


  תוכנית לכיתות ג' –חבורת מסע 

  מסע בשבילי הסביבה

  

  

. התוכנית מפגישה חווייתית הסביבה ותופעות הטבע על פני לוח השנה מאפשרות למידה

מקשרת בדרך מעניינת דכניים מהמסורת היהודית (העתיקה), את התלמידים עם מסרים ע

  את העבר וההווה, ומעצימה את הקשר להוויה היהודית.

  

  עלה הדידקטיתמסגרת ההפ

  להלן העזרים העיקריים המלווים את התוכנית: .את התוכנית מלווים עזרים שונים
  

ארבעה ילדים ומדריך, חבורת המסע שחוויותיהם מהוות את הבסיס  –דמויות החבורה • 

ללמידה המשותפת. כל דמות מאופיינת בתכונות ייחודיות המרכיבות פסיפס של נקודות 

את  ,בידי המורה נמצא גדולה אישיות: הפורמט הכיתתייות ומבט. הדמויות הן כיתת

  בכיס החוברת. התלמידים מכינים בשיעור הראשון ושומרים הפורמט האישי 

תקליטור הרצוי לשיר בעזרת את שיר הפתיחה  .בו יפתחו כל יחידת לימוד –שיר פתיחה • 

  מצורף. מילות השיר מופיעות להלן.ה

יתוודעו ו ,התלמידים על גבי ציר הזמן במהלך השנה כולהדו יצע עזרתוב –לוח שנה עברי • 

  את לוח השנה שומרים בכיס החוברת. לחודש העברי, לתאריכיו ולמועדים החלים בו.

חוברת משימות שבה יתבטאו תהליכי ההבנה וההפנמה של החומר  –חוברת עבודה • 

  .שיעוריםהנלמד ב

. רוב תכנים המשדרגים את הלימודאמצעי העזר החווייתיים של ה –חוברת נספחים • 

  בחוברת העבודה.במקומם ומודבקים  הנספחים נתלשים מהחוברת

  כרזות, משחקים ומוצגים המלווים את התוכנית. –אביזרים • 

  

  פירוט הנושאים

נעים להכיר, מטיילים בדרכים, חבורת מסע שומרת  -הכרות עם הסביבה: חבורת מסע 

  מסע מגלה סימנים בבעלי חיים, ברכות שלוחות ונשמרת, למי דומים העצים? חבורת

  הטבע מסייע לאדם: טיול בין הטיפות, מחכים לגשם, מהזית אל השמן

משאבי הטבע בהקשר מסורתי: קונים יין וחלות לשבת, הבדים מספרים על בגדים 

  מסורתיים, החבורה מגלה קלף ונוצה

מי יודע? תנו לחיות  היחס אל הטבע בראי המסורת: שומרים על איכות הסביבה, שבע

  עתיקות בדרך -לחיות,  זהירות 

מעגל השנה במיקוד חקלאי: מסיירים מחודש לחודש, איך ירח נולד, הופ גדלתי בשנה, 

  חגים



  

  מילות שיר הפתיחה

  ֹּבֶקר ֶאָחד ְׁשטּוף ֶׁשֶמׁש ְקסּוָמה

  ָיְצָאה ַלְּסִביָבה ֲחבּוַרת ַמָּסע.

  

  ֲחבּוַרת ַמָּסע חֹוֶקֶרתִּפְזמֹון:                       

  ֶאֶרץ ָוֶטַבע                               

  ִעם ֶקֶׁשר ְוֶצַבע                               

  ִעם ֶקֶׁשר ֹהֶוה ֶלָעָבר.                               

  ֶאֶרץ ָוֶטַבע                               

  ֵעֶמק ָוֶגַבע ִעם                               

  ְלֶקֶׁשר ֶׁשל ַעם, ֶׁשל ַעם ְמֹפָאר.                               

  ָׁשאּול ַהּׁשֹוֵאל

  ִעם ִמּלֹות ְׁשֵאָלה,

  ַמְדִרי ָאִביֵאל

  ְּבִסיָמן ֶׁשל ְקִריָאה.

  "ָּתנָ ִּכי ֵסֶפר 

  ַּבִּכיס לֹו ֻמָּנח

  ּוְכֶׁשַּמְתִחיִלים ַלֲחֹקר

  ר.הּוא חֹוֵזר ַלָּמקוֹ 

  ...ִּפְזמֹון                  

  

  ִביבָקִדיָמה ִנְסַּתֵּכל סָ 

  וִמְׁשָאלֹות ַנִּביַע,

  ִּכי ְּבתֹוֵכנּו

  ִנְמָצא ְּכָבר ָאִביב 

  ַהְלַואי, ִמי יֹוֵדַע?

  ְוָיד ְּבָיד ִעם צֹור,

  ּתֹוָצִרים ֹּפה ִנְקֹצר.

  ִּפְזמֹון...                

  ָאז ּבֹואּו ָנִׂשים

  ִלֵּבנּו  ַּגם ֵלב ֶאל

  ִמְּפֵני ֶׁשֲחֶבְרֵּתנּו ַאְלֹמג

  ָהְרִגיָׁשה ְּבִקְרֵּבנּו,

  ּוְכַדאי ֶׁשַּנְרִּגיׁש

  ָעֹמק ֹּפה ַּבִּכיס



  ְוָנחּוׁש ַאֲהָבה

  ְוַלְּסִביָבה. "נָ ַלָּת 

    ...ִּפְזמֹון                

  

  

  

  בברכת הצלחה,      

  צוות הכתיבה      

  

  

  

  



  1יחידה 

  ירנעים להכ –חבורת מסע 

  

  

 מטרות  

  

  יצירת תחושת שייכות בין התלמיד ומשפחתו לבין אבות האומה;         § 

  הכרת שמות המורה והתלמידים לשם יצירת קשר;§ 

  הכרת שיר התוכנית והדמויות הנלוות.§ 

  

 מהלך השיעור  

  

  

  דקות) 20(פתיחה 

ה "חבורת נהי ,השנה נלמד ביחדבשיעורים ש :המורה תציג את עצמה ואת שם התוכנית

או  בסביבהיחשוב מה  תלמיד. כל הסביבהו המורשתנצא יחד למסע מרתק בשבילי . מסע"

  .על מה היה רוצה לדעת עודו יהדות מעניין אותו,ב

  חוברת עבודה, חוברת נספחים ולוח שנה לכל תלמיד. תתבצע חלוקת החוברות לתלמידים:

ור את החרוז מחוברת אחד את השני, כל תלמיד יגזהתוסיף: בכדי שנכיר המורה 

שמה על אחד החרוזים (אביזר מס' הנספחים וירשום עליו את שמו. גם המורה תרשום את 

1 .(  

ל הלוח את החרוז עוידביק  ,יאמר לאן היה רוצה לצאת למסע ,כל תלמיד יקרא את שמו

. על השרשרת גם המורה תדביק  את שמה .(בעזרת דבק "תיק תק"), תוך יצירת שרשרת

   אחד לשני באמצעות ההדבקה על הלוח.התוחה. החרוזים יתחברו להישאר פ

  לאחר השיעור ניתן לתאם עם מחנכת הכיתה את תליית החרוזים כקישוט בכיתה.

  תתנהל שיחה: 

י הכיתה. איזו שרשרת נוספת אתם מכירים? (שרשרת של תלמידשרשרת של מה קיבלנו? 

  המשפחה)

) לפני 2את החוליות אבא/אמא (אביזר מס'  מהי החוליה שלפנינו בשרשרת? המורה תדביק

  החרוז הראשון שנושא שם של ילד.

  מי לפני כן? המורה תדביק את החוליות סבא/סבתא.

לפני סבא וסבתא היו עוד ועוד חוליות של עם ישראל (תוך כדי כך המורה תדביק חוליות 

  ריקות).



אבות האומה.  - לבכיתה ב' למדתם מי היו החוליות הראשונות בשרשרת של עם ישרא

 - יעקב. המורה תדביק את החוליות, יצחק, זכר בשמותיהם: אברהםננסה להיבואו 

  החרוזים.

שעוברת  ,המסורתמה שמקשר הוא ישראל לאברהם, יצחק ויעקב?  עםמה מקשר את 

על כך נלמד במשך השנה, תוך הכרות עם לדור וממשיכה את הזהות היהודית. מדור 

  הסביבה.

  בחוברת העבודה. 2ו את משימה התלמידים ימלא

  

  דקות) 30( לימוד השיר והכרות עם הדמויות – 1 'פעילות מס

במסע ילוו אותנו  !: ברגע זה אנו יוצאים למסע קסום בסביבהתפתח את ההפעלה המורה

  ילדי החבורה שגם יעזרו לנו בעת הצורך, וילוו אותנו במשך כל השנה.

  תראה אותה: מורהם שמוזכרת דמות, הבעזרת תקליטור. בכל פעיוצגו הדמויות 

: אילו מילות שאלה תלמידיםשאלה לדברי שאול בתקליטור.  יושמעו זהו ָׁשאּול ַהּׁשֹוֵאל.

תוסיף את אלה שלא מורה ו ,ים אמרותלמידשה על הלוח ייכתבו המילים אתם מכירים?

  שאול מייצג את השאלות שלנו.ויוסבר:  אמרו.נ

 יושמעו .בואו נשמע מה הוא אומר צג אביב? ימה מי . ביבהילד השני בחבורת מסע הוא א

  אביב מייצג את התקוות והמשאלות.ויוסבר:  בתקליטור, אביב דברי

צור ויוסבר:  ,תקליטורצור בדברי  יושמעו .צור הילדה השלישית בחבורה שלנו היא

  מייצגת יצירתיות.

מה מביעות המילים?  .בתקליטור דברי אלמוגיושמעו  .והאחרונה בחבורה היא אלמוג

  אלמוג מייצגת את ההיבט הרגשי. ויוסבר: התשובה: רגשות. 

ך ובמקורות על כל נושא "יספר לנו מה כתוב בתנשאת כל החבורה מוביל המדריך אביאל, 

  תקליטור.מתאים בההקטע  . יושמעשנלמד

 שאותו נשיר לחבורה שלנו, שגם אנחנו שייכים אליה, יש שירהמורה תמשיך להסביר: 

  .התלמידים יאזינו לשיר בתחילת כל שיעור. בתחילת כל מסע,

  תוך כדי השמעת השיר, המורה תרים את הדמויות במקום המתאים.

בו מופיעות מילות השיר, וישירו בליווי שהתלמידים יפתחו את החוברת בעמוד 

  התקליטור.

  

  דקות) 25( ת הדמויות של החבורהיציר – 2 'פעילות מס

דמויות מוקטנות של החבורה ורצועות ב יפגשווברת הנספחים, בה לחיפנו התלמידים 

 מס' (אביזר מקלות ארטיק 5יקבל השייכות לכל דמות. כל תלמיד  )בדפי המדבקות(מילים 

ידביקו מאחורי כל דמות את רצועת המילים השייכת התלמידים יגזרו את הדמויות,  .)5

  .ידביקו את מקלות הארטיקלה ו



כל תלמיד ירים את הדמות כעת ו ,, ישירו פעם נוספת את השירבתום הכנת הדמויות

  המתאימה לפי מילות השיר.

בחלק  נמצא(הכיס  בסיום, התלמידים יכניסו את הדמויות לכיס הדמויות שבחוברת

  .הפנימי של הכריכה הקדמית)

  

  דקות) 5( הבעה – 3 'פעילות מס

  במשך השנה? : מהן המשאלות והתקוות שיש לנו מהשיעורשאלה לתלמידים

 ויוכלו גם ),עם האיור של אביב( 1התלמידים ירשמו את התשובות בעמוד של משימה 

יקריאו את שירצו בכך לצייר ולעטר את הדף. לאחר ביצוע המשימה, כמה תלמידים 

  המשאלות שכתבו.

  

  דקות) 5(הכרות עם לוח השנה  – 4 'פעילות מס

במהלך כל השנה, והם יעקבו אחריה המורה תספר לתלמידים שחבורת מסע תלווה אותם 

לאחר  : כמה חודשים יש בשנה?שאלה לתלמידיםאגב כך תציג המורה  בעזרת לוח השנה.

  חודש תשרי. יהיה נלמדעליו שהחודש הראשון  שמיעת תשובות התלמידים, יובהר:

הם עתידים בהם שהתלמידים יצבעו את הימים בחודש  ,בשיעור הראשון בכל חודש

  לב מיוחדת לחודשים המתחלפים. תשומת תינתןכך ב. ת השיעוריםפגש במסגרילה

שבהם הכיתה תיפגש לשיעור זמן מסע, התלמידים יצבעו את כל הימים בחודש תשרי 

  יכניסו את לוח השנה לכיס המיועד לכך בכריכה האחורית. ולאחר הפעלה זו

  

  דקות) 5(סיום 

התלמידים ישאלו את  :3משימה האתגר,  תהמורה תנחה את התלמידים בקשר למשימ

  הוריהם על דמות מעניינת במשפחתם ויכתבו את סיפורה.

  אם נותר זמן, אפשר לשיר שוב את השיר.

  

יש  –אריכי הלידה העבריים של התלמידים. אם יש רק תאריך לועזי ס את ת"יש לרכז בעזרת מזכירות ביה הערה:

  ות בנושא יום הולדת בתאריך העברי. אותו לתאריך עברי ולמיין לפי חודשים, לקראת פעיל להמיר

  

  

 הכנה ואביזרים   

  

  שישה חרוזים ריקיםאיורים:  .1

  חרוזים עם כיתובים: ַאָּבא, ִאָּמא, ַסָּבא, ַסְבָּתא, ַאְבָרָהם, ִיְצָחק, ַיֲעֹקבאיורי  .2

  דבק "תיק תק" .3



רשימת  לכל אחד מהם -אביאל צור, אלמוג, דמויות של חבורת מסע: שאול, אביב,  .4

  מילים

  חמישה מקלות ארטיק מיני לכל תלמיד, לחיבור לדמויות. 5

  תקליטור ובו שיר התוכנית . 6

  תקליטור ובו דברי הדמויות .7

  חוברת עבודה, חוברת נספחים ולוח שנה לכל תלמיד .8

  

  

 נספחים  

  

  שיר הפתיחה – 1נספח מס' 

  ֹּבֶקר ֶאָחד ְׁשטּוף ֶׁשֶמׁש ְקסּוָמה

  ִביָבה ֲחבּוַרת ַמָּסע.ָיְצָאה ַלְּס 

  

  ִּפְזמֹון: ֲחבּוַרת ַמָּסע חֹוֶקֶרת                      

  ֶאֶרץ ָוֶטַבע                               

  ִעם ֶקֶׁשר ְוֶצַבע                               

  ִעם ֶקֶׁשר ֹהֶוה ֶלָעָבר.                               

  ֶאֶרץ ָוֶטַבע                               

  ִעם ֵעֶמק ָוֶגַבע                               

  ְלֶקֶׁשר ֶׁשל ַעם, ֶׁשל ַעם ְמֹפָאר.                               

  ָׁשאּול ַהּׁשֹוֵאל

  ִעם ִמּלֹות ְׁשֵאָלה,

  ַמְדִרי ָאִביֵאל

  ְּבִסיָמן ֶׁשל ְקִריָאה.

  "ָּתנָ ִּכי ֵסֶפר 

  ֹו ֻמָּנחַּבִּכיס ל

  ּוְכֶׁשַּמְתִחיִלים ַלֲחֹקר

  הּוא חֹוֵזר ַלָּמקֹור.

  ...ִּפְזמֹון                  

  

  ִביבָקִדיָמה ִנְסַּתֵּכל סָ 

  וִמְׁשָאלֹות ַנִּביַע,

  ִּכי ְּבתֹוֵכנּו

  ִנְמָצא ְּכָבר ָאִביב 



  ַהְלַואי, ִמי יֹוֵדַע?

  ְוָיד ְּבָיד ִעם צֹור,

  ּתֹוָצִרים ֹּפה ִנְקֹצר.

  ִּפְזמֹון...                

  ָאז ּבֹואּו ָנִׂשים

  ַּגם ֵלב ֶאל ִלֵּבנּו 

  ִמְּפֵני ֶׁשֲחֶבְרֵּתנּו ַאְלֹמג

  ָהְרִגיָׁשה ְּבִקְרֵּבנּו,

  ּוְכַדאי ֶׁשַּנְרִּגיׁש

  ָעֹמק ֹּפה ַּבִּכיס

  ְוָנחּוׁש ַאֲהָבה

  ְוַלְּסִביָבה. "נָ ַלָּת 

    ...ִּפְזמֹון                

  

  

  דברי הדמויות בתקליטור – 2' נספח מס

     ָאִביֵאל

  ָׁשלֹום ַּתְלִמיִדים,

  .ְלַדְרֵּכנּו ָהֲאֻרָּכה ָיָצאנּו ֶזה ַעָּתה

  ֲאִני ָּבֹראׁש,

  ְוָכל ַהֲחבּוָרה

  ַאֲחַרי צֹוֶעֶדת ְּבׁשּוָרה.

  ָאז ַהְקִׁשיבּו ְּבַבָּקָׁשה:

  ֻמָּתר ָלֶכם ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות,     

  יַע ִמְׁשָאלֹות,ְּכַדאי ָלֶכם ְלַהּבִ 

  ָרצּוי ְלַהְרִּגיׁש ְוָלחּוׁש,

  ְוִליֹצר ְוִלְכֹּתב ְּבִלי ִפְקׁשּוׁש.

  ְלָפֵנינּו ֹּפה ֻמָּנח,

  ."נָ ַהָּת ֶזהּו ֵסֶפר 

  ִנְצַעד ַּבְּסִביָבה ּוְלֹאֶר ּדֹורֹות

  ְוִנְבַחן ֶאת ַהֹהֶוה ְלאֹור ַהְּמקֹורֹות.

  ָעסּוק ְּבִקּצּור: ָּתִמיד ִּתְראּו אֹוִתי

  ְּבִחּפּוׁש ַאֲחֵרי עֹוד ָּפסּוק.

  ,ֻמְזָמִנים ְלִהְצָטֵרף ֵאֵלינּו

  ָקִדיָמה, ֲחבּוַרת ַמָּסע!



  

  ָׁשאּול

  ֵיׁש ִלי ָּתִמיד ִסיָמֵני ְׁשֵאָלה

  ִמְסּתֹוְבִבים ִלי ָּבֹראׁש ְּכמֹו ְמַאְוֵרר,

  ֲאִני ַסְקָרן ְוַחְקָרן

  ְוָתִמיד ׁשֹוֵאל יֹוֵתר.

  ַאל ְּבַיַחדָאז ּבֹואּו ִנְׁש 

  רֹוִצים ְלִהְצָטֵרף?

  ֵאיזֹו ְׁשֵאָלה?!

ף,   ִהֵּנה ִמן ַהֹּמֶתן ִמָּלה ֹּפה ֶאְׁש

  ְוָהִעָּקר, ֶׁשִּמי ֶׁשּׁשֹוֵאל ַּבַהְתָחָלה,

  ְּתׁשּוָבה ְמַקֵּבל הּוא ַּבּסֹוף.

  

  ָאִביב

  ָנִעים ְלַהִּכיר, קֹוְרִאים ִלי ָאִביב,

  ָאִביב ֶׁשל ֲחלֹומֹות.

  ִמיד ִמְסַּתֵּכל ָקִדיָמהֲאִני ָּת 

  ְוֵיׁש ִלי ִּדְמיֹון ְמַׁשֵּגַע.

  ֵיׁש ִלי ָמעֹוף ְוֵיׁש ִלי ָרצֹון

  ָרחֹוק ָרחֹוק ְלַהִּגיַע.

  ָאז ָּתִמיד ֲאִני ְּבקֹול ְמַדְמֵין,

  ַמִּביַע ֶאת ָּכל ַהִּמְׁשָאלֹות

  ְמַצֶּפה, ְמַקֶּוה, ִמְתַּפֵּלל

  ְקוֹות.ֶׁשִּיְתַגְּׁשמּו ָלנּו ָּכל ַהִּת 

  ְּכַדאי ָלֶכם ַּגם ִמְׁשָאלֹות ְלַהִּביַע,

  אּוַלי... ַהֹּכל עֹוד ַיִּגיַע...

  

  ַאְלֹמג

  ָאז ַוַּדאי ְּכָבר ְׁשַמְעֶּתם,

  ֶׁשֲאִני ַהַּיְלָּדה ָהַרְגָׁשִנית

  ִנְבַהְלֶּתם?? אּוְּפס... ֶזה ֶרֶגׁש.

  ֹות.ְּפַחְדֶּתם??? אּוְּפס... ֲאִני ׁשּוב ִנְתֶּפֶסת ִלְרָגׁש

  ְּכַדאי ָלֶכם ְלֵהָרַגע (ְוֶזה ׁשּוב... ֶרֶגׁש),

  ִּכי ֲאִני אֹוֶהֶבת  ַהְקָׁשָבה.

  ִמּתֹו ֶרֶגׁש ֶׁשל ַׁשְלָוה.



  ּוִבְכָלל...

  ְּכַדאי ָלֶכם ָּתִמיד ְלַהְקִׁשיב

  ֶיְׁשנֹו ִאיׁש –ִּכי ְּבתֹו ָּכל ֵלב 

  ֶׁשָּתִמיד ַמְרִּגיׁש:

  ִלְפָעִמים הּוא ּכֹוֵעס,

  ָעִמים ָׂשֵמַח,ִלפְ 

  ִאם ַּתְקִׁשיבּו לֹו ְּבתֹוְכֶכם

  ְּתַגּלּו ֶאת ַעְצְמֶכם...

  

  צוֹר

  ָׁשלֹום ֲחֵבִרים, קֹוְרִאים ִלי צֹור,

  ָנִעים ְלַהִּכיר, ָנִעים ַּגם ִליֹצר.

  ְּבַיַחד ִנְפַעל, ְנַמֵּלא ְמִׁשימֹות,

א ְמַׁשְעְממֹות...   ּתֹודּו ְּבַעְצְמֶכם ֶׁשֵהן 

  ְכֹּתב, ַּפַעם ְנַצֵּיר,ַּפַעם נִ 

  .לַנְתִאים ְוַנְדִּביק ּוְבַיַחד ִנְתַּפעֵ 

  ,ְּכַדאי ָלֶכם ְלִהָּצֵמד ֵאַלי

  ַוֲאִני ַמְבִטיַחה ָלֶכם

  ִלְׁשֹמר ַעל ְזֻכּיֹות ַהּיֹוְצִרים,

  ְּבִרָּנה ֵהם קֹוְצִרים.  –ִּכי ָּכל ַהּזֹוְרִעים 

  

  



  2יחידה 

  מטיילים בדרכים

  

  

 מטרות  

  

  ת הרעיון שיש לשמור על הגוף, מכיוון שהוא מתנת שמים;הפנמ§ 

  מצבים בהם נדרשת זהירות, תשומת לב ואחריות;הכרת § 

  תפילת הדרך. –הכרות עם התפילה המסורתית § 

  

  כאשר הכסאות מבחוץ. חהערה כללית: לשיעור זה המורה תכין מראש את הכיתה בצורת 

  

 מהלך השיעור  

  

  

  דקות) 10(הגוף הוא מתנה  –פתיחה 

  התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

תלמידים המעוניינים בכך לספר על דמויות בקש ממהיחידה הקודמת ות 3המורה תתייחס למשימה (

  )ו במשפחותיהם.גילמעניינות ש

תלמידים: מה ל ה). שאל1לכיתה אריזה עטופה בעטיפת מתנה נאה (אביזר מס' תוצג 

  ?מאדיניכם יקר הייתם רוצים לקבל כמתנה? מה נחשב בע

באופן יש רובוט שיכול ללכת  אריזההמורה תבקש מהתלמידים שינסו לתאר לעצמם שב

דים מן האם הם היו מעוניינים בו? לאחר שהתלמי רחוק. שלטב אוטומטי והוא נשלט

תתאר כיד דמיונה את הרובוט המשוכלל שיודע לדבר,  הסתם יביעו התעניינות, המורה

קוליות, ואף יכול לבצע פעולות מסובכות: לצייר, לפתור יודע ללכת בעזרת הוראות 

  תרגילים, לסדר וכדו'. 

  מי רוצה רובוט כזה? -

  מה הייתם מרגישים אילו היה לכם כזה רובוט? -

  מה הייתם עושים איתו? -

  איך הייתם מתייחסים אליו? -

  מה הייתם מרגישים כלפי מי שנתן לכם אותו? -

  , מודים ושומרים.המסקנה : על מתנה יקרה שמחים

ניסוח מכתב תודה למי שקנה להם מתנה  בחוברת: 1ים יבצעו את משימה מס' התלמיד

  יקרה, וקישוט המכתב.



ורוצים שיהיה ברשותנו, וחפצים לשמור מהרובוט : אנחנו כל כך מתפעלים תמשיך המורה

  הרובוט תמיד נשאר רובוט.אך עליו מכל משמר.  

לראות מתנה יקרה  תלמידיםיז כי היא נותנת לכעת המורה תפתח את המתנה ותכר

  בהרבה מאותו רובוט. 

ותבקש  כיתהלכל תלמידי התחלק  ,)1(אביזר מס'  המורה תוציא מקופסת המתנה ַמְראֹות

  מכל התלמידים להסתכל...

ה, מה אנחנו רואים? אנחנו ראיתם את המתנה? כשאנחנו מסתכלים על עצמנו במרא

  את עצמנו. – חיאדם  רואים

  הרובוט? מןבמה נעלה ויקר האדם החי 

הוא יכול לבצע פעולות מסובכות מתוך שליטה, לדבר מתוך הבנה ורגש, לחשוב, לשלוט על 

המעשים שלו ללא בטריות וללא מחשב מתוכנת... האדם יכול לבחור מתוך שיקול דעת. 

  לא. אנו פשוט רגילים... כנראה ש –האם גם מזה אנו מתפעלים? 

גוף ונפש,  –מתנה שקיבל ה לאלנו מסר מיוחד: אל לו לאדם להתרגל  המסורת מעבירה

. על האדם לשמוח שהוא אדם בעל רגשות (בניגוד לרובוט) ובעל יכולת חשיבה והבנה חיים

לביצוע מעשים חיוביים רבים בעולם. מתוך שמחה זו הוא יכיר תודה על המתנה הנפלאה 

  .החיים -שקיבל מהבורא 

ונשמרתם "המורה תתלה את הכרזה עם הפסוק  יה.לשמור עלתנה? וכיצד יש להתייחס למ

  .)2(אביזר מס'  "מאד לנפשותיכם

  עם התלמידים אודות המשמעות של הפסוק. תתקיים שיחה

 מהתלמידים המורה תאסוף והסחת הדעת מהמשך השיעור, כדי למנוע משחקים במראות

  בהמשך.  ויעטרו אותן , ותבטיח שהמראות יחזרואת המראות בשלב זה

  

  דקות) 20( ציות לתמרורים – 1 'פעילות מס

איפה בעיקר אנחנו צריכים לשמור על  , אבללנפשותיכם" בכל מקום מאד"ונשמרתם 

  עצמנו? בבית או מחוץ לבית?  

בהנאה ובכיף, אבל גם את הטיול  עבורהיום החבורה יוצאת לטיול. נעזור לחברים ל

  בשלום.

בהן עלול שת והרווחים שיש בטיול, ומהן הסכנות תנהל דיון בכיתה: מהם היתרונוי

  להיתקל מי שיוצא לטיול?

על הלוח. לאחר מכן יתאימו את שמצטבר והמורה תארגן את המידע  ,התלמידים יענו

  הנאמר לתמרור או לשלט המתאימים בחוברת העבודה. 

  תוב.ּכָ על הצורך בהתייחסות לַ  חשוב לדבר על  תפקיד השלטים,

(היות והתלמידים יושבים בשיעור  3לפתוח את החוברת במשימה מס'  ויתבקש התלמידים

  אנחנו בטיול...) הריבקש מהם לשבת על הרצפה ולעבוד, יש לזה על כסאות בלבד, 

  המשימה היא לאתר תמרור בדף העבודה ולהתאים לו את האמרה המתאימה מהתרמילון.



סגורות) מה ההתנהגות חוברות בבואו נראה מי זוכר (לסיכום תציג המורה אתגר: 

 ,שלטּבְ  תקריא את הכתובהמורה  כשאנו פוגשים את השלטים בטיול. המצופה מאיתנו

 מה ההתנהגות המצופה מהם. ישיבו, מתוך זכרון, תלמידיםוה

  

  

  דקות) 10(תפילת הדרך  – 2 'פעילות מס

  !לאחר שלמדנו על הסכנות שבטיול, אנו יוצאים לדרך

תפילה  לומר נסיעה ממושכת ישפני המסורת היהודית, ל : לפיתסביר אביאלדמותו של 

  תפילת הדרך. דמותה של צור תקרא את מיוחדת.

י המורה "תתבצע קריאת תפילת הדרך ע: 2ימה מס' התלמידים יפתחו את החוברת במש

בתכלת, ואת המילים  "שלום"המשימה בחוברת (צביעת המילה  , ומילויעם התלמידים

  )."שלום"הבנת הרעיון של המילה המנחה  ;באדום –המביעות סכנה 

בקשה  אודות מהות התפילה לפני הנסיעה:לאחר ביצוע המשימה, תתקיים שיחה קצרה 

  , נסיעה בלי מפגעים וחזרה בשלום.נסיעהה ה במטרתלהצלח

 בקשות אישיותהמורה תאפשר לתלמידים לחבר תפילה לדרך משל עצמם, בה יוכלו לציין 

שאבא שלי ייסע הלוואי  :או ,אחותי הקטנה לא תציק לי יעהנסהלוואי שבזמן הלמשל: 

  ., וכדו'בזהירות

  

  דקות) 25(משחק: יוצאים לדרך...  – 3 'פעילות מס

קבוצות, כאשר  ארבעלתתחלק הכיתה : )4משחק מסלול (אביזר מס' התלמידים ישחקו ב

אביאל ל דמותו ש קבוצה. הדמות היא הניצב הצועד.ע"י צגת וכל דמות בחבורת מסע מי

  .שופטה , בתפקידהמורה מיוצגת ע"י

הקבוצה שזכתה במספר הגדול ביותר של נקודות, יוצאת לדרך ראשונה, אחריה השנייה 

  .ן הלאהוכ

  אחד מחברי הקבוצה צריך להסביר את התמרור. –כאשר מגיעים לתמרור 

  קבוצה שלא ידעה להסביר את התמרור, מפסידה תור בסיבוב הבא.

  עלים לפי ההוראות.בשאר המשבצות פו

  

  דקות) 15( יצירה

  .)3בלו (אביזר מס' יהתלמידים יעטרו את המראה שק

  

 הכנה ואביזרים  

  

  כמספר תלמידי הכיתה  ,מראות .1

  "ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם" :כרזה. 2



  חומרי יצירה (פירוט בקובץ יצירות) .3

  רים וההוראות הבאות:משחק מסלול רצפתי, במשבצות מפוזרים התמרו .4

  עצור! גבול פניך!§   

  סכנת טביעה§   

  ת לפניךמעבר רכב§   

  מתח גבוה§   

  צעדים. 2, שים כיסוי ראש ורוץ לחפש מחסה במקום מוצל, התקדם מאדחם §   

  צעדים. 4טיפסת על עצים במקום אסור, חזור §   

  צעדים. 2אבנים מתדרדרות, סכנה! התקדם §   

  צעדים. 2התקדם  לך רק בשביל מסומן!§   

  צעדים. 4הוֵצאת יד מחלון רכב נוסע, חזור §   

  צעדים. 3טיפסת על עמוד חשמל, חזור §   

  צעדים. 3לא שמעת להוראות ולא שתית, חזור §   

  קוביה למשחק. 5

המורה תגזור את הדמויות ותיצור מהם חיילי משחק. מומלץ להעמיד  –חיילי משחק  .6

  ליצירת יציבות. את הדמויות על פיסת פלסטלינה

 



  3יחידה 

  חבורת מסע שומרת ונשמרת

  

  

 מטרות  

  

  הפנמת הרעיון שהחיים הם ערך מקודש, ולכן יש צורך לשמור עליהם;§ 

  בהם נדרשת זהירות ואחריות כלפי הזולת;שהכרת מצבים § 

  ."ברכת הגומל" –עריכת הכרות עם הברכה המסורתית המקובלת § 

  

 מהלך השיעור  

  

  

  דקות) 20(ם צריך להיות אחראי למעשיו אד –פתיחה 

  התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

האם נוכל  רומזת ְלסיפור. הכרזה הזאת תסביר:ו ,)1המורה תתלה כרזה (אביזר מס' 

  תפתח שיחה קצרה:תלהבין מתוך הכרזה מה מחכה לנו בסיפור? 

  מה עושה האיכר? -

  לאילו תוצאות עלול המעשה לגרום? -

  דעתכם יהיה תוכן הסיפור?שערו, מה ל -

בחוברת). לאחר  1התלמידים לקרוא את הסיפור (משימה מס'  יפנו ,בתום השיחה

  :התנהל שיחה קצרתהקריאה 

למה התפלא האיכר כאשר אמר לו אברהם כי הוא זורק אבנים משטח שאינו שלו לשטח 

  שלו?

  האם אברהם צדק? הסבירו את תשובתכם.

  מה לומדים מהסיפור?

  לסיפור.   תנו כותרת

  מה חשב ומה הרגיש האיכר. :2התלמידים ימלאו את משימה מס'  בתום השיחה,

  .ישמיעו את תשובותיהם תלמידיםמספר 

כתיבת שלט אזהרה אשר ימנע ִהיָשנות של דברים  – 3התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  .ישמיעו את רעיונותיהם כאלה. לאחר הכתיבה, מספר תלמידים

  

  דקות) 20(הכרות עם מפגעים  – 1 'פעילות מס



בואו ניזכר  כנות שקיימות בסביבה.להישמר מסַ  האדם כיצד עלבשיעור הקודם למדנו 

  (התלמידים יתנו מספר דוגמאות.)  כיצד.

  אביב:להמורה תציג ויכוח בין צור 

  צור: אביב, זרקת קליפת בננה! 

  אביב: אין לי כוח ללכת עד הפח...

  הקליפה וליפול!לדרוך על  עלולצור: מישהו 

  בעייתו... –אביב: שאנשים יסתכלו לאן שהם הולכים. מי שיפול 

תכתוב על הלוח פסוקים מן  מורהה ,להשתתף בויכוח. בתום השיחהיוזמנו התלמידים 

א ְיַכֶּסּנּו ְוָנַפל-...ִּכי"התורה:   "ם ֶּכֶסף...ָׁשָּמה ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור, ַּבַעל ַהּבֹור ְיַׁשּלֵ - ִיְכֶרה ִאיׁש ֹּבר ְו

  .ד)"ל-ג"א, ל"(שמות כ

: כלומר, אם אדם חופר בור ברחוב והוא לא מכסה אותו, ונפל תסביר אביאלדמותו של 

בעל הבור, כלומר מי שחפר את הבור, חייב לשלם הדין הוא ש –לשם בעל חיים וניזוק מכך 

  לבעליו של בעל החיים את הנזק. 

  אביב: מה הקשר בין בור לקליפת בננה?

המקרה  יובהר:לאחר שהם ינסו להשוות, ינסו לענות לשאלתו של אביב.  מידיםתלה

 היא לכל הכוונה – "בור"במושג שממנו לומדים על מקרים דומים.  ,כלל ך הוא"שבתנ

  אדם יוצר ברחוב.מכשול או תקלה ש

: יש לגלות אחריות לבסוף יסוכםמדוע יש לכסות בור? התלמידים יחוו את דעתם, ואם כן, 

הזולת, כי מתנת החיים היא חשובה, ומוטל עלינו כבני אדם לדאוג גם לשמירתם של  כלפי

  חיי האחר.

כיצד ניתן לשמור על הסביבה, שלא תהיה מסוכנת? (תשובות: לא להשאיר מדורה דולקת, 

  .), ועודלא להשליך קליפות, להרים קליפה זרוקה

  של בני אדם. ת בגלל חוסר אחריותתאונות רבו שאול: אני חושב שמתרחשות

  רשלנות. עקבאלמוג: נכון, כל שבוע יש בעיתון המון דיווחים על אסונות שקרו 

  ., ומי שזוכר יתבקש לספרדוגמאות למקרים כאלהב התלמידים ינסו להיזכר

  ולגלות את הכתוב בעזרת הצופן: 4במשימה מס'  התלמידים יתבקשו לפתוח

  החיים הם מתנה 

  לחיים יש ערך,

  ל דרך.נשמור עליהם בכ

  נשמור על סביבה ללא מפגעים,

  לחיות בה מה טוב ומה נעים.

  

  דקות) 30( הכנת עיתון קיר – 2 'פעילות מס

התלמידים ), ו2ת השמירה על החיים (אביזר מס' חשיבו אודותהמורה תתלה את הכרזה 

  יקראו ביחד את הכרזה.



) וכן בועה ריקה 3 כתבה קצרה מתוך עיתון (אביזר מס' יקבלו שלושה תלמידים-כל שניים

כתבה שפורסמה בעיתון. קראו את הכתבה  קיבלה: כל קבוצה ויוסבר). 4(אביזר מס' 

וחשבו מה אנחנו, חברי הקבוצה, היינו אומרים לאותו אדם או קבוצה המתוארים בכתבה. 

ונשמרתם "בכתיבה או בציור. נסו לשלב את האמרה  את הדבריםאפשר להביע 

יירשמו שמות חברי הקבוצה,  ) בכל מה שתכתבו. בתוך הבועה5' (אביזר מס "לנפשותיכם

  , באופן הבא:בעיתון הקירוהתוצרים יתפרסמו 

 "ונשמרתם לנפשותיכם"), תדביק עליו את הכרזה 6המורה תיקח בריסטול (אביזר מס' 

). התלמידים יתלו את התוצרים, 2) ובאמצעו את הסיסמה (אביזר מס' 5(אביזר מס' 

במתכונת הבאה: נציג של כל קבוצה , ) המתאימות מסביב7(אביזר מס' הכתבות והכרזות 

יקריא את הכתבה, יציג את התוצר לפני הכיתה, יצמיד את התוצר ואת הכתבה לעיתון 

  ).7הקיר, ולצידה כרזה המתאימה לתוכן הכתבה (אביזר מס' 

ם האם זה משקף את הפתג :תגובות על מה שחבריהם משתפים תלמידיםאפשר לבקש מה

  ?אנו עוסקיםשבו  - "מאד "ונשמרתם לנפשותיכם

  

  דקות) 20(ברכת הגומל  – 3 'פעילות מס

על העיתון היפה שהוצאתם. ביקרתי היום אצל ידידי  ,כיתה ג' ,שאול: תודה רבה לכם

והוא הבריא, הוא רצה להודות על כך.  ג בית. כיון שמצבו של ידידי הוטבהשרברב שנפל מג

 כנהשאותה אומרים כאשר ניצלים מסַ תפילה מיוחדת -שנה ברכהלפי המסורת היהודית י

ברוך אתה... " :"הגומל"זו קוראים ברכת המבריאים ממחלה קשה. לברכה כאשר או 

את הברכה הזאת אומרים בבית הכנסת, ולאחר  ."שגמלני טוב ,הגומל לחייבים טובות

  ."כל טוב סלהמי שגמלך טוב הוא יגמלך "שהאדם מברך, כל המתפללים עונים לו: 

  תיים נוהגים לברך את ברכת הגומל:יהודים מסור דוגמאות לאירועים שאחריהם

  מי שהיה שבוי וחזר בשלום מהשבי -

  מי שהיה חולה במחלה קשה והבריא -

  מי שטס במטוס ונחת בשלום -

  מי ששט באונייה בים וחזר לחוף מבטחים -

  למה לדעתכם מברכים ברכה זו במצבים אלה?

 שיעוריםשלו על ההצלה, כמו שלמדנו ב הכרת התודהברכת הגומל, מראה את מי שמברך 

  הקודמים.

  שאלות נוספות לתלמידים:

  האם מישהו מכם שמע פעם את ברכת הגומל?

(סעודת הודיה, תרומה למטרות  יש דרכים נוספות להודות על נס הצלה?לדעתכם האם 

  חסד)

  

  



 הכנה ואביזרים  

  

  בשדה ומשליך אבנים לדרך עומד, איכר תמונה של שדה ולידו דרך. 1

  כרזה:. 2

  ַהַחִּיים ֵהם ַמָּתָנה,

,   ַלַחִּיים ֵיׁש ֵעֶר

.   ִנְׁשֹמר ֲעֵליֶהם ְּבָכל ֶּדֶר

א ִמְפָּגִעים,   ִנְׁשֹמר ַעל ְסִביָבה ְל

  ִעים.ִלְחיֹות ָּבּה ָמה טֹוב ּוָמה נָ 

  

  כתבות עיתון:. 3

  

יד ִּכָּתה ג' ִהְבִחין ֶאְתמֹול ְּבִסיַגְרָיה ּבֹוֶעֶרת ֶׁשֻהְׁשְלָכה ְלֵעֶבר ְׂשֵדה . ֵעָרנּות ָמְנָעה ָאסֹון: ַּתְלִמ 1

  קֹוִצים. ַהַּתְלִמיד ִּגָּלה ּתּוִׁשָּיה ְוִכָּבה ֶאת ַהִּסיַגְרָיה ִּבְמִהירּות ִלְפֵני ֶׁשִּנְגַרם ָאסֹון ָּכֵבד.

  ְוָגַרם ִלְתאּוָנה. . הֹוֵל ֶרֶגל ָחָצה ֶאת ַהְּכִביׁש ְּבָמקֹום ָאסּור2

א ַמִּציל ִנְסֲחפּו ַּבֶּזֶרם, ְוַרק ְּבַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים  15. ֲחִמָּׁשה ְנָעִרים ְּבֵני 3 ֶׁשָּיְצאּו ִלְׂשחֹות ְּבחֹוף ְל

  ִהְצִליַח ֶצֶות ַהַהָּצָלה ְלַהִּציָלם.

עֹות ַרּבֹות ֶׁשל ִחּפּוִׂשים ַאֲחֶריָה ְּבַנַחל ֵסֶפר ִמֶּמְרַּכז ָהָאֶרץ, ֻחְּלָצה ְלַאַחר ׁשָ  . ִּכָּתה ח' ְּבֵבית4

  ְּדָרגֹות. ִהְסַּתֵּבר ִּכי ֵהם ָהְלכּו ְּבַמְסלּול ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּמן.

א ָעַצר ְּבַתְמרּור "ֲעֹצר", ָּגַרם ִלְתאּוַנת ַׁשְרֶׁשֶרת.. נַ 5   ָהג ֶׁש

ְּבִמְבָצע ְלִאּסּוף סֹוְללֹות ֵריקֹות, ֹזאת ְלַאַחר  ַהֵּסֶפר ַהְּיסֹוִדי "ֹאֶרן" ָּפְתחּו . ַּתְלִמיֵדי ֵּבית6

  ֶׁשָּלְמדּו ְּבִׁשעּור ַמָּדִעים ַעל ַהֶּנֶזק ָהַרב ֶׁשֵהן ֲעלּולֹות ִלְגֹרם ִאם יְֻׁשְלכּו ְלַפח ַאְׁשָּפה ָרִגיל.

  
     

  . שש בועות4

  

  "ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם דאֹ ְמ ְוִנְׁשַמְרֶּתם ". כרזה: 5

  

  . בריסטול צבעוני6

  

  . כרזות:7

  אין להשליך פסולת או אבנים ברחוב·   

  ֲחֵצה את הכביש רק במעבר חציה·   

  אין להתרחץ בחוף ללא מציל·   

  יש לטייל אך ורק בשבילים מסומנים·   



  ב, ח')"(דברים כ "ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג"·   

  אין לפתוח בור ברשות הרבים·   

  ָת חייםְוִהַצל - "ֲעצֹור"ֲעצֹור בתמרור ·   

  סוללות ריקות יש להשליך לִמְתָקן המיועד לכך·   

  

 

  

  תנו לחיות לחיות... -  4יחידה  

  

 מטרות  

  

  הפנמת חשיבותה של התנהגות חיובית כלפי בעלי חיים;§ 

  הכרת המקורות היהודיים המלמדים על יחס נאות כלפי בעלי חיים.§ 

  

  

 :מהלך השיעור  

   

  )דקות 10( צער בעלי חיים –פתיחה 

  התלמידים ישירו את שיר החבורה.

דיון חשוב סביב השאלה כיצד אמור  התפתח: בין החברים של חבורת מסע תפתח המורה

  מה דעתכם?  להיות היחס לבעלי חיים.

  ניתן לאסוף על הלוח דעות שהתלמידים יציגו.

מקורות מצביעים על ה עוסקים בנושא של היחס לבעלי חיים.יוצגו המקורות היהודיים ה

  אסור בהחלט לצער בעלי חיים או חלילה להתעלל בהם.ש כך

  

  דקות) 50(דעת חכמי ישראל על היחס לבעלי חיים  – 1 'פעילות מס

  א. אמרות ודוגמאות

בחוברת העבודה. הפעלה זו תתמקד בדוגמאות של  1התלמידים יפנו למשימה מס' 

יקריאו את דברי  דתלמיתוך חשיפת התלמידים למקורות בנושא. המורה או  ,התנהגויות

  לדוגמה המתאימה לה. אמרהכל  יהיה להתאיםהתלמידים על חכמי ישראל, ו

  

  ב. רבי יהודה הנשיא ויחסו לבעלי החיים



יחסו לבעלי חיים (נספח ת הסיפור על רבי יהודה הנשיא ובתום המשימה תקריא המורה א

  ).1מס' 

  בעקבות הסיפור יתפתח דיון:

  קום רבי יהודה הנשיא ביחס לעגל?כיצד אתם הייתם נוהגים במ -  

  מדוע לדעתכם נענש רבי יהודה בעקבות יחסו לעגל? -  

  כיצד אתם הייתם נוהגים ביחס לגירוש עכברים או מזיקים שונים מהבית? -  

  מדוע לדעתכם נהג רבי יהודה כפי שנהג בעכברים? -  

  לסיכום:

בגלל גדלותו הוא נענש.  ,רבי יהודה הנשיא לא חטא בזה שלא בא לעזרת העגל, ובכל זאת

בפעם השנייה, למרות שלא היה צורך לרחם על העכברים, כי מקובל לגרש עכברים מהבית, 

  בכל זאת ריחם עליהם, ואז הפסיקו כאבי השיניים שלו.

  

  ג. התנאים לאימוץ בעלי חיים

כלב או חתול, או לפחות תוכי קטן. המשפחה התאספה באחד  –שריג רצה מאד בעל חיים 

  לדון בדבר. כדי ים הערב

  מדוע היו צריכים לדון בדבר?

  אמא?מה לדעתכם תאמר 

  אבא?מה תהיה עמדתו של 

טיעונים בעד ונגד. יש לרשום את  היוכך שלכל דמות במשפחה ילנתב את הדיון ל יש

  הדברים על גבי הלוח.

  עמידה בלוח זמנים וכו'.מתרגלים למסירות, חינוך , חינוך לנתינה, כיף תחביב בעד:

  לכלוך וכו'.נגרם מחויבות קבועה, זו לתת לאכול, צריך צריך לטפל,  נגד:

  מה אומר שריג?

  

  ַהְמָחָזה 

ילדים. ה"משפחה" תדון בעד ונגד  שניייבחרו ארבעה תלמידים שישמשו: אבא, אמא ו

  אימוץ בעלי חיים.

אלא  ) "אין אדם רשאי ליקח בהמה חיה ועוף1גם כאן הייתה לחז"ל קביעה: (אביזר מס' 

  אם כן התקין להם מזונות".

מהו התנאי שמציבים חז"ל לאלה הרוצים לקחת בעלי חיים? סיפוק מזונות. האם הכוונה 

  נראה שלא. "מזונות" הוא ביטוי לטיפול ולדאגה לכל הצרכים.כרק לאוכל? 

מהן  .ְוָׂשָבְעָּת"  ְוָאַכְלָּת פסוק: "ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְד ִלְבֶהְמֶּת ה את המורה תרשום ע"ג הלוח

גול). מהן יהמילים המדברות על האוכל של הבהמה? עשב בשדך (לצבוע או להקיף בע

 מופיעמי  .גול)ילהקיף בעלצבוע או המילים הקשורות למזונו של האדם? ואכלת ושבעת (

  ? הבהמה.בפסוק קודם



וג לצרכים כל לדאצריך ראשית  אדםמכאן למדו חז"ל שכאשר לאדם יש בעל חיים בבית, ה

  החיים, ורק אח"כ לדאוג לעצמו. ולמזונות של בעל

מדוע יש  ודות שהוקמו כהגנה על בעלי חיים:בתום קריאת המקורות יתפתח דיון על אג

ם (מידע למורה בנושא  נספח צער בעלי חיי החברה להגנת הטבע, : צורך, ומה תפקידןבהן 

  .עמותות להגנת החתולים, ועוד, )2מס' 

יבו לשאלות שוי ,התלמידים יקראו שיר על ילד שאימץ אפרוח בחוברת: 2משימה מס' 

  לגבי יחסו של הילד לאפרוח, ויחסם של תלמידי הכיתה לבעלי החיים שהם מכירים. 

  בעקבות השיר יעלו התלמידים חוויות שחוו עם בעלי חיים שהם מכירים.

  

  דקות) 30(כתיבת סיפור והכנת ספרון  – 2 'פעילות מס

ומדבקות של  בחוברת הנספחים ישנם דפים לספרוןיחבר סיפור ויכין ספרון.  כל תלמיד

  בעלי חיים שונים, לשילוב בספרון.

התלמידים יכתבו סיפור על אירוע שאירע להם עם בעל חיים, יציינו אם האירוע חיובי או 

 :תשלילי, ויבהירו מהו הלקח הנובע ממנו. הם גם יכולים לספר על בעל חיים שיש להם בבי

כיצד הוא נראה, כיצד הם מטפלים בו, כיצד כל המשפחה נוהגת בו. בסיפור הם ישלבו 

  .יהאו יתבססו עלאימרת חז"ל 

  את הסיפור יש לאייר ולקשט. ניתן להשתמש במדבקות שבחוברת הנספחים.

  התלמידים יקריאו את הסיפורים שכתבו. 

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  ְּבֵהָמה ַחָּיה ָועֹוף ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהְתִקין ָלֶהם ְמזֹונֹות". כרזה: "ֵאין ָאָדם ַרַּׁשאי ִלַּקח

  

  

 נספחים  

  

  1נספח מס' 

תפקידו היה להנהיג את העם ובעיקר ללמוד וללמד  .ל ישראלשרבי יהודה היה נשיא 

  תורה. הוא היה אדם צדיק.

רשו של מסופר בתלמוד שפעם אחת, כאשר ישב ולמד תורה עם תלמידיו, עברה ליד בית מד

רבי יהודה קבוצת אנשים שבאה מן הכפר. הם הובילו איתם עגל קטן שאותו רצו לשחוט, 

  כדי שיהיה להם בשר לסעודה.



כאשר הם התקרבו לבית המדרש בו ישב רבי יהודה ולמד, ברח העגל, רץ אל רבי יהודה 

שמע הנשיא, התחבא מתחת למעילו וגעה בקול "מּו מּו...", הקול היה מעורר רחמים ונ

  כאילו העגל מבקש שיצילו אותו.

, ֵל לשוחט.   רבי יהודה הנשיא הוציא את העגל ואמר לו: אינני יכול לעזור ְל

לא מתאים לו שכך ינהג, אלא היה צריך  -ראה זאת ה' ואמר: צדיק כמו רבי יהודה הנשיא 

  לרחם על העגל. מאותו יום סבל רבי יהודה מכאבי שיניים חזקים מאד.

ת סבל רבי יהודה מכאבי השיניים, ושום רופא לא מצא תרופה לכאביו. והנה, שנים רבו

יום אחד ניקתה העוזרת בביתו של רבי יהודה, ובפינת הבית היא מצאה מספר עכברים 

קטנים. רצתה לקחת אותם ולהשליך אותם אל מחוץ לבית. ראה זאת רבי יהודה ואמר 

שתצטער אם לא תמצא את בניה  לה: אל תפני אותם, הניחי להם, גם להם יש אמא

ה' מרחם על כל הבריות, אפילו אם  -בספר תהלים כתוב: "ורחמיו על כל מעשיו" . הקטנים

  , אם כן גם עלינו לרחם על בעלי חיים באשר הם.הן קטנות מאד

שמע זאת הקב"ה ואמר: אם רבי יהודה הנשיא ריחם על אותן החיות שבני אדם תמיד 

רחם עליו. מאותו יום והלאה, לא כאבו עוד שיניו של רבי יהודה ם, עכשיו גם אני אסלקימ

  הנשיא.

  

  2נספח מס' 

  אגודת צער בעלי חיים

מטרתה העיקרית של אגודת צער בעלי חיים בישראל הנה לפעול למניעת סבל מבעלי חיים 

 נטושים ולא רצויים.

 שעריה ת אתהאגודה שואפת לקבל את כל בעלי החיים המופנים אליה ולעולם אינה סוגר

האגודה שותפה במאבקים כנגד  בפני אותם בעלי חיים הזקוקים למקלט והגנה.

התאכזרויות לבעלי חיים ובעיקר למאבקים נגד ניסויים בבעל חיים, תעשיות הפרוות, 

 חיים בסטרכנין, תעשיות הבשר, ועוד. פיטום אווזים, בעלי חיים בקרקס והרעלות בעלי

סייה בארץ בפריסה רחבה, לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס האגודה מקיימת עידוד האוכלו

מחמד הגדלות בבתים. זאת על מנת למנוע את ריבוי היתר של בעלי חיים לא  של חיות

 רצויים.

האגודה מעודדת ככל האפשר לאימוץ חיות מחמד ומדגישה את חשיבות האימוץ בכל דרך 

 ואחראיים.אפשרית. כמובן שבאגודה פועלים למען אימוצים מוצלחים 

ואחריות  מטרה נוספת היא חינוך הדור הצעיר והקהילה כולה, להבנה וטיפול בבעלי חיים

 עליהם.

  

 עמותות צער בעלי חיים 

  )מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית(



שונות הפעילות בישראל, שהמטרה העיקרית  עמותותהשם צער בעלי חיים מתייחס לכמה 

  .בעלי חייםר וסבל משל כל אחת מהן היא מניעת צע

העמותה הוותיקה ביותר שנשאה שם זה היא אגודת צער בעלי חיים בישראל, שנוסדה 

המנדט , מטעם האגודה המלכותית למניעת התאכזרות לבעלי חייםבסיוע  1927בשנת 

  .הבריטי

על יחס קשה לסוסים,  ארץ ישראלבעקבות תלונה של תיירת אנגליה אשר ביקרה ב

 בהמות, שתפקידו לאתר ישראלץ, הוקם בית מחסה לבעלי חיים בחמורים וגמלים באר

אשר סובלות ולהביאן לטיפול במכלאה. בית המחסה הוקם בהשפעת גופים דומים 

  באנגליה ואירופה.

כיום, עמותת צער בעלי חיים בישראל מוכרת יותר בשם הבלתי רשמי צער בעלי חיים תל 

שקמו מאוחר יותר, כמו  בעלות שם דומהתה מעמותות נוספות אביב, על מנת להבדיל או

   , ועוד.צער בעלי חיים ירושלים

העמותות פועלת למתן הגנה ומקלט לבעלי החיים, נאבקות בהתאכזרות לבעלי החיים, 

מעודדות אימוץ חיות מחמד ומחנכות את הקהילה להבנה ולטיפול בבעלי חיים. העמותות 

  .וטרינריים-אייםרפוממומנות על ידי תרומות, דמי חבר ומענקים 

  

  מקור השם "צער בעלי חיים": 

ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמֹו" (שמות כ"ג ה),  -ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַנֲא ֹרֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעֹזב לֹו -"ִּכי

ופירשו חז"ל: שונאך, אפילו רשע או גוי, משום צער בעלי חיים (ב"מ ל"ב). ואמר הרמ"א 

ואה או לשאר דברים, לית ביה (אין בו) משום איסור צער בעלי חיים" "כל דבר הצריך לרפ

  אבן העזר, סימן ה', סעיף י"ד.

  

  

  

  

  

  



  5יחידה 

  טיול בין הטיפות

  

 מטרות   

  

  עידוד לבחירת מטרות אישיות וקבוצתיות והתמדה בהשגתן;§ 

  הכרות עם דמותו של רבי עקיבא ופועלו;§ 

  ת מנהג הקשור במים.הכר§ 

  

  השיעורמהלך  

  

  דקות) 10( פתיחה

  התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

  

  בשורה טובה ובשורה פחות טובה.  :אביאל מודיע לחבורה שיש לו שתי בשורות עבורם

  הבשורה הטובה: אישרו לחבורת מסע לבקר באתר טבע שמור.

  בשורה פחות טובה: צפוי מזג אויר סוער.

זג האוויר הצפוי? תיערך הצבעה. מ האם לדעתכם כדאי לבקר באתר השמור על אף

  תלמידים ינמקו את החלטתם.ה

  במידה ונחליט לצאת לטיול, במה חשוב להצטייד? (מעיל, מטריה, מגפיים, כובע, כפפות)

  ).4מעילים (אביזר מס' לדמויות שלה המורה תלביש 

  

  דקות) 30(רמזים בדרך  – 1 'פעילות מס

ן אני לוקח אתכם. אבל אני לא יכול לגלות לדעת לאד מאאביאל: אני יודע שאתם סקרנים 

לכם את שם האתר. אתם מוזמנים לנסות ולאסוף רמזים בדרך, אולי תצליחו לגלות את 

  שם האתר בעצמכם.

המורה תספר שילדי חבורת מסע יפגשו שלושה אנשים בדרך. הם רשאים לשאול כל אחד 

תינתן לילדי החבורה  מהם שלוש שאלות, שהתשובה להן היא כן או לא בלבד. בכל פעם

  אפשרות לניחוש אחד בנוגע לֶזהּות האתר.

 ובחריי). 1גברת דביר עטופה במעיל (אביזר מס' מורה תתלה על גבי הלוח את תמונת ה

המורה תענה בכן ולא. התלמידים ינסו מזלם בניחוש ו ,שלושה תלמידים שישאלו שאלה

   :ביר, של סיגל ושל ירוןשל גברת ד םשם האתר. אחר כך המורה תספר את סיפוריה

  

  סיפורה של גברת דביר:



המתגוררת לבדה. לגברת דביר יש בעיות ברגליים,  מאדגברת דביר היא אשה מבוגרת 

  בשמיעה, והיא גם סובלת מכאבי גב. 

ומציעים לה לבוא להתגורר אצלם, או לחילופין  מאדילדיה של גברת דביר דואגים לה 

וידאגו לכל צרכיה. אבל גברת דביר לא מוכנה לשמוע לעבור לבית אבות, שם יטפלו בה 

  עדיין על מעבר מדירתה.

גברת דביר אוהבת את הבית שלה. היא טוענת שהיא לא כל כך מבוגרת עדיין ושהיא יכולה 

  לדאוג לעצמה.

כמובן שבניה ובנותיה של גברת דביר מגיעים לבקר את אמם לעתים קרובות, לראות מה 

תה. אבל את מירב העבודה עושה גברת דביר בכוחות עצמה: היא שלומה ולהפיג את בדידו

מטפלת בחשבונות, מכבסת את בגדיה בעצמה, עורכת קניות בשוק ומכינה לעצמה ארוחות 

  מזינות, ואפילו מספיקה להכין עוגיות לנכדים שיבואו.

  סימני הזקנה שמתגלים אצלה.לא נכנעת לגברת דביר כבר לא צעירה, אבל היא 

  ר היא סמל ודוגמה לכך שאין דבר העומד בפני הרצון.גברת דבי

  

  :1משימה מס' 

התלמידים יגזרו את מדבקת גברת דביר מחוברת הנספחים וידביקו אותה תחת משימה 

  , ומדוע.בחוברת. התלמידים יכתבו מה הרשים אותם בסיפורה של גברת דביר 1מס' 

  

  :2משימה מס' 

ויגלו את האמרה שמסתתרת בה. האמרה היא התלמידים יעקבו אחר האותיות בתפזורת, 

  ."אין דבר העומד בפני הרצון"

  

  סיפורה של סיגל:

סיגל היא תלמידת כיתה ז' שלומדת ברצינות ובהתמדה ונחשבת תלמידה מצטיינת, אולם 

  חברותיה לכיתה יודעות לספר על סיגל אחרת לחלוטין.

יושבת בראש מורכן בחדר  בעבר ניתן היה לראות את סיגל משוטטת בחצר בית הספר או

  המנהל.

התעודות שלה העידו על הישגים נמוכים. ידיעותיה בחשבון ובאנגלית היו מעטות ודלות. 

  לא פלא שהנהלת חטיבת הביניים סירבה לקבל את סיגל ללימודים.

מכך. היה לה חשוב להישאר עם חברותיה לכיתה ולהמשיך איתן  מאדסיגל הצטערה 

נצל את ימי החופש הגדול שבין כיתה ו' לכיתה ז' לצורך השלמת לחטיבה. סיגל החליטה ל

  כל החומר הלימודי ולהכנה לכיתה ז'.

יאמן קרה: היא עברה בהצלחה את -סיגל ניגשה לבחינות חוזרות בסיום החופשה, והבלתי

  מבחני הכניסה והתקבלה ללימודים כמו כולם.

בות על הכנת שיעורי הבית ולמידה היא ְיֵגָעה שעות ר :אמנם, סיגל עדיין משלימה פערים

  למבחנים.



ההערה שכתבה לה מורתה במבחן האחרון בחשבון, מוכיחה יותר מכל כי השקעתה נשאה 

  ."תאמין -יגעת ומצאת ", 95פרי. נכתב שם, בסמוך לציון 

  

  : 3משימה מס' 

התלמידים יגזרו את מדבקת סיגל מחוברת הנספחים וידביקו אותה בחוברת. התלמידים 

  .ומדוע ,תבו מה הרשים אותם בסיפורה של סיגליכ

  

  :4משימה מס' 

יגעת "סתרים. האמרה היא:  צופןהתלמידים יגלו את האמרה המסתתרת באמצעות 

  . המורה תיתן הסבר קצר לאמרה."ומצאת תאמין

  

  סיפורו של ירון:

  שער...ירון אוהב כדורגל. הוא שחקן מעולה. בעיטותיו בכדור הן חזקות ומדויקות, הישר ל

באחד המשחקים החליק ירון ונפל על הארץ. הוא נלקח לחדר מיון ושם קבעו כי יש לו 

  שבר ברגל.

ללירון הושם גבס על הרגל והוא נאלץ ללכת בעזרת קביים במשך תקופה ארוכה. כל אותה 

עיניים כמהות, מתבונן בחבריו בתקופה לא שיחק כדורגל עם חבריו. הוא ישב ביציע 

  מקנא.המשחקים וקצת 

אחרי שהסירו לירון את הגבס היה עליו לעשות תרגילי פיזיותרפיה רבים על מנת להשיב 

את רגלו לאיתנה. ירון סבל כאבים עזים בעת התרגילים, אבל הוא לא התפנק, והמשיך 

  בהתמדה לתרגל. הוא ראה לנגד עיניו את עצמו רץ שוב במגרש הכדורגל.

  זה עבורו הישג עצום. היה  –כאשר ירון שב לשחק שוב כדורגל 

  כולם באו לצפות במשחק הראשון שבו שיחק מאז פציעתו, וכולם הריעו לו בהתלהבות. 

  כולם הודו: ירון הוא גיבור אמיתי. הוא ראוי לכל המדליות שבעולם.

  

  :5משימה מס' 

התלמידים יגזרו את מדבקת ירון מחוברת הנספחים וידביקו אותה בחוברת. התלמידים 

  , ומדוע.הרשים אותם בסיפורו של ירוןיכתבו  מה 

  

  :6משימה מס' 

  מה המשותף בין גברת דביר, סיגל וירון?

  

  ך דיון מסכם:ייער

 שאפואותם הם שמה הציבו לעצמם גברת דביר, סיגל וירון? (הם הציבו מטרות ויעדים 

  להשיג.)

  מה מיוחד במטרות שהציבו לעצמם גברת דביר, סיגל וירון?



. כאשר רוצים להשיג דברים "אין דבר העומד בפני הרצון" מרת:וכם: המסורת אוסוי

לדעת מה בדיוק רוצים להשיג, ואחר כך לחשוב על  –חשובים, תחילה יש להציב מטרות 

  ואז תגיע ההצלחה. –רות, להתאמץ ולעבוד קשה ובעקביות דרכים כיצד להשיג את המט

  

  דקות) 20(ביקור במערת הנטיפים 

  ).על מערת הנטיפיםלמורה  מידע יש 3מס'  נספחב(

  ).2(אביזר מס'  "נטיפים"המורה תתלה על גבי הלוח ארבעה 

איזו צורה יוצרים הנטיפים? (בנטיפים יהיה ניתן  אתם רואים?מה  :תלמידיםשאלות ל

ציוניה של  – 9-ו 0לראות גם את הרגל של ירון ואולי גם את הכדור שלו, את המספרים 

  סיגל, וכן אישה מבוגרת.)

  כם נוצרו הנטיפים שבמערת הנטיפים?ה לדעתממ

  : הנטיף לתלמידים את תהליך יצירתתצייר מערה סביב הנטיפים ותסביר המורה 

המערה הזו הייתה בתחילה מערה רגילה ולא מיוחדת. תופעת טבע הפכה את המערה 

ת . התופעה הזו נקראת נטיפים וזקיפים:  צורות נוף קרסטיות הנוצרועניין ומיוחדלאתר מ

מקרקעית  "צומחים"במערה כתוצאה מהתאדות של מים המכילים חומר גירני. הזקיפים 

  התופעה הזו מתרחשת בזכות כוחם של המים.  המערה, והנטיפים תלויים מתקרת המערה.

  המורה תצייר טיפות מים שמחלחלות על גג המערה ותסביר: 

רת האבן, כפי שאנו רואים ולשנות את צו ,למים יש כוח עצום לחלחל אפילו אל תוך האבן

הטיפות: הן נוטפות ומחלחלות  "עמלות"זה לא קורה ביום אחד. שנים רבות  במערה הזו.

 , עד שהן מחוללות שינוי. כאשר הןעוד ועודומחלחלות, ובכל יום מצליחות לחדור פנימה 

  הן יוצרות את הנטיפים האלה, המדהימים במראם. סוף סוף לחדור אל האבן,מצליחות 

  ) ותשמע חוויות מתלמידים שביקרו שם.5ורה תתלה תצלום של המערה (אביזר מס' המ

  מה יכולים המים לסמל? (כח רצון, התמדה)

  מה לדעתכם הזיקה בין שלוש הדמויות שפגשנו לבין מערת הנטיפים?

שמע את . עתה נבטווח הארוך, שמניבים תוצאות ראינו שהמים מסמלים כח רצון והתמדה

  שלמד אף הוא מהמים את העוצמה של כח הרצון. ,עקיבא סיפור על רביה

) ותעצור במהלך הסיפור 1המורה תספר לתלמידים את סיפורו של רבי עקיבא (נספח מס' 

שלוש פעמים לביצוע משימות סימולציה עם התלמידים. (העצירות והשאלות לדיון 

  .) 1מפורטות בנספח מס' 

את הנחישות ואת המסר שלמד מן  ןת אף הלסיכום, תולדות חייו של רבי עקיבא מסמלו

  הטיפות שהצליחו לחורר חור באבן הקשה.

  .7התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  

  דקות) 20(מנהג הקשור במים 

  למדנו על ההישגים של רבי עקיבא בזכות כח ההתמדה שגילה.



חו המים (הסיפור על המים הרכים שהצלי –מי סייע לו לגלות כח התמדה ולא להתייאש? 

  לשחוק את האבן הקשה נתן לו השראה ללכת ללמוד למרות גילו המבוגר).

ונראה כיצד רבי עקיבא קיים אותה בתנאים  ,עכשיו נלמד על מצווה נוספת הקשורה למים

  ).2 המורה תספר את הסיפור על רבי עקיבא בבית האסורים (נספח מס' קשים.

מתוך הסיפור: נחישות, עמידה הערכים המשתקפים  אודותעם התלמידים  תתקיים שיחה

ולצורך כך היה מוכן אף  ,ידייםמצוות נטילת על עקרונות. לרבי עקיבא היתה חשובה 

  לוותר על השתייה.  

  המורה תספר לתלמידים בקצרה על נטילת ידיים.

  

  דקות)  10( מערת הנטיפים שלנו

ד נתנו המים ראינו כיצ ;היגד מקשר: למדנו על המים. ראינו שהמים מסמלים כח רצון

למדנו על נטילת ידיים  .שהפך מרועה צאן פשוט לרב גדול בישראל ,השראה לרבי עקיבא

  במים.

  נחזור עכשיו לסמל שמשמשים לנו המים:

, מאדאיזה מסר מלמדות אותנו טיפות המים? האם גם לכם קרה שרציתם משהו 

  ך באמצעות נטיף.תאמצתם להשיג אותו, ובסופו של דבר ראיתם תוצאות? ספרו לנו על כה

צרו נטיף באמצעות דף בצבע חום מחוברת הנספחים, יכתבו עליו את הסיפור התלמידים י

  שלהם ויתלו אותו על גבי הלוח.

  התלמידים ישתפו את הכיתה בסיפוריהם. 

  

 הכנה ואביזרים  

  

  איורים של גברת דביר, סיגל וירון. 1

צרו בין היתר את הצורות יפים יים מתוך מערת הנטיפים. הנטארבעה נטיפים שנוזל. 2

וכן דמות אישה  0ומספר  9הבאות: שני בקבוקים או מימיות, כדור או רגל, מספר 

  מבוגרת.

  "תיק תק"דבק . 3

  מעילים שונים עבור הדמויות הכיתתיות חמשה. 4

  תצלום של מערת הנטיפים. 5

  

  

 נספחים  

  

  סיפור רבי עקיבא:  - 1נספח מס' 



רועה צאן. הוא רעה את צאנו של עשיר גדול ששמו היה כלבא תו בצעירורבי עקיבא היה 

שבוע. לכלבא שבוע הייתה בת ושמה רחל. כשהגיעה רחל לפרקה חיפש אביה בחורים 

אך רחל לא  ,כלבבו עבור בתו. כלבא חיפש ומצא בחורים למדנים, מוצלחים, חכמים ונאים

ביקשה להינשא לעקיבא,  במקום זאת .הסכימה להינשא לאף אחד מאותם גברים צעירים

בעל וטוב לב שנים. היא ראתה כי הוא אדם  מאדרועה הצאן המבוגר ממנה בהרבה 

, מאדכתוב. כלבא שבוע הצטער ולא היה אכפת לה כי אינו יודע קרוא ו ,אישיות מיוחדת

. אך האיום לא אם אכן תתחתן עם הרועה הפשוט ואיים לנשל את ביתו רחל מכל רכושו

  שא לעקיבא בחתונה פשוטה וצנועה. מנע מרחל להינ

שהתרגלה לחיי עשירים,  ,עקיבא ורחל עברו לגור בבקתה קטנה ובתנאים קשים. רחל

נאלצה לישון על מעט קש שהביא לה עקיבא מן השדה. הם אכלו מה שהיה, והיו שמחים 

בחלקם. לאחר תקופה קצרה החלה רחל לשכנע את בעלה בן הארבעים שילך ללמוד תורה. 

, הוא היה מאדעליו להתחיל  ללמוד לקרוא אצל מלמד התינוקות. עקיבא התבייש היה 

איך אוכל לשבת שם על יד התינוקות וללמוד אלף בית, הרי אני גדול מהם "מיואש ושבור: 

  כך שאל את אשתו.  – "בעשרות שנים

  

  : מה הייתם עושים במקום עקיבא?תלמידיםשאלה ל

  

ך היה לו קשה לקלוט את האותיות. הוא היה מבוגר, עקיבא אכן התחיל ללמוד קריאה, א

  . עקיבא כבר כמעט התייאש מן הלימוד..."ראש אבן"ודימה את ראשו ל

  

ללמוד משהו ופשוט לא הצלחתם להבין  מאד: האם קרה לכם שניסיתם שאלה לתלמידים

  או לקלוט? האם אתם יכולים להבין את עקיבא?

  

בא באבן שנושקת לבאר המים, ובתופעה מעניינת יום אחד, בדרכו ללימודיו, הבחין עקי

טיפות המים שנטפו על האבן באופן קבוע יצרו בה חור עמוק. עקיבא עמד  :שמתרחשת שם

משתאה: איך יכולות טיפות קטנות וחלשות לחדור לאבן חזקה? עקיבא עקב אחרי 

  חלחלות הטיפות בשיטתיות אל האבן...התופעה במשך תקופה וראה איך מ

  

  מה לדעתכם הבין עקיבא בעקבות התופעה של האבן והמים?: תלמידיםשאלה ל

  

המים הרכים  ". עקיבא הבין:מיםהאבנים שחקו "עקיבא למד מן ההתבוננות בטבע: 

גם כמו האבן, הוא החליט כי  !הצליחו לשנות סלע איתן וחזק בזכות פעולה חוזרת ונשנית

ימוד יחדרו סוף סוף אל מוחו והוא טיפה ועוד טיפה של ל :אבן כמו שלו יש סיכוי-לראש

  יקלוט. ואכן כך היה.



שנים אחר כך הפך עקיבא לתלמיד חכם שהעמיד תלמידים הרבה. כאשר התפרסם שמו, 

בא אליו כלבא שבוע בבקשה לחדש איתו את הקשר. אמר כלבא: כעת אני יודע כי לא רועה 

  צאן פשוט הנך, ואני שמח על בחירתה של בתי.

יחרו לפתחו של רבי עקיבא נהג הוא לומר כי כל התורה שיש לו היא לאנשים הרבים שש

  בזכות אשתו רחל שהסכימה לחיות חיי עוני והאמינה בו שהוא עוד יהיה גדול בתורה.

כאשר התפרסם רבי עקיבא, הוא היה גם תלמיד חכם גדול וגם עשיר, בזכות המתנות שנתן 

ו וקנה לה שרשרת זהב עם תליון לו חמיו העשיר. או אז הוא קיים את הבטחתו לאשת

  מיוחד בצורת חומות ירושלים. התליון נקרא: ירושלים של זהב.

  

  ב"א ע"/ על פי הגמרא בעירובין כרבי עקיבא בבית האסורים  - 2נספח מס' 

  פעם גזרו הרומאים על היהודים שלא ילמדו תורה. 

  .נכניס אותו לבית הסוהר -אמרו הרומאים: אם נתפוס יהודי שלומד 

ולא ילמדו, אבל היהודים לא שמעו בקול  מאדהרומאים חשבו שהיהודים ודאי יפחדו 

  הרומאים.  

גם רבי עקיבא המשיך ללמוד עם תלמידיו. תפסו אותו הרומאים והכניסו אותו לבית 

  הסוהר.

ור. רק חלון קטן וצר היה בחדרו, בחדר קטן, ללא ספרים וכמעט בלי א נכלארבי עקיבא 

  קרני שמש.  דרכו חדרו מעט

  הזיכרון. מןפה, -ישב רבי עקיבא לבדו ולמד תורה בעל

רבי עקיבא לא רצה לאכול מהמאכלים שהרומאים הביאו לו. הוא היה זקן חלש וחולה, 

ו משפט שכל היהודים הרומאים לא רצו שרבי עקיבא ימות מרעב. הם רצו לעשות לאך 

ר' יהושע,  -ו שאחד מתלמידיו הם יפסיקו ללמוד תורה, לכן הסכימישמעו עליו, כדי ש

  יביא לו אוכל ומים.

בכל בוקר שמח התלמיד שיוכל לעזור לרבו, ואולי גם יספיק ללמוד איתו מעט תורה, ולכן 

ובידו סל עם לחם ומאכלים שונים, וכד מים לשתייה ולנטילת  הזדרז ובא לבית האסורים

  ידיים.

הסתכל  ר להיכנס לרבי עקיבא.יום אחד פגש אחד השומרים את רבי יהושע כשהוא ממה

  השומר בכעס, ולא נתן לו לעבור.עליו 

  שאל בקול כועס. "מה זה בידיך?"

הראה ר' יהושע לשומר את האוכל והשתייה, והיה בטוח שהשומר ייתן לו לעבור, אבל 

הרבי  ?לשם מה אתה מכניס כל כך הרבה מים"השומר הרומאי הסתכל בכד המים וצעק: 

את כל המים האלו ביום אחד! אני יודע למה אתה מכניס את כל  שלך לא יכול לשתות

כנראה אתם מרככים את האדמה של התא, ורוצים לחפור בור ולברוח דרכו מבית  - המים 

   "הסוהר!

לר' יהושע להסביר דבר, לקח את כד המים ושפך חצי מהכמות על  השומר לא הניח

  רק אחר כך נתן לו להמשיך בדרכו. ...הרצפה



, והאוכל היה חשוב מאדם, חיכה ר' עקיבא בדאגה לר' יהושע. ר' עקיבא היה חלש בינתיי

  לו.

  , וסיפר לרבו את מה שקרה לו בפתח בית האסורים.מאדכשר' יהושע נכנס, התנצל 

מים ואטול ידיים. ה אתתן לי  כעת לא ניתן לעשות דבר."נאנח ר' עקיבא ואמר לתלמידו: 

  ."נה, ואחר כך אטול לסעודהעלי ליטול ידי כיוון שקמתי מהשי

רבי! הלוא אם תיטול ידיך לא יישארו "הסתכל ר' יהושע במעט המים שבכד, ואמר לרבו: 

  "לך מים לשתייה!

לא  -לא אוכל לאכול בלי נטילה, ואפילו אם לא יישארו לי מים לשתייה "אמר ר' עקיבא: 

  "אוותר על נטילת ידיים!

התפעלו מכך. הרשו השומרים לר'  מאדדו, ושמעו השומרים את השיחה בין הרב ותלמי

  יהושע להביא עוד מים לתא. רק אז נטל ר' עקיבא את ידיו לסעודה, בירך ואכל.

  

  : מערת הנטיפיםמידע למורה – 3 מס' נספח

מערת הנטיפים, הקרויה גם מערת שורק, היא לבה של שמורת טבע המוקדשת לזכרו של 

ם של הרי יהודה בסמוך לבית הם המערבייאבשלום שוהם. השמורה ממוקמת במורדותי

  שמש. 

המערה התגלתה במקרה, בעת פיצוץ שיגרתי במחצבה סמוכה. הפיצוץ חשף מערה 

מטרים. למרות שהמערה קטנה בשטחה, קיים בה  60-מטרים ורוחבה כ 82-שאורכה כ

עולם מופלא של נטיפים וזקיפים במגוון שלא היה מבייש מערות גדולות בהרבה. מדענים 

  מן התקופה הקדומה ועד היום.נעזרים בהם כדי לעקוב אחר שינוי האקלים באזורנו 

הנטיפים היורדים מתקרת המערה מגיעים לאורך של עד ארבעה מטרים. יש נטיפים 

בקוטר של מילימטרים אחדים, ויש נטיפים שעוביים מטרים אחדים. לעיתים נפגשים 

טיפים וזקיפים, ניתן למצוא במערה הנטיפים עם זקיפים שעולים מן הקרקע. מלבד נ

צורות השקעה נוספות כמו אלמוגי מערה, הלקטיטים, מדפים ואשכולות. למעשה, מלבד 

צורות כיד הדמיון הטובה הנטיפים שצורתם מוגדרת היטב, יוצרים משקעי המערה שלל 

  על הטבע.

 גדלים.ין פעילים והנטיפים והזקיפים המצויים בהם עדיין יאזורים רבים במערה עד

  תר האינטרנט של החברה להגנת הטבע)אע"פ המידע (

  

  

  

  

  

  

  



  מהזית אל השמן  – 6יחידה 

  

 מטרות  

    

  הכרת תהליך הפקת השמן;§ 

  הכרת השימוש בשמן הזית על פי המסורת היהודית בעבר ובהווה;§ 

  התוודעות אל המקור לסמל המדינה.§ 

  

 מהלך השיעור  

  

  דקות) 10(המסיק  –פתיחה 

  ידים ישירו את שיר הפתיחה.התלמ

) ותתפתח שיחה אודות מה שרואים בתמונה. 1המורה תציג תמונה של מסיק (אביזר מס' 

  .החוויהעל  כיתהבמסיק זיתים יספרו לבעבר תלמידים שהשתתפו 

) רוצה לספר לנו מה קרה לו... והוא מדריך היום את ילדי 2אחד הזיתים (אביזר מס' 

  ת.החבורה בטיול בעקבות הזי

  את כל קטעי הקריאה מכאן ואילך, יקרא הזית.) הערה:(

  

חוברת, ויקראו את תחילת חוויותיו של הזית שנופל בחבטה על הארץ. לו נהתלמידים יפ

 את רגשותיו, מחשבותיו ורצונותיו של הזית וינסו לתאר "יכנסו לנעליו"התלמידים 

  .בתשובותיו ף את המליאהישת ,מי שירצה בחוברת העבודה). 1(משימה מס' 

  

  דקות) 10( שמן למאור – 1 'פעילות מס

בקטע הקריאה השני ילמדו על  :פלהזית שנהתלמידים ימשיכו להתוודע אל קורותיו של 

ייחודיותו של שמן הזית הטהור שהופק למנורת המקדש. הוא הופק מהטיפה הראשונה של 

  כל זית. 

  התלמידים יתבוננו בכרזה של הטיפה הראשונה של השמן.

  התשובה: שמן זית זך. –איך קוראים לשמן הזה? 

כדי למלא כד שצריך בדל בין כמות הזיתים ה: נסו לחשוב, האם יש שאלות לתלמידים

הפקת שמן זית (זית רגיל? מדוע?  לבין כמות הזיתים שצריך כדי להפיק שמן בשמן זית זך

  )!בלבד טיפות 3 זך צורכת כמות רבה הרבה יותר של זיתים כיוון שמכל זית מפיקים עד

  הכנת שמן זית זך לבין שמן זית רגיל?צורך האם יהיה הבדל בטרחה שטורחים ל

  .למה משמש שמן הזית הזך? לצורך מטרה מיוחדת וחשובה

 ְּבֵני-ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת": )13מס' המורה תתלה את הכרזה של המקור לשמן זית זך (אביזר 

ת ֵנר ָּתִמיד ָּכִתיתן ַזִית ָז ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי ֶׁשמֶ    ז, כ') " (שמות כ"ַלָּמאֹור ְלַהֲע



  .זית (על פי רש"י שם)הראשונה המופקת מהטיפה ה הוא כתית

התלמידים יפנו לחוברת ויראו את ציור מנורת המקדש. הם יבינו שלצורך הדלקת המנורה 

  השתמשו בשמן זית מיוחד.

  .3 ,2 במשימות למנורת המקדשאת כד הזית המתאים התלמידים יסמנו 

כאשר היו זקוקים לשמן עבור מנורת המקדש בירושלים, היו נוסעים : המורה תוסיף לספר

אז תקוע, ומביאים משם את השמן. כמה זמן עבר מיישוב דרך של ארבעה ימים עד ל

צאתם מירושלים ועד שחזרו? שמונה ימים. את השמן שנועד למנורה שמרו, וכאשר הגיעו 

לים, הכהן הגדול היה מחתים את כדי השמן בחותמת מיוחדת, שכאשר היו פותחים לירוש

אותה, היא הייתה נשברת. בצורה זו היו יודעים אם הכד כבר נפתח או שהוא נשאר סגור 

  ושמור.

  מה לומדים מהציווי על הפקת שמן זית מיוחד למנורה על היחס אל הדלקת נרותיה?

הדלקת מנורת  ם על שימוש ייחודי בשמן הזית:מידימדו התלו יעז פעילותבסיכום 

המקדש. הם יתוודעו לדרך הייחודית של הפקת השמן למנורה ויעמדו על החשיבות 

  שייחסה המסורת להפקת שמן מובחר למקדש.

  

  דקות) 10(בית הבד  – 2 'פעילות מס

  : האם גמרנו את מסענו, או שיש עוד המשך?...הזית

תהליך הפקת  מתאר את). הקטע 4(נספח מס'  4תתבצע הקראת הקטע במשימה מס' 

לסמן בעפרון מילים שאינן מובנות, ואחר כך תרשום יתבקשו התלמידים  השמן בבית הבד.

  אותן המורה בפינת הלוח.

). בית הבד הוא מקום שבעבר היו 4להיכן לקחו את הזיתים? לבית הבד (אביזר מס' 

ובבה אבן נוספת ושמה תסהשעליה  מפיקים בו את השמן. בבית הבד הייתה אבן גדולה

, והיה דרוש חמור בכדי לסובב אותה. על מאד ). אבן זו הייתה כבדה5מפרכה (אביזר מס' 

  ידי סיבוב האבן הכבדה הזו נכתשו הזיתים.

) שם הם נסחטו, 6לאחר שנוצרה עיסה מהזיתים, העבירו אותם לעקלים (אביזר מס' 

  והשמן יצא מהם וזרם לכלי. 

  מתיחת קו בין מילה לפירושה. בחוברת: 4התלמידים את משימה מס' כעת ימלאו 

  והאם כולן מובנות כעת. בשלב זה תתבצע בדיקה, אילו מילים לא היו מובנות לתלמידים,

  השמן בבית הבד.מידים על תהליך הפקת מדו התלו יעז פעילותבסיכום 

  

  דקות) 15( השימוש בשמן – 3 'פעילות מס

  .)7ית אביזר מס' יתהליך הפקת שמן הזית (תלעל  על מה למדנו עד עכשו?

  .)8ת אביזר מס' י(תלי עכשו נעסוק בשימושים השונים שאנו עושים בשמן הזית

  .)9 ית אביזר מס'יהזכרנו? הדלקת מנורת המקדש (תלכבר איזה שימוש בשמן זית 

  מה אפשר לעשות בשאר הטיפות?? כמה טיפות מהזית הגיעו אל מנורת המקדש



ניתן לחלק את הרעיונות שיעלו  ים יעלו רעיונות לשימושים שונים בשמן הזית.התלמיד

  התלמידים לקטגוריות שונות.

  ותזמין את התלמידים להרחיב בהם. ,המורה תצביע על שימושי השמן בהקשר מסורתי

  הקטע מדבר על הדלקת נרות חנוכה. .)5(נספח מס'  5תתבצע הקראת הקטע במשימה מס' 

חנוכיה עם  - 10מס' ית אביזר יתל( מוש נעשה בשמן הזית בקטע שקראנו?: איזה שיהזית

  שמן)בזיכי 

  ).5 מס' התלמידים יתאימו את הציור והכיתוב המתאים לחנוכיה (משימה

  : שימוש נוסף שעליו נלמד הוא...הזית

), הקטע מדבר על הדלקת נרות שבת 6(נספח מס'  6' תתבצע הקראת הקטע במשימה מס

  פמוטות עם בזיכים לשמן). -11מס' ר ית אביזי(תל

מה המשותף לכל השימושים המסורתיים בשמן הזית שהכרנו עד עתה (נרות המקדש, 

  .הדלקת נרות למאור –נרות חנוכה ונרות שבת)? 

  על איזו תכונה בשמן מצביעים שימושים אלה? (היותו דליק)

  אילו חומרים דליקים נוספים אתם מכירים?

  נרות בחומר שאינו דליק?מה יקרה אם ידליקו 

זית. האם אתם מכירים : ישנן משפחות שבהן מדליקים גם את נרות השבת בשמן הזית

רע בארץ ישראל לפני כאלפיים שנה (נספח מס' יאספר לכם סיפור שא כזאת?אולי משפחה 

7.(  

תו של רבי חנינא שהחליפה חומץ בשמן בהדלקת נרות שבת. את האגדה על בהמורה תספר 

  הסיפור תעצור לניבוי ולדיון.במהלך 

  .)6 מס' , משימה6 מס' הזית לתאר את גלגוליו (נספחימשיך לאחר מכן 

  .)6התלמידים יתאימו תמונות של שימושי השמן לכיתובים המתאימים (משימה מס' 

  תהליך הפקת השמן. –בשורה העליונה של התמונות? מה אנו רואים ויסוכם: 

  שימושי השמן.בשורה התחתונה? מה אנו רואים 

  

  דקות) 10( –סיכום  – 4 'פעילות מס

  התלמידים יגזרו את הזית מחוברת הנספחים. 

כוון את התלמידים לשימושי ל (יש להיכן הוא הגיע יתבקשו לכתוב מצד אחד התלמידים

מה הוא מרגיש (התלמידים יעזרו במילים  -ומהצד השני  ,)השמן המופיעים בשיר

  .אלמוג)שמביעות רגשות המחוברות ל

  

  דקות) 15(סמל המדינה  – 5 'פעילות מס

בו מופיעים הענפים שלי משני צידי המנורה. האם אתם יודעים שמיוחד  סמלהזית: יש 

  )12מס' ית אביזר י(תל ?מהו הסמל

  זהו סמל מדינת ישראל. המקור לסמל הזה הוא פסוק בספר זכריה (זכריה היה נביא).



המורה תסביר את  .ויקראו את הפסוקים 7' במשימה מסהתלמידים יפתחו בחוברת 

  הפסוקים.

  תלמידים: מהי משמעותם של ענפי הזית בסמל המדינה? מה מקורם? שאלות ל

, )א"י', בראשית ח( "ַזִית ָטָרף ְּבִפיהָ -ְוִהֵּנה ֲעֵלה: "תביא את הציטוט המקראיהמורה 

  תתפתח שיחת הבהרת המשמעות עם התלמידים:ו

  על מי מספר הפסוק? -

(היה מבול שהשמיד את כל היקום והיונה נשלחה  באיזה הקשר הביאה היונה עלה זית? -

  לבדוק אם יש אפשרות לצאת מן התיבה ולבנות עולם חדש, עולם טוב יותר...)

ומאז חזרה היונה אל תיבת ! אך לא כן עצי הזית, נעקרו בנחשולי המבול עצים רבים ודאי

סמל של . מה מסמל עלה הזית במקור היונה? (לסמל היה ענף הזית במקורה של היונה, חנ

  )תקוות החיים והשלום לאדם.

מנורת הזהב (בסמל מופיעה  יתבקשו להסביר מדוע נבחר סמל זה למדינההתלמידים 

  .וינומק תקבל כל רעיון שיעלהי. )כשמצידיה עלי זית

ים על התלמיד. סביב הסמל מפוזרים חלקי הפסוקים התלמידים ימלאו את המשימה:

  למתוח קו מהפסוק אל המקום המתאים בסמל ולצבוע אותו.

  

  דקות) 20יצירה ( - 6 'פעילות מס

  זית.התלמידים יצרו בנושא שמן 

  

 הכנה ואביזרים  

  

  . תמונה של מסיק1

  . דמות זית 2

  עליו רשום ֶׁשֶמן ַזִית ַזשממנו יוצאת טיפה לתוך כד, . תמונה של זית 3

  ללימראה פנימי כ -. בית בד 4

  י חמור"נראית האבן התחתית עליה מונחים זיתים והמפרכה המסובבת ע -. מפרכה 5

  לתוך כליבתוך העקלים עיסת הזיתים ומהם נוזל השמן  -. עקלים 6

  תהליך הפקת השמן - .כרזה7

  שימושי שמן הזית - .כרזה8

  מנורת המקדש .9

  . חנוכיה עם בזיכי שמן10

  פמוטות של שבת עם בזיכי שמן .11

  . סמל המדינה12

ת ֵנר  ָּכִתיתְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי ֶׁשֶמן ַזִית ָז -ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת". כרזה: 13 ַלָּמאֹור ְלַהֲע

  ז, כ') " (שמות כ"ָּתִמיד



  

  . חומרי יצירה14

  

  

 נספחים  

  

  ל. דביר  –מן הזית אל השמן  – 1 מס' נספח

  

  ֵמַהַּזִית ֶאל ַהֶּׁשֶמן

  ִני ַהַּזִית ְּבֹראׁש ָהֵעץאֲ 

  ְמֻסָּמן ָּכאן ְּבֵחץ.

  -ּוִפְתֹאם ּבּום! ֲחָבָטה ְּבֹראִׁשי 

  ֲאִני צֹוֵנַח ְלִאִּטי,

  ֶאל ִמַּתַחת ָלֵעץ, ַעל ְׂשִמיָכה ַרָּכה,

  ְלבֹוא ַהֵּזיִתים ִהיא ְּכָבר ְמַחָּכה.

  

  2 מס' נספח

  רֹוִצים ְלַהְמִׁשי ִלְׁשֹמַע?

  , ַּבֶּדֶר ַלִּיּׁשּוב ְּתקֹוַע.ָאנּו ְּבַׂשִּקים

  ִּבְתקֹוַע סֹוֲחִטים ִמָּכל ַזִית,

  ִטָּפה ַאַחת ִּבְלַבד!

  ,ֶׁשֶמן ְמיָֻחדּוְמִפיִקים ִמן ַהִּטּפֹות 

  .ֶׁשֶמן ָטהֹור ֻמְבָחר ּוְמֻׁשָּבח

.   ֶזהּו ֶׁשֶמן ַזִית ַז

  

  3 מס' נספח

  ַהִהְתַרְּגׁשּות ּגֹוָאה,

  ה ֶאל ִׂשיָאּה.ַמִּגיעָ  –ְוַהֶּדֶר 

  ֶׁשֶמן ַהַּזִית ֶׁשִּנְכַּתׁש,

  מּוָבל הּוא ֶאל ַהִּמְקָּדׁש.

  

  4מס' נספח 

  ִטָּפה ִראׁשֹוָנה ִנְכְּתָׁשה

  ִמָּכל ַזִית ַרֲעָנן.

  ִּתְׁשֲאלּו: ָמה ַעְכָׁשו?



  ֲאִני ַמְרִּגיׁש ְמֻצָּין!

  ַעְכָׁשו ַנֲעֹבר ֶאל ֵּבית ַהַּבד,

  ָעד.ַלֲהָפַקת ֶׁשֶמן הּוא ְמיֹ 

  ִחיׁש ִנְכַנְסנּו ֶאל ֶאֶבן ַהַּמְפֵרָכה

  ֲעבֹוָדה ְמָפֶרֶכת ְוָקָׁשה... –ָׁשם סֹוֵבב ַהֲחמֹור 

  הֹוּפ! ִמן ַהַחְרָצן ִנְפַרְדנּו,

  ַעְכָׁשו ָלֲעָקִלים ֻהְכַנְסנּו.

  ַהֶּׁשֶמן נֹוֵזל ְוזֹוֵרם ֶאל ּתֹו ְּכִלי,

  ֶׁשִּלי? ּו ִּבְׁשַאר ַהֶּׁשֶמןַיֲעׂש ָמהִמי יֹוֵדַע 

  

  

  5  מס' נספח

  אּוַלי... ֶאֱהֶיה ֶׁשֶמן ַזִית 

  ְלתֹו ֵאיֶזה ַּבִית, ְּבַבְקּבּוקס ֶׁשִּנְכנָ 

ק ַּבֲחנִֻּכָּיה ַעל ַהַחּלֹון,   ֶאְד

  ִיְראּו אֹוִתי ָּכל ֶהָהמֹון, 

  ַאְזִּכיר ְלֻכָּלם ֶאת ַהַּכד ַהָּקָטן,

  ֶׁשְּׁשמֹוָנה ָיִמים ֶׁשֶמן ַזִית ָנַתן.

  

  6 מס' ספחנ

  ֶׁשֶמן ַזִיתאּוַלי... ֶאֱהֶיה 

  ְלתֹו ֵאיֶזה ַּבִית, ְּבַבְקּבּוקס ֶׁשִּנְכנָ 

  ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת אֹוִתי ִיְׁשְלפּו

  ֶאל ָּפמֹוט ַהֶּׁשֶמן אֹוִתי ִיְּצקּו.

  ֶאְׁשַמע ָאז ִקּדּוׁש ּוְזִמירֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה,

  ְׁשָּפָחה.ֲאַרֵּצד ְּבֵעיֵניֶהם ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ַהִּמ 

  

  

  7נספח מס' 

  מעשה ברבי חנינא בן דוסא שראה את ִּבתֹו בערב שבת יושבת עצובה. 

  למה את עצובה?  ,שאל אותה: בתי

לאתי את הבזיכים של יאמרה לו: כלי של חומץ התחלף לי בכלי של שמן זית, ובטעות מ

  שבת בחומץ במקום בשמן. השבת כבר נכנסה והדלקתי את הנר.הנרות 

בבזיכים  לאה חומץ במקום שמןימהיא מה הטעות שעשתה בתו של ר' חנינא?  עצירה:

  .שנועדו להדלקת נרות



 ;דליק –מה ההבדל בין תכונות השמן לתכונות החומץ? השמן ? מדוע הטעות קשה כל כך

  לא דליק. –החומץ 

  .בתוך זמן קצר מה תהיה התוצאה של הטעות? האש תכבה

  מה קרה באמת? נשמע את ההמשך...

  יאמר לחומץ שידלק. -מי שאמר לשמן שידלק  ?אמר לה: בתי, מה אכפת לך

  עד למוצאי שבת. –בת שדלק בחומץ, דלק במשך כל היום ואכן, נר הש
  א)"ה , ע"פי תענית דף כ-(על

התכונה הטבעית  פימהו הנס שקרה לבתו של חנינא בן דוסא? שהחומץ לא "התנהג" כ

  בע זה נס.פך מטיגוד לטבעו. ההבנ -ודלק  שלו,

  

  

  

 

 



  מחכים לגשם – 7יחידה 

  

  

 מטרות  

  

ה לפיה בעת הצורך ובעת תודה פונה האדם בתפילה, תוך הדגמת עקרון זה סהכרת התפי§ 

  בנושא ירידת גשמים;

  זיהוי מושגים הקשורים לגשם: בצורת, גשמי ברכה, גשמי זעף;§ 

  כתיבת סיפור בנושא הגשם, תוך שימוש במילות מפתח נתונות.§ 

  

 מהלך השיעור  

  

  

  דקות) 5(פתיחה 

  התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

  דמויות החבורה: בעזרתהמורה תציג 

  למה אתה עצוב? לזרוע? סיימת: האם שאול

(פונה אני עצוב?! חרשתי, זרעתי, והנה לא יורד גשם... שואל למה  ה: אתאביאל

  שנת בצורת. –מי יודע איך קוראים לשנה שבה לא יורד גשם? לתלמידים:) 

  האדמה יבשה וסדוקה. –מה קורה כאשר לא יורד גשם? 

   )1אביזר מס'  (תליית

שתוכלו לראות עד כדי  צילמתי עבורכם תמונה !: תראו איך נראית האדמה שליאביאל

  כלום לא צומח.ה: הזרעים מתייבשים ולא נובטים. כמה המצב קש

פשר לעשות? אולי יש לך סיפור : באמת איום ונורא, ובאביב לא יצמח כלום! מה אאביב

  פעם כשלא ירדו גשמים?לספר לנו על שנת בצורת, ומה עשו 

  

  דקות) 25( 1 'פעילות מס

: יש לי סיפור על שנת בצורת. אבל, אני אתן לכם רק כמה מילים ממנו, ואתם תנסו אביאל

  לבנות מהן סיפור. 

  עם התלמידים.), ותקרא אותן 2המורה תתלה על הלוח את המילים (אביזר מס' 

(כתיבת סיפור על פי מילות מפתח נתונות). לאחר בחוברת  1משימה מס' יפנו ל התלמידים

  לקרוא את הסיפור שאותו כתבו.יתבקשו שלושה תלמידים -שניים ,הכתיבה

  כיצד הוא ביקש בסיפור שלו גשם? מוכן לספר לנו: מי שאלה לתלמידים



שלהם על גבי  וב את נוסח הבקשותהמורה תכתוישמיעו את תשובותיהם, התלמידים 

אל: באילו מילים אפשר לא כתב בקשה לגשם, המורה תשאחד (אם אף תלמיד  הלוח.

  תכתוב על הלוח.)את התשובות לבקש גשם? 

  בחוברת (כתיבת תפילה לגשם). 2את משימה מס'  לבצע יפנוהתלמידים 

  ).1המורה תקריא את הסיפור המקורי (נספח מס' בשלב זה 

  

  דקות) 30( 2 'מס פעילות

האם רק אך  .שיבוא וישקה את השדות שלו פור כתבנו על החקלאי שמחכה לגשםבסי

  לא. –החקלאי תלוי בגשמים? 

  כל מי שגר בארץ תלוי בגשמים. –מי עוד מחכה לֵמי הגשמים? 

מהיכן מגיעים מי השתייה שזורמים בברז שלנו? מבארות, ממי תהום ומן המים ששואבים 

  מדינה.בילים בצינורות עד לבתים. הכינרת היא מאגר המים החשוב ביותר מהכינרת ומוב

) ותשאל: האם מישהו 3המורה תראה לתלמידים כרזה של כותרות עיתון (אביזר מס' 

במשך עונת החורף?  , בעיקרמכם שמע מה מודיעים מדי פעם בחדשות בקשר לכינרת

  התשובה: תמיד מזכירים מה גובה הכינרת.

ה הכינרת? בגשמים שיורדים. ככל שיורדים יותר גשמים, מי הכינרת גבוהים במה תלוי גוב

מאד, והיו שנים שבהן  מפלס הכינרת נמוךבשנת בצורת, כאשר לא יורדים גשמים,  יותר.

  כמעט והפסיקו לשאוב מים מהכינרת.

מהכינרת, והכינרת מתמלאת ממי לרוב המים שאנו שותים באים  .: אה, הבנתיאביב

כן גם אנחנו, ולא רק החקלאים, צריכים לבקש ולהתפלל על הגשמים. כרגע הגשמים. ל

  המשאלה הכי חשובה שלי היא, שהלוואי וירד גשם...

  מתפלל כל יום, מופיעה משאלה דומה: גם בנוסח התפילה שאותה אומר מי שאביאל

  .)4תליית אביזר מס' (

  ."טר לברכהותן טל ומ" ;"משיב הרוח ומוריד הגשם": ימשיך ויקראאביאל 

לא נראית מיותרת? האם לא מספיק שנבקש טל  "לברכה": האם המילה שאלה לתלמידים

כם: לא מספיק שירדו גשמים, וסוי יהם,את תשובות ועישמיהתלמידים ומטר (=גשם)? 

בזמן בכמויות המתאימות והם צריכים להיות גשמי ברכה. גשם ברכה הוא גשם שיורד 

ם , לבתילאנשים גשם זעף, שיכול לגרום נזקים -מדי : לא גשם חזק כמויות המתאים.

  שנת בצורת. –ולא גשם חלש מדי, כי אז עלולה להיות שנה שחונה  ולצמחים;

גשמים שיורדים בארץ ישראל  גשמי ברכה יורדים בחורף. :צריך להיות מתאים הזמןוגם 

קציר, עלול גשם שיורד בתקופת הבקיץ מפריעים לחקלאים ועלולים להזיק ליבול. למשל, 

  לקלקל את התבואה.

  .בחוברת (שעשועון השחרת קטעים) 3התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  

  דקות)  30( 3 'פעילות מס



  ).2המורה תספר את הסיפור על חוני המעגל (נספח מס' 

  בחוברת (התאמת קטע לתמונה וסידור ברצף). 4התלמידים יבצעו את משימה מס' 

  

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  אדמה יבשה וסדוקה מציגהונה התמ .1

מילות מפתח לסיפור: חקלאי, בצורת, דאגה, אדמה, ילד, תפילה, גשם, ירד, תודה,  .2

  שמחה

  כותרות עיתונים:. 3

  ; "ֶסְנִטיֶמְטִרים 40ְלַאַחר ַהְּגָׁשִמים ָהַאֲחרֹוִנים ִמְפַלס ַהִּכֶּנֶרת ָעָלה ַּבְיָמָמה ָהַאֲחרֹוָנה ְּב "

  "ְׁשַרד ַהַחְקָלאּות ׁשֹוְקִלים ְלַיֵּבא ַמִים ִמּטּוְרִקָיהּגֹוְרִמים ְּבִמ "

  "ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם" –כרזה .4

  (מן התפילה) "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה"  

  

 נספחים  

  

  / ל. דבירתפילתו של ילד : סיפור – 1נספח מס' 

שאבא יהיה בבית, ויענה לברכתו. רפה. הוא קיווה  "שלום"יוגב נכנס לביתו בשקט ואמר 

  אך שום קול לא נשמע בתשובה.

 – "שוב השקט הנורא הזה"יוגב זרק את תיקו בפינת החדר והתיישב בכבדות על הכסא. 

רוחו הרגיל? מתי ישוב ויחייך אלי כשאני -מתי כבר יחזור אבא למצב"חשב יוגב לעצמו. 

  "בית שהיה פעם? מתי?... מתי ישוב הבית ויהיה אותו ?חוזר הביתה מבית הספר

אפילו קומתה של " .צעדיה של אמא נשמעו מתוך החדר, ודמותה נראתה צועדת במסדרון

  הרהר יוגב כשהתקרבה אליו ובאה למטבח. ,"אמא כפופה מעט

  ."מאדאתה ודאי רעב " ,אמרה אמא ,"שלום יוגב"

מתרחש פה בבית ה לדעת מה אני רוצ" ,, התפרץ יוגב כמעט בדמעות"אני לא רוצה לאכול"

  "ל שקט ועצוב, ואבא כמעט לא נמצא בבית!הזה! הכ

אני אספר לך מה מתרחש בבית שלנו. היודע ", אמרה אמא וקולה רעד במקצת. "שב יוגב"

  שאלה אמא.  "אתה, יוגב, כמה גשמים ירדו השנה?

  . "איך לא חשבתי על כך קודם", חשב יוגב, "גשמים"

   ".תחילת החורף היה יום אחד גשום, רק במאדמעט "ולאמא אמר יוגב: 



אתה מבין, יוגב? אבא השקיע עמל רב במטעי המנגו. עמל, וגם ממון. כסף רב שילם אבא "

וגשם ַאִין. האדמה  –לפועלים ולרכישת השתילים. מתחילת החורף מחכים אנו לגשם 

 סדוקה ויבשה. השתילים טרם נבטו. הם מחכים לגשם שינביט אותם. בינתיים חלף יום

ועוד יום, אם לא ינבטו השתילים, הם ירקבו באדמה וכל ההשקעה תרד לטמיון (תלך 

  "לאיבוד).

  יוגב שתק, ואמא המשיכה:

יום כדי לנתח -בצורת קשה פקדה אותנו השנה. האיכרים אובדי עצות. הם מתכנסים יום"

את המצב ולטכס עצה. אם לא ירד גשם רב בימים הקרובים, נהיה צפויים לשקיעה 

  ".בות כבדיםבחו

יוגב נהיה עצוב ומלא דאגה. לו רק יכול היה לעזור לאבא, לעזור למשפחה, לעזור למשק 

  ולארץ כולה. לו רק יכול היה לעשות משהו...

  לפתע... ניתר ממקומו! הוא יכול! כן, הוא יכול!

  יש משהו שיכול לעזור עכשיו, במצב הקשה הזה. צריך רק לבקש...

  ."ה', בבקשה, עשה שירד גשם", ולחש: יוגב נזכר שאפשר להתפלל

אבל אני מבקש בשביל כולם: בשביל אבא  –אני רק ילד קטן "דמעות חמות זלגו מעיניו. 

ואמא, בשביל המשק ובשביל כל החקלאים והאנשים שבארץ, אנא! הורד לנו גשם, השקה 

  "והצל את היבול, למען כולנו! הנבט את הזרעים, גדל את השתילים את האדמה,

וגב לא זכר כמה זמן עוד המשיך לבקש גשם. הוא נרדם כשהדמעות על לחייו. לפנות בוקר י

התעורר יוגב. משהו דפק על החלון. יוגב הזדקף במהירות והצמיד את פניו לשמשה. חושך 

  שרר בחוץ, אך טיפות הגשם נשמעו היטב דופקות על החלון ומרטיבות את העלים.

  "ידעתי שתשמע את תפילתי!", לחש יוגב בשמחה. "תודה, תודה"

  שמחה נשמעו במשק.של קולות 

  כולם ידעו לספר כמה גשמים ירדו בלילה, וכמה עוד ירדו ביממות הקרובות.

  יוגב חשב: אולי הגשמים ירדו גם בזכות תפילתי...

  

  חוני ַהְמַעֵגל: סיפור – 2נספח מס' 

יהודי  –חים אל חוני לפני שנים רבות, לא ירד גשם כמעט כל החורף. שלחו חכמים שלי

ת. ביקשו שליחי החכמים מחוני שהיה ידוע לכולם שכאשר הוא מתפלל, תפילותיו נענו

  יתפלל ויבקש שירדו גשמים.ש

  עמד חוני והתפלל, אבל גשם לא ירד.

אני לא זז מפה עד שירדו "ואמר:  ה, עמד בתוכ)ִצֵּיר עיגול=(עוגה יצא חוני החוצה, ָעג 

  ".גשמים

   ".לא לגשמים כאלה התפללתי"ות של מים. אמר חוני: החלו לרדת טיפ

גם לא לגשמים כאלה התפללתי. אני "החלו לרדת גשמי זעף שגורמים נזקים. אמר חוני: 

   ".מבקש שירדו גשמי ברכה, גשמים במידה



התקבלה תפילתו של חוני וירדו גשמי ברכה. שמחו כל העם על גשמי הברכה והודו לה'. 

  חוני הְמַעֵּגל, על שם הַמְעָגל שעשה.  –ומאז, קראו לחוני 

  א)"ע –ג "י תענית כ"(עפ

  



  לחם מן הארץ - 8יחידה 

  

  

 מטרות  

  

  הכרת תהליך הכנת הלחם;§ 

  ו על פי תפיסת המסורת;והיחס אלי, הבנת מקומו של הלחם כמזונו הבסיסי של האדם§ 

  מיון מאכלים שונים הנוצרים מהתבואה וקשורים למסורת ישראל.§ 

  

  

 :מהלך השיעור  

  

  דקות) 10( פתיחה

  התלמידים ישירו את שיר החבורה.

תלמידים להציג לכיתה תפריט של סעודה מזינה ומשביעה, ולציין בה לא יותר יוזמנו כמה 

מחמישה מרכיבים. בתום השמעת התשובות תשאל המורה: מהו המרכיב שחזר על עצמו?  

 :ון הבסיסי של האדם. כתוב בתהלים(לחם, פיתה, פיצה וכדו'). מדוע? הלחם הוא המז

  ֱאנֹוׁש ִיְסָעד". -"ְוֶלֶחם ְלַבב

  המסורת רואה בלחם מזון חשוב מכל המזונות. כיצד בא הדבר לידי ביטוי?

לפי המסורת, ישנן ברכות על המאכלים השונים. הברכה על הלחם היא: "ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 

ם, שוב אין צורך לברך על שאר ָהָאֶרץ". כאשר מברכים בתחילת הסעודה על הלח

המאכלים שיוגשו בהמשך סעודה, כי ברכת הלחם כוללת את כל המאכלים שנאכלים 

  באותה הסעודה. 

  המורה תציג בעזרת הדמויות:

  אביאל: צור, למה את זורקת את הלחם? לחם לא זורקים לפח. 

  ת הסביבה.צור: למה? לא אכלתי את הכריך אז זרקתי אותו לפח האשפה. לא לכלכתי א

שעשתה צור?  מהאביאל: ילדים, מה דעתכם על תשובתה של צור? מה דעתכם על 

התלמידים יתבססו בתשובותיהם על הרעיון העוסק בחשיבותו של הלחם כמזונו של 

  האדם והיחס הנאות שיש לנהוג כלפיו. 

  מה לדעתכם ניתן לעשות בלחם שלא אוכלים?שאלה לתלמידים: 

  

  דקות) 20(אל הלחם  מהזרע - 1 'פעילות מס

  לחם.ע החיטה עד שהוא נעשה אביב: קראתי סיפור על התהליך שעובר זר



. המורה תקריא את תחילת הסיפור ואחר 1התלמידים יפתחו את החוברת במשימה מס' 

 1בחוברת לתלמיד וכן בנספח מס'  כך התלמידים ימשיכו לקרוא בעצמם (הסיפור מופיע

  בהמשך היחידה).להלן 

עמל רב מושקע בהכנת הלחם. בעבר, כל המלאכות נעשו בידי אדם. גם בימינו, ויוסבר: 

כשהעבודות נעשות על ידי מכונות משוכללות ובחלק מהן יש הקלה על האדם, עבודת 

 –, קשורה לשהייה ממושכת בחוץ היא כרוכה במאמץ פיזי: החקלאי נחשבת לעבודה קשה

  ומושפעת מתנאי מזג אוויר שונים. בשדה,

המלאכות הקשורות בהכנת הלחם מהחיטה בעבר  – 3דים יפנו למשימה מס' התלמי

  ובהווה.

בשלב ראשון, המורה תקריא את דברי המשנה המובאים במשימה (רשימת המלאכות 

הקשורות להכנת הלחם מהחיטה). התלמידים ִיְסְּפרּו כמה מלאכות מונה המשנה. לאחר 

ֲאִני ַמְׁשִּכים ּומֹוֵצא ָּכל ֵאּלּו מּוָנִחים מכן תצטט המורה את המשפט האחרון מהמשנה: "וַ 

  ְלָפַני".

כדאי לברר אם התלמידים יודעים מה פירושה של כל מלאכה. (בכיתות מבוססות  :לב א'ש

אפשר להכין מראש מילונים, בעזרתם התלמידים יבררו את פירושה של כל מלאכה, ואחר 

  כך יקבלו הבהרה בשיחה בעל פה.)

האם קל להכין לחם? הביעו דעתכם על מלאכותיו של החקלאי, לסיכום:  :שלב ב'

  והסבירו.

בשל היותו מאכל יסודי המזין את האדם  ,ללחם מיוחד ואפילו מכבדיחס יש לתת  יודגש:

  ובשל ההערכה שיש לחוש לטרחה הרבה הכרוכה בהכנתו.

    

  דקות) 10(לאפיה  מנהגים מסורתיים הקשורים – 2 'פעילות מס

  תשאל מה שמו של הכלי, ולמה הוא משמש.ו ),1תלמידים נפה (אביזר מס' תראה להמורה 

  . קמח מתליע מהר.וכדו' , חרקיםמדוע צריך לנפות קמח? כדי להוציא ממנו תולעים

קמח הנקי יוצא דרך חורי הנפה, אשר הם מאד קטנים וצפופים, הבתהליך הניפוי, 

ים האנשים המקפידים על כך, והחרקים שעלולים להימצא בקמח נשארים בנפה. כך יכול

  להימנע מלאכול חרקים.

היו לוקחים חלק מהבצק  ו "מפרישים חלה" לפני אפיית הלחם באופן הבא:בעבר הי

  ונותנים אותו לכוהנים שעבדו בהתנדבות בבית המקדש.

אותו שבימינו, לפי המסורת, כאשר אופים כמות גדולה של בצק, מפרישים ממנה חלק קטן 

גם היום קוראים לפעולה זו  לכך שנתנו לכוהנים בעבר את המתנה הזו.זכר כשורפים, 

  הפרשת חלה.
  

  דקות) 30(תוצרת החיטה  – 3 'פעילות מס

מאכלים שונים. מה ניתן להכין מבצק? סוגי לחמים,  מכיניםא. הכנו בצק, וממנו אנו 

  עוגות, פיצות, ספגטי ועוד.



בויות שונות, מארצות קרובות הגיעו אלינו מתר העשויים מבצק חלק מן המאכלים

: איזו השפעה יכולה להיות לדעתכם על המאכלים של העם ה לתלמידיםורחוקות. שאל

היהודי בהיותו מפוזר בקרב עמים שונים? המאכלים הושפעו מהמאכלים של אנשי המקום 

  שבו גרו אותם יהודים.

תות והחגים, את השבמעניין לציין שמאכלים רבים, בעיקר אותם מאכלים המאפיינים 

נותרו דומים במהותם אצל כל היהודים, אף על פי שחיו במקומות שונים ורחוקים זה 

  מזה. 

ות לפסח, אוזני . (חלות לשבת, מציתבקשו לתת כמה דוגמאות למאכלים כאלוהתלמידים 

  )המן בפורים, ועוד

  על התלמידים לרשום מאכלי בצק המתאימים לחגים השונים. בחוברת: 2משימה מס' 

  

סוגי הלחמים השונים בעדות ישראל ושמותיהם  בנושאמשחק זיכרון  ב. התלמידים יכינו

  (חוברת הנספחים).

  

  דקות) 15(לחם לשבת  חלה: – 4 'פעילות מס

יספרו החלה היא לחם מיוחד לשבת. בעדות השונות קיבלה החלה מראה שונה. התלמידים 

כירים. ניתן להדגים: החלה של עוד הם מ ומה (או של הסבים) איך נוהגים בבית שלהם

  .מיוחדות יהודי תימן אוכלים פיתות מו פיתה תפוחה;נראית כהעדה הגרוזינית 

גם בדורות הקודמים היו אופים חלות לכבוד שבת. נשמע סיפור על מקרה מעניין שקרה 

  .2נספח מס'  –חלות שבת. הסיפור: החלות שנאפו בנס  בהקשר של אפיית

  נא לשים לב לכך.)  יש לשאול את התלמידים מספר שאלות. ר(הערה: תוך כדי הסיפו

וידביקו  ,יגזרו את המרשם מחוברת הנספחים התלמידים יקשטו מרשם לחלות לשבת,

  מגנט לתליה על המקרר.

  

  דקות) 10(חשיבותו של הלחם  :סיכום – 5 'פעילות מס

ם מתרעמים כל המאכלי ת קומיקס העוסק בחשיבותו של הלחם:התלמידים ימלאו בחובר

  הלחם מסביר מדוע.ומדוע מכבדים יותר את הלחם, 

  

 הכנה ואביזרים  

  

  כדאי להביא נפה.)  -נפה (אם יש באפשרות המורה  איור: .1

  מגנט להדבקה על המתכון לחלות .2

  

  



 נספחים  

  

   1נספח מס' 

  הערה למורה: הסיפור מופיע אצל התלמידים כאשר במקום המילים בסוגריים יש ציורים.

 ם ָנַסְענּו ַּב(מכונית) ְלַבֵּקר ֶאת ּדֹוד ְׁשמּוֵאל ֶׁשָּגר ַּבְּכָפר. ְּכֶׁשִהַּגְענּו ַאל ַהְּכָפר, ָׁשַמְענּו ַרַעׁש ֶׁשלַהּיוֹ 

(טרקטור ואליו מחוברת מחרשה) ִהְתָקַרְבנּו ֶאל ַה(שדה) ְוִנְדַהְמנּו ְלַגּלֹות ֶׁשִּמן ַה(טרקטור) 

  ים ֶׁשַהַּמֲחֵרָׁשה ָיְצָרה.נֹוְפִלים ְזָרִעים ֶאל ַהְּתָלִמ 

ָחַׁשְבִּתי ַּב(לב) ֶׁשִּלי: ָמה קֹוֶרה ָּכאן? ּדֹוד ְׁשמּוֵאל ְּכִאּלּו ָׁשַמע ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי, ְוָאַמר: 

  ַה(זרעים) ֶׁשָרִאיָת ַעְכָׁשו, ֶזהּו ְּתִחַּלת ַהַּמָּסע ֶׁשל (חטה) ַעד ֶׁשִהיא הֹוֶפֶכת ְל(לחם).

רשים) ֶאת ָהֲאָדָמה. ְוַאַחר ָּכ (זורעים) ַּבְּתָלִמים ֶאת ִזְרֵעי ַהִחָּטה. ְלַאַחר ִּבְתִחָּלה (חו

ֶׁשַה(חיטים) ָּגְדלּו ְוִהְבִׁשילּו (קוצרים) אֹוָתם, ּוַמֲעִביִרים אֹוָתם ְּב(משאית) ֶאל ַטֲחַנת ַהֶּקַמח. 

ֶּקַמח ַמֲעִביִרים ַלַּמֲאִפיֹות, ָׁשם לים) ְוהֹוְפִכים אֹוָתם ְל(קמח). ֶאת הַ וָׁשם (טוחנים) ֶאת (השב

  (מנפים) אֹותֹו, (לשים) ִמֶּמּנּו ָּבֵצק ְו(אופים) ֶלֶחם.

  

  יפור: החלות שנאפו בנסס – 2נספח מס' 

בכל יום שישי היה עשן מסתלסל מארובות כל הבתים ברחוב בו גר רבי חנינא בן דוסא. 

את כל התנורים, כי כולם היו בימים ההם היו אופים לחם בבית, ולכבוד שבת הסיקו 

צריכים לאפות חלות. גם מארובת ביתו של רבי חנינא בן דוסא עלה עשן, אבל... התנור 

  היה ריק. 

  למה לדעתכם עלה עשן מהארובה, אם התנור היה ריק?עצירה: 

עני היה רבי חנינא, ואפילו מעט קמח לאפות חלות לשבת לא היה בביתו. אבל אשתו, שלא 

ם ידעו על עוניים הרב, הייתה מסיקה את התנור, כך שיראה שגם היא אופה רצתה שהשכני

  חלות לכבוד שבת.

הייתה להם שכנה אחת רעת לב, שאמרה בלבה: מעניין מדוע עולה עשן מארובת התנור של 

ביתו של רבי חנינא, הרי יודעת אני שאין קמח בביתם, וגם אין ריח של חלות טריות נישא 

  ה מה הם עושים שם.באוויר... אלך וארא

דפקה השכנה בדלת הבית וביקשה: פתחי לי שכנתי, רוצה אני לשאול אותך דבר מה. 

כנס השכנה הסקרנית אל הבית ומיד תגלה יחשבה אשתו של רבי חנינא בליבה: עכשיו ת

  שהתנור ריק ואני אהיה ללעג בפי כל...

  דר.יצאה מן המטבח ונכנסה אל הח .החליטה האשה לא לפתוח את הדלת

השכנה הסקרנית לא חיכתה שיפתחו לה את הדלת, וניסתה לפתוח אותה בעצמה, 

וכשנוכחה שהדלת לא נעולה, נכנסה אל המטבח והציצה אל תוך התנור, והנה מה רואות 

  עיניה...

  מה לדעתם היא ראתה?  עצירה:



ן וליד התנור קערה גדולה מלאה בצק המוכ ,התנור מלא חלות יפות, תפוחות ְוריחניות

  לאפיה.

אי מהר! כל החלות והשכנה נדהמה וצעקה: שכנתי, שכנתי, בו ,החלות היו אפויות ומוכנות

  ...ישרפוהן עוד מעט שלך מוכנות! 

שמעה אשתו של רבי חנינא את דבריה ומיד הבינה שנעשה לה נס, כדי שלא תתבייש בפני 

  ת.שכנתה. לקחה את המרדה מן החדר, יצאה למטבח ורדתה את החלות היפו

התביישה השכנה הסקרנית על התנהגותה הלא מנומסת, מיהרה לבקש סליחה ויצאה 

 מהבית.

 



   ויין ישמח לבב אנוש  – 9יחידה 

   מטרות

  הכרת תהליך הפקת היין מענבים; .1

 במעגל השנה והחיים. –ביין במסורת היהודית  שהכרת השימו .2

  

 מהלך השיעור  

  

  / מליאה, זוגות דקות) 15( פתיחה

  ישירו את שיר הפתיחה. התלמידים

היום אני רוצה לקחת אתכם לסיור  ותפתח:) 1דמות היינן (אביזר מס' את  ציגהמורה ת

  במקום העבודה שלי, שם תגלו מה תפקידי.

  תוויות. שתילכל זוג כרטיס המכיל  – 2המורה תחלק את אביזר מס' 

  בלתם? תוויות של בקבוקי יין.ימה קהיינן: 

 תבה רשום בדרך כלל שם היין והיצרן, ותווי ,קדמית תתווי שתי תוויות:בכל כרטיס 

  פרטים נוספים על היין. מופיעיםבה  ,אחורית

תור פרטים אודות יא :בחוברת 1מלא את משימה מס' עליו לו ,שונה תבל תווייכל זוג ק

יופיעו  תלא על כל תווישויות המודבקות על בקבוקי יין. (הערה: יתכן ויינות שונים מתוך ת

  ).שלו תימלא לפי התווי תלמידהפריטים המבוקשים בטבלה, כל  כל

  שם היקב

  שם היין

  סוג היין

  שנת הבציר

  

לאחר מילוי הטבלה יבינו התלמידים שישנם סוגים שונים של יינות, המופקים ביקבים 

  שונים.

  ')ווכד (בסוג הענבים, באופן ההכנה, בעיתוי: במה תלוי סוג היין? שאלה לתלמידים

  .הענבים כרםב –דים יוזמנו לסייר במקום שבו מתחיל התהליך התלמי

  

  / מליאה, יחידני דקות) 10( הכרם בראי המסורת – 1 'פעילות מס

  : לפי התוויות שראיתם, מהו המקום שבו אני מכין את היין?כיתההיינן פונה ל

  מי יודע ממה עשוי היין? (ענבים)

  בוצרים)וכרם  – 5 מאיפה הגיעו הענבים ליקב? מהכרם (אביזר מס'

  הסתכלו בתמונה ותארו איך נראה הכרם.

  קוראים לקטיף הענבים? בציר. באיזה שם מיוחדמי יודע 



  מזמרה.באת הענבים?  איזה כלי משתמשים כדי לבצורב

התלמידים להציג  על שארשל בעל הכרם.  "כנס לנעליוילה"לנסות יתבקש חד התלמידים א

בכרמו. (במקרה שהתלמיד המגלם את בעל  ענביםשאלות לבעל הכרם הבא לבצור את ה

  , על המורה לסייע לו.)תקשה לענותהכרם י

כמה שנים אתה מגדל ענבים? איזה סוג לבעל הכרם: שניתן להפנות דוגמאות לשאלות 

ענבים אתה אוהב לגדל? מה עליך להשקיע כדי לגדל את הענבים? מהם תחושותיך בעת 

  הבציר?  

וכעת הוא שמח  ,ת. מתוך השאלות יעלה שבעל הכרם עבד קשההמורה תציג אף היא שאלו

  בתוצרת שניתנה לו.

  , מזכירה לך התורה פרט חשוב ביותרלבעל הכרם: בזמן השמחה שלךתפנה המורה 

  התורה מבעל הכרם?מבקשת מה  ).6(תליית אביזר מס' 

א ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלּגֵ " א ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמ    ).ויקרא י"ט י'(" ר ַּתֲעֹזב ֹאָתםְוַכְרְמ 

אין כלומר, כאשר בוצרים את הענבים ונתקלים באשכולות קטנים שאין להם ענף  מרכזי, 

ההנחיה – אשכול רגיל (לאשכולות כאלה קוראים עוללות=תנוקות)ללהם ענף עבה כמו 

ם על הלוח ליד השורה ולא לבצור אותם ולהשאיר אותם לעניים. המורה תרש היא

  .אשונה  "עוללות"הר

בעל לא ילקט אותם  –נושרים גרגרי ענבים בודדים לארץ : כאשר עוד מבקשת התורה

  ט.ֶר שאיר אותם לעניים שיבואו ויקחו אותם. לענבים אלו קוראים ּפֶ , אלא יהכרם

   טֶר ּפֶ . הבודד –ָרט ּפְ  ? את המילהטֶר ּפֶ איזו מילה מזכירה  .טֶר ּפֶ  :המורה תרשום על הלוח

  מאשכול. ב הבודד, המנותקהוא הענ

  מדוע לדעתכם מבקשת התורה להשאיר ענבים לעניים?

  מתנות הכרם., העוסקת בחוברתב 3משימה מס' התלמידים יפנו ל

  

  / מליאה, יחידני דקות) 15(צור היין יי – 2 'פעילות מס

  תפקידי.  אתאך עדיין לא הכרתם  ,: הספקנו לסייר בכרםהיינן יפנה שוב לתלמידים

לאחר שמיעת תשובות התלמידים ייערך  בדיוק תפקיד היינן.דים ינסו לשער מהו התלמי

  : מפי דמותו של היינן סיכום קצר

, ומתאים תהליך הכנה לכל הרצוי, מכיר את תהליך הכנת היין אני מכיר את סוג הענבים

עם אם וטו קובע איזה סוג של יין נייצר,אני  .הכנת היין הוא חשוב עיתויסוג של ענבים. גם 

  . יש לי תפקיד אחראי ביותר! היין מוכן

  נצא עכשיו לסיור קצר ביקב, לראות כיצד מיצרים יין.

יום. כתמונות של דריכת ענבים בגת ושל מכונה הסוחטת את הענבים  ציגהמורה ת

  בהווה:התלמידים ישוו בין הכנת היין בעבר ו

  ?בעבר איזה מיכשור השתמשוב

  מדוע? יותר?לדעתכם ארוך  איזה תהליך הוא



 .אנשים הדורכים את הענבים)ו ילום של גת,צ – 3בעבר דרכו את הענבים בגת (אביזר מס' 

הנוזלים לבור שנקרא בעבר יקב. כיום מיצרים את  התנקזוממנו שבפינת הגת היה חור 

מכונה סוחטת את הענבים, לאחר מכן  ביקבים, .היין במפעלים גדולים שנקראים יקבים

חביות עץ במרתף  – 4(אביזר מס'  לתסיסהעץ גדולות בתוך חביות  נוזלמניחים את ה

רמת את את טעמו של היין ובמידה רבה קובע  ,היין תוססבו הזמן שמשך היקב).  

  המתיקות והחריפות שלו.

  צבעים של יין אתם מכירים? אילו

סת והיין האדום נוצר ע"י התסללא הקליפות,  ן הלבן נוצר כאשר מתסיסים את הנוזלהיי

יוצקים את היין לחביות עץ מיוחדות אשר  ,עם קליפות הענבים. לאחר התסיסה הנוזל יחד

ח. לאחר טעמו משתב ,מונחות במקום קר, ושם מניחים לו להתיישן. ככל שהיין ישן יותר

  .סיום התהליך, מעבירים את היין לבקבוקים באמצעות מכונה מיוחדת

ענבים שבהם כתובות פעולות הקשורות  עתצבי בחוברת: 2משימה מס' התלמידים יפנו ל

  צור היין.ילי

 בו ארוך, כל פרטהתהליך ( ?על תהליך הכנת היין דעתכםמה  שאלת סיכום לתלמידים:

העובדה ). העובדה שאנשים טורחים כל כך לייצר יין, וזהו תהליך מסובך, ועודחשוב, 

  שהיין משקה חשוב. מוכיחות -ה אנשים קונים יינות יקרים הרבש

  

  מליאה, יחידני ) /דקות 25( חשיבות היין – 4 'פעילות מס

[תהילים  "ויין ישמח לבב אנוש" ה:כרז – 7המורה תציג את הפסוק מתהילים (אביזר מס' 

  .שמחהל –שתיית היין לפי הפסוק?  גורמתמה לְ  :ותשאל ק"ד])

  המורה תתלה את הכרזה מעל התמונות. 

  לא לצורך השתכרות. ,בלבד יש להדגיש שמדובר על שתיית כמות קטנה

  חיים".ם בעת שתיית היין? מאחלים אחד לשני "למה מאחלי

  

יין בהקשר מסורתי. התלמידים יציינו  על שתיית יתבקשו לספר מה ידוע להם התלמידים

  והמורה תמיין לפי הקריטריונים שיבחרו התלמידים.  את ידיעותיהם

להצביע המסורתיים? (המטרה היא  : מהי המטרה בשתיית היין בטקסיםשאלה לתלמידים

  . אין מטרה בשתיית יין גרידא.)הטקסעל חשיבות 

  לאיור שבחוברת. או תפנה אותם  ,ים גביע של קידושתלמידהמורה תראה ל

  מנחה להשתמש בכמות מועטה של יין לציון חשיבות הטקס. מסורתהויוסבר: 

מטרה היא הטקס ולא המפני ש –מועטה? היא מדוע לדעתכם הכמות של היין ששותים 

  היין. 

  שכרות.  – מה עלול להיגרם משתיה מרובה של יין?

  חוסר שליטה, תוצאות שליליות. – מה קורה במצב של שכרות?

  !מנע משתייה מרובה של ייןיהמסקנה: יש לה

  



ברכה מיוחדת לו  מוקדשתחשוב מאד, ולכן הוא מרכיב היין  ,במעגל החיים היהודי

  הנאמרת לפני שתייתו.

להסביר את  ותבקשיהתלמידים ו ,מורה תציג את הברכה "בורא פרי הגפן" על הלוחה

  משמעותה.

  מנה ביין:ונפרדים מאת השבת אנחנו מקבלים 

    התלמידים ישיבו.מי יודע כיצד מקבלים את השבת ביין? 

   .אבא או מבוגר אחר במשפחה מקדש על היין ,בפתיחת סעודת שבת

 התלמידים יענו בסופו על השאלה,) ו1 מס' לקידוש (נספח סיפור הקשור ליין המורה תספר

  יין לקידוש.פי לכמה מראה לנו הסיפור על היחס של רבי זכאי ובני ביתו 

דוש על היין, כך נפרדים מהשבת בהבדלה על היין. מתי ישמקבלים את השבת בק וכשם

דים נפרואז במוצאי יום השבת,  בשמים, כוכבים 3מסתיימת השבת? כאשר נראים 

  מהשבת לשבוע שלם. בלוח השנה רשומה השעה המדויקת בה יוצאת השבת.

אותם,  מריחיםו בשמיםעל מברכים ? מברכים על היין, מבצעים את ההבדלהאיך 

  מברכים על הנר.ו

  ם בחגים מקדשים ומבדילים על היין.ג

  :תוסיף מידע במידת הצורךהמורה , והתלמידים ישיבומתי עוד משתמשים ביין? 

  כוסות בליל הסדר, יין בסעודת פורים, יין בחופה, יין בברית מילה, יין בפדיון הבן. ארבע

מדבקה במקום המתאים.                     הדבקת בחוברת: 4התלמידים יפנו למשימה מס' 

? נזיר (ניתן להזכיר מי לא שותה יין ,לפי המסורתלאחר מילוי המשימה, המורה תשאל: 

  .)את דמותו של שמשון

 על מות קרובו. מדוע? אבליש עוד אדם שעל פי המסורת אסור לו לשתות יין: אדם ה

ולכן אסור לו לשתות בחייו,  העצוב המדבר על היין... האבל נמצא בתקופהבפסוק  היזכרו

  שמטבעו משמח. ,יין

  

  קבוצות ) /דקות 15( כוםיס – 5 'פעילות מס

 ת:קבוצו שתילתתחלק  כיתהם. הלוח עליו מצויר אשכול ענבי – 8ית אביזר מס' יתל

  ענבים ירוקים. 8ענבים סגולים וקבוצה שניה  8קבוצה אחת תקבל 

קבוצה שיודעת את  לקבוצה אחרת. המופנ לההשאכל פעם ב המורה שואלת שאלות,

בצבע שלה  כל קבוצה למלא שורה שלמהעל  שובה מכסה את אחד הענבים שבאשכול.הת

  מנסה לחסום אותה, כבמשחק "איקס עיגול".הקבוצה השניה  יוון).לא משנה הכ(

  .מנצחת – שורה שלמה ההקבוצה שכיסת

  השאלות:

  כרם –איך נקרא המקום שבו גדלים ענבים?  .1

 יקב –בו מיצרים יין? שאיך נקרא המקום  .2

 בורא פרי הגפן –איזו ברכה מברכים על היין?  .3



 כוסות ארבע –איזו מצוה מקיימים ביין בליל הסדר?  .4

 דושיק –משים ביין בכניסת השבת? משת באיזה טקס .5

 הבדלה –משתמשים ביין בצאת השבת?  באיזה טקס .6

 ענב בודד שנופל בכרם –ט? ֶר מהו ּפֶ  .7

 אשכול קטן ללא ענף מרכזי –עוללות?  ןמה .8

 בציר –איך נקרא קטיף ענבים?  .9

 ל או נזירבֵ ָא –למי אסור לשתות יין?  .10

 יםפור –ביין?  "עד דלא ידע"ת באיזה חג מקיימים מצוַ  .11

 ברית מילה –מצוה עם יין הקשורה לתינוק  .12

 גפן –שם נוסף לענבים  .13

  הקיימות)אלה (המורה יכולה להוסיף שאלות או לשנות את 

  

  יחידני ) /דקות 10שעשועונים ( – 6 'פעילות מס

  התלמידים יפנו לחוברת הנספחים לפתירת השעשועונים.

  

  

  הכנה ואביזרים

  דמות של יינן .1

 תוויות :כרטיסים .2

 גת קדומה, בה דורכים ענבים, כאשר הנוזל המתקבל מתנקז לבור נמוך :צילום .3

 יקב: חביות עץ במרתף של צילום .4

 כרם ובוצרים :צילום .5

א ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם" כרזה: .6 א ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמ    )ויקרא י"ט י'(" ְוַכְרְמ 

 ), ט"ו" (תהילים ק"דׁשֱאנוֹ -ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב" כרזה: .7

 ירוקים) 8, סגולים 8לוח משחק אשכול ענבים, כרטיסי ענבים ללוח משחק ( .8

 "תק-תיק"דבק  .9

 

  נספחים

  יין לקידוש (עפ"י מסכת מגילה כ"ז ע"ב) – 1נספח מס' 

ופעמים רבות לא היה לו אפילו לחם לאכול. על דברים רבים ויתר  ,זכאי היה עני מרוד ביר

תמיד הצליח להשיג מעט כסף לקנות יין  .עולם לא ויתרמיין לקידוש  זכאי, אך על רבי

  דוש בשבת.ילק



רב ע עהגייום ששי, ואחריו  הגיע יום חמישיפעם אחת לא השיג כסף לקנות יין לשבת. 

  דוש.יזכאי לק רביויין אין ל – שבת

  זכאי? רבימה יעשה  עצירה:

 .זכאי עצוב ודואג רביא שנכדה ראתה הסבת .זכאי התגוררה סבתו הזקנה רביבביתו של 

ה הנכד שהוא ניסה להשיג סיפר ל "?ל כךזכאי, מה קרה? מדוע אתה עצוב כ"שאלה אותו: 

  אך לא הצליח. יין לשבת

, אולי תמצא פשה הזקנה בכל פינהיכיצד תוכל לעזור לנכדה להשיג יין. ח ,חשבה הסבתא

פשה... יחו יפשהקנה יין. חת שתקבל בתמורהאותו תוכל למכור ובכסף ש איזה חפץ בבית

   .הניחה את ראשה בין ידיה וחשבה ולא מצאה. ישבה הזקנה עצובה,

  ואז מה קרה?  עצירה:

היתה עשויה מבד  ומטפחת שחבשה לראשה, לכבוד שבת קודש. מטפחת זב נזכרההיא 

רקומה בחוטים צבעונים, ועליה אבני חן. מכל הבגדים היפים שהיו לה פעם,  ,משי יקר

רק המטפחת הזאת שאותה שמרה לכבוד שבת. כל שבת היא חבשה אותה ושמרה נשארה 

  עליה מאד.

  מה עשתה הסבתא? עצירה:

אקנה יין לקידוש.  , ובכסף שאקבל תמורתהאמכור את המטפחת סבתא לעצמה:אמרה ה

יין  יהרה אל סוחר היין וקנתה ממנוהלכה ומכרה את המטפחת היקרה לשכנתה, ומיד מ

  דוש.ילק

זכאי  רביהניחה את היין והדליקה נרות שבת. כשחזר  ,ה לבנה על השולחןפרשה מפ

אמר  "שבת שלום לך סבתא!"מהתפילה, ראה את היין לקידוש על השולחן, והתפלא מאד. 

  "כיצד השגת יין לקידוש?"בשמחה גדולה, 

  מה ענתה סבתא? עצירה:

את מטפחת השבת  מדוע לא חבשתשאל אותה רבי זכאי: "הזקנה חייכה ולא ענתה דבר. 

כדי שיהיה לו יין  וזכאי מה עשתה סבת רביואז הבין  .לא ענתההסבתא ו "היפה שלך?

  לקידוש.

  זכאי? רבי: מה הבין עצירה

בזכות מסירותה של הסבתא היא התברכה בעושר. היא התחילה לעסוק במסחר וראתה 

  כדי יין טובים לקידוש. 300ברכה בעמלה עד כי במרתף ביתה היו 



  10ה יחיד

  מסיירים מחודש לחודש

  

  

 מטרות  

  

  הכרת שמות החודשים העבריים בשנה;§ 

בין חג לשבין פיתוח מיומנות של איתור מידע בלוח השנה העברי, והתמצאות בזיקה § 

  חל;הוא חודש בו ה

  

 מהלך השיעור  

  

  

  דקות) 5( פתיחה

  התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

  המורה תציג בעזרת הדמויות:

  ילדים, צידה לדרך, מעילים, כובעי שמש וקדימה לדרך! :אביאל

  : מה? גם מעילים וגם כובעי שמש? אולי תוסיף לרשימה סנדלים ומגפיים?שאול

  אני שונאת גשם ואני שונאת חום! -: וגם מטריה ושמשיה אלמוג

  : בלבלתם אותי לגמרי, לאן אנחנו יוצאים?אביב

חודשי השנה. נכיר חודשים חמים וקרים, זהו סיור מיוחד במינו: סיור בין  אביאל:

  חודשים חגיגיים וחודשים אפורים.

:) ִעזרו לי כיתה(פונה אל הילדים שב יר את כל החודשים: ינואר, פברואר: אני מכאביב

  ).להמשיך... (התלמידים ממשיכים

אנחנו מסיירים היום בחודשים עם שמות אחרים לגמרי. אלו הם נכון מאוד, אבל : אביאל

  שים של הלוח העברי.החוד

  

  דקות) 25( סיור בחודשים תשרי, שבט וניסן – 1 'פעילות מס

  תחנה ראשונה

המורה תצמיד ללוח כרזה בה נראים אנשים בשדה אוספים יבול, בצד כמה אנשים 

  א). אביאל יצביע על הכרזה ויכריז: הגענו אל התחנה הראשונה.1רוקדים (אביזר 

 דמויות שבידיהםה לתמונה, בעזרת בקשרל שאלות לשאול את אביאיוזמנו התלמידים 

אביאל יענה על השאלות.  .(שאלות כגון: לאן הגענו? מי הם האנשים? מדוע הם שמחים?)



הם  ;הם חקלאים שאוספים את היבול זה שדה תבואה בחודש תשרי; האנשיםהמקום: 

  שמחים כיוון שלאחר שעבדו קשה, ָגדלו להם סוף סוף פירות. 

חג "בגלל שהם מתכוננים לחג מיוחד: במיוחד ם שמחים חקלאילתלמידים: האביאל יפנה 

  . "האסיף

חג "וגם ינסו להסביר מדוע חג הסוכות נקרא  ,התלמידים ישערו באיזה חג מדובר

  יעלו חוויות מחג הסוכות ומחגי תשרי נוספים. לאחר מכן. "האסיף

  .על התחנה הראשונה ) את הפרטים1(משימה מס'  "אלבום הטיול"התלמידים ימלאו ב

  

  תחנה שניה

המורה תצמיד ללוח כרזה בה נראית השקדייה פורחת ומסביבה ילדים רוקדים וכמה 

  : הגענו לתחנה השנייה.אביאל יצביע על הכרזה ויכריז ב).1אנשים נוטעים עצים (אביזר 

 בקשר התמונה, בעזרת הדמויות שבידיהםלשאול את אביאל שאלות יוזמנו התלמידים 

התלמידים יכולים  .זה חודש הגענו? מה עושים האנשים? מדוע הילדים רוקדים?)(לאי

התלמידים  המורה, לענות בשמו של אביאל (בעזרת הדמות שיש לכל תלמיד). ביחד עם

 -ו בשבט "לתשובה: הסיור הוא בחודש שבט. הילדים בתמונה שמחים בגלל שזהו ט יגיעו

  רחת.ראש השנה לאילנות, בזמן הזה השקדייה פו

  ו בשבט."התלמידים יעלו חוויות מט

  התלמידים ימלאו את הפרטים של התחנה השנייה באלבום הטיול.

  

  תחנה שלישית

המורה תצמיד ללוח כרזה שבה נראית עונת האביב, כמו כן נראים אנשים מנקים את 

: הגענו אביאל יצביע על הכרזה ויכריז ג).1הבית ואנשים ממהרים ובידיהם מצות (אביזר 

  לתחנה השלישית.

  דיאלוג בין ילדי החבורה: ציגהמורה ת

  : יופי! אפשר כבר להוריד את המעילים, הגיע האביב!אביב

  : הריח של הפריחה מרגש אותי בכל פעם מחדש...אלמוג

  ומדוע כולם מנקים? ולמה... .מעניין למה האנשים ממהרים שאול:

  וכנים לעזור?ילדים, אולי אתם מ : למה, מדוע, למה, מדוע...אביאל

 לענות בשמו של אביאל (בעזרת הדמות שיש לכל תלמיד). ביחד עםיוזמנו התלמידים 

לתשובה: הסיור הוא בחודש ניסן. האנשים מנקים וקונים מצות  יגיעוהתלמידים  המורה,

  לכבוד חג הפסח. התלמידים יספרו על חוויות מחג הפסח. 

ישלימו  באלבום הטיול, ולאחר מכןם של התחנה השלישית התלמידים ימלאו את הפרטי

את השיחה אודות החודשים האהודים בין הדמויות. בתום המשימה יציגו מספר תלמידים 

  את השיחה באמצעות הדמויות שברשותם.

  



  דקות) 35( זיהוי החודשים העבריים והחגים – 2 'פעילות מס

  הנוספים. ועתה נעבור לתשעת החודשים ,סיירנו סיור מקוצר שכלל שלושה חודשים

. המורה תקריא את מילות שיר 2לפתוח בחוברת במשימה מס'  יתבקשו התלמידים

ייערך דיון קצר אודות מושגים המופיעים בשיר והמוכרים לתלמידים. בהמשך והחודשים, 

  ישירו התלמידים את השיר ביחד (במנגינת החודשים של נעמי שמר).

מהלכה הם יזהו בשיר את העונות ואת א' בחוברת, ב 2התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  ב'). 2 מות החודשים לפי הסדר (משימה מס'החגים שבכל חודש, ואחר כך ימקמו את ש

  

תדגים כיצד ניתן לזהות בלוח השנה את  מורהלדפדף בלוח השנה. היוזמנו התלמידים 

יתנסו התלמידים  לאחר מכןהחגים, ובמשותף יזהו התלמידים והמורה חג או שניים. 

  ).3בהם חלים החגים (משימה מס' שעצמם בזיהוי החודשים ובזיהוי הימים ב

  

  משוב – 3 'פעילות מס

  ).4התלמידים יבטאו משאלה הקשורה לאחד החודשים בשנה (משימה מס' 

  ).5התלמידים יאתרו את שמות החודשים בתפזורת (משימה מס' 

  

  דקות) 25(יצירה  – 4 'פעילות מס

  דמות המסמלת את לוח השנה (חוברת נספחים לתלמיד). -ה התלמידים ייצרו דמות חדש

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  . שלוש כרזות מאוירות:1

  אנשים בשדה אוספים יבול, בצד כמה אנשים רוקדים§   

  השקדייה פורחת ומסביבה ילדים רוקדים, כמה אנשים נוטעים עצים§   

  הם מצותאנשים ממהרים ובידי, עונת האביב, אנשים מנקים את הבית§   

  

  . סיכה מתפצלת לכל תלמיד2

  



  11יחידה 

  הופ! גדלתי בשנה

  

 מטרות  

  ;בירור מקומו של יום ההולדת במחזור חיי האדם § 

  ת התאריך העברי של יום ההולדת;הכר§ 

  עשייה חיובית שעושים ביום ההולדת.הקיים בהפנמת הערך § 

  

אצל הוריהם מהי הסיבה או המקור  רצוי שהמורה תבקש מהתלמידים לקראת השיעור, לברר הערה:

  לשמם. 

  

 מהלך השיעור  

  

  

  פתיחה 

  התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

  

  דקות) 15( 1 'פעילות מס

) את שמו של כל תלמיד 1מדבקות (אביזר מס' הכנה מוקדמת: המורה תרשום על 

  שנה). –חודש  –התאריך העברי בו נולד (יום ו

  .הערה: יש להכין מראש את המדבקות

) ותאמר: שמעתי, שהיום יום מיוחד 2(אביזר מס'  "שנה-איש"המורה תרים את הדמות 

  ג'. היום כל תלמידי כיתה ג' חוגגים יום הולדת... כיתהלתלמידי 

(במידה והתלמידים לא יגיבו באמירה שלא לכל הכיתה יש היום יום הולדת, או: לי אין 

אם זה יתכן מה שהוא אומר לנו, יום הולדת היום וכו', המורה תאמר: תלמידים, ה

  שלכולנו יש היום יום הולדת?!)

  .יגיבו שאין זה יתכן שלכולם יהיה יום הולדת באותו יוםהתלמידים 

: לכל תלמיד יש יום הולדת בתאריך המיוחד בו הוא נולד. האם יובהר בעקבות השיחה

ת התאריך יש להניח שהתלמידים יאמרו א –אתם יודעים מתי חל יום ההולדת שלכם? 

  הלועזי.

נכון, זה התאריך הכללי של יום ההולדת שלכם, אבל לכל יום יש גם תאריך המורה תגיב: 

  על פי לוח השנה העברי. האם יש תלמיד שיודע מהו התאריך העברי של יום הולדתו?

  לומר מהם התאריכים.  הם יתבקשו –אם ישנם תלמידים היודעים 



 יקבל ובינתיים כל תלמיד ,פחים את תעודת הזהותלגזור מחוברת הנס התלמידים יתבקשו

וצמדת ). את המדבקה ישמרו התלמידים, מ1את המדבקה השייכת לו (אביזר מס' 

  אחרונה).לבסיסה, עד סוף השיעור (עבור הפעילות ה

התלמידים ימלאו את תעודת הזהות. (את התמונה ידביקו התלמידים בבית, ולגבי מקור 

  הם ישאלו את ההורים.)השם, אם הוא אינו ידוע, 

  

  דקות) 55( 2 'פעילות מס

לפתוח את לוח השנה ולהדביק בתאריך הלידה העברי שלהם את יתבקשו התלמידים 

  מדבקת יום ההולדת, מתוך דף המדבקות הצמוד ללוח השנה. 

  מסיבה.עושים אנחנו כבר יודעים את תאריך יום ההולדת, אך מה עושים ביום ההולדת? 

הזמנה  כיתההיא תלתה בלוח המודעות של ה. יום הולדתעוד מעט על יש המורה תספר: לי

תרשום המורה ו ,את הרכיבים החסרים בהזמנה התלמידים ינסו להשלים ).3 (אביזר מס'

  אותם על הלוח.

  לכן חוגגים ביום הזה. .משמח מאדהוא גם יום ויום ההולדת הוא יום חשוב בחיי האדם, 

תנהל י) ובעקבותיו 1 מס' נאור על יום ההולדת (נספחא את השיר של לאה יהמורה תקר

  :למחשבה ולשיחה על פי השאלות הבאות דיון

 מה מיוחד בחג יום ההולדת של הדובר בשיר? :תארו 

  מסביב בשמחה?שהטבע משתתף כיצד 

 ?מהן הרגשות והתחושות של הדובר בשיר 

 מרגישים ביום ההולדת שלכם? כיצד אתם חוגגים / 

  

  

אגמון על יום הולדת (נספח  דודמאפשרים ניתן לקרוא גם את השיר של  אם הזמן והקשב

  .)2מס' 

  ).4 (אביזר מס' "עצור"המורה תרים את התמרור 

  ."עצור! יום הולדת לפניך"מה אומר לנו התמרור הזה? 

המסורת מסבירה שיום ההולדת הוא יום שבו תכם צריכים לעצור ביום ההולדת? למה לדע

שחלפה, יום שבו אנו עוצרים וחושבים על העבר, על מה שהספקנו  אנו מסכמים את השנה

  לעשות ועל תכניות עתידיות.

  את חשבון הנפש שלו ויסכם את השנה שחלפה. מהו חשבון נפש?   רוךכל אחד יע וכעת,

מאזן בין מעשים יסוכם: חשבון נפש הוא  ישמיעו את תשובותיהם, ולאחר מכן התלמידים

   .קון שנעשו השנהילתטובים ומעשים הזקוקים 

  .בחוברת 1מס' ימלאו את משימה התלמידים 



מציינים את שונים מציינים את שנות היווסדם, גם מפעלים או ארגונים נשים לב ש

 רכיםעואנו  ,ביום ההולדת :כך גם אנחנו ההישגים שלהם ומספרים על תכניות עתידיות.

  ל הדברים הטעונים שיפור.  חשבון נפש, עושים סיכום של הדברים הטובים שעשינו וש

מה אנחנו עושים לקראת השנה  נחליט כעת .עד עתה סיכמנו מה עשינו בשנה שעברה

ה המור התלמידים יעלו רעיונות להחלטות טובות שניתן לקבל ביום ההולדת. החדשה.

  ."הצעות להחלטה טובה"תחת הכותרת תרשום את הרעיונות על גבי הלוח 

לפי המסורת הוא נתינת תרומה = צדקה,  ביום ההולדתשמקובל לעשות אחד הדברים 

  עזרה לזולת.

ן, המרכז לעיוור, האגודה למלחמה "למי אפשר לתרום? לארגונים שונים: כוח לתת, איל

  בסרטן ועוד...

מי התנסה במתן תרומה או עזרה כלשהי, ותשאל: מה עושה  ,המורה תברר עם התלמידים

  ספר תשובות.התלמידים יתנו מ התרומה למי שתורם?

  התלמידים יתנו מספר תשובות. מה עושה את התרומה ביום ההולדת לתרומה מיוחדת?

בה יש אנשים שונים זה מזה. חלקם, מזלם שפר ויש להם ש: אנחנו חיים בסביבה ויסוכם

ה. ביום השמח רכיהם. אבל חלקם זקוקים לעזרמשפחתם בריאות וכסף להסתדר לכל צול

אנו מקבלים מתנות רבות, ניתן להתחלק במה שיש לנו עם מי  בו –יום הולדתנו  –שלנו 

  .. התרומה עוזרת לנו להתייחס לצרכים של הזולתנזקקש

. המורה ויתחילו למלא אותן )5(אביזר מס'  "הופ, גדלתי בשנה!" תוחובר התלמידים יקבלו

  נמצא.הוא בו שתעבור בין התלמידים ותתיחס באופן פרטני לכל תלמיד בדף 

  

  דקות) 20( יצירה – 3 'מס פעילות

  )6 מס' (אביזר התלמידים יצרו בנושא יום הולדת

  

  דקות) 5( משוב

) ולהדביק בחודש המתאים 2לגשת לדמות של לוח השנה (אביזר מס'  יתבקש כל תלמיד

מצרפים אליו את הכרזה לאחר מכן לקישוט.  כיתההלוח נשאר ב את המדבקה שלו.

  ."ההופ! גדלתי בשנ"): 7(אביזר מס' 

  

 הכנה ואביזרים  

  מדבקות, כמספר התלמידים (על המורה למלא את המדבקות מראש.). 1

ים את תאריך הלידה שלהם, תלמידכדי להדגים ל "שנה 120"(רצוי שהמורה תצטייד בלוח 

  במידת הצורך)

  לקישוט. כיתה. דמות המסמלת את חודשי השנה. הדמות תישאר ב2

  יעל של ההזמנה .3

  "עצור". תמרור 4



  , כמספר התלמידים"הופ! גדלתי בשנה". חוברות 5

  . חומרים ליצירה (פירוט בקובץ יצירות)6

  כיתהב , לתליה"הֹוּפ! ָּגַדְלִּתי ְּבָׁשָנה" –. כרזה 7

  

  נספחים

  חג לי / לאה נאור – 1 מס' נספח

  ,איזה חג לי, איזה חג לי

  .חג יחיד ומיוחד לי

  גם השמש מאירה

  .לי היום פי עשרה

  !ג לי, איזה חג ליאיזה ח

  

  אור נרות וגן פורח,

  חג שמח! חג שמח!

  ,השמחה פה עד הגג

  .איזה, איזה, איזה חג

  !איזה חג לי, איזה חג

  

  ,היין ,האור ,הפרחים

  ,הדמעה בקצה העין

  - החולצה הלבנה

  .חג היום בכל פינה

  !איזה חג לי, איזה חג לי

  

  ,יום של חג כמו יום הולדת

  .שיר בלב ואור בחדר

  .ברוך הבא - שבאמי 

  חג נפלא, תודה רבה.

  !איזה חג לי, איזה חג לי

  

  יום הולדת / דוד אגמון – 2מס'  נספח

  ,כל הלילה לא ישנתי

  רק חשבתי וחשבתי.

  עין לא עצמתי.

  



  כי מחר לי יום הולדת,

  אבא כבר כתב על שלט:

  ברוכים ילדה וילד.

  

  אמא לי זר תענוד

  ותלחש באוזן סוד:

  .מאדחמודה שלי 

  

  ,דֶר אני כולי אך וֶ ו

  ראש אניד, אניע סרט

  אחייך אל חברי.

  אחייך אל דן ורמי

  אל לילך וגם אל תמי

  לם עליי.וחביבים כ

  

  ויש אז כל אחד

  ואני ממול בצד

  שיר אקרא קטן נחמד.

  

  שיר אקרא על זר וסרט,

  על שמחה ביום הולדת,

  על ילדה קטנה אחת.

  

  כל הלילה לא ישנתי

  וחשבתי וחשבתי,

  ר כה נכספתי.אל הבוק

  

  נקודות למחשבה ולשיחה:

 ומדוע? ,מה גרם לילדה לא לישון כל הלילה  

 ציינו את פעולות ההיערכות של המשפחה לקראת יום ההולדת.  

 מהי הפעולה החשובה ביותר בעיני הדוברת בשיר? :הביעו דעתכם  

  לו הייתם מתכננים את יום ההולדת שלכם, איזו פעולה הייתה החשובה בעיניכם

 ם ההולדת?ביו

 במיוחד? , ומה אתם אוהבים בוכיצד אתם חוגגים את יום ההולדת 

 ?מדוע חשוב בעיניכם יום ההולדת שלכם  



  12 יחידה

  איך ירח נולד? 

  

 מטרות  

  

  התוודעות לתפקיד הירח בקביעת זמנים, חודשים ומועדים;§ 

  הבנת תהליך מולד הלבנה וחידושה.§ 

  

 מהלך השיעור  

  

  

  דקות) 20(פתיחה  

  התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

  :אמצעותןהמורה תוציא את הדמויות ותספר ב

תראו את הירח המלא, כמה " ערב אחד יצאה חבורת מסע לטיול ופתאום אלמוג קראה:

  "הוא גדול ויפה, אני ממש מתרגשת...

  " שבכל ערב יהיה ירח כזה.הלוואי " :הצטרף אביב לשיחה ואמר

  "ערב יש ירח כזה? אולי באמת בכל"שאל שאול: 

ִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלַהְבִּדיל ֵּבין -ַוֹּיאֶמר אֱ " ך וקרא:"אביאל הוציא את התנ

  .ד) "(בראשית א', י "ּוְלָיִמים ְוָׁשִניםַהּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלה, ְוָהיּו... ְלמֹוֲעִדים 

 ), ותשאל: מי הם המאורות?1מס' תתלה כרזה על הלוח (אביזר לאחר הקריאה, המורה 

   התשובה: השמש והירח.

ב. על פי מהלכם נקבעים  ;למה משמשים המאורות? א. להאיר את העולם ביום ובלילה

  החגים, החודשים (שעליהם למדנו בשיעור הקודם) והשנים.

 - השלישיעל תלה כרזה "ימים" על השני "מועדים" ויעל אחד ת .שלושה תלמידים יוזמנו

  .)2ם" (אביזר מס' "שני

  השמש והירח תפקיד בקביעת הזמנים.ממלאים : היום נלמד כיצד ויוסבר

  ).3את תמונת יום ולילה (אביזר מס'  יקבל "ימים"תלמיד הנושא את הכרזה ה

השמש והירח קובעים לנו את היום והלילה. היממה מחולקת לשני  מה תפקיד המאורות?

  י הירח."הלילה, מואר ע –, והחלק השני משי הש"היום, מואר ע –: חלק אחד חלקים

חגים.  הםמועדים ויוסבר:  .4את אביזר מס'  יקבל "מועדים"תלמיד הנושא את הכרזה ה

  החגים. מתי יחולוחודשים אנו קובעים לפי הבעזרת הירח אנו קובעים את החודשים, ו

   .5את אביזר מס'  יקבל "שנים"תלמיד הנושא את הכרזה ה

  שים מהווים שנה.חוד 12 מהי שנה?



) את 1הכרזות ידביקו על גבי הכרזה  התלויה על הלוח (אביזר מס'  שבידיהםהתלמידים 

  התמונות במקום המתאים.

הדבקת תמונות מחוברת הנספחים במקום  :בחוברת 1התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  המתאים.

ם והשנים. ילדים, הירח לקבוע את החגיעוזר לנו עדיין לא הבנתי איך  :דמותו של שאול

  אתם הבנתם כבר?!

  

  דקות) 15( 1 'פעילות מס

המורה תסביר: הירח תמיד עגול וגדול, אך אנו איננו רואים את הירח תמיד באותה 

 נקרא ֹראׁש ֹחֶדׁש למראית עינינוממנו מתחיל אור הירח לגדול שהצורה. היום בחודש 

  (המורה תרשום זאת על הלוח).

  (המורה תצבע את האותיות). חדשהמילה  –חודש?  איזו מילה מסתתרת במילה

  (המורה תצבע את האותיות המשותפות). ראשוןמלשון  ראש –ראש חודש 

  .ראש הממשלה, ראש חודש כמו: ראש השנה

  המורה תצביע על הכרזה ותשאל: היכן לדעתכם חל ראש חודש?) 6 'אביזר מס תליית(

  הכרזה. ל גביראה זאת עתלמיד שיַ יוזמן 

השם "כסה" מרמז  ?מה משמעות השם הזה ה".סֶ "ּכֶ במקורות: חודש יש שם נוסף לראש 

 ,בראש חודש הירח מתחדש .לגמריכמעט וחשוך  מכוסההירח בתחילת החודש ש

הירח בראש חודש . למה קוראים להתחדשות מולד? כי מולדקוראים  התחדשות הזולו

  כאילו נולד מחדש.

מילים הקשורות ( ברּהְס מתיחת קו ממילה להֶ  :בחוברת 2התלמידים ימלאו משימה מס' 

  .)לראש חודש

  

  דקות) 15( 2 'פעילות מס

  בואו ונלווה את הירח במהלך החודש.

 ,והתלמידים יעקבו אחר הקריאה בחוברת), 1המורה תקרא את השיר (נספח מס' 

  .3במשימה מס' 

  המורה תצביע על הצורה הרלוונטית.  ,תוך כדי קריאת השיר

בתחילת החודש וגם בסופו גם הרי  ?ר: איך יודעים מתי מתחיל חודש חדשצו דמותה של

  ? דקהדומה לבננה  ת הירחצור

  צור שאלה שאלה מאד יפה, אבל יש לנו סימן שעוזר לנו להבחין בין ראשית החודש לסופו.

כמו  רבתחילת החודש הירח דומה לאות  –: שימו לב 2המורה תתייחס לאיור מס' 

ראשונים של החודש. בסוף החודש הירח דומה הימים ה אלה - "שוןרא"בתחילת המילה 

אחרונים של החודש. כך הימים ה אלה - "אחרון"תחילת המילה  בכמו (בכתב יד)   אלאות 

  סופו.בין אנחנו מבחינים בין תחילת החודש ל



  .צביעת הירחבחוברת:  3דים ימלאו את משימה מס' התלמי

  

  דקות) 25( 3 'פעילות מס

מסתכלים בלוח  –נו עושים כאשר אנחנו רוצים לדעת מתי יחול ראש חודש? מה אנח

  השנה.

ולמצוא באיזה  באקראי מקומות בלוח השנהלפתוח את הלוח בכמה יתבקשו התלמידים 

  .)ייחס רק ליום א' בחודשלהת יש( יום חל ראש חודש

ובעים את בעבר, בימי קדם, לא היו לוחות שנה מסודרים וקבועים. בזמנים אלה היו ק

 יוזמנו שלושה תלמידים:תחילת החודש בעזרת צפייה בירח. כיצד היו קובעים זאת? 

יד  לישבו ע). התלמידים 7 (אביזר מס'ַּדָּין ולשני האחרים, ָאב ֵּבית ִּדין כרטיס  יוצמדלאחד 

. כעת המורה תסביר: בירושלים היה מוסד שנקרא כיתהשולחן כאשר פניהם אל ה

בסוף החודש, לא ראו את הירח בכלל, ואז ידעו  כמו בית משפט בימינו. סנהדרין. הוא היה

אה ירח חדש. בימים אלה, היו כל האנשים מביטים לשמים ומחכים ָר האנשים שעוד מעט יֵ 

לראות מתי יראו את הירח החדש. ברגע שאדם ראה את הירח החדש, הוא היה ממהר ובא 

  את הירח החדש. והיה מודיע להם שראה ,לירושלים אל הסנהדרין

המורה תתלה שלוש כרזות ובהן שלושת המרכיבים העיקריים של העדּות: מקום, זמן, 

  ).8מראה (אביזר מס' 

ם תצביע על הכרזה ותבהיר להם שהם עדיהמורה  עדים.הו שני תלמידים שיהיו בחריי

והשני ֵיֵצא  כיתהכרזה. תלמיד אחד ישאר בשראו את הירח לפי הנתונים שנראים ב

  צה.החו

אילו שאלות לדעתכם שאלו דייני  המורה תמשיך בהסבר: בית הדין היה חוקר את העד.

 ראיתבשמים מתי ראית את הירח? איפה שאלות כגון: הם שאלו בית הדין את העד? 

בעצמם לשאלות, ? מה היתה הצורה של הירח? (אם התלמידים לא מצליחים להגיע אותו

  מה.) ,וציא את המילים מתי, איפה, ות"בואו ונעזר בשאול": המורה תציע

  וכעת יתנהל הדיון:

  : מתי ראית את מולד הירח?דיןהאב בית 

  :_______________עד

  : איפה ראית אותו?דיין

  :  ______________עד

  : מה היתה הצורה שלו? (על העד להצביע על הצורה בלוח)דיין

  : ____________עד

בשלב עד נוסף ( גם אנחנו נחקוראר העדים. לאחר שסיימו לחקור עד אחד, חקרו גם את ש

  התלמיד שהיה בחוץ נכנס).זה 

כדי שלא ישמע את דברי עכשיו העד לא היה בבית המשפט?  : מדוע עדה לתלמידיםשאל

  הוא צריך להעיד את עדותו ללא קשר למה שנאמר לפניו. .ויחזור עליהם העד הראשון

  הראשון. תיחקור את העד השני באופן דומה לחקירבית הדין 



 מולד, היה מכריז אב בית הדין על כאשר כל העדים נחקרו, ובית הדין השתכנע שאכן היה

בירכו אחד את השני וחיש מהר עברה השמועה בירושלים וכל האנשים שמחו,  ראש חודש.

  ."חודש טוב"בברכת 

ו ראש חודש. אבל כיצד הודיעם עברה הידיעה שאותו יום נקבע כבין אנשי ירושליאמנם, 

, פקס שונים זאת למקומות מרוחקים? איך מודיעים היום? רדיו, טלפון, מכשירי תקשורת

כל אלה לא היו קיימים. מה עשו אם כן? שליח של בית הדין עלה על הר הזיתים  –

הוא אותת למעלה ולמטה עד  לפיד גדול מאד. בעזרת המשואה –משואה בירושלים, ובידו 

הדליקו משואה ואותתו, וכך עברה הידיעה ממקום שבהר ממול ראו זאת, ואז גם שם 

  למקום, עד שהדבר התפרסם בכל מקום.

  .צביעהבחוברת:  4התלמידים יפנו למשימה מס' 

  

  דקות) 15יצירה ( – 4 'פעילות מס

צהוב ושחור. לאחר מכן יצמידו בצבעים גולים יע שניהתלמידים יגזרו מחוברת הנספחים 

גול השחור למעלה יכאשר הע ,יבוע שבראש העיגוליםאותם אחד לשני בסיכה מתפצלת בר

ירח שנראה כגול השחור מתגלה הירח וגדל לאט לאט עד יוהצהוב למטה. ע"י הזזת הע

החל מהימים  ,מעלות ניתן לראות את סיבוב הירח כולו 360במילואו. על ידי סיבוב של 

הירח בצורת הראשונים של החודש כשהירח בצורת האות ר' וכלה בימים האחרונים כש

  .(בכתב יד) האות א'

חברו באיזה חלק של החודש קיים מצב ושואל את  ,הפעילות: תלמיד מגלה חלק מהירח

  כזה.

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  ְלָיִמים                                    –כרזה  .1

  

  

  

  

  

  

                                                                                              מֹוֲעִדים                     ְלָׁשִנים

  

  

ִהים -ַוֹּיאֶמר אֱ 
ְיִהי ְמֹאֹרת 
  ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים

   



  ָׁשִניםועל השלישית  ,מֹוֲעִדיםעל השניה  ,ָיִמיםכתוב . שלוש כרזות: על אחת 2

  כרזה: איור של יום ולילה. 3

  תמונות קטנות של חגים –כרזה: מועדים  .4

  לוח שנה כרזה:. 5

  צורות הירח במשך החודש. 6

  יסים: ָאב ֵּבית ִּדין, ַּדָּין, ַּדָּין  כרט .7

  תק"-דבק "תיק. 7

  כרזות: ְזַמן, ָמקֹום, ַמְרֶאה שלוש. 8

  . סיכות מתפצלות כמספר התלמידים9

  

 נספחים  

  

  1נספח מס' 

  ִׁשיר ַהָּיֵרַח / ל. דביר

  

  ַמָּזל טֹוב ְלִּתינֹוק ֶנְחָמד,            

          ֶזה ַעָּתה ָיֵרַח נֹוַלד.          

  

  א רֹוִאים אֹותֹו ִּכְמַעט           

  ַא הּוא ָּגֵדל ְלַאט ְלַאט.            

  

               :ִהְסַּתְּכלּו ָנא ,ָּגֵדל ְוהֹוֵל

  ִהֵּנה ִקֵּבל צּוַרת ָּבָנָנה.              

              ,עֹוד ָועֹוד ַמְמִׁשי ִלְגֹּדל

  ּור ָעֹגל.          הֹוֵל ְוִנְׁשָלם ַּכּד

  

           ,ָּכל ָהֵעת ,ַעְכָׁשו ְׁשבּוַעִים

  ׁשּוב ָקֵטן ּוִמְתַמֵעט.

  

  רֹוִאים ֻּכָּלם? - ְוִהֵּנה

  הֹוֵל ָיֵרַח ְוֶנֱעָלם...   

  

  ַסְבָלנּות, ַחּכּו ִמָּיד...

  ִהֵּנה ָיֵרַח ׁשּוב נֹוָלד.

  ֶיַרח ָחָדׁש ֹּפה ַיְתִחיל...



  13יחידה 

  (ב) ולד?איך ירח נ

  מטרות

  ;הכרת עקרון המספור בלוח העברי .1

 ";שנה מעוברת"ו "שנת שמש", "שנת ירח"הכרת המושגים  .2

 .דוש לבנהיהכרת תפילת ק .3

  

 מהלך השיעור  

  

  דקות) 10( – פתיחה

  .שיר הפתיחההתלמידים ישירו את 

  :יש לי חידה בשבילכםילדים, שאול: דמותו של 

  ,רה פעמים בשנהשע-יום הולדת לי שתים

  מי אני? .ותמונתי מיום ליום משתנה

 .ירחהתלמידים ינסו לגלות שמדובר ב מיהי הדמות? שיחה על תוכן החידה.תתקיים 

  נולד מחדש בכל ראש חודש, וצורתו משתנה מיום ליום.הוא 

מאמצע החודש ועד  ומה קורה לו מה קורה לירח מתחילת החודש ועד אמצעו?

  סופו?

 :(זהה לאביזר שיצרו התלמידים בשיעור קודם) 1' המורה תדגים בעזרת אביזר מס

בוב רואים את צורת הירח. יע"י סכאשר סיכה מתפצלת, בגולים המחוברים יע שני

 'וא ן"ראשו"של  'ר תצוראת מעלות וכך לראות  360- בגולים י(ניתן לסובב את הע

  ).ן"אחרו"של 

  דקות) 15( בוב הירחיס – 1 פעילות מס'

  השנה שלהם. התלמידים ידפדפו בלוח

ציין יש לימים,  28או  31(אם התלמידים יגידו  יום. 30-29כמה ימים יש בחודש? 

עליו אנחנו לומדים עכשיו, אלא בלוח ש ,שמספר הימים הזה לא מופיע בלוח העברי

  ).ימים 30או  29הלועזי. בלוח העברי יש 

ף בקביעות סובב ומקיף וחוזר ומקיהוא כדור הארץ כל הזמן.  סביבובב תהירח מס

כדור לא ביום אחד מספיק הירח להקיף את  חור וללא הפסקה.יקנות, ללא איובדי

וחצי  29וחצי.  ימים 29נמשכת של הירח סביב כדור הארץ הקפה אחת הארץ. 

  הירח מקיף את כדור הארץ, הם ימי החודש העברי.בהם הימים האלה, ש



 29רכם: לפעמים הם בני ומדוע החודשים אינם שוים בא ינהאלמוג: עכשיו אני מב

  יום. 30ימים ולפעמים הם בני 

כמה פעמים מספיק הירח להקיף את כדור הארץ במשך  :שבוחַ  אלמוג? נהמה הבי

  חודשים בשנת ירח? 12- ביש נראה, כמה ימים הבה  שנה רגילה?

  X 12  =354 1/2- ו 29

  גימטריה של המילה "שנה"?המהי 

  300ש = 

   50נ =

  5 ה =

355  

עוזרת לנו לזכור כמה ימים יש בשנה. חשוב לציין שנה של המילה הגימטריה 

  יום. 30והם בני  – אחד שמוסיפים לחודש חשון וכסלו לפעמים יום

, ולכן מוסיפים אחת לכמה שנים ימים 365בשנת שמש (המתאימה לעונות השנה) יש 

  נקראת שנה מעוברת. , שבה מוסיפים חודש,שנה כזאת לשנת הירח חודש נוסף.

  אדר א' ואדר ב'. שנה מעוברת יש שני חודשי אדר:ב

  

  דקות) 25(מספור הלוח העברי  – 2 'פעילות מס

בלוח העברי לא רושמים את התאריכים בעזרת ספרות אלא בעזרת אותיות. לכל 

המורה תרשום על הלוח את האותיות, ובעזרת  .אות יש ערך מספרי (גימטריה)

  ן.את הערך המספרי שלהתשלים התלמידים, 

  1א=

  2ב=

  8ח=

  10י=

  1+10? = י"א 11כתוב באותיות את המספר איך נ

  = י"ב 12

  = י"ד 14

 6ו= 9ולכן כותבים ט"ו, בואו ונחשב ט= שם ה'ל דומהה' כי זה - לא כותבים י' ו – 15

  .15יחד = 

  ח"=י18

  '=כ20

  ט"=כ29

  '=ל30



  מציאת מילים על פי מספרים. – בחוברת 1משימה מס' התלמידים יפנו ל

 ובוא בחודש הוא ט"ו בחודש, ובכל ט"ו בחודש הירח מלא. 15-נחזור: היום ה עתכ

ו. (סוכות, ט"ו בשבט, חודש. התלמידים יחפשו ויגלבנחפש בלוח חגים שחלים בט"ו 

  לא חייבים להזכיר את כולם, תלוי בזמן שעומד לרשות המורה.) פורים, פסח.

מספרי והתאמת צורת  מציאת ערך – בחוברת 2התלמידים ימלאו את משימה 

  הירח.

  עור הקודם.יעזר בשיר מהשיאפשר לה ,במידה והתלמידים מתקשים

  

  דקות) 20( דוש הלבנהיק – 3 'פעילות מס

  .2את אביזר מס'  תציגהמורה 

  זה קשור למה שאנו לומדים?  איךמה יש כאן, ו !צור: איזו תמונה יפה

  תשובות. התלמידים ישערו וישמיעו מספר

  לילה. –תמונה? ב נראההיממה  איזה חלק של

כנראה שלא. מספר האנשים רב, וזה לא  –האם האנשים יצאו במקרה לרחוב? 

  קרי.מ

  האם הם לובשים בגדי חול או בגדים חגיגיים? בגדים חגיגיים. 

  דור.ימה הם מחזיקים בידיהם? ס

בציור נראית סופו? או  החודש אמצע ,ראש חודשנראה בציור: איזה יום בחודש 

  .הירח בצורת ר'רואים שכי  ,ילת החודשתח

ט מגלה לנו לשם מה התכנסו הכתובת שעל השל .ברכת הלבנהמה כתוב בשלט? 

-הירחלקדש את הראשונה נוהגים במוצאי שבת  ,ירח מתחדשלאחר שה האנשים:

  מסתכלים על הירח ומברכים ברכה מיוחדת. ,הלבנה. יוצאים החוצה

   אותן אנו אוהבים לשיר.שילים בתוך מילות התפילה הזאת משולבות מ

  .סימן טוב ומזל טוב יהא לנו, דוד מלך ישראל :המורהישירו יחד עם ים תלמידה

יסקה סימן טוב וכו' על פי ערך מציאת הפ –בחוברת  3משימה מס' יפנו ל לאחר מכן

  שוט וצביעה.יקמספרי, 

  

  דקות) 20( משחק זכרון – 4 'פעילות מס

המשחק נמצא בחוברת  בהכנת משחק זיכרון. בהפעלה זו ישתתפו התלמידים

  שלבי ההפעלה: הנספחים.

  התלמידים יגזרו את הכרטיסים. .1

 התלמידים יתאימו כל משפט לתמונה, בעזרת המורה. .2

 כרון.יבמשחק ז כל זוג ישחק .3



  

  הכנה ואביזרים 

(המורה תחבר בגודל ס"מ.  אליפסהגולים יבקצה הע ,גול שחוריעוגול צהוב יע .1

ת שני העיגולים זה לזה על יד הכנסת סיכה מתפצלת בס"מ לפני השיעור א

  )גול הצהוב.יגול השחור מונח ע"ג העיכאשר העהנוסף, 

 ידוש לבנהקאיור:  .2

 



  צלילי תשרי – ויום כיפורראש השנה  - 14יחידה 

  מטרות

 צליליו ותפקידיו בחודש אלול, בראש השנה, צורתו, בעמקורו בט הכרת השופר: .1

 ;יום כיפורוב

 בלוח השנה העברי. יום כיפורו ראש השנהמיקומם של  זיהוי .2

  

  מהלך השיעור:

  מליאה, יחידנידקות) /  10( מאזינים לצלילים – 1 'פעילות מס

בחוברת  1למשימה מס'  יפנו לאחר מכן, הם התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

ו ) וינס1(אביזר מס'  העבודה. במהלך המשימה התלמידים יאזינו לצלילים שונים

 בעזרת "תרמילון רגשות". –את הרגש המתעורר בהם למשמע כל צליל  להגדיר

  הוא צליל השופר. ישמעוהצליל האחרון שאותו 

  הרגשתם בעת שמיעת תקיעת השופר. תתקיים שיחה עם התלמידים אודות

  

  דקות) 10( ?ממה עשוי השופר – 2 'פעילות מס

עשוי מקרן של איל. : ממה עשוי השופר? התשובה: השופר שאלה לתלמידים

  ).2 מס' תמונות של איילים עם קרניים שונות (אביזרב יביטו תלמידיםה

רן לא נגרם לאיל כל נזק או כאב. בשלב : יש לזכור כי כאשר חותכים את הקויובהר

  במקומה קרן חדשה.צומחת אף יותר מאוחר 

אברהם  מדוע לוקחים דווקא קרן של איל? המורה תזכיר בקצרה סיפור הניסיון של

  ).1ויצחק באמצעות "מונולוג של איל" (נספח מס' 

: אנו רוצים שזכותם של אברהם ויצחק אבותינו תעמוד לנו בראש השנה, ויסוכם

  תוקעים דווקא בקרן של איל.אנו ולכן 

שונים לאילים  ותבמהלכה יתאימו שופר ,2התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  המתאימים.

  

  דקות) / מליאה 5( ם בשופר?מתי תוקעי – 3 'פעילות מס

מתי תוקעים  :ם יפתחו את לוח השנה בחודש תשרי, והמורה תשאלהתלמידי

בראש השנה. התלמידים ידביקו שתי מדבקות תוקעים בשופר התשובה:  בשופר?

  מדף המדבקות בימים א' וב' בתשרי.

במוצאי יום כיפור. התלמידים תוקעים תקיעה אחת מתי עוד תוקעים בשופר? ו

  ביקו מדבקת יום כיפור בי' בתשרי.יד



תקוע לראש השנה, נוהגים ל כהכנה לקראת :ומתי עוד? המורה תסביר לתלמידים

ישיבו . מהו החודש הזה? התלמידים בשופר גם בימי החודש שלפני חודש תשרי

  חודש אלול. –על ידי דפדוף אל העמוד האחרון בלוח השנה  לשאלה

  

  מליאה, יחידנידקות) /  45( שמיעת קול השופר – 4 'פעילות מס

פקיד אחר. צליל השופר בחודש אלול מספר ישנו ת לכל שלב של תקיעות :חלק א'

 ישנו יום כיפורלשופר של יל השופר בראש השנה מבקש דבר שני; צל לנו דבר אחד;

שה ולתלמידים שהם עומדים כעת לשמוע של קדיםמורה תהתפקיד שלישי. 

  משמעות של אחד משלבי שמיעת השופר.סיפורים, שכל אחד מסביר את ה

  שאל:ות )2המורה תספר את סיפור הכבאי (נספח מס'  :חלק ב'

  מה היתה הטעות של הבחור הצעיר? איזה תפקיד הוא ייחס לחצוצרה? (הוא

 מכבה את האש.)עצמה חשב שהחצוצרה 

 (להזעיק את הקהל) ?מהו התפקיד האמיתי של החצוצרה 

 צוצרה? (לנקוט החתקיעת אספים לשמע מה אמורים לעשות האנשים המת

 )בפעולות מתאימות

  המורה תכתוב על הלוח בטור את הרשימה הבאה:

  החצוצרה, הכבאי, הקהל, האש, המים.

  י המשל.כל אחד מחלק לשמהו הנמשל  ,להביע את דעתםיוזמנו התלמידים 

מעשים או רגשות לא חיוביים  שופר, התוקע, הקהל המאזין לתקיעה,ה[לדוגמה: 

  המים)].כגון: חסד, עזרה לזולת ונתינה (= האש), עשיית הטוב,=(

ידו לעורר את שומעיו תפק ,אלא אין בשופר עצמו כדי לשפר את המצב.כם: וסוי

וא אל האנשים לפני לקר פקיד המרכזי של השופר בחודש אלול הואהתלעשייה. 

  "שפרו מעשיכם". ראש השנה:

תשאל: איזו מילה ו רו מעשיכם",שפ –חודש אלול "המורה תכתוב על הלוח: 

  שופר. ="שפרו"  תוך הביטוי הכתוב על הלוח?מסתתרת ב

 (אביזר מס' תקליטורהמובא ב ,משל בן המלך האובדיאזינו לתלמידים : החלק ג'

  ).3נספח מס'  ל פיע( רה תעצור כמה פעמים לניבוי ודיוןבמהלך ההשמעה המו .)3

ופר ששומעים בבית הכנסת בראש קול הש :יסוכם הנמשל ולקחובתום המשוב 

השנה ממחיש את הפנייה הבלתי אמצעית של האדם לאלוקיו. זוהי "צעקה פשוטה" 

  מעומק הלב.

יקראו את הסיפור  הם בחוברת העבודה. 3 מס' למשימהיפנו התלמידים : חלק ד'

כיפור בתקופת השלטון ת תקיעת השופר בכותל במוצאי יום המופיע בחוברת אודו

  יענו על שתי שאלות משוב לסיפור. לאחר מכןו ,המנדטורי



  

  מליאה, יחידנידקות) /  20( סוגי התקיעה – 5 'פעילות מס

  .)4תקיעה, שברים, תרועה (אביזר מס' מ מורכבתשופר ה תתקיעיאזינו לתלמידים ה

  בכמה סוגי תקיעה הבחנתם?שאלה לתלמידים: 

סוגי התקיעה השונים  תסביר כיצד נלמדו, והמורה תקרא עם התלמידים את הפסוק

מן הפסוק הזה. בעקבות כך, התלמידים יבטאו את שלושת סוגי התקיעות בעזרת 

  .בחוברת 5משימה מס'  –המדבקות המופיעות בחוברת הנספחים 

  

  אביזריםהכנה ו

  שבחוברת העבודה הטבלה צלילים שונים על פי :תקליטור .1

 תמונות איילים  .2

 סיפור בן המלך האובד :תקליטור .3

  תקיעת שופר :רתקליטו .4

  

  

  

   נספחים

  1נספח מס' 

שלום, קוראים לי איילי ואני רוצה להזכיר לכם סיפור שסיפרו לי כשהייתי ממש 

פור העתיק של האיילים יוגם אתם למדתם אותו כשהייתם בכיתה ב'. הס ,קטן

 :מספר שה' ניסה את אברהם בעשרה נסיונות. הנסיון העשירי היה הקשה מכולם

האיל שעבר  ,ובסוף ,בנו כקרבן. אברהם ויצחק עמדו בנסיוןלהקריב את יצחק 

  במקום הוא שהוקרב כקרבן על ידי אברהם.

  

  2נספח מס' 

בימים עברו, רוב הבתים היו בנויים מעץ. מכוניות כיבוי עדין לא היו בנמצא, ולכן 

  כאשר פרצה שריפה, אפילו הקטנה ביותר, היה הדבר כמעט תמיד מסתיים באסון.

כז כל עיר היה מגדל גבוה בו ישב שומר שתפקידו היה להודיע לתושבים ולכן, במר

אם פרצה שריפה. כאשר פרצה שריפה, הוא היה תוקע בחצוצרה וכל בני העיר היו 

שומעים את ההתרעה ומפסיקים את כל עיסוקיהם. כולם היו מסתדרים בשורה: 

היו מעבירים  נחל או באר. את המים –קצה אחד של השורה הגיע עד למקור המים 

  מקור האש. –בדליים מיד ליד עד לקצה השורה השני 



פעם בא לבקר בעיר בחור צעיר מכפר רחוק. לפתע הוא שמע את תרועת החצוצרה. 

כאשר שאל מה קרה, הסבירו לו שכאשר פורצת שריפה תוקעים בחצוצרה, ומיד 

  השריפה נכבית.

את כל התושבים והכריז:  הדבר מצא חן בעיני הבחור, וכאשר חזר לכפרו הוא אסף

י וראו כמה מהר אני מכבה "מעכשיו אין צורך לחשוש משריפות, עקבו אחַר 

שריפה". מיד קם הצית את אחד הגגות העשויים קש. האש התלקחה במהירות, 

האש לא נשמעה לו והמשיכה לעבור מגג  –והבחור לקח חצוצרה ותקע בה. אולם 

  ..לגג ומבית לבית.

קו עליו האנשים. "האם אינך מבין שהחצוצרה איננה מכבה "שוטה שכמותך", צע

לאסוף את כולם למהר ולכבות את  –את השריפה? זהו רק קול שנועד להזעיק 

  השריפה.

  

  : נקודות לעצירה ולדיוןבן המלך האובד – 3נספח מס' 

  :)1החלק הראשון (מספר 

  ?ומתי יחזור לאביו ,מה לפי דעתכם יקרה עם בן המלך? מה הוא יעשה

  אחרי המילים:

  מה יקרה לבן המלך כאשר יכנס אל העיר? האם יבינו אותו ויביאו אותו אל המלך?

  בסוף:

  הקבלה לנמשל.

 

 



 15יחידה 

  חבורת מסע שמחה בשמחת החג

  

  

 מטרות  

  

 ;זיהוי ארבעת המינים בשמותיהם, ותכונותיהם הבוטניות 

 דות למרות הבדלים הפנמת הערך הנלמד מאיגודם של ארבעת המינים: חשיבות האח

  קיימים.

  ;הכרת הסוכה ותפקידה בחג הסוכות  

 .עמידה על מושגי יסוד הקשורים בחג שמחת תורה, ומיקומו בלוח העברי 

  

 מהלך השיעור  

  

  

  / יחידני דקות) 5(פתיחה  - 1 'פעילות מס

  התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

קות בהתאם למספר הימים חודש תשרי, וידביקו מדב –פנו אל לוח השנה לאחר מכן י

  שבהם חוגגים את חג הסוכות.

  

  קבוצות, יחידנידקות) /  30(זיהוי ארבעת המינים  – 2 'פעילות מס

מדבקה עם שם על עצמם תלמידי כל קבוצה ידביקו  תתחלק לקבוצות.הכיתה  :חלק א'

 לפי סדר הישיבה של התלמידים. -של אחד מארבעת המינים: לולב, הדס, ערבה, אתרוג 

  לקחת את המדבקה המתאימה מחוברת הנספחים ולהדביק על עצמו.יונחה כל תלמיד 

המורה תכין מראש ארבעה שולחנות, ותניח על כל שולחן תמונה של אחד מארבעת המינים 

כל תלמיד ייגש ואם אפשר גם את המין עצמו. לאחר הדבקת המדבקות,  – 1' אביזר מס –

  .שב ליד השולחן המתאים למדבקה שלווי

להוציא מחוברת הנספחים את דף המידע המתאים לו, וכן את דף  יתבקש כל תלמיד

  הסיכום. 

 שירשום את המידע אחדשיקריא את קטע המידע,  אחד מתוכה כל קבוצה תבחר תלמיד

  שידווח לכיתה. אחדו ,בדף הסיכום (בעקבות שיחה של כל הקבוצה)

  (לפי הדוגמה שלהלן).ח של כל קבוצה "את הדותסכם המורה בטבלה על הלוח 

  



  אתרוג

 

  לולב

 

  הדס

 

  ערבה

 

 

  "פרי עץ הדר"

 

  "כפות תמרים"

 

  "ענף עץ עבות"

 

  "ערבי נחל"

 

  השם במקורות

 

1  

 

1  

 

3  

 

2  

 

  כמה לוקחים?

 

  יש

 

  יש

 

  אין

 

  אין

 

  טעם

 

  יש

 

  אין

 

  יש

 

  אין

 

  ריח

 

  

  

  העוסקת בחלק מן ההבדלים. ,1: התלמידים ימלאו את משימה מס' חלק ב'

בשני  "ממו"דפי  התלמידים יקבלו: יסוכם הנלמד באמצעות שאלות משוב  :לק ג'ח

ירימו פתק בצבע אחד,  –נכון  שישמעו מפי המורה ). אם המשפט2צבעים (אביזר מס' 

  המשפטים: ירימו את הפתק השני. –ובמקרה שהמשפט שגוי 

  לאתרוג יש טעם וריח. -

  בסוכות לוקחים שני אתרוגים. -

  ג הוא חום.צבע האתרו -

  הלולב מצטיין בריח נעים. -

  להדס יש ריח טוב. -

  לערבה אין טעם ואין ריח. -

  לוקחים בסוכות שלוש ערבות ושני הדסים. -

  לוקחים בסוכות שתי ערבות ושלושה הדסים. -

  את כל ארבעת המינים אוגדים יחדיו. -

  אוגדים את הלולב ביחד עם ההדסים והערבות. -

  לולב אחד. בארבעת המינים יש -

... ַעל ָּברּו"את נוסח הברכה המסורתית על ארבעת המינים בחג הסוכות:   תצייןהמורה 

  . "ְנִטיַלת לּוָלב

  

  מליאה, יחידנידקות) /  10( משמעותם הסמלית של ארבעת המינים – 3 'פעילות מס

המורה תחזיק בידיה את ארבעת המינים (המצוירים או הממשיים) ותתייחס לטבלה 

בפעילות הקודמת: אנחנו רואים שאף אחד מארבעת המינים אינו דומה לחברו.  כתבהשנ

לכל אחד תכונות אחרות. האם אנחנו יכולים ללמוד משהו מכך שאת ארבעת המינים 

  .השערות עלוליהם יחד? התלמידים יעאוגדים יחד, מחזיקים ומנענעים יחד, ומברכים 



צג רמה אישית מסוימת יארבעת המינים מיכל אחד מ ,על פי התפיסה היהודית ויוסבר:

ת ארבעת המינים אנחנו ירוט). ממצוַ לפ אין צורך להיכנסבלימוד ובעשיית מעשים טובים (

בין אלו שנראים "שווים"  :לשותפות בין כולם שישנה איכות מיוחדת ומעלה גדולה למדים

  יותר לאלו שנראים "שווים" פחות.

באמצעות קומיקס להשלמה יחדדו את  :בודהבחוברת הע 2התלמידים יפנו למשימה 

  המסר.

  

  / יחידני דקות) 15( הסוכה – 4 'פעילות מס

בה יושבים שבעה ימים. מהי סוכה? הסוכה ש, עת המינים עדיף לנענע בתוך הסוכהאת ארב

לטבע. בסוכה יותר חיים קרוב ואמורה לתת לנו תחושה של אמורה להיות תחליף לבית, 

  להרגיש ממש בבית! –לקרוא, לשחק  נוהגים לאכול, לשתות,

  , הכרת חלקי הסוכה.3התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  

  מליאה, יחידני/  דקות) 20( שמחת תורה – 5 'פעילות מס

  . "שמחת תורה"היום שאחרי חג הסוכות נקרא 

  הדבקת מדבקה. אמצעותביום זה בלוח, לציין יפנו התלמידים 

תשובות שמיעת ם בשמחת תורה בבית הכנסת? לאחר : מי יודע מה עושישאלה לתלמידים

  ). 3המורה תראה תמונה גדולה שבה נראה הקהל בשמחת תורה (אביזר מס'  ,התלמידים

  :מנחות באמצעות שאלותינסו לשער ולהבין התלמידים 

  מדוע ארון הקודש פתוח?

  היכן נמצאים ספרי התורה?

  מה מחזיקים הילדים בידיהם?

  בידי חלק מן המתפללים? מדוע הסידורים פתוחים

  מה לדעתכם הם שרים?

  בחוברת, המתייחסת ל"הקפות" של שמחת תורה. 4ים ימלאו את משימה תלמידה

המורה תבהיר את משמעותו של חג שמחת תורה: במשך כל השנה קוראים בכל שבת בבית 

הכנסת פרשה מהתורה. בשמחת תורה מסיימים לקרוא את כל התורה. לכבוד זה שמחים, 

תמונה, מה שרואים ב. לאור הקפותוקדים עם ספרי התורה. לריקודים האלו קוראים ור

 נקראים בשם "הקפות"?קודים יהרנראה לכם שמדוע 

הנערכות   ,שגם באמצעי התקשורת מזמינים את הציבור להשתתף בהקפותהמורה תציין 

  במקומות רבים בארץ ובעולם.

  

  יחידני/  ת)דקו 25(יצירת קישוט לסוכה  – 6 'פעילות מס

שוט ייכינו קהתלמידים  )4(אביזר מס'  אליהםבאמצעות האביזרים וההנחיות המצורפות 

  לסוכה.



  

  אביזרים:

  )ייםצילומים של ארבעת המינים (מומלץ למורה להביא ארבעת המינים ממש .1

 בשני צבעים "ממו"דפי  .2

י ארון קודש פתוח, הקהל רוקד סביב הבמה עם ספר ,קהל ב"שמחת תורה"איור:  .3

ם עם דגלים או ספרי תורה תורה, חלק מן הקהל עם סידורים פתוחים, הילדי

 קטנטנים

  חומרי יצירה (פירוט בקובץ יצירות) .4

 

 



  גיבורי החנוכה -  16יחידה 

  

  מטרות

בנושא הגבורה דרך דמויות  תמקדוהתעל מאורעות החנוכה ההיסטוריים, ו חזרה .1

  ;ומאורעות שונים

  .הלוח העבריחנוכה על גבי של  הכרת מיקומו .2

  

  מהלך השיעור:

  דקות) 20(סיפור החג  –ממצא ארכיאולוגי  –פתיחה 

  התלמידים ישירו את שיר הפתיחה.

  המורה תספר בעזרת הדמויות:

מודיעין, לקראת חג החנוכה. ביקרנו בקברות  –: יצאנו לטיול לאזור יער בן שמן אביאל

  המכבים ובמערות בסביבה. ובטיול...

  ו נורא, בוא ננוח.: אביאל, חם לנצור

  : הלוואי ויכולנו למצוא מעט צל.אביב

  כנס לאחת המערות, שם יש צל ואפשר לנוח...י: בואו נשאול

: נכנסנו לאחת מהמערות המפוזרות בשטח. המערה הייתה חשוכה. לאחר אביאל

  שהתרגלנו לחשכה, צעקה לפתע אלמוג:

  : תראו מה יש שם בפינה!אלמוג

נה וראינו חבילת מגילות קשורה בחבל. ילדים, האם מותר לנו : ניגשנו כולנו לפיאביאל

  להרים את המגילות ולבדוק אותן?

יערך דיון קצר סביב השאלה האם מותר או אסור. כל התשובות לגיטימיות כשהן 

  מנומקות.

: אני טענתי שאסור לגעת בהן, כי יתכן שהן חפץ עתיק. טילפנתי אל רשות אביאל

עתיקים. נציגים של רשות העתיקות הגיעו תוך זמן קצר העתיקות שמטפלת בדברים 

  דמות של ארכיאולוג), לקחו את המגילות, והנה הן לפניכם. – 1(אביזר מס' 

נבדוק את היום אלינו, עובדי רשות העתיקות, וביחד שתצטרפו : אני רוצה ארכיאולוג

  !ןים שנה, מעניין מאד  מה כתוב בהישגילן כאלפ המגילות. לפנינו מגילות

  שאר המגילות נצטרך לעזר בכם אך לתרגום ,יאת המגילה הראשונה תרגמנו אני וחבַר 

  ).2אביזר מס'  –(הארכיאולוג מוציא מגילה אחת ומראה אותה לתלמידים 

  בכרזה יהיה כתב צופן ותרגומו:

היוונים גזרו גזרות קשות על היהודים, הם גם ביזו את המקדש וחיללו אותו. המכבים 

מו ביוונים הרבים באומץ לב וניצחו אותם. המכבים נכנסו למקדש, טיהרו המעטים נלח

אותו ורצו להדליק את המנורה. המכבים מצאו רק כד שמן קטן שמספיק ליום אחד ובו 

  הדליקו את המנורה. השמן שבכד הספיק לשמונה ימים ולזכר הנס חוגגים את חנוכה.



  

שאלות כגון: שתף את התלמידים ב) ות3 מס' המורה תספר את הסיפור בהרחבה (נספח

  ו'.מה עשו היהודים? מה עשה מתתיהו? וכד

 1ימלאו את משימה מס'  לאחר מכן ."כד קטן"לשיר את השיר   יוזמנוהתלמידים 

  הדבקת תמונות הסיפור והמשפטים בהתאמה לסדר התרחשותם. –בחוברת 

  

  

  דקות) 40( גיבורי החנוכה  – 1 'פעילות מס

   :'אחלק 

  : ילדים, האם ידוע לכם כיצד פענחנו את מה שכתוב כאן?וגהארכיאול

  התלמידים יגידו שלא, או שצריך צופן לפענוח.

אני רוצה שאתם תעזרו לי לפענח את . : המגילות כתובות בכתב עברי קדוםהארכיאולוג

  הכתוב בשאר המגילות.

ודף ריק.  )3 מס' (אביזרמגילה  יקבלוליד כל שולחן וֵישבו ארבעה  תלמידים - שלושה

יבל קלקבוצות מחקר, כל צוות  התחלקנו: היום כולכם תעזרו לארכיאולוגים.  ויוסבר

  פענח אותה.עליו למגילה ו

לפתוח את חוברת הנספחים, בה מצוי הצופן של הכתב העברי  יתבקשו התלמידים

  הקדום, ולפענח בעזרתו את הכתוב במגילה. את הפענוח ירשמו בדף הריק.

  

  הקבוצות: המשפטים שקיבלו

  .מתתיהו קרא: מי לה' אלי והכריז על מרד ביוונים

  .צחו את הצבא היווני החזקייהודה המכבי וצבאו האמיץ נ

  .יהודית נכנסה לאוהל של שר הצבא היווני 

  אלעזר דקר את הפיל שחשב שמלך יוון עליו. הפיל נפל ואלעזר נמחץ תחתיו.

  .הנהיג את המכבים עד שנהרג –הצעיר מבני חשמונאי  –יונתן  אחרי מות יהודה,

  ית מילה למרות שהיוונים אסרו זאת.נשות המכבים עשו לבניהם בר

  

  לאחר עבודת הפענוח, יבקש הארכיאולוג מכל צוות בסבב לספר מה גילה במחקרו.

) וכך הלאה 3 מס' פור (נספחיקבוצה א' תקריא את המשפט שלה, המורה תרחיב את הס

   :ורים המורה תשאללאחר סבב הסיפ בכל הקבוצות.

  )(שמות של גיבורים ואירועי גבורה.מה המשותף לכל הדמויות במגילות? 

  מהו גיבור? (אדם שעשה מעשה אמיץ.)

בדוק שהתלמידים הבינו כיצד כל דמות ואירוע עליהם סיפרו מתאים להגדרה של יש ל

  "גיבור" או "מעשה גבורה".

    :חלק ב'

  '.וכגון מתתיהו ובניו, חיילים, וכד ,ישנם גיבורים שמסתכנים לשם המטרה



גלל שהם מתגברים על משהו. אנשים שנקראים גיבורים ב .וישנם גיבורים מסוג אחר

ילד שקיבל ממתק שהוא מאד אוהב ומתגבר על הרצון לאכול לבד ומכבד את  לדוגמה,

  נקרא גיבור.הוא גם  – אחיו

  .ת יצרו"הכובש א –על הגיבורים האלה אמרו חכמינו " איזהו גיבור 

  

יכתבו שמות של גיבורים ויתארו מעשה בצעו פעילות בחוברת אודות גבורה: התלמידים י

  .בו התגברו ועשו מעשה טוב

  

  דקות) 20( תאריך חג החנוכה – 4 'פעילות מס

  מה שכחנו? . ילדים,איש הלוח: רגע, רגע, שכחנו משהו

ע באיזה חודש חל חג גילינו שאת חג החנוכה חוגגים במשך שמונה ימים. אך מי יוד

להסתכל בלוח). ובאיזה תאריך מתחיל החג?  -החנוכה? בחודש כסלו (אם לא יודעים 

  ה בכסלו. הדבר נרמז לנו בשמו של החג:"בכ

  חנוכההמורה תכתוב על גבי הלוח בגדול: 

  ה"כ-חנוומתחת לזה: 

גם נס פך רע ינחו היהודים מכל המלחמה. וביום הזה א – חנובחודש כסלו  ה"כב =חנוכה 

  ה בחודש כסלו."השמן, ולכן מתחילים לחגוג את החג בכ

  .ימים שמונהבמשך  –במשך כמה ימים חוגגים את חג החנוכה? 

ה בכסלו, וסמנו ": פתחו את הלוח בחודש כסלו, הניחו את האצבע בכתבקש המורה

  כסלו ואילך.בה "שמונה ימים מכ

נו לחודש טבת. כלומר, חג החנוכה איש הלוח: מה קרה לנו תוך כדי ספירת הימים? עבר

  כסלו וטבת. -שני חודשים על פני חל 

  .המתאים התלמידים ידביקו את המדבקות של חג החנוכה במקום

עד  1מ משבצותמשבצות, ותמספר את ה שמונההמורה תצייר על הלוח טבלה מאורכת  בת 

יום ל ת המתאימהייר חנוכיה דולקציהיה לכל אחד על ו ,תלמידים יוזמנו ללוח שמונה. 8

  .והלאה) כסלוה ב"(מכ שאותו קיבלחנוכה ב

לאחר מכן תעבור המורה יחד עם התלמידים על החנוכיות המצוירות ותוודא שכל 

התלמידים ציירו את מספר הנרות הדולקים שש, ומָ שַ שמונה קנים + החנוכיות אכן בנות 

  באופן המתאים.

  

  הכנה ואביזרים

  דמות של ארכיאולוג .1

  תורגם:כתב צופן מ .2



היוונים גזרו גזרות קשות על היהודים, הם גם ביזו את המקדש וחיללו אותו. המכבים 

המעטים נלחמו ביוונים הרבים באומץ לב וניצחו אותם. המכבים נכנסו למקדש, טיהרו 

אותו ורצו להדליק את המנורה. המכבים מצאו רק כד שמן קטן שמספיק ליום אחד ובו 

  בכד הספיק לשמונה ימים ולזכר הנס חוגגים את חנוכה.הדליקו את המנורה. השמן ש

  

  מגילות שש :כתבי צופן .3

 מתתיהו קרא: מי לה' אלי והכריז על מרד ביוונים.  

 יהודה המכבי וצבאו האמיץ נצחו את הצבא היווני החזק.  

 ת נכנסה לאוהל של שר הצבא היווני.יהודי  

  ואלעזר נמחץ תחתיו.אלעזר דקר את הפיל שחשב שמלך יוון עליו. הפיל נפל  

  הנהיג את המכבים עד שנהרג -הצעיר מבני חשמונאי  -אחרי מות יהודה,יונתן.  

 ית מילה למרות שהיוונים אסרו זאת.נשות המכבים עשו לבניהם בר  

  

  נספחים

  הרחבת סיפור חנוכה וסיפור הגבורה למורה -1 מס' נספח

  ,הכל התחיל לפני הרבה שנים

  .כשאל הארץ פלשו היוונים

  

  את ערינו הם כבשו

  ,ואת חוקינו הם שינו

  ,ניסו לכפות את לבושם ואת דתם

  .את מנהגיהם ואת אמונתם

  

  :על עם ישראל הם הטילו גזירות רבות

  ,אסור היה ביהדות להתגאות

  ,אסור לקיים ברית מילה לילדים

  .וכפו על יהודים לאכול דברים אסורים

  

  את פסלי אליליהם הציבו בראש חוצות

  .הם הכריחו להם להשתחוות נוואת עמֵ 

  -  אבל מתי נקבע שיא השיאים

  !כשהם הציבו במקדש את אחד הפסילים

  ?!עד מתי :כשזה קרה, העם שאל

  די! :וממודיעין יצא הקול האומר



  

  

  מתתיהו הכהן וחמשת בניו

  .אליו ,אל הדגל קראו:  מי לה'

  ביוונים נלחמו בעזות וגבורה

  .ולא נרתעו ממכה וחבורה

  

  

  ,במערות ובכרמים קרב,קרב אחר 

  .הם קיבצו את מיטב הלוחמים

  יהודה המכבי אותם הוביל

  .ולא נרתע לעמוד גם מול הפיל

  

  ,את ירושלים הם כבשו בסערה

  ומה שעמד לצידם בעת צרה

  ,היה אמונתם העזה בה' ובמצוותיו

  .ואת המקדש הם טיהרו על כל פינותיו

  

  ,במקדש הם מצאו רק קצת שמן בכד

  ,ספיק ליום אחד בלבדשאמור היה לה

  ,אך הוא האיר והספיק לשמונה ימים

  מעתה שלטו המכבים!  ובארץ

  

  .וזהו סיפור נס החנוכה

  

  

  



   חנוכיה לי יש - 17יחידה 

   מטרות

  מבנה החנוכיה לפי המסורת היהודית; הכרת .1

  אודות הפעולות הנעשות בעת הדלקת נרות חנוכה לפי המסורת היהודית למידה .2

  

  מהלך השיעור:

  תיחהפ

  התלמידים ישירו את שיר החבורה

  

  ) מליאהדקות 20( חנוכיהבונים  – 1פעילות מס' 

 חנוכה להדלקת נרות יםשקשור יםכלל יקבלו מספר תלמידים ,בראשית השיעור :'אחלק 

 השייכיםמורה מן התלמידים את הכללים ההשיעור תאסוף  המשךב .)1 מס' (אביזר

  .ותתלה אותם על הלוחלמהלך השיעור 

  

  : המורה תספר את סיפורה של החבורה:'בחלק 

קום לטיול בעקבות המכבים במעלה בית חורון. במָ  החבורה הביום הראשון של חנוכה יצא

  זה התרחש קרב קשה בין המכבים המעטים לצבא היווני החזק. 

בצהריים, אבל החבורה כל כך נהנתה ורצתה להישאר  2הטיול היה אמור להסתיים בשעה 

  אביאל התקשר להורים והודיע שהם יחזרו רק בחצות הלילה. עוד ועוד.

  אחר הצהריים אמר אביאל לחבורה: 5בשעה 

  אתם יודעים מה שכחנו לקחת איתנו?

  שאול: ממתקים?

  אולי מפה? .צור: ממתקים יש

  אלמוג: נראה לי שאביאל מתכוון למשהו חשוב יותר.

  יה.אביאל: נכון, שכחנו להביא חנוכ

  ה? יש לכם רעיון?שאול: אז מה נעש

  

  ?חנוכיההמורה תפנה אל התלמידים: יש לכם רעיון כיצד ידליקו נרות ללא 

כל אחד מבני החבורה הכין חנוכיה מחומרים שהיו לו, וכולם הגישו לאביאל את החנוכיות 

  ה הטובה ביותר להדלקה.יכדי שיבחר את החנוכ

  

). 2 מס' (אביזרחברי החבורה  המורה תציג לתלמידים על הלוח את תמונות החנוכיות שבנו

  ת.מסורה נחיותאחת כשרה להדלקה לפי ה חנוכיהרק  ,החנוכיות ויוסבר: מתוך ארבע

והמורה תתלה את  ,םאות ויציג ,החנוכיות ים מתאימים לפסילתכלל ים שבידיהםתלמיד

  הכללים על הלוח.



  הכללים הם:

  .. בחנוכיה צריכים להיות שמונה קנים1

  ש שונה משאר הקנים, או במרחק או בגובה.מָ יות שַ . בחנוכיה צריך לה2

  .. כל שמונת הקנים צריכים להיות שווים בגובה3

  

  בחוברת קווים בין הכללים שלמדו לציורי חנוכיות שונות. מתחוהתלמידים י

  

  )דקות 25כיצד מדליקים ( - 2 'פעילות מס

 ותשאל שאלות ,המורה תשאיר על הלוח רק את התמונה של החנוכיה הכשרהחלק א': 

תלמיד שאצלו נמצא הכלל המשיב לשאלתו של שאול,  .נוספות בעזרת דמותו של שאול

  והמורה תדביק את הכללים על הלוח. ,יקרא אותו

  

 ביום הראשון מדליקים נרשאול: מי יודע כמה נרות מדליקים ביום הראשון של חנוכה?  (

  ).מישה נרות ושמש, וכן הלאהכמה בחמישי? ח .אחד וַשָמש, ביום השני שני נרות ושמש

  בנרות.) או (בשמן –? במה מדליקים נרות חנוכה

(בשקיעת החמה או  –חושך?  ישמתי נדליק את  נרות החנוכה? כשיש עדיין אור או כש

  בצאת הכוכבים.)

או ליד הדלת מול  נדליק על אדן החלון ,(כשאנחנו בבית –היכן מניחים את החנוכיה? 

במקום שיוכלו  ,נדליק ליד השביל ,ם את הנס. כאשר אנחנו בטיולהמזוזה. זאת בכדי לפרס

  ).בנס חנוכה כרלהיזשבים והלראות העוברים ו

מקובל לברך  ,לפי המסורת היהודית :שאול: יש לי עוד שאלה חשובה ששכחנו לשאול

  האם מברכים ברכות לפני הדלקת החנוכיה?ברכות שונות בכל מיני מצבים. 

  מהן הברכות?

  

ויכירו את  ,פעילות החוזרת על כללי הדלקת החנוכיהבחוברת ו בצעהתלמידים י :'בחלק 

  הברכות הנאמרות לפני הדלקתה.

  

  מליאה/ ) דקות 10( דליקים בכל מצבמ – 3 'פעילות מס

במהלך גזירת המלך.  למרותהמורה תספר סיפור עם של יהודי מרוקו על הדלקת חנוכיה 

  .)1 מס' לשאלות חשיבה (נספח יהיו עצירותהסיפור 

  

  )דקות 30( יצירה – 4 'פעילות מס

  .)3(אביזר  התלמידים יכינו חנוכיה מדס

  

  



  הכנה ואביזרים

  :כרטיסיות הכללים -1

 ברכות. שתי הפעמים, בשאר ש ברכותומברכים של בפעם הראשונה  

 את החנוכיה מניחים בצד שמאל של הדלת או על אדן החלון.  

  ֶש, ויש נוהגים לאחר צאת מֶ את החנוכיה מדליקים לאחר שקיעת הש

  .הכוכבים

 ניתן להדליק חנוכיה עם נרות או עם שמן.  

 ובכל יום מוסיפים נר נוסף ,ביום הראשון מדליקים נר אחד.  

 שמונה קנים בחנוכיה צריכים להיות.  

  ַש שונה משאר הקנים, או במרחק או בגובה.מָ בחנוכיה צריך להיות ש  

 כל שמונת הקנים צריכים להיות שווים בגובה.  

  

  :ארבע תמונות של חנוכיות .2

  קנים בלבד 6חנוכיה מקופסאות שימורים בעלת  

 קנים  9 כלומר ,בה כל הקנים והשמש באותו גובה ובאותו מרחק ,חנוכיה מאבנים

 י הבדל של השמשבל

 מה בגובה שונהכל ער ,חנוכיה מערמות של חול 

  3(על  יותר קנים באותו גובה ושמש גבוה 8 ,כשרה –חנוכיה מפקקי בקבוקים 

  פקקים)

  

  חומרי יצירה (פירוט בקובץ יצירות) .3

  

  נספחים

  

  סיפור לחנוכה - 1 מס' נספח

י ַעם ִסּפּוֵר  –ְדָנה ְקֶרֶמר, ִמּתֹו "ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִיְצָחק ְועֶ  ִסּפּור ֲעָמִמי ְמֻעָּבד ִּביֵדי ַחָּיה ַּבר

  םַלַחִּגים", ִסְפִרַּית ּפֹוֲעִלי

  ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ַחי ְּבָמרֹוקֹו ֶמֶל ַאְכָזר ְוָרָׁשע, ְוֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ַּבְּיהּוִדים.

ים ִהְתּכֹוְננּו ַלַחג: ִנּקּו ֶאת ַהֲחנִֻּכּיֹות, ִהְׁשִחילּו ָּבֶהן ָּבא ֹחֶדׁש ִּכְסֵלו, ָקְרבּו ְיֵמי ַהֲחנָֻּכה, ְוַהְּיהּוִד 

ְוָיְצקּו ֶׁשֶמן. ּוְבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֵהִכין ַהַּׁשָּמׁש ֶאת ַהֲחנִֻּכָּיה ַהְּגדֹוָלה, ֵמֵרק ְוִצְחֵצַח   ְּפִתילֹות ֲחָדׁשֹות

ָמן, ְמֻעֶּטֶרת ִצּפֹוִרים, ֶׁשת ְיֵפהִפָּיה ֲעׂשּוָיה ְּבַיד אֳ אֹוָתּה ִלְקַראת ַהַהְדָלָקה. ָהְיָתה זֹו ֲחנִֻּכַּית ְנחֹ 

ְּפָרִחים ּוְפסּוֵקי ֹקֶדׁש. ִהְתּבֹוֵנן ַהַּׁשָּמׁש ַּבֲחנִֻּכָּיה ְּכֶׁשהּוא ְמַפֵּזם ְלַעְצמֹו "ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל 

ֶסת. ַהֹּכל ָהָיה מּוָכן ּוְמֻזָּמן ַלַחג. ְלֶפַתע ַהִּנְפָלאֹות", ּוְכָבר ִהְתִחילּו ַהְּיהּוִדים נֹוֲהִרים ְלֵבית ַהְּכנֶ 

:   ָּבְקעּו ִמַּבַעד ַלַחּלֹון קֹולֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָּכרֹוזֹות ַהֶּמֶל



ֶנֱאָסר ַעל ַהְּיהּוִדים ְלַהְדִליק ֶאת ְמנֹוַרת ַהֲחנָֻּכה. ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְיֵהא ָסגּור  –"ִּבְפֻקַּדת ַהֶּמֶל 

  א ַיֲעֹבר ֶאת ִמְפָּתנֹו!" ּוְמֻסָּגר, ְוִאיׁש 

  

  כיצד לדעתכם הרגישו היהודים למשמע הגזירה?

  

  ׁשּוָעה.ְלָבֵּתיֶהם ְוִהְתַּפְּללּו ִליְ ְלֶׁשַמע ַהְּגֵזָרה ָהְפָכה ַהִּׂשְמָחה ְלֵאֶבל, ַהְּיהּוִדים ִהְתַּפְּזרּו 

ֶסת ְלַבל ִיָּכֵנס ֵאָליו ִאיׁש ְלַהְדִליק ֶאת ּוֶמֶל ָמרֹוקֹו ִצָּוה ְלַהִּציב ׁשֹוְמִרים ְּבֶפַתח ֵּבית ַהְּכנֶ 

, ָהֵריק ֵמָאָדם, ָּבַקע ְלֶפַתע אֹור  –ַהֲחנִֻּכָּיה. ַא ַהְפֶלא ָוֶפֶלא  ִמּתֹו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּמֻסָּגר, ֶהָחׁשּו

ה ַהְּמנֹוָרה ַהּדֹוֶלֶקת. ִמֲהרּו ַמְראֵ ָּגדֹול, אֹוָרּה ֶׁשל ַהֲחנִֻּכָּיה. ֶּבָהָלה ְּגדֹוָלה ָנְפָלה ַעל ַהּׁשֹוְמִרים לְ 

ָיה ֶאל ַהֶּמֶל ְוִנְׁשְּבעּו ְלָפָניו: "ֲאדֹוֵננּו ּוַמְלֵּכנּו, ֵחי ֹראֵׁשנּו, ִּכי ָׁשַמְרנּו ֶנֱאָמָנה. ֵּבית ַהְּכֶנֶסת הָ 

א ֶהֱאִמי א ָיָצא." ֲאָבל ַהֶּמֶל ַהִּנְרָּגז  א ִנְכַנס ְוִאיׁש  ן ְלִדְבֵריֶהם ְוִצָּוה ְּבֹרב ֵחָמה: ָסגּור, ִאיׁש 

  "יּוְצאּו ַהּׁשֹוְמִרים ַלהֹוֵרג ְויּוְצבּו ַּתְחֵּתיֶהם ׁשֹוְמִרים ֲאֵחִרים!"

ר ִמָּכל ֲעָבָריו. ְוִהֵּנה ׁשּוב ֶּפֶלא! ְלֶפַתע ָּבֶעֶרב ַהֵּׁשִני ֻהְכַּפל ִמְסַּפר ַהּׁשֹוְמִרים, ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת ִנְׁשמַ 

ַהֲחנִֻּכָּיה ְּבֹאַרח ִמְסּתֹוִרי, ְוַהַחּלֹונֹות ָזֲהרּו ִּכְפַלִים. ַהּׁשֹוְמִרים, ֲאחּוֵזי ֲחָרָדה, ִנְׁשְּבעּו ִּכי ָּבַקע אֹור 

הֹוֵרג א ָראּו ִאיׁש יֹוֵצא אֹו ָּבא. ַא ֲחָמתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל ָעְלָתה, ִמָּיד ִצָּוה ְלהֹוִציא ַאף אֹוָתם לַ 

  ִמְׁשָמר ָּכפּול ּוְמֻכָּפל. ְוָׁשַלח ַּתְחֵּתיֶהם

א הֹוִעיל. ַעל ַאף ֶעֶרב ֵנר ְׁשִליִׁשי ִהִּגיַע. ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהָיה ֻמָּק  ף ִמְׁשָמרֹות ְּכחֹוָמה, ַא ְל

ֹותֹו ַהּׁשֹוְמִרים ָהַרִּבים ָּבַקע ַּגם ַהַּפַעם אֹוָרם ַהּזֹוֵהר ֶׁשל ֵנרֹות ַהַחג. ּגֹוָרָלם ֶׁשל ַהּׁשֹוְמִרים ְּבא

א ָׁשַפר ֲעֵליֶהם ִמֶּׁשל קֹוְדֵמיֶהם. ָּכ ִנְמַׁש ַהֵּנס ְּבָכל ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ַהַחג. ִמֵּדי ֶעֶרב ַמְגִּביר  ַלְיָלה 

  ַהֶּמֶל ֶאת ַהְּׁשִמיָרה, ּוִמֵּדי ֶעֶרב הֹוֵל ְוַרב ָהאֹור ִעם ָּכל ֵנר נֹוָסף. 

  

  כיצד לדעתכם הודלקו הנרות? 

  

ְּׁשִמיִני ָּבַקע ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת אֹור ָּגדֹול ְוַרב ֶׁשל ָּכל ְׁשמֹוַנת ֵנרֹות ַהַחג. ְוִהֵּנה ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ָּבֶעֶרב הַ 

 ְוָיָצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְצָעִדים ְּתׁשּוִׁשים ְוכֹוְׁשִלים ַנַער ָקֹטן. ָהָיה ֶזה ְּבנֹו ַהָּצִעיר ֶׁשל ַהַּׁשָּמׁש. אַ 

  ַהּׁשֹוְמִרים, ִמָּיד ָאֲחזּו ּבֹו ְוהֹוִבילּוהּו ֶאל ַמְלָּכם ָהָרָׁשע. ָראּוהּו

," ָאְמרּו ַהּׁשֹוְמִרים, "ִהֵּנה ָּתַפְסנּו ֶאת ַהַּנַער ַהֶּזה ְּבֵצאתֹו ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת  "ֲאדֹוֵננּו ַהֶּמֶל

  ַהּמּוָאר."

א ָׁשַמְעָּת ֶאת ִהִּביט ַהֶּמֶל ַּבַּנַער ַהָּקט ֶׁשָעַמד ְלָפָניו ִח  ֵּור ְוָחלּוׁש ְוִהְרִעים ָעָליו ְּבקֹולֹו: "ַהִאם 

"?!   ְּפֻקָּדִתי? ֵאי ֵהַעְזָּת ְלָהֵפר ֶאת ִמְצַות ַהֶּמֶל

  

  שערו מה תהיה תשובת הנער.

  

, ַר  ק ָרִציִתי ְלַהְדִליק ַהַּנַער ֵהִרים ֶאת ַמָּבטֹו ֶאל ַהֶּמֶל ְוֵהִׁשיב ְּבקֹולֹו ֶהָחלּוׁש: "ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל

  ֵנרֹות ְלַחג ַהֲחנָֻּכה..."

.   "ֵהן ָאַסְרִּתי ַעל ַהְּיהּוִדים ְלַהְדִליק ֶאת ְמנֹוַרת ַהַחג!" ָרַעם ַהֶּמֶל



" ָלַחׁש ַהַּנַער, "ָעצּוב ַּבֲחנָֻּכה ְּבִלי ֵנרֹות ּוְבִלי אֹור. ָּכל ָׁשָנה ּדֹוֶלֶקת  א נּוַכל ָלֹחג ַּבֹחֶׁש "

ָּיה, ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת ָמֵלא אֹוָרה ְוִׂשְמָחה. ָּכל ָׁשָנה ְמִאיִרים ַהֵּנרֹות, ְוַאָּבא ְמַסֵּפר ַעל ַהִּנִּסים ַהֲחנֻּכִ 

  ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות..."

.   "ְוֵאי ִנְכַנְסָּת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסגּור?!" ָזַעם ַהֶּמֶל

א ָּתִאיר. ִנְׁשַאְרִּתי ְּבתֹוכֹו "ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהָּכרֹוזֹות מֹוִדיִעים ֶׁשּבֵ  ית ַהְּכֶנֶסת ִיָּסֵגר ְוַהֲחנִֻּכָּיה 

  ְוִהְתַחֵּבאִתי ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות. ָּכל ְיֵמי ַהַחג ִהְתַחֵּבאִתי ָׁשם."

.   "ּוָמה ָאַכְלָּת ָּכל אֹוָתם ָיִמים?" ֲחָקרֹו ַהֶּמֶל

א ָאַכְלִּתי," ֵהִׁשיב א ָּבא ֹאֶכל ֶאל ִּפי." "   ַהַּנַער, "ְׁשמֹוָנה ָיִמים 

ל ִהִּביט ַהֶּמֶל ִּבְפֵני ַהַּנַער ַהִחְּוִרים, ָּתַמּה ַעל ֹרב ְּגבּוָרתֹו, ַוֲחָמתֹו ָׁשְכָכה. ְלֶפַתע ִהְפָנה ַמָּבטֹו אֶ 

  ַהּׁשֹוְמִרים ּוָפַקד: "ַהְרּפּו ִמן ַהַּנַער ְוִׁשְלחּו אֹותֹו ְלֵביתֹו."

 ֶּבן ַהַּׁשָּמׁש ִנְתַקֵּבל ְּבֵביתֹו ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ּוִמן ַהּיֹום ַההּוא ִהְרָׁשה ֶמֶל ָמרֹוקֹו ַלְּיהּוִדים ָלֹחג

 ֶאת ַחג ַהֲחנָֻּכה ְּבאֹוָרה ּוְבִׂשְמָחה, ּוִמֵּדי ָׁשָנה ָּדְלָקה ֲחנִֻּכַּית ַהְּנֹחֶׁשת ְּבאֹור ְיָקרֹות.

  

  

 



  18יחידה 

  מכובד מכל ימים... יום זה

  

  

 מטרות  

  

  הכרות עם ההכנות לשבת, וראייתן כביטוי לכבוד שהאדם רוחש ליום זה;§ 

  הבנת יחסי הגומלין בין השבת לשאר ימות השבוע.§ 

  

  

 :מהלך השיעור  

  

  דקות) / מליאה, יחידני 25(הכנות לשבת  –פתיחה 

  התלמידים ישירו את שיר החבורה.

  ח בעזרת הדמויות:המורה תמחיז שי: חלק א'

): אורח מכובד מאד 1אביזר מס'  –אביאל: קבלנו מברק! (המורה תקריא את המברק 

  מגיע, קבלוהו כראוי.

מארגנים את הבית, מכינים אוכל מיוחד,  –איך מתכוננים לקבלת אורח חשוב מאד? 

  עורכים שולחן, לובשים בגדים חגיגיים.

, או טלפון הניידשות זאת ע"י צלצול בברקע יישמע צלצול טלפון. (המורה יכולה לע

  שתאמר "אני מרגישה שהטלפון שלי רוטט".)

  המורה:  "נראה מי על הקו..."

  "שלום! כן? ברצינות? ממש מלכה... נראה איך להתכונן..."

המורה תסביר לתלמידים: הודיעו לי בטלפון כעת שהאורח הוא בעצם אורחת. אורחת 

  ם אתם מנחשים מי האורחת? חשובה מאד שמגיעה פעם בשבוע. הא

  שבת.האורחת היא 

   .שבת המלכהמהו הכינוי של שבת? 

. המורה "המסתתרת אמרההמורה תשחק עם התלמידים את משחק "חשוף את ה :'בחלק 

  העוסקת בנושא הכנות לשבת: אמרה לשתשרטט על הלוח את מיקום האותיות 

   _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _-   _ _ _  _      _ _ _ _  

במקום המתאים  ןוהמורה תכתוב אות ,בינחשו אותיות מתוך הא" ,לפי סדר ,התלמידים

קו מתוך מגן דוד על צד  תשרטטהמורה  ,אמרהב שלא קיימת. אם ישנה אות אמרהב

  .נוצרלפני שהמגן דוד  אמרההלוח. המטרה היא לחשוף את ה

  .])ך התלמודמתויאכל בשבת [ -א: מי שטרח בערב שבת הי אמרה(ה



  המורה תשאל את התלמידים לדעתם וידיעותיהם:

כיצד חשתם?   מאוד על דבר מסויים?מדוע? האם קרה לכם שטרחתם  מה פירוש האמרה?

  מי שלא טרח? בין ההבדל בין מי שטרח ל מהו ')ו(מאכל שיצרתם, משחק שבניתם וכד

כבוד שבת יהנה מי שמתכונן במעשים ל :המורה תסכם ותסביר את פירוש מאמר חז"ל

וגם האווירה בשבת תהיה יותר נעימה למי שהתכונן אליה.  ,בגשמיות –יותר ממה שהכין 

  יש לכבד את השבת גם בהכנות לפני השבת וגם בשבת עצמה.

  כיצד מתכוננים לשבת? כיצד מכבדים את השבת?  :תלמידיםשאלות ל :'גחלק 

  התלמידים ישמיעו תשובות שונות.

  

גם חכמינו זכרונם לברכה, למרות גדולתם בתורה ועיסוקיהם ים: המורה תספר לתלמיד

  הרבים, היו עוזרים בהכנות לשבת.

 על פיהתלמידים יפתחו את חוברת העבודה, והמורה תקריא את הקטע הבא המובא 

  התלמוד:

  ִׁשיֵלי ַׁשָּבת.ַרִּבי ַאַּבהּו יֹוֵׁשב ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְונֹוֵפַח ָּבֵאׁש ְּכֵדי ְלַסֵּיַע ַּבֲהָכַנת ַּתבְ 

  ַרב ַסְפָרא ָהָיה ְמַבֵּׁשל ֶאת ַהָּבָׂשר ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.

  ָרָבא ָהָיה מֹוֵלַח ָּדִגים ְּכֵדי ְלָהִכיָנם ְלַׁשָּבת.

  ַרב הּוָנא ָהָיה ַמְדִליק ֶאת ַהֵּנר ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.

  ַרב ַּפָּפא ָהָיה ֵמִכין ֶאת ַהְּפִתילֹות ְלֵנרֹות ַהַּׁשָּבת.

  ִחְסָּדא ָהָיה חֹוֵת ֶאת ַהֶּסֶלק ְלָהִכינֹו ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ַרב

  ַרָּבה ְוַרב יֹוֵסף ָהיּו ְמַבְּקִעים ֵעִצים.

  ַרִּבי ֵזיָרא ָהָיה ַמְדִליק ֵקיָסִמים ַלֲהָכַנת ָהֵאׁש ְלִבּׁשּול.

  (על פי הגמרא במסכת שבת, דף קי"ט ע"ב)

  

  ).1ותיהם של החכמים לשבת (משימה מס' התלמידים יעבדו בחוברת העבודה: מיון הכנ

  

  דקות) / מליאה 20(  תמאכלי שב – 1 'פעילות מס

  המורה: אילו מאכלים מיוחדים מכינים אצלכם או אצל סבא וסבתא לכבוד שבת?

  התלמידים ישמיעו תשובותיהם.

  נשמע סיפור על סעודת שבת בביתו של אחד מחכמי ישראל ושמו רבי יהודה הנשיא.

"תבלין של שבת" המובא יפתחו את החוברת, והמורה תקריא את הסיפור התלמידים 

שבת,  גמרא במסכת). מקורו של הסיפור ב1ד"ר מילי צללזון (נספח מס'  בחריזה מאת

תלמידים המורה לא תקריא את כל הסיפור בבת אחת אלא תיתן להערה:  .קי''ט, ע''א

  לסוף המקורי.תחשוף אותם  רק לאחר מכןו לשער את סופו של הסיפור,

  

  נקודות לשיחה ולדיון לאחר קריאת הסיפור: 



  מה היה רגיל הקיסר לאכול? -  

  מה אכל הקיסר בביתו של רבי יהודה בשבת? -  

  איזה מאכל אהב הקיסר יותר? -  

  מדוע אי אפשר לבשל אוכל כזה בארמון הקיסר? -  

  יזה יום ניתן להשיג "תבלין של שבת", ואיפה?בא -  

  

  משוב ביניים:

). כאשר המורה 2המורה תחלק לכל תלמיד שני דפי "ממו" בצבעים שונים (אביזר מס' 

 –תאמר משפט נכון, התלמידים ירימו דף בצבע אחד, וכאשר היא תאמר משפט שגוי 

  ירימו את הדף בצבע השני.

  המשפטים:

  נכון –הקיסר אהב מאד לאכול. 

  לא נכון –הטבחים של המלך לא ידעו לבשל. 

  לא נכון –תו של רבי יהודה ידעו לבשל היטב. הטבחים בבי

  נכון –בביתו של רבי יהודה הרגישו את אור השבת. 

  נכון –הקיסר אהב את האוכל בביתו של רבי יהודה. 

  לא נכון –הקיסר אהב את מאכלי השבת שבושלו בארמונו. 

  נכון –הקיסר כעס על רבי יהודה. 

  לא נכון –התבלין החסר במאכל היה פלפל. 

  לא נכון –לין החסר במאכל עולה הרבה מאד כסף. התב

  נכון –את התבלין שחסר במאכל אי אפשר לרכוש. 

  נכון –לתבלין החסר קוראים שבת. 

  

התלמידים יכתבו את תגובתו של "תבלין השבת" לרב שיח שהתנהל בין התבלינים, ויציירו 

  ).3, 2אוכל מיוחד לשבת (משימות מס' 

  

  דקות) / מליאה 10(יס חיובי לכל השבוע בס השבת: – 2 'פעילות מס

בסיס לשבוע טוב, כי מן השבת לנו לפי המסורת, כאשר השבת עוברת עלינו בנעימים, יש 

, ואם יש בשבת אווירה אז יש כוח לשאר השבוע ,מושפעים ומתברכים כל הימים. אם נחים

  מתפשטת אווירה נעימה גם לכל השבוע הבא. – טובה

מסבירים את היחסים בין השבת לימי השבוע על ידי משל לפרח. חכמינו זכרונם לברכה 

  ).3המורה תתלה איור של פרח (אביזר מס' 

  יתנהל שיח בירור בכיתה לפי הנקודות הבאות:

  למה מדמים את השבת ואת ימי השבוע? לפרח.

  ימות השבוע. –מהם עלי הכותרת? 

  שבת. –מהו הגבעול? 



  זון, להוות בסיס לפרח.מה תפקידו של הגבעול בפרח? להעביר מ

לכל ימות  טוב מעבירה שפע הפרח יבול. ובאופן חיובי: השבת מה יקרה אם הגבעול ישבר?

  השבוע, כדי שיהיו טובים ומוצלחים.

התלמידים יציירו בחוברת, בעמוד האחרון, דימוי לשבת וששת ימי השבוע בכל סמל 

  או שימצאו סמל בעצמם. ,ים, לב ואברוגבעול, עץ וענפים, שמש וקרניים פרח :שיבחרו

  

  דקות) / מליאה 20(יום מנוחה לאדם, לחיה ולבהמה  השבת: – 3 'פעילות מס

תשאל את , ויין ולצידה נוסח הקידושעל הלוח איור של יד אוחזת בגביע המורה תתלה 

בשבת מקדשים על יין. על פי המסורת, מה הקשר של התמונה לשבת?  :התלמידים

  ה על קדושת יום השבת. ומה אומרים בקידוש?מעין הכרז הואהקידוש 

 :נוסח הקידוש לשבת מתוך

   ְלַקְּדׁשֹו. יֹום ַהַּׁשָּבת ָזכֹור ֶאת

. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד, ְוָעִׂשיָת ָּכל    ְמַלאְכֶּת

:לַ  ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי ְויֹום ֶקי    ה' ֱא

. ּוְבֶהְמֶּת ְוֵגְר , ַעְבְּד ַוֲאָמְתַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ,ְמָלאָכה ַתֲעֶׂשה ָכל א    ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי

  ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם, ַהָּים וְ  ָהָאֶרץ, ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ִּכי ֵׁשֶׁשת

  ַוְיַקְּדֵׁשהּו.יֹום ַהַּׁשָּבת,  ֵּבַר ה' ֶאת ֵּכן ַעל ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי.

  .ַהֶּגֶפן ְּפִרי ּבֹוֵרא, ָהעֹוָלם ֶמֶל ינּוקֵ לוֹ אֱ  ה' ַאָּתה ָּברּו

  

המקור לשביתה בשבת? בסיפור בריאת העולם בתנ"ך אנו  מהותסביר:  ,המורה תקרא

מוצאים כי העולם נברא בששה ימים, וביום השביעי הייתה מנוחה בעולם ונסתיימה 

  הבריאה.

  

  ת הדמות המלווה:המורה תשאל את התלמידים באמצעו

האם צריך לנוח רק מי שיש לו היכולת והאמצעים לאפשר לעצמו מנוחה? לא. כולם זכאים 

  למנוחה. 

  מי עוד זכאי למנוחה? בעלי החיים.

מדוע החיות והבהמות צריכות לנוח? גם הן חייבות לנוח ולאזור כח. עבודה ללא הפסקה 

עלי חיים. יש התייחסות לכך שגם ומנוחה נחשבת כעינוי לבעלי החיים, ויש בה צער ב

  החיות והבהמות ינוחו, מפני שהמסורת שלנו דואגת גם לבעלי החיים.

העצירות והנקודות  ).2לשמוע סיפור על פרה ששבתה בשבת (נספח מס' יוזמנו התלמידים 

הסיפור, התלמידים יכתבו את המחשבות של שמיעת בתום  .2לדיון מובאות בנספח מס' 

  ). 4בחוברת העבודה (משימה מס'  הדמויות בסיפור

  

  דקות) / יחידני 15(יצירה  – 4 'פעילות מס

  .התלמידים ישתתפו בסדנה להכנת קיפולי מפיות לכבוד שולחן שבת ,במידה ונותר זמן



  .(פירוט בקובץ יצירות)כל תלמיד יקבל מספר מפיות ויקפל אותן על פי הנחיות המורה 

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  ַח ְמֻכָּבד ִמָּכל אֹוְרִחים ַמִּגיַע, ַקְּבלּוהּו ָּכָראּוי!. מברק: אֹוֵר 1

  . דפי "ממו" בשני צבעים לכל תלמיד2

ִראׁשֹון, ֵׁשִני,  –עלי כותרת, על כל עלה כותרת רשום שם של יום בשבוע  6. איור: פרח בעל 3

  ְלָּכהגבעול רשום: ַׁשָּבת ַהּמַ ְׁשִליִׁשי, ְרִביִעי, ֲחִמיִׁשי, ִׁשִּׁשי. על ה

  במד"ללעיל כמפורט  ,איור של קידוש והנוסח. 4

  

 נספחים  

  

   1נספח מס' 

  (מעובד על פי אגדת חז"ל)התבלין היקר / מירי צללזון 

  מירי צללזון,  "רהסיפור "התבלין היקר" לקוח מתוך הספר "מלאך שחור מלאך לבן" מאת ד

  היוצא לאור בהוצאת "שרה בץ" ו"היימן"'.

  

  יסופר בכל האגדות...)                אי שם הרחק, (כך

  ה היה קיסר גדול, קיסר נכבד מאד.היֹ 

  היו לו אלף משרתים,

  ארמון זהב גדול,

  אבל יותר, יותר מכול,

  אהב הוא לאכול.

  

  כל יום ויום הטבחים

  אופים לו, מבשלים

  פלאים,-פלאי –מאכלים 

  עוגות ותבשילים:

  יונים צלויות וטווסים ברוטב משובח,

  תפארת המטבח! –דובדבנים  ומאפה

  גלידה בטעם תות שדה,

  וניל ושוקולד,

  וקרם קצפת, גם עוגה,

  פירות ומרמלד.



  אך לקיסר משעמם,

  הוא כבר טעם הכול!

  רוצה הוא משהו חדש

  לטעום ולאכול!

  נמאס לו טעם תות שדה,

  וניל ושוקולד,

  דורש הוא: תנו לי משהו יחיד ומיוחד!

  

  אבוי, אבוי לטבחים!

  הארמון, עצוב כל

  משעמם לו לקיסר ואין לו תיאבון...

  

  יום אחד הזמין הרב, רבנו יהודה, 

  את הקיסר בליל שבת לבוא לסעודה.

  

  הערב בא.

  אל בית הרב מגיע הקיסר,

  רואה הוא: בית דל, עלוב,

  לא יופי, לא הדר:

  שולחן פשוט, מפה צחורה,

  הכול נקי וצח,

  רק שני נרות על השולחן

  .דולקים בזוהר רך

  אבל עולה מן המטבח מין ריח נהדר,

  כמוהו לא הריח עוד האף של הקיסר!

  

  מביט, רואה הוא איך הרב

  עורך קידוש ליין,

  (ויין כה צלול וזך הוא לא טעם עדיין!)

  פלאי פלאים! –גם הַחָלה 

  ,שחומה היא ורכה

  ממש חלום! –וטעם לה 

  מדבש היא מתוקה...

  על השולחן תבשיל חמין... 

  

  חמין? מכירים? האם טעמתם חמין בשבת? אוהבים לאכול מאכל זה?  מהו עצירה:



  

  הו, מה נפלא הטעם!

  נמס בפה... תבשיל כזה

  הוא לא טעם אף פעם!

  

  אוכל בנחת הקיסר, טועם ומתפעל:

  אשתו של כבוד הרב ודאי יודעת לבשל...!

  "תבוא נא האישה מחר אל הארמון אליי,

  ותבשל תבשיל כזה בפני כל טבחיי!"

  

  , הזמנה של הקיסר כמוה כפקודה!נו

  אל הארמון הלכה אשתו של רבי יהודה.

  בפני הטבחים כולם, בסיר ובמחבת,

  בישלה היא ארוחה כזאת,

  ממש כמו בשבת!

  –עבדה, בישלה, וכבר הכול 

  אפוי ומטוגן,

  ועל צלחת של זהב

  מוגש אל השולחן...

  

  טועם ממנו הקיסר,

  –אבל... אהה! הפעם 

  בר!זה לא ממש אותו ד

  זה לא אותו הטעם...!

  

  "קראו לרבי!" הוא צועק,

  כועס ומאוכזב,

  "איך בלי בושה ריְמתה אותי

  אשתו של כבוד הרב..!"

  

  נרגז, צועק הוא הקיסר אל רבי יהודה:

  "מדוע לא הכנתם לי אותה הסעודה?!"

  

  .שערו את סופו של הסיפור מה לדעתכם יענה לו רבי יהודה? עצירה:

  

  יר הרב בנחת לקיסר,"חסר תבלין", מסב



  "ובלעדיו הסעודה

  "!היא... לא אותו דבר

  

  "חסר תבלין?! לא יתכן!"

  כך הקיסר צורח,

  "הן באוצר שלי תמצא

  כל טעם וכל ריח!

  פלפל, כמון וקינמון ואלף טעמים,

  –זנגביל, ציפורן וריחן 

  מבחר של תבלינים..!"

  

  "אולי, אבל תבלין אחד

  באוצרך חסר...

  ובלעדיו לארוחה

  ין טעם טוב יותר..."א

  

  "ומהו זה אותו תבלין

  שאין באוצרותיי?"

  כך הקיסר כועס רוגז ומתפלא בלי די.

  

  עונה הרב: "חסר תבלין בטעם מיוחד,

  –היש לך באוצרך 

  ..?שבתתבלין ששמו... 

  כל מאכל טעים ונהדר, –כי בשבת 

  יותר מכל התבשילים

  על שולחנך, קיסר!"

  (עפ"י בראשית רבה י"א, ב')                             

   

  2נספח מס' 

  פרה שומרת שבת

שהיתה לו פרה חורשת. לימים ירד אותו חסיד מנכסיו ומכר את פרתו  עשה בחסיד אחדמ

לנכרי אחד שבעירו. חרש בה הנכרי כל ימות השבוע ונשמעה לו. בשבת הוציאה שוב 

ולא  –הנכרי מכה אותה לחרישה; סירבה לו הפרה ורבצה ולא רצתה לעשות מלאכה. היה 

  זזה ממקומה. הלך הנכרי אצל אותו חסיד ואמר לו:

  

  : מה אמר הנכרי לחסיד?עצירה



  

חסיד שכמותך, מוכר פרה מרדנית כזו ואינו מודיע על כך מראש? ששה ימים עבדתי בה, 

  וביום השבת לא רצתה לעשות שום מלאכה.

  –ביום זה  מיד הבין החסיד, מפני מה אין הפרה רוצה לעשות עבודה

  

  מה הבין החסיד? איך לדעתכם יפתור החסיד את הבעיה?  עצירה:

  

החסיד התלבט מאד מה לעשות, ולבסוף הלך אל הפרה ולחש לה: כל זמן שהיית שייכת 

לי, שאני מקפיד לתת לבהמותיי לנוח בשבת, אכן יכולת לנוח ביום זה. אך עתה יש לך אדון 

ועלייך למלא את רצונו. קמה הפרה מרבצה והחלה  ,חדש שמעוניין לעבוד בכל ימות השבוע

  לחרוש.

  התפלא בעל הפרה ושאל: "מה לחשת לפרה?" 

  סיפר לו החסיד.

  :חשב האיש בליבו

  

  מה חשב האיש בעקבות הדברים? עצירה:

  

אם פרה זו מורגלת ויודעת שהיום השביעי מיועד למנוחה, איך אני, אדם חכם, אינני מבין 

חכמת ישראל, וברבות הימים התגייר והפך להיות חכם גדול  זאת? החליט ללמוד את

  שנקרא רבי יוחנן בן תורתא (= בן הפרה).

  (עפ"י פסיקתא רבתי פ' י"ד)


