אתם גרים?
התשובה :ב__________
המורה ________ :זו עיר בתוך ארץ ישראל.
המורה תכתוב על הלוח כותרת :אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל ,ומתחת לכותרת ,שמות של ערים ומקומות בארץ
ישראל.
המורה תשאל :האם אתם מכירים ערים נוספות בארץ ישראל?
ניתן להדגיש לתלמידים  :עיר ביחיד  -ערים ברבים )בע'(.
הר ביחיד  -הרים ברבים )בה'(.
התלמידים יציינו שמות ערים נוספות שבהן גרים קרובי משפחה שלהם ,והמורה תכתוב את שמות
הערים מתחת לכותרת .יתכן שהתלמידים יזכירו גם שמות של מושבים ,קיבוצים או כפרים  -הכל
יירשם על הלוח.
בכל פעם שהמורה רושמת מקום נוסף ,היא תשתדל להגיד )למשל( :נהריה היא עיר בארץ ישראל,
........היא עיר בארץ ישראל וכו'.
ויסוכם :כתבנו שמות של ערים שהמשותף לכולן הוא שהן נמצאות בארץ ישראל.
הפעלה מס'  – 1טיול בארץ ישראל  25 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א' "ארץ זבת חלב ודבש"  /מליאה
כתוב בתנ"ך שלארץ ישראל יש תכונות מיוחדות .יש בה אקלים ואדמה משובחת .במקומות רבים
התנ"ך מפרט את הצורך להתנהג בצורה המתאימה לארץ כל כך מיוחדת .המורה תקריא את אחד
הפסוקים המתארים את אדמתה המשובחת של ארץ ישראל" :אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ" )שמות ג' ,ח'(.
המורה תכתוב את הפסוק על הלוח ותסביר :החלב והדבש הם מתוקים ובריאים .כלומר :ארץ
ישראל יכולה להוציא פירות ותוצרים מתוקים מאד ובריאים מאד.
חלק ב' – יישובים בחוברת העבודה  /יחידני
התלמידים יפנו לעבודה בחוברת עמ'  .21מתוך חוברת הנספחים ,התלמידים ידביקו מקומות
חשובים )חלקה הראשון של המשימה( .יש להסתובב בכיתה ולעזור לתלמידים.
חלק ג' – "עולים לארץ" – סיפור  /מליאה
המורה תספר סיפור המתאר את חביבות ארץ ישראל בעיני העולים במשך הדורות )נספח .(1
חלק ד' – אהבת ארץ ישראל – כרזה  /מליאה
בתום הסיפור ,המורה תראה לתלמידים כרזה עם איור של איש המנשק את עפר ארץ ישראל
)אביזר .(4
התלמידים יתארו מה הם רואים בכרזה ,מה הם משערים לגבי התחושות והרגשות שהאיש חש,
באיזו תקופה לדעתם זה קרה ,והאם לדעתם זה קורה גם כיום.
הפעלה מס'  - 2משחק זיכרון  10 /דקות  /מליאה
התלמידים ישחקו משחק זיכרון בעל פה בנושא :ערים בארץ ישראל.

אופן המשחק:
תלמיד אחד אומר שם של עיר .תלמיד שני חוזר על שם העיר שהראשון אמר ומוסיף שם נוסף.
השלישי אומר את השם הראשון ,את השם השני ומוסיף שם נוסף ,וכך הלאה.
תלמיד שמתבלבל ,צריך לומר בקול:
אני אוהב את ארץ ישראל,
ולא נורא שאני מתבלבל.
אפשר גם שכל התלמידים יגידו )ביחד עם החבר שהתבלבל(:
אנו אוהבים את ארץ ישראל,
ולא נורא שאתה מתבלבל.
הערה :באופן טבעי ,ככל שהמשחק מתקדם ,יותר קשה לזכור את רשימת הערים ,וכן יקשה על
התלמידים למצוא ערים חדשות ,ולכן המורה תסיים את המשחק בשלב מוקדם .ניתן להמשיכו
במידה וכל התלמידים נהנים ממנו ונותרים מרוכזים ,או להמשיכו רק עם התלמידים שמעוניינים
להמשיך.
הפעלה מס'  – 3יישובים בארץ ישראל  10 /דקות  /יחידני
חלק א':
המורה תבקש מן התלמידים להעתיק סביב המפה בחוברת העבודה ,את רשימת הערים שנותרה
כתובה על הלוח מהפעילות הקודמת.
חלק ב':
התלמידים יתבקשו להקיף:
בעיגול כחול שמות ערים שבהן ביקרו פעם.
בעיגול אדום שמות ערים שבהן יש להם קרובי משפחה.
בעיגול צהוב שמות ערים שבהן הם מאד רוצים לבקר.
בעיגול כתום את שם עיר הבירה של ארץ ישראל.
הפעלה מס'  - 4יצירה  45 /דקות  /יחידני
התלמידים יתלשו את מפת ארץ ישראל מחוברת הנספחים עמ' .8
התלמידים יתחלקו לקבוצות .כל קבוצת תלמידים תקבל צבע אחד של חול צבעוני.
התלמידים ימרחו דבק על המקום המסומן באותו הצבע בלבד ,יפזרו חול מעל המקומות
המרוחים בדבק וינערו את השאריות.
המורה תחליף צבעים בין הקבוצות וחוזר חלילה.
לאחר מכן ,התלמידים יעצבו מסגרת באמצעות גזירי פסיפס מסול.

 הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :חיים מטייל על מפת ארץ ישראל
 .2כרזה עם השיר "ארץ ישראל שלי" מאת דתיה בן-דור
 .3תקליטור עם השיר "ארץ ישראל שלי" מאת דתיה בן-דור
 .4איור :איש המנשק את עפר ארץ ישראל
 .5חומרים ליצירה :חול צבעוני בצבעים שונים ,דבק לבן ,גזירי פסיפס מסול
.6חוברת עבודה
 .7חוברת נספחים
נספחים
נספח  1אדמתי האהובה  /מאת ד .איש שדה
לפני שנים רבות ,אוניה אחת מלאה באנשים עשתה את דרכה מארץ רחוקה ,אל הארצות
שסביבות ארץ ישראל .לאחר ימי הפלגה ארוכים ,הגיעה סוף-סוף האונייה אל הארץ הראשונה
שבה הייתה צריכה לעגון.
חמישה אנשים ירדו מן האוניה בארץ הזאת .הם נופפו בידיהם לשלום לאנשי האוניה ,ומיהרו
לחפש סבלים שישאו עבורם את החפצים לבתיהם.
לאחר יום נוסף של הפלגה ,הגיעה האוניה אל הארץ השנייה.
הפעם ירדו שמונה אנשים .כשהם הגיעו אל החוף הם צחקו בשמחה ,מחאו כפיים ואפילו הניפו
את כובעיהם באוויר מרוב התלהבות.
עצירה :איך מרגישים האנשים? מדוע?
עוד יום חלף והאוניה הגיעה אל הארץ השלישית .שוב ירדו כמה נוסעים ,הם נפרדו יפה מכולם
ומיד הטילו את צרורותיהם על גבם ומיהרו ללכת משם.
והנה ,הגיעה האוניה לנמל יפו שבארץ ישראל .נוסע אחד ויחיד ירד ממנה .מיד כשהגיע אל החוף
מיהר ,רכן על הארץ ונישק באהבה את רגבי האדמה.
עצירה :למה לדעתכם הוא נישק את האדמה?
התפלאו מאד כל הנוסעים הנותרים על הסיפון .ירד רב החובל בשקט מן האוניה ,נעמד ליד האיש
הרכון על הקרקע וחיכה עד שיתרומם.
"אמור לי ,האם זמן רב כבר לא ביקרת בארצך ,ולכן התגעגעת אליה כל כך?" – שאל.
ענה לו האיש בהתרגשות" :אכן ,התגעגעתי אל הארץ מאד – למרות שמעולם עוד לא ביקרתי
בה"...
"איך אתה יכול להתגעגע כל כך למקום שמעולם לא ראית?" – התפלא מאד רב החובל.
ענה האיש" :אני זוכר את סבי ,עד כמה ביקש כל ימיו להגיע לארץ ישראל ,ומעולם לא זכה לכך.
אני זוכר את אבי ,איך כל ימיו קיווה לעלות לארץ ישראל ולא הצליח למלא את משאלתו .היום,
אני זוכה סוף-סוף להגיע אל ארץ הקודש ולהגשים את חלומם של כל אבות משפחתי .האם לא
אתרגש ואשמח?"
ושוב התכופף האיש וליטף באהבה את עפר הארץ.

יחידה  22ביקור בכותל
מטרות:
 .1הכרת ההיסטוריה של הכותל :מי בנה אותו ,היכן ,מתי וכיצד מצאו אותו;
 .2הבנת הרגש המיוחד שיש ליהודי כלפי הכותל כשריד בית המקדש ,ולְ מָ ה הוא משמש היום.
פתיחה  10 /דקות  /מליאה
בשיעור הקודם ביקרנו עם חיים במקומות שונים בארץ ישראל .היום חיים יגיע למקום מיוחד
מאד.
המורה תבחר ב"חיים" ,הוא מסתובב עם הגה וכובע כשהתלמידים שרים" :אנו כאן כבר
מוכנים" ."...חיים" נעצר על יד התמרור ,ואומר מה הוא רואה )אביזר  .(1יתכן שלא ידע שזהו
"הכותל המערבי"  -אם הוא לא יודע ,המורה תיעזר בתלמידים נוספים.
מה פירוש המילה :כותל? כותל = קיר.
הכותל = הקיר שנשאר מחומת בית המקדש שבירושלים.
כמה שנים קיים הכותל? התלמידים ינחשו .והתשובה :יותר מ 2000-שנה!
לפני שנים רבות מאד הייתה מלחמה גדולה נגד עם ישראל כאן בארץ ישראל .כשהגיעו האויבים
להרוס את בית המקדש ,נהרס רוב החומה ,אבל חלק ממנה לא נהרס מעולם .הכיצד?
הפעלה מס'  - 1ההיסטוריה של הכותל  40 /דקות  /מליאה
חלק א' :מהו הכותל המערבי?
שיחה :בירור ראשוני של ידע התלמידים אודות הכותל המערבי.
המורה :מי מהתלמידים ביקר פעם בכותל?
תלמידים שהיו ,יספרו מה ראו.
המורה :באיזה גודל האבנים של הכותל?
תלמידים שביקרו שם ,יוזמנו לצד הלוח וימחישו את האורך והגובה של האבן הכי גדולה שראו.
המורה :בכותל ישנם כמה סוגי אבנים :את חלקן אנו רואים ,וחלקן שוכנות עמוק באדמה.
האבן הגדולה ביותר שנתגלתה בכותל) :המורה תראה על קיר הכיתה  -הגודל גדול יותר מקיר של
כיתה רגילה( .וחוץ ממנה ,ישנן עוד אבנים גדולות מאד.
כשבית המקדש היה קיים ,זה היה הקיר הקרוב ביותר לקודש הקודשים .קודש הקודשים היה
החדר שנחשב לקדוש ולמיוחד ביותר בתוך בית המקדש ,וכמעט אף אחד לא היה יכול להיכנס
אליו.
חלק ב' :קיסר רומא
הקיסר הרומאי אספסינוס  -שהיה זה שהחריב את בית המקדש  -מינה ארבעה שרים ,וציווה על
כל אחד מהם להחריב צד אחד של החומה ,כדי שהחיילים ייכנסו בבת אחת לתוך המקדש .שלושת
השרים שהיו בצדדים צפון ,דרום ומזרח ,הצליחו להחריב את חלקם .אבל השר הממונה על
החומה המערבית ,ששמו היה פנגר ,לא הצליח להחריב את החומה המערבית .חומה זו היא
למעשה הכותל המערבי .הקיסר שאל את השר פנגר מדוע לא החריב את החומה המערבית.
המורה :מי רוצה לענות במקום פנגר ,מדוע הוא לא החריב את חלקו?

תלמיד שמעוניין ייקרא לבוא לקדמת הכיתה .המורה בשם הקיסר :מדוע לא החרבת את הקיר
המערבי כפי שנתבקשת?
התלמיד "פנגר" עונה את תשובתו) .הוא יגיד ודאי שהוא ניסה ולא הצליח ,או שלא היו לו מספיק
חיילים וכדו'  -הקיסר לא יקבל את תשובתו .ניתן להחליף בתלמיד שיש לו תשובה אחרת(.
ומה ענה באמת פנגר לקיסר? פנגר ענה תשובה ששכנעה את הקיסר שטוב יותר שהקיר נשאר
בשלמות ולא נהרס:
)תלמיד נוסף שיציג את פנגר ,ייקרא לקדמת הכיתה ,והמורה תגיד איתו את הלשון שמופיעה
במדרש ולאחר מכן תסביר במילים פשוטות(:
יתיֶ ,שׁ ִאלּוּ הֶ חֱ ַרבְ ִתּיהָ  -א הָ יוּ הַ בְּ ִריּוֹת יו ְֹדעִ ין מָ ה הֶ חֱ ַרבְ ָתּ ,עַ כְ ָשׁו יִ ְראוּ
"חַ יֵּי  ,לְ ִשׁבְ חָ הּ ֶשׁל מַ לְ כוּת עָ ִשׂ ִ
אַספַּ ְסיָנוּס  -מָ ה הֶ חֱ ִריב!"
ֹאמרוְּ :ראֵ ה כֹּח ֹו ֶשׁל ְ
הַ בְּ ִריּוֹת וְ י ְ
לפי המסורת ,פנגר לא הצליח להרוס את הכותל המערבי בגלל שה' לא איפשר זאת.
חלק ג' :על השכינה
כתוב במדרש" :מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי של בית המקדש"!
כדי לגלות פתגם זה ,המורה תרשום אותו על הלוח בבלבול מילים .התלמידים ינסו "לסדר" את
המשפט עד שהוא יתקבל בסדר הנכון.
הפתגם המתקבל יוסבר :שכינה = קדוּ ָשה .בכותל המערבי הקדושה נמצאת יותר מכל מקום אחר
בעולם.
חלק ד' :גילוי הכותל המערבי
מאז חורבן בית המקדש ,באו ערבים מוסלמים לאזור ירושלים ,ובכוונה ניסו להסתיר את הכותל.
למשל ,הם בנו בתים בצמוד לכותל .הייתה תקופה שהיהודים בכלל לא ניגשו להתפלל בכותל בגלל
שפחדו מהערבים ,שהתנכלו להם ופגעו בהם.
לפני יותר מ 500-שנה שלטו בישראל הטורקים .הכינוי של המלך שלהם היה שׂוּלְ טָ ן.
מסופר שהשולטן הטורקי הלך פעם לטייל בסביבות ירושלים .פתאום ראה אישה ערבייה זקנה
שנושאת שק על כתפיה .ניגש אליה השולטן ושאל אותה" :מה את סוחבת בשק שלך?"
ענתה הזקנה" :אני סוחבת זבל".
שאל השולטן" :מהיכן את סוחבת את הזבל?"
ענתה הזקנה" :מבית לחם"
שאל השולטן" :ולמה את מגיעה עד לכאן עם הזבל?"
הזקנה" :כך נוהגים אצלנו .כבר הרבה שנים שאנו הולכים למקום מסוים כדי לשפוך שם את
הזבל".
השולטן" :ומה הסיבה לכך?"
הזקנה" :אינני יודעת .כך אימא שלי נהגה ,וכך גם אני נוהגת".
הזקנה הראתה לשולטן היכן היא זורקת את הזבל  -בהר זבל גבוה .הסתקרן השולטן לדעת מה יש
מתחת להר הזבל ,והוא החליט לגלות זאת.
עצירה :המורה תשאל את התלמידים :למי יש רעיון כיצד יכול השולטן לגלות מה מתחבא שם?
התלמידים יציעו רעיונות שונים ,והמורה תמשיך:

השולטן קרא לכמה עבדים שלו ,נתן להם שק מלא מטבעות ,ואמר להם לפזר את המטבעות מעל
הר הזבל ,ועד כמה שניתן  -גם בתוכו.
יום למחרת נודע שבהר הזבל התגלו מטבעות זהב .מיד הגיעו למקום הרבה אנשים שהחלו לפנות
את הזבל .אנשים עניים העיזו וחפרו ממש עד תחתית הר הזבל כדי למצוא מטבעות.
להפתעת כולם ,כשפינו את הזבל גילו את הכותל המערבי ,המקום המקודש כל כך ליהודים!
לפני כמה עשרות שנים ,במלחמת ששת הימים ,הכותל חזר שוב להיות בשליטתנו ,לאחר שנים
רבות בהן היה בשליטת עמים אחרים .היום באים לכותל יהודים וגם אנשים שאינם יהודים כדי
להתפלל במקום הקדוש הזה.
הפעלה מס'  -2הכותל כמקום תפילה  20 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א' :כרזה של הכותל  /מליאה
לכיתה יוצג צילום של הכותל )אביזר  .(2התלמידים יתארו מה הם רואים :מה מרגישים האנשים
שבאים אל הכותל? מדוע מגיעים האנשים אל הכותל? מה הם עושים שם? אילו סוגים של בקשות
מבקשים בכותל?
חלק' ב'" :כותל של בקשות"  /יחידני
התלמידים יבנו עם המורה "כותל של בקשות".
כל תלמיד יגזור מחוברת הנספחים עמ' " 9אבן" בצבע חום בהיר ,עליה יכתוב בקשות כלליות שיש
לו למען עם ישראל .בנוסף ,יגזור כל תלמיד את הפתק בצבע תכלת מחוברת הנספחים עמ' 9
לכתיבת בקשות פרטיות.
המורה תתלה את "אבני הכותל" זה על יד זה ,על הכרזה.
בין ה"אבנים" ,התלמידים ישימו את הפתקים ובהם הבקשות הפרטיות )הפתקים יהיו מקופלים(.
הפעלה מס'  – 3סיום  20 /דקות  /יחידני
התלמידים יציירו את הכותל בחוברת העבודה עמ'  .23לאחר מכן יגזרו מחוברת הנספחים את
היונים והצמחייה ,וישלבו בציור שציירו.
תלמידים שיסיימו ,יקבלו מהמורה דף לקרון הכיתתי ויציירו גם בו את הכותל.
הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :הכותל המערבי
 .2צילום של הכותל עם מתפללים
 .3חוברת עבודה
 .4חוברת נספחים

יחידה  - 23נפרדים מחיים

 המטרות:
א .עריכת סיכום לנלמד במשך השנה;
ב .קבלת משוב מהתלמידים לגבי הנלמד במשך השנה.
פתיחה  -חוזרים על המסע  15 /דקות  /מליאה
המורה תביא אל הכיתה את כל האיורים של התמרורים שהובאו ביחידות שנלמדו במשך השנה.
היא תדביק פיסת סקוצ' מאחורי כל תמרור )אביזר  .(1התמרורים יוצגו לתלמידים ,ועל
התלמידים יהיה לזהות את נושא התמונה .לאחר כל זיהוי מוצלח  -כל תלמיד או זוג תלמידים
יקבלו תמונה ,והמורה תתחיל לשיר שיר או דקלום מן הנלמד )חלק מן השירים קיימים
בתקליטורי השירים הנלווים לתוכנית  -אביזר  .(2תלמיד שהשיר קשור לתמונה שלצידו  -ירים
את ידו .כל התלמידים יצטרפו לשירה .תלמיד שהרים את ידו וצדק בכך – תדביק המורה על בגדו
מדבקה של חיים .המורה תנסה לכוון לכך שכל התלמידים יקבלו מדבקות.
)בתמרורים ,בשירים ובדקלומים ,כל מורה תשתדל לבחור ולהשתמש רק ביחידות שלימדה
והרגישה כי התלמידים חיבבו את הנלמד(.
בסיום הפעילות ,ישבו התלמידים במקומותיהם.
הפעלה מס'  - 1יצירת רכבת המסע  60 /דקות  /יחידני
כעת ייצרו התלמידים רכבת המורכבת מקטר ,ובו חיים ,ואחריו שני קרונות.
כל תלמיד יקבל שלוש חתיכות קלקר ושני מקלות רופא )אביזר .(3
התלמידים יגזרו מחוברת הנספחים עמ'  13-10את חלקי הרכבת .את הקטר והקרונות ידביקו על
חלקי הקלקר משני הצדדים ,לאחר מכן יצמידו את הקרונות זה לזה באמצעות נעיצת מקלות
רופא ביניהם .התלמידים יכולים להדביק חתיכות סקוצ' לרכבת ולילדים ולהחליף מדי פעם את
הדמויות שבכל קרון .בחוברת הנספחים עמ'  26יש מדבקות בנושאים שונים שנלמדו במהלך
השנה ואיורים תואמים .התלמידים יבחרו בנושאים החביבים עליהם וידביקו על הרכבת
בהתאמה :שם של נושא ואיור מתאים.
הפעלה מס'  - 2סיום  15 /דקות  /יחידני ,מליאה
המורה תשאל את התלמידים :באילו זמנים מיוחדים ליווה אותנו חיים? תשובות התלמידים
ייכתבו על הלוח ,והתלמידים יעתיקו לחוברת העבודה עמ' ) 25התשובות :חנוכה ,פורים ,ט"ו
בשבט ,שבת ,פסח ,ל"ג בעומר ,שבועות(.
המורה תשאל :באילו מקומות היינו עם חיים? תשובות התלמידים ייכתבו על הלוח ,והתלמידים
יעתיקו לחוברת העבודה )התשובות :ארץ ישראל ,מצרים ,בית כנסת ,הר סיני ,פרס )בפורים(,
ועוד(.

לסיום :התלמידים יתבקשו לומר לחיים מילות פרידה :מה הם למדו ממנו ,ומה יש להם לומר לו
ברגעי הפרדה ...גם חיים יגיד מילות פרידה לתלמידים שכה אהב...
 הכנה ואביזרים:
 .1התמרורים שהופיעו ביחידות שנלמדו מתחילת השנה ועד סופה ,פיסת סקוצ' מאחורי כל
תמרור – המורה תביא את התמרורים מכל השנה
 .2תקליטורי שירים המלווים את התוכנית
 .3אביזרים ליצירת הרכבת של חיים ,לכל תלמיד 3 :חתיכות קלקר 2 ,מקלות רופא ,סקוצ'
 .4חוברת עבודה
 .5חוברת נספחים

שער :יש לי חג
יחידה 24
מבקרים בשושן הבירה  -פורים
 המטרה:
הכרת הסיפור ההיסטורי של נס פורים

הערה חשובה :לא ניתן לספר במשך שעה וחצי את כל סיפור המגילה על כל פרטיו )מובן שגם לא
ניתן לצפות שהתלמידים רק יקשיבו  -ללא פעילות( ,ולכן הסיפור לא יובא בשלמות .פרטים
חשובים שלא מובאים ביחידה זו  -מובאים ביחידה הבאה.
פתיחה  15 /דקות  /מליאה
"חיים" ,עם ההגה ביד ,יסתובב תוך כדי שירת "אנו כאן כבר מוכנים ."...הוא ייעצר על יד
התמרור )אביזר  (1המרמז על חג פורים.
המורה :היום נלמד על החג המתקרב .מה אתם יודעים על חג הפורים? לאחר שמיעת תשובות
התלמידים ,יובהר שבשיעור זה ילמדו על סיפור המגילה.
המורה תוציא כמה פריטי לבוש )אביזר  ,(2ותשאל את התלמידים למי מסיפור המגילה הם
מתאימים )התלמידים יענו על סמך ידע קודם( .לאחר שיזהו את הדמות  -המורה תלביש את אחד
התלמידים בפריט הלבוש .אם התלמידים לא יזכרו את שמות הדמויות המבוקשות  -המורה
תתחיל את המילה ,ותבקש מהתלמידים להשלים.
התלמידים המחופשים יֵשבו על כסאות בשורה ,כשפניהם אל שאר תלמידי הכיתה.
הפעלה מס'  - 1סיפור המגילה  45 /דקות  /מליאה
המורה תתחיל לספר את הסיפור ,ובכל פעם שתספר על דמות מסוימת  -על הדמות המחופשת
לעמוד .אם התלמיד התבלבל ועמד בזמן שלא סיפרו על הדמות אותה הוא מייצג ,או שלא נעמד
כשהגיע תורו לעמוד – המורה תחליף את התלמיד בתלמיד אחר.
המורה תבחר בשני תלמידים שתפקידם יהיה להיות כרוז המודיע כל מיני הודעות ,כפי שיפורט
בהמשך ,ותתן לכל אחד מהם איור של חצוצרה )אביזר .(2
הסיפור ב"נקודות" :בכל שלב המורה תראה איור המתאים לסיפור אך עדיין לא תתלה את
האיורים )אביזר .(3
 oהסיפור ארע בארץ פרס בשושן הבירה .אחשורוש – מולך על הרבה מאד ארצות ,עשיר גדול.
לאשתו קראו ושתי המלכה .הוא עשה משתה )= מסיבה גדולה( ,כדי להראות את עושרו הרב
לתושבי עירו ולכל שריו .ושתי המלכה עשתה באותו זמן משתה לנשים.
הכרוז" :בואו ,בואו בהמוניכם ,להשתתף במשתה שעורך מלככם) ".התלמידים יכולים להמציא
מילים משלהם(.

 oבמשתה ,המלך היה שיכור וקרא למלכה לבוא .הוא רצה להראות אותה לכל האנשים.
המלכה לא הסכימה .במדרש מסופר שהיא התביישה להגיע בגלל שגדלה לה קרן על המצח.
המלך שמע לעצת שריו ,ופקד להרוג את ושתי.
הכרוז" :ושתי לא שמעה בקול המלך  -ולכן מוציאים אותה להורג!"
 oהמלך מחפש אישה חדשה.
הכרוז" :המלך מחפש מלכה חדשה .מי שחושבת שהיא מתאימה ,מוזמנת להגיע לארמון!"
 oהזמינו לארמון המלך המון בנות ,איפרו אותן ,קישטו אותן והראו אותן למלך .המלך לא רצה
באף אחת מן הבנות ,ובחר דווקא באסתר היהודייה ,נערה יתומה שגדלה בבית מרדכי .מרדכי
היה דוד שלה .אסתר נלקחה בכוח לבית המלך .מרדכי ציווה על אסתר שלא תגלה למלך
שהיא יהודיה.
הכרוז" :המלך מצא אישה .מזל טוב למלך!"
 oמרדכי – איש יהודי חשוב ,ממנהיגי היהודים ,נמצא בבבל ביחד עם הרבה יהודים ודואג להם.
 oמרדכי עמד קרוב לארמון כדי לדעת מה שלום אסתר .יום אחד שמע את עבדי המלך ,בגתן
ותרש ,מדברים ביניהם על כך שהם רוצים להרוג את המלך .מרדכי מסר זאת על ידי שליח
לאסתר .היא אמרה זאת למלך והתברר שהדבר נכון .הדבר נכתב בספר הזיכרונות של המלך.
 oהשר החשוב של המלך הוא המן .המן לא אוהב את היהודים ,ובמיוחד לא את מרדכי .המן
רואה את מרדכי בתכיפות רבה ,כשהוא עובר על יד הארמון .מרדכי לא השתחוה להמן,
למרות שהמן רצה שכולם ישתחוו אליו.
 oהמן דיבר עם אחשוורוש על היהודים ,ושכנע את המלך שהם לא טובים ,וכדאי להרוג את
כולם .המלך הסכים .המן הפיל פור )=גורל( ,לקביעת היום בו יהרגו את היהודים ,ויצא
הכרוז:
הכרוז" :ביום י"ג באדר הורגים את כל היהודים .המלך הסכים!!!"
 oהיהודים נבהלו מאד .מרדכי אסף את כולם לבתי הכנסת  -במיוחד את התלמידים ,וכולם
התפללו חזק לה' שיבטל את הגזרה.
 oמרדכי ביקש מאסתר המלכה ללכת לאחשוורוש ,ולבקש ממנו שיבטל את הגזרה.
באותו הזמן ,המן הכין עץ גבוה כדי לתלות עליו את מרדכי.
המן בא למלך באמצע הלילה כדי לספר למלך על העץ ולבקש רשות מן המלך לתלות עליו את
מרדכי .בדיוק באותו הזמן ,המלך לא הצליח להירדם .הוא ביקש שיקראו לפניו מספר
הזכרונות ,ובכל פעם שפתחו את הספר ,היה זה בסיפור שמרדכי הציל את המלך .המלך נזכר
בכך שהוא לא החזיר טובה למרדכי .כל זאת היה בזמן שהמן בא לבקש רשות לתלות את
מרדכי .המלך אמר להמן לקחת סוס של המלך ,בגדים של המלך וכתר ,להלביש בהם את
מרדכי ,להנהיג אותו ברחובות העיר ולקרוא:
הכרוז" :ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו!"
 oבסופו של דבר בטלה הגזרה ,וקרה דבר הפוך :מי שרצה להרוג את היהודים  -ניתנה רשות על
ידי המלך להרוג אותו.
 oהייתה מלחמה ,והיהודים ניצחו .את המן תלו על העץ שהכין למרדכי! כולם כיבדו מאד את
היהודים בכלל ואת מרדכי הצדיק בפרט.

כעת ,המורה תראה את כל האיורים שהראתה במשך הסיפור )אביזר  ,(3ועל התלמידים יהיה
לסדר אותם לפי הרצף הנכון .על הלוח ייתלו האיורים בסדר הנכון.
הפעלה מס'  - 2התמונה  20 /דקות  /יחידני ,מליאה
חלק א' :תמונת ההיפוך  /יחידני
התלמידים יתלשו איור מחוברת הנספחים עמ'  ,14ויתבקשו לקפל בקווים המסומנים בדף ,כאשר
בפעם הראשונה פונה הקפל "החוצה" ,ובפעם שנייה "פנימה" – כך נוצרת כעין מניפה )או
אקורדיון( .כך הלאה ,עד לקיפול כל הדף .כאשר התלמידים יסיימו לקפל את התמונה ,יניחו
אותה על השולחן כמו אקורדיון פתוח ,ויתבוננו במה שהתקבל.
כשמביטים בדף מצד אחד  -רואים יהודים מתפללים ובוכים ,ומרדכי בראשם .וכשמביטים מהצד
השני  -רואים את מרדכי על הסוס ,כאשר המן מוביל אותו ,ויהודים שמחים מסביב.
הנראה באיור שהתקבל בידי התלמידים ,יסוכם בעזרת פסוק מן המגילה" :וְ נַהֲ פ ֹו הוּא ,אֲ ֶשׁר
הוּדים הֵ מָ ה בְּ שׂ ֹונְאֵ יהֶ ם ".המורה תסביר את הפסוק )כדאי לכתוב אותו על הלוח(,
יִ ְשׁלְ טוּ הַ יְּ ִ
ותדגיש שוב בעזרת התלמידים את הדברים שקרו בסיפור ואשר מתאימים לנושא "ונהפוך הוא".
חלק ב' – שיר  /מליאה
המורה תשיר עם התלמידים את השיר" :משנכנס אדר" גם במילים של "ונהפוך הוא "...בליווי
תקליטור )אביזר (4
הפעלה מס'  - 3סיום  10 /דקות  /מליאה ,יחידני
התלמידים יביטו בחוברת העבודה ,ישוחחו מעט על הנראה בצד ימין ,ויציירו את הנדרש בעמ' 29
)אחת הדמויות במגילה ,שהתלמיד מתחבר אליה( .תלמיד שסיים ,יקבל דף כדי לצייר עליו ציור
לכבוד פורים ,לתלייה ברכבת הכיתתית.
 הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :חיים מחופש לליצן באווירת חג הפורים
 .2אביזרים לתפקידי דמויות המגילה :אחשורוש – כתר של מלך )איור( ,ושתי – קרן על מצח
)איור וגומי לקשירה( ,אסתר – כתר של מלכה )איור( ,מרדכי – גלימה תכלת )שקית
גדולה( ,המן – גלימה שחורה )שקית גדולה( ,כרוזים – חצוצרות )איור(
 .3איורים המתארים את השתלשלות סיפור המגילה:



אחשורוש עושה משתה מפואר ,ובמקום אחר ושתי עושה משתה לשרות הממלכה.



ושתי מסרבת לבוא לאחשורוש ,והוא מצווה להרוג אותה.



הרבה מאד בנות באות למלך כדי להיבחר להיות מלכה והמלך בוחר באסתר היהודייה.



מרדכי היהודי  -מנהיג היהודים



מרדכי מספר לשר של המלך שבגתן ותרש רוצים להרוג את המלך.



המן ,השר החשוב ,עובר בפתח הארמון .כולם משתחווים אליו חוץ ממרדכי .המן כועס.



המן עורך הגרלה ,ומודיע שבי"ג אדר יהרגו את כל היהודים בכל מדינות המלך.



מרדכי בלבוש שק ,סביבו הרבה תלמידים ואנשים שמתפללים לה' בבכי שיבטל את
הגזרה.



המן מכין עץ גבוה כדי לתלות עליו את מרדכי .הוא הולך למלך בלילה כדי לספר לו זאת.



המן מרכיב את מרדכי על סוס מפואר ברחובות שושן הבירה.



אסתר מספרת לאחשורוש במשתה היין שעורכת לו ולהמן ,שהמן רוצה להרוג אותה ואת
כל עמה.



היהודים רוקדים ושמחים ,וקובעים את חג הפורים!

 .4תקליטור עם השיר" :משנכנס אדר" גם במילים של "ונהפוך הוא"...
 .5חוברת נספחים
 .6חוברת עבודה

יחידה 25
חיים שולח משלוח מנות  -פורים
המטרה:
הכרת מנהגי החג
 מהלך השיעור

פתיחה  10 /דקות  /מליאה
התלמידים ישירו את השיר" :ונהפוך הוא "...ששרו בשיעור הקודם בליווי תקליטור )אביזר .(1
המורה תצייר סימן שאלה גדול על הלוח ,ותבקש מהתלמידים לשאול שאלות הקשורות לחג
פורים ,עם מילות שאלה בתחילת השאלה .להלן השאלות שיש לכוון אליהן את התלמידים:
מדוע חוגגים?
מתי החג?
כיצד חוגגים?
מי חוגג?
למה נקרא החג בשם זה?
כשנשאלת שאלה מהשאלות הנ"ל ,המורה תתלה סביב סימן השאלה שמצויר על הלוח את מילת
השאלה כשהיא כתובה על פיסת בריסטול )אביזר  - 2מילות השאלה :מדוע ,מתי ,מי ,למה ,כיצד(.
הפעלה מס'  - 1הכרת מנהגי החג  40 /דקות  /מליאה ,זוגות ,יחידני
חלק א' :מנהגי החג  /מליאה ,זוגות
המורה תפתח בשאלה הרלוונטית לחיי התלמידים :כיצד אתם חוגגים את החג?
כיצד מרגישים את אווירת הפורים כבר לפני החג? החנויות מתמלאות בתחפושות למכירה
ושעשועים לפורים כמו רעשנים ,צבעי איפור ועוד.
אנחנו כאן בכיתה לומדים על יום פורים עצמו ,שיהיה השנה ביום ______) .המורה תציין את
היום שבו חל פורים בשנה זו(.
על הלוח ייתלו ארבעה איורים ,וכל זוג יקבל מילה הכתובה על פיסת בריסטול )אביזרים  .(4 ,3על
כל זוג בתורו לגשת ללוח ,ולתלות את "המילה" שלו בסמוך לתמונה המתאימה .ישנן כמה מילים
שמתאימות ליותר מתמונה אחת ,ועל התלמידים להחליט היכן לשים את המילה .אם החלטתם
הגיונית  -על המורה לקבל זאת.
איזו אות מופיעה הכי הרבה פעמים בתחילת המילים? האות מ' .אם כן ,יש לנו סימן כיצד לזכור
את כל מה שעושים בפורים:
 מקרא מגילה )או רק :מגילת אסתר( – שומעים את קריאת המגילה.
 משתה ושמחה  -עורכים סעודת חג ושמחים בתחפושות ,וכדו'.
 משלוח מנות  -נותנים לידידים דברי מאכל.
 מתנות לאביונים  -דואגים גם לעניים ,ונותנים צדקה בחג.

חלק ב' :ציור /יחידני
התלמידים יציירו את עצמם שולחים משלוח מנות בפורים )חוברת העבודה עמ' .(31
חלק ג' :מהות החג /מליאה ,יחידני
המורה תשיר עם הכיתה את השיר ששרו בשיעור הקודם" :ונהפוך הוא "...ותשאל :על איזו
שאלה מהשאלות שעל הלוח השיר שלנו עונה? על השאלה :מדוע חוגגים.
המורה תוריד את פיסת הבריסטול שכתובה עליה המילה "מדוע" ,ותדביק אותה על הלוח ,באופן
שרואים את הצד השני .בצד זה ישנו חלק מתוך איור הקשור לפורים.
התלמידים ידביקו בחוברת העבודה עמ'  ,33 ,32את האיורים של סיפור המגילה לפי סדר
ההתרחשות.
המורה תשאל שאלות ותחדד את הנקודות הבאות:
חוגגים כדי לזכור את הנס שקרה לעם ישראל .במקום שהיהודים ייהרגו על ידי אויביהם הם
נלחמו וניצחו את האויבים.
מהו נס? נס הוא התרחשות מופלאה שגורמת לישועה גדולה.
 מרדכי הציל את המלך ממוות.
 מכל הנשים שהביאו לאחשורוש ,הוא בחר דווקא באסתר.
 המלך לא הצליח להירדם ,וכשהביאו לו את ספר הזיכרונות  -הספר נפתח במקום שבו היה
כתוב על מרדכי שהציל את המלך.
ניתן להיעזר באיורי סיפור המגילה מהשיעור הקודם ,כמשוב )אביזר .(5
חלק ד' :שם החג  /מליאה
המורה תוריד את הבריסטול שכתובה עליו המילה "מדוע" ,ותתלה אותו הפוך על גבי הלוח .באופן
זה רואים התלמידים עוד חלק מהתמונה ,אבל עדיין לא מחברים את החלקים זה לזה.
המורה תשאל :מה פירוש המילה "פורים"? בחרו את התשובה הנכונה:
א .מלשון :סיפורים ,שצריך לספר את סיפורי המגילה .ב.הגרלות .פור = הגרלה .ג .מלשון:
פורעים ,שהיו פרעות ביהודים.
התשובה הנכונה :ב' .פורים = הגרלות .מי עשה הגרלות? המן ,כשרצה לדעת מתי כדאי להרוג את
היהודים ,כתב בפתקים את שמות חודשי השנה העבריים וערך הגרלה בכדי לדעת באיזה חודש
לבצע את המזימה .ומה יצא לו? חודש אדר .אחר כך ערך הגרלה שנייה ,בכדי לדעת באיזה תאריך
בחודש ,ויצא לו י"ג.
חלק ה' :תאריך החג  /מליאה
המורה תראה שני איורים שבהם רואים יהודים חוגגים את חג פורים) .אביזר  (6באיור הראשון
כתוב התאריך :י"ד אדר ,ובאיור השני  -ט"ו אדר.
המורה תשאל :לאיזו שאלה נתייחס כעת? לשאלה :מתי חוגגים את חג פורים.
המורה תהפוך את הבריסטול שכתובה עליו המילה "מתי" ,ותדביק על הלוח.
לגבי שתי התמונות שהוצגו קודם לכיתה ,יוסבר :היום לא כולם חוגגים באותו התאריך את החג.
תושבי ירושלים ,ועוד מספר מקומות ,חוגגים כמו שחגגו בשושן הבירה  -בט"ו באדר ,ותושבי שאר

המקומות חוגגים יום קודם ,בי"ד אדר) .שאלות לחידוד ההבנה :איך נוהגים בפתח תקווה?
בגבעתיים?(
חלק ו' :החוגגים  /מליאה
וכעת ,למילת השאלה "מי" :מי יכול לחגוג את חג הפורים? לאחר שמיעת תשובותיהם של
התלמידים ,יסוכם :החג מיועד ל מבוגרים ולילדים כאחד.
כעת אפשר לשיר את השיר" :חג פורים ,חג פורים ,חג גדול ליהודים" וכו'.
המורה תהפוך את הבריסטול "מי".
הפעלה מס'  - 2יצירה  40 /דקות  /יחידני
התלמידים ייצרו ליצן המחובר בידיו ,ברגליו ובראשו לגוף ,בעזרת סיכות מתפצלות.
כל תלמיד יתלוש את גוף הליצן מחוברת הנספחים עמ'  ,15ואחר כך יגזור את חלקי הליצן אותם
יחבר באמצעות סיכות מתפצלות )אביזר  .(7ולהיכן מחברים את החלק? מילים כתובות על יד כל
מקום שיש בו חור לחיבור .המילים יוצרות צמדים הקשורים לחג.
הערה חשובה :בהתייעצות מוקדמת עם מחנכת הכיתה תחליט המורה האם לתת לתלמידים
לגזור לבד את חלקי הליצן או להכינם להם מראש ולתת לכל תלמיד שקית עם ערכה מוכנה של
חלקי הליצן.
הצמדים:
המלך אחשורוש
אסתר המלכה
מרדכי היהודי
המן הרשע
שושן הבירה
התלמידים יצבעו את הליצן ויחזרו על הצמדים הכתובים .אם יש זמן ואפשרות  -ייצאו בריקוד,
כשכל תלמיד מחזיק ביד אחת את יד הליצן שלו ,וביד השנייה את יד הליצן של החבר .כך יעשו
מעגל ,וישירו בשמחה משירי הפורים.
 הכנה ואביזרים:
 .1תקליטור עם השיר "ונהפוך הוא"...
 5 .2פיסות בריסטול ,ועליהן כתובות השאלות :מי ,למה ,מתי ,כיצד ,מדוע  -כשמחברים
פיסות בריסטול אלו ,מתקבל בצד השני איור ,כמו האיור שבתמרור של תחנת פורים.
 .3ארבעה איורים:



קריאת מגילת אסתר ,ברקע תלמידים מסובבים רעשן.



אוכלים סעודת פורים ,שותים יין ,תלמידים מחופשים.



אנשים נותנים לעני כסף בידו.



אנשים ותלמידים הולכים כשבידיהם משלוחי מנות.

 .4מילים הקשורות לאיורים:

לאיור  :1מגילה ,אסתר ,מכים ,המן
לאיור  :2משתה ,סעודה ,שמחה ,מתחפשים ,יין
לאיור  :3עניים ,צדקה ,אביונים ,מתנות
לאיור  :4משלוח ,מנות ,מאכלים ,ממתקים
 .5איורי סיפור המגילה מהשיעור הקודם.
 .6איור ובו נראים יהודים חוגגים את חג פורים ,והתאריך הוא :י"ד אדר; איור שני דומה,
ובו התאריך הוא :ט"ו אדר.
 5 .7סיכות מתפצלות לכל תלמיד
 .8חוברת עבודה
 .9חוברת נספחים

יחידה 26
ביחד עם חיים יוצאים ממצרים  -חג הפסח

 המטרה:
הכרת הסיפור ההיסטורי שבעקבותיו חוגגים את חג הפסח )יחידה ראשונה(
פתיחה  10 /דקות  /מליאה
"חיים" ,עם ההגה ביד ,מסתובב תוך כדי שירת "אנו כאן כבר מוכנים" ."...חיים" נעצר בתמרור
)אביזר  ,(1ומסביר שהגיע לתחנת חג הפסח.
המורה :מה אומר לכם חג הפסח? למה חוגגים?
הפעלה מס'  - 1הכרת רצף האירועים  20 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א' :סיפור באמצעות מדרש תמונה /מליאה
המורה תספר את סדר האירועים הקשורים לחג הפסח ,לפי הרצף ההיסטורי.
על השולחן של המורה יהיו מונחים  8פיסות בריסטול עליהן כתובים האירועים .מאחורי כל
רצועה  -אות אחת ,לעיתים שתי אותיות )אביזר  .(2על הכיתה לסדר את האירועים לפי הסדר.
לבסוף יתגלה מאחור כיתוב :יציאת מצרים.
המורה תספר את הסיפור בשילוב התלמידים .לאחר כל אירוע ,יוזמן תלמיד אחד לבחור את
הבריסטול המתאים ולתלות אותו על גבי הלוח .בתום הסיפור ,תהפוך המורה את הרצועות כולן
ויתגלה הכיתוב :יציאת מצרים.
סדר האירועים:
 .1בני ישראל גרים במצרים.
 .2פרעה מלך מצרים מעביד את בני ישראל בעבודת פרך.
 .3בני ישראל מתפללים לה' שיציל אותם מפרעה.
 .4משה ואהרון הולכים למלך מצרים בבקשה לשחרר את בני ישראל.
 .5מלך מצרים לא מסכים לשלוח את בני ישראל מארצו.
 .6המצרים מקבלים עשר מכות קשות.
 .7במכת בכורות ,פרעה משחרר את בני ישראל מארצו.
 .8בני ישראל יוצאים ממצרים.
חלק ב' :סידור רצף האירועים /יחידני
לאחר סידור האירועים על הלוח יתאימו התלמידים את איורי האירועים לכיתובים וימספרו
אותם לפי הסדר )חוברת עבודה עמ' .(35
הפעלה מס'  - 2עשר המכות  15 /דקות  /יחידני

התלמידים ידביקו את מדבקות עשר המכות בחוברת העבודה עמ'  .37 ,36בתום ההדבקה ,יקריאו
התלמידים במקהלה את שמות המכות לפי הסדר ,וביחד עם המורה ישחזרו את הסיפור.
הפעלה מס'  – 3סיפור משה בתיבה  +יצירה  30 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א' :סיפור  /מליאה
המורה תקדים :מי השליח שהוציא את בני ישראל ממצרים?
התשובה :משה )ביחד עם אחיו אהרון(.
מה אתם יודעים לספר על משה?
התלמידים יספרו את מה שהם יודעים על משה ,ויסוכם :משה נולד לאנשים טובים מאד :לאביו
עמרם ,ולאימו יוכבד .מסופר שהבית התמלא באור בזמן שנולד .הייתה לו אחות גדולה שקראו לה
מרים ,ואח גדול ושמו אהרון.
כשמשה נולד ,ניתנה גזרה מאת פרעה להשליך את כל התינוקות הבנים )הזכרים( של עם ישראל
ַליְ אור .אימו של משה הסתירה אותו בביתה במשך שלושה חודשים ,עד שגדל קצת ,ואז כבר פחדה
שהמצרים יגלו את התינוק .מה עשתה? שמה אותו בתוך תיבה קטנה ,את התיבה שמה ביאור,
והעמידה את מרים האחות )שהייתה בת  6שנים בלבד( שתשמור על התיבה ותראה מה יקרה.
באותו הזמן ,הגיעה בתיה בת פרעהַ ,ליְ אור .בתיה הייתה טובה מאד .כשראתה את התיבה ,לקחה
אותה .המדרש מספר שהתיבה הייתה רחוקה ממנה ונעשה נס וידה של בתיה התארכה וכך
הצליחה למשות את התיבה מהנהר .התינוק בתיבה בכה מרוב רעב .מרים אמרה לבתיה שהיא
יכולה לקרוא לאישה )יהודייה( שתאכיל את התינוק .בתיה הסכימה ,ומרים קראה לאימה ,יוכבד.
בתיה ראתה שאכן התינוק נרגע כך ,ולכן הרשתה ליוכבד לגדל את התינוק עד גיל שנתיים .בתיה
קראה לתינוק משה ,כי משתה אותו מן המים.
חלק ב' :יצירה  /יחידני
כל תלמיד יקבל חתיכת פוליגל כחול) .אביזר (3
המורה :מה זה מזכיר לכם? תשובה  :את היאור.
התלמידים יקבלו חתיכות פלסטלינה בשלושה צבעים:
מהצבע החום ייצרו תיבה קטנה.
מהורוד ייצרו את משה הקטן :ראש עגול 2 ,עיניים זזות להדבקה ,וגוף  -אין צורך באיברים
השונים בגלל השמיכה.
צבע נוסף  -יכינו מעין שמיכה דקה שתכסה את "משה".
את התיבה יניחו במרכז ה"יאור" ,מעט בחוזק כדי שתידבק.
הפעלה מס'  - 4סיום  5 /דקות  /יחידני
התלמידים יציירו ציור לרכבת הכיתתית ,המתאים לתכנים שנלמדו .בזמן שהתלמידים מציירים,
המורה תסכם במספר משפטים את הנס הגדול שהיה ביציאת מצרים :באותו הזמן ,מצרים
הייתה הממלכה הכי חזקה באיזור ,ושום עם לא הצליח לנצח אותה בקרבות .ואילו במקרה של
עם ישראל ,פרעה הסכים לשחרר עם שלם למרות שניצל אותם מאד לקידום פרויקטים במיוחד

בבניית ארמונות .בתנ"ך מסופר שכל האירועים היו מכוונים מה' ,שרצה שבני ישראל יצאו
ממצרים וייכנסו לארץ ישראל.
 הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :יציאת מצרים ,וברקע מצות
 8 .2פיסות בריסטול ,ועליהן רשום סדר האירועים החשובים עד יציאת מצרים.
מאחורי פיסות הבריסטול ייכתבו האותיות המופיעות על יד כל משפט ,כמפורט להלן:
בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל גּ ִָרים בְּ ִמ ְצ ַריִ ם) .יצ(
פַּ ְרעֹה מֶ ֶל ִמ ְצ ַריִ ם מַ עֲבִ יד אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בַּ עֲבו ַֹדת פָּ ֶר ) .יא(
בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ְתפַּ לְּ לִ ים לה' ֶשׁיּ ִַצּיל אוֹתָ ם ִמפַּ ְרעֹה) .ת(
הוּדים) .מ(
מ ֶֹשׁה וְ אהרון הוֹלְ כִ ים לְ מֶ ֶל ִמ ְצ ַריִ ם בְּ בַ ָקּ ָשׁה לְ ַשׁ ְח ֵרר אֶ ת הַ יְּ ִ
אַרצוֹ) .צ(
מֶ ֶל ִמ ְצ ַריִ ם א מַ ְסכִּ ים לִ ְשׁ חַ אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ ְ
הַ ִמּ ְצ ִרים ְמ ַקבְּ לִ ים עֶ ֶשׂר מַ כּוֹת ָקשׁוֹת) .ר(
אַרצוֹ) .י(
בְּ מַ כַּת בְּ כוֹרוֹת ,פַּ ְרעֹה ְמ ַשׁ ְח ֵרר אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ ְ
בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל יו ְֹצ ִאים ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם) .ם(
 .3אביזרים ליצירה משה בתיבה :חתיכת פוליגל כחול לכל תלמיד ,פלסטלינה בצבע חום )לתיבה(,
ורוד )למשה( ,צבע נוסף )לשמיכה( .שתי עיניים זזות לכל תלמיד.
 .4חוברת עבודה

יחידה 27
ביחד עם חיים יוצאים ממצרים  -חג הפסח
המטרה
הכרת המנהגים המיוחדים הקשורים לחג הפסח

 מהלך השיעור

פתיחה  15 /דקות  /מליאה ,יחידני
המורה תזכיר בכמה מילים באיזה חג מדובר ,ותציע לתלמידים לשחק כאילו הם צריכים 'לצאת
ממצרים' .התלמידים יעלו רעיונות ליציאה
המורה תשאל :מי מכיר את המושג דרכון? דרכון הוא תעודה שיש להראותה בגבול על מנת לעבור
מארץ לארץ .בשיעור שלנו ,לכל תלמיד יהיה "דרכון" ובו "אישור יציאה ממצרים" .בדרכון ישנם
 5מקומות שבהם צריכים להדביק מדבקות במשך השיעור .אם התלמיד הדביק מדבקות בכל
המקומות  -יש לו "אישור יציאה ממצרים".
כיצד מקבלים מדבקה? מבצעים משימה כלשהי בחוברת העבודה באופן מדויק ,ובתמורה לכך
תדביק המורה מדבקה )אביזר .(1
שלב א' :התלמיד יתלוש את הדרכון מחוברת הנספחים עמ'  16וימלא את פרטיו האישיים
במקומות המתאימים בדרכון.
שלב ב' :המשימות:
הפעלה מס'  - 1שמות חג הפסח  15 /דקות  /יחידני
הקדמה :טרם יציאתנו ממצרים נכיר את הרקע לארועי יציאת מצרים באמצעות שמות החג .כל
תלמיד ימלא את המשימה הראשונה בחוברת העבודה עמ'  - 39שמות חג הפסח בכתב סתרים.
הכתב בנוי כולו מסמלי פרפרים ופרחים ,כיוון שחוגגים את פסח בעונת האביב.
על כל תלמיד לזהות את שם החג ולהתאים את הסיבה לשם .זאת יעשה על ידי מתיחת קו משם
החג לסיבת השם.
שמות החג וסיבות השמות:
הוּדים ,וְ א ִה ָכּה אוֹתָ ם בְּ מַ כַּת ְבּכוֹרוֹת.
חַ ג הַ פֶּ סַ ח – ה' פָּ סַ ח )= ִדּלֵּג( עַ ל בָּ ֵתּי הַ יְּ ִ
חַ ג הָ אָבִ יב – בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל י ְָצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם בְּ ע ֹונַת הָ אָבִ יב ,כְּ ֶשׁנָּעִ ים בַּ חוּץ.
חַ ג הַ חֵ רוּת – בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל י ְָצאוּ מֵ עַ בְ דוּת לְ חֵ רוּת.
חַ ג הַ מַּ צּוֹת – בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אָכְ לוּ מַ צּוֹת כְּ ֶשׁיּ ְָצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ,כִּ י ִמהֲ רוּ לָצֵ את.
מי שביצע נכון את המשימה  -יקבל מדבקה לדרכון.
הפעלה מס'  - 2חמץ או מצה  10 /דקות  /יחידני
כיצד ניתן להבחין שפסח מתקרב? כמות הקניות ,מבצעים בסופר ,מחדשים דברים בבית ,קונים
בגדים חדשים ,נקיונות וכו' .מדוע מנקים? כדי לבער את החמץ .מה נחשב לחמץ?

התלמידים יבצעו את המשימה בחוברת העבודה עמ'  .40עליהם לצבוע את המאכלים שאוכלים
אותם בפסח .המאכלים :מצות עגולות ,מצות מרובעות ,יין ,פירות ,בשר ,דגים ,ביצים ,ירקות.
מאכלים שיתכן והם חמץ )ניתן לעשותם גם כשרים לפסח ,אבל צריך שיהיה כתוב עליהם זאת(:
לחם ,פיתה ,בייגלה ,פיצה ,עוגיות ,עוגה ,אטריות ,מקרוני ,קוסקוס )מאכלים אלו לא יצבעו על ידי
התלמידים(.
ויסוכם :כל מאכל שיש בו קמח ,ולא הקפידו שהקמח לא יהיה חמץ ,הרי שהמאכל חמץ .ומהו
חמץ? קמח שנגע במים ,ונשאר כך זמן רב )יותר מ 18-דקות( כבר נהיה חמץ.
מי שביצע נכון את המשימה  -יקבל מדבקה נוספת בדרכון.
הפעלה מס'  - 3הדברים החשובים בליל הסדר  10 /דקות  /יחידני
המורה תברר אצל התלמידים :כיצד חוגגים אצלכם את ליל הסדר? התלמידים יעלו חוויות ,ואחר
כך יפנו לחוברת העבודה עמ'  - 41להקיף את הדברים שנוהגים לעשות בליל הסדר.
האיורים :קריאת ההגדה ,אכילת מצה ,אכילת מרור ,שתיית ארבע כוסות ,אכילת פירות ,הדלקת
חנוכייה ,תקיעת שופר ,שאילת ארבע קושיות.
ייערך סיכום של הדברים החשובים .מי שביצע נכון את המשימה יקבל מדבקה נוספת בדרכון,
ויעבור למשימה הבאה.
הפעלה מס'  - 4ארבע הקושיות  10 /דקות  /מליאה
התלמידים יקראו את נוסח ארבע הקושיות בחוברת העבודה עמ'  ,43 ,42וישירו את השיר בליווי
התקליטור )אביזר  .(2ויוסבר :הקושיות הן שאלות שהבן שואל בתחילת ליל הסדר כדי שיסבירו
לו מדוע חוגגים את חג הפסח .זהו מנהג ישראל ,ולכן גם בן שיודע את התשובה ,שואל את
הקושיות.
מי שישתדל לשיר יפה  -יקבל עוד מדבקה בדרכון.
הפעלה מס'  - 5המצות  10 /דקות  /מליאה
היום אנו אוכלים מצות בפסח כזכר למצות שבני ישראל הכינו כשיצאו ממצרים .הם רצו לקחת
צידה לדרך והיו צריכים להתארגן במהירות ,ולכן הכינו מצות  -שזמן הכנתן הוא קצר יותר ,כי
לא היה להם זמן לחכות שהבצק יתפח.
אילו שני סוגי מצות אנו מכירים? מצות עגולות ,ומצות מרובעות.
ההבדל ביניהן הוא שמצות מרובעות נעשות במכונה ,בבית חרושת ,ומצות עגולות – נעשות ביד
ונאפות בתנור.
איך מכינים את המצות העגולות?
לתלמידים יוצגו חמש תמונות ,ויהיה עליהם לסדר את התמונות לפי סדר הכנת המצות )אביזר .(3
הסדר:
 .1הכנת הבצק  -מקמח ומים בלבד) .אם נראה שמתאים ,אפשר להסביר שלוקחים "מים
שלנו" = מים ששאבו אותם בלילה שלפני הכנת המצות ,כדי שהם יהיו יותר קרים ,כי מים
חמים יכולים לגרום לכך שהבצק יהיה חמץ .המים נקראים "מים שלנו" כי הם "לנו" =
"ישנו" כל הלילה בחוץ(.
 .2רידוד הבצק = יצירת עיגולים דקים כמה שיותר בעזרת מערוך.

 .3ניקוב הבצק = ניקוב חורים קטנים בבצק כדי שהמצה לא תתנפח ותתפח.
 .4אפיית המצה = הכנסת המצה לתנור החם ,והוצאתה מהתנור תוך זמן קצר )כדי שלא
תישרף(.
 .5מצה מוכנה
התמונות ייתלו על הלוח לפי הסדר ,ותינתן לכל התלמידים שהשתתפו יפה מדבקה אחרונה
בדרכון .כעת אפשר כבר לצאת ממצרים...
הפעלה מס'  - 6יציאת מצרים כיום  10 /דקות  /מליאה
המורה תקריא מההגדה את דברי המשנה "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא
יצא ממצרים) ".למורה :אמירה זו מבטאת את ההזדהות שחייב להרגיש כל יהודי בכל הדורות עם
ראשית אומתו .אולם בהפעלה זו מודגש מסר נוסף(.
יציאת מצרים הלוא התרחשה מזמן ,לפני אלפי שנים .כיצד אם כן אפשר היום לצאת "כאילו"
ממצרים? מדוע חשוב שאדם ירגיש כאילו הוא יצא ממצרים ,ואיזו משמעות יש לזה?
על פי ההשקפה היהודית ,באירועי החגים ,שאכן התרחשו מזמן ,קיימים רעיונות משמעותיים גם
להווה.
אם כן ,איך היום ניתן לצאת ממצרים? חז"ל מסבירים שמצרים היא סמל למקום שרע להיות בו.
גם אנחנו לפעמים נמצאים במקומות שרע להיות בהם .מקומות שמפריעים לנו להיות טובים
יותר .לדוגמה :לעיתים אנו לא שומעים ,חלילה ,להורים או למורים .אנו צריכים להתגבר על
רצונות אלו ,לצאת מזה ,ולעשות או לדבר רק דברים טובים .וזוהי יציאת מצרים שלנו.
המורה תלמד את דברי המשנה במנגינת "אחינו הנהג ."...המורה תשיר כמה מילים ,והתלמידים
יחזרו אחריה.
המורה :בכל דור ודור

התלמידים :בכל דור ודור

המורה :חייב אדם

התלמידים :חייב אדם

המורה :לראות את עצמו

התלמידים :לראות את עצמו

המורה :כאילו הוא

התלמידים :יצא ממצרים!

המורה תפנה את תשומת לב התלמידים שמילים אלו כתובות בצד האחורי של הדרכון.
הפעלה מס'  – 7חזרה  10 /דקות  /מליאה
המורה תערוך חזרה על הנלמד בשיעור הקודם ,על פי שאלות שהתשובות שלהן לפי סדר הא'-ב':
א אח של משה רבנו )אהרון(
ב .שתי מכות מתוך העשר )ברד ובכורות( ושם בת פרעה )בתיה(
ג .בני ישראל לא נמצאים בארצם .הם נמצאים ב___) .גלות( וכשיוצאים משם ,זוהי _____.
)גאולה(
אם התלמידים לא מוצאים בעצמם את המילים המבוקשות  -המורה תגיד להם אותן ,ותסביר.
ד .שתי מכות מתוך העשר )דם ,דבר(
ה .כינוי לה' באות אחת )ה'(

ח .המכה התשיעית )חושך(
ט .שם החומר שהשתמשו בו במצרים לבניית בתים )טיט(
י .מה קרה בפסח? )יציאת מצרים( ,שם אמו של משה )יוכבד( ,שם הנהר של מצרים )יאור(
כ .המכה השלישית )כינים(
ל .עם ישראל ִה ְרבָּ ה ______ )להתפלל(
מ .שם הארץ שבה בני ישראל היו )מצרים( ,שם הגואל של בני ישראל )משה( ,ושם אחותו )מרים(
נ .שם נוסף לנהר של מצרים )נילוס(
ס .שם הים שבני ישראל עברו בו )סוף(
ע .המצרים העבידו את ישראל ב_______) .עבודת פרך(
פ .שם מלך מצרים הרשע )פרעה( ושם החג )פסח(
צ .המכה השנייה )צפרדע(
ק .בני ישראל עברו בתוך הים במקום יבש) .קריעת ים סוף(
ר .בני ישראל הרגישו מאד ____ במצרים) .רע(
ש .המכה השישית )שחין(
ת .יוכבד הכניסה את בנה התינוק לתוך _____) .תיבה(
 הכנה ואביזרים:

 .1מדבקות עגולות להדבקה בדרכוני התלמידים
 .2תקליטור עם השיר של ארבע הקושיות
 5 .3תמונות:
א .הכנת הבצק למצות מקמח ומים )לישה(
ב .רידוד הבצק בעזרת מערוך לעיגול דק
ג .ניקוב הבצק בחורים קטנטנים בעזרת מחורר מיוחד למצות
ד .הכנסת המצה לתוך תנור המשמש לאפיית מצות
ה .ציור של מצה מוכנה
 .4חוברת נספחים
 .5חוברת עבודה

יחידה  - 28מרים המנהיגה נותנת תקווה
המטרות:
א .הכרת סיפור חייה של מרים אחות משה;
ב .הפנמת הערכים הנלמדים מדמותה של מרים :לקיחת אחריות וראיה אופטימית.
פתיחה  -דמותה של מרים  8 /דקות  /מליאה
"חיים" מסתובב בכיתה עם ההגה ביד ,התלמידים שרים ,והוא נעמד על יד התמרור )אביזר .(1
בתמרור נראית ילדה המסתתרת בין קני סוף ,ומביטה אל נהר" .חיים" יספר מה הוא רואה .המורה
תשאל :מי יודע מי היא הילדה? למה היא מסתתרת? מהו הנהר? במידה ותלמיד ידע את השם
מרים ,המורה תאשר את תשובתו ,ותגיד שהיום נלמד על מרים מהתנ"ך.
ואם אף תלמיד אחד לא ידע את השם ,המורה תכתוב על הלוח :מרים – אחות משה.
למה היא מסתתרת? מהו הנהר? היכן? התלמידים יעלו רעיונות ותשובות אפשריות .המורה תזמין
את התלמידים ללמוד על דמות מאד מיוחדת מתקופת התנ"ך.
הפעלה מס'  - 1קורות חייה של מרים  30 /דקות  /מליאה
כל תלמיד יקבל פיסת נייר ,ועליה כתובה מילה או שתיים )אביזר .(2
המורה תשאל בכל תור שאלה ,ומי שיש בידו תשובה המתאימה לשאלה ,ויתכן שהיא נכונה -
מוזמן לעמוד על יד הלוח .בכל שלב צריכים לעמוד על יד הלוח שלושה תלמידים .כעת הכיתה
נשאלת לאיזה תלמיד לפי דעתה התשובה הנכונה לשאלה .באמצעות הצבעה בין כל התלמידים
יולחט איזו מתוך שלוש התשובות היא הנכונה.
תלמיד שבחר בתשובה הנכונה -יקבל מדבקה של חיים.
בין כל שלב לשלב ,המורה תספר בכמה משפטים פרטים על מרים ,הקשורים לנושא עליו נשאלו.
יש להיזהר שלא להזכיר פרטים שעליהם יישאלו בשאלות הבאות.
השאלות:
 .1באיזה ארץ נולדה מרים?
התשובות שצריכות להגיע אל הלוח :ישראל ,מצרים ,רוסיה
התשובה הנכונה :מצרים.
הפרטים שהמורה תספר :מרים נולדה להוריה היהודים שגרו במצרים .כל עם ישראל גר אז
במצרים ,וזאת בגלל שהיה רעב בארץ ישראל ,ולא היה מה לאכול ,אבל במצרים היה אוכל ,בזכות
יוסף שיעץ למלך מצרים עצות טובות ,ולכן היהודים ירדו למצרים ,וגרו שם .ושם נולדה מרים.
 .2מי היה המלך של מצרים?
התשובות  :דוד המלך ,שמשון הגיבור ,המלך פרעה
התשובה הנכונה :המלך פרעה
הפרטים שהמורה תספר :בהתחלה פרעה כיבד את היהודים בזכות יוסף ,אבל אחרי שיוסף מת -
פרעה והחכמים שלו פחדו שהיהודים ישתלטו על מצרים )דבר לא נכון כלל וכלל( ,והתחילו לגזור
גזרות על היהודים כדי להמית אותם .בין הגזרות הייתה הגזרה שפרעה דרש מהמיילדות העבריות
להמית את התינוקות הבנים שנולדים  -מיד לאחר הלידה.
 .3מהו השם של אמא של מרים?
התשובות שצריכות להגיע אל הלוח :יוכבד ,שרה ,רחל.
התשובה הנכונה :יוכבד
הפרטים הנוספים :המדרש מספר שיוכבד הייתה אחת מהמיילדות העבריות שמהן פרעה ביקש
להרוג את התינוקות .לפי המדרש ,גם מרים עזרה לאמא שלה לטפל בתינוקות שנולדו .יוכבד
ומרים אף פעם לא המיתו תינוקות ,והן לא פחדו מפרעה הרשע.
 .4מהם שמות שני האחים של מרים?
התשובות :אברהם ויצחק ,יעקב ועשו ,משה ואהרון.
התשובה הנכונה :משה ואהרון

בשלב זה אין פרטים נוספים.
 .5מי היה יותר גדול בגיל :משה או אהרון?
התשובות :אהרון גדול ממשה ,משה גדול מאהרון ,משה ואהרון תאומים.
התשובה הנכונה :אהרון גדול ממשה.
פרטים נוספים :לעמרם וליוכבד נולדו שלושה ילדים :לבכורה קראו מרים ,אחרי  3שנים נולד בן
שקראו לו אהרון ,ואחרי  3שנים נוספות נולד משה.
בת כמה היתה מרים כשנולד משה? התלמידים יְ חַ ְשבוּ בעזרת המורה :בת  6שנים.
התלמידים יפנו אל התמרור ,או אל חוברת העבודה )גם שם מופיע האיור( ,והמורה תספר בקיצור
את מה שרואים בתמונה ,איך שמרים שמרה על אחיה הקטן ,כשאמם שמה אותו בתוך תיבה
ביאור.
מה הרגישה מרים כששמרה על אחיה? מה יכול היה לקרות למרים? מה עשתה מרים כאשר שמעה
שבתיה מחפשת מינקת למשה?
מה הדבר מוכיח על אשיותה של מרים? אומץ לב ,מסירות ,אחריות וכו'.
מה קרה אחר כך? התלמידים ילמדו על כך בשיעור הראשון על חג הפסח.
 .6איך יודעים שביציאת מצרים מרים האמינה בכל ליבה שישראל ינצלו ,ושהמצרים יקבלו את
עונשם?
התשובות :מרים רקדה ,מרים הכינה תופים ,מרים שרה
התשובה הנכונה :מרים הכינה תופים.
פרטים נוספים :ביציאת מצרים ,כאשר פרעה וחילו רודפים אחרי בני ישראל ,מרים מאמינה שבני
ישראל יצליחו לצאת ולהיגאל ,ונושאת איתה לדרך תופים כדי שיוכלו לרקוד לנגינתם לאחר
הניצחון .עד היום יש סוג של תוף שנקרא על שמה" :תוף מרים".
מה לומדים מכך על האשיות של מרים? בעלת אמונה חזקה ,מקווה לטוב )אופטימית(.
הפעלה מס'  - 2הרכבת פאזל – דמותה של מרים  12 /דקות  /יחידני
התלמידים יגזרו את חלקי הפאזל מחוברת הנספחים עמ'  ,17יצרפו את החלקים וידביקו אותם
בחוברת העבודה עמ' .45
הפעלה מס'  - 3קישוט תוף מרים  30 /דקות  /יחידני
כל תלמיד יקבל תוף מרים קטן )אביזר  (3וידביק עליו את המדבקה מחוברת הנספחים עמ' .29
התלמיד יקשט את התוף במדבקות נוספות מחוברת הנספחים וכן בניירות קרפ.
הפעלה מס'  – 4סיום  10 /דקות  /מליאה
התלמידים יאזינו לפרטים נוספים על מרים מפי המורה:
 במשך כל השנים שבני ישראל הלכו במדבר ) 40שנה( ,היו להם מים מבאר מיוחדת ,ש"הלכה"
איתם ממקום למקום .חכמינו מספרים שהבאר הייתה להם בזכות מרים הטובה .ברגע
שמרים נפטרה ,הבאר הסתלקה ,ופתאום לא היו מים לעם) .היהודים התלוננו על כך למשה
ואהרון ,ואז ה' אמר למשה לדבר אל סלע -ומהסלע יצאו מים(.
המורה יכולה לקרוא את הפסוקים מחומש במדבר ,פרשת חוקת פרק כ' ,מפסוק א' עד י"ב
)ולפרש במידת האפשר(.
 סיפור נוסף שהיה עם מרים :פעם אחת ,כשהלכו בני ישראל במדבר ,דיברה מרים על משה
אחיה ,ואמרה לאהרון ,שמשה כל הזמן דואג לעם ישראל ולא נמצא עם משפחתו .דבריה
נשמעו כתלונה על משה .לאחר זמן חלתה מרים ....ולבסוף היא נרפאה .ממקרה זה אנו
לומדים כמה צריך להיזהר מלדבר דברים לא טובים על חברינו.
הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :מרים עומדת בין קני סוף ,על גדות ים סוף ,מביטה אל הים.
 .2פיסות נייר שעליהן כתובים הדברים הבאים:
רוּסיָהָ ,דּוִ ד הַ מֶּ ֶל ִ ,שׁ ְמשׁוֹן הַ גִּ בּוֹר ,הַ מֶּ ֶל פַּ ְרעֹה ,י ֹו ֶכבֶ דָ ,שׂ ָרהָ ,רחֵ ל ,אַבְ ָרהָ ם
ְ
יִ ְשׂ ָראֵ לִ ,מ ְצ ַריִ ם,
וְ יִ ְצחָ קַ ,י ֲעקֹב וְ עֵ ָשׂו ,מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן ,אַהֲ רֹן גָּדוֹל ִממּ ֶֹשׁה ,מ ֶֹשׁה גָּדוֹל מֵ אַהֲ רֹן ,מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן ְתּאו ִֹמים,
ִמ ְריָם ָר ְק ָדהִ ,מ ְריָם הֵ כִ ינָה תֻּ פִּ יםִ ,מ ְריָם ָשׁ ָרה
 .3אביזרים ליצירה :תופי מרים קטנים ,ניירות קרפ לקישוט התופים

יחידה 29

רבי עקיבא מוכיח שאפשר להצליח

 המטרות:
א .הכרת סיפור חייו של רבי עקיבא;
ב .טיפוח הרעיון שיגיעה מביאה בדרך כלל להצלחות ,לאור סיפור חייו של רבי עקיבא.
פתיחה  10 /דקות  /מליאה
"חיים" יוצא למסע ,התלמידים שרים" :אנו כאן כבר מוכנים ,"...ו"חיים" נעצר על יד התמרור
)אביזר  .(1בתמרור נראה אדם מבוגר הלומד קריאה בחברת תלמידים קטנים.
המורה שואלת :מי זה?
אם ישנו תלמיד היודע שמדובר ברבי עקיבא – המורה תחזור על תשובתו ,ותגיד :בתחנה שלנו אנו
נלמד על רבי עקיבא.
במידה ואין מי שיודע במי המדובר )וככל הנראה כך יהיה( ,המורה תביא ל"חיים" חמישה כרטיסי
אותיות :א ,ק ,י ,ע ,ב )אביזר " .(2חיים" יקריא את האותיות .המורה תכתוב על הלוח מספרים מ-
 1עד  ,5כדי להניח עליהם את האותיות בסדר הנכון ,ולגלות את שם האיש.
על התלמידים יהיה לגלות את שם האדם המצויר על ידי שינוי סדר האותיות .כיצד? מאחורי כל
כרטיס רשומה ספרה קטנה ,מ 1-עד " .5חיים" מראה לכיתה אות ,והמורה מבקשת מהתלמידים
להרים מספר אצבעות כלשהו ,התואם את הספרה הכתובה מאחורי הכרטיס )התלמידים ינחשו
כמה אצבעות עליהם להרים(" .חיים" יבחר בתלמיד המרים את מספר האצבעות הנכון ,והמורה
תתלה את האות על המספר המתאים .מקבלים את השם :עקיבא.
ויוסבר :היום נלמד על דמות מיוחדת מאד בעם ישראל :רבי עקיבא.
הפעלה מס'  – 1קורות חייו של רבי עקיבא  20 /דקות  /מליאה ,קבוצתי
חלק א' :הסיפור  /מליאה
המורה תספר את קורות חייו של רבי עקיבא כפי שמופיע להלן בכרזה ובתוספת פרטים ,כגון:
עקיבא היה בן ארבעים כשהתחתן עם רחל ,ועד אז לא למד דבר .כשחזר לביתו מלימודיו ,באה
לקראתו רחל .התלמידים לא ידעו שזו אשתו ולא הבינו מה היא רוצה ,אבל רבי עקיבא אמר
להם" :דעו לכם שכל התורה שאני יודע וכל התורה שלימדתי אתכם – הכול בזכותה!"
על הלוח תתלה כרזה ועליה הסיפור בקצרה כשחסרות בו מילים )אביזר  ,3נספח .(1
חלק ב' :השלמת סיפור באמצעות כרטיסי מילים  /קבוצתי
הכיתה תתחלק לשתי קבוצות .כל קבוצה תקבל חבילת כרטיסים )אביזר  ,(4על כל כרטיס כתובה
מילה .המילים שבידי התלמידים משלימות סיפור )שתי הקבוצות מקבלות את אותן המילים(.
המורה תיתן לקבוצות  3דקות כדי לנסות ולמצוא את סדר המילים ,ותדגיש שעליהם לדבר
ביניהם בשקט מוחלט ,כדי שהקבוצה השנייה לא תשמע .המורה תסביר את המושג" :רעב ככלב"
לפני שמתחילים בהשלמת המילים ,כדי שהתלמידים יבינו את התוכן") .רעב ככלב" פירושו :אדם
מאד מאד רעב שאין לו מה לאכול ,כמו כלב שאין לו בעלים ומסתובב רעב(.
המורה תסביר שהקבוצה אשר לה יישארו פחות כרטיסים מאשר לחברתה  -היא המנצחת.

המורה תקריא את הסיפור ,ותעצור במקום שבו חסרה מילה .כשהמורה עוצרת ,התלמידים שיש
בידם המילה החסרה ,צריכים לקרוא בקול את המילה .המורה תיקח את כרטיס המילה
מהתלמיד שקרא ראשון את המילה ,ותתלה אותו במקום המתאים .אם שני תלמידים קראו ביחד
 המורה לוקחת משניהם ,ותולה את אחת המילים.יש לשים לב היטב למה שהתלמידים מקריאים ,יתכן מאד שתלמידים יקראו מילה לא נכונה.
בנוסף ,יש לשים לב מי קרא ראשון.
כאמור ,הקבוצה שנשארת בסוף עם פחות כרטיסי מילים מחברתה  -היא המנצחת.
לחילופין ,המורה שבכיתתה אי אפשר לנהל משחק בקבוצות ,בגלל מספר התלמידים או אופיים,
יכולה לחלק כרטיס לכל זוג תלמידים ולבקש מכולם לעקוב ולהושיט את הכרטיס הנכון בזמן
הנכון.
הפעלה מס'  – 2מה גרם לעקיבא להצליח בלימודו?  20 /דקות  /מליאה
המורה :מי מבין התלמידים רוצה לנסות ולהיות רבי עקיבא ,ולומר לנו כמה דברים )להתראיין(?
המורה תבחר תלמיד בעל ביטחון עצמי היודע לקרוא היטב ,ותלביש אותו בתחפושת של עקיבא
)אביזר .(5
במשך השיעור" ,עקיבא" יושב בכיסא של המורה.
הכיתה תפנה אל עקיבא בשירה )במנגינת רכבת נוסעת לתל-אביב מהר:(...
עקיבא ,עקיבא ,אתה כל כך חכם,
עקיבא ,עקיבא  -לַמֵ ד אותנו גם!
הכיתה תשיר מספר פעמים ,וכעת על "עקיבא" לענות איך הצליח בגיל מבוגר ללמוד כל כך הרבה.
"עקיבא" יענה כמיטב יכולתו .המורה תחמיא לו ותאמר  :אנחנו נעזור לך ונוסיף עוד על תשובתך,
וממך נלמד שלא צריך אף פעם להתייאש.
המורה תאמר ל"עקיבא" בשקט שעל כל מה שתספר ,הוא יסכים ויגיד שדבריה נכונים .וכך היא
תסביר :כשעקיבא היה כבר גדול ועוד טרם התחיל ללמוד ,הוא הרגיש שהראש שלו הוא כמו אבן.
כמו שהאבן חזקה ואטומה ,כך המוח-הראש שלו חזק ואטום ,ואין לו אפשרות לקלוט שום דבר.
ואז קרה דבר מעניין :עקיבא עבר פעם על יד אבן גדולה וחזקה ,וראה שיש בה חור .החור היה
גדול ונראה שנוצר במשך הזמן באבן .ומי עשה את החור באבן? )המורה תאפשר לתלמידים לנסות
ולענות (.התשובה היא :טיפות של מים שירדו כל הזמן על גבי האבן גרמו לשחיקת האבן ,ובסופו
של דבר יצרו את החור.
מה למד מכך עקיבא?
המורה תיתן ל"עקיבא" דף )אביזר  ,(6ויהיה עליו לעמוד ולהקריא בקול:
כְּ מ ֹו ֶשׁהַ מַּ יִ ם ִה ְצלִ יחוּ לִ ְשׁחוֹק אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ,כָּ הַ מֹּחַ ֶשׁלִּ י יוּכַל לִ ְקלוֹט אֶ ת מָ ה ֶשׁאֶ לְ מַ ד!
התלמידים יפנו לחוברת העבודה עמ'  .47על התלמידים יהיה להדביק את הדבקיות בצבע תכלת
וכחול )מחוברת הנספחים( מראש הדף ועד לאבן כטיפות מים שמטפטפות על גבי האבן .הטיפות
יצרו חור באבן )חלקה הראשון של המשימה(.
המורה תכתוב על הלוח את מה ש"עקיבא" הקריא בקול ,והתלמידים ידביקו את האימרה על הדף
לפי הסדר  -מתוך חוברת הנספחים )חלקה השני של המשימה(.

המורה תסביר שנית את האימרה :כְּ מ ֹו ֶשׁהַ מַּ יִ ם ִה ְצלִ יחוּ לִ ְשׁחוֹק אֶ ת הָ אֶ בֶ ןָ ,כּ הַ מֹּחַ ֶשׁלִּ י יוּכַ ל
לִ ְקלוֹט אֶ ת מָ ה ֶשׁאֶ לְ מַ ד! ותחזור היטב על המסר :אסור להתייאש אף פעם .גם אם קשה ללמוד
דבר מה ,אם נחזור עוד פעם ועוד פעם ,כמו הטיפות שהמשיכו לטפטף בלי הפסקה ,בסוף נצליח
לקלוט!
הפעלה מס'  – 3חשיבות אהבת החבר בעיני רבי עקיבא  30 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א' :מורשתו של רבי עקיבא  /מליאה
המורה :סיפרנו על רבי עקיבא ועל כך שהיו לו הרבה מאד תלמידים .כל תלמידיו של רבי עקיבא
למדו היטב ,אבל הייתה להם בעיה :כל אחד מהם הרגיש שבזכות חוכמתו הָ ַרבָּ ה  -צריכים כולם
לכבד אותו .בעקבות כך ,כשעברו תלמידיו אחד ליד השני – הם לא בירכו לשלום זה את זה.
המורה תדגים :נראה מה עשו כשנפגשו שניים מתלמידיו של רבי עקיבא .יוזמנו שני תלמידים :כל
אחד מהם יעמוד בצד אחר של הכיתה ,ויהיה עליהם ללכת זה לקראת זה .כל התלמידים יביטו
בהם ,ויזהו מה הם עושים כשנפגשים.
האם הם אמרו "שלום" זה לזה?
מי אמר קודם מבין שני התלמידים?
ויוסבר :כל אחד מהתלמידים של רבי עקיבא חיכה שחברו יקדים לו שלום )יגיד לו "שלום"
ראשון( ,וזאת מכיוון שהיה בטוח שמאחר והוא יותר מלומד – החבר צריך לכבד אותו! – מה
דעתכם על התנהגות כזאת?
רבי עקיבא לימד את תלמידיו שאהבת החברים היא כלל גדול .על אדם לאהוב את חברו לפחות
כמו שהוא אוהב את עצמו .וכך אמר רבי עקיבא" :ואהבת לרעך )=חברך( כמוך  -זה כלל גדול
בתורה" .הכיתה תאזין לתקליטור עם השיר "אמר רבי עקיבא" )אביזר .(7
המורה תוסיף :לפי המסורת יש להתאמץ במיוחד בימים אלו להרבות בשלום ובאחוה.
חלק ב' :יצירה – ידיים /מליאה ,יחידני
תיערך שיחה בכיתה אודות יכולתן של הידיים לחבק ולהכות  -יש תנועות ידיים נעימות ומשמחות
ויש כאלה מאיימות ומפחידות.
בהמשך תגובש רשימה ,בהשתתפות התלמידים ,של משפטים עם הפכים כגון:
ידיים יכולות לבנות וידיים יכולות להרוס.
ידיים יכולות לחבק וידיים יכולות להכות.
בחוברת הנספחים עמ'  ,18כל תלמיד יצייר את שתי ידיו )באופן הבא :התלמיד יניח את יד ימין על
הבריסטול ויעבור מסביבה בידו השנייה בעזרת עיפרון ,וכן ביד שמאל( .אחר כך יעתיק מהלוח
ויכתוב בתוך הידיים את אחד המשפטים הבאים ,ויחתום בשמו:
 וְ אָהַ בְ ָתּ לְ ֵר ֲע כָּמ ֹו  -אֲ נִי רוֹצֶ ה לִ ְחיוֹת בְּ ָשׁלוֹם.
 וְ אָהַ בְ ָתּ לְ ֵר ֲע כָּמ ֹו  -אֲ נִי אוֹהֵ ב אֶ ת ָכּל בְּ נֵי כִּ ָתּ ִתי.
 וְ אָהַ בְ ָתּ לְ ֵר ֲע כָּמ ֹו  -אֶ ְתאַ מֵּ ץ לְ הַ ְרבּוֹת בְּ שָׁ לוֹם וּבְ אַחֲ וָ ה.
 וְ אָהַ בְ ָתּ לְ ֵר ֲע כָּמ ֹו  -א יִ ְהיוּ ְמ ִריבוֹת בַּ כִּ ָתּה.
 וְ אָהַ בְ ָתּ לְ ֵר ֲע כָּמ ֹו  -אַ גִּ יד ָשׁלוֹם יָפֶ ה לְ ָכל אֶ חָ ד.

התלמידים יקשטו את הידיים )במידה שהזמן יאפשר זאת( ,יגזרו את הידיים מתוך הבריסטול,
והמורה תתלה את ציורי הידיים בכיתה כקישוט קיר ,כאשר כל יד מחוברת לחברתה .אם אפשר,
כדאי לתלות את הידיים בעיגול )כאילו כולן מחוברות זו לזו( אך הדבר תלוי במקום שישנו בכיתה
לצורך כך.
הפעלה מס'  - 4סיום  10 /דקות  /יחידני
התלמידים יציירו ציור הקשור לתוכן הנלמד בשיעור ,לקרון הכיתתי.
 הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :אדם מבוגר יושב בחברת תלמידים קטנים ולומד איתם לקרוא.
 5 .2כרטיסי אותיות .מאחורי כל כרטיס של אות כתובה ספרה קטנה:
ע 1-ק 2-י 3-ב 4-א5-
 .3כרזה :סיפור על רבי עקיבא
 .4שתי קבוצות של כרטיסי מיליםַ :כּלְ בָּ א ָשׂבוּעַ  ,או ְֹר ִחים ,כֶּ לֶבָ ,רחֵ ל ,ע ֲִקיבָ א ,לִ ְקרוֹאִ ,ה ְתחַ ְתּנָה,
תּו ָֹרהַ ,תּלְ ִמ ִידים ְקטַ נִּיםַ ,רב גָּדוֹלָ ,שׂמַ ח
 .5תחפושת רבי עקיבא :מפת ניילון חד פעמית בצבע לבן לעטוף בו את הגוף.
 .6אמרה :כְּ מ ֹו ֶשׁהַ מַּ יִ ם ִה ְצלִ יחוּ לִ ְשׁחוֹק אֶ ת הָ אֶ בֶ ןָ ,כּ הַ מֹּחַ ֶשׁלִּ י יוּכַ ל לִ ְקלוֹט אֶ ת מָ ה ֶשׁאֶ לְ מַ ד!
 .7תקליטור עם השיר אמר רבי עקיבא
 .8חוברת עבודה
 .9חוברת נספחים
נספחים
נספח  - 1סיפור
וּשׁמ ֹו ______ ________.
הוּדי עָ ִשׁיר ְ
לִ פְ נֵי הַ ְרבֵּ ה ָשׁנִים חַ י יְ ִ
ָק ְראוּ ל ֹו כָּ ֵכּיוָ ן ֶשׁ ִהכְ נִיס הַ ְרבֵּ ה _________ ,וְ נָתַ ן לָהֶ ם לֶאֱ כֹל.
ִמי ֶשׁנִּכְ נַס אֵ לָיו ָרעֵ ב כְּ מ ֹו __________  -יָצָ א ָשׂבֵ עַ .
לְ ַכלְ בָּ א ָשׂבוּעַ הָ יְ תָ ה בַּ תְ .שׁמָ הּ הָ יָה ________.
לְ ַכלְ בָּ א ָשׂבוּעַ הָ יָה רוֹעֵ ה צֹאןְ .שׁמ ֹו הָ יָה__________.
הוּדי פָּ שׁוּט .הוּא א י ַָדע __________ ,אֲ בָ ל ָרחֵ ל ָראֲ תָ ה
ע ֲִקיבָ א הָ יָה יְ ִ
אָדם טוֹב וְ ָר ְצתָ ה לְ ִה ְתחַ ֵתּן ִאתּוֹ.
ֶשׁהוּא ָ
כַּ לְ בָּ א ָשׂבוּעַ ָכּעַ ס ,אֲ בָ ל ָרחֵ ל ________ עִ ם ע ֲִקיבָ א.
ָרחֵ ל ָשׁלְ חָ ה אוֹת ֹו לִ לְ מֹד ________ .בַּ הַ ְתחָ לָה לָמַ ד לִ ְקרֹא
עִ ם ________ ________.
וּכְ ֶשׁיּ ַָדע לִ ְקרֹא ,לָמַ ד הַ ְרבֵּ ה תּו ָֹרה ,וְ נ ְִהיָה _______ _________.
כַּ לְ בָּ א ָשׂבוּעַ כְּ בָ ר א ָכּעַ ס .הוּא _______ ֶשׁבִּ תּ ֹו ִה ְתחַ ְתּנָה עִ ם ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א.

יחידה 30
ל"ג בעומר בא  -הדליקו מדורה

 המטרה:
הכרת מהות יום ל"ג בעומר
פתיחה  15 /דקות  /מליאה
"חיים" מסתובב עם ההגה והכובע ,התלמידים שרים "אנו כאן כבר  "...ו"חיים" נעצר על יד
האיור )אביזר  .(1הוא מסביר לכולם שהגיעו לתחנת ל"ג בעומר )לפי איור המדורה(.
המורה תשאל :מה ידוע לכם על ל"ג בעומר? כיצד אתם חוגגים יום זה? מה פירוש המילים 'ל"ג
בעומר'? תשובות התלמידים ייכתבו על הלוח.
המורה תשאל :איך נקראים ימים אלו ,שבין חג הפסח לחג השבועות?
כדי לעזור לתלמידים במקצת ,המורה תכתוב על הלוח" :ס_ _ _ _ _ _ _ _ ר" .התלמידים
יצטרכו לנחש אילו אותיות חסרות .כל אות שינחשו נכון  -תיכתב במקום המתאים .אות שנאמרה
והיא לא נמצאת במילים  -תיכתב בצד ,כדי שלא יחזרו לאומרה .אם המשימה קשה מדי
והתלמידים כלל לא יודעים על מה מדובר ,המורה תמלא את האותיות של המילה הראשונה:
ספירת ,והתלמידים ימצאו רק את האותיות של המילה השנייה.
התשובה הנכונה :אנו נמצאים בימי ספירת העומר.
מהו עומר? המורה תראה לתלמידים שלושה איורים ,ותבקש למצוא את התשובה הנכונה,
המתאימה לימים שאנו נמצאים בהם ,מבין שלושת האיורים )אביזר .(2
באיורים :א .תלמיד שעל כובעו כתוב "שמי עומר"; ב .פה פתוח ,מדבר )אומר(; ג .חבילת שיבולים
שנקצרו.
בתקופה זו קוצרים את התבואה החדשה שצומחת בשדות .על כן ,הימים שבין פסח לשבועות
נקראים ימי ספירת העומר.
המורה תשאל :מי זוכר כמה ימים סופרים בין פסח לשבועות? התשובה היא 50 :ימים) .ליתר
דיוק :סופרים  49ימים ,והיום ה 50-הוא חג השבועות(.
ויסוכם :ל"ג בעומר הוא היום ה 33-בעומר .חלק מהתלמידים ידעו לעשות את החשבון הבא:
ל'= ,30ג'= .30+3=33 3המורה תכתוב את החישוב הזה על הלוח.
שאלת אתגר :כמה ימים ישנם בין ל"ג בעומר וחג השבועות? )מ 33-ועד  17 = 50ימים(.
מה קרה בל"ג בעומר ,שאותו אנו מציינים? על כך נלמד היום.
הפעלה מס'  - 1מה חוגגים בל"ג בעומר?  30 /דקות  /מליאה ,יחידני
לפי המסורת ,יום זה נקבע ליום מיוחד בשל כמה אירועים שקרו בו .יובהר לתלמידים שבמסגרת
השיעור לא ניתן לספר את כל האירועים ,ועל כן נתמקד באירוע המרכזי שקרה בתאריך זה.
בהפעלה זו המורה תספר על רבי שמעון בר יוחאי .הסיפור ילווה בהפעלה של הדבקת משפטים

והרכבתם לסיפור )משימה  .(1המורה תרחיב את הסיפור בהתבסס על המשפטים שאותם ירכיבו
התלמידים.
ההרכבה תתבצע באופן הבא :המורה תספר את הסיפור בשלבים .בסיום כל שלב יפנו התלמידים
לחוברת הנספחים עמ'  30למצוא משפט מתאים לקטע שאותו שמעו .מי שמוצא את המשפט,
מדביק אותו בשורה נפרדת בחוברת העבודה עמ' .49
בסוף הפעילות יתקבל על הדף סיפור חייו של רבי שמעון ,בקצרה.
מהלך הסיפור:
א .המשפט להדבקה  :רבי שמעון בר יוחאי היה תלמיד של רבי עקיבא.
הסיפור בע"פ :רבי שמעון בר יוחאי חי לפני יותר מ  2000שנה .הוא היה מגדולי תלמידיו של רבי
עקיבא .הרומאים ,אשר שלטו בארץ ישראל באותה תקופה ,לא הרשו ללמוד וללמד תורה .הם
אסרו את רבי עקיבא בבית האסורים בגלל שעשה זאת .גם כשהיה בבית האסורים ,תלמידו ,רבי
שמעון ,הגיע לבקר אותו ,ושם המשיך ללמוד תורה מפיו ,על אף שאילו היו נתפסים כשהם
לומדים תורה ,הם בוודאי היו נענשים על כך קשות.
התלמידים ידביקו בחוברת את המשפט הראשון.
ב .המשפט להדבקה :הרומאים רצו להרוג את רבי שמעון.
הסיפור בע"פ :כמה שנים לאחר שמת רבי עקיבא ,הרומאים רצו לתפוס גם את רבי שמעון ולהרוג
אותו .היו אנשים ששמעו על כך שהרומאים רוצים לתפוס את רבי שמעון ,והם הודיעו לו על כך.
רבי שמעון עזב את ביתו ביחד עם בנו רבי אלעזר ,נכנס לבית הכנסת ולא יצא משם כמה ימים.
כל יום ,אשתו של רבי שמעון הביאה לבעלה ולבנה אוכל לבית הכנסת .אבל כשרבי שמעון שמע
שהרומאים לא מפסיקים לחפש אותו ,הוא ידע שיעקבו אחר אשתו וכך יש סיכון שיגלו אותו ,או
שיאסרו את אשתו בכדי שתגלה היכן הוא נמצא .ועל כן מה עשה?
התלמידים ידביקו בחוברת את המשפט השני.
ג .המשפט להדבקה :רבי שמעון ובנו אלעזר התחבאו במערה.
הסיפור בע"פ :באמצע הלילה יצאו רבי שמעון ובנו אלעזר מבית הכנסת ,הלכו אל מחוץ לעיר )היה
זה בגליל ,על יד העיר פקיעין( ומצאו מערה מתאימה כדי להתחבא בה .ומה הם עשו כל הזמן
במערה?
התלמידים ידביקו בחוברת את המשפט השלישי.
ד .המשפט להדבקה :במערה הם למדו תורה ,אכלו חרובים ושתו מים.
הסיפור בע"פ :בנס ,צמח על יד המערה עץ חרובים ,ולידו החל לזרום מעין מים .כך היה להם
מספיק אוכל ושתייה .כל יום במשך כל היום הם למדו תורה ביחד .בתקופה מאוחרת יותר ,רבי
שמעון כתב את מה שלמד עם בנו במערה בספר ה"זוהר".
במערה ,היה לכל אחד מהם רק בגד אחד ,וכדי לשמור עליו שלא יתבלה ,מדי פעם הם פשטו את
בגדיהם ונכנסו לבור שחפרו כדי להתכסות .בגלל ששהו הרבה בתוך החול ,העור שלהם התמלא
בפצעים וסדקים ,אך למרות שהם סבלו הם המשיכו ללמוד .ומתי יצאו מהמערה?
התלמידים ידביקו בחוברת את המשפט הרביעי.
ה .המשפט להדבקה :אחרי שלוש עשרה שנים יצאו רבי שמעון ובנו מהמערה.

לאחר שלוש עשרה שנים בא אליהם אליהו הנביא והודיע להם שהקיסר הרומי מת ,והגזרה נגדם
בטלה .כעת הם יכולים לצאת מהמערה .כשיצאו מהמערה ,שמחו איתם מאד בני משפחתם ,וכל
היהודים .מסופר שהם הלכו לטבריה כדי לרחוץ במרחצאות ,והמים החמים והמיוחדים שם עזרו
לעורם להתרפא.
רבי שמעון היה צדיק גדול .הוא לימד תורה לתלמידים רבים .גם את הסודות שלמד במערה לימד
את תלמידיו הקרובים ביותר .הרבה סיפורים יש אודות רבי שמעון וגדולתו.
ומה הקשר בינו לל"ג בעומר?
התלמידים ידביקו בחוברת את המשפט החמישי.
ו .המשפט להדבקה :רבי שמעון נפטר בל"ג בעומר וקבור במירון.
לפני שנפטר רבי שמעון ,ביום ל"ג בעומר ,אמר לתלמידיו שבכל שנה ביום פטירתו – עליהם
לשמוח .מסופר שכאשר הוא מת ,הקיפו את הבית שלו להבות של אש .קברו אותו במירון ,וכל
שנה בל"ג בעומר חוגגים ומציינים את היום .עד היום ,עיקר החגיגות הוא במירון ,סמוך לקברו.
המורה תתעניין :מי מהתלמידים ביקר במירון? מה ראיתם שם? התלמידים יעלו חוויות .המורה
תראה לתלמידים את תמונת קברו של רבי שמעון במירון ותספר שאנשים רבים פוקדים את קברו.
התלמידים ידביקו בחוברת את המשפט השישי.
התלמידים ,בעזרת המורה ,יקראו את הסיפור שהתקבל.
הפעלה מס'  - 2כיצד חוגגים את יום ל"ג בעומר?  20 /דקות  /קבוצות
התלמידים יתחלקו לשלוש קבוצות .כל קבוצה תקבל פאזל להרכבה )אביזר  .(3על כל קבוצה
להרכיב את הפאזל .אחר כך יהיה על התלמידים להפוך את התמונה שהתקבלה ולגלות מה כתוב
מאחור.
הפאזלים:
א .קבר רבי שמעון בר יוחאי ,מאחור כתובְ :מבַ ְקּ ִרים.
יקים.
ב .אנשים ותלמידים מסביב למדורה ,מאחור כתוב :מַ ְדלִ ִ
ג .קשת וחץ עשויים מענפים ,מאחור כתובְ :מ ַשׂחֲ ִקים.
המורה תסביר מעט על כל תמונה:
א .ישנם יהודים הנוהגים לבקר בקבר רבי שמעון שבמירון ,כיוון שזהו יום פטירתו.
ב .נוהגים להדליק מדורות בליל ל"ג בעומר.
ג .משחקים בחץ וקשת.
הערה למורה :הסיבה למשחק בחץ וקשת לפי הראייה המסורתית היא מפני שבימיו של רבי
שמעון בר יוחאי לא נראתה קשת בענן ,וכן לזכר מלחמות בר כוכבא..
הפעלה מס'  - 3משוב " -מדליקים" מדורה  25 /דקות  /יחידני
התלמידים יתלשו מחוברת הנספחים עמ'  19דף עם שלהבות .על כל שלהבת כתובה מילה .אם
המילה קשורה לל"ג בעומר – על התלמידים לגזור את השלהבת ולהדביקה בחוברת העבודה עמ'
 ,50וליצור מדורה יפה מכל השלהבות .התלמידים יאיירו את עצמם ואת חבריהם מסביב למדורה.

התלמידים שסיימו יוכלו למלא את השעשועון בחוברת העבודה עמ' .51
אם נותר זמן – התלמידים יציירו מדורת ל"ג בעומר לקרון הכיתתי.
 הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :חיים וחברים נוספים יושבים סביב מדורת ל"ג בעומר.
 .2שלושה איורים :א .תלמיד שעל כובעו רשום" :שמי עומר"; ב .פה פתוח כאילו מדבר; ג.
חבילת שיבולים שנקצרו
 .3שלושה פאזלים ,מאחורי כל פאזל רשומה מילה:
א .קבר רבי שמעון בר יוחאי ,מאחור כתובְ :מבַ ְקּ ִרים.
יקים.
ב .אנשים ותלמידים מסביב למדורה ,מאחור כתוב :מַ ְדלִ ִ
ג .קשת וחץ עשויים מענפים ,מאחור כתובְ :מ ַשׂחֲ ִקים.

 .4חוברת נספחים
 .5חוברת עבודה

יחידה 31
חיים בהר סיני  -חג השבועות

 המטרות:
א .הכרת הרקע ההיסטורי לחג;
ב .הכרת מנהגי החג.
פתיחה  5 /דקות  /מליאה
"חיים" ,עם ההגה והכובע ,מגיע לתמרור ורואה את הר סיני – מתן תורה )אביזר .(1
המורה תשאל :מהו המקום שבו נמצא חיים? התשובה :על יד הר סיני .אם "חיים" לא יודע את
שם ההר ,המורה תכתוב את האותיות ס ,י ,נ ,י על הלוח בבלבול ,והתלמידים ימצאו את השם:
הר סיני.
המורה תשאל :מתי נראה לכם כי חיים נמצא על יד הר סיני? התשובה :בחג השבועות.
היכן נמצא הר סיני? התשובה :קרוב לארץ מצרים )המורה תכוון את התלמידים לענות את
התשובות(.
איך הגיע חיים להר סיני? התשובה :הוא יצא ממצרים עם כל משפחתו ועם כל עם ישראל
כשפרעה שלח אותם )זוכרים באיזה חג הזכרנו זאת?  -בפסח(.
כמה זמן לקח להם להגיע להר סיני? התשובה 50 :יום .המורה תסביר 50 :יום הם שבעה שבועות
)ועוד יום אחד( ,ולכן קוראים ַלחַ ג שבועות ,כי הוא מגיע ביום שאחרי שבעה שבועות מיציאת
מצרים .התורה ניתנה ביום החמישים לספירה.
לשם מה הגיע חיים עם כל עם ישראל להר סיני? כדי לקבל את התורה  .בתנ"ך מסופר כיצד ניתנה
התורה ,והיום נלמד על כך.
הפעלה מס'  - 1ריב ההרים  40 /דקות  /מליאה
חלק א' :ריב ההרים – הצגה /מליאה
התורה ניתנה על הר סיני .מדוע דווקא על הר? המורה תשמע תשובות מהתלמידים :אולי כי כך
יהיה לכולם קל לראות את הטקס וכדו' ,המורה תבהיר את ההשקפה המסורתית :התורה היא
דבר חשוב .כמו שהר הוא בולט וגבוה ,גם התורה חשובה ומיוחדת.
ומדוע דווקא על הר סיני? המורה תספר בליווי תלמידים מציגים ,ולפני כן תקדים לתלמידים:
עכשיו יומחז מדרש המספר על ריב ההרים .על מה נראה לכם שההרים רבו?
)הטקסט מעובד לפי הסיפור "התורה וההרים" בספר "שלום לך אורחת" מאת רבקה אליצור(.
המורה תזמין שני תלמידים שיהיו "ציפורים" ,וכן תבחר חמישה תלמידים שיהיו "הרים" .המורה
"תלביש" לכל תלמיד את האביזר המתאים )אביזר .(2
הציפורים מסתובבות בכיתה ומודיעות:
ציץ צויץ ,ציץ צויץ

בשורה ,בשורה!
על אחד ההרים
תינתן התורה.
)התלמידים אומרים זאת כמה פעמים ואחר כך יושבים בצד(.
המורה תזמין את "הר כרמל":
המורה :כרמל ,כרמל ,אתה רוצה שתינתן עליך התורה? הכרמל משיב בחיוב )במילים כרצונו(.
והמורה תשיר )במנגינת" :השפן הקטן"(:
אני כרמל ,רגלי במים,
ראשי מגיע עד שמים.
יפה אני ,ממש מוצלח,
מיוחד כל כך כל כך.
עלי ,רק עלי  -ייתן הא-ל,
התורה  -לעמו ישראל.

"כרמל" עומד על יד הלוח ,ומגיע "הר" נוסף  -הר תבור .גם הוא אומר בלשונו שהוא רוצה
שהתורה תינתן עליו ,והמורה תשיר ) )במנגינת " :דוד מלך ישראל"(:
אני תבור ,ההר הרם,
עלי תינתן התורה לעם,
רק עלי ,רק עלי,
היפה בהרי העולם.

תבור עומד על יד הלוח גם כן ומגיע "הר חרמון" כנ"ל ,והמורה תשיר )במנגינת" :שם הרי גולן"(:
על ראשי ישכון שלג צח לבן,
מעלי ירחף ישוט ענן,
רק על פסגתי הלבנה והצחורה -
ייתן ה' לעם את התורה.

החרמון עומד על יד ההרים ,ומגיע "הר אררט" .המורה תשיר )במנגינת" :האוטו שלנו גדול
וירוק"(:
אני אררט ,הר מפורסם
יותר מכל ההרים בעולם,

עלי עמדה התיבה
כשהעולם במבול טבע.
המורה :על מי תינתן התורה? כל הר כל כך מיוחד...
רגע ,כמעט ולא ראינו ,יש כאן עוד הר .מי אתה ,הר נמוך?
מגיע "הר סיני" .המורה תשיר )במנגינת" :בואי אמא"(:
ואני הר סיני  -לא פאר לא הדר,
לא עצים ,לא פרחים ,משכני במדבר,
קומתי לא נאה,
לא מראה לא צורה.

המורה :אז על מי תינתן התורה?
ההרים )המורה מסמנת להרים לקרוא בקול(:
רק עלי!
לא ,עלי!
מה פתאום? עלי! עלי! וכדו'
והר סיני אומר:
לא עלי...
המורה תכריז:
ָק ָרא ה' בקול :התורה תינתן  -לא על הר כרמל )הר כרמל מוריד את התלבושת וחוזר למקומו( ,גם
לא על הר תבור )הר תבור חוזר למקומו( ,לא על הר חרמון )הר חרמון חוזר למקומו( ,ולא על הר
אררט )חוזר למקומו( ,התורה תינתן רק על הר ענו  -על הר )כל התלמידים יקראו( :סיני!
יתפתח דיון על המושג 'ענו'  -מי שלא מתפאר ,לא מרגיש את עצמו מעל אחרים ,לא 'משוויץ'.
הציפורים יקומו ויכריזו ברחבי הכיתה:
על הר סיני ,הר ענו ,ייתן ה' התורה לבניו! )כל התלמידים יכולים להצטרף לקריאה(.
המורה :ה' בחר בהר סיני ,ולכבוד מתן תורה "קישט" את ההר בצמחיה יפה.
כעת" ,הר סיני" הופך את "ההר" שעליו ,ומתגלה הר שמח עם צמחים.

חלק ב' :יצירה / :יחידני
החומרים ליצירה )אביזר :(3
חוברת נספחים עמ'  :30 ,21 ,20שישה הרים )הר סיני יופיע פעמיים(
 5מדבקות בועות עם אמירות של ההרים

 5מקלות ארטיק
עיניים זזות ) 12לכל תלמיד(
התלמידים יגזרו את ציורי ההרים מחוברת הנספחים ,ידביקו עליהם את העיניים הזזות ,וידביקו
בהתאמה לכל הר את מדבקת הבועה המתאימה לו .את מקלות הארטיק ידביקו לצידו האחורי
של כל הר.
לגבי הר סיני :מדביקים את שני ההרים האחד מאחורי השני ,ואת מקל הארטיק ביניהם .אח"כ
מדביקים עיניים זזות ואת הכתובית המתאימה במקום המתאים.
לאחר היצירה ,המורה תחזור על הסיפור בקצרה ,והתלמידים ירימו בכל פעם את ההר המתאים.
אם הזמן אינו מאפשר ,המורה תציע לתלמידים לספר את ההצגה לחברים או בבית.
הפעלה מס'  - 2טקס מתן תורה  25 /דקות  /מליאה
על הלוח תתלה כרזה )אביזר מס'  (4הצבועה בחלקה העליון בתכלת )כצבע שמים( ,ובחלקה
התחתון בחום בהיר )כצבע אדמת מדבר( ,וכל תלמיד יקבל חלק כלשהו הקשור למתן תורה.
המורה תספר את סיפור מתן תורה לפי הסדר בדרמטיות ,עד כמה שיכולה ,ובכל שלב יבואו
תלמידים ויוסיפו את חלקם על הבריסטול .בהתבסס על התיאורים בפרשת יתרו ומשפטים )ספר
שמות(.
החלקים :הר סיני ,פרחים ,גדר ,עננים ,ברקים ,משה רבנו ,לוחות הברית ,אנשים.
הפעלה מס'  - 3מנהגי החג – משחק  15 /דקות  /קבוצות
המורה :בחג השבועות נוהגים במנהגים שונים הקשורים למתן תורה.
המורה תשאל :מהם המנהגים המוכרים לכם בחג השבועות? התלמידים ישמיעו את תשובותיהם
ויוזמנו לשחק במשחק שיעזור להם להכיר עוד מנהגים ולהבין את הסיבות למנהגים השונים.
משחק זיכרון "משולש" :על הלוח ייתלו  12כרטיסים הפוכים המסודרים בשלושה טורים )אביזר
.(5טור ראשון :המנהג במילים; טור שני :המנהג בציורים; טור שלישי :סיבת המנהג.
הכיתה תתחלק לשתי קבוצות .כל קבוצה על פי התור תגיד למורה אילו כרטיסים להפוך )לפי
המספרים הרשומים(  -אחד מכל טור .שלושת הכרטיסים צריכים להיות קשורים זה לזה :המנהג
במילים ,המנהג בציור וסיבת המנהג .אם שלושת הכרטיסים לא מתאימים זה לזה ,המורה תתלה
אותם שוב על הלוח ,והתור יעבור לקבוצה הבאה.
המשחק יסתיים כשכל הכרטיסים יהיו בידי התלמידים .הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שבידיה
מספר הכרטיסים הגדול ביותר) .הכרטיסים  -מספר  5בסעיף הכנה ואביזרים (.המורה תחזור על
המנהגים וסיבותיהם )בלי להרחיב את כל התכנים המתאימים(:
 .1אכילת מאכלי חלב  -כי חז"ל ממשילים את התורה לחלב ,כמו שנאמר" :דבש וחלב תחת
לשונך" .כמו שהחלב הוא שתייה חשובה ,במיוחד לתינוק שנולד ,כך התורה היא חשובה.
 .2הליכה לבית הכנסת כדי לשמוע את קריאת עשרת הדברות – כי כך חיים מחדש את סיפור מתן
תורה.
 .3לימוד כל הלילה – ישנם יהודים הלומדים כל הלילה מתוך אהבת התורה שקיבלנו בחג זה.
 .4קישוט בצמחים  -כדי לזכור את הר סיני אשר קושט בצמחים לקראת מתן תורה.
הפעלה מס'  - 4סיום  10 /דקות  /יחידני

עיון בחוברת עבודה:
המורה תשאל :מה רואים בצד ימין מתוך הנלמד בשיעור? התלמידים ישמיעו תשובותיהם.
התלמידים יאירו את מתן תורה ,חוברת עבודה עמ' .53
עבודה בקרון הכיתתי :על כל התלמיד לצייר ציור המתאים לתוכן הנלמד בשיעור.

 הכנה ואביזרים:
 .1איור לתמרור :מתן תורה
 .2פריטים המתאימים להמחזה:
איור כנפיים לשתי ציפורים
איורי הרים ,המורה תקשור בחלקו העליון של כל הר סרט מתנות באופן שאפשר להשחיל מאחורי
צווארו של התלמיד.
 .3חומרים ליצירה :לכל תלמיד 5 :מקלות ארטיק 12 ,עיניים זזות
 .4כרזה הצבועה בחלקה התחתון בצבע של אדמת מדבר ,ובחלקה העליון בצבע תכלת כצבע
שמים .המורה תצמיד חתיכות סקוצ' כדי שיוכלו להצמיד לכרזה את החלקים המתארים את מתן
תורה.
איורים להצמדה לבריסטול :הר סיני ,צמחים ,גדר סביב הר סיני ,עננים ,ברקים ,משה רבנו,
אנשים עומדים קרוב לגדר ,שני לוחות הברית.
 .5ארבעה כרטיסי איורים :מאכלי חלב ,הולכים לבית הכנסת ,לומדים כל הלילה ,קישוט
בצמחיה .מאחורי כרטיסים אלו יהיו הספרות8 , 7 , 6 , 5 :
ארבעה כרטיסי מנהגים :אוֹכְ לִ ים מַ אַכְ לֵי חָ לָב ,שׁו ְֹמעִ ים אֶ ת ע ֲֶשׂ ֶרת הַ ִדּבְּ רוֹת ,לו ְֹמ ִדים ָכּל הַ לַּיְ לָה,
ְמ ַק ְשּׁ ִטים אֶ ת הַ בַּ יִ ת בִּ ְצמָ ִחים .מאחורי כרטיסים אלו יהיו הספרות4 , 3 ,2 , 1 :
ארבעה כרטיסי סיבות :כִּ י הַ תּו ָֹרה נ ְִמ ְשׁלָה לְ חָ לָב ,כְּ ֵדי לִ ְחיוֹת מֵ חָ ָדשׁ אֶ ת מַ ַתּן תּו ָֹרה ,כִּ י בְּ חַ ג זֶ ה ִקבַּ לְ נוּ
אֶ ת הַ תּו ָֹרה ,כְּ ֵדי לִ זְ כֹּר אֶ ת הַ ר ִסינַי אֲ ֶשׁר קֻ ַשּׁט בְּ י ֶֶרק .מאחורי כרטיסים אלו יהיו הספרות11 , 10 , 9 :
12 ,
 .6חוברת נספחים
 .7חוברת עבודה

יחידה  -32שבת שלום ומבורך!
מטרות )של שלוש יחידות הלימוד(:
הכרת סיפור בריאת העולם המתואר בתנ"ך;
הכרת סדר יום השבת וטעימה מטקסיו המסורתיים.
פתיחה  12 /דקות  /מליאה
"חיים" עם הגה וכובע מסתובב בכיתה ,ברקע שירת התלמידים" :אנו כאן כבר מוכנים."....
"חיים" נעצר על יד התמרור )אביזר  ,(1ורואה שהגיע ליום שבת.
המורה תערוך סיעור מוחות בקשר לנושא "שבת" .התלמידים יציירו בחוברת העבודה עמ'  ,55מה
מזכירה להם המילה שבת.
הפעלה מס'  – 1שבת  -זכר לששת ימי הבריאה  30 /דקות  /מליאה ,יחידני
חלק א' :שיר ימי הבריאה  /מליאה
המורה תכתוב על הלוח את המילה שבת ,ותשאל :אילו מילים דומות מזכירה לכם המילה הזאת?
התלמידים עונים :לשבת ,שב ,שביתה .ויוסבר :אכן ,השבת היא יום מנוחה .בשבת נחים מעבודה.
בתנ"ך כתוב שה' נח בשבת אחרי שברא את העולם בשישה ימים.
מה ברא ה' בכל יום?
המורה תכתוב על הלוח את שמות הימים ,ותחלק לכל תלמיד איור ,כשמצד אחד מצויר דבר מה,
ובצד השני כתוב באיזה יום נברא אותו דבר )אביזר .(2
התלמידים יאזינו לשיר בתקליטור )אביזר :(3
אם אין מכשיר המיועד לנגינת תקליטורים ,המורה תקריא את השיר:
ששת ימי הבריאה  /עפ"י שירה של מלכה שידלובסקי
פזמון:
בואו ונודה לצור העולמים
על העולם אשר נברא בשישה ימים.
איזה עולם יפה ,איזה עולם נפלא,
בואו ונאמר תודה!
אור וחושך ,חושך ואור
ביום הראשון יחד נבראו.
אור וחושך ,חושך ואור -
ביום הראשון הם נולדו.
מים שמים ,שמים מים,
ביום השני יחד נבראו.
מים שמים ,שמים מים -
ביום השני הם נולדו .פזמון....

ים ,יבשה וצמחים,
ביום השלישי יחד נבראו.
ים ,יבשה וצמחים -
ביום השלישי הם נולדו.
שמש ,ירח וכוכבים,
ביום הרביעי יחד נבראו.
שמש ,ירח וכוכבים -
ביום הרביעי הם נולדו .פזמון....
דגים ,עופות ושרצים,
ביום החמישי יחד נבראו.
דגים ,עופות ושרצים -
ביום החמישי הם נולדו.
חיות ,בהמות ,אדם וחוה,
ביום השישי יחד נבראו.
חיות ,בהמות  ,אדם וחוה -
ביום השישי הם נולדו .פזמון....
שבת למנוחה ולשמחה,
ביום השביעי עבורנו נבראה.
שבת למנוחה ולשמחה -
ביום השביעי נשירה ונזמרה.
בואו ונודה לצור העולמים
על העולם אשר נברא בשישה ימים.
איזה עולם יפה ,איזה עולם נפלא -
בואו ונאמר תודה.
כששומעים בתקליטור מה ה' ברא ביום הראשון ,יגש תלמיד ללוח וידביק את התמונה המתאימה
מתחת ליום ראשון ,וכך הלאה עד סוף השיר .המורה תבחן האם התלמידים אכן מדביקים בזמן
הנכון ובמקום הנכון.
מה באיורים?
יוֹם ִראשוֹן :אור וחושך
יוֹם ֵשנִי :שמים למעלה ומים למטה
ישי :ים ,יבשה = אדמה ,פרחים ,עצים ,פרות ,ירקות ,דשא
יוֹם ְשלִ ִ
יוֹם ְרבִ יעִ י :שמש ,ירח וכוכבים

ישי :דגים ,לוויתן ,תרנגול ,ציפורים ,ברווז ,דבורה
יוֹם חֲ ִמ ִ
יוֹם ִש ִשי :אריה ,פרה ,חמור ,כלב ,פיל ,ג'ירפה ,כבש ,אדם ,אישה = חוה
חלק ב' :ימי הבריאה  -משימה בחוברת  /יחידני
התלמידים יערכו חזרה קצרה בעזרת חוברת העבודה עמ'  .55הם ידביקו את מדבקות ימות
השבוע מחוברת הנספחים סביב עיגול השבת עפ"י הסדר .את עיגול השבת הם יכולים לצבוע.
כאשר העבודה בחוברת מסתיימת ,המורה שואלת :מה נברא אחרון?
תשובה :אדם וחוה = בני האדם .למה דווקא הם? על כך נשמע בפעילות הבאה.
הפעלה מס'  - 2למה נברא האדם בערב שבת?  15 /דקות  /מליאה
המורה תספר :פעם הזמנתי לביתי אורח חשוב מאד .ממש התרגשתי ,כי מאד רציתי שהאורח יגיע
וגם ירגיש אצלי בנוח ,ולכן התכוננתי כראוי .מה עשיתי?
יוזמנו שני תלמידים אשר יציגו בפנטומימה כיצד מתכוננים לקראת אורח .לאחר מכן תבקש
המורה תשובות מהתלמידים :כיצד מתכוננים לקראת אורח חשוב? מכינים אוכל ושתייה ,דואגים
לשולחן מתאים ולכיסאות ,מנקים את הבית ,דואגים שיהיה לאורח כל מה שהוא יצטרך.
מה יקרה אם יבוא האורח ,ורק אחר כך נכין לו אוכל ונדאג לכל צרכיו?
תשובה :יהיה לו מאד לא נעים .הוא לא יהיה שמח .יוזמן תלמיד שימחיז אורח שלא חיכו לו.
המורה תציג את המארחת :אתה רוצה לשתות? אוי ,אלך לרחוץ עבורך כוס .אתה רוצה לנוח?
אוי ,חכה כאן אלך לסדר את החדר...
ולנמשל :האדם הוא החשוב ביותר מכל היצורים שנבראו .וכך כתוב במדרש:
אָדם בְּ עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת?
"לָמָּ ה אֱ ִקים בָּ ָרא אֶ ת הָ ָ
כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ָכּנֵס לְ שַׁ בָּ ת ,וְ יִ ְמצָ א אֶ ת הַ כֹּל מוּ ָכן לְ פָ נָיו.
יטים וְ כֵ לִ ים וּמַ אֲ כָ לִ ים לִ ְסע ָֻדּה,
מָ ָשׁל לְ ִמי ֶשׁ ִהזְ ִמין או ֵֹרחַ לְ בֵ יתוִֹ .מ ְתּ ִחלָּה הוּא מֵ כִ ין ְר ִה ִ
וּכְ ֶשׁהַ כֹּל מוּ ָכן – הוּא מַ כְ נִיס אֶ ת הָ או ֵֹרחַ לְ בֵ יתוֹ.
אָדם,
ָכּ הָ ָקּבָּ "ה :בְּ ִשׁ ָשּׁה י ִָמים בָּ ָרא אֶ ת הָ ע ֹולָם .לְ סוֹף – כְּ ֶשׁהָ יָה הַ כֹּל מוּ ָכן – בָּ ָרא אֶ ת הָ ָ
וְ ִהכְ נִיס אוֹת ֹו לִ ְסע ַֻדּת ַשׁבָּ ת הָ ִראשׁ ֹונָה".
המדרש יוסבר ,ויסוכם :ה' לימד אותנו שכשמגיע אורח חשוב ,צריך להתכונן כראוי.
שבת היא אורחת חשובה מאד .איך אנחנו מתכוננים אליה?
הפעלה מס'  - 3מתכוננים לשבת  15 /דקות  /זוגות
כל תלמיד יקבל משימה מצויירת בדף קטן )אביזר  ,(3שעליו לבצע לכבוד שבת.
המשימות:
לגזוז ציפורניים
לערוך קניות
לנקות את השולחנות
לאסוף משחקים
להכין סלט
לנקות את הכיסאות
לנקות את הרצפה
לאפות עוגה
לנקות את החלונות
לנקות את הדלת
לנקות את הארון
לבשל דגים ובשר
לנקות את המדפים

להסתרק

כשהמורה עושה סימן כלשהו )מחיאת כף או דפיקה על השולחן וכדו'( ,התלמידים מתחילים
"להתכונן" לשבת )באמצעות פנטומימה( .הפעילות צריכה להיות מלווה במרץ ובמתח .המורה
תלמד את כולם להכריז:
אַרגְּ נִיםִ ,מ ְתכּ ֹו ְננִים
ִמ ְת ְ
מַ הֵ ר ,מַ הֵ ר
פֶּ ן נְאַחֵ ר!
אומרים זאת במרץ מספר פעמים.
בינתיים המורה תפרוש מפה לבנה על השולחן ,ותניח עליה שני פמוטים )אביזר  .(4אם הדבר
אפשרי  -יסדרו התלמידים את הכיסאות בחצי גורן.
המורה תשרוק במשרוקית וכל התלמידים יתיישבו .גם המורה תתיישב ,תנשום לרווחה ותאמר:
הבית נקי ,האוכל מוכן ,כולם מוכנים לשבת המלכה.
מהו הטקס הראשון שמקיימים כאשר השבת נכנסת? הדלקת נרות.
הפעלה מס'  - 4זמן הדלקת נרות  18 /דקות  /מליאה
המורה :את הנרות מדליקות הבנות .זמן הדלקת הנרות הוא זמן מיוחד לכל בני הבית .בזמן זה כל
אחד יכול להביע משאלות ולבקש בקשות.
עתה ניצור שלהבות ִמבַּ קשות .כיצד? כל תלמיד יקבל דף לבן ריק )אביזר  .(5שני תלמידים משני
צידי הכיתה יתחילו בהבעת הבקשה שלהם.
לאחר הבעת הבקשה מקמטים בחוזקה את הדף ,יוצרים ממנו מעין כדור ,ומעבירים אותו
לתלמיד הסמוך .גם הוא מביע בקול בקשה אישית ,ומקמט את הדף שלו מעל הכדור שקיבל.
לאט לאט מתקבלים בכיתה שני כדורי בקשות שהולכים וגדלים.
כשכל התלמידים יסיימו  -המורה תוציא צלופן כתום )אביזר  ,(6תקמט כל כדור לצורת שלהבת,
ותצפה את ה"שלהבות" בצלופן )רצוי להיעזר במעט דבק סלוטייפ( .המורה תניח את השלהבות על
השולחן ,על יד הפמוטים.
הגיע זמן הדלקת הנרות .מתי זמן ההדלקה? כל שבוע ,ביום שישי ,לפני שהשמש שוקעת.
יוסבר לתלמידים שבלוחות השנה כתוב זמן ההדלקה בכל שבוע.
המורה תראה לתלמידים כיצד נערך טקס הדלקת הנרות על פי המסורת .היא תדליק שני נרות,
תניח את שתי ידיה על העיניים ותברך:
"ברוך אתה ...אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש".
אם נותר זמן ,התלמידים יקבלו דף לקרון הכיתתי ,יכתבו ויאיירו את הפסוק":זָ כוֹר אֶ ת י ֹום
הַ ַשּׁבָּ ת" )שמות כ'(.
הכנה ואביזרים
 .1איור לתמרור
 .2איורים ,כשמצד אחד מצויר דבר מה ,ובצד השני כתוב באיזה יום נברא אותו דבר .
יוֹם ִראשוֹן :אור וחושך

יוֹם ֵשנִי :שמים למעלה ומים למטה
ישי :ים ,יבשה = אדמה ,פרחים ,עצים ,פרות ,ירקות ,דשא
יוֹם ְשלִ ִ
יוֹם ְרבִ יעִ י :שמש ,ירח וכוכבים
ישי :דגים ,לוויתן ,תרנגול ,ציפורים ,ברווז ,דבורה
יוֹם חֲ ִמ ִ
יוֹם ִש ִשי :אריה ,פרה ,חמור ,כלב ,פיל ,ג'ירפה ,כבש ,אדם ,אישה = חוה
 .3איורי משימות:
לנקות את השולחנות
לנקות את הכיסאות
לנקות את החלונות
לנקות את הדלת
לנקות את המדפים

לערוך קניות
להכין סלט
לאפות עוגה
לבשל דגים ובשר
להסתרק

 .4שני פמוטים ומפה לבנה – המורה תביא מביתה
 .5דפים לבנים ריקים כמספר התלמידים
 .6צלופן כתום
 .7חוברת עבודה
 .8חוברת נספחים

לגזוז ציפורניים
לאסוף משחקים
לנקות את הרצפה
לנקות את הארון

יחידה - 33שבת שלום ומבורך!
פתיחה  5 /דקות  /מליאה
המורה :היום נלמד על כל מיני דברים יפים שקשורים לשבת.
אילו שמות יש לשבת? שבת מנוחה ,שבת קודש ,שבת המלכה )לכוון את התלמידים שיגיעו לשם
זה( .המורה תציג כתר יפה שכתוב עליוַ :שׁבָּ ת הַ מַּ לְ כָּ ה .כתר זה ילווה את השיעור היום )אביזר .(1
הפעלה מס'  - 1הפריטים החשובים של שבת המלכה  30 /דקות  /מליאה
המורה תסבירה את המדרש:
"אָמַ ר ה' :מַ ָתּנָה טוֹבָ ה יֵשׁ לִ י בְּ בֵ ית גְּ נָזַ י ,וְ ַשׁבָּ ת ְשׁמָ הּ ,וַ אֲ נִי ְמבַ ֵקּשׁ לִ ְתּנָהּ לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל" )מסכת שבת(.
)בית גנזי = בית האוצרות שלי; ליתנה = לתת אותה(.
יוזמן תלמיד או תלמידה להיות מלכה .ה"מלכה" תשב על כיסא מול התלמידים ,ותלבש את
הכתר .בכתר יש אטב משרדי שאליו המורה תהדק מילה כתובה על רצועת נייר )אביזר .(2
המורה תהדק את המילים :מַ פָּ ה לְ בָ נָה.
כל התלמידים רואים את המילה ורק התלמיד עם הכתר לא יודע מה כתוב אצלו.
המורה תבחר תלמיד שיודע להגדיר את מה שכתוב מבלי להשתמש במילה הכתובה .לדוגמה:
שמים זאת על השולחן; או :בד בצבע של חלב וכדו'.
התלמיד שלראשו הכתר צריך לגלות לפי ההגדרה מה כתוב מעליו .אם לא הצליח  -שומעים
הגדרה מתלמיד נוסף .כשהתלמיד עם הכתר מגלה את מה שכתוב ,המורה תראה את החפץ
)אביזר  ,(3תניח אותו על השולחן ,ותקרא לתלמיד האחרון ,שבזכותו התלמיד עם הכתר גילה את
המילה .תלמיד זה יהיה עכשיו "המלכה"  -הכתר עובר אליו ,ושמים עליו מילה חדשה.
המילים להפעלה זו :גָּבִ יעַ  ,נֵרוֹת ,פָּ מו ִֹטים ,מַ פָּ ה לְ בָ נָה ,יַיִ ן ,חַ לּוֹת.
כעת שולחן השבת כמעט מושלם .ומה חסר?
תשובה :כלי אוכל ,מפיות ואוכל.
אילו מאכלים אוכלים לכבוד שבת?
התלמידים יספרו אילו מאכלים הם אוכלים בבתיהם.
הפעלה מס'  - 2סדר ליל שבת  40 /דקות  /מליאה
כל התלמידים יוזמנו לשבת סביב השולחן לסעודת שבת.
חלק א' :שיר " -שלום עליכם"
אחת הבנות תהיה "אמא" ,עוד תלמידה תהיה ילדה ,תלמיד שיהיה "אבא" ,ועוד תלמיד שיהיה
ילד .כעת עורכים את סדר ליל שבת "בכאילו".
התלמידים הנ"ל יתבקשו לצאת מן הכיתה ואז להכנס חזרה "הביתה" .כאשר הם
נכנסים ,אומרים להם כל התלמידים יחד :שבת שלום ,והם עונים :שבת שלום ומבורך.
המורה תספר שלפי המדרש ,המלאכים מלווים את הבאים לביתם מתפילת שבת בבית
הכנסת.

המורה תשיר עם התלמידים את נוסח" :שלום עליכם" במנגינה עממית) ,חוברת
הנספחים עמ' .(23
ָשׁלוֹם ֲעלֵי ֶכם מַ לְ אֲ ֵכי הַ ָשּׁלוֹם מַ לְ אֲ ֵכי עֶ לְ יוֹן
ִממֶּ ֶל מַ לְ ֵכי הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא.
בּוֹאֲ כֶ ם לְ ָשׁלוֹם מַ לְ אֲ כֵ י הַ ָשּׁלוֹם מַ לְ אֲ ֵכי עֶ לְ יוֹן
ִממֶּ ֶל מַ לְ כֵ י הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא.
בָּ ְרכוּנִי לְ ָשׁלוֹם מַ לְ אֲ ֵכי הַ ָשּׁלוֹם מַ לְ אֲ ֵכי עֶ לְ יוֹן
ִממֶּ ֶל מַ לְ ֵכי הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא.
את ֶכם לְ ָשׁלוֹם מַ לְ אֲ ֵכי הַ ָשּׁלוֹם מַ לְ אֲ ֵכי עֶ לְ יוֹן
צֵ ְ
ִממֶּ ֶל מַ לְ ֵכי הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא) .מתוך תפילות השבת(
)אם נראה למורה שהמילים קשות מדי – יש לשיר רק את הבית הראשון והאחרון(.
חלק ב'  /קידוש
המורה תסבירה שבשולחן השבת המסורתי הסעודה נפתחת בקידוש:
יוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי .וַ יְ כֻלּוּ הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ הָ ֶ
אָרץ וְ כָלְ -צבָ אָם :וַ יְ ַכל אֱ ִ -הים בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ְמלַאכְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר
עָ ָשׂה .וַ יִּ ְשׁבּת בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ִמכָּ לְ -מלַאכְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה :וַ יְ בָ ֶר אֱ ִ -הים אֶ ת-יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י
וַ יְ ַק ֵדּשׁ אתוֹ .כִּ י ב ֹו ָשׁבַ ת ִמ ָכּלְ -מלַאכְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר -בָּ ָרא אֱ ִ -הים ַלעֲשׂוֹת:
בָּ רוּ אַ ָתּה ה' ,אֱ  -הֵ ינוּ מֶ ֶל הָ ע ֹולָם ,בּו ֵֹרא פְּ ִרי הַ גֶּפֶ ן:
בָּ רוּ אַ ָתּה ה' ,אֱ  -הֵ ינוּ מֶ ֶל הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ בְּ ִמ ְצוֹתָ יו וְ ָרצָ ה בָ נוּ ,וְ ַשׁבַּ ת ָק ְדשׁ ֹו ְבּאַהֲ בָ ה
יציאַת ִמ ְצ ַריִ ם .כִּ י בָ נוּ
אשׁיתְ ,תּ ִחלָּה לְ ִמ ְק ָראֵ י ֶ
וּבְ ָרצוֹן ִהנ ְִחילָנוּ ,זִ כָּ רוֹן לְ מַ ע ֲֵשׂה בְ ֵר ִ
קדשׁ ,זֵ ֶכר לִ ִ
בָ חַ ְר ָתּ וְ אוֹתָ נוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמכָּ ל הָ עַ ִמּים ,וְ ַשׁבַּ ת ָק ְד ְשׁ בְּ אַהֲ בָ ה וּבְ ָרצוֹן ִהנְחַ לְ ָתּנוּ :בָּ רוּ אַ ָתּה ה',
ְמ ַק ֵדּשׁ הַ ַשּׁבָּ ת:
)מתוך הסידור – סדר קידוש לשבת(
המורה תתן את נוסח הקידוש ל"אבא" )אביזר  (4ותאמר יחד איתו את הנוסח בקול.
חלק ג'  :מאכלי השבת
בשלב זה יושבים לסעודה .בסעודת שבת נוהגים להניח על השולחן שתי חלות שלמות -
זכר לכך שכאשר בני ישראל יצאו ממצרים ,הם אכלו מן = אוכל שירד להם מן השמים.
ביום שישי הם קיבלו שתי מנות של מן ,גם לשבת .אם כן ,זכר למן אשר ירד במנה כפולה
ביום ששי ,אנו מניחים על השולחן שתי חלות )אפשר גם לחמניות או פיתות( שלמות.
כל אחד מ"בני הבית" יקבל צלחת חד פעמית ובתוכה דג )מנייר( )אביזר .(5

חלק ד' :סיפור לסעודת שבת
בזמן הסעודה כל בני המשפחה אומרים דברים חשובים שלמדו ,וגם מספרים סיפורים.
המורה תספר את הסיפור "יוסף מוקיר שבת" ,המדגיש עד כמה יוסף אהב את יום השבת
וזכה לאוצר יקר בזכות מסירותו לקנות דג לכבוד שבת.
חלק ה' :זמירות לשבת
בשבת שרים זמירות ,שהם שירים המיוחדים לשבת .האם יש תלמידים שמכירים זמירות
כאלו?
התלמידים ישירו בליווי התקליטור שירי שבת )אביזר .(6
אם יש תלמידים שמכירים מזמירות השבת  -ישירו מהזמירות ,ואם לא  -ישירו שירים מתאימים
אחרים" :ישמחו השמים" או "הנה מה טוב ומה נעים".
הפעלה מס'  - 3שבת בבית הכנסת  30 /דקות  /מליאה ,יחידני
ישנם אנשים ההולכים בשבת לבית הכנסת .מי היה פעם בבית הכנסת בשבת?
התלמידים יספרו מה ראו ומה חוו .לאחר שמיעת התשובות ,יסוכם:
בית כנסת הוא מקום שמתאספים בו כדי להתפלל בציבור .תפילה בציבור היא תפילה שמשתתפים
בה לפחות עשרה אנשים ,והיא מאד חשובה.
בשבת מתאספים בבית כנסת גם בשביל דבר נוסף .מהו? המורה תתן רמז.
לתלמידים תוצג קופסה העומדת לגובה .פתח הקופסה מכוסה בבד שאפשר להזיזו )אביזר .(7
על הלוח ייתלו ארבעה מושגים )אביזר  .(8על התלמידים יהיה להתאים את המושג לשאלת
המורה .כאשר התלמידים מוצאים את התשובה הנכונה ,המורה הופכת את הדף עליו כתוב
המושג ,ומתגלה תמונה מדויקת של המושג.
המושגים:
פָּ רֹכֶת
אֲ רוֹן ק ֶֹדשׁ
פָּ ָר ַשׁת ָשׁבוּעַ
סֵ פֶ ר תּו ָֹרה
מי מנחש מה מהדברים שיש בבית הכנסת מזכירה הקופסה?
תשובה :ארון קודש.
מהו הבד שמכסה את ארון הקודש?
תשובה :פרוכת.
ומה נמצא בתוך ארון הקודש?
תשובה :ספר תורה.
מה קוראים בכל שבת בספר התורה?
תשובה :פרשת שבוע.
המורה תוציא ספר תורה קטן מתוך הקופסה ,תפתח ותראה לתלמידים.
לסיום ,התלמידים יבצעו את המשימה בחוברת העבודה עמ'  :57גזירת ארון הקודש וספר התורה
והדבקתם.

הכנה ואביזרים:
 .1כתר לראש תלמיד עם כיתובַ :שׁבָּ ת הַ מַּ לְ כָּ ה
 .2רצועות מילים עם ציורים :מפה לבנה ,יין ,גביע ,חלות ,פמוטים ,נרות
 .3המורה תביא את החפצים הנ"ל ,המוזכרים ברצועות )חלות אפשר להכין מפלסטלינה חומה(
 .4עותק אחד של נוסח הקידוש
 .5ארבע צלחות חד-פעמיות שבתוכן מונח )מודבק( דג מנייר
 .6תקליטור של שירי שבת
 .7קופסה ובתוכה ספר תורה קטן ,ובפתח הקופסה בד המשמש כפרוכת.
 .8ארבעה דפים שמצד אחד כתוב עליהם :אֲ רוֹן ק ֶֹדשׁ ,פָּ ֹרכֶת ,סֵ פֶ ר תּו ָֹרה ,פָּ ָר ַשׁת שָׁ בוּעַ ומהצד
השני של כל דף מצויירים המושגים.
 .9חוברת עבודה
 .10חוברת נספחים

יחידה  -34שבת שלום ומבורך!
פתיחה  5 /דקות  /מליאה
המורה :אנו במסע בדרך החיים .עצרנו בתחנת ה"שבת" ,ואנו עדיין שם .היום נכין תערוכה
מיוחדת של שולחנות שבת.
כהקדמה לתערוכה ,המורה תביא מביתה חפצי יודאיקה הקשורים לשבת ,ותראה אותם
לתלמידים )אביזר  - 1גביע ,צלוחית ,פמוטים ,מפית לחלות ,מגש לחלות וכו'(.
הפעלה מס'  - 1יצירה  35 /דקות  /קבוצות
התלמידים יכינו תערוכה של "שולחנות שבת" :כל קבוצה )עד ששה תלמידים( תקבל )אביזר :(2
 אל-בד לבן  -למפה
 פלסטלינה בצבע אפור – לפמוטים ולנרות
 פלסטלינה בצבע חום  -לחלות )כל תלמיד יכין חלה = יקלע צמה משלושה "נחשים"(.
 אל-בד כחול  -למפית לכיסוי לחלות .התלמידים יקשטו את המפית בכיתובים ובפרחים.
 גביע מפלסטיק שקוף  +חתיכת נייר אלומיניום – התלמידים יצפו את הגביע בנייר הכסף.
 בקבוק יין קטן ריק ,חתיכת נייר לבן  -לכתוב עליו "יין לשבת" ,לקשט ולהדביק על
הבקבוק.
 אפשר להוסיף לתערוכה צלחות מנייר ובתוכם "דג"; אפשר עציץ מכוס חד-פעמית ,עם
פרחים מנייר קריפון; או להוסיף עלים אמיתיים ממקום שמותר לקטוף בשטח בית הספר.
הפעלה מס'  - 2סיפור  15 /דקות  /מליאה
המורה תספר את הסיפור "אריאל" המלמד על המסירות שבה שמרו יהודים על השבת במשך
הדורות .רצוי שהמורה תעצור את הסיפור במקומות המתאימים לצורך ניבוי ההמשך.
אריאל
לפני שנים רבות ,חי בארץ ישראל יהודי שומר מצוות ושמו משה ,שעסק במסחר .משה היה קונה
סחורות בחוץ לארץ ,ומוכר אותן בארץ ישראל .וכיצד היה נוסע לחוץ לארץ וחוזר משם? בכל פעם
היה מצטרף לשיירה של אנשים שרכבו על גמלים ,ועשו את הדרך ביחד.
פעם קרה שהשיירה שאליה הצטרף משה תכננה לעצור למנוחה ואחריה לצאת לדרך סמוך לשבת.
משה ניגש לראש השיירה לפני היציאה למסע ,והסביר לו שהוא לא נוסע בשבת ,וביקש ממנו
שבמשך יום השבת כל השיירה תתעכב במקום שיגיעו אליו ,והבטיח לראש השיירה הרבה כסף
תמורת זה .ראש השיירה הסכים ,והם יצאו לדרך.
הגיע יום שישי אחר הצהריים .משה ניגש לראש השיירה ,ואמר לו שהגיע הזמן לעצור ,כי שבת עוד
מעט נכנסת .ראש השיירה התחיל לגמגם למשה ,ואמר לו שהוא לא יכול לעשות זאת כי האנשים
לא מסכימים...
משה ניסה להתחנן ,אך כשראה שאין על מה לדבר  -הודיע לראש השיירה שהוא נשאר באמצע
הדרך .הוא לא נוסע בשבת.
כל אנשי השיירה ניסו לשכנע את משה שימשיך עימם  -אך הוא בשלו.

השיירה המשיכה ,ומשה נשאר לבדו באמצע הדרך ,במדבר שומם.
משה הוציא נרות מתיקו ,הדליק אותם ,בירך עליהם ,והחל להתפלל את תפילת השבת .חשכה
החלה לרדת ,ולפתע שמע משה שאגת אריה מרחוק .לרגע נבהל ,אך מיד המשיך להתפלל ביתר
חוזק ובטח בה' .האריה התקרב .משה שם לב שהאריה הולך אט אט ,ואז האריה כרע על רגליו,
התיישב ,והביט במשה .משה המשיך בסעודת השבת ,שר זמירות ובירך ,וכל הזמן האריה ישב
קרוב אליו  -ולא עשה לו דבר.
כך היה כל יום השבת :עד צאת השבת האריה רבץ קרוב למשה ,כאילו שומר עליו .בצאת השבת,
לאחר תפילת ערבית ,עשה משה הבדלה .ברך על יין ,על נר ועל בשמים שלקח ,ואז האריה התקרב
אל משה ,והתיישב על ידו ממש ,כאילו ביקש ממשה" :שב עלי" .משה הבין ,התיישב על האריה,
העמיס גם את חפציו על גב האריה ,והאריה החל לזוז .האריה רכב במהירות רבה ,במשך כמה
שעות ללא הפסקה ,והנה עיניו ראו כבר את השיירה שעזבה אותו לנפשו.
אנשי השיירה ,שראו מרחוק את האריה ,מאד נבהלו .פתאום הם ראו את משה על גב האריה .הם
הבינו שה' עשה למשה נס .משה ירד מהאריה ,והאריה שאג שאגה קטנה ,כאילו אומר" :שלום",
והמשיך לרכוב עד שנעלם.
ראש השיירה ניגש בבושה גדולה למשה ,וביקש ממנו סליחה.
משה המשיך בדרך עם השיירה ,ומאז החלו לקרוא לו כולם אריאל ,על שם האריה שהא-ל שלח
אליו.
הפעלה מס'  - 3הבדלה  25 /דקות  /מליאה ,יחידני
כעת נתייחס למושג :הַ בְ ָדּלָה ,שעדיין לא נלמד .היו לנו שלושה שיעורים יפים על שבת ,עתה עלינו
להיפרד מנושא השבת .קשה להיפרד? אכן ,גם מדי שבוע קשה לנו להיפרד מן השבת .בסיומה של
השבת נערך טקס "הבדלה" .איזו מילה מסתתרת בתוך המילה הבדלה? "הבדל".
המורה תסביר :מבדילים בין שני דברים שיש ביניהם שוני .הגבול מבדיל בין מדינה אחת לאחרת,
או :אני מבדיל בין צבע כחול לצבע תכלת וכו'.
כשיוצאת השבת עושים הַ בְ ָדּלָה .זהו טקס שמבדיל בין שבת ליום חול.
התלמידים יתבוננו בחוברת העבודה בתמונת ההבדלה ,המורה תעמוד על ההבדלים בין הקידוש
להבדלה )לא בנוסח ,אלא מבחינת האובייקטים הנוספים המונחים על השולחן(.
לאחר מכן התלמידים יצבעו את המילים "שבוע טוב" אותן נהוג לאחל זה לזה לאחר ההבדלה
)חוברת עבודה עמ' .(59
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