


  18יחידה 

  לחם מן הארץ

  מטרות:

  ת הלחם;הכרת תהליך הפק .1

המתבקש  אליווהיחס  ,הבנת מקומו של הלחם כמזונו הבסיסי של האדם .2

 ;כתוצאה מכך

 כרת מצוות חברתיות הקשורות בקציר;ה .3

 הקשורים למסורת ישראל.ומיון מאכלים שונים המופקים מהתבואה  .4

  

  דקות) 10( פתיחה

  החבורהשיר 

  

 ,תפריט של סעודה מזינה ומשביעה להציג לכיתהה מהתלמידים המורה תזמין כמ

 לא יותר מחמישה מרכיבים. בתום השמעת התשובות תשאל המורה: מהובה לציין ו

מדוע? הלחם הוא המזון הבסיסי  ').ופיצה וכדפיתה, (לחם,  רכיב שחזר על עצמו?מה

   ."ֱאנֹוׁש ִיְסָעד- ְוֶלֶחם ְלַבבשל האדם. כתוב בתהלים "

  רת רואה בלחם כמזון חשוב מכל המזונות. כיצד בא הדבר לידי ביטוי?המסו

ַהּמֹוִציא ": היא ברכות על המאכלים השונים. ברכתו של הלחם , ישנןלפי המסורת

אין צורך לברך על שוב  ,". כאשר מברכים בתחילת הסעודה על הלחםֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ

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

  שנאכלים באותה הסעודה.

  

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

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

  הסביבה.



מה דעתכם על תשובתו של צור? מה דעתכם על המעשה שעשה צור?  ,ילדיםאביאל: 

תשובותיהם על הרעיון העוסק בחשיבותו של הלחם כמזונו של ביתבססו התלמידים 

  האדם והיחס הנאות שיש לנהוג כלפיו.

  ?לחםלעשות אם לא אוכלים את ה ניתן המורה: מה לדעתכם

  

  דקות) 20( מהזרע אל הלחם 1הפעלה מס' 

  

  תהליך שעובר זרע החיטה עד שהופק ללחם.הפור על יקראתי ס: ביבא

המורה תקריא את תחילת הסיפור  .1רת במשימה מס' ם יפתחו את החוביהתלמיד

(הסיפור מופיע בחוברת לתלמיד וכן  ואחר כך התלמידים ימשיכו לקרוא בעצמם

  .שבהמשך היחידה) 1בנספח מס' 

  המורה:

בהכנת הלחם. כל המלאכות נעשו בידי ביותר לפני שנים רבות השקיעו עמל רב 

   ת משוכללות.שהן נעשות ע"י מכונו ,אדם, ולא כמו בימינו

הקשורות בהפקת הלחם מהחיטה המלאכות  – 2התלמידים יפנו למשימה מס' 

  .בעבר ובהווה

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

כמה מלאכות מונה  ִיְסְּפרּוהמלאכות הקשורות להכנת הלחם מהחיטה). התלמידים 

ַוֲאִני ַמְׁשִּכים " :האחרון מהמשנה המשנה. לאחר מכן תצטט המורה את המשפט

  ."ּומֹוֵצא ָּכל ֵאּלּו מּוָנִחים ְלָפַני

  . 2התלמידים ימלאו את משימה 

(בכיתות כל מלאכה. של  הכדאי לברר אם התלמידים יודעים מה פירוש –שלב א' 

את פירושה של יבררו  התלמידיםבעזרתם  ,אפשר להכין מראש מילוניםמבוססות 

  ).כך יקבלו הבהרה בשיחה בעל פה ואחרכל מלאכה, 

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

  והסבירו.



  דקות) 10( הנהגה מסורתית הקשורה לאפיה – 2הפעלה מס' 

ו של הכלי, ולמה ). המורה תשאל מה שמ1ראה לתלמידים נפה (אביזר מס' תהמורה 

  משמש.הוא 

  ת קמח? תולעים... קמח מתליע מהר.מדוע צריך לנפו

חשוב מאוד להקפיד ולנפות את הקמח. הקמח הנקי יוצא דרך חורי הנפה אשר הם 

כך יכולים  מצא בקמח נשארים בנפה.ימאד קטנים וצפופים, והחרקים שעלולים לה

זהו  חוקי התורה האנשים המקפידים על כך, להימנע מלאכול חרקים, כיוון שעל פי

  דבר אסור.

היו לוקחים חלק מהבצק והיו נותנים  לפני אפיית הלחם. מפרישים "חלה"ר היו בעב

  .בבית המקדשללא משכורת שעבדו  םלכוהניאותו 

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

  .הזו מתנהבעבר את ה םלכוהניאותו שורפים, זכר לכך שנתנו 

  

  דקות) 10( ת החיטהתוצר – 3הפעלה מס' 

  ?ק, וממנו אנו עושים מאכלים שונים. מה ניתן להכין מבצקבצ הכנו

  סוגי לחמים, עוגות, פיצות, ספגטי ועוד.

חלק מן המאכלים, הגיעו אלינו מתרבויות שונות, מארצות קרובות ורחוקות. 

היהודי המורה תשאל: איזו השפעה יכולה להיות לדעתכם על המאכלים של העם 

מפוזר בקרב עמים שונים? המאכלים הושפעו ממאכלי אנשי המקום שבו גרו  בהיותו

  אותם היהודים.

, התלויים בחגים אותם מאכליםהמורה תדגיש: מעניין שמאכלים רבים, בעיקר 

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

  זה מזה. 

וגמאות. (חלות לשבת, מצות לפסח, אוזני כמה ד המורה תבקש מהתלמידים לתת

  )ם ועודהמן בפורי

  לרשום מאכלי בצק המתאימים לחגים השונים.על התלמידים  – 4משימה מס' 



  

  דקות) 10( לחם לשבת –חלה  – 4הפעלה מס' 

המורה בלה החלה צורות שונות. י. בעדות השונות קלחם מיוחד לשבתהחלה היא 

ניתן להדגים: הם מכירים. עוד תשאל את התלמידים איך נוהגים בבית שלהם ומה 

אוכלים לעומת זאת היא נראית כפיתה תפוחה, אצל יהודי תימן  –אצל הגרוזינים 

  פיתות.

 ןמענייפור על מקרה ינשמע ס קודמים היו אופים חלות לכבוד שבת.גם בדורות ה

  .2נספח מס'  –שנאפו בנס החלות הסיפור:  שקרה עם חלות שבת.

, נא לשים מספר שאלות תלמידיםלשאול את ה פור, ישיסה(הערה למורה: תוך כדי 

  ) .לב לכך

  

  דקות) 30( יצירה – 5הפעלה מס' 

של חלות מכוסות  כרזההמורה תראה  .את החלות בשבת מכסים במפית מיוחדת

  . )2(אביזר מס'  במפית

זוכרים שלמדנו על חשיבות אתם אם ההמורה: מדוע מכסים את החלות במפית? 

? מנהג הכיסוי במפית קשור לכך, כיצד? את טקס השבת מתחילים בקידוש על לחםה

החלות. לכן מכסים את החלות כדי להזכיר לאדם שבעצם הן חשובות על היין ולא 

  והן קודמות ליין.יותר מהיין 

רו את המרשם התלמידים יגז מרשם לחלות לשבת. :יצרו "מתנה לאמא"התלמידים 

  נצנצים.וידביקו יקשטו  מחוברת הנספחים,

  

  הכנה ואביזרים:

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

 חלות מכוסות במפית -איור  .2

  נצנצים לקישוט מרשם, דבק לבן. .3

  

  נספחים:



   1נספח מס' 

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

(מכונית) ְלַבֵּקר ֶאת ּדֹוד ְׁשמּוֵאל ֶׁשָּגר ַּבְּכָפר. ְּכֶׁשִהַּגְענּו ַאל ַהְּכָפר, ָׁשַמְענּו ַרַעׁש ֶׁשל (טרקטור ואליו ַהּיֹום ָנַסְענּו ּבַ 

ים ִמ לָ ְּת ים ֶאל הַ (טרקטור) נֹוְפִלים ְזָרעִ  ִּמן הַ (שדה) ְוִנְדַהְמנּו ְלַגּלֹות ׁשֶ מחברת מחרשה) ִהְתָקַרְבנּו ֶאל הַ 

  ֶׁשַהַּמֲחֵרָׁשה ָיְצָרה.

(זרעים) ֶׁשָרִאיָת ַעְכָׁשו, הַ  :ָמה קֹוֶרה ָּכאן? ּדֹוד ְׁשמּוֵאל ְּכִאּלּו ָׁשַמע ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי, ְוָאַמר :(לב) ֶׁשִּליָחַׁשְבִּתי ּבַ 

  (לחם).ֶׁשִהיא הֹוֶפֶכת לְ  דֶזהּו ְּתִחַּלת ַהַּמָּסע ֶׁשל (חטה) עַ 

(חיטים) ָּגְדלּו הַ ים ֶאת ִזְרֵעי ַהִחָּטה. ְלַאַחר ׁשֶ ִמ לָ ְּת ִּבְתִחָּלה (חורשים) ֶאת ָהֲאָדָמה. ְוַאַחר ָּכ (זורעים) ּבַ 

(משאית) ֶאל ַטֲחַנת ַהֶּקַמח. ָׁשם (טוחנים) ֶאת (השבלים) (קוצרים) אֹוָתם, ּוַמֲעִביִרים אֹוָתם ּבְ  ילּוִׁש בְ ִה וְ 

(אופים) (קמח). ֶאת ַהֶּקַמח ַמֲעִביִרים ַלַּמֲאִפיֹות, ָׁשם (מנפים) אֹותֹו, (לשים) ִמֶּמּנּו ָּבֵצק וְ לְ ְוהֹוְפִכים אֹוָתם 

  ֶלֶחם.

  

  

  2נספח מס' 

חנינא בן  מארובות כל הבתים ברחוב בו גר רבי בכל יום ששי היה עשן מסתלסל

רים, כי דוסא. בימים ההם היו אופים לחם בבית, ולכבוד שבת הסיקו את כל התנו

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

  התנור היה ריק. 

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

אבל  מח לאפות חלות לשבת לא היה בביתו.ואפילו מעט ק ,חנינא עני היה רבי

מסיקה את התנור, כך  ההייתהרב,  םישלא רצתה שהשכנים ידעו על עוני ,אשתו

  שיראה שגם היא אופה חלות לכבוד שבת.

ה עשן מארובת מדוע עול ןמעניילהם שכנה אחת רעת לב, שאמרה בלבה:  ההיית

חנינא, הרי יודעת אני שאין קמח בביתם, וגם אין ריח של  התנור של ביתו של רבי

  ם.... אלך ואראה מה הם עושים שרבאוויחלות טריות נישא 

אול אותך דבר פתחי לי שכנתי, רוצה אני לש –קשה ידפקה השכנה בדלת הבית וב

עכשיו תכנס השכנה הסקרנית אל הבית  מה. חשבה אשתו של רבי חנינא בליבה:

  ...ומיד תגלה שהתנור ריק ואני אהיה ללעג בפי כל

  החליטה האשה לא לפתוח את הדלת, יצאה מן המטבח ונכנסה אל החדר.



לפתוח אותה בעצמה,  הוניסתכתה שיפתחו לה את הדלת, יית לא חהשכנה הסקרנ

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

  רואות עיניה...

  מה לדעתם היא ראתה?  עצירה:

ריחניות וליד התנור קערה גדולה מלאה בצק התנור מלא חלות יפות, תפוחות וְ 

  המוכן לאפיה.

שכנתי, שכנתי, בואי מהר! כל  אפויות ומוכנות והשכנה נדהמה וצעקה:יו החלות ה

  החלות שלך מוכנות, הן עוד מעט ישרפו.

עשה לה נס, כדי שלא תתבייש שנחנינא את דבריה ומיד הבינה  ה אשתו של רבישמע

  בפני שכנתה. לקחה את המרדה מן החדר, יצאה למטבח ורדתה את החלות היפות.

קרנית על התנהגותה הלא מנומסת, מיהרה לבקש סליחה השכנה הס ההתבייש

   ויצאה מהבית.

  

  19 יחידה מס'

  הבדים מספרים על בגדים מסורתיים

  מטרות:

  בהם; שוהשימויהודי שומר המסורת ההכרת הבגדים של  .1

 הבנת מהות הבגדים כסמל; .2

 הכרת המושג "שעטנז". .3

  

  מליאה/  דקות) 15( הבגד כסמל –פתיחה  - 1הפעלה מס' 

  חבורהשיר ה

  

  ילד בבגדים שונים. – 1אביזר מס'  בפני הכיתה יוצג



ים ממה שאנו רגילים לראות בבגדים שונ חבורהם בתמונה? את ילדי המה רואי

  אותם.

  בואו ננסה לשער לפי הבגדים, מה כל אחד מתכונן לעשות?

  מה מתכונן לעשות ______? ללכת לישון.

  מה מתכוננת לעשות ________? ללכת לחתונה, שבת, חג.

  מה מתכוננת לעשות ________? ללכת לביה"ס.

  ת ________? ללכת לטיולמה מתכונן לעשו

  )המורה תוסיף שמות לפי הכרזה.(

  יש בגדים המתאימים לו. עאירומסקנה: לכל מצב או 

  איך ידעתי? ., פגשתי אדם ומיד ידעתי מה מקצועואביב: היום בדרך לבית הספר

  לפי הבגדים.

 :לפי הבגדים שלהם םצוע שאפשר לזהותבעלי מק התלמידים יעלו דוגמאות של

  באי, ימאי וכו'.עורך דין, כ א,שוטר, רופ

  המקצוע של האדם.  מהו יכול לגלותגד הב –מסקנה 

שהבגד מסמל את מקצועו של האדם כך מסמל הוא גם את מוצאו. שם כהמורה: 

  דוגמאות לתלבושת לאומית המוכרת לכם.הביאו 

לציין מהו הלאום התלמידים נדרשים  :בחוברת 1משימה מס' התלמידים יפנו אל 

  ייכת כל תלבושת.אליו ש

  

  מליאה / דקות) 25( ציצית – 2הפעלה מס' 

  המורה תציג תמונה של יהודי מסורתי לובש ציצית וכיפה.

  '2מה יש בתלבושת של היהודי? כיפה וציצית (אביזר מס(. 

: "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם... וראיתם )כרזה – 3אביזר מס' (בתורה כתוב: 

  .)ל"ט-חה'..." (במדבר ט"ו ל" אותו וזכרתם את כל מצוות



  התלמידים ינסו להסביר את הפסוק במילים שלהם.

(המורה  ארבע פינות יש לועל בגד שציצית, פתיל (חוט) לקשור  בתנ"ך כתוב כי יש

  או בתמונה). ,ציצית שהביאהאמצעות הב דגיםת

ו בוא .בכל פינה מושחלים חוטי צמר, פינות ארבעבגד שיש לו  מורכבת עלהציצית 

חוטים. החוטים קשורים בצורה  8) :(ספירה של החוטים בפינה אחת ונספור כמה.

, "פתיל"ים ולהראות להם). לחוטים אלו קוראים תלמידלעבור בין הכדאי מיוחדת (

ולכל פינה קוראים כנף. את הבגד הזה לובשים מתחת לחולצה בדרך כלל, ורק 

  .החוצה הפתילים מציצים

את  לובשמטרה של לבישת הציצית? הציצית מזכירה למהי ה שראינו, לפי הפסוק

  ן.המצוות של ה' ועוזרת לו לקיים אות

  ?כיצד

  נו מסבירים שהדבר נרמז בציצית. יחכמ

 בעזרת התלמידים את סכומה בהמורה תכתוב את המילה "ציצית" על הלוח ותחש

  :בגימטריה

  90 - צ

  10 -י

  90 - צ

  10 –י 

  400 –ת 

  חוטים שיוצאים בכל פינה, 8 ים את החוטים וקשרים שקושר 4+ 600סה"כ : 

לבישת הציצית  ,כל מצוות התורה. לפי המסורת מספרן שלשזהו  ,613 סה"כ:

  מזכירה את המצוות.

  .הדבקת חלקי הציצית – 2משימה מס' התלמידים יפנו ל

  



שמו?  מהוישנו בגד נוסף שמתעטפים בו בשעת התפילה, מי יודע  ,מלבד הציצית

האם נתקלתם פעם במישהו עטוף בטלית? מתי?  ם עם הטלית?טלית. מה עושי

כאשר אנו רואים יהודי עטוף  . ויוסבר:טלית – 4המורה תתלה על הלוח אביזר מס' 

כאשר נכנסים לבית כנסת ורואים יהודים  בטלית, אנו יודעים שהוא עומד ומתפלל.

  עטופים בטליתות, יודעים שכעת זמן תפילה.

 .הכירו גם כל העמים בכל הארצות שבהם היו יהודים את היהודי העטוף בטלית

הקשר של קיום חפץ שמשמש את האדם ב כלומר, ,קדושה היא תשמישהטלית 

ולכן כאשר חשבו כיצד לעצב את דגל  ,ליהודים החשובהטלית  מצוה מהתורה.

  ישראל לקחו את הטלית, כסמל. 

פסים. הלטלית ולדגל? מה משותף  טלית ודגל. – 5אביזר מס' בפני התלמידים יוצג 

פסי הטלית החליטו לצייר את , של מדינת ישראל צורת הדגל חשבו מה תהיהכאשר 

, מדינת ישראלבין ל ,המסורתית, הפן הרוחני בין היהדותזהו שילוב הדוק  על הדגל.

תושבי המדינה היהודים רואה בדגל את הביטוי הלאומי רוב . מדיני-הפן הלאומי

   .לעצמאות העם, ואת סמלו

נספח מס' פורו של דגל ישראל המובא בהמורה תעשיר את התלמידים במידע על סי

2.  

  

  שטו אותה.יקיש מקומות בהם גם הטלית אהובה מאד על היהודים ולכן 

 יםהתלמיד במשימה זו עלבחירת טלית מעוטרת.  – 4משימה מס' התלמידים יפנו ל

  .יפה בעיניהםטלית המעוטרת הלבחור את ה

לפי המסורת,  נוהגיםההמתאר כיצד  )1(נספח מס'  סיפורהמורה תקריא 

  משתמשים בטלית לעטיפת ילדים קטנים בדרכם בפעם הראשונה ללמוד תורה.

  :הסיפור בתום נקודות למחשבה ודיון

 ?מהו השימוש הנוסף שנעשה בטלית 

 כך מדוע לדעתכם נוהגים?   

  

  / מליאה דקות) 15( שעטנז – 3הפעלה מס' 



בתנ"ך כתוב: "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים  הקשורה לבגדים. ישנה הנחיה נוספת

 ילו סוגים של בדיםלא .6אביזר מס' בפני התלמידים יוצג  .יחדיו" (דברים כ"ב, י"א)

  ? צמר ופשתן.בהנחיה זו התורה תמתייחס

  ר ופשתן יחד? שעטנז.צמלבד העשוי מאיך קוראים 

  המורה תרשום על הלוח: שעטנז = צמר+פשתן.

, סינטטי, משיחומר ם מכירים בדים העשויים מחומרים אחרים? כותנה, האם את

  .ועוד

  . צמר ופשתןעירוב של סור ללבוש בגד שעשוי מא ,לפי המסורת היהודית

  .3חומר נוסף  להעשרה ניתן למצוא בנספח מס' 

  מהו שעטנז? :בחוברת 4משימה מס' התלמידים יפנו ל

  

  ה/ מליא דקות) 35( הכיפה – 4הפעלה מס' 

הרצון לזכור שיש  - מובא בתלמוד (שבת קי"ח ע"ב) המקור הקדום לכיסוי הראש 

במהלך ובכך ימנע האדם מלעשות מעשים בלתי מוסריים. , רשות עליונה ממעל (ה')

הדורות כיסו היהודים את ראשם בכובעים שונים. בדורות האחרונים התקבלה יותר 

 במשך שנים רבות, התקבלו העולםמפוזרים בכל היו היות והיהודים  פה.יויותר הכ

  סוגים שונים של כיפות, כל עדה לפי ארץ המוצא שלה.

  ., ועודשחורות, סרוגות, רקומות –אילו סוגי כיפות אתם מכירים? 

 שמחות,בבית כנסת, בחובשים כיפה, מתי? רבים שבהם  או מקומות םאירועי נםיש

   .בזמן קריאה בתנ"ך ,בכותל המערבי ובמקומות קדושים, בזמן תפילה, הלוויב

ניתן לראות באירועים שונים אנשים שאינם שומרי מסורת בדרך כלל, החובשים 

  כיפה כאשר הם משתתפים באחד האירועים שהזכרנו.

כל תלמיד יגזור את חלקי  סביב הנושא כיפה. )ןמשחק זיכרו( פעילותהכיתה תקיים 

  המשחק מחוברת הנספחים.

  

  :הכנה ואביזרים



לאירועים המתאימים לבושים בבגדים שונים  חבורהלדי הי ארבעת :איור .1

  מה, בגדים לטיול, בגדים חגיגיים, תלבושת ביה"ס.ג'שונים: פי

  .תמונה: כיפה וציצית .2

 ִמְצֹות- ָּכל- ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת... ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם-ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעלכרזה: " .3

 )ל"ט- ח" (במדבר ט"ו, ל"ה'

 ונה: איש עטוף בטליתתמ .4

 תמונה: טלית ולידה דגל ישראל .5

 " (דברים כ"ב, י"א)א ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדוכרזה: " .6



  נספחים

  מה מסתתר בתוך הטלית? מאת מוריה דבירה 1נספח מס' 

מהר, לים. והנה, הוא ראה אדם הולך לו בבוקר בהיר אחד, טייל לו איש בירוש

  ו חבילה גדולה עטופה בטלית. ובידי

"אהה כאשר יהודים  –התפלא האיש. אך מיד נזכר  –"מה יש שם בתוך הטלית?" 

נושאים ספר תורה אל מחוץ לבית הכנסת, הם עוטפים אותו בטלית". דקות אחדות 

שוב ומיד אחר כך,  שניראה האיש חבילה נוספת כזו בידיו של אדם לאחר מכן 

  הוא הבין שמשהו מיוחד מתרחש כאן היום. – שלישי טלית שכזו בידיו של אדם

"איך זה יכול להיות, שפתאום מוציאים כל כל הרבה ספרי תורה מתוך בתי 

  הוא לא הבין. –הכנסת?" 

, כשהוא ראה איש נושא בעדינות חבילה עטופה בטלית, הוא הרביעיתובפעם 

  התבונן בה היטב היטב בתשומת לב. והנה, מה הוא רואה?

  הציצו מתוך הטלית. היתכן? ממתי יש לספר תורה זוג רגליים? יים קטנטנותזוג נעל

במרוצה הוא ניגש אל האדם הנושא את חבילתו ושאל אותו: "סלח לי, מה יש לך 

  שם, בתוך הטלית?"

 ,חייך האיש חיוך רחב ואמר: "היום מגיע לנו מזל טוב. היום ראש חודש אלול

 –בן השלוש ללמוד את אותיות ה"אלף  ובהתאם למסורת, אנו מובילים את בננו

האיש פתח אשנב בטלית  בני שלוש".(פעוטות) בית" אצל המורה המיוחד לדרדקים 

  נגלו לפתע. –קטנטנות של ילדון מאושר ומחייך ופנים 

המסמלת את קדושת מסורת  ,הסביר האב השמח "הטלית הזאת –"מבין אתה?" 

ת האותיות המסורתיות, העוברות ישראל, היא העוטפת את בננו בבואו ללמוד א

  מדור לדור".

  

  דגל ישראל - 2נספח מס' 

, לאחר 1948באוקטובר  28-דגל המדינה התקבלה במראה ההחלטה הסופית לגבי 

   .ומורכב שהעיד על החשיבות הרבה שמקבלי ההחלטה ראו בה תהליך ארוך



גל על פי רואה את עצמו כאבי הרעיון של עיצוב הד אשר דוד וולפסון,תיאר כך 

 הטלית:

"בפקודת מנהיגנו הרצל באתי לבזל, כדי לעשות את כל ההכנות לקונגרס 

הראשון. בין השאלות הרבות שהעסיקוני אז הייתה אחת... באיזה דגל 

נקשט את אולם הקונגרס? מה הם צבעיו? הן דגל אין לנו. הרעיון הזה 

  חר? הכאיבני מאוד. צריך ליצור את הדגל. ואולם באיזה צבעים נב

והנה הבהיק רעיון במוחי: הרי יש לנו דגל. לבן כחול. הטלית אשר בה 

טלית זו היא סמלנו. נוציא נא את הטלית מנרתיקה  - נתעטף בתפילתנו 

ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים. הזמנתי אז דגל כחול לבן 

  ומגן דוד מצויר עליו. וכך בא לעולם דגלנו הלאומי". 

 ,ב שימש הדגל את התנועה הציונית, והונף בגלוי באירועים רשמייםבתקופת היישו

  וכך עד היום.

  

  מקורות לשעטנז - 3נספח מס' 

יוסף בן מתתיהו כותב בקדמוניות א' שלבישת שעטנז אסורה לבני ישראל ושמורה 

שבגדי הכוהנים היו  ,לכוהנים בלבד, וזאת ככל הנראה על פי הכתוב בספר שמות

  עשויים שעטנז.

  ז"ל הציגו את איסור שעטנז כדוגמה של "גזרת מלך" שאין לה טעם.ח

ז), מבאר שכך היו נהוג אצל עובדי ", פרק ל'הרמב"ם במורה הנבוכים (חלק ג

העבודה זרה הקדמונים, ולכן אסרה זאת התורה (הקטע מצוטט מתוך תרגום הרב 

  קאפח):

נאסר בגלל "וכבר ביארנו בחיבורנו הגדול כי גילוח פאת ראש ופאת זקן 

היותו עדי כומרי עבודה זרה. והוא הטעם גם באיסור השעטנז, לפי שגם 

, ותהיה טבעת כך היה עדי הכומרין, מאחדים בין הצומח והחי במלבוש

  מאחת המתכות בידו; תמצא את זה מפורש בספריהם". 

  

  



 

  פורי סופרים...יס – 20יחידה 

  מטרות:

 בה של ספרי תורה, תפילין ומזוזות;הכרת תהליך הכתיו הכרות עם סופר סת"ם .1

 כרות עם החביבות והדאגה לשמירת ספרי תורה, תפילין ומזוזות.ה .2

  

  דקות) 5( קור בבית הכנסתיב –פתיחה 

  חבורהשיר ה

ראיתם איך אם הסת? בבית כנאי פעם תלמידים: האם ביקרתם את ה שאלהמורה ת

  נראה ספר תורה? 

בית כנסת: מה אנחנו יודעים על בית  ות סביב המושגהמורה תערוך סיעור מוח

יתבקשו אמר על ידי התלמידים. אחר כך ייאסף כל מה ש השיחהכנסת? במהלך 

ניתן להציע  ,אסף. אם יתעורר קושיידים להציע הצעות למיון כל המידע שנהתלמ

ן: חפצים, ארגון הישיבה, קיום תפילות, קיום אירועי חג ומועד, קטגוריות למיון כגו

  .מעשים שמתרחשים בבית כנסת

  

  שאול: אתמול הייתי בבית הכנסת.

  אלמוג: מה קרה?

ה לבש בגדים חגיגיים והי עלה לתורה לקראת בר המצווה שלו. הוא בן דודי שאול:

שו כל הגברים והנערים וכמותו ע ,הוא הניח תפילין נרגש מאד מהיום הגדול בחייו.

  .13מעל גיל 

ספר התורה היה עטוף במעיל  , הוציאו ספר תורה מארון הקודש.באמצע התפילה

(בקהילה  / היה נתון בתוך נרתיק עץ מעוטר בכסף (בקהילה אשכנזית) יפה מאד

התלמידים  תאוכלוסיי(המורה תבחר את האפשרות, לפי הרכב  מעדות המזרח)

  ). על ספר התורה היה מונח כתר מכסף.קול דעתהיה ולפי שיתבכ



ראיתי שהוא כתוב,  )ספר תורה פתוח -  1כאשר פתחו את ספר התורה (אביזר מס' 

 ,שונההיה תב ל חומר אחר, אתם יודעים מהו? קלף. גם הכאלא ערגיל, יר ילא על נ

  יפה ומיוחד.

מה? מה זה? ל :היו לי המון שאלות על מה שראיתי, והתחלתי לשאול את אבא שלי

הזמן לענות על כל השאלות, אבל אחר הצהריים הוא  אאיך? אבא אמר שעכשיו ל

  יקח אותי למקום שבו אקבל תשובות לכל השאלות.י

  

  דקות) 20( סופר סת"ם – 1הפעלה מס' 

פר סת"ם. צחקתי ולביתו של ס אמר שנלךשאול ממשיך: אחר הצהריים אבא 

 )."סופר" –תכתוב על גבי הלוח המורה (ושאלתי את אבא, האם יש גם סתם סופר? 

של  בחדרו ויש לו תמונהפעם שהוא מכיר גם סתם סופר, ואפילו היה  אבא ענה

התלמידים יתארו  תוך כדי שיחה, סופר).חדר של  תמונת 2החדר הזה (אביזר מס' 

  בתמונה. נמצאיםפריטים ש

"ם. . הוא לקח אותי לחדרו של סופר סתאבא שאול: אבל לא לחדר הזה לקח אותי

איזה  ".סופר סת"םאת הביטוי " – "סופרהמילה "המורה תכתוב על גבי הלוח מול 

יודעים מהם ראשי  סת"ם זה ראשי תיבות. האם אתםין שם זה סופר סת"ם? מ

לכתוב על גבי הלוח תוך הדגשת  -( ספר תורה, תפילין, מזוזה התיבות של סת"ם?

  .)הביטוי סופר סת"םתחת  –אותיות פותחות 

  כותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות.הוא  .אנו יודעים במה עוסק סופר סת"ם לפי זה

יוצג האם הוא נראה כמו החדר של הסופר? ( -כיצד נראה חדרו של סופר סת"ם 

  ).חדר של סופר סת"ם – 3אביזר מס' 

  :שיחה תוך כדי הסתכלות בתמונהתתנהל 

מקובלים לפי כתיבת תשמישי קדושה שאגב, סופר זה הוא אדם מיוחד, שכן 

  אומנות בלבד.אין זו  כוונה מיוחדת,המסורת צריכה להיות ב

. קלף הוא עור בהמה טהורה מעובד. במה הוא קלףעל ופר סת"ם? סעל מה כותב 

מחודדת בקצה,  ,וזונוצה מכנף של אבקולמוס. קולמוס הוא  משתמש לכתיבה?

ויש כללים  ,וחדמישבו כותבים הוא הכתב  ותה טובלים בדיו שנמצא בתוך הקסת.א

   לכתיבה.מאוד מדוייקים 



ת הנספחים דוגמת אותיות כתב סת"ם, והמורה תבקש מחובריגזרו  התלמידים

   באותיות סת"ם. לרשום את שמםוים לנסות תלמידמה

  בטכניקה הזו: בכתיבהשהקושי  כעת תתנהל שיחה אודות

ותבים לתאר את הקושי בכתיבת אותיות סת"ם. לשער את הקושי הנוסף כאשר כ

  ועל קלף. עם נוצה

קולמוס, כי בנוסף לכתיבה יש כללים לגבי צורת  בעזרתלכתוב על קלף קשה מאוד 

של יחסית הכתיבה הוא נמוך, דבר שגורם למחירם הגבוה  ֶהְסֵּפקהאותיות, לכן 

  תשמישי הקדושה.

וכן  .פסולהוא  –אות  הספר תורה חסראם בעל האחריות שבדיוק.  המורה תעמוד

 היו מקפידיםשנות גלות לולא  2000 ךילין ומזוזות. מה היה קורה במשלגבי תפ

  בדיוק של כל מילה?

  

  מה ההבדל ביניהם? מה כותב הסופר, ומה כותב סופר סת"ם?

ולעיתים יש חושב על רעיונות שונים, מהדמיון, דברים שקרו במציאות,  –סופר רגיל 

  מקורות מספרים אחרים.לו 

יש נוסח אחיד וקבוע לספר תורה, לפרשיות בתפילין  .סופר סת"ם מעתיקואילו 

  ולמזוזה.

הטקסט שכותב סופר הסת"ם הוא מקודש ולכן אם הוא שגה בכתיבה וטעה, אסור 

גניזה (לכתוב על  –להשליך את הקלף, אלא מניחים אותו במקום מיוחד שנקרא 

  הלוח).

יך אותו , כאשר טקסט לא מוצא חן בעיניו, הוא משלהרגיל לעומת זאת הסופר

  וכותב אחר במקומו.

, סופר סת"םהשל הסופר או של  -עבודתו של מי קשה יותר  הביעו דעתכם: דיון:

  ?ובמה

  . 1-3 מלאו משימותיהתלמידים 

  . של סופר סת"םאביזרים  הדבקת בחוברת לתלמיד: 1משימה מס' 



  סופר רגיל.בין סופר סת"ם ל ןהשוואה בי עריכת :3, 2משימות 

  

  דקות) 10( ספר תורה – 3הפעלה מס' 

שהתמונה של  יש לדאוג לכך( ?שאול: זוכרים את ספר התורה שראיתי בבית הכנסת

  .)"ספר תורה"תהיה כעת מתחת למילים  תורההספר 

זוכרים שלמדנו עליהם בראשית  חמשת החומשים.כל  ר תורה?מה כתוב בספ

  , דברים.השמות שלהם: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר עלנחזור ובואו השנה? 

  כשנה. סיפר לי שכתיבה של ספר תורה אורכתהסופר 

בכל יום גם בחגים וואת ספר התורה מוציאים בבית הכנסת מארון הקודש בשבתות 

  שני וחמישי.

א מודפסים אינם כתובים על קלף אל –ספרי התורה המצויים בידינו  –החומשים 

  רק בבית הכנסת ישנם ספרי תורה הכתובים על קלף. בבית הדפוס על גבי נייר.

 קרא לתשמישי הקדושה המתאימים להםהתלמידים יתאימו את הפסוקים מהמ

  ).4(חלקה הראשון של משימה 

במקום  ספר תורה תמונה של  הדבקת – לחלק השני של המשימהלאחר מכן יפנו 

  המתאים.

  

  דקות) 10( ומזוזה תפילין – 4הפעלה מס' 

 -  התפילין – 4אביזר מס' תליית תתבצע תפילין.  ואשכותב סופר סת"ם ה דבר נוסף

  ."תפילין"מתחת למילה 

ה בצבע יבצורת קוביקטנים בתים התפילין נראים כמו  מראה התפילין: –דיון 

 ות לקשירה, הקוביות חלולות ובתוכן נמצא קלף בו כתובות ארבעשחור עם רצוע

  פרשיות = קטעים מהתורה.

  על הראש ועל היד. , ומניחים אותןחים רק בניםתפילין מני



מסורת בכל הדורות הקפידו מאד על הנחת תפילין בכל יום, וכל ילד יהודים שומרי 

וה, כי אז הנער מצטרף והמצ- מתחיל להניח אותם. לכן שמחים כל כך בבר 13מגיל 

   לעולם המבוגרים, ורשאי להניח תפילין.

פור על אלישע בעל יאד להניח תפילין, הספור על יהודי שאהב מיעכשיו נשמע ס

  .)1נספח מס' (כנפיים 

עם אלישע אם היו מגלים אותו הסיפור יתקיים דיון: מה היה צפוי לקרות ל לאחר

שיותו של אלישע יאלישע? מה ניתן לומר על אתפילין? למה לדעתכם הסתכן 

  בעקבות הסיפור?

  .במקומה ליןתפיתמונת ה הדבקת  – 4להמשך משימה התלמידים יפנו 

  

  מזוזה. –סת"ם? למה רומזת המ"ם שבמילה 

  מהי מזוזה? מי מכם ראה מזוזה? היכן?

ת פרשת "שמע ישראל" קלף מרובע שעליה כתב הסופר סת"ם א מזוזה היא

  את הקלף מגלגלים ושמים בתוך "בית" ותולים על משקוף הדלת. שכתובה בתורה.

  :על המזוזהאת מה שכתוב  המורה תכתוב על הלוח

  :שזהו שם ה', אבל גם מהווה ראשי תיבות – ש.ד.י

  שומר –ש 

  דלתות –ד 

  ישראל –י 

, ד שלא תירטבמשתדלים מא אנחנו שומרים עליה:היא סמל יהודי. המזוזה 

על מנת שנה ונותנים את הקלף לבדיקה אצל סופר סת"ם, ב פעםמורידים אותה ו

  קרה נזק אחר.שלא אם לא נמחקה אות, או לבדוק 

ביד. אסור  בכתיבהעל קלף וכתובה מזוזה חייבת להיות  ,מסורת היהודיתלפי ה

היום קיימות '. ווכד שהודפסה במדפסתיר, או ימזוזה הכתובה על נב השתמשל

בחנויות מזוזות מזויפות, שהן זולות בהרבה, לכן כאשר קונים מזוזה צריך לדאוג 

  ביד. כתובה על קלף ולברר שנכתבהשהיא תהיה 



לדעת היכן גר ניתן  ל הבתים של היהודים בכל העולם.ת כמעט בכהמזוזה נמצא

ה נמצאת שאותה מזוזהדבר המיוחד הוא . הבית יהודי, לפי המזוזה הנמצאת בפתח

 ו. זהובכל מקום אחר בעולם שבו ישנם יהודים בישראלברוסיה, במרוקו, בהודו, 

   נוסח אחיד לכל המקומות ולכל הזמנים.

המזוזה עצמה  בית המזוזה, הנרתיק. רקהוא מבחוץ ם אנו רואייש לזכור: מה ש

  היא הקלף שבפנים.

  .התמונה השייכת למזוזה במקומההדבקת  – 4משימה מס' המשך התלמידים יפנו ל

  

  דקות) 5( שמירת תשמישי הקדושה –כום יס

סופר, ואני מבין היטב, מה עושה סופר יש ושיש סופר סת"ם  עכשו אני מביןשאול: 

  הסת"ם.

מדוע מכסים את הקלף? ספרי התורה מכוסים במעיל  :תה לי שאלה נוספתייאבל ה

וגם המזוזות נמצאות בבתי  ,בשקית בד רקומה ויפהשמים או בנרתיק, את התפילין 

  מזוזה...

  מה אתם חושבים? 

 הסיבות שבגללן –חשיבות תשמישי הקדושה, שמירה, חיבה ואהבה  יתקיים דיון:

  הם מקושטים ומעוטרים.

  

  )דקות 30(ה יציר

  הכנת בית מזוזה.

גזירת שבלונת בית המזוזה מחוברת הנספחים, קיפול והדבקה על פי  )1

 ההוראות המופיעות על גבי השבלונה

 גזירת שבלונת עיטור בית המזוזה מחוברת הנספחים )2

 הידוק שבלונת העיטור לחמרן על מנת שהשבלונה לא תזוז בזמן ההעתקה )3

, על מנת שתהיה אפשרות לחרוט A4דפי הנחת החמרן על משטח עיתונים או  )4

 עם עיפרון על החמרן



חריטת קווי המתאר של העיטור המודפס ומילוי משטחים נבחרים בעזרת  )5

 עפרון

 גזירת השוליים שבהם נמצאים ההידוקים, על ידי המורה )6

 הדבקת החמרן לחזית בית המזוזה )7

  

  

  הכנה ואביזרים:

  תב הסת"םרואים את כ –ספר תורה פתוח תמונה:  .1

 חדר של סופר :איור .2

 חדר של סופר סת"ם: איור .3

 הקלף פתוחיופיע של יד, בצד נער מניח תפילין של ראש ו תמונה: .4

 קלף פתוחיופיע התמונה: מזוזה על מזוזת הדלת, בצד  .5

 : חומרים ליצירה .6

  בחוברת הנספחים –שבלונת בית מזוזה, שבלונת עיטור לחמרן 

 חמרן 

 דבק לבן 

  עיתונים ישנים או דפיA4  

  

  נספחים

  אלישע בעל כנפיים -סיפור 

א צָ פעם אחת גזר מלך הרומאים גזרה קשה על עם ישראל, שכל המניח תפילין יּו

  להורג.

בב מאד את מצוות תפילין, יאלישע ח תקופה חי יהודי צדיק ושמו אלישע. באותה

  גם לרחוב היה יוצא עם התפילין. ר בתפילין כל היום.והיה עטו

 ,ולא ויתרבמעשיו  אלישעהתמיד  שלא להניח תפילין, גם כאשר גזרו הרומאים

  והמשיך לצאת לרחוב עם תפילין.



 ליו לעצור.אחוק חייל רומאי, שצעק לרחוב, ראה אותו מראלישע כשיצא  ,יום אחד

, השיג שהיה צעיר מאלישע ,. החיילאחריו והחייל רדף ,אלישע נבהל וברח מפניו

החייל השיג כשן והחביא אותם בידיו. הוריד את התפיליאותו. ראה זאת אלישע, 

כנפי יונה. צחק החייל ואמר לו:  :אלישעענה את אלישע, שאל אותו: מה יש לך ביד? 

הרי לפני רגע ראיתי תפילין על ראשך, פתח מיד את ידיך! פתח אלישע את ידיו, 

  .. היה זה נס.והנה היו בהם כנפי יונה.

  ."אלישע בעל כנפיים"את השם הוא קיבל  –מהיום שבו קרה לו הנס 

  שבת מ"ט, ע"א)הגמרא במסכת  (על פי

  

  21יחידה 

  שומרים על איכות הסביבה

  מטרות:

  הסביבה;על  שמירהבהאדם  ו שללתפקיד ותהתוודע .1

 נות חז"ל בשמירה על איכות הסביבה;עקרו תהכר .2

 בניית דגם עיר. ל ידיע ,יישום העקרונות שנלמדו .3

 

  

  דקות) 25( תפקיד האדם לשמור על הסביבה –פתיחה 

  חבורהשיר ה

   .שבורה , אך המתנהשל ילד מקבל מתנה איורהמורה תתלה  – 1אביזר מס' 

  ?איורדיון: מה רואים ב

יפה אבל אי  כל כךה הייתם הילד הזה? חבל שזה נשבר, ז תם אומרים לּויהימה 

  אולי ניתן לתקן את זה... . אפשר לשחק בזה..

  לנו. גם היא יכולה להינזק. שניתנה היא כעין מתנה סביבה שאנו חיים בהה

  איך?



שמירת אי עשן, עישון,  –אי שמירה על כללים של איכות סביבה  בסביבה הקרובה:

  מניעת שרפות.. ועוד.אי בסביבה,  ןניקיו

 םמזיהו, הרעלות שנגרמות אויר םמזיהוהום אויר, מחלות שנגרמות יז –התוצאה 

  .מים

 הום הים,י, זשהם הריאה הירוקה של העולם ,יערותיסול הרחוקה יותר: חסביבה ב

בעקבות ציד, בנייה או  חדת מינים וזנים של צמחים ובעלי חייםהכב נזק לחקלאות

  .יםחקלאי יםבשטח כבישים ה שלסליל

ר  (מדבור הינו תהליך שבו ּוּבְד , ִמ חור באוזון, המסת קרחוניםה :בעולם כולו

תהליך זה גורם  ,ספר המדבר. באזורי חקלאית קרקעילותה כמאבדת מיע אדמהה

, זיהום מי שתייה (מי תהום, מי טברות פסולת מוצקהצה ).מדברלהתפשטות ה

  .)נחלים

ומדים כי עלינו לאנו מקורות על פי ההוא מתנה יפה, ומה' בלנו יהעולם שקלסיכום: 

  החיים בה.כלפי לגלות אחריות כלפי הסביבה ו

  .)2(אביזר מס'  חז"ל על בריאת העולם מדרש את המורה תקריא

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון... אמר לו: "ראה מעשי כמה  

 שלא תקלקל תן דעתך, בשבילך בראתי –, וכל מה שבראתי הם נאים ומשובחים

  (קהלת רבה י"ג)  .אחריך" אין מי שיתקןותחריב את עולמי, שאם קלקלת 

רש. בתום ביצוע העוסקת בשאלות על הבנת המד 2למשימה מס' יפנו התלמידים 

  :הבאות דיון בהתאם לשאלות המשימה, יתקיים

  עולם?מה נאה ומשובח ב - "נאים ומשובחים" -

 בשביל מי נברא העולם? -  "בשבילך בראתי" -

 ?קמה אנחנו צריכים לעשות כדי שהעולם לא יינז -  "תן דעתך שלא תקלקל" -

  .נזקים בסביבה, שלא ניתן לתקןהביאו דוגמאות ל - "אין מי שיתקן אחריך" -

  מי אחראי על "תחזוקת העולם" לפי המדרש?  -

וסקות באיכות הסביבה או בשמירה על האם אתם מכירים אגודות או חברות הע

המשרד  ,הסיירת הירוקה ,החברה להגנת הטבע, רשות שמורות הטבע(הטבע? 

  מה התפקיד שלהם? ).לאיכות הסביבה



 .הדגימו - אילו פעולות ננקטות ע"י בני האדם לשמירה על איכות הסביבה? -

  

  דקות) 65( סביבה איכותית עפ"י חז"ל – 1הפעלה מס' 

 הבנויה להיות קבוצת אדריכלים שתתכנן ותבנה עיר ן את התלמידים המורה תזמי

   .בהסתמך על ההנחיות של חז"ל ,על עקרונות של סביבה איכותית

אביאל: לצורך כך נעיין במקורות ונראה כיצד הם נותנים לנו כללים לבניית עיר ללא 

  מפגעים.

בכל שלב ות חז"ל. מרילארה תבנה על גבי הלוח עיר, בהתאם המו (הוראות להפעלה:

בד בבד, מעולם התלמידים.  ,ליותחיוביות או שלי ,דיון יובאו דוגמאות מעשיותב

מחוברת הנספחים את האימרה המתאימה והציור יגזרו בכל שלב, התלמידים 

בשלט  .)1משימה מס' ( אותם במקום המתאים בחוברת העבודהידביקו ו ,המתאים

  :שבפינה ירשמו התלמידים

  כל ילד ירשום את שמו.  - שם האדריכל -

 חז"ל  -  עוץיי -

 , ד'כיתה ג' - ביצוע -

 את התלמידים כיצד אצלם הדבר בנוי.לאורך כל שלב בדיון תשאל המורה 

המורה תצייר על הלוח את הכבישים כפי שהם מופיעים בחוברת  ,בשלב ראשון

  העבודה של התלמידים.

 ,על גבי הלוחיירשמו תשובותיהם ממה מורכבת עיר?  המורה תשאל את התלמידים:

, ספריה, גינות ציבוריות, הירי, בית כנסת, עיבית ספרבור: מתנ"ס, י(מבני צ בצד

  מרכז מסחרי).-אזורי מגורים, אזור תעשיה, כבישים, אזור קניות

   נבנה.כבר על מה ש√ המורה , תסמן"בניית העירמהלך "ב

אינם בחוברת אם הזמן מאפשר, התלמידים יכולים להוסיף גם דברים ש הערה:

  הנספחים. 

היכן  :ותשאל לדעתם של התלמידים בריםהמורה תציע למקם את מבני הציבור בפר

   ).הציבור כלל לנוחות ,במרכז העיר(מדוע? לדעתכם נמקם את מבני הצבור? 

  .)4, ספריה, מתנ"ס במרכז העיר (אביזר מס' ההעיריי –המורה תדביק את 



גוזרים מחוברת הנספחים, מקפלים  דה:בחוברת העבו –ים עושים זאת תלמיד(ה

   ).ומדביקים במקום המתאים בחוברת והמקווקבקו 

  קום מבני מגורים.ימרה הדנה במיהא תתבצע הקראת – 5אביזר מס' 

(בבא בתרא פתח חלון כנגד חלון.  ומרת:  לא יפתח אדם לחצר השותפיןהמשנה א

 מטר 6תים במרחק של קיים חוק האומר שיש לבנות בכיום גם ויצויין:  )'א, 'ס

  .זה מזהלפחות 

  כיצד למקם את הבתים? – יתנהל דיוןנו. יתסביר את המשנה בלשון ימ המורה

  מהו הכלל שעולה מדברי חז"ל ?

   לא לבנות חלון מול חלון?שמדוע חשוב 

  יתו לכלל הזה?ימה יקרה אם לא יצ

נים רבי יובני 1התלמידים יגזרו את אימרה מס'  :יינים רבי קומותבנ – 6אביזר מס' 

על תדביק ולידם את האימרה המתאימה. גם המורה  םהבנייניידביקו את וקומות, 

   מרה.יאת הא ,קומותההלוח, ליד רבי  גבי

"חצר השותפין... שחלקוה, יש לכל אחד מהם לכוף את חברו לבנות  -  7 אביזר מס'

ושן , חהכותל באמצע, כדי שלא יראה חברו בשעה שמשתמש בחלקו. (שולחן ערוך

  )'אהמשפט, סימן קנ"ז, 

  :תלמידים על כךעם ה ויתקיים דיון, מרהיהא תתבצע הקראת

  מה מבקשים חז"ל לבנות בחצר משותפת?

  .מדוע? צנעת הפרט

  מהי צנעת הפרט, ומהי חשיבותה?

  .יתנו דוגמאות התלמידים

תדביק את  ובתים חד קומתיים, ולידאת האביזר: המורה תדביק  – 8אביזר מס' 

   רה.האמ

ואת הבתים החד קומתיים וידביקו במקום  2מרה מס' יהתלמידים יגזרו את א

  המתאים.



  .בית ספר, מה צריך להיות? המגורים ליד אזור

"יש ללמד תינוקות של ישראל תורה בתוך ביתו, ואין השותפין  -  9אביזר מס' 

וקות של ישון מקול התינשבחצר יכולים למחות בידו ולומר לו: שאין אנו יכולים ל

  (רמב"ם הלכות שכנים, פרק י' הלכה י"ב)בית רבן". 

  ?ולאיזה מבנה קשורה אמרה ז

  למה?  היכן טוב למקם את בית הספר?

רות שהוא מקור למ ,אם קורה שיש תלונות של שכניםחז"ל מבהירים בהוראתם: 

   ליד בתי מגורים.בית ספר מותר לבנות  ,לרעש

   ליד אזור המגורים, וגם הכרזה.וגן ילדים  הדבקת בית ספר – 10אביזר מס' 

   וידביקו בהתאם. ,ילדים, בית ספר וגן 3מרה מס' יהתלמידים יגזרו את א

ותו? מהו? בית כנסת. היכן נמקם א –שלא בנינו  שוב מאדח יציבוריש עוד מבנה 

  .מדוע? כדי שיהיה נוח להגיע אליו. קרוב לבתי המגורים

  להדביק קרוב לאזור המגורים.זור, ולג בית כנסת: – 11אביזר מס' 

                                                וידביקו אותו. בית הכנסתהתלמידים יגזרו את 

מרכז מסחרי מטרד מהווה לדעתכם האם המורה תעלה דיון מקדים לאביזר הבא: 

  למה?  לדיירים בסביבה?

ות בידו ולומר לו אין אנו יכולין השכנים למח - "חנות שבחצר  -  12 'סאביזר מ

    יכולים לישון מקול הנכנסים והיוצאים".

היכן נמקם לפיכך, מהי טענת השכנים? האם השכנים צודקים? מה חז"ל קובעים? 

  את החנויות?

  לא ליד אזור המגורים.שמרכז מסחרי, הדבקת  – 13אביזר מס' 

  .וידביקו ,ותמונות מרכז מסחרי 4מרה מס' יא יגזרו אתהתלמידים 

"תקנה נוספת נתקנה בעניין ירושלים: שאין עושין בה כבשנות – 14אביזר מס' 

(כבשן המעלה עשן). ר' נתן ניסח הלכה כללית, שלפיה מרחיקין את הכבשונות מן 

    )'ח(ירושלמי, בבא בתרא, ב',  אמה. חמישיםהעיר 



ה , בדומה למבני תעשייבו יצרו דברים בעבר ,מעלה עשןהכבשונות? מבנה  מהם

מה קבעו חז"ל  מהו הנזק שמבנה כזה יכול לגרום אם הוא ממוקם בעיר? .בימינו

  בקשר לכבשונות?

  ה?  יהיכן ממקמים בימינו את אזורי התעשי

  .יודבק במקום המתאים אזור תעשיה – 15אביזר מס' 

   וידביקו. ,ואזור תעשיה 5מרה מס' יאאת התלמידים יגזרו 

רפת, כוורות דבורים, ברשותם יש  נשים אשרישנם א פים:סבסביבה יש מטרדים נו

ה לנבוע מהקמת ולמהי הבעיה שיכ למקם אותם בעיר?להם ', האם מותר ווכד

  ?כוורות במרכז העיר

אמה, כדי שלא ינשכו  חמישים"מרחיקין את הדבורים מן העיר  – 16אביזר מס' 

 )'זבני האדם." (תוספתא, בבא בתרא, א', את  (יעקצו)

  .המטרדים ממקמים מחוץ לעיר את הכוורות ושאר

  .יודבק במקומו 17אביזר מס' 

  וידביקו. ,וכוורות דבורים 6ימרה מס' אאת התלמידים יגזרו 

  

מה חסר בעיר שלנו?  ור תעשיה, בתי מגורים, מבני צבור.אז –יש לנו עיר בנויה הנה, 

  , גינות פרטיות, עצי נוי.תציבוריופארקים, גינות 

(רש"י במדבר, חוץ לעיר להיות לנוי לעיר"  ָחָלקם ם מקו"יש לשי - 18אביזר מס' 

  )'בל"ה, 

 מציעים לטעת חכמינושיש צורך בפארק שמיועד לנופש ולנוי.  על כך פה מדובר

יש מרחבים, הרעש לא מפריע שם  למה? שולי העיר.בולמקם אותו פארק ב צים ע

   .וכו'

  יודבק במקומו. :פארק – 19אביזר מס' 

  וידביקו במקום המתאים. ,ואת הפארק 7מרה מס' ית אהתלמידים יגזרו א

  :, כפי שנראה באימרה הבאהועצי נוי תציבוריגינה צריך לטעת בתוך העיר עצמה גם 



אין תלמיד חכם רשאי לדור  -אמר רב הונא: כל עיר שאין בה ירק " -  20אביזר מס' 

   .) ב- (ערובין, נ"ה בה."

לגור  שאסרו עד כדי כךבתוך העיר,  חכמינו החשיבו את עניין ה"ריאה הירוקה"

  במקום שאין בו ירק.

משפרים את איכות הסביבה בשל תהליך הם עצים? (ההחשיבות של  מדוע? מהי

  הפוטוסינתזה).

  .יודבק במקומו :ועצים בין הבתים יציבורגן  – 21אביזר מס' 

  וידביקו. ,והעצים יהציבוראת הגן ו 8ימרה מס' אאת התלמידים יגזרו 

  

נשמור עליה,  כננת לפי הכללים של שמירת הסביבה., מתורתש לנו עיר לתפאיכעת 

  כדי לשמור על העולם.

שור לבניית יאתבקש מהתלמידים להדביק את מדבקת הבסוף התהליך המורה 

  מחוברת הנספחים. ערים

  

  

  הכנה ואביזרים:

  שבורה. יזת מתנה שזה עתה נפתחה והמתנה: ילד עומד עצוב, לידו אראיור .1

"ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָהָאָדם ָהִראׁשֹון... ָאַמר לֹו: ְרֵאה  כרזה .2

ִּבְׁשִביְל ָּבָראִתי, ֵּתן ַּדְעְּת  –ְוָכל ָמה ֶׁשָּבָראִתי  .ַמֲעַׂשי, ַּכָּמה ָנִאים ּוְמֻׁשָּבִחים ֵהם

א ְּתַקְלֵקל ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי, ֶׁשִאם ִקלְ  ".ֶׁש ת לֶ הֶ (קוֹ  ַקְלָּת ֵאין ִמי ֶׁשְּיַתֵּקן ַאֲחֶרי

  י"ג)ַרָּבה, 

 'תיק תק'דבק  .3

 ספריה עירונית, מתנ"ס, הייעיראיורים:  .4

  )א-א סָר ְת ָּבָבא ּבַ (. ֶּפַתח ַחּלֹון ֶנֶגד ַחּלֹון ןא ִיְפַּתח ָאָדם ַלֲחַצר ַהֻּׁשָּתִפיכרזה:  .5

 בנינים רבי קומות איור: .6



ף ֶאת ֲחֵברֹו ִלְבנֹות ַהֹּכֶתל כוֹ ... ֶׁשִחְּלקּוָה, ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם לָ ןִפיֲחַצר ַהֻּׁשָּת : כרזה .7

א ִיְרֶאה ֲחֵברֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶחְלקֹו.  , ֹחֶׁשן (ָּבֶאְמַצע, ְּכֵדי ֶׁש ֻׁשְלָחן ָערּו

  )א-ַהִּמְׁשָּפט, ִסיָמן קנ"ז

 תיים עם קיר ביניהם בחצרדו משפח בתים חד קומתיים, איורים:  .8

ֶׁשֶּבָחֵצר  ןֵיׁש ְלַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה ְּבתֹו ֵּביתֹו, ְוֵאין ַהֻּׁשָּתִפי: כרזה .9

ְיכֹוִלים ִלְמחֹות ְּבָידֹו ְולֹוַמר לֹו: ֶׁשֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ִליֹׁשן ִמּקֹול ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית 

  )ִהְלכֹות ְׁשֵכִנים, ֶּפֶרק י' ֲהָלָכה י"ב "םּבָ ְמ ַר (ַרָּבן. 

 בי"ס, גן ילדיםאיורים:  .10

 בית כנסתאיור:  .11

ין ַהְּׁשֵכִנים ִלְמחֹות ְּבָידֹו ְולֹוַמר לֹו ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ִליֹׁשן לִ כוֹ ֲחנּות ֶׁשֶּבָחֵצר יְ כרזה:  .12

  )ם, ֶּפֶרק י' ֲהָלָכה י"ב"ם ִהְלכֹות ְׁשֵכִניּבָ ְמ ַר (ִמּקֹול ַהִּנְכָנִסים ְוַהּיֹוְצִאים. 

 חנויות, מרכז מסחריאיורים:  .13

ִּכְבָׁשן ַהַּמֲעֶלה (ין ָּבּה ְּכִבְׁשנֹות ִׂש ְּבִעְנַין ְירּוָׁשַלִים: ֶׁשֵאין עוֹ  נּוְּק ִת ַּתָּקָנה נֹוֶסֶפת : כרזה .14

ַאָּמה.  50ת ִמן ָהִעיר נוֹ ׁשָ בְ ּכִ ין ֶאת הַ יִק ִח ְר . ר' ָנָתן ִנֵּסַח ֲהָלָכה ְּכָלִלית, ֶׁשְּלִפיָה מַ )ָעָׁשן

  )ח-א, בָר ְת ְירּוַׁשְלִמי, ָּבָבא ּבַ (

 היאזור תעשי: תמונה .15

א ִיְנְׁשכּו ֶאת ְּבֵני ָהָאָדם.  50ין ֶאת ַהְּדבֹוִרים ִמן ָהִעיר יִק ִח ְר מַ : כרזה .16 ַאָּמה, ְּכֵדי ֶׁש

  )'ז- 'א, אָר ְת ּתֹוֶסְפָּתא, ָּבָבא ּבַ (

 כוורותאיור:  .17

  )ב- "י ַּבִּמְדָּבר, ל"הִׁש ָר (ָמקֹום ָחָלק חּוץ ָלִעיר ִלְהיֹות ְלנֹוי ָלִעיר. ֵיׁש ָלִׂשים : כרזה .18

 פארקאיור:  .19

ָאַמר ַרב הונא: ָּכל ִעיר ֶׁשֵאין ָּבּה ֶיֶרק ֵאין ַּתְלִמיד ָחָכם ַרַּׁשאי ָלדּור ָּבּה : כרזה .20

  )ב-ֵערּוִבין נ"ה(

 עצים בודדים, מינים שונים גן צבורי, איורים: .21

  

   

  

  האדמה רוצה לנוח - 22יחידה 

  מטרות



מסורת ל פי השאינן מתאימות לשנת השמיטה, עהכרת העבודות החקלאיות  .1

  היהודית;

 בין כל המעמדות בקיום מצוות שמיטה. ןהשוויועקרון  הכרת .2

  

  דקות) 10( שנת שמיטה –השנה שביעית  –פתיחה 

  חבורהשיר ה

  :1אביזר מס'  את תלה על הלוחהמורה ת

  .א)"י-ים תזרע את ארצך... והשביעית תשמטנה ונטשתה" (שמות כ"ג י'שש שנו"

ותצבע את  תשמטנה את המילה ב על הלוחומה קורה בשנה השביעית? המורה תכת

  .ט,מ,שהאותיות 

  לשנה השביעית קוראים שנת שמיטה.  

  עזב. –שמט? המילה רוש ימה פ -

ובשנה השביעית  ,שש שניםבמשך  עובדים את האדמהש: בפסוק למדנו ויוסבר

  עוזבים אותה.

 עוזבים קוראים לה כך כי? "שמיטה"מי רוצה לנסות ולהסביר מדוע קוראים לשנה 

  את כל עבודת האדמה ונחים. בשנה זו

  השנה, תשס"ח, היא השנה השביעית במחזור ולכן היא שנת שמיטה.

  

  בגדול. 7המורה תכתוב על גבי הלוח את המספר 

  שאול: שבע מי יודע?

לא הם אם  .7מזכיר להם המספר שמה ל דים ישמיעו תשובות שונות באשרהתלמי

  שבת. –היום השביעי בשבוע  –לתת רמז אפשר  ,יודעים

התלמידים יעלו תשובות שונות, המורה תדגיש את מה מיחד את יום השבת? 

  היא יום מנוחה. תהנקודה ששב



וע, כך יש גם מחזור של שבעה ימים בשבכמו שיש לנו ובהקשר לנושא השמיטה: 

  .סביב עבודות האדמה מחזור של שבע שנים, כאשר מחזור זה סובב

    

  , ועל כך נלמד בהמשך.אדמה ובעליה? הבשמיטה מי נח

  דיון: למה חשוב לאדמה לנוח?

  .ףיעיהוא נעשה מה קורה לאדם לאחר עבודה ממושכת? 

  .צריך לעשות? לנוחהוא מה 

דהיינו, היא נותנת . פתימתעיהיא  ?אחרי שנות עבודה ממושכות מה קורה לאדמה

 בכיתות מבוססות ניתן( חוזרת ומשתבחת.היא לאחר מנוחה של שנה  פחות תפוקה.

בהרחבה והעמקה למה הכוונה שהאדמה נחה. באדמה יש מזונות ומינרלים  להסביר

וב צמחים באותה אדמה היא רבים. כל צמח צורך מזון משלו. כשמגדלים שוב וש

  ממזונותיה. לכן כדאי לעשות הפוגה ולתת לה לנוח). ומתרוקנת מתדלדלת

  

  דקות) 20( עבודות הקשורות באדמה – 1הפעלה מס' 

אתם חקלאיות הקשורות באדמה עבודות אילו : בפני התלמידים תוצג השאלה

  מכירים?

  .הלוח ויוסברו בקצרהבצד  מזכירים יירשמועבודות שהתלמידים ה

ת). בחובר 1משימה מס' ( רה ולתמונההגדכל עבודת אדמה להתלמידים יתאימו 

התלמידים יקראו את הפעולה, יתאימו אליה  מומלץ לבצע משימה זאת במליאה.

  מחוברת הנספחים. ומדבקת איורמדבקת הגדרה 

  

  דקות) 10( פי המסורת היהודית לעשמיטה השנת האדמה בת דועב – 2הפעלה מס' 

מושבתות בשנת ת לאדמה כל העבודות החקלאיות הקשורו ,לפי המסורת היהודית

ויגרם נזק  ייבולחלילה מה יקרה אם לא יעבדו את האדמה? הכל אך  .השמיטה

  .בלתי הפיך

  .מנוחה – ?מהי המטרה של שנת השמיטה



   שני?בלתי הפיך מצד אך לא לגרום נזק  ,כיצד ניתן להשיג את המטרה מצד אחד

 ניתן להמשיך חרים את הצממשמשחיוניים דברים המסורת מורה כי מה דעתכם? 

  עבור הקיום.) הכרחי (חיוני = .גם בשמיטה

  

  חיוני - דישון ה

  חיונית  - ה ישקהה

  חיוני - גיזום ה

הצמח לא יתקיים,  ןבלעדיה, שהכרחיות לקיום הצמח-הין חיוניותשמלאכות 

שנת שמיטה לא באה להרוס את התוצרת החקלאית, אלא ממשיכות בשמיטה. 

  .אותה תוך כדי מנוחה לשמר

מותר או אסור לפי  ,לגבי סיטואציות שונותלרשום על התלמידים  – 2מה מס' משי

  המסורת היהודית.

  

  דקות) 20( הפקר – 3הפעלה מס' 

תוצרת החקלאית כל הת חקלאית, פירות ירקות. מה עושים עם צרבשדות יש תו

  .אוסף אותה ומוכר אותה למשווקים ולקמעונאיםהשנים? בעל האדמות 

  ט בעל האדמות את בעלותו על תוצרתו ושדותיו. שומ ,שמיטההבשנת 

  רכוש ציבורי.כעין התוצרת בשנת שמיטה היא הפקר, 

  המתאימים. קריאת הפסוקים - 3משימה מס' 

  מההפקר בשנת שמיטה? ת: למי מותר ליהנוהמורה

לבוא לשדות,  אדם: עשיר, עני, קרוב משפחה או זרבשנת השמיטה מותר לכל 

וף מן התוצרת החקלאית, לא בכמות מסחרית אלא למטעים ולקט או לכרמים

  משפחתי. –לצורך שימוש ביתי 

  תבהיר שבעבר בעלי הרכוש היו בעלי האדמות. להם היה מעמד גבוה.המורה 

  (חשוב, מבוסס, בעל יכולת) ?כל השניםבעל האדמות מה מרגיש החקלאי  דיון:



ם, לא מבוססים, י(פחותי ערך, חלש ?אדמות להם איןש מה מרגישים אנשים אחרים

  יכולת) חסרי

 כוש ציבורירהאדמות הופכות למסורת היהודית (לפי המיטה? שמה קורה בשנת ה

 ).מהן הנותיוכולם יכולים ל

. בני האדםבין את ערך השוויון  המדגישהשמיטה ( ?חקלאיאת ההדבר מלמד מה 

בשנה זו יה חברתית. ראיש כאן חינוך ל שווים הם. –וחסרי הנכסים האדמות  ילבע

הנות יזכותם של כל בני האדם ל של הבעלים אלא רכושורק האדמות אינן 

  .)באופן שווה –מהתוצרת 

  

שבני האדם לכך  לראיה חברתית רחבה;? למה מחנכת השמיטה את בעל האדמות

  לצורך שבנתינה. שווים;

  .שלו עצמו לצריכה הביתית שתמש בתוצרתעצמו מבעל האדמות 

  

(נספח  מתוך ויקיפדיהמעובד רף חומר עזר על השמיטה, ומצ –להרחבה ולהעשרה 

  .)1מס' 

  

  

את בועה בתוך  יכתבוהם ימלאו התלמידים משימה יצירתית:  ןבתום הדיו

מחשבותיו הרגשותיו ו , אל מולהרגשותיו ומחשבותיו של החקלאי בכל השנים

  .בעקבות שנת השמיטה

  

  דקות) 15( החקלאי בשנת השמיטה – 4הפעלה מס' 

מה  :תשאל את התלמידיםהמילה "עצור!", ו תצייר על הלוח משושה ובו המורה

 הקשר לשנת  השמיטה?

  .ובשנת השמיטה החקלאי עוצר מעבודת

  החקלאי בשנת השמיטה?עושה מה 



מסורת היהודית ה, אבל בשנה זו בעבודה אחרתישנם חקלאים שהולכים לעבוד 

  ח באופן אישי.הזאת ללמוד, להתפת את החקלאים לנצל את השנה תמעודד

שנה השביעית את ההחקלאי עובד מאד קשה ואין לו זמן ללימודים, השנים כל שש 

  קדיש ללימודים.יכול לההוא 

(המודל של  ביסוס השכלה בשנה השביעת? כיצד? האם גם היום ישנה תופעה של

 .)בהוראה למשל לעובדים שנת שבתון

בכל  :קרון המשחקתה לשחק את משחק החקלאים. עיהמורה תזמין את כל הכ

  השנים החקלאים עובדים, אך כשמגיעה השנה השביעית הם נחים ולומדים.

  ההכנות למשחק:

  שולחן מרכזי ועליו ספרים כמספר התלמידים פחות אחד. בכיתה יוצב

  כללי המשחק: 

מספר של שנה המורה תכריז  .שעליו הספרים שולחןסביב ההתלמידים סובבים 

ר המורה תזכיר את שנת השבע, התלמידים צריכים כאש ).1-7באקראי (השנים מ

למקומו. המנצח הוא התלמיד שנשאר תלמיד שנשאר בלי ספר, חוזר ספר. לקחת 

  אחרון.

  

  דקות) 15( הכנת משחק דומינו - פעילות מסכמת – 5הפעלה מס' 

 ,התלמידים יגזרו מחוברת הנספחים את הכרטיסים למשחק הדומינו. הכרטיסים

גים והסברם. בשעת המשחק התלמיד יכול ושמכילים מ ,ינו רגילבשונה ממשחק דומ

  ג ליד הסבר וכו'.ושלהניח מושג ליד מושג, או מ

  .בו לאחר הכנת המשחק התלמידים ישחקו

  

  

  

  הכנה ואביזרים



  

ג (שמות כ""...ת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּהְוַהְּׁשִביעִ ... ַאְרֶצ- ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאתכרזה: " .1

 יא)-י'
  

  נספחים

  1נספח מס' 

 השמיטה וטעמי המצווה

ות השמיטה ניתנו טעמים שונים, המבוססים בעיקר על הניסוחים השונים ולמצ

בתורה למצוה (שמות כ"ג, ויקרא כ"ה, דברים ט"ו, דברים ל"א). המרכזיים 

  שביניהם:

 : טעם זה מבוסס בעיקר על הציווי בספר שמות,מצוה 'חברתית' / בעלות האל

סיבה סוציאלית, התומכת בחלוקה מחדש של תוצרת  - "ואכלו אביוני עמך" 

כולם מוזמנים  -אם יש פרי  האדמה והעבודה. אף אחד לא מעבד את הקרקע,

. בשנת השמיטה האל הוא המזין את העם בגידולים שגדלו בעזרתו בלבד. לאכול

  בדרך זו הלך בין השאר הרמב"ם בספרו מורה נבוכים.

: מבוסס בעיקר על הציווי בספר ויקרא, המציג דגש על האדמה: שביתת האדמה

"ושבתה הארץ שבת לה'". הדגש הוא על מנוחת הארץ. היחס לאדמה הוא כאל 

ישות. גם טעם זה קשור להכרה בבעלות האלוהית על הקרקע, "כי לי הארץ" (שם). 

  בדרך זו הלכו בין השאר ספר החינוך ועוד.

יבה זמנית של מלאכת החול (החומר) לטובת עיסוק : עזפנאי להתרוממות רוחנית

בקודש (ברוח). שלא כמו בתרבויות אחרות, היהדות שמה דגש על עיסוק משולב 

בחומרי וברוחני ולא על פרישה גמורה מכל עיסוק של חול לטובת העיסוק בקודש, 

לכן מדובר במחזור של שבע שנים ולא בצורת ההתנהגות המומלצת לכל עת. היום 

רעיון זה של התפנות מעבודה לצורכי לימוד על ידי מוסדות שונים המאפשרים  אומץ

לעובדיהם 'שנת שבתון' מדי שבע שנים. בכיוון זה הלכו הרב קוק, הרב קאלישר 

  ועוד.

שברא את העולם בשישה ימים ונח  אמונה בבורא העולםטעמים נוספים הם 

קלאים גם כשאינם שידאג לפרנסת הח , חיזוק הביטחון בבורא עולםבשביעי

  עובדים, ועוד.



. טיוב הקרקעישנם פרשנים המוסיפים טעם חקלאי למצוות שמיטת הקרקעות: 

חיסול שמיטת הקרקע לשנה משפרת את איכותה. טעם נוסף שניתן לשמיטה היא 

  אשר ימותו עקב מחסור בתוצרת. מזיקים

 

  23יחידה 

  תנו לחיות לחיות...

  מטרות:

  ל התנהגות חיובית כלפי בעלי חיים;ש ההפנמת חשיבות .1

 נאות כלפי בעלי חיים. יחס לעהכרת המקורות היהודיים המלמדים  .2

  

  דקות) 10( צער בעלי חיים –פתיחה 

  החבורהשיר 

  .היחס לבעלי חיים צד אמור להיותסביב השאלה כי חשוב בין החברים של חבורת מסע עלה דיוןהמורה: 

  .יציגו הילדיםדעות ש על הלוחלאסוף ומה דעתכם? ניתן 

בעלי לצער  מראים כי אסור בהחלטה ,בנושא של היחס לבעלי חייםעוסקים ההמקורות היהודיים יוצגו 

  הם.להתעלל בחיים או חלילה 

  

  דקות) 50( חכמי ישראל על היחס לבעלי חייםדעת  – 1הפעלה מס' 

  ותאמרות ודוגמאא. 

תוך  דוגמאות של התנהגויותב תתמקד הפעלה זובחוברת העבודה.  1מס' למשימה יפנו התלמידים 

או את דברי חכמי ישראל, והתלמידים יהמורה או התלמידים יקרחשיפת התלמידים למקורות בנושא. 

  המתאימה לה. יתאימו כל אמרה לדוגמה

  רבי יהודה הנשיא ויחסו לבעלי החייםב. 

  ).1(נספח מס'  יהודה הנשיא ועל יחסו לבעלי חיים ביפור על ריסה ריא המורה אתבתום המשימה תק

  בעקבות הסיפור יתפתח דיון:



 כיצד אתם הייתם נוהגים במקום רבי יהודה הנשיא ביחס לעגל? -

  מדוע לדעתכם נענש רבי יהודה על יחסו לעגל? -

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

  מדוע לדעתכם נהג רבי יהודה כך בעכברים? -

  :לסיכום

, ההשניייהודה הנשיא לא חטא בזה שלא בא לעזרת העגל, ובכל זאת בגלל גדלותו הוא נענש. בפעם  ביר

 זאים מהבית, בכל זאת ריחם עליהם, ולמרות שלא היה צורך לרחם על העכברים, כי מקובל לגרש עכבר

  הפסיקו כאבי השיניים שלו.

  תנאים לאימוץ בעלי חייםהג. 

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

  בדבר. מדוע היו צריכים לדון בדבר?

  מה לדעתכם תאמר האמא?

  אבא?העמדתו של  מה תהיה

 ל גבים את הדברים עלרשויש עונים בעד ונגד. יהמורה תנתב את הדיון כך שלכל דמות במשפחה יש ט

  הלוח.

  מסירות, עמידה בלוח זמנים וכו' נוך לנתינה,יתחביב, ח –בעד 

  טפל, לתת לאכול, מחויבות קבועה, לכלוך וכו'צריך ל –נגד 

  מה אומר שריג?

  ה זָ חָ ְמ הַ 

מוץ בעלי יתדון בעד ונגד א "משפחה"ילדים. ה 2- אבא, אמא ו תלמידים שישמשו: המורה תבחר ארבעה

  חיים.

) "אין אדם רשאי ליקח בהמה חיה ועוף אלא אם כן התקין 1חז"ל קביעה: (אביזר מס' ל ההייתכאן  גם

  להם מזונות".

נראה שלא. רק לאוכל?  ההכוונהאם  .לקחת בעלי חיים? מזונות לאלה הרוציםמה התנאי שמציבים חז"ל 

  פול ולדאגה לכל הצרכים.ילט יביטו"מזונות" הוא 

  ע"ג הלוח.אותו המורה תרשום  –" ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת יש פסוק בתורה שאומר: "



המילים  ןהמילים המדברות על האוכל של הבהמה? עשב בשדך (לצבוע או להקיף בעגול). מה מהן

  הקשורות למזונו של האדם? ואכלת ושבעת (להקיף בעגול) מי רשום קודם? הבהמה.

למדו חז"ל שכאשר לאדם יש בעל חיים בבית, הוא צריך ראשית כל לדאוג לצרכים ולמזונות של מכאן 

  ורק אח"כ לדאוג לעצמו. ,בעלי החיים

ומה  ,מדוע יש צורך בהן -  בתום קריאת המקורות יתפתח דיון על אגודות שהוקמו כהגנה על בעלי חיים

 תפקידן?

o חברה להגנת הטבע ה 

o 2ה בנושא  נספח מס' מידע למור( צער בעלי חיים.( 

o ועוד ,עמותות להגנת החתולים 

  

תייחסות ליחס הילד שאלות המל ויגיבושיר על ילד שאימץ אפרוח התלמידים יקראו  – 2משימה מס' 

  לבעלי החיים שהם מכירים.  ויחסם של תלמידי הכיתה ,לאפרוח

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

  דקות) 30( והכנת ספרון רופיכתיבת ס – 3עלה מס' הפ

איורים של בעלי חיים , וישנם דפים לספרון. בחוברת הנספחים וןכל תלמיד יחבר סיפור, ויכין ספר

  שונים, לשילוב בספרון.

, אירוע חיובי או שלילייציינו אם הרע להם עם בעל חיים, יהתלמידים יכתבו סיפור על אירוע שא 

יכולים לספר על בעל חיים שיש להם בבית, כיצד הוא נראה,  הם גםממנו. הנובע לקח המהו יבהירו ו

  כיצד הם מטפלים בו, כיצד כל המשפחה נוהגת בו. בסיפור הם ישלבו או יתבססו על אמרת חז"ל.

  

  שבחוברת הנספחים. איוריםפור יש לאייר ולקשט. ניתן להשתמש ביאת הס 

  ו. התלמידים יקריאו את הסיפורים שכתב

  

  הכנה ואביזרים:

  ".עֹוף ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהְתִקין ָלֶהם ְמזֹונֹותח ְּבֵהָמה ַחָּיה וָ ַּק ֵאין ָאָדם ַרַּׁשאי לִ "כרזה:  .1

  נספחים



  1נספח מס' 

יהודה היה נשיא על ישראל, תפקידו היה להנהיג את העם ובעיקר ללמוד וללמד תורה. הוא היה אדם  ביר

  צדיק.

ליד בית מדרשו של רבי יהודה  הכאשר ישב ולמד תורה עם תלמידיו, עבר ,פעם אחתמסופר בתלמוד ש

שאותו רצו לשחוט, כדי שיהיה להם בשר  הם הובילו איתם עגל קטן קבוצת אנשים שבאה מן הכפר.

  לסעודה.

יהודה הנשיא, התחבא  רבייהודה ולמד, ברח העגל, רץ אל  רביכאשר הם התקרבו לבית המדרש בו ישב 

  מבקש שיצילו אותו. ילו העגלכאונשמע , הקול היה מעורר רחמים ..."מּו מּו"וגעה בקול  מתחת למעילו

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

 יהודה הנשיא לא מתאים לו שכך ינהג, אלא היה צריך לרחם על העגל. רביצדיק כמו  ואמר: ה'ראה זאת 

  יהודה מכאבי שיניים חזקים מאד. רבימאותו יום סבל 

 הניקתיום אחד  ,ושום רופא לא מצא תרופה לכאביו. והנה ,יהודה מכאבי השיניים רבישנים רבות סבל 

היא מצאה מספר עכברים קטנים. רצתה לקחת אותם  יהודה, ובפינת הבית רביהעוזרת בביתו של 

יהודה ואמר לה: אל תפני אותם, הניחי להם, גם להם יש  בירמחוץ לבית. ראה זאת אל ולהשליך אותם 

 ה' מרחם - " ורחמיו על כל מעשיו"אמא שתצטער אם לא תמצא את בניה הקטנים. ובספר תהלים כתוב: 

  מאד. על כל הבריות, אפילו אם הם קטנות

עכשיו  ,החיות שבני אדם תמיד משמידים יהודה הנשיא ריחם על אותן רבישמע זאת הקב"ה ואמר: אם 

  .יהודה הנשיא רביגם אני ארחם עליו. מאותו יום והלאה, לא כאבו עוד שיניו של 

  

  2נספח מס' 

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

 .רצויים

בפני אותם  השערי תא אינה סוגרתלקבל את כל בעלי החיים המופנים אלינו ולעולם  האגודה שואפת

במאבקים כנגד התאכזרויות לבעלי חיים ובעיקר  האגודה שותפה .בעלי חיים הזקוקים למקלט והגנה

 תעשיות הפרוות, פיטום אווזים, בעלי חיים בקרקס והרעלות בעלי ,ניסויים בבעל חיים למאבקים נגד

 .בסטרכנין, תעשיות הבשר ועוד חיים



 מחמד בארץ בפריסה רחבה, לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס של חיות עידוד האוכלוסייה האגודה מקיימת

 .דלות בבתים. על מנת למנוע את ריבוי היתר של בעלי חיים לא רצוייםהג

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

 .כמובן שבאגודה פועלים למען אימוצים מוצלחים ואחראיים

 עליהם. אחריותו חינוך הדור הצעיר והקהילה כולה, להבנה וטיפול בבעלי חיים היא מטרה נוספת

  

 צער בעלי חיים (עמותות)

  מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
שונות הפעילות בישראל, שהמטרה  עמותותחיים מתייחס לכמה  צער בעליהשם 

  .בעלי חייםהעיקרית של כל אחת מהן היא מניעת צער וסבל מ

חיים בישראל, לי צער בעהעמותה הוותיקה ביותר שנשאה שם זה היא אגודת 

, מטעם האגודה המלכותית למניעת התאכזרות לבעלי חייםבסיוע  1927שנוסדה בשנת 

  .המנדט הבריטי

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

, שתפקידו לאתר ישראלחמורים וגמלים בארץ, הוקם בית מחסה לבעלי חיים ב

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

  דומים באנגליה וארופה.

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

אביב, על מנת להבדיל אותה מעמותות נוספות בעלות שם דומה, שקמו חיים תל 

חיים ר בעלי חיים חיפה, צעצער בעלי חיים ירושלים, צער בעלי חר יותר כמו מאו

  חיים רחובות. צער בעלי שבע, ו- חיים בארצער בעלי רמת גן והסביבה, 

כל אחת מעמותות אלו פועלת באופן עצמאי, ואינה תלויה בעמותות האחרות 

  ת השונות.הנושאות שם זה, ובמקרים מסוימים אף קיימות מחלוקות בין העמותו

העמותות פועלת למתן הגנה ולמקלט לבעלי החיים, נאבקות בהתאכזרות לבעלי 

החיים, מעודדות אימוץ חיות מחמד ומחנכות את הקהילה להבנה ולטיפול בבעלי 

  .וטרינריים-רפואייםחיים. העמותות ממומנות על ידי תרומות, דמי חבר ומענקים 

  : "צער בעלי חיים" מקור השם



(שמות כ"ג  "ֲעֹזב ִעּמוֹ ָעֹזב ַּת  - ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַנֲא ֹרֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעֹזב לֹו -ִּכי"

צער בעלי חיים (ב"מ ל"ב). ואמר רשו חז"ל: שונאך, אפילו רשע או גוי, משום יה), ופ

משום איסור (אין בו) הרמ"א "כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, לית ביה 

 צער בעלי חיים" אבן העזר, סימן ה, סעיף יד.

  

  24 יחידה מס'

  עתיקות בדרך...

  לכבוד יום ירושלים

  מטרות

  המערבי בתקופות שונות;כותל פי הלכעמידה על הזיקה שחשו  היהודים  .1

 הקשר האישי לכותל המערבי. קחיזו .2

  

  מליאה / דקות) 10( עתיקות ירושלים –פתיחה 

  שיר החבורה

) 1יזר מס' נה (אבאביאל: היום אנחנו נוסעים ל... אני נותן לכם רמז בצורת תמו

  המורה תתלה את התמונה.

  ירושלים. –מהו המקום? 

   עתיקות, מקומות מוכרים, חומה... –איך אתם יודעים? 

  מה אתם יודעים על ירושלים היום?

מקום מושבה של הכנסת, בית הנשיא ובית המשפט  :בירההעיר ירושלים היא 

  העליון הגבוה לצדק.

העתיקה בירושלים? קשתות, כיפות, עמודים, יר בעחדות את הבניה יצורות מי לואי

  .חומות, אבנים גדולות

תמונה של  - 2(הצגת אביזר מס'  .עיר עתיקה וקדומה ביותרהיא ירושלים  אביאל:

  ) ירושלים ברבדים שונים.



  דיון:לנקודות למחשבה ו

 ארכיאולוגיות מה מגלים בחפירות?  

  ?למצוא שרידים  ;חיו בעברולשער כיצד לגלות (מדוע חשוב לחפור בירושלים

  ).של העיר ושל העם םשיכולים לספר לנו את סיפור

 בעבר בירושלים? אילו מבנים היו  

  ?3ית אביזר מס' יבית המקדש (תל –איזה בנין קדוש ומיוחד היה בירושלים 

  ).בית המקדש –

 בנין מאד מפואר שעמד על הר הבית, ובו היו מתפללים  –בית המקדש?  ומה

פעמים  שלושעולים בני ישראל בנות לה'. לבית המקדש היו ומקריבים קור

  שבועות.בפסח וב בשנה לרגל, בסוכות,

ובזכותו זכתה ירושלים  ,בית המקדש היה מרכז רוחני לכל עם ישראל

עד היום ירושלים היא בירת ישראל וקדושה מכל  .חשיבותהללקדושתה ו

  הערים.

  ני כאלפיים שנה היתה בית המקדש היום? לפמצב מבנה ידוע לכם על מה

  מלחמה בארץ ישראל ובית המקדש חרב.

 הכותל  – 4ת אביזר מס' יהכותל המערבי (תלי –המקדש? מקום מה נשאר מ

  המערבי)

  

  יחידני ,הדקות) מליא 40( הכותל המערבי – 1מס'  הפעלה

קשו... יהתפללו ובעלו יהודים לכותל המערבי, בית המקדש, חורבן בכל השנים מאז 

  .היתה מותרת ליהודים ה אל הכותלישָ גִ הַ  לא תמיד

  התקופה שלאחר מלחמת העצמאות. ,על אחת התקופות שמעהבה נ

פור. בכל פעם י, לפני תחילת קריאת הסרהציפו – 5המורה תכין את אביזר מס' 

  .רהציפומדברת, המורה תרים את  רשהציפו

  

  טובה הרשקוביץ)מאת ( בשורת הדרור

  במלחמת העצמאות,

  לים העתיקה בידי האויב,נפלה ירוש



  .להכותבודד ועצוב עמד לו 

  אבניו הגדולות והעתיקות בכו בתוכן,

  וצמחי האזוב

  נרטבו מדמעותיו. -שצמחו בין האבנים 

  ,להכותעשרה שנה עמד לו כך -תשע

  בודד ועזוב.

  יהודים לא באו אליו ולא התפללו לידו.

  

  ?זואיך הרגישו היהודים בתקופה  עצירה:

  כותל?איך הרגיש ה

  

  המערבי, ללכותהיהודים התגעגעו 

  התגעגע אליהם. להכותוגם 

  )רהציפו(המורה תרים את באחד הימים 

  פור דרור קטנה ועליזה.יבאה צ

  ,להכותעפה לה על יד 

  הציצה בסדקים שבין אבניו העתיקות

  ושאלה:

  המערבי?" להכות"האם אתה הוא 

  הקטנה וענה: רבציפו להכותהביט 

  המערבי. להכות"בודאי, אני הוא 

  ומי את? ומאין באת?"

  צה ואמרה:יהקטנה והעליזה צי רהציפו



  פור דרור אני,י"צ

  מהעיר ירושלים החדשה.

  תה ג'יהיום הצצתי לי לכ

  ושמעתי את המורה מספרת

  המערבי, להכותעל 

  השבוי מעבר לחומה.

  תהיראיתי את יורם יושב בכ

  ועיניו עצובות.

  שלפניו, תמונההוא הביט ב

  .להכות, היתה תמונתך, תמונהושם, ב

  חשבתי לי לבוא לראות אותך,

  כי אותי לא יכול איש לעצור".

  

  א לכותל?ומי עצר את היהודים מלב עצירה:

  אי אפשר לעצור? רהציפומדוע את  

  

  באה מירושלים החדשה" רהציפו"

  זו לזו, להכותלחשו אבני 

  "היא מביאה לנו דרישת שלום

  מהילדים שבירושלים החדשה".

  צה:ישבה וצי רוהציפו

  "ילדי ישראל מכירים אותך,

  תל מערבי.וכ



  הם עדין לא ראו אותך,

  אבל הם מכירים אותך

  פורים ומן התמונות.ימן הס

  תל,וספר לי, כ

  כה מתגעגעים אליך כל היהודים?" מדוע

  

  מדוע מתגעגעים היהודים לכותל? עצירה:

  

  והתחיל מספר: להכותנאנח 

  "גם אני מתגעגע אליהם.

  ת יודעת מי אני?א

  אני חלק מן החומה של החצר

  שהקיפה את בית המקדש.

  –שלוש פעמים בשנה 

  בחג המצות,

  בחג השבועות

  –ובחג הסוכות 

  היה כל העם עולה לבית המקדש.

  והנה באו הרומאים

  והחריבו את בית המקדש,

  ".ןלזיכרוונשארתי פה רק אני לבדי, 

  

  הכותל עצוב?היה : מדוע עצירה



   של הכותל לאחר החורבן? מה המשאלה

  

   והקשיבה. הקטנה והפטפטנית עמדה רהציפו

  צה אפילו ציוץ אחד.יהיא לא צי

  המערבי. כולה קשובה היתה לדברי הכותל

  שב וספר לה: לוהכות

  "כשנשארתי אני לבדי,

  לבית המקדש ןזיכרו

  לא נעזבתי מעולם.

  יהודים היו עולים אלי

  מקצות העולם,

  .ומתפללים לידי

  ו מרטיבים בדמעותיהםהם הי

  את אבני,

  הם היו מניחים פתקים בסדקי,

  פתקים של בקשות ותפלות

  ישראל". טובת עםל

  ...להכותלפתע השתתק 

  בסדקים שבין האבנים רהציפוהביטה 

  ואמרה:

  "אינני רואה

  אפילו פתק בקשה אחד בין אבניך".

  השיב לה: להכות



  "זמן רב לא היו כאן יהודים".

  זוב","כמה בודד אתה וע

  בעצב, רהציפואמרה 

  הבודד. להכותורצתה לנחם את 

  

  לנחם את הכותל? רהציפואיך יכולה  עצירה:

  

  מה עשתה?

  לירושלים החדשה, רהציפועפה לה 

  התקרבה לבית הספר,

  תה ג'י, בכןהשולחושם, ליד 

  יורם הקטן ביש

  ,המערבי להכותיר את ייר על דף ניוצ

  קודם.ה רבשיעופרה עליו המורה ישס ,להכות

  "ציץ צויץ",

  אל יורם, רהציפויצה יצ

  ) רהציפו(המורה תיקח דף ותדביק על המקור של "אני לוקחת את הציור  

  ..."ללכותואראה אותו 

  ם הקטן התבלבל לרגע...ריו

  נעלם... והציור של

  

  האם גם אתם רוצים לכתוב או לצייר משהו לכותל? עצירה:

  



  תיחידניעבודה 

ירו בה. לאחר שתסיימו, יגזרו אותה וכתבו או צ יפור.בחוברת הנספחים ישנה צ

לכותל שלנו ותניח אותו עליו. (המורה תדביק את עבודות התלמידים  רהציפותעוף 

  .)סביב תמונת הכותל

  

  ,רהציפותה, עפה לה יושם, רחוק מן הכ

  ובפיה דף ניר מצויר.

  הקטנה את דף הציור רהציפוהביאה 

  המערבי, להכותאל 

  ציור בין אבניו.והחביאה את ה

  ,רהציפו"בקשה היא", אמרה 

  

  איזו בקשה יכולה להיות בציור? עצירה:

  

  "יש בקשה בדף הציור הזה.

  ילדי ישראל מבקשים

  שתשתחרר במהרה".

  רהציפוכך אמרה 

  ים החדשה.שלירו לועפה לה שוב א

  לבדו. להכותשוב נשאר 

  

  באחד הימים ,והנה

  .להכותפור הדרור הקטנה אל ישבה צ



  יצה:יה ביעף וצעבר

  "שלום! שלום!"

  המערבי. להכות"חכי רגע", בקש 

  ,רהציפויצה י"אני ממהרת", צ

  םהקישוטי"עפה אני לראות את 

  והדגלים מעבר לחומה,

  שבירושלים החדשה!"

  :להכותשאל 

  והדגלים?" םהקישוטי"לשם מה 

  :רהציפונאנחה 

  תל,ו"אוי, כ

  ך יודע?נאי

  העצמאות יוםהכל מתכוננים ל

  עשר למדינה". התשעה

  לא עברו אלא ימים אחדים,

  ופרצה מלחמת ששת הימים.

  שמע את קולות הנפץ להכות

  ואת רעם התותחים,

  הוא ידע שעם ישראל נלחם,

  הוא ידע שבקרוב יבואו לשחרר אותו,

  כה...ייוהוא ח

  הקטנה, רהציפובאה  רבאייוביום כ"ח 

  המערבי ולחשה: להכותעברה ליד 



  או אליך..."אני ממהרת. היום יבו

  היום... היום..."

  מראה מרהיב: להכותולפתע ראה 

  

  כותל?ה: מה ראה עצירה

  

  לי צבא הגנה לישראליחי

  פרצו אל העיר העתיקה,

  המערבי. להכותופניהם אליו... אל 

  המערבי להכותודמעות 

  מחה של הלוחמים.בדמעות השהתערבבו 

  הם נשקו לאבניו העתיקות ולחשו לו:

  זרנו אליך...""אתה שוב שלנו. ח

  ובחג השבועות של אותה שנה

  ...להכותאל  םעלו האלפי

  נשים וילדים, זקנים וצעירים,

  .להכותמאתים אלף איש נהרו אל 

  פור הדרור הקטנהיוצ

  ,להכותגם היא עפה אל 

  עפה ו...

  לכותל? רהציפומה אמרה : עצירה

  

  יחידני/ דקות)  35( עבודה בחוברת לתלמיד – 2מס'  הפעלה



  

  מליאה/ דקות)  5(יום ירושלים בלוח העברי  –3מס'  ההפעל

  .נקרא "יום ירושלים" ,1967תשכ"ז, בשנת היום שבו שוחרר הכותל 

  באיזה חודש חל יום ירושלים?. הוציאו בבקשה את לוח השנה

  באיזה תאריך בו?

  מצאו את כ"ח באייר בלוח השנה. באיזה יום בשבוע הוא חל השנה? 

  ברת הנספחים.הדביקו את המדבקה מחו



  הכנה ואביזרים:

  הכוללת חלקים שונים של ירושליםתמונה  .1

  אתר חפירות בירושליםתמונה:  .2

 בית המקדש איור: .3

 הכותל המערבי תמונה: .4

 כדי שאפשר יהיה להצמיד פתקים). מקור(המורה תצמיד סקוץ' לפור יצאיור:  .5

  

  

  25יחידה מס' 

  

  נפרדים מהחבורה

  מטרה

  יתית.יכום שנת הלימודים בצורה חוויס

  

   .במעגלישבו התלמידים בשיעור זה 

  דקות) / מליאה 15( פתיחה:

  החבורה שיר

  :שיח בעזרת הדמויות תמחיזהמורה 

מסע. בואו ונאמר שלום תחנה האחרונה בעור האחרון שלנו, ליאביאל: הגענו לש

  .וג ולאביב וגם למדריך אביאללשאול, לצור, לאלמ –לכל החברים 

  לשחק משחק פרידה.יוזמנו התלמידים 

תלמידים ותאמר ל ,על רצפת החדר (תמונות) 1ר מס' זהמורה תפזר את אבי

  ו השנה.נלמדשהתמונות מזכירות נושאים ש

  כל תלמיד יבחר את התמונה שהכי מדברת אליו.



להניח בתורו  מכל תלמידהמורה תבקש  –לאחר שהתלמידים בחרו את התמונות 

, ומה הוא קא בהומדוע בחר דואחד מר במשפט ואת התמונה במרכז החדר ול

גם המורה תבחר כאן התלמידים מביעים את דעתם ותחושתם.  .מרגיש כלפיה

   ותשתף את הילדים בבחירתה ובתחושותיה.

  

  דקות) / עבודה בקבוצות 20( המחזה – 1מס'  הפעלה

חבורה המיד בקבוצה יבחר לעצמו דמות מכל תל .קבוצות תה תתחלק לשלושיהכ

את מן המשימה הקודמת,  ,בחר על פי התמונות שברשותהויקח אותה. הקבוצה ת

  נושא אותו היא רוצה להמחיז.ה

(המורה כאשר כל תלמיד מיצג את הדמות בה בחר התלמידים יכינו את ההמחזה 

  תה.יתעבור בין הקבוצות ותעזור להן) התלמידים יציגו לפני הכ

  

  דקות) / מליאה, יחידני 15( – 2מס'  פעלהה

המורה תקריא שיר שמבטא את מילות הפרידה של חבורת המסע. השיר מובא 

. בתום הקריאה יכתוב כל תלמיד את מילות הפרידה 1בחוברת העבודה ובנספח מס' 

משהו למזכרת  התלמידים יכתבו או יציירו למורה ,בהמשך ).1שימה מס' שלו (מ

  ).2(משימה מס' 

בהסכמת  ,(כמובןים תלמידשכתבו ההמורה תשמיע חלק ממילות הפרידה 

  התלמידים הכותבים), ותגיד אף היא כמה מילות פרידה.

  

  דקות) 40( הכנת שעון מסע –יצירה  – 3מס'  הפעלה

, וידביק באמצעו את המדבקה לוח עץהתלמידים יכינו שעון מסע. כל תלמיד יקבל 

שמות מדבקות עם מתוך חוברת הנספחים. במקום מספרים יודבקו  של הדמויות

  :(המדבקות נמצאות בחוברת הנספחים) החודשים

  תשרי – 1:00שעה 

   חשוון – 2:00שעה 



  וכו'

  לאחר ההדבקה יחברו את המנגנון. 



  נספחים:

   שיר סיום / ל. דביר – 1נספח מס' 

  הגענו הלום

  ,לומר שלום

  שנה חלפה

  .כמו חלום

  אתמולהיינו 

  חבורה חדשה

  וכבר פתאום...

  בפתח חופשה.

  תייחודי החווייתה יזו ה

  .תוכנית  לימודיתשהתחברה ל

  כשאתה נוכח שלכל מנהג יש מקור,

  אז קל לך יותר לזכור.

  ,מרגשת החוויתה יזו הי

  ואני פשוט חוששת

  - יע למפגש השבועיגכשלא אש

  זה יהיה כה קשה בשבילי.

  ,כשאתה משתמש בדמיון ויוצר

  בטוח נוצר...- את הקשר בליבך אתה על

  רכתי,שלום ולהתראות, קבלו ב

  היה פשוט כיף ומאוד יצירתי!

  ואני... עוד ממשיך ושואל,



  .הרבה שאלות על עם ישראל

  חופשה נעימה, ממני באהבה, –ולכם 

  .לשנה הקרובה –השאירו את השאלות 

  היה פשוט מדהים,

  הייתם נפלאים

  הלוואי שבשנה הבאה,

  כך נעים!- כלב שויהיה 

  

  שנה תמימה, –חבורת מסע 

  יחד חווינו עוצמה מדהימה

  יחד טעמנו מחול ומקודש,

  צעדנו, קיפצנו מחודש לחודש;

  -  לכסלו ןמתשרי לחשוו

  נו עם כל הלב,ינהנ

  מטבת לשבט לאדר,

  במסע אדיר נהדר!

  ,סיווןמניסן לאייר ל

  עם ידע חדש כמובן.

  בחום וביובש, –בתמוז ובאב 

  ד את החופש.נבלה בנפר

  ובחודש אלול

  ,שוב יתחיל המסלול

  ,כי כששומעים קול שופר שעלה



  מתחילים שוב מסע מתחילה.



  הכנה ואביזרים:

, לוח שנה, שבעת בעלי חייםתקיעת שופר, סוכה, הדלקת נרות חנוכה, איורים:  .1

המינים, ירח, כד שמן זית, גשם, יום הולדת, שבת, רות, הבאת הביכורים, ל"ג 

גילת אסתר, ונשמרתם לנפשותיכם, חלות, מפת ארץ מגדה של פסח, בעומר, ה

  קור חולים.יישראל, הכותל, שמחת תורה, סופר סת"ם, ב

  אביזרים ליצירת שעון קיר לכל תלמיד .2

  

 

  26יחידה 

  פורים - המגילה  סיפורהחבורה מגלה את 

  

  מטרות

 ה, הבנת המסר והערכים הטמונים בו;המגיל סיפורהכרת  .1

  תור פרטים בתוך מגילת אסתר;יא .2

  יך העברי של חג הפורים בלוח השנה;מציאת התאר .3

 הכרת המושג "שנה מעוברת". .4

  

  דקות) 10( פורים באדר  –פתיחה 

  שיר החבורה

המגילה  סיפורשונים הקשורים ל איוריםסלסלה ובה  ה ובידהכיתל כנסיהמורה ת

  בין ילדי הכיתה. איוריםאת ה ותחלק )1(אביזר מס' 

  האלו? איוריםכל ה םשאול: מה זה? מה

  האלה? איוריםלמה אתם חושבים שהבאתי את ה: המורה

  רב?קהאם מרגישים ברחוב שפורים מת

ם יזכירו קפצונים או נפצים, יש התלמידי אם .'ווכדתחפושות דוכני איך מרגישים? 

  סור החמור להשתמש בהם.יבדבר, והאשצורך לדבר על הסכנה 



  פורים?הדמות לוח: באיזה תאריך חל חג 

  את הלוח: באיזה חודש אנחנו? אדר. פתחו

בשנה מעוברת יבחינו רק בשנה מעוברת: התלמידים ילמדו  הבאאת הקטע (

מהו החודש  ורה תשאל את התלמידיםה. המי חודשי אדר בלוח השנבשנֵ  םהתלמידי

שאחד המאפיינים את הלוח  יצוייןשבו חל פורים ותפתח דיון בנושא. לסיכום, 

חודש אדר, לאדר  שנים ישנה שנה שבה יש פעמיים 3-4- להעברי הוא שאחת 

  ).חג פורים חל באדר ב', ואדר ב' –הראשון, קוראים אדר א', ולאדר השני 

  בט"ו באדר. –ן פורים שבאדר, ושו באיזה תאריך חל פורים? י"ד

גם בירושלים , ולאחר כולםמהו שושן פורים? בשושן הבירה חגגו את פורים יום 

  שושן פורים.הבירה חוגגים את 

המציינות את חג הפורים ואת קחו מחוברת הנספחים את המדבקות התלמידים י

  דביקו בלוח השנה במקום המתאים.פורים וישושן 

  

  דקות) 65( 1הפעלה מס' 

 ., לקוחים מתוך משהו השייך לפוריםרהשיעולקנו בתחילת ים שחאיוריההמורה: 

  ממה? מגילת אסתר.

המלך אחשורוש רצה להודיע הודעה חשובה לעמו. מה הוא במגילת אסתר כתוב ש

היה עושה אילו הוא היה בימינו? מה עושה ראש הממשלה, כאשר הוא רוצה להודיע 

  שומעים אותו. וכולם ,תקשורתבמשהו? מופיע 

  .? לאלהודיע בדרך זו להאם אחשורוש יכו

  .בזמנו לא היו קיימים שאנחנו מכירים היום, מדוע? כל אמצעי התקשורת

כיצד הודיע המלך הודעות? היו  היו אמצעי תקשורת אחרים. בתקופה ההיאאמנם, 

, והיו מודיעים עוברים ממקום למקום עם מכתבים מן המלךלו רצים, אנשים שהיו 

  את דבר המלך.

  בל את דמות ה"רץ"?יק תלמידיםמי מה

  תפקידו של ה"רץ" בימי קדם? העברת ידיעות והודעות ממקום למקום.היה מה 



מודעות ברחוב, טלפון,  –מה ממלא את מקום ה"רץ" בימינו? תקשורת המונים 

  רדיו, דואר. פקס, מחשב,

 שי של המלך.ץ הראהיה הרשקבל את ה"רץ". הוא י המורה תזמין את התלמיד

חלק אותם בין והוא י, )3-9(אביזרים אגרות –מספר מכתבים  ישלח דרכוהמלך 

פר י מסלפ ,2-3התלמידים לקבוצות של  (המורה תחלק את תלמידי הכיתה

  .התלמידים בכיתה)

מדבקות סמל  ,כל ילד מדביק לעצמו, על החולצה  –הופכת ל"רצים"  כיתהכל ה

  "רץ" מחוברת הנספחים.

פור בין יה"רצים" וס על ידיגרות יקריאת הא על ידיהמגילה יעשה  יפורס(הערה: 

את הקטעים והאביזרים תולים על  במגילת אסתר.חיפוש פסוקים תוך , הקטעים

   ).שהשימוהלוח לאחר 

  )2(אביזר מס'  חלוקת מגילות אסתר

השני  רבשיעו ןהמורה תאסוף את המגילות  כי יש צורך להשתמש בה רהשיעובסוף (

  )פורים. של

  

  .)3 (אביזר מס' 1גרת מס' יא צים ישנהלמי מהרהמורה תברר 

  יקריאו את האיגרת שברשותם.הרצים 

  ?תעל מה מדברת האיגר

  גרת הזאת?יהמתאימים לדעתם לא איוריםלמי מהתלמידים יש 

  ארמון, יין, אחשורוש, משתה.המתאימים:  איוריםה

 איורבידו ומשפט המכיל את הש איורצריך לומר את שם ה איורשמרים  תלמידכל 

 -  אחשורוש עשה משתה בארמון. יין .המלך-: ארמוןהעם הקשר למגילה. לדוגמ

  במשתה אחשורוש שתו הרבה יין.

פתחו את המגילה בפרק הראשון בפסוק  .מגילת אסתר היא חלק מהתנ"ך אביאל:

כמה ימים ארך המשתה? שבעה  שמתחיל במילים: "ובמלואות הימים האלה..."

  ם.ימי



למלכותו, הוא עשה משתה  שלוש שניםרגל מלואת המורה: אחשורוש עשה משתה ל

כרפס  ,רהארמון קושט בשטיחים ומצעים יקרי ערך, חּו ימים. המפואר, שארך שבע

קש המלך מושתי המלכה שתבוא יהמשתה, ב . בזמןותכלת, מיטות מזהב וכסף

  ה.אות שיענהוה לצי ואז המלך  הסירבלפניו, המלכה 

  המשתה הצטער המלך על מות ושתי והחליט לחפש מלכה חדשה. לאחר

  

  ).4 (אביזר מס' 2מס'  איגרת נהלמי מהרצים ישהמורה תברר 

  .הרצים יקריאו את האיגרת שברשותם

  ?תעל מה מדברת האיגרתעלה השאלה: 

 :התשובה נמצאת בפסוק ב'תוב במגילה? פתחו בפרק ב' ומצאו. אביאל: היכן זה כ

  יבקשו למלך..." ,המלך ומשרתיו"ויאמרו נערי 

  למלך? משרתיו. הציע את הרעיון לחפש מלכה מי

  האם אתם יודעים מי נבחרה להיות המלכה?

המורה  ,לאחר שהתלמידים ישמיעו את תשובותיהם המבוססות על ידע קודם

של אסתר  למלכה. דודּה רבים נבחרה אסתר בת אביחיל םחיפושיתספר: לאחר 

יא שייכת, לאיזה עם ה ודי. אבל אסתר לא גילתה לאף אחדה מרדכי היההמלכה הי

  בקולו. שמעהוהיא  כי מרדכי ציוה עליה שלא תגלה,

  

  )5 (אביזר מס' 3מס'  איגרתל התלמידים יפנו

  הרצים יקריאו את האיגרת שברשותם.

  על מה מדברת האיגרת?

  .שרים ועבדים מי מוזמן למשתה? :פתחו בפרק ב' פסוק י"ח וגלו לי: אביאל

  אילו אביזרים מתאימים לאיגרת הזאת? מלך, מלכה, משתה.

  .משפט בהקשר למגילה כנ"ליציע ו איוריאמר מהו הברשותו  איורשהכל תלמיד 



גיע לחצר הארמון, כדי לדעת מה היום יום הוא  זב את אסתר.המורה: מרדכי לא ע

חשבו שלום אסתר. העבדים בארמון התרגלו לראותו והיו מדברים לידו הכל, הם 

הוא . השופטים שהיו בארץ ישראל אחד יהניהם אדם פשוט, אבל מרדכי השעומד לפ

  שפות. שבעים הוא ידע  , ובגלל זההסנהדריןמ חלק היה

שישב  ,מרדכי את המלך.סריסים של המלך אחשורוש תכננו להרעיל שני  ,יום אחד

ידועה. למרות שהם דברו בשפה בלתי  שמע את התכנון והבין אותו, ,בחצר המלך

ונמצא נכון, והמלך בחצר המלך על המזימה. הדבר נבדק מרדכי מיד הודיע 

הוצאו להורג. והדבר נכתב בספר  ,בגתן ותרש ,שני שומרי הסף. אחשורוש ניצל

  של המלך. תכרונוהז

בגתן ותרש, מרדכי. על  שסיפרנו כעת? סיפורהמתאים ל איורלמי יש המורה תברר: 

   בר משפט.ולח איורלציין מהו ההרצים 

  

  ).6(אביזר מס' 4איגרת מס'  נהלמי מהרצים ישהמורה תברר 

  על מה מספרת האיגרת? תעלה השאלה:לאחר קריאת האיגרת 

 - אביאל: מי הראשון שימצא את המילים הראשונות שכתובות בפרק ג' פסוק י"ג?

  "ונשלוח ספרים ביד הרצים"... 

  .מלךאל כל מדינות הגרות? יאביאל: אל מי שלחו את הא

  .אדר מוזכר באיגרת?חודש איזה 

  איזה תאריך באדר? שלושה עשר.

  .כמה זה בגימטריה? י"ג

מות הלוח שואלת זה רמז ללוח (אם ד .בלוח השנה איפה נחפש אותו?דמות הלוח: 

  השנה.)

  י"ג באדר בצבע.את  יצבעוו לוח השנההתלמידים יפתחו את 

  מתאימים לאיגרת? שק, המן. איורים אילו

רב יה שר חשוב בחצר המלך ודרש מכולם להשתחוות לו, ומרדכי סהמן הי

להשתחוות כי הוא יהודי, וליהודי אסור להשתחוות לבן אדם. המן כעס מאד, 



העם היהודי. הוא ביקש  והחליט להשמיד לא רק את מרדכי היהודי אלא את כל

  . המלך הסכים. המן החליט להפיל פורו זאת מהמלך,

  גורל, הגרלה. –מה פרוש המילה פור?  המילה פור על הלוח:המורה תרשום את 

  פורים. שם החג נקרא על שם ההגרלה. –מילה מזכירה את המילה פור?  איזו

  באיזה תאריך נפל הפור להוצאה להורג? י"ג באדר.

תאריך הגזירה והשלמת  -  בחוברת העבודה 2משימה מס' התלמידים יבצעו את 

  מילים הקשורות בה.

  

אסתר שתבקש מהמלך לבטל פנה לו מע את מה שקרה, הוא לבש שק ואפרשמרדכי 

רשות אין  הקובע כי למלך, כי היה כלל בפרס סלהיכנאסתר פחדה  את הגזירה.

קשה ממרדכי יללא הזמנה. אסתר ב מלךה לא סהיכנ, למלכהלא לאפילו איש, ל

יים נתכנס למלך. מרדכי אסף ביי, ואז היא תיחד עם כל היהודים עליה שיתפלל

קשו שהגזירה הקשה של השמדת עם יילדים קטנים והם התפללו יחד וב רבהה

  .ישראל תתבטל

ושיט לה גשה אסתר אל המלך, והמלך הילאחר שלושה ימים של צום ותפילה, נ

 ססימן שמותר לה להיכנכ ? למי יש אביזר מתאים? שרביט זהב,את... מי יודע מה

  ולדבר עם המלך.

  משתה עם המן.זמינה את המלך לאסתר ה

  

  .)7 (אביזר מס' 5איגרת מס'  נהלמי מהרצים ישהמורה תברר 

  קריאת האיגרת.תתבצע 

מה קרה, מה פתאום מרכיבים את מרדכי על הסוס של המלך? בלילה נדדה שנתו של 

 תהזיכרונולפניו את ספר  שיקריאוביקש  הוא .םלהירדהיה  ליכוהמלך, והוא לא 

תם. משרצו להרוג את המלך ומרדכי ביטל את מזי ושם נמצא כתוב על בגתן ותרש

? המשרתים אמרו: לא יאיזה שכר קיבל מרדכי על כך שהציל אות המלך שאל:

  ה עמו דבר, הוא לא קיבל כלום.נעׂשָ 



הוא שאל, מי נמצא בחצר המלך בשעה כה  צעדים בחצר.המלך פתאום שמע 

ת מרדכי על עץ מהמלך לתלות ארשות מוקדמת בבוקר, והנה זה המן שבא לבקש 

 המן, מה נעשה לאיש שהמלך חפץ ביקרו :ן את המן ושאל אותויגבוה. המלך הזמ

? המן היה בטוח שהמלך מתכון אליו, ולכן הציע לקחת בגדי מלוכה (=רוצה בטובתו)

ולהלביש לאיש, על ראשו לשים כתר, לקחת סוס שרכב עליו המלך, להרכיב אותו 

לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אחשורוש ציוה ברחובות העיר ולהודיע: ככה יעשה 

מרדכי היהודי, ולהודיע ברחובות: "ככה את להלביש  ,עליו לקחת את הלבוש והסוס

  יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו".

  פרק ו' פסוק י"א.בבואו נמצא היכן הפסוק מופיע במגילה. פתחו  ,אביאל: ילדים

י "ככה יעשה לאיש אשר העממ אם התלמידים מכירים את השיר תבדוקהמורה 

  לשיר אותו עם התלמידים., ניתן אם כן. המלך חפץ ביקרו"

  .תהזיכרונומתאימים לנו כאן? מרדכי, סוס, ספר  איוריםאילו 

  .בור משפטיוח יוראור האית :הפעילות כנ"ל

מבוך מארמון המלך אל ביתו של  - בחוברת העבודה 3משימה מס' התלמידים יפנו ל

  מרדכי.

פרה למלך שהמן רוצה להשמיד יהיא ס סתר נפגשה עם המלך והמן.אחר מכן אל

היא מגלה למלך שגם היא יהודיה, ומבקשת מהמלך כעת ולהרוג את כל היהודים, ו

  לבטל את הגזרה. המלך כעס מאד על המן, והחליט לתלות אותו על העץ.

, אי איגרת שנכתבה ונחתמה ע"י המלך נה בעיה:יש אולם, בקשר לגזרת המלך

   שר לבטל. לכן שלח המלך אגרות אחרות.אפ

  )8(אביזר מס' 6איגרת מס'  נהלמי מהרצים ישהמורה תברר 

  למי מופנית האיגרת?תעלה השאלה:  קריאת האיגרתלאחר 

היכן נמצא הפסוק. פתחו פרק ח'  ,ומה אני רוצה לדעת? כמובן ,אביאל: נו ילדים

  פסוק י"ג.

  להתגונן.היה מותר יליהודים יקרה בי"ג באדר?  מה

המורה: בי"ג באדר, פחדו התושבים לתקוף את היהודים כי ראו שהמלך אוהב את 

  מרדכי, ולכן לא הרגו ביהודים.



  . משלהם ואז הוציאו מרדכי היהודי ואסתר המלכה איגרת

  )9(אביזר מס'  איגרת הפורים? – 7איגרת מס'  נהלמי מהרצים ישהמורה תברר 

  למי מופנית האיגרת?לאחר קריאת האיגרת תעלה השאלה: 

  .פרק ט' פסוקים כ' כ"אבהיכן מוזכרת?  ,והאיגרת הזאת אביאל:

  י"ד וט"ו בחודש אדר. באילו תאריכים יחוגו את חג הפורים?

  .לזכר הנס לזכר מה חוגגים את חג הפורים?

, בעיניכם במגילה ןמענייהכי  עהאירואת כתבו  – 4משימה מס' התלמידים יפנו ל

   והסבירו מדוע. ,ומרשימה הדמות הכי אהובהרו ותארו את ספ והסבירו מדוע.

יתה גזרה קשה על עם ילאחר סיום העבודה בחוברת המורה תסכם: למדנו היום שה

הגזרה התבטלה ועם ישראל  יסים על ידי מרדכי ואסתר.וה' עשה נ ,ישראל כולו

  ניצל. לזכר הנס אנו חוגגים את חג הפורים.

  

  ף את המגילות.לזכור לאסויש עור יבסוף הש

  

  דקות)15( יצירה – 2הפעלה מס' 

  הכנת רעשן

  

  הכנה ואביזרים:

  איורים (במידה ולמורה ישנה אפשרות, עדיף שתביא אביזרים):  .1

שק/ משלוח מנות / יין / כתר / סוס / המן / אחשורוש / מלכה / שרביט / ארמון / 

/  תזיכרונוה / ספר בגתן ותרש / מגילה / מרדכי / רץ (כרוז) עם איגרת ביד / משת

  ארמון עם גינה.

   לכל תלמיד . מגילת אסתר2

  1מס' ִאֶּגֶרת .3



ת ינַ ן ַהִּביָרה! ְּבעֹוד ֹחֶדׁש ֵיָעֵר ִמְׁשֶּתה ָּגדֹול, ַּבֲחַצר גִ ׁשַ ַהְקִׁשיבּו ַהְקִׁשיבּו ּתֹוָׁשֵבי ׁשּו

. ֻמְזָמִנים ָּכל ָהָעם ַהִּנְמָצִאים ּבְ ִּביתַ  צריכה  (איגרת זוִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן.  ןׁשָ ׁשּון ַהֶּמֶל

  בחותמת המלך).בסופה להיות חתומה 

 2מס' ִאֶּגֶרת  .4

ת ֹּתַאר. פַ ַהְקִׁשיבּו ַהְקִׁשיבּו ָהָעם ַהּיֹוֵׁשב ְּבַמְמֶלֶכת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש! ַהֶּמֶל ְמַחֵּפׂש ַמְלָּכה יְ 

 ּהיָר בִ עֲ הַ ֹוִדיַע ִלְפִקיֵדי ַהֶּמֶל ַעל ְמַנת לְ ָּכל ִמי ֶׁשַּמִּכיר ַנֲעָרה ָּכֹזאת ִמְתַּבֵּקׁש ְלה

  . (חתומה בחותמת המלך)ַהִּביָרה ןׁשַ ׁשּולְ 

 3מס' ִאֶּגֶרת  .5

  י ַהֶּמֶל ַוֲעָבָדיו!ֵר ַהְקִׁשיבּו ַהְקִׁשיבּו ׂשָ 

. ֻּכְּלֶכם ֻמְזָמִניםִמְׁשֶּתה ֶאְסֵּתר.  –ִלְכבֹוד ַהְכָּתַרת ֶאְסֵּתר ְלַמְלָּכה, ֵיָעֵר ִמְׁשֶּתה ָּגדֹול 

  (חתומה בחותמת המלך)

 4מס' ִאֶּגֶרת  .6

  ַהְקִׁשיבּו ַהְקִׁשיבּו ָּכל ָהָעם ַהּיֹוֵׁשב ְּבַמְמֶלֶכת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש!

ָהָעם ַהְּיהּוִדי, ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּים ֶאת ֻחֵּקי ַהְּמִדיָנה, ָלֵכן ַהֶּמֶל ֶהְחִליט  –ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד 

  . (חתומה בחותמת המלך)י"ג ְּבֹחֶדׁש ֲאָדר. ֲעֵליֶכם ְלִהְתּכֹוֵנן ַלּיֹום ַהֶּזהּבְ  םידָ ִמ ְׁש הַ לְ 

 5מס' ִאֶּגֶרת  .7

  ן ַהִּביָרה!ׁשַ ַהְקִׁשיבּו ַהְקִׁשיבּו ּתֹוָׁשֵבי ׁשּו

, ִּכי  ֲעֵליֶכם ָלֵצאת ִמָּיד ָלְרחֹובֹות, ַלֲחזֹות ְּבָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי ָהרֹוֵכב ַעל סּוס ַהֶּמֶל

  .רוֹ ָק יַהֶּמֶל ָחֵפץ ּבִ 

 6מס' ִאֶּגֶרת . 8

  ַהְקִׁשיבּו ַהְקִׁשיבּו ָּכל ָהַעִּמים ַהּיֹוְׁשִבים ְּבַמְמֶלֶכת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש!

, ְּביֹום י"ג ַּבֲאָדר ֻמָּתר ִיְהֶיה ַלְּיהּוִדים ְלִהְתּגֹוֵנן ְוַלֲעֹמד ַעל ַנְפָׁשם,  ְלִפי ַצו ַהֶּמֶל

  . (חתומה בחותמת המלך)ִּיְרֶצה ַלֲהֹרג אֹוָתםִמְּפֵני ִמי ׁשֶ 

 איגרת הפורים – 7מס' ִאֶּגֶרת . 9

  ַהְקִׁשיבּו ַהְקִׁשיבּו ָּכל ַהְּיהּוִדים!



ִלְכבֹוד ַהֵּנס ַהָּגדֹול ֶׁשָּקָרה ָלנּו, ָאנּו ַמְכִריִזים ַּבֹּזאת ַעל ָּכ ֶׁשְּבַתֲאִרי י"ד ְוט"ו 

  ּפּוִרים ְלעֹוָלם.ַּבֲאָדר ַנְחֹּגג ֶאת ַחג הַ 

 .רעשן . אביזרים ליצירת10

  

  

  מסע פורימי - 27יחידה 

  מטרות

  ם לחג הפורים לפי המסורת היהודית;הכרת המנהגים הקשורי. 1

  עמידה על המסירות שגילו היהודים בשמירתם על מנהגי החג.. 2

  

  דקות) 15( פוריםוקדים במ הארבע –פתיחה 

  שיר החבורה

לתלמידים  המורה תפנהלאחר מכן על התחפושות שלהם.  ושוחחחברי החבורה י

 בים בחג, מה הם נוהגים לעשות בחג, וכו'.מה הם אוה שאלות: למה הם התחפשו,ב

נערוך עם בני החבורה מסע למנהגים של חג הפורים. לצורך זה  ביחידה זוויובהר: 

  .קבוצות תתחלק הכתה לארבע 

, מצוות פורים לים של ארבעזאפ ארבעה יםהכולל – 2-ו 1אביזרים המורה תחלק 

ההוראה  . כל קבוצה תקבל פזל אחד.ם מרכיבים את הפאזלוגליונות בסיס עליה

  .פזל, ולא לגלות מה רשום בולחבר את ה –תה ילכ

דף המתאים  יקבל ממנהו יגש נציג מכל קבוצה למורה,י ,השלמת הפאזללאחר 

על התלמידים להכניס את הדף לבלון, לנפח  .)4, 3(אביזרים ל וכן בלון זאלנושא הפ

  למורה.את הבלון, לקשור ולתת 

  

  דקות) 10( קריאת מגילה – 1הפעלה מס' 



 –(בעזרת סיכה או עפרון מחודד)  –לפוצץ את הבלון יוזמן אחד התלמידים 

אותו  , תגישל המתאיםזאלה הפר שאהקבוצה  .את מה שהיה בבלון ולהקריא

מתקיים לפי השאלות  וקדל כל מע הלוח. (הדיון , והיא תתלה אותו עללמורה

  ).שבדף

אם המורה הביאה . שהמורה תביא איתה מגילת אסתר כתובה על קלף רצוי מאד

   :תשאלולתלמידים,  אותהתראה  היא –מגילה 

  .קלף קוראים לחומר שעליו כתובה המגילה?איך 

  במה כותבים על הקלף? בקולמוס ובדיו.

היא תספר שבבית הכנסת קוראים במגילה  –ביאה מגילה הבמידה והמורה לא 

הוא  בו כותבים את המגילהשף, כמו של ספר תורה, וגם הכתב מיוחדת עשויה מקל

  כמו של ספר תורה.

  המגילה? ם על קריאת ידוע לכמה ? את המגילה המורה תברר: מדוע  קוראים

  פורים.בבוקר ומתי קוראים במגילה? בליל פורים 

  כולם.מוזמנים  מגילההקריאת למגילה? הקריאת מוזמן לשמוע את מי 

פתחו את מגילת  ותבקש: )5לכל התלמידים (אביזר מס'  ותהמורה תחלק מגיל

   לפני קריאת המגילה.שמצאו את הברכות ר אסת

מהו  חפשו בסוף המגילה –בסוף קריאת המגילה שרים שיר שכולנו מכירים המורה: 

  .תשיר בעזרתה של המורה הכיתה – "שושנת יעקב" השיר. השיר הוא

השלמת משפטים הקשורים  – עבודהבחוברת ה 1משימה מס' התלמידים יפנו ל

  לקריאת מגילה.

  

  דקות) 10( משלוח מנות – 2הפעלה מס' 

הקבוצה  .ממנו מה שיצאיקרא  ת הבלון. הואשיפוצץ אנוסף תלמיד יוזמן 

  .תדביק אותו על הלוח זל המתאיםאהפ שברשותה

התלמידים אם פתחו במגילה בעמ' ____ ( .משלוח מנות מוזכר במגילת אסתר

בהתאם למגילות המצויות  ודעממספר י להזכיר אמצוא פרק ופסוק כדל יתקשו



היכן כתוב על משלוח מנות? מה  ,מצאו. ) הפסוק נמצא בפרק ט' פסוק י"ט.בידם

  כתוב בדיוק? "ומשלוח מנות איש לרעהו".

 ,על מנת להמחיש מהן מנותראוי לאכילה. האכל לדבר מ "מנותבמילה "הכוונה 

כף רק אם הדבר מתאים מחאו ים יתלמידהו ,שונים צריםמו שמות של צייןהמורה ת

פרון, ופל, מיץ תפוזים, נעלים, לחם, ענבים, תפוח יע :וצריםלמשלוח מנות. המ

  ועוד. ,שאינו מבושלאדמה 

  מצרכי מזון הראויים לאכילה. שנילפחות  שולחים?כמה מנות 

  .2ם זה רביומיעוט  – " ברביםמנות"איך לומדים זאת מהמגילה? מכך שכתוב 

זהו רק המינימום, אך  לאדם אחד. – "איש לרעהו" –?  שולחיםלכמה אנשים 

  .יותר מאדם אחדלי מנות ותשלשלוח יותר מניתן כמובן שו

  שאלות הקשורות למשלוח מנות. - בחוברת עבודה  2משימה מס' התלמידים יפנו ל

שרחשו את החשיבות  , הממחיששנה 300-רע לפני כיפור שאיאספר לכם סהמורה: 

  .)1 (נספח מס' היהודים לקיום משלוח מנות גם בשעת מצוקה

  

  דקות) 10( מתנות לאביונים – 3הפעלה מס' 

  .את מה שהיה בו יקראופוצץ את הבלון, שי נוסףתלמיד כעת יוזמן 

  פסוק כ"ב).פרק ט' וב על מתנות לאביונים, עמ' _____ (במגילה היכן כתחפשו 

  ."ומתנות לאביונים"מה כתוב? 

  מה זה אביון? איש עני.

  מטבעות. שנימה נותנים לאביון? כסף, תרומה. לכל עני צריך לתת לפחות 

. צריך 2 - עוט רבים ימו, ברבים "אביונים"תוב כ? בפורים לתת ישלכמה אביונים 

  אביונים. שנילתת לפחות ל

ישמיעו תשובות  מתנות לאביונים? התלמידיםדוע לדעתכם מתאים בפורים לתת מ

את אלה צריך לזכור  ,וקא ביום של שמחה, כאשר כולם חוגגיםו: דויסוכם .שונות

  ולדאוג להם, כדי שגם הם יוכלו לשמוח עם כולם.שאין להם 



השלמה הקשורה למתנות  –בחוברת העבודה  3משימה מס' התלמידים יפנו ל

  לאביונים.

  

  דקות) 10( משתה ושמחה – 4הפעלה מס' 

לה ר שאהקבוצה . את הכתוב בו יקראובלון שיפוצץ את הנוסף תלמיד יוזמן 

  על הלוח.אותה תתלה  -התמונה 

ועשה אותו " .בהקשר לכךפרק ט' פסוק י"ז) מה כתוב מצאו במגילה בעמ' ______ (

  ."יום משתה ושמחה

  מה זה משתה ושמחה? סעודה, ארוחה חגיגית שבה שותים גם יין.

  .מוזמנים לסעוד ולחגוג כולם מוזמן לסעודה?מי 

  במגילה.ועליהם מסופר זכר מה עושים "משתה"? לזכר הניסים שנעשו ל

  השלמה בקשר למשתה. –בחוברת העבודה  4משימה מס' התלמידים יפנו ל

  

  דקות) 15( פוריםמנהגי כום יס – 5הפעלה מס' 

ניתן להניח את כל  ,פוריםשחוו התלמידים ב תחוויות אישיו אודותאחרי שיחה 

  רש אותן.התמונות על גבי הלוח ולפ

  

  ?ןמה המשותף לכול –תמונות  ארבעיש לפנינו על הלוח 

  .)6(אביזר מס'  פורים נהגימ כרזה:תליית 

  

  .בחוברת העבודה 5משימה מס' התלמידים יפנו ל

  

  דקות) 5( מנהגי החג – 6הפעלה מס' 

  ?ןמה .פעולות שאנחנו עושים בחגעוד  ןישנ



 נוספים מנהגים ןמתחפשים, אוכלים אוזני המן, מרעישים ברעשן. יש עדות שיש לה

  מיוחדים לחג.ה

  פתרון חידות. –בחוברת עבודה  6משימה מס' התלמידים יפנו ל

  

  דקות) 15( יצירה – 7הפעלה מס' 

. התלמידים יגזרו את השבלונה מחוברת הנספחים, למשלוח מנות אריזההכנת 

  ת וישחילו סרט לקשירת האריזה.יקפלו על פי ההוראו

  

  הכנה ואביזרים:

  ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה , ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים,ִמְקָרא ְמִגָּלה , ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות :פזלים 4 .1

בסיסים לפאזל (הכנה לפני השיעור: המורה תגזור את חלקי הפאזל ותדביק  4 .2

מה על פי עליהם חתיכות סקוצ' וכן על הבסיסים של הפאזלים, בהתא

 הסימונים)

 .ם שוניםבלונים בצבעי 4 .3

 :כרטיסים .4

  ..."ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו"

  ַמִהי ָמָנה?  .א

  ַּכָּמה ָמנֹות?  .ב

 ְלַכָּמה ֲאָנִׁשים?  .ג

  

  "ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים"

  ִמי ֶזה ֶאְביֹון?א. 

  ַּכָּמה ַמָּתנֹות?ב. 

  ְלַכָּמה ֶאְביֹוִנים?ג. 

  

  "ִמְקָרא ְמִגָּלה"



  ִמָּמה ֲעׂשּוָיה ַהְּמִגָּלה ֶׁשִּמֶּמָּנה קֹוְרִאים?  .א

 ָמַתי קֹוְרִאים ֶאת ַהְּמִגָּלה?  .ב

  

  "ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה" –כחול 

  ָמַתי אֹוְכִלים ְסֻעַּדת ּפּוִרים?א. 

  ִמי ִמְׁשַּתֵּתף?ב. 

  ְלֵזֶכר ָמה עֹוִׂשים "ִמְׁשֶּתה"?ג. 

 (משיעור קודם) לכל תלמידמגילת אסתר  .5

 פורים נהגימ :כרזה .6

 סרט מתנות להשחלה באריזה למשלוח מנות .7

  

  נספחים

  סיפור - 1מס'  נספח

זכרו  איון היה מפקד משטרה בעיירה קטנה ברוסיה. אולם, כל יהודי העיירה לא

  תו "זרש".את שמו כלל. כולם קראו לו "המן" ולאש

  היהודים למפקד העיירה ולאשתו בשמות כאלו? למה לדעתכם קראו עצירה:

  הקשיבו לסיפור: –את שמותיהם של בני הזוג  : ואם תשאלו מדוע שינושךהמ

הזדמנות כדי להרע ולהציק ליהודים. הם, מצידם, השתדלו שלא  המפקד ניצל כל

להיתקל במפקד הרשע. כאשר הוא היה מסתובב ברחובות, כולם היו לוחשים זה 

נזיפה חמורה  לזה: "המן מגיע". ואכן, הוא היה מעניק לאחד קנס גבוה, לשני

תה נכנסת לחנויות י: היא הימגונה מלקות. גם אשתו עשתה לה מנהג –ולשלישי 

  היהודים, ממלאת את סלה מכל הבא ליד, והולכת משם מבלי לשלם פרוטה.

על היהודים גבר כאשר הגיע חג הפורים. הוא לא היה מסוגל לראות  כעסו של המן

ידיהם "משלוח מנות" (= מאכלים ושת ובפכיצד הם שמחים, יוצאים לרחוב עם תח

  טעימים ששולחים איש לרעהו בפורים).



"אני חייב לבטל להם את שמחת החג, למחוק להם את החיוך מן הפנים!" החליט 

  המן.

  ה "המן"?מה לדעתכם יעש עצירה:

רגנו יההורים אערב פורים. היהודים היו עסוקים בהכנות לקראת החג.  המשך:

סלסלאות נאות מלאות במאכלים טעימים לחלק לידידים תחפושות, והכינו לילדים 

בקניות אחרונות לקראת החג. סייעו ולקרובים. ילדים הכינו מסכות ורעשנים, ו

והנה, קרה משהו שהפר את השמחה: על לוח המודעות נתלה צו חתום בידי אותו 

המן, ובו היה כתוב: "המשטרה אוסרת על היהודים לחלק משלוחי מנות בחג 

. הדבר גורם לרעש ולהפרעה של הסדר ברחובות. כל מי שיפר את הצו ייענש הפורים

  קשות."

ואכן, למחרת הסתובבו שוטרים ברחובות העיירה כדי לתפוס את מי שיעז להפר את 

  הצו.

  מה לדעתכם יעשו היהודים? האם יוותרו על מצוות החג או שיסתכנו? עצירה:

נקיים את מנהגי החג? כולם פחדו היהודים היו עצובים. מה יהיה? כיצד  המשך:

להיתפס על ידי השוטרים ולכן נשארו בביתם. אולם, שני יהודים הסתכנו בכל זאת, 

יד, לקחו מידיהם יתו של הרב. השוטרים תפסו אותם מוהלכו עם משלוח מנות לב

את המטעמים והשליכו אותם לבית הכלא. את הסלים שהחרימו מהיהודים הביאו 

הזמין את כל השוטרים לשבת איתו ביחד ולאכול ממטעמי למפקד הרשע. והוא 

  היהודים.

"חה חה חה!" צהלו השוטרים "איזה חג נחמד הוא פורים, המאכלים ממש 

  מצויינים..."

השלמת סוף  -העבודה בחוברת 3ו את משימה מס' התלמידים ימלא עצירה:

  פור.ילס

בסערה ו"זרש",  כשלפתע נפתחה הדלת ,בביתו של הרב הסבו לסעודת החג המשך:

  אשתו של השוטר הרשע נכנסה, והיא צועקת ומתחננת.

 ,היה מאוחר מדיי"הרב, הצילו, רק אתה תוכל לעזור לאיון המסכן... מהר, לפני ש

  אנא!"

  "מה קרה?" שאל הרב.



"הוא אכל מהמטעמים של משלוחי המנות שתפסו השוטרים, ונתקעה לו עצם 

  רחם עלינו!" בגרון. הוא בקושי נושם... כבוד הרב,

  "אני מבין, החרמתם את משלוחי המנות ואכלתם אותם. אתם לא מתביישים?!"

  "כן, סלח לנו, אני באמת מצטערת".

"אם את רוצה שבעלך יינצל, עליכם להבטיח שמהיום תשנו את היחס שלכם 

  ליהודים, ותפסיקו להציק להם! את ההבטחה אני רוצה לשמוע מבעלך!"

ד, והוא, בשארית כוחותיו, הבטיח שייטיב את יחסו הרב הלך לביתו של המפק

  השתחררה! –ליהודים. ואז קרה דבר מפליא: העצם שנתקעה בגרונו 

מאותו היום, הפך המפקד לאיש אחר. הוא התייחס בכבוד ליהודים והפסיק להצר 

  וליהודים היה רווח והצלה. , להם

  את חייהם בעיירה. "הפורים המיוחד שלנו", כך הם קראו לאותו חג נפלא ששינה

  

  דיון: יתקייםבתום הסיפור 

  יהודים ושלחו משלוח מנות?הלמה הסתכנו בכל זאת  -

 ')ו(דבקות בעקרונות, גאווה לאומית וכד ?הדבר על אופיים מוכיחמה  -

 רע ליהודי העיירה ברוסיה למאורעות חג הפורים?יבמה דומה המאורע שא -

  

  

 

  28יחידה 

   אפיית מצותממסע ל

  :מטרות

  ;משמעות אכילת המצה .1

  חמץ לשאינו חמץ;אוכל הבחנה בין  .2

 הכרת תהליך אפיית מצות יד; .3



 על המסורת היהודית בתנאים קשים. מרומי ששהזדהות עם טיפוח  .4

  

  דקות) 15( חמץ מהו? –פתיחה 

 ,ה. לאחר הסדנריימסלא  רהשיעו, לאפיית מצות חוץ בית ספריתבביה"ס מתקיימת סדנה אם (הערה: 

  ם המדבקות לביתם, שם יכינו אותו וישחקו.)יקבלו התלמידים את המשחק ע

  חבורת מסע: המתנהלת בקרבהמורה תביים שיחה קצרה 

  אביב: שמחה רבה שמחה רבה אביב הגיע פסח בא!

  אלמוג: אני כל כך מתרגשת שחג הפסח מתקרב...

  ר אפשר לשאול את כל השאלות. שאול: אני אוהב את חג הפסח כי בליל הסד

הם אוהבים בחג זה. כאשר יגיעו לנושא  ומה מידים מה הם יודעים לגבי חג הפסחהמורה תשאל את התל

לחם, פיתה, מצה מרובעת ומצה  – נראים ווב איור) 1ה על הלוח (אביזר מס' המורה תתל ,של המצות

  עגולה.

  

  ?איורמה אנחנו רואים ב

  ? לחם ופיתה.מסורתלפי ה בפסח לא אוכליםמה 

   איך קוראים לזה? חמץ.

  (החמיץ). –תפח ש ,מה זה חמץ? מאכל שעשוי מקמח ומים

  עוגות, איטריות, פיצה ועוד. אילו מאכלים לפי הגדרה זאת נקראים חמץ?

, שוקולד, חלב, בשר )יטיםוללא תוספת פירורי ביסקו(גלידה מאכלים לפי הגדרה זאת אינם חמץ? אילו 

   .'ווכד

  .בפסח? מצההמיוחד שאוכלים  לחםה מהו

  אשר נאפה במהירות, ולא הספיק לתפוח. ,עשוי מקמח ומיםהיא מאכל ה מצה

  נעשית ביד.ר שא –נעשית במכונה, ומצה עגולה ר שא – מצה מרובעת: עיקריים סוגי מצותשני יש 

  



  אילו מאכלים אינם נקראים חמץ?

משימה מס'  - לא חמץ) (חמץ/ י הקריטריון הנתוןהתלמידים ימיינו בחוברת העבודה את המאכלים על פ

1.  

  

  )דקות 25( ת מצות ידיאפי – 1הפעלה מס' 

ת להתפחת הבצק, שקי קמח, שולחנות לעשיית בצק, קערובמאפייה של לחם? יש לדעתכם ל: מה אביא

  תנורים, תבניות ועוד.

ולמצות  ,מכונותאפות במצות שנל מצות: האם ראיתם פעם מאפיית מצות? ישנם שני סוגים של מאפיות

  עבודת יד.שנאפות ב

 מרדדים, מכשירים לניקוב חורים וכדו'. ?אילו אביזרים יהיו במאפיית מצות של יד

נלמד כיצד ונסייר במאפייה של מצות,  אפיית מצות. היום ישנם עוד דברים מיוחדים אשר קיימים רק במ

  אופים מצות ביד!

  .סלול הנקרא "מאפיית מצות"מ המורה תזמין את התלמידים ליצור משחק

עד למצה המוכנה. המנצח הוא מי שסיים את המסלול ובידו מצה וים יצעדו מהכנת הקמח ִק חֲ ׂשַ הְמ 

  מוכנה.

  הכנת המשחק:

(בחוברת הנספחים ישנן  בהנחיית המורה אותו ןויכי ,מחוברת הנספחים משחקהלוח יגזור את כל תלמיד 

. במהלך הכנת המשחק יוקנו לתלמידים מושגים תואר להלן)מדבקות ללוח המשחק, שיודבקו על פי המ

  הקשורים לאפיית מצות.

בכלי. למים  םמניחים אותו: בערב שלפני אפיית המצות שואבים מים ממעין או מבאר, תסביר המורה

הם , עברה עליהם לינת לילה, ָיְׁשנּו ופירוש "ָלנּו"", מדוע קוראים להם כך? ַמִים ֶׁשָּלנּוהאלו קוראים "

  ם.ריהושארו כל הלילה בכד מכוסה, כדי שיהיו קרי

  לפני נקודת ההתחלה.  –לפני המסלול  מים שלנו תתבצע הדבקת המדבקה

ממתי שומרים את הקמח?  ם אל מחסן הקמח ולוקחים קמח שמור.בבוקר באים אל המאפיה, ניגשי

ר שאע? כי מים וקמח מדו מור עליהם שלא יבואו במגע עם מים.לש ישמהרגע שקוצרים את החיטים 



 אלעשויות מבצק ש להיות מצותעל הדקות הם מחמיצים, ומתחילים לתפוח. והרי  18שוהים יחד, כעבור 

  תפח ולא החמיץ.

  .6משבצת מס' ליד  קמחבקה של הדבקת מדתתבצע 

מערבבים את הקמח השמור עם המים שלנו. למצה לא  מגיעים לנקודת הלישה: ,לאחר שיש קמח ומים

רק קמח ומים. מכאן מתחילים להזדרז, כי עד סיום העבודה,  לא מלח.שום תבלין, אפילו  מוסיפים

  דקות. 18 נסה לתנור, אסור שיעברו יותר מההכ

  .דקות 18 :המורה תרשום על גבי הלוח

  .תהליך הלישההמתארת את  נקודת הלישה, את המדבקה – 12התלמידים ידביקו ליד משבצת מס' 

ד מה עושים בה? מרדדים את הבצק. הבצק צריך להיות מא מאד לנקודה הבאה.אנחנו רצים מהר  וכעת

. ושוב מהר מהר, הבצק עובר דוד הבצקיר – 18במשבצת מס'  מאד דק בסוף הרידוד. התלמידים ידביקו

  מדוע מחררים את הבצק? כדי שהוא לא יתפח. – וא מגיע לנקודה בה מחררים את הבצקמיד ליד, והנה ה

  .בניקוה את מדבקת 26ליד משבצת מס'  קוידביהתלמידים 

  . מניחים אותן על גבי מקל עץ ובעזרתו מכניסים לתנור.ההאפייהמצות מוכנות להכנסה לתנור כעת 

  ועליה מניחים את הבצק לאפיה. ,עשויה מאבןהתנור תחתית 

  .יהיאפההכנסה לאת מדבקה המתארת  30שבצת מס' מליד התלמידים מדביקים 

מן התנור בעזרת מרדה, ואורזים  הוא קצר מאד. את המצות מוציאים ההאפייזמן  נות.והנה המצות מוכ

  בקופסאות חדשות ונקיות. אותן

  .הוצאת המצה המוכנה המתארת אתאת המדבקה  34ליד משבצת מס'  ידביקוהתלמידים 

  נדביק בסוף המשחק את המדבקה בצורת המצה. ,לסיום הגענו לסוף המשחק.

  נאכל בליל הסדר.ו ,את המצות נשמור

  

  דקות) 25( – 2הפעלה מס' 

יית פור על אפינשמע סהיהודים בכל הדורות הקפידו לאכול מצות בפסח.  אתם אוהבים מצות? המורה:

על גם באותה תקופה אסרו תנגד לכל דת באשר היא. זה היה שלטון אשר ה מצות ברוסיה הקומוניסטית.

אסור היה ללמוד עברית, אסור היה להתפלל, היה אסור להחזיק  מן של יהדות:מהיהודים לקיים כל ס



מי שחשדו מי שעבר על החוקים האלו, או כל ספרי קודש. בוודאי שלא בבית ספרים הכתובים בעברית ו

  מאסר שהיה כרוך בעבודות פרך קשות. ל החוקים, נשלח למאסר קשה וממושך,בר עבו שע

  מצות לכבוד פסח. בין שאר הדברים שהיו אוסרים היה, לאפות

ייעשו מספר עצירות (העצירות והשאלות לדיון מובאות בנספח מס' ) 1(נספח מס'  במהלך הקראת סיפור

במהלך העצירות ימלאו התלמידים בבועות הדיבור את מחשבותיהם ורגשותיהם של המשתתפים  .)1

  ואחר כך יהיה מהלך של שיח בין הילדים על מה שכתבו. ,)2(משימה מס' 

  

של מלחמות, בריחה,  רות היו תקופות קשות: תקופותבמהלך הדו :תסכםהמורה  ,פוריהסשמיעת ר לאח

אינם ר שארבים יהודים גם  אבל תמיד יהודים זכרו מראש שחג הפסח מתקרב ודאגו למצות. ,רעב וכו'

דים ימים מיוחמבקשים לקיים מצוות או מסורות של  ן רגיל,המסורת באופמצוות או מנהגי על  שומרים

  .פסחמצות ב כמו יום הכיפורים, ראש השנה וגם, בלוח השנה היהודי

  

  דקות) 25( משחק – 3הפעלה מס' 

  .תלמידים. כל קבוצה תשחק במשחק 4המורה תחלק את התלמידים לקבוצות של 

  המשחק כולל: 

  לוח משחק שהתלמידים הכינו 

  מהלכים (עיגולים בצבעים שונים בחוברת הנספחים)

  קוביה



  ואביזריםהכנה 

 חם, פיתה, מצה עגולה, מצה מרובעתלאיור:  .1

  קוביית משחק לכל קבוצה .2

  

  נספחים

   1נספח מס' 

  מצות ברוסיה הסובייטית -  סיפור

שפטים באוניברסיטה של העיר הוא למד מ גר בחור צעיר בשם בצלאל.ברוסיה הסובייטית בעיר אחת 

שם הוא עסק במיון תיקים, והכין  – המשפטבית  עם סיום לימודיו הוא החל לעבוד בפרקליטות טשקנט.

  התובעת הראשית של המדינה. ההייתתיקי אישום שונים. האחראית על המשרד 

הסתיר בצלאל לכן יהודי ששמר על המסורת, להיה קשה לקבל עבודה באותה תקופה, ובמיוחד  םליהודי

  יהדותו.דבר את 

פר לו החבר שיש לו קרובת י, סרלביקוון , מעיר אחרת. ביום האחריהודי יום אחד הגיע לבקרו חבר

  אצלה. רלביקומשפחה בעיר, ובקשו להתלוות 

אשית של בצלאל הסכים, וכאשר הגיעו לביתה, הוא נדהם לגלות שזאת לא אחרת מאשר התובעת הר

  המדינה, שהוא עובד תחתיה.

  : מה הרגיש בצלאל?עצירה

הצטער שחברו גילה לה שהוא יהודי . הוא גם יפחד שמא היא תפטר אותו מעבודתו בגלל היותו יהודא וה 

עמיד אותו למשפט, על שמירת מצוות ות שומר מסורת. בצלאל פחד מאד, שהתובעת תאסור אותו

  היהדות.

. עד שיום אחד קראה לו לחדרה. ולהפתעתו התובעת לא עשתה לו דבר בצלאל המשיך להופיע לעבודה

  ...זקהחדפיקות הלב של בצלאל פעמו ב

  ה לדעתכם יקרה עכשיו?: מעצירה

בקשר  שאלותאותו החלה לשאול  ... התובעתכעת יתחילו הצרות מי יודע... אוליחשב בצלאל בליבו: 

  ..."אולי יכול אתה –שאין לה צורך במידע, לפתע לחשה התובעת בשקט לו ברור היה  לאחד התיקים.

  עצירה: מה בקשה התובעת?



  להשיג לי מצות לפסח?"  

  לאל לאחר שהתאושש מההלם, "כמה מצות נחוצות לך?" צ"בודאי", השיב ב

  ק"ג יספיקו לי", השיבה התובעת. 50"

  ענה בצלאל הנדהם. –ק"ג יספיקו לצבא שלם"  50"

כולם  ולמרות זאתכל בני משפחתי הם קומוניסטים מוצהרים, ", אמרה התובעת, "זה לא רק עבורי"

. אני מעוניינת סייתפעיז לקנות אותם בעצמו שמא מעוניינים לקנות מצות לפסח, אך אף אחד מהם לא מ

  "..שתביא את כל המצות אלי, ואני אחלקם.

  בצלאל הסכים.

צות הוטלה על יהודי שכבר הספיק לשבת בבית הסוהר בעוון שמירת מצוות. זמן מועט מית היעבודת אפ

לו פתק  יר, השאמיליםבאליו, ובלי להרבות  בצלאל הגיע .אפה שוב מצות בחשאי כברשהשתחרר אחרי 

במהירות גדולה בתוך מחסן קטן של בית פרטי. באחד הלילות  התבצעה ההאפיי. למשלוח עם הכתובת

בצעדים וקילו מצות, עטף אותם כראוי, והגיע אל הכתובת המיועדת. בשקט בשקט  50ארז האופה 

  וצלצל בדלת. ההשנייחרישיים, עלה לקומה 

  רגליו לרעוד, ושיניו נקשו. ו החל ,כשהרים את עיניו אל הדלת שנפתחה

  מה ראה היהודי? :עצירה

לגמרי, מולו עמדה לא אחרת מאשר התובעת הראשית שעמדה נגדו בבית המשפט וקטרגה  רהחוויהוא 

  ..על מעשיו היהודיים "נגד השלטון".

פנה במהירות עם החבילה והחל לרוץ במדרגות אך האישה לא נתנה לו ללכת. הוא  ,לאחר שהתאושש

את מי אתה כן מחפש? אני מכירה את  –שוב ואמרה והסביר שטעה בדלת, אך התובעת התעקשה  ,צלהתנ

  לספר לה שיש לו... מצות. הדיירים בבנין! לבסוף נאלץ היהודי כל

  יד!"כנס מיה –"אז מה אתה שותק? 

  היהודי הניח את חבילות המצות בבית התובעת ויצא במהירות לביתו.

 רחוקה מהיהדות, ומשרתה הרמההיותה ות הנפש של התובעת, שלמרות היהודי התרגש מאד ממסיר

כדי לאכול מצות  למוכנה לסכן את הכו ה, הייתשדרשה נאמנות ללא עוררין למשטר ולאידיאולוגיה שלו

  בפסח.

  מה יכול לקרות לתובעת?: שאלות לסיכום



  ?שכזה סיכוןעל עצמה למה לדעתכם הייתה התובעת מוכנה ליטול 

  

  

  29יחידה 

  

  

  החבורה עושה סדר בליל הסדר

  מטרות

 כרות עם טקסטים מקוריים מן ההגדה;עריכת ה .1

 ;דרך פזמוני החג ,סטוריתימפגש עם סמלי ליל הסדר ומשמעותם הה .2

 ם של שמות החג. יהתיועמידה על משמעו .3

 

  דקות), מליאה, יחידני 5( תאריך החג –פתיחה: 

נחש מה אני רוצה לשאול? מתי חל חג ותשאל: מי מ הלוחהמורה תוציא את דמות 

  הפסח.

  פתחו בלוח ויחפשו את חודש ניסן.יזה חודש חל חג הפסח? התלמידים יבא

  . המורה תכתוב את התאריך על גבי הלוח.בחודש ט"ו –באיזה יום בחודש חל החג? 

  שבעה ימים.במשך  –כמה ימים חוגגים את חג הפסח? במשך 

  .מדבקות המתאימות לחג הפסחאת ההתלמידים ידביקו בלוח השנה 

  

  דקות) מליאה, יחידני 20שמות החג ( - 1 'הפעלה מס

  מליאה, יחידני/  חג האביב –חג הפסח  חלק א': 

  :אחד המקורות בתורה לחג הפסח תקריא את  המורה



  )דברים ט"ז, א'( "ֹחֶדׁש ָהָאִביב ְוָעִׂשיָת ֶּפַסח- ָׁשמֹור ֶאת"

  " (שמות י"ג, ד')ֶדׁש ָהָאִביבַהּיֹום ַאֶּתם ֹיְצִאים ְּבחֹ "

ניתן ממצרים? מדוע? מה  את בני ישראלבה להוציא כדי  האיזו עונה בשנה נבחר

  ?וההתחשבות בו העם להיחס אעל מכך ללמוד 

הבת את האביב! זהו הזמן המורה תוציא את דמות אביב: אני כל כך או

  מה אתם חושבים על האביב?  , זמן של פריחה ושמחה.להתחדשות

 תלמידים יביעו את תחושותיהם בקשר לאביב, וינסו לקשר זאת לחג המתקרבה

  .(בהכנות ובקשר הסמלי)

  .בחוברת העבודה 1משימה מס' התלמידים יפנו ל

כם: אחד השמות של חג הפסח הוא חג יסוהתלמידים, לאחר שמיעת תשובות 

בולית: נוסף לכך יש לדבר משמעות סימבאבל  ב, מפני שהוא חל בזמן האביב.האבי

החג שחל בו גם הוא מסמל פריחה והתחדשות של  ,האביב הוא פריחה והתחדשות

  עם ישראל.

 המורה תרחיב את הדיון בנושא של ההכנות לחג.

  

  מליאה, יחידני / הנוספיםשמות החג : חלק ב'

והוא  שאולשל  המורה תרים את דמותו: למדנו על שם אחד של חג הפסח. המורה

 חוד לכםאני אשמות? ארבעה שלחג הפסח יש  יםיודע םת: האם איפנה לתלמידים

    שמות החג. לפענח אתתצליחו ונראה אם  ,חידות

  והמורה תכתוב את תשובותיהם על גבי הלוח. ,התלמידים ישיבו ,שאול ישאל

להם לתת יש  ,(במידה והתלמידים לא יודעים (חג הפסח)ה' דילג על בתי ישראל * 

גם ניתן להרחיב: . "חג הפסח"המורה תכתוב על הלוח  )."דילג"מילה נרדפת ל :רמז

   קרבן פסח. :הדילוג ל שםע הקרבן שהקריבו לפני היציאה ממצרים נקרא

  ).ג המצות(חהמאכל המסורתי שנאכל בפסח חג של  *

   ).חג האביב(חג המתאר את העונה בה הוא חל  *



 , ישמתקשים (במידה והתלמידים )חג החרות( בני ישראל יצאו מעבדות לחופשי *

   ").חופש"מילה נרדפת ל :רמזלהם לתת 

ולפסוקים המתאימים התלמידים יתאימו את שם החג לציור ת: יחידניפעילות 

  בחוברת העבודה). 2 מס' (משימה 

  

  מליאה, יחידני/  דקות) 65( ליל הסדר לאור פזמוני החג – 2 'הפעלה מס

  למורה: ותהער

שלי" שיוצרים השירון "בו ,של פסחוריים עם טקסטים מקהגדה מלווה ב שיעורה. 1

כדי  שיעורבמהלך כל ה יהיו פתוחיםוהשירון  ההגדהשחשוב . שיעורהתוך כדי 

  פתיחה בכל פעם מחדש.בלחסוך בדפדוף ו

נחה את באיזה עמוד נמצא כל קטע שדנים בו ות מראשהמורה תציין לעצמה . 2

  .המתאיםעמוד כל פעם בפתוח בלתלמידים ה

   / מליאהדקות)  5( ?הגדהחלק א': מהי 

  ).1תנ"ך (אביזר מס' מן ההמורה תתלה בעזרת אביאל את הפסוק 

  ח)  ,בתנ"ך כתוב "והגדת לבנך ביום ההוא" (שמות י"גאביאל: 

התורה מצווה על ההורים לספר לילדיהם את סיפור יציאת מצרים בחג כלומר, 

  בליל הסדר. –הפסח 

  נקודות לדיון ולמחשבה

 הגדה"?  תא נקראימדוע ה .הגדה – ?רת במילה "והגדת"איזו מילה מסתת"  

 וה את ליל הסדר? הגדה של פסח.ואיך קוראים לספר שמל 

 מהו? (שירים, רוב ההגדות מאויירות  .במהלך ההגדה ישנו מקום נכבד לילדים

סימני המחשה מיוחדים לצורך הסבר לילדים, בציורים יפים, ארבע הקושיות, 

  יציאת מצרים)החבאת האפיקומן, סיפור 

 בליל הסדר מדוע לדעתכם חשוב לשתף את הילדים ?  

   .ועם פזמוני החג היום נקיים מפגש עם ההגדה של פסח



לאחר שהתלמידים יעלו מזכרונם את השירים  אתם מכירים? ילו משירי ליל הסדרא

והתלמידים יגזרו את דפי הגדה של פסח את ההמורה תחלק  המוכרים להם,

משלהם שירון . התלמידים יוזמנו ליצור חוברת הנספחים "השירון שלי" מתוך

  המתבסס על ההגדה המקורית שבידם.

  בעמוד השער  םאת שמ ימלאו התלמידים

  מליאה /  דקות) 5( סימני הסדר –חלק ב' 

  : "ליל הסדר"על משמעותו של המושג:  שיחת הבהרהתוביל  המורה

  .ליל הסדר"" –איך נקרא הלילה שבו חוגגים את תחילת חג הפסח? 

  בסדר מסויים.  ואזה ההכל הטקס בלילה  –שם הזה? ה ו של משמעות ימה

או  מנהגים הנהוגים בבתיהםבוודאי ליל הסדר? התלמידים יעלו ידוע לכם על מה 

הוא בקרב רוב החוגגים אך המשותף  ,ישנם מנהגים רבים. ויסוכם: אצל קרובים

   ם בליל הסדר.יענב אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות של יין או מיץ

  

את  ,כלומר ,למצוא את "סימני הסדר" , ויונחולהגדה המקורית יפנו התלמידים

ורה תסביר באופן כללי המ ראשי הפרקים של הפעילויות שנעשות בשולחן הסדר.

  עזר בתמונות שמופיעות בשירונים.יהיא ת את הסימנים.

   .)3(אביזר מס'  תקליטורהתלמידים ישירו בליווי ה

  

  / מליאה, יחידנידקות)  10(ארבע הקושיות  –ק ג' חל

  

  ארבע הקושיות?של שיר אתם מכירים את ה האם :המורה 

איזו  האם אתם אוהבים לשיר לבד את השיר בסעודת החג?, אם מבקשים מכם

  הרגשה נותן לכם מילוי התפקיד הזה?

: באיזה סימן מסימני "מה נשתנה" :לעמוד בהגדה שבו מופיע השיר יפנו התלמידים

  הסדר מופיע השיר מה נשתנה? 

  שבו מופיע השיר: "מגיד"  בהגדה של פסח הסימןהתלמידים יאתרו את 



  .תקליטוריצטרפו לשירה שבהתלמידים 

הקשורות לשיר והמובאות בשירון נו למלא את המשימות בתום השירה הם יופ

  (הבנת הטקסט והוספת קושיה משלהם לגבי החג ואירועיו).

       

  יחידני מליאה, /דקות)  15(עבדים היינו  –ד' חלק 

  עבדות וחרות  -

 ,המורה: לאחר שהילדים מקשים על הדברים המיוחדים שעושים בליל הסדר

  "עבדים היינו לפרעה..." ההורים עונים להם מהי הסיבה לכל החג:

  המורה והתלמידים יקראו את הקטע ביחד.

  דות וחרות:יתקיים בכיתה דיון בנושא של עב

  מהו עבד? כיצד מרגיש עבד? מהו איש חופשי? כיצד מרגיש איש חופשי?

ולדון על תה מבוססת ניתן להרחיב יהאם גם כיום יכולים להיות עבדים? כיצד? (בכ

  )."עבד" – המושג עמוקה יותר שלהמשמעות ה

 התלמידים יחברו משפטים הקשורים לעבד ומשפטים הקשורים לאיש חופשי

  .)שלי" שירון"בעבודה (

  / מליאה , יחידני שעבוד בני ישראל במצרים  -

  פור יציאת מצרים:יעכשיו נתחיל לספר את ס המורה:

  היכן גרו אבות האומה, אברהם יצחק ויעקב? בארץ ישראל.

  ל הרעב שהיה בארץ.שבבשל איזו סיבה ירדו יעקב ובניו למצרים? 

להעביד  –רים החלו ל... מה קרה לעם ישראל במצרים? הם התרבו מאד ואז המצ

  אותם בפרך.

  .התלמידים יתחברו רגשית אל העם הסובל במצרים שירון שלי"ב" עבודה באמצעות

  שנכתבו בבועות. ,הילדיםמ שניים שלושההמורה תשמע את דברי 

של בני ישראל  תפילתם שלתקריא לתלמידים את הפסוק המספר על המורה 

 .)שמות ב' כ"ג( "ָהֲעֹבָדה ַוִּיְזָעקּו- ִיְׂשָרֵאל ִמן- ְבֵני ַוֵּיָאְנחּובמקרא: " תבמצרים המתואר



הסתכלו בקטע הבא  ?ומה קרה "...ונצעק אל ה'"זה כתוב בהגדה?  באילו מילים

  ."מע ה' את קולנוישו" –וענו... 

את הלחן העממי של מילות  התקליטורהתלמידים ישירו בעזרת  ,בתום העבודה

  ההגדה "עבדים היינו". 

  דקות) 10(והיא שעמדה חלק ה' 

שרדות לעם ישראל למרות כל הרדיפות יה תההגדה מסבירה שישנה יכולהמורה: 

רעו במהלך הדורות. התלמידים יקראו את הטקסט מההגדה ויחברו בין ישא

 המשפטים להסברם בשירון.

  רעו ביציאת מצרים.יבהמשך ישנו קטע שעוסק בהודיה על הנסים שאהמורה: 

  התקליטור.את השירים "והיא שעמדה" ו"דיינו" בליווי  בתום המשימה ישירו

   / מליאהדקות)  5(' יציאת מצרים וחלק 

  כיצד חילץ ה' את בני ישראל ממצרים? . המורה: 1

לאחר המכה התשיעית, גילו משה ואהרן לבני ישראל שתבוא על פרעה המורה: . 2

  צריך להתכונן.עוד מכה אחת ולאחריה יצאו ממצרים, אולם לקראת המכה הזאת, 

לפני שאת השה הקריבו בערב  ישראל התבקשו לקחת שה ולהקריבו לקרבן. בני

  לאחר מכן אכלו את הצלי עם מצות ומרור. הלילה בו הייתה מכת בכורות.

כה כל בכור בארץ מצרים. צעקה גדולה הייתה וה ,והנה בחצי הלילה, בדיוק בחצות

משה ואהרן, לגורלו. הוא חיפש את  הוא, שהיה בכור, חשש גם בארץ מצרים, ופרעה

עזבו מיד את ארץ  יוה עליהם: קומו! צאו מתוך עמי!צוכאשר מצא אותם, הוא 

  מצרים. 

התלמידים ישיבו תשובות שונות, משה ואהרן הסכימו לצאת כעת?  האם לדעתכם

אבל לא באמצע  ,אנחנו נצא :אמרו משה ואהרן ולאחר מכן המורה תמשיך בסיפור:

  שכולם יראו איך אנחנו יוצאים ממצרים.כדי  ,ם, אלא לאור היוםהלילה כגנבי

 אשר בגלל החיפזון לא הספיק לתפוח,בצק, בני ישראל במהירות לקחו  םובינתיי

  והכניסו אותו לתנור, ומה יצא להם? מצות.

צאן מצרים, עמוסים בחפצים, ברכוש, ביצאו בני ישראל מ ,ולמחרת באמצע היום

  מקנה.בו



  

  , יחידני/ מליאהדקות)  5( דור ודורבכל ' זחלק 

אילו לא היינו יוצאים אז ממצרים, "הרעיון והמחשבה  יתנהל שיח אודותיתה בכ

  "מה היה קורה?

  כל תשובה מתקבלת.

  ."בכל דור ודור"מילים קרא מתוך ההגדה את המשפט שמתחיל בנובואו 

  כיצד חייב כל אחד לראות את עצמו? כאילו הוא יצא ממצרים.

הם לא היו יוצאים  אלה שיצאו ממצרים, ואילוכי אנחנו הבנים של אותם מדוע? 

  אנחנו עדיין משועבדים במצרים.גם היינו כנראה ממצרים, 

  )שלי" שירוןעבודה ב"התלמידים ימלאו את שמם בשרשרת הדורות (

  

  / מליאה, יחידנידקות)  5( פזמוני החג' חחלק 

  הכי אוהבים?המורה: אילו פזמונים אתם מכירים? מה אתם 

יראו שהפזמונים מופיעים בסוף. אלו פזמונים  הם, שם להגדה התלמידים יפנו

 ים וערכים הקשורים למסורת ישראל.שחוברו במהלך הדורות וקשורים למושג

  ."אחד מי יודע"הפזמון את  תקליטורהתלמידים ישירו בליווי 

  

  / מליאה, יחידנידקות)  5( תקוות ואיחולים' טחלק 

ינסו ו ,לשנה הבאה בירושלים""הסדר: ליל למשפט החותם את יפנו  התלמידים

 בכל הדורות ובכל התקופות.שנאמר הזה, ברר מה המשמעות של המשפט ל

  ברכות ואיחולים לכבוד חג פסח בשירון. יכתבוהתלמידים 

  "לשנה הבאה בירושלים".  ישירו את השירהתלמידים 

מתחילתו ועד  ,לשיר את כל השיריםניתן לדפדף בשירון ולהתחיל  ,אם נותר זמן

  התקליטור.סופו בליווי 

  הכנה ואביזרים:



  " (שמות י"ג, ח')ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא" –כרזה  .1

 הגדה של פסח לכל תלמיד .2

  תקליטור עם שירי פסח .3

  

  30יחידה 

  מכל ימים... כובדיום זה מ

  מטרות

  ;זה ש ליוםחביטוי לכבוד שהאדם רוכוראייתן  ,ההכנות לשבתכרות עם ה .1

 שבת לשאר ימות השבוע.ההבנת יחסי הגומלין בין  .2

 

  , יחידנימליאה/ דקות)  10( הכנות לשבת –פתיחה 

  שיר החבורה

  בעזרת הדמויות: תמחיז שיחהמורה 

: אורח מכובד )1אביזר מס'  –א את המברק ריתקהמורה (אביאל: קבלנו מברק! 

  מגיע, קבלוהו כראוי. מאוד

את הבית, מכינים אוכל מיוחד,  ארגניםמ –איך מתכוננים לקבלת אורח חשוב מאד? 

  לחן, לובשים בגדים חגיגיים.ועורכים ש

המורה יכולה לעשות זאת ע"י צלצול בפלאפון, או ( .צלצול טלפון ברקע יישמע

  )."אני מרגישה שהטלפון שלי רוטט"שתאמר 

  "נראה מי על הקו..." המורה: 

  "שלום! כן? ברצינות? ממש מלכה... נראה איך להתכונן..."

. אורחתבעצם א וכעת שהאורח הבטלפון הודיעו לי המורה תסביר לתלמידים: 

  האם אתם מנחשים מי האורחת?  חשובה מאד שמגיעה פעם בשבוע. אורחת 

  שבת.



   .מלכהשבת השל שבת?  מהו הכינוי

  .ישמיעו תשובות שונות מתכוננים לקראת שבת? התלמידים כיצד

תם בתורה ולדגם חכמינו זכרונם לברכה, למרות גהמורה תספר לתלמידים: 

  עוזרים בהכנות לשבת.היו סוקיהם הרבים, יוע

תוך המובא מ א את הקטע הבאיחוברת לתלמיד ותקרההמורה תבקש לפתוח את 

  :התלמוד

  יֹוֵׁשב ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְונֹוֵפַח ָּבֵאׁש ְּכֵדי ְלַסֵּיַע ַּבֲהָכַנת ַּתְבִׁשיֵלי ַׁשָּבת. הּוּבַ י אַ ַרּבִ 

  א ָהָיה ְמַבֵּׁשל ֶאת ַהָּבָׂשר ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.ָר פְ ַרב סַ 

  א ָהָיה מֹוֵלַח ָּדִגים ְּכֵדי ְלָהִכיָנם ְלַׁשָּבת.בָ ָר 

  ר ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.א ָהָיה ַמְדִליק ֶאת ַהּנֵ נָ ַרב הּו

  א ָהָיה ֵמִכין ֶאת ַהְּפִתילֹות ְלֵנרֹות ַהַּׁשָּבת.ּפָ ַרב ּפַ 

  א ָהָיה חֹוֵת ֶאת ַהֶּסֶלק ְלָהִכינֹו ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.ּדָ ְס ַרב ִח 

  ַרָּבה ְוַרב יֹוֵסף ָהיּו ְמַבְּקִעים ֵעִצים.

  ְלִבּׁשּול.א ָהָיה ַמְדִליק ֵקיָסִמים ַלֲהָכַנת ָהֵאׁש יָר ַרִּבי זֵ 

  ע"ב) "טמסכת שבת, דף קיהגמרא ב(על פי  

  

(משימה  לשבתהחכמים  יהם שלהכנות ןמיו :התלמידים יעבדו בחוברת העבודה

  .)1מס' 

  

  מליאה/ דקות)  15( מאכלי שבת – 1מס'  הפעלה

  סבתא לכבוד שבת?סבא ומאכלים מיוחדים מכינים אצלכם או אצל  לואיהמורה: 

  יהודה. בישבת בביתו של אחד מחכמי ישראל ושמו רנשמע סיפור על סעודת 

(נספח  סיפור המובא בחריזההמורה תקריא את הו  חוברתהפתחו את התלמידים י

  .)1מס' 

   :לאחר קריאת הסיפור ולדיוןנקודות לשיחה 



  מה היה רגיל הקיסר לאכול? -

  יהודה בשבת? בימה אכל הקיסר בביתו של ר -

  איזה מאכל אהב הקיסר יותר? -

  מדוע אי אפשר לבשל אוכל כזה בארמון הקיסר? -

  משוב ביניים:

. כאשר )2(אביזר מס' בצבעים שונים "ממו"דפי  שניכל תלמיד להמורה תחלק 

תאמר  איוכאשר ה ,דף בצבע אחדהתלמידים ירימו  ,המורה תאמר משפט נכון

  .את הדף בצבע השני –שגוי  משפט

  המשפטים:

  נכון – .הקיסר אהב מאד לאכול

  לא נכון – .טבחים של המלך לא ידעו לבשלה

  לא נכון – .יהודה ידעו לבשל היטב ביהטבחים בביתו של ר

  נכון – .יהודה הרגישו את אור השבת ביבביתו של ר

  נכון – .יהודה ביהקיסר אהב את האוכל בביתו של ר

  לא נכון – .הקיסר אהב מאכלי השבת שבושלו בארמונו

  כוןנ – .יהודה ביעל ר כעסהקיסר 

  לא נכון – .התבלין החסר במאכל היה פלפל

  לא נכון – .התבלין החסר במאכל הוא יקר מאד

  נכון – .חסר במאכל אי אפשר לרכוששאת התבלין 

  נכון – .לתבלין החסר קוראים שבת

  

 בין התבלינים,שהתנהל רב שיח את תגובתו של "תבלין השבת" להתלמידים יכתבו 

  .)3 ,2מות מס' ויציירו אוכל מיוחד לשבת (משי

  



  מליאה/ דקות)  5( בסיס חיובי לכל השבוע -השבת  – 2מס'  הפעלה

השבת ן כי מ ,בסיס לשבוע טוב ישכאשר השבת עוברת עלינו בנעימים, לפי המסורת, 

היחסים בין את  חכמינו זכרונם לברכה מסביריםמושפעים ומתברכים כל הימים. 

  ).3(אביזר מס'  פרחשל איור השבת לימי השבוע. המורה תתלה 

  :הבאותנקודות לפי ה בכתהבירור תנהל שיח י

 פרח ימי השבוע? לאת מה מדמים את השבת ול  

  ?ימות השבוע –מהם עלי הכותרת  

  ?שבת –מהו הגבעול  

 ידו של הגבעול בפרח? להעביר מזון, להוות בסיס לפרחמה תפק  

 בירה מע –השבת ל. ובאופן חויובי: מה יקרה אם הגבעול ישבר? הפרח יבו

  שפע לכל ימות השבוע, כדי שיהיו טובים ומוצלחים.

  

  מליאה/  דקות) 20( יום מנוחה לאדם ולחיה ולבהמה –שבת  – 3מס'  הפעלה

  המורה תספר בעזרת הדמויות ובאמצעות שאלות מכוונות על מנוחת השבת.

  כתב בקשר לשבת?נאביאל: אתם יודעים מה 

  וק:ותקרא את הפס 4תלה את אביזר מס' המורה ת

- ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְר ַוֲחֹמֶר ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן"

  (שמות כ"ג, י"ב)." ֲאָמְת ְוַהֵּגר

כולם  והאמצעים לאפשר לעצמו מנוחה? לא. האם צריך לנוח רק מי שיש לו היכולת

  זכאים למנוחה. 

  זכאי למנוחה? בעלי החיים. מי עוד

חייבות לנוח ולאזור כח. עבודה ללא  הןמדוע החיות והבהמות צריכות לנוח? גם 

יש התייחסות . צער בעלי חייםויש בה  ,כעינוי לבעלי החייםהפסקה ומנוחה נחשבת 

  ., מפני שהמסורת שלנו דואגת גם לבעלי החייםגם החיות והבהמות ינוחולכך ש

בסיפור בריאת העולם בתנ"ך אנו מוצאים כי העולם ? שבתה המקור לשביתה במ

  הייתה מנוחה.בששה ימים וביום השביעי נברא 



  .)2פור על פרה ששבתה בשבת (נספח מס' יס המורה תזמין את התלמידים לשמוע

  .2העצירות והנקודות לדיון מובאות בנספח מס' 

ר, התלמידים יכתבו את המחשבות של הדמויות בסיפור בחוברת ובתום הסיפ

   ).4(משימה מס'  העבודה

  

  יחידני / דקות) 20(יצירה  – 4מס'  הפעלה

  לכבוד שולחן שבת מפיות ילהכנת קיפול הסדנ

  כל תלמיד יקבל מספר מפיות ויקפל אותם על פי הנחיות המורה.

  

  הכנה ואביזרים:

  !ָּכָראּוי הּולּוּבְ ל אֹוְרִחים ַמִּגיַע, ַק אֹוֵרַח ְמֻכָּבד ִמּכָ מברק:  .1

 בשני צבעים לכל תלמיד "ממו"דפי  .2

 –בשבוע יום שם של עלי כותרת, על כל עלה כותרת רשום  6פרח בעל איור:  .3

  .ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה :גבעול  רשוםהעל  .יִּׁש ִראׁשֹון, ֵׁשִני, ְׁשִליִׁשי, ְרִביִעי, ֲחִמיִׁשי, ִׁש 

ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְר ַוֲחֹמֶר  ֵׁשֶׁשת" כרזה: .4

  ." (שמות כ"ג, י"ב)ֲאָמְת ְוַהֵּגר-ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן

 לכל תלמידמפיות  .5

  



  נספחים:

  על פי אגדת חז"ל)מעובד ( התבלין היקר / מירי צללזון – 1נספח מס' 

  

                 )...ך יסופר בכל האגדותאי שם הרחק, (כ

  היה היה קיסר גדול, קיסר נכבד מאוד.

  אלף משרתים, היו לו

  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 ה ומאפ

  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, 

  סעודה.לאת הקיסר בליל שבת לבוא 

  

  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! –ה לָ גם החַ 

  שחומה היא ורכה

  ממש חלום! –וטעם לה 

  מדבש היא מתוקה...

   על השולחן תבשיל חמין...

  טעמתם חמין בשבת? אוהבים לאכול מאכל זה? מכירים? האם חמין? 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,

  מו בשבת!ממש כ



  –עבדה, בישלה, וכבר הכול 

  אפוי ומטוגן,

  ועל צלחת של זהב

  מוגש אל השולחן...

  

  טועם ממנו הקיסר,

  –אבל... אהה! הפעם 

  !זה לא ממש אותו דבר

  !זה לא אותו הטעם...

  

  "קראו לרבי!!" הוא צועק,

  כועס ומאוכזב,

  תה אותי"איך בלי בושה ריְמ 

  אשתו של כבוד הרב..!!!"

  

  קיסר אל רבי יהודה:עק הוא הנרגז צו

  "מדוע לא הכנתם לי אותה הסעודה?!"

  

  "חסר תבלין", מסביר הרב בנחת לקיסר,

  "ובלעדיו הסעודה

  היא... לא אותו דבר..!"

  

  "סר תבלין?! לא יתכן!"ח



  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

  אין טעם טוב יותר..."

  

  "ומהו זה אותו תבלין

  שאין באוצרותיי?"

  ך הקיסר כועס רוגז ומתפלא בלי די.כ

  

  עונה הרב: "חסר תבלין בטעם מיוחד,

  –היש לך באוצרך 

  ..?שבתתבלין ששמו... 

  כל מאכל טעים ונהדר, –כי בשבת 

  יותר מכל התבשילים

  , קיסר!"ךעל שולחנ

  (עפ"י בראשית רבה י"א, ב')                             



   

  2נספח מס' 

  פרה שומרת שבת

בחסיד אחד, שהיתה לו פרה חורשת. לימים ירד אותו חסיד מנכסיו ומכר  מעשה

את פרתו לנכרי אחד שבעירו. חרש בה הנכרי כל ימות השבוע ונשמעה לו. בשבת 

רבה לו הפרה ורבצה ולא רצתה לעשות מלאכה. היה יהוציאה שוב לחרישה; ס

  אמר לו:ולא זזה ממקומה. הלך הנכרי אצל אותו חסיד ו –הנכרי מכה אותה 

  : 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.

 –מיד הבין החסיד, מפני מה אין הפרה רוצה לעשות עבודה ביום זה 

  (שהפרה רגילה לנוח בשבת) מה הבין החסיד? עצירה:

שונות, והמורה  לדעתכם יפתור החסיד את הבעיה? התלמידים יציעו הצעות איך

  תמשיך לספר:

  

: כל זמן שהיית לה לחשות, ולבסוף הלך אל הפרה והתלבט מאוד מה לעשהחסיד 

שאני מקפיד לתת לבהמותיי לנוח בשבת, אכן יכולת לנוח ביום זה. אך  ,שייכת לי

ימות השבוע ועלייך למלא את רצונו. עתה יש לך אדון חדש שמעוניין לעבוד בכל 

  קמה הפרה מרבצה והחלה לחרוש.

  התפלא בעל הפרה ושאל: "מה לחשת לפרה?" 

  סיפר לו החסיד.

  חשב האיש בליבו?

  מה חשב האיש בעקבות הדברים? עצירה:

מורגלת ויודעת שהיום השביעי מיועד למנוחה, איך אני, אדם חכם, זו אם פרה 

למוד את חכמת ישראל, וברבות הימים התגייר והפך אינני מבין זאת? החליט ל

  להיות חכם גדול שנקרא רבי יוחנן בן תורתא.



   פסיקתא רבתי פ' י"ד)(עפ"י                                                 

  

  

   31 יחידה

  "ואהבת לרעך כמוך" - ל"ג בעומר

  מטרות

  בלוח העברי;של חג זה ומקומו  ,ל"ג בעומר חגיגתהכרת הסיבות ל .1

באמצעות יצירת בכיתה ויישומו הקניית ערך החברות בזיקה לל"ג בעומר,  .2

  תקנון לכללי התנהגות חברית.

 

  מליאה/ דקות)  10( ול"ג בעומר בי שמעון בר יוחאיר –פתיחה 

  חבורת מסע שיר

  ."למירון") 1המורה תחבר לדמותו של אביאל שלט (אביזר מס' 

  יתנהל דו שיח: ם של אביאל ושאוליהתיודמובין 

  שאול: אביאל, מה השלט שאתה מרים?

  אביאל: זה היעד שלנו היום, היום אנחנו נוסעים למירון.

  ...?רחוק, אין מקומות קרובים יותר כל כךשאול: מירון? מה קרה, זה 

  אביאל: ילדים, האם אתם יודעים מדוע אני רוצה לנסוע למירון? 

 ולמצואאם התלמידים לא יודעים, המורה תבקש לפתוח את הלוח בחודש אייר, 

  יוחד חל בחודש אייר וקשור למירון.איזה תאריך מ

לפתוח את הלוח  יש לבקש מהםל"ג בעומר, שמדובר באם התלמידים ידעו לומר 

  מדבקת ל"ג בעומר מחוברת הנספחים.דבק בלוח תו בל"ג בעומר.

אשר  ,שמעון בר יוחאי ביבל"ג בעומר נפטר ר מה הקשר בין ל"ג בעומר למירון?

  ., כדי לציין את זכרוקבור במירון, ולכן נוהגים לנסוע ביום זה למירון



  מה עוד עושים בל"ג בעומר? מדליקים מדורות.

נר נשמה כעין המדורה היא ו מדוע? בתאריך הפטירה של אדם מדליקים נר נשמה,

  שהיה צדיק גדול. ,שמעון בר יוחאי בילר

הכתובים בספר  – גילה סודות עמוקים בתורההוא שמעון בר יוחאי  רבי לפני שנפטר

לפני קש יבגם ". ר' שמעון תורת הקבלה" הזוהר. סודות אלה נקראים באופן כללי

  .ויעלו משואות שביום פטירתו בכל שנה ישמחופטירתו 

  אילו מנהגים נוספים אתם מכירים?  יצד אתם חוגגים את ל"ג בעומר?כ

  

  , יחידנימליאה/ דקות)  20( עקיבא ותלמידיו רבי – 1מס'  הפעלה

   לשמחה בל"ג בעומר. המובאת במסורת יש עוד סיבה

  . )1(משימה מס'  למנהגים ההתלמידים ימלאו בחוברת משימת משוב הקשור

ובגיל מבוגר הלך צאן היה מנהיג, שגדל כרועה א רבי עקיב מי היה רבי עקיבא?

יודע ומבין את  ,גדול בתורהשנים והפך ל 24 במשך בהתמדה הוא למד .ללמוד תורה

 זהעקיבא אמר ש"ואהבת לרעך כמוך"  רביתלמידים.  24,000לו היו . התורה לעומק

  דבר מאד חשוב ויסודי. = כלל גדול  כלל גדול בתורה.

  )2לרעך כמוך" (אביזר מס'  "ואהבת –ת כרזה יתלי

לא נהגו כבוד זה למרבה הצער אך  ,תלמידי רבי עקיבא היו מאד מלומדים וחכמים

(חוץ מחמישה) נפטרו  זה. באותם הימים פרצה מגיפה וכל תלמידי רבי עקיבאב

בל"ג בעומר פסקה המגפה, לכן נקבע  באותה שנה בימים שבין פסח לבין ל"ג בעומר.

  יום זה ליום שמחה.

  כיצד מציינים את הצער על מות התלמידים?

 לא מתחתנים –ל"ג בעומר נוהגים מנהגי אבלות לפי המסורת, בתקופה שבין פסח ל

  . , ועודלא מסתפרים

   

  שיחהלנקודות לדיון ו

 ?עקיבא רביתלמידי  ם שלמעשיהאת איך אתם מפרשים 



פגיעה בין  שבהם היתהמקרים  ,בחברה שלכםשקרו של חוסר כבוד אירועים תארו  

  תה או בבית.יהחברים בכ

אינו תלמידי רבי עקיבא הביטוי "לא נהגו כבוד זה בזה" המיוחס להמורה תבהיר ש

לגבי האחד '. אלא לאי סובלנות שהם פיתחו ו, להטחת דברים וכדמתייחס לפגיעה

   לסייע לאחר. וסר השתדלות של האחד, וחדעותיו של האחר

   :שה ואכפתית כלפי הזולתתפתח דיון בנושא של התנהגות רגיי

  וחברים באו לבקר אותו? ,חולה היה ילדהאם קרה בכיתה ש

  קור?ילפני הב כיצד מרגיש הילד

  קור?יאחרי הב כיצד הוא מרגיש

כאשר מבקרים חולה, הדבר גורם להרגשה טובה מה תורם ביקור החולה להרגשתו? 

  להחלים.גם במובן הפיזי שלו, שעוזרת 

של יחס אכפתי  ה אחת לתרומה החיוביתדוגמרק הוא ביקור חולים ויובהר: 

  בנושא.דוגמאות נוספות  וביאהתלמידים ילהרגשתו של החבר. 

: "ואהבת , שהפסוקמרת רבי עקיבאיתעמוד על הערך המובא בא , הכיתהלאחר מכן

  הוא כלל גדול בתורה. – לרעך כמוך"

  נקודות למחשבה ולדיון:

אדם יטוי אהבתו של האדם לעצמו? (כיצד באה לידי ב -  כמוךואהבת לרעך  -

מעניינים אותו עושה דברים ש, אינו מחסיר מעצמו דבר, אינו מכאיב לעצמו

 ).וגורמים לו הנאה

את להבין אדם צריך צריך האדם לנהוג כלפי הזולת? (פסוק כיצד לפי ה -

 ).צרכיו כפי שהוא דואג לעצמוולדאוג להזולת 

(עליו  כיצד ינהג? ,של זולתוכאשר "מתנגשים" הצרכים של האדם וצרכיו  -

למרות  זאת לזולת. לדוגמה,ולהציע  ,לחשוב מה הוא היה רוצה בעצמו

 )שאדם אוהב את עצמו מאוד, עליו לוותר על דברים למען אחרים.

? לא הביא ארוחת עשר לבית הספרכיצד תנהגו אם תראו למשל תלמיד ש -

חה שהוא תלמיד שרוצה לנהוג בכלל "ואהבת לרעך כמוך" יתחלק בארו

ו את הכריך שהוא הכינה ל ולמרות שאמהביא עם אותו תלמיד ששכח. 

  .תחלק עמו בכריךיוותר וילום, הוא כ אין אוהב, בגלל שלחברו



  

  ) בעזרת הקלטת.3(אביזר מס'  "ואהבת לרעך כמוך" התלמידים ישירו את השיר 

  

  , זוגותדקות) מליאה 50( – רועים שבין אדם לחברויא – 2מס'  הפעלה

  / זוגות שלב א': מקרים מחיי התלמידים

קור יב "ואהבת לרעך כמוך". דיברנו למשל על את הערךדרכים שונות לקיים ישנן 

מעשים טובים נוספים אתם מכירים? אילו  .ועל התחלקות עם חבר בארוחה חולים

  המורה תרשום על הלוח.

בחיים  לתחומים שונים , תמיין את המעשים הטוביםבעזרת התלמידים ,המורה

  .')ותה, ברחוב וכדי(בבית, בכ

ברקע  תה.יעל שולחנות בכ במהופך )וכותרות איורים( 4את אביזר מס'  תפזר המורה

או  איורייקח כל תלמיד  ,קיופס רגע שהואבו, "ואהבת לרעך כמוך"השיר  יושמע

  כותרת.

בלו יבעיה מחיינו, וחלק קאיורים בהם מתוארת בלו יאלמוג: חלק מהילדים ק

   .את הפתרונות לבעיה רתבכות

, כאשר ע את המוסיקהושמשוב תובל, יכותרת שקאו ב איורוז בח, כל תלמיד יאכעת

האחד את השני, והצליח להרכיב חפש את בן זוגו. זוג שמצא בשלב הזה כל תלמיד י

מוסיקה, כדי לתת זמן פסיק המורה את התישב יחד. מדי פעם יכותרת, מתו איור

  ת השני.אחד אהים למצוא לתלמיד

מהמקרה אותו העולים לאחר מציאת בן הזוג, ידון כל זוג ברגשות  עבודה בזוגות:

  רוע.יהתלמידים יתייחסו לרגשותיהם של המשתתפים באירוע ביחס לאהם קיבלו. 

(משימה  אחריוהעולים הם יבחינו בהבדל שבין הרגשות לפני הפתרון ובין הרגשות 

  בחוברת העבודה). 2מס' 

  

  , יחידני/ מליאה .ם שלום קטן..עושי :ב'שלב 

  דיון:ללחשיבה והבאות נקודות ה , יתנהל דיון על פיבאמצעות הדמויות



  :ה מָ לְ  , שעלולים לקרות בחברה.אינם נעימיםמקרים שונים ש ראינואלמוג

  יכולה לגרום בעיה שלא טופלה?

  יכולים. הילדים בעצמם(לטפל בבעיות האלו?  יכולמי(  

 צמם יטפלו בבעיות אלה? מדוע חשוב שהילדים בע  

 אחד את הלשמוע הם יכולים (? יכולים ילדים לפתור בעיות בעצמם כיצד

לעזור השני, לוותר, לדאוג שלא יהיו ילדים עצובים סביב, לשתף את כולם, 

  ).לחלש

שמנסה לתת דרכים ורעיונות לפתור חלק של לאה נאור אלמוג: נקרא כעת שיר 

  מהבעיות.

  .)2(נספח מס'  רת העבודה, שם יופיע השיראת חוב ים יפתחותלמידה

במקומה תשמיע בקריאה.  "שלום"ותשמיט את המלה  ,א את השיריהמורה תקר

המורה תבקש מהתלמידים למלא את משימה  ,לאחר סיום הקריאה מחיאת כף.

משוררת שה לתלמידים יובהר להשלמה.מתאימה לחשוב על מילה  – 3מס' 

  .ר כל פעם במילה אחרתולא מדוב השתמשה במילה אחת

את הבית שהציעו ולקרוא בעזרת המילה  מהתלמידים, ותאפשר לשמוע הצע

 משוררתלומר שזאת המילה שה ישאם אחד התלמידים יגיע למילה שלום,  .הראשון

  .כתבה

  אם התלמידים יתקשו במציאת המילה, ניתן לשאול שאלות מנחות, כגון:

  מה קורה כאשר לא רבים?

  א כועסים ומוותרים אחד לשני?מה קורה כאשר ל

  עושים שלום!

  ."שלום"כתבה את המילה משוררת ה

  התלמידים ישלימו את המילה שלום בחוברת.

את השיר בעזרת התלמידים ינתחו לאחר מכן  א את השיר בשלמותו.יהמורה תקר

    ).3-5בחוברת העבודה (משימות מס' שהמשימות 

  ת למחשבה ולדיון:בעקבות השיר ובאמצעות ניתוחו יעלו נקודו



 שלום קטן' בעיני הדוברת בשיר? (שלום קטן הוא שלום שנעשה בין  ומה'

  ).מעט אנשים או אפילו בין האדם לבין עצמו

  :סמנו את המלים המתארות את השלום הקטן. מה מיוחד בהן? (למשל

שלום קטן אמיתי, שלום לא כל כך גדול, הוא פשוט ורגיל. יש כאן לשון 

בסיום  אבל אין הכוונה להפחית מחשיבותו.ל השלום, הפחתה והקטנה ש

מעותי לתחילתה של דרך צעד חשוב ומשהוא השיר מתברר לנו ששלום כזה, 

  חיים אחרת.)

 ק לגיל של מהו ההבדל בין שלום קטן לשלום גדול? האם הוא קשור ר

היקף של הקהילה בה הוא קשור לגיל, אולי לאולי האנשים העושים שלום? (

  ).מרחב הגיאוגרפיואולי גם ל ,נעשה השלום

  ?האם ניתן לעשות 'שלום גדול' בעזרת הפעלים הרשומים בשיר? מדוע

. העשייה המתארת כיצד ניתן לעשות 'שלום קטן' מתארת צעדים כן (בהחלט

 ).שעושים 'שלום גדול'כשניתן לנקוט בהם 

ום, לה 'לא' פעמים רבות? (לעתים כדי לעשות שליהמ במהלך השיר מופיעה מדוע

ארגיז,  לאאכעס,  לאאפילו קטן, יש דברים שאנחנו צריכים להפסיק לעשות. למשל: 

  )נריב וכן הלאה. לאנצעק,  לא

  

  , זוגותמליאה / הכנת חוקה לכיתה ג' – סביבה שכולה שלום :ג' שלב

  בתום המשימה, המורה תנהל שיחה בעזרת הדמויות.

  זה לחיות בסביבה כזאת? איך .ארה לנו סביבה שכולה שלוםית דוברתאלמוג: ה

מקשיבה הכיתה שלנו לחברה שדואגים בה האחד לשני, חברה שך את ואיך נהפ

  ועוזרת?

  כיתה של שלום וכבוד. –ונכין ספר חוקים לכיתה ג'  ואלמוג: בוא

  כיתה של שלום וכבוד. –המורה תכתוב על הלוח: כיתה ג' 

מערכת של כללים. צור ניתן לי ?למנוע הישנות של מקרים לא נעימים  איך ניתן

תה. תכני הכללים יכללים שיתאימו לחברי הכיתה ליצור ביחד המורה תזמין את הכ

   יתבססו על הסיטואציות אותן ייצגו הזוגות.



ג את התמונה והפתרון על גבי ). הזוג יצי5כל זוג יקבל רצועת בריסטול (אביזר מס' 

  תה את החוק.יינסחו בעזרת המורה והכ דויח הלוח,

  )תאחר לנסחניתן  ,(לא מחייב :מאותדוג

  כנס לתוך דבריו.ייש לכבד את החבר ולא לה

  יש להתעניין ולנסות לסייע לו. ,אם חבר עצוב

  .יש לדאוג להתקשר אליו או לבקרו, ולהביא לו שיעורי בית ,כאשר חבר חולה

  יש לסייע לו. ,בלימודים אם חבר מתקשה

  גוע.יש לדבר בכבוד לכל חבר, ולא לצעוק או לפ

  .יש להתחשב בחבר

  .רע על חברלדבר יש להימנע מ

  ן.ימי שמעוניכל לשתף במשחק את  יש

  

  שלו. הכללכל זוג מנסח על הרצועה את  ,אחר השיחהל

  ניתן לתלות את הכללים בכיתה, בתיאום עם המחנכת.

  

  יחידני/ דקות)  10( כוםיעבודת ס – 3מס'  הפעלה

 בכלליםהן משתמשות המצויירות כאשר הדמויות מרגישות התלמידים יכתבו איך 

  ).בחוברת לתלמיד 6(משימה מס' 



  נספחים

  1נספח מס' 

 רביכו לתחילת הלימודים, אך יעקיבא בבית המדרש וח רביתלמידי ישבו  ,יום אחד

עקיבא עדיין לא בא לבית המדרש. בינתיים  רביעקיבא לא הגיע. חלף זמן רב, ו

ואינו בא לבית המדרש הוא עמוס שחולה ם תלמיד בשעל  םשוחחו התלמידים ביניה

  כבר מספר ימים. 

  קור חולים".י"יש צורך ללכת לבקר אותו" אמר יוחנן, "הרי נצטווינו על מצוות ב

עצמנו אבל עמוס גר רחוק, ואם נלך לבקר אותו נבטל  ,צטווינוענה חברו: "אכן נ

  , והרי תלמוד תורה חשוב יותר מכל המצוות".למודמל

בעת ההליכה לשבת וללמוד תורה, ולא לבזבז זמן יקר להמשיך ידים החליטו התלמ

עקיבא שעדיין  רביישבו התלמידים ולמדו, אבל החלו לדאוג ל עמוס. צלר אוקילב

 רביהגיעו לבית  החליטו ללכת לביתו ולבדוק מה קרה.לא הגיע לבית המדרש. 

  .יצא כדרכו בבוקר לבית המדרש אשתו אמרה להם שבעלה ורחל ,עקיבא

אולי הלך לבקר את  החלו לחפש אותו, ותוך כדי כך חשבו:דאגו והתלמידים 

ומנקה  עקיבא שוטף את הרצפה רביואכן ראו שם את  ,פנו לביתו של עמוס עמוס...

התביישו התלמידים על כך שרבם הקדים ובא לבקר את החולה, ודאג  את הבית.

  קיון הבית ולאוכל.ילנ

הייתי מת, כי לא ש ייתכן - לבקרני לא היה מגיעעקיבא  רביאם : "עמוס קם ואמר

  !"לאוכל ולשתיה הייתי יכול לדאוג לעצמי

? ור חוליםקיבעקיבא מה חשוב יותר: תלמוד תורה או  רביהתלמידים שאלו את 

  ! לבקר את החולה חשוב יותראך ללמוד תורה חשוב,  עקיבא: רביאמר 

  .זה כלל גדול בתורה "ואהבת לרעך כמוך"

  נדרים מ' ע"א)במסכת  גמרא(על פי ה

  

  



  2נספח מס' 

במקום לקרוא  המורה תמחא כף –המילה שלום  , בכל פעם שמופיעה(בזמן הקריאה

  )אותה.

  / לאה נאורבואו נעשה שלום קטן 

  ,בואו נעשה שלום קטן

  תי.יתך, אתה איאני א

  בואו נעשה שלום קטן,

  שלום קטן אמיתי.

  בואו נעשה שלום קטן,

  לא שלום עולמי.

  תראו, אני עושה שלום קטן

  עם עצמי.

  אני לא אכעס בכלל.

  אם אוכל.

  ז אף אחדיאני לא ארג

  במיוחד.

  ותרותר ואתה תואני או

  פחות או יותר.

  בואו נעשה שלום קטן,

  לא נריב. ,לא נצעק

  פשוט נשב ביחד, נדבר,

  או נקשיב.

  ,אולי זה לא שלום כל כך גדול



  ,הוא פשוט ורגיל 

  איכשהואך כל שלום צריך גם 

  להתחיל.



  הכנה ואביזרים:

   "למירון" :שלט .1

  )"ט, י"ח" (ויקרא יְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו" :כרזה .2

 הבת לרעך כמוך"וא": השיר תקליטור עם .3

איורים המבטאים דילמות בחיי הילדים (האיורים יכילו ילדים וילדות גם אם  .4

  בתיאורים כתוב ילד)

  ַטַּבַעת ָזָהב ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. ָאְבָדה –לוח מודעות, עליו מודעה  
  ּהיאָ בִ הָ ַהּמוֵֹצא ִמְתַּבֵּקׁש לְ 

  ְלָרֵחל ִמִּכָּתה ג'.

  עונה תשובה למורה, ובאמצע דבריו חברו מצביע.ילד 

  :א רֹוֶצה ָלֶׁשֶבת ְלָיְדילד יושב בכסא, לידו עומד מישהו והוא אומר  .ֲאִני 

 .ילדים רבים על משחק 

 עצוב וכועס. –ד. מצביעים על ילד שלישי סו תהלחבר תלוחש הילד 

 עומדת בצד (אפשר משחק בחבל)עצובה משחקים וילדה  ילדים 

 מנסה לפתור תרגיל בחשבון ללא הצלחה. הילד 

 את המפתח והבית נעול. האיבד הילד 

 השוכב במיטה חולה ועצוב הילד. 

  

  :כותרות 9

 ֻּכָּלם ֲחֵבִרים ֶׁשל ֻּכָּלם  

 ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה  

  ִוּתּורבּות ּוִהְתַחְּׁש  

 ַהְכָנַסת אֹוְרִחים  

  ַתלַ ּוּזִּדּבּור טֹוב ַעל ה  

 ִׁשּתּוף ְּבִמְׂשָחק  

 ֶעְזָרה ֶלָחֵבר  

 ִּבּקּור חֹוִלים  

 ִּכּבּוד ֲחֵבִרים  



 רצועות בריסטול  9 .3

  

  

 "בתחילת קציר שעורים..." (רות א, כ"ב)  – 32יחידה 

  ִסּפּוָרּה ֶׁשל  רּות

  

  מטרות

 ;פור מגילת רותיהכרת ס .1

 הזדהות עם מעשיה של רות; .2

  ;הבנת המושגים "גר" ו"אם המלכות" .3

 חג השבועות.בין הבנת הקשר בין מגילת רות ל .4

  

בגדי נעמי ב רהאשר בחבו המורה תלביש את שתי הדמויות של הבנות ,עורילפני הש(

  ).1אביזר מס'  –מדמויות הבנים כבועז  תואת אח ,רותו

  

  / מליאה דקות) 5( – פתיחה

  .מסעהשיר חבורת התלמידים יפתחו את השיעור ב

הדמות) ותאמר: אתן  ציג את דמותה של רות (בלי לומר מהי זהותה שלהמורה ת

  מי אני? יש לי קשר לחג השבועות. - לכם סימן ואות

שה נעלה, על יתן רמז נוסף: אני איים לא ידעו את התשובה, המורה תאם התלמיד

  שמי נקראת מגילה.

קודם שוחחנו העור יתשובה: רות (יש להניח שהתלמידים ידעו את התשובה, כי בש

  .ת רות הוא אחד מהם)לעל מנהגי החג, וקריאת מגי

  .פורה של רות נשמע היוםיאת סהשבועות אנו קוראים את מגילת רות. בחג 

  



  מליאה, יחידני/  דקות) 35( פור מגילת רותיס – 1 הפעלה מס'

  ספר את סיפור המגילה:תהמורה 

פני שנים רבות חי בארץ ישראל, בעיר בית לחם, אדם ושמו אלימלך, עם אשתו ל

גם נעמי ושני בניו מחלון וכליון. משפחתו של אלימלך היתה משפחה עשירה מאד ו

  מכובדת.

  ... משהו לא טוב. היה בארץ קרהמתרחש  פורנויסבה באותה שנה ש

  מה אתם חושבים שהיה?עצירה:

  המורה תשמע את תשובות התלמידים.

  

בארץ היה רעב קשה מאד. גשם לא ירד, התבואה לא גדלה ולאנשים לא היה קמח 

תה אפשרות ידלו, ולא היילאפות ממנו לחם. בימים ההם האנשים חיו ממה שג

  כמו בימינו. האוכלוסייכמויות של תבואה לכל ה אלייב

לא כמעט וכך שהם  אבל לעשירים היו מחסני תבואה, קמח ושאר מוצרי מזון,

  .גם לאלימלך היו מאגרים של מזון, כי הוא היה עשיר מאד הרגישו את הרעב.

  לו הייתם אלימלך? ,עצירה: מה הייתם עושים במצב כזה

  המורה תשמע את תשובות התלמידים.

  

את אשתו נעמי ובניו  לקח אלימלך ,ו ולתת לרעבים לחםבמקום לעזור לבני עמ

  ארץ מואב.ירד מן הארץ למחלון וכליון ו

מינה את שני בניו לשרי אף בדו אותו המואבים מאד, ומלך מואב יבגלל עושרו הרב כ

  צבא שלו, וגם נתן להם את בנותיו ערפה ורות לנשים.

והשלוה לא היו מנת אם אלימלך חשב שטוב יהיה לו במואב, הוא טעה. השקט 

, בטרם מתו גם שני בניו מחלון וכליון ואחר כך ,אלימלך מת :ה של המשפחהחלק

  ה.י. גם כספם ירד אט אט לטמיון, ונעמי נשארה אלמנה וענינולדו להם ילדים

  עשה נעמי?ת , לפי דעתכם,מהעצירה: 



  המורה תשמע את תשובות התלמידים.

  

ארץ זרה, החליטה לשוב לארצה, לארץ ב ענייהשנשארה בודדה, אלמנה ו ,נעמי

  ישראל.

יה שתי כלותיה ערפה ורות. כשהגיעו לגבול ארץ מואב, להתלוו א ,כאשר יצאה לדרך

למואב. היא לא רצתה לקחת אותן מבית  תחזורנהקשה מכלותיה שיעצרה נעמי וב

ת ווחסר עניות הן יחיו כנשיםהמלכות והעושר אליו הן הורגלו, לארץ ישראל שבה 

  כל.

  .אמרה נעמי ,(המורה תרים את בובת נעמי) "שובנה בנותי"

  כלותיה? מה לדעתכם ענו להעצירה: 

  המורה תשמע את תשובות התלמידים.

  

  .ערפה ורות הודיעו לנעמי שהן חוזרות איתה לארץ ישראל

החליטו החלטה  ן? מדוע לדעתכם הןמה אתם חושבים על החלטת עצירה:

  שכזאת?

  או לחזק אותן בהחלטתן. ,ה להישאר בארץ מואבנסו לשכנע את רות וערפ

  

ישכנען  והשנילחזור למואב את הכלות אחד ישכנע  :המורה תבחר שני תלמידים

  לארץ ישראל.עם חמותן להמשיך 

החליטה לחזור לבית אביה מלך מואב, היא נשקה לנעמי ונפרדה ו השתכנעה ערפה

  ממנה בדמעות.

 הסירבאך רות  ):ורות ותנהל את השיחה (בקטע זה המורה תחזיק את דמויות נעמי

קשה ממנה פעם אחר פעם, "חזרי לבית אביך, כמו ישב ,מנעמי דלהיפרבתוקף 

  אחותך ערפה"...

  אל תבקשי ממני לעזבך"... ,רות: "לא



וחסרת כל, אין מי שיפרנס  ענייהנעמי: "החיים בארץ ישראל יהיו קשים מאד, אני 

  אותנו שם"...

  זבת אותך בשום אופן"...רות: "לא! אני לא עו

נעמי: "לא רק שאין לנו אמצעי מחיה, גם החיים בין יהודים, וקיום המצוות, הם 

הורגלת  לה אשר להםקשים מאד, ואת לא רגילה לכך. אלו חיים שונים לחלוטין מא

  בבית אביך המלך"...

ארץ ובכל זאת אני מעדיפה חיי עוני יהודיים איתך ב ,רות: "אני מודעת לכל הקשיים

  י...!"ִמ עַ  –ך מֵ באשר תלכי אלך... עַ  .ישראל, מאשר חיים בבית המלוכה

  אילו קשיים יהיו לרות? עצירה:

תלמיד תה (רצוי ימהכיצא תלמיד מתנדב  :ערוך התנסותל ניתן ,לצורך המחשה

המורה במעגל ו כיתהכמה תלמידים שישבו לפני ה יוזמנומקובל ובעל בטחון עצמי). 

המורה תקרא . כעת ל תכנון של מסיבת שבועות לכיתהאותם לשוחח עתנחה 

המסיבה. היא  ותושיב אותו במעגל התלמידים המתכננים את כנס,לתלמיד שי

הם אך  שהחברים מתכננים מסיבת כיתה ועליו להשתלב ולעזור להם. יר לותסב

הם  –מציע להם הצעות הוא גם אם ימשיכו לשוחח ביניהם ולהתיחס אליו כאל זר. 

עליהם לשים לב  ל משקיפים.תפקיד ש ומלאי כיתההתלמידי שאר חסו. תיילא י

  להבעות הפנים שלו ולתגובותיו. 

  לאחר כדקה המורה תעצור את ההתנסות ותוביל לדיון:

  איך הרגיש התלמיד שניסה להשתלב? -

 מה ראו ה"משקיפים"? -

 מהם הקשיים שהיו לתלמיד? -

 איך חשה הקבוצה? -

 ?כיצד יכולה הקבוצה להקל על הזר -

חשוב להם להרגיש טוב בחברה. לכן , בני האדם הם יצורים חברתייםויסוכם: 

הם התרגלו, שיש להם אליהם אנשים בוחרים לחיות את חייהם בחברת האנשים ש

 חוויות משותפות ונעים להם איתם.

  

  כעת תחזור המורה לספר את סיפורה של רות:



  אמיתית וכנה להצטרף לעם היהודי. נתךונעמי: רואה אני שכו

  של רות כנה ואמיתית? השהכוונכיצד ידעה נעמי : עצירה

היא עזבה  ה,אדרב ,חיי עושר או כבודשם כו לה ירות לא הצטרפה לעם היהודי כי ח

וחסרת  ענייהחיים של בת מלך עשירה ומפונקת וידעה שהיא הולכת לחיות כיהודיה 

להצטרף לעם היהודי ולקיים את כל המצוות  ובכל זאת הלכה עם נעמי כדי ,כל

  מצווה. בהן העםש

בואי  :אמיתית ואמרה להשל רות הבינה שכוונתה  , היאכאשר ראתה זאת נעמי

  ונלך ביחד לארץ ישראל.

  

  אדם שמתגייר מתוך כוונה אמיתית לקיים את המצוות נקרא "גר צדק".

 חוברת העבודה,ב ,שר לקשייה של רותאביע את דעתם בלהיוכלו התלמידים 

  .1משימה מס' 

 .יהםתשובותישמיעו את תלמידים מספר  ,לאחר מילוי המשימה

  

הלכו נעמי ורות והגיעו לבית לחם. כאשר ראו אנשי בית לחם את נעמי האלמנה, 

העשירה שעזבה אותה נעמי  ?הזאת נעמי :, התפלאו ואמרו זה לזהענייההשכולה וה

  ...?מלווה במשרתיםאותנו במרכבה רתומה לסוסים אבירים ו

שבו נעמי ורות בבית דל, בקצה העיר בית לחם, חסרות כל היו ואפילו לחם לא יהתי

  היה להם.

  זמן קציר שעורים. ם היואותם הימי

  העניים בתקופת הקציר?אז מה היו עושים 

  בעלי השדה.להם העניים היו הולכים לשדות ונהנים מהמתנות שהשאירו 

  .)2ות? לקט, שכחה, פאה (אביזר מס' מתנקוראים לסוג זה של איך 

  ;בולים שנפלו בזמן הקציריסוף שיא –מה אנו רואים? לקט 

  ;מן הקצירזמרים שנשכחו בוע –שכחה   



קצורות  בלתיבולים יבעל השדה היה משאיר בקצה השדה ש –פאה   

  עבור העניים.

  ממה לדעתכם התפרנסו נעמי ורות העניות?

מצוות הנהוגות בשדה, ושלחה את רות לשדה נעמי קראה לרות והסבירה לה את ה

  בולים.יששם ללקוט 

בולים, ייצאה רות מהעיר ונכנסה לשדה שראתה בדרכה. היא התחילה לאסוף ש

בעל השדה (המורה תרים  ,והקפידה מאד לאסוף רק מה שמותר. והנה מגיע בועז

  את דמותו של בועז).

  בועז: ה' עמכם הקוצרים!

רק מה בצניעות, ושמלקטת בשדהו ומקפידה לאסוף  רותבועז הבחין בדמותה של 

מרים נוספים. בועז שאל את הקוצרים, "מי הנערה ובולים ועיששייך לעניים, ולא ש

  הזאת?"

  שבאה ממואב יחד עם נעמי. ,לו שזאת רות הקוצרים השיבו

  ניגש אליה בועז ואמר:

שתי מן  - ה מאיום, ואם תהיי צ- אל תלכי ללקוט בשדה אחר, שובי לכאן יום ,בתי

  המים ששואבים הפועלים.

  רות: מדוע מצאתי חן בעיניך, הרי נכריה אני?

כל מה שעשית עם נעמי חמותך, אחרי מות בעלך, וגם כי עזבת על פרו לי יבועז: ס

  את מולדתך והלכת ובאת להיות בת לעם ישראל.

  לרות כיכר לחם. נתן בועז ,בשעה שבועז והקוצרים אכלו

  טרחו ועמלו בעבר עד שהגיעו לכיכר לחם? מי זוכר כמה מלאכות

(אין צורך לחזור על כל  חרישה, זריעה, קצירה, טחינה, לישה... עשר מלאכות:

  ).לשמוע מספר דוגמאות מהתלמידיםרק המלאכות אלא 

 כיכר לחם היה דבר חשוב מאד ויקר, ובועז נותן לרות כיכר לחם שלמה. ,בעבר

  תית ביותר.היתה זו, במונחים שלהם, מתנה משמעו



חזרה רות לנעמי ותירה את השאר לנעמי. בערב המעט מכיכר הלחם ו אכלהרות 

שאספה ואת שארית כיכר הלחם. נעמי שמחה מאד  םהשיבוליביאה לה את וה

  : (להרים את הדמויות)ושאלה אותה

  נעמי: באיזה שדה לקטת היום?

תן לי את כיכר רות: בשדה של איש נכבד ושמו בועז, אשר התייחס אלי יפה וגם נ

  הלחם.

דעי כי בועז הצדיק הוא קרוב משפחה שלנו.  .נעמי: ברוך הוא לה', שלא עזב אותנו

  כך תוכלי להקים זכר לבני משפחתי שנפטרו.... הייתם נישאים ילוהיה נפלא א

על גבי הלוח) את השם רות נישאה לבועז. היא ילדה בן ששמו עובד (לרשום  ,ואכן

  י, ולישי נולד דוד, שהיה מלך ישראל.לעובד נולד בן ששמו יש

  דוד מלך ישראל חי וקיים. :התלמידים ישירו את השיר

  . תהיסכם את הסיפור באמצעות שיח בכיש ל

  דיון:לנקודות למחשבה ו

 ומדוע? ,מה מצא חן בעיניכם בסיפור מגילת רות 

 ?מה דעתכם על התנהגותה של רות לקראת השיבה לארץ ישראל 

 תו של בועז כלפי רות?מה דעתכם על התנהגו 

   

  מראה הלוח

  

  

  

  

  

  

  

  רות

  

  עובד

  

ישי



  רות להיות אמה של מלכות? כתהזמדוע לדעתכם  

   .בגלל מעשיה הטובים ויחסה אל נעמי, הפכה לאם המלכות

  את מרצונה רות קיבלה א. שבועות? בין חג המגילת רות לתוכן מה הקשר בין

דוד המלך . ב חג השבועות הוא זמן מתן תורה של כל העם.תורת ישראל, ו

  נולד ונפטר בחג השבועות ולכן אנו קוראים את מגילת רות בחג השבועות.

  

  "מגילת רות". יצירת – 2משימה מס' 

עליהם ידביקו במקום  ,יגזרו מחוברת הנספחים את דפי המגילה התלמידים

  המתאים תמונה ולה יתאימו פסוק.

ולבסוף  ,לו למגילהרו את הדפים לפי סדר, ידביקו דף לדף, יגלגדלאחר מכן יס

  .)3סרט (אביזר מס'  יקשרו בעזרת

  

  דקות) 50(הכנת דקופז'  -  יצירה – 2 הפעלה מס'

  התלמידים יגזרו את האיור מחוברת הנספחים.

  האיור מופיע במספר עותקים, בכל פעם התלמידים גוזרים על פי סימני הגזירה 

  מונה.בכל שלב האיור מצטמצם וגורם להבלטת אלמנטים עיקריים בת

בעזרת ריבועי דבק דו  התלמידים מדביקים כל שלב של התמונה על השלב הקודם

  צידי.

  

  :הכנה ואביזרים

  החבורה: נעמי, רות ובועז.בגדים לדמויות של  .1

 שכחה ופאה ,לקטאיור:  .2

 סרט מתנות לקשירת המגילות .3

 ריבועי דבק דו צידי ליצירת דקופאז' .4

  סלינו על כתפינו בחג הביכורים - 33יחידה 

  מטרות:



  הכרת שמות החג ומנהגיו; .1

   טקס הבאת הביכורים לירושלים. הכרת .2

  

  מליאה / דקות) 5( פתיחה

  .חבורהשיר  התה תשיר את יהכ

 –מדוע באתי לבקר אתכם היום?  דמות הלוח: האם אתם יודעיםהמורה תציג את 

  איזה חג?  מתקרב אלינו חג.

מתבקשים לפתוח את הלוח בחג השבועות, אם הם לא  עים, הםיודידים התלמאם 

ולמצוא איזה חג חל  ןסיוולפתוח בחודש  : בבקשהמבקשת דמות הלוח ,יודעים

  חג השבועות.בחודש זה! התשובה: 

מתוך חוברת  "שבועות"הדבקת מדבקת תתבצע  באיזה תאריך חל חג השבועות?

 הנספחים.

  

  + מליאה / עבודה בקבוצות דקות) 20( שמות החג – 1  הפעלה מס'

  קבוצות. הכיתה תתחלק לארבע

 תפתור לפניכם כתב חידה. כל קבוצה .לחג השבועות מספר שמותהמורה תסביר: 

  הסיבה לשם.את את שם החג ו

  נמצא בחוברת הנספחים.  הלוח הגימטריי – ההחידה כתובה בגימטריי

  .)1' (אביזר מס המורה תחלק לכל קבוצה כתב חידה אחד

  

   פתרון כתבי החידה:

  השבועותחג  – 1כרטיס 

על שם שבעת השבועות (ארבעים ותשעה ימים) שסופרים מיום ראשון של פסח ועד 

  שבועות.ל

  חג הביכורים – 2כרטיס 



התחילו להביא  בעברשם עונת הביכורים המתחילה בחג השבועות, עונה שבה על 

  ית המקדש.בל םביכורי

  חג הקציר – 3כרטיס 

חג מבשילה. זהו החיטה  קציר החיטים המתחילה בתקופת החג, כאשר ם עונתש על

  לחקלאים שקוצרים את החיטה.

  חג מתן תורה – 4כרטיס 

. יהילאחר שבעה שבועות של ציפ ,הר סיניקבלת התורה שהייתה ביום זה על על שם 

  מצרים.מבני ישראל  שיצאוהיה זה לאחר 

  

  .נציג מכל קבוצה את הכתוב ה, יקראאת כתב החיד יפתרולאחר שהתלמידים 

  על הלוח את שם החג ותתייחס בקצרה לכל שם: תרשוםהמורה 

המורה תבקש מהתלמידים לפתוח  ,שבעה שבועות ספירת תלהמחש –חג השבועות 

  ספור כמה שבועות בין פסח לשבועות.את הלוח בחג הפסח ול

  ה.יספירה וצפי בלנו את התורה, לאחריבסוף שבעת השבועות ק –חג מתן תורה 

  מות הבאים שייכים לעונה החקלאית בה חל החג:שני הש

  החג חל בתקופה שבה קוצרים את החיטה. –חג הקציר 

רות ראשונים משבעת יפ – ביכוריםלהביא בחג זה מתחילים  – ביכוריםחג ה

שם ל התאמת פסוקבחוברת העבודה ( 1משימה מס' התלמידים ימלאו את . המינים

  .)החג לתמונה

  

  , יחידנימליאה / דקות) 40( ביכוריםה – 2מס'  הפעלה

  / מליאה ביכוריםחלק א' טקס הבאת ה

המורה תצבע את האותיות ב,כ,ו,ר במילה  .ביכוריםחג העל הלוח יהיה רשום: 

  במשפחה? הילד הראשון.  בכורמה צבעתי? בכור. מיהו ה , ותשאל:ביכורים

  אשונים הגדלים על העץ.רות ריפ – כוריםּבְ "? ביכורים"אם כן ההם ימ



שהשתבחה בהם  רות? לא, רק משבעת המיניםיהפ מכל ביכוריםמביאים היו האם 

  .רץ ישראלא

  עת המינים? חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר.ם שבהמי זוכר מ

המורה תפנה לתלמידים: כיצד מציינים היום את מנהג הביכורים? התלמידים 

  קס הבאת הביכורים. אם השתתפו בט ,הגןמ ואיספרו חוויות מבית הספר 

  חוברת לתלמיד ותקרא את השיר:התבקש לפתוח את המורה 

  

  ריחות ירושלים /נעמי גונן

  

  ,יש לי סבתא בירושלים

  עם חצר גדולה

  ,וגן משלה

  ועל העורף קלועה לה צמה

  .לבנה כולה

  

  ובכל חג אנחנו אורזים

  ,כחולה הומזוודשני תיקים 

  י הילהוהורי ואני ואחות

  .עולים לירושלים לחגוג אצלה

  

  ,משום מה ,אבל בשבועות

  כשצריך לעלות

  לירושלים השלמה



  לבירה ביכוריםולהביא 

  ,(כמו שספרה לנו המורה)

  יורדת אלינו סבתא לשפלה

  ומביאה לכולנו בתוך סלסילה

  את ריחות ירושלים 

  מהגן שלה.

  

  שיחה:

  על איזה חג מדבר השיר?

  בכל חג? מה עושה משפחת המשוררת

  מה עושה סבתא בשבועות?

-כי ירושלים גבוההת לשפלה"? (מדוע כותבת המשוררת "לעלות לירושלים", ו"יורד

  )חשובה מכל המקומות.

הבאת בין פרה להם על הקשר בין ירושלים ליהמשוררת רומזת שהמורה ס

  פרה המורה?י. האם אתם רוצים לשמוע מה סביכוריםה

  בזמן שבית המקדש היה קיים.  םביכוריהיום נלמד כיצד הביאו 

  ?ביכוריםכיצד ידעו איזה פרי הוא ראשון ומתאים לקודם כל, 

המורה תספר את מהלך הבאת הביכורים כפי שהוא מתואר במשנה. במהלך הסיפור 

  היא תתלה תמונות מתאימות.

  הסיפור על פי הנכתב במשנה במסכת ביכורים.

ו, ובודק האם רואה הוא תאנה יום לשדה-כל בעל כרם או מטע היה יורד יום

  ...כאשר גילה את הפרי הראשוןוכר, יאשכול ענבים שב כרה, אוישב

  כאשר ראה את הפרי? מה הרגיש החקלאי עצירה:

  כאשר ראה את הפרי? מה עשה החקלאי



 :) ואמר2אביזר מס'  יוצגו בחוט אדום (תריקשסימן את הפרי החדש על ידי  האיכר

  .ביכוריםהרי אלו מיועדים ל

ירים העש (כעין סל). רות ושם אותם בטנאיאסף האיכר את הפ ,לפני חג השבועות

  עשוי מזהב או מכסף, ואילו העניים הביאו בסלי נצרים.שמו בטנא 

היהודים שגרו קרוב לירושלים הביאו פירות טריים ואילו הרחוקים מירושלים 

  דבלים וכו'. –ת מוקים, תאנים יבשויצ –רות יבשים ירות, והביאו פיבשו את הפיי

הם רצו לעלות לרגל לבית  יוון ירושלים.מכל עיר וכפר יצאו קבוצות של יהודים לכ

היהודים בעיר מרכזית שבה התאספו  ,בכל אזור .ביכוריםהמקדש ולהביא את ה

והיה אדם שהיה מעיר אותם  ,ישנו בלילה תחת כיפת השמים, ברחובה של העיר- לנו

  .)3(אביזר מס'  "קומו ונעלה ציון"בבוקר השכם וקורא: 

קרניו היו מצופות בזהב ועטרה של זית ובדרך לירושלים היה שור הולך לפניהם 

  ) החליל מנגן לפניהם עד שהגיעו קרוב לירושלים.4בראשו (אביזר מס' 

  שלים?ועצירה: מה אמרו העולים לרגל כאשר התקרבו ליר

עיר, ובעלי המלאכה הפסיקו כאשר הגיעו לירושלים יצאו לקראתם כל נכבדי ה

היו , וביכוריםמעבודתם ונעמדו מחוץ לחנויות לכבוד עולי הרגל שמביאים את ה

) והעולים לרגל היו שרים 5(אביזר מס'  בשלום הבאים לירושליםהיו שואלים 

. כאשר התקרבו לבית המקדש, "עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים" –ושמחים 

שלו, שם אותו על כתפו ונכנס לבית המקדש ונותן היה כל אחד מקשט את הטנא 

נגנים שירי שמחה מתוך ספר מאותו מתנה לכהן. כל אותו זמן היו הלויים שרים ו

כורי יעל כך שזכה להביא מב היה אומר תפילת הודיה ביכוריםתהילים. נותן ה

  אדמתו לבית המקדש.

  

  / יחידני חלק ב' משוב

  בחוברת העבודה. התלמידים יעבדו

  לשיר תהתייחסו: 1 מה מס'משי

המורה  – המתאר את החוויות של הבאת הביכורים מכתב כתיבת: 2 משימה מס'

  הבאה.למשימה  רועבתשמע מספר מכתבים ות



   המתארות את טקס הבאת הביכורים.: הדבקת מדבקות 3 מסמשימה 

  

  מליאה/  דקות) 15( מנהגי החג – 3מס'  הפעלה

  השבועות? חגנוהגים במנהגים מיוחדים אילו 

  ).איורים חמישהלל וכש 6מורה תכין לידה את אביזר מס' (ה

תקיים תהמורה תתלה על הלוח את התמונה המתאימה ו ,מנהג יאמרכאשר תלמיד 

  .יועל שיחה קצרה

  על הלוח ותספר עליהם. ר כךאת המנהגים שהתלמידים לא ידעו, המורה תתלה אח

  להלן המנהגים המופיעים בתמונות:

  מתן תורה. פניל התכסה פרחיםשהר סיני לזכר  – הכנסת והבית בירקשוט בית יק

  נמשלה לחלב.סמל לתורה ש – מאכלי חלבאכילת 

  לפני מתן תורה. של ישראל שנרדמום לתקן את טעות – כל הלילהתורה לימוד 

  נולד ונפטר בחג השבועות.שנינה של רות, , ד המלךלכבוד דו – קריאת מגילת רות

  סטורי של מתן תורה.יתחבר למעמד הההכדי ל – תשמיעת עשרת הדברו

  

  מתן כותרת לכל תמונה. – בחוברת משימה עבודה יחידנית:

  

  נספחים

 :כרטיסי עבודה 4 .1

8 ,3 , - 5 ,300 ,2 ,6 ,70 ,2 ,400  

70 ,30 – 300 ,40 – 300 ,2 ,70 ,400 – 5 ,300 ,2 ,6 ,70 ,6 ,400 -             )1 ,200 ,2 ,

70 ,10 ,40 – 6 ,400 ,300 ,70 ,5 – 10 ,40 ,10 ,40 (– 300 ,60 ,6 ,80 ,200 ,10 ,40 – 

40 ,10 ,6 ,40 , -  

50,6,300,1,200– 300 ,30 – 80 ,60 ,8 – 6 ,70 ,4 – 



,400,6,70,6,2,300,30 

  ______________________________________________    

  ______________________________________________    

  ______________________________________________    

  ______________________________________________    

8 ,3 – 5 ,2 ,10 ,20 ,6 ,200 ,10 ,40 

  8 ,3 – 5 ,2 ,10 ,20 ,6 ,200 ,10 ,40 – 70 ,30 – 300 ,40 –   

70 ,6 ,50 ,400 – 5 ,2 ,10 ,20 ,6 ,200 ,10 ,40 –   

5 ,40 ,400 ,8 ,10 ,30 ,5 – 2 ,8 ,3 – 5 ,300 ,2 ,6 ,70 ,6 ,400 –   

70 ,6 ,50 ,5 ,- 300 ,2 ,5 – 2 ,70 ,2 ,200 – 5 ,400 ,8 ,10 ,30 ,6 – 30 ,5 ,2 ,10 ,1 – 

2 ,10 ,20 ,6 ,200 ,10 ,40 – 30 ,2 ,10 ,400 –  

 5 ,40 ,100, 4 ,300  

    ______________________________________________    

    ______________________________________________    

    ______________________________________________    

    ______________________________________________    

8 ,3 – 5 ,100 ,90 ,10 ,200 

8 ,3 – 5 ,100 ,90 ,10 ,200 – 70 ,30 – 300 ,40 – 70 ,6 ,50 ,400 – 100 ,90 ,10 ,

200 – 5 ,8 ,10 ,9 ,10 ,40 –   

5 ,40 ,400 ,8 ,10 ,30 ,5 – 2 ,400 ,100 ,6 ,80 ,400 – 5 ,8 ,3.-  

5 ,8 ,10 ,9 ,5 – 40 ,2 ,300 ,10 ,30 ,5 – 7 ,5 ,6 – 8 ,3 –  

 30 ,8 ,100 ,30 ,1 ,10 ,40 – 300 ,100 ,6 ,90 ,200 ,10 ,40 –   

1 ,400 – 5 ,8 ,10 ,9 ,5.  



  ______________________________________________    

  ______________________________________________    

  ______________________________________________    

  ______________________________________________    

8 ,3 – 40 ,400 ,50 – 400 ,6 ,200 ,5 

  8 ,3 – 40 ,400 ,50 – 400 ,6 ,200 ,5 – 70 ,30 ,- 300 ,40 –   

100 ,2 ,30 ,400 – 5 ,400 ,6 ,200 ,5 – 300 ,5 ,10 ,400 ,5  -   

 2 ,10 ,6 ,40 – 7 ,5 – 70 ,30 – 5 ,200  – 60 ,10 ,50 ,10 – 30 ,1 ,8 ,200 – 300 ,2 ,

70 ,5 – 300 ,2 ,6 ,70 ,6 ,400 – 300 ,30 – 90 ,10 ,80 ,10 ,5 – 20 ,300 ,10 ,90 ,1 ,

6 – 40,40 ,90 ,200 ,10 ,40  

    ______________________________________________    

    ______________________________________________    

    ______________________________________________      

    ______________________________________________    

  

במטע העומד ם דשכול ענבים, אאדום א קושר בחוטובכרם עומד אדם איור:  .2

קושר בחוט אדום ענף עם תאנים. מפיו של האדם יוצאת בועה בה ו תאנים

 .ביכוריםכתוב: הרי אלו 

אנשים ישנים ברחובה של העיר (לבושים בבגדים של ימי קדם) אדם עומד איור:  .3

 יוצאת מפיו: קומו ונעלה ציון!הבועה ב –בצד וקורא 

בראש השיירה אדם עם חליל מנגן, אחריו  .שליםלירועולים עולי הרגל איור:  .4

שור שקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו ואחריו המון אנשים נושאי סלי 

 על הכתפיים. ביכורים

בפתח כל חנות עומד בעל מלאכה, מעל כל חנות רשום: קדר,  ,איור: רחוב .5

אחד בעלי העולים לרגל עם השור בראשם. מ - סנדלר, נפח, אופה וכו'... ברחוב 

 באתם לשלום! ,אחינו :המלאכה יוצאת בועה



 :איורי מנהגים .6

   בית כנסת מקושט בירק.  –  .א

 מאכלי חלב. –  .ב

אנשים יושבים ולומדים מתוך ספרים, בחלון חושך. אפשר דמויות של  –  .ג

 ילדים לומדים.

 מגילת רות. –  .ד

 בית כנסת, על הבימה ספר תורה פתוח וסביבו אנשים וילדים רבים. –  .ה

  

  

  34 יחידה מס'

  לבי במזרח...

  מטרה

  ארץ ישראל.בין ין עם ישראל לבהעמוק  הקשר עמידה על משמעות 

  

  מליאה / דקות) 5( יהודי העולם מתגעגעים לארץ ישראל –פתיחה 

השיר "לבי . לאחר מכן, המורה תשמיע את שיר מסע החבורההשיעור ייפתח ב

  .)1ריה"ל (אביזר מס'  חיברבמזרח" ש

תכתוב המורה את שם השיר "לבי במזרח" על הלוח, ותספר  רשמיעת השי בתום

גר בספרד, לפני כאלף שנים. באותם הימים יהודה הלוי ש רביששיר זה חובר ע"י 

. מאדבה מפותחים  היו רוח והמדעההתרבות וחיי ארץ עשירה מאד,  תה ספרדיהי

 הםיניב ,יהודה הלוי, שם הוא כתב שירים רבים רביבארץ זו חי המשורר כאמור, 

הוא ושיריו זכו  .הוא מביע כמיהה וגעגועים לארץ ישראל וירושלים שירים בהם

  לפרסום רב.

האומר  –אחד משיריו הוא השיר אותו שמענו "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב" 

בארץ ישראל, שהיא  –בעוד שהוא נמצא בספרד, הרי ליבו ורצונו היו במזרח ש

  מזרחית לספרד.



הכבוד והעושר בהם חי ק שר לארץ ישראל, אלא עזב את כל יהודה הלוי לא ר רבי

  ארץ חרבה, חסרת כל.אז , לארץ ישראל , שהייתה ארצו, ובא לכאןב

  מה משך את ריה"ל לארץ ישראל?המורה תשאל: 

  :מכן יסוכםולאחר  ,התלמידים יביעו את דעתם

רבה,  חשיבותבפרט  ירושליםלו בכלל במשך כל הדורות והשנים ייחסו לארץ ישראל

  תמיד. אליהן ודאגו להזכיר אותן התגעגעו

  

  דקות) / מליאה, זוגות 30העם ומולדתו ( - 1 'הפעלה מס

  / זוגות ומליאה על עלייה לארץ :א'שלב  

לבושות (דמויות של יהודים עם ת 2אביזר מס' אחת מ דמותיקבל  כל זוג ילדים

  .מסורתיות של עמים שונים)

חלקם עלו לישראל וחלקם עדיין ודים מכל העולם. יה הןהדמויות שבידכם ויוסבר: 

או על עלייה  בידם על ארץ ישראל,ש מה חושבת הדמות –כל זוג יחשוב מתלבטים. 

  . התלמידים ישמיעו את דעתם באמצעות הדמויות שבידיהםלארץ ישראל. 

  אורזים מזוודה שלב ב':

  .תארץ אחרהתלמידים ינסו לחוות תחושות של אדם שעובר מארץ אחת ל

 חרת: מה הייתם שמים במזוודה דמיינו לעצמכם שאתם עוברים לארץ א

  תכם?יכדי לקחת א שלכם

הערה: אם בכתה ישנם עולים חדשים, ניתן לפנות אליהם ולבקש מהם לספר על 

 שקדמו לעלייה.במשפחה, ההתלבטויות 

כדאי לשים לב שיש הרהורים ומחשבות בכיוונים שונים לפני שעוזבים ארץ אחת 

, יש היבט אישי של פרידה מסביבה מוכרת, חברים אישיים רים לאחרת.ועוב

פחדים מן מעורר בעיקר נושא הפרנסה מעסיק מאוד ו ולעתים אף קרובי משפחה.

  מוכר.הלא הלא ידוע ו

ויות, כי יש גם טיעונים ייחודיים לכאן או מייצגות הדמשארץ התייחס לחשוב ל

שה הבסיסית של כל יהודי שמקומו , מעבר לתחוארץ המוצא לכאן המבוססים על

במצב שם ארצות הברית ונמצא שחי בלמשל, מי  הוא בארץ ישראל, ארץ היהודים.



טובת מקום לעזוב מקום שחיים בו ברווחה לב בוודאי חווה קושי ,כלכלי טוב

ארצות ברית המועצות לשעבר, חי באחת ממי שאו למשל,  .שהעתיד בו אינו ידוע

 קל עליתכן שמחפש לה ,חופשיחינוך יהודי בסר וחו לכליתמצוקה כיחסית יש בהן ש

  .מגוונים -לקראת העליה והרגשות סיבות כלומר, ה קשייו.

  כל העם / מליאהשל : ארץ ישראל היא המולדת שלב  ג'

לציון יאמר: איש ואיש יולד ו" את הפסוק מתהליםתקריא והמורה תתלה על הלוח 

להסביר את משמעותו של  מידים ינסו. התל)3(אביזר מס' פ"ז)  (תהילים בה"

מבטא את כחז"ל מסבירים ומפרשים את הפסוק : המורה אמרתהפסוק. לאחר מכן 

   המיוסד על הפסוק: תקריא את המדרשהמורה הקשר של העם לארץ. 

כולם נקראים  -  "אחד הנולד בארץ ישראל ואחד המצפה לראותהא: ישָ מֵ  רביאמר 

  בניה" (כתובות ע"ה ע"א).

ארץ  - פרשנות זו למילים "ולציון.... איש ואיש יולד בה" לפי  שיח בכיתה יתקיים

 . האם קיימת בפסוק מילה המוכיחה זאת?אחד מהעםכל  לשהמולדת ישראל היא 

  ."יולד"המילה  

  ?לפי הפרשנות הנ"ל של ארץ ישראל "בן"מי נקרא ו

  א. מי שנולד בארץ.

  .את ארץ ישראל ב. מי שנולד בחוץ לארץ אך מצפה ומתגעגע לראות

  מקום שאדם נולד בו. –מהי מולדת? 

מולדתו ארץ  -היהודי ובכל זאת,  ,אנגליה וכו'בפרסי נולד בפרס, האנגלי יהודי הה

התגעגע לארץ ישראל,  תמיד ישראל ואכן, עם .ולא משנה היכן הוא נולד – ישראל

  כמו שאדם מתגעגע להוריו. 

  

  התנסות/ מליאה, יחידני ': "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"שלב ד

 :למשל במילים, את ירושליםפעמים רבות המסורת, מזכירים בתפילה  לפי

בכל העולם מתפללים לכיוון ארץ "ותחזינה עינינו בשובך לציון". יש גם לציין כי 

 –מתחת לחופה  –בשמחות גם  ., ובארץ ישראל מתפללים לכיוון ירושליםישראל

  ...": "אם אשכחך ירושליםאת הפסוק אומריםמזכירים את ירושלים כש



 תשכח ימיני" –"אם אשכחך ירושלים  הפסוק על הלוחחלק רה תתלה את המו

  .)4(אביזר מס'  )ז"קל תהילים(

 תבקש להעתיק את הכרזהו )5לכל תלמיד (אביזר מס'  "ממו"ר יהמורה תחלק ני

  .)ביד ימין –לשמאליים ( ביד שמאלמהלוח, ולכתוב דווקא 

אי יאמרו שעדיין לא הספיקו ים בודתלמידה ברר המורה מי סיים.תדקה כאחרי 

היא איטית יותר, לא  וע, יתברר כי כתיבה ביד שמאלורה מדמהלשאלת  לסיים.

  יוצא כתב יד יפה וכו'.

  לא. האם הייתם מוכנים לכתוב היום כל הזמן ביד שמאל?

  כי זה קשה. –מדוע? 

, אוכלים, משחקים, מכים בפטיש כותבים –אילו פעולות אתם עושים ביד ימין? 

  וכו'.

חשבו, מדוע משתמש הכתוב בדימוי "יד ימין"? כי יד ימין היא חשובה מאד, אי 

  אפשר להסתדר בלעדיה.

כמו שאדם לא יכול  ם "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".הסבירו בלשונככעת 

  שלים.יד ימין שלו, כך היהודי לא יכול לשכוח את ירו (לתפקד בלי)את  לשכוח

  כל הזמן. לזכור את ירושליםוטבעי חשוב ? בפסוק זה עובראיזה מסר 

  

  , יחידנידקות) מליאה 15( הבטחת הארץ לאבות – 2  'הפעלה מס

ים להגיע דווקא לארץ ישראל ולא לארץ אחרת, למשל הודהיכמעט כל  רצומדוע 

  ...?אולי לאירופהאו שהיא עשירה ונוחה יותר,  ,לארה"ב

ם. זוכרים ה' הבטיח את ארץ ישראל לאבות ולבנים שלהם אחריהבתנ"ך מסופר ש

יתה החוליה הראשונה בה? אברהם. ומי אחריו? ימי ה את השרשרת מתחילת השנה?

  , ואנחנו ממשכים את השרשרת הזאת.ישראל :שנקרא גם –יעקב ולאחריו  ,יצחק

זר (אבי המורה תזמין את התלמידים לשמוע את מילות ההבטחה בצורה המיוחדת

 ,הפסוקים מופיעיםהתלמידים יפתחו את חוברת העבודה בה  ).1, נספח מס'  6מס' 

  ויעקבו אחר הקריאה.



  הבהרת המושג "ארץ אבותינו". – 1לאחר הקריאה ימלאו את משימה מס' 

  .וה בת שנות אלפיםותקה - הלאומיהמורה תקריא בית מההמנון 

התשובה  –ה שלנו? רמז והתקו נמשכההמורה: האם אתם זוכרים בה כמה שנים 

  .הלאומי המנוןב המופיע

חורבן בית המקדש, ועם ישראל התרחש ? מה קרה לעם ישראל לפני כאלפים שנה

  ומאז מפעמת התקווה לחזור...לגלות. יצא 

  

  , יחידנידקות) מליאה 30( עולים לארץ ישראל – 3מס'  'הפעלה מס

  י, יחידנ/ מליאה סיפור פעיל –חלק א': אבן ירושלמית 

  .)2(נספח מס' "אבן ירושלמית"  המורה תקריא את הסיפור

  יפור:לאחר קריאת הס מחשבהלנקודות לדיון ו

 בכל ארץ תרחשיכול לה(פור שלנו? יבאיזו ארץ התרחש הס.(  

 ?מה הרגישו בני המשפחה כלפי ארץ ישראל  

 ?באיזו תקווה מסתיים הסיפור  

 ץ ישראל?מה יעשו לדעתכם בני המשפחה עם האבן כאשר יעלו לאר  

יברך או יעודד את ובעזרתה עור, יכל זוג ירים את הדמות שקיבל בתחילת הש

  ה לארץ.ילקראת העליהמוזכרת בסיפור המשפחה 

: כתיבת מחשבותיה של בחוברת לתלמיד לעבודהיעברו  התלמידים ,לאחר מכן

  יה לארץ ישראל.ילגבי העלשל בני המשפחה הבעת רגשות ו האבן הירושלמית, 

  

  דקות) 10( יצירה –  4 'מסהפעלה 

  .מתוך חוברת הנספחים  מפת ארץ ישראל של פזל  ירכיבוהתלמידים 



  נספחים:

ָהָאֶרץ - ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲע ָנַתִּתי ֶאת- ֶאת ה'ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת " – 1נספח מס' 

  " (בראשית ט"ו, י"ח)ְּפָרת-ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר-ַהֹּזאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד

ָלם ְוָהִייִתי ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עוֹ - ְוָנַתִּתי ְל ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶרי ֵאת ָּכל"

  " (בראשית י"ז, ח').ִהים-ָלֶהם ֵלא

   מאת מירי ז. אבן ירושלמיתסיפור:  – 2נספח מס' 

  החמישית בשעה האחרונה. "מתי אבא יבוא?" שאלה תמר את אחיותיה בפעם 

  לפני שלושה חודשים פחות שבוע יצא אביהן לדרך, לארץ ישראל.

הרי שישה,  –"שלושה שבועות באוניה", הסביר להן ערב נסיעתו. "הלוך וחזור 

  ושבועיים לשהות בארץ ישראל".

  , התמלאו עיניו באור מיוחד.ים האחרונותהמילשתי כאשר הזכיר את 

  אמרה ציפורה.הוא מדבר על ארץ ישראל", ה כך כש"אבא תמיד נרא

  א מדבר על ירושלים", הוסיפה שולמית.הו"ובמיוחד כש

  שאלה יונה הקטנה. "אותן?אוהב "זה בגלל שהוא 

ל, היה עוזב את הכל ונוסע ו"וכי מה חשבת?" אמרה תמר. "אבא אומר שאילו יכ

  לגור שם"...

ת הבית, לאחר שהשקיע רבה שולמית להאמין. "הוא לא יעזוב אי"לא יתכן!" ס

מאמצים כה רבים לרכוש אותו!" והיא הביטה בחיבה סביב. את בית העץ הקטן 

קנה אביה לאחר שנים ארוכות של עבודה קשה וחסכונות, וגם כך היה עליו לקחת 

  על עצמו חובות רבים ומשכנתא גדולה.

רה אמרה ציפו ",ולמרות כל הקשיים לווה אבא כסף נוסף והפליג לארץ ישראל"

  בהתפעלות. "זה סימן שהוא אוהב מאד את ארץ ישראל".

  "ואת ירושלים", הדגישה תמר.

פרה יונה הקטנה בשקט. "הוא סיפר לי על י"אבא סיפר לי פעם על ירושלים", ס

  הבתים היפים בעלי החלונות המעוגלים וגגות הזהב".



היום חרבה פרה לנו שירושלים י"גגות זהב?" התפלאה תמר. "זה לא יתכן. המורה ס

  ושוממה".

הנים שהסתובבו בו, לבושי לבן וקדושה ו"ועל בית המקדש", המשיכה יונה. "וכל הכ

  מאירה את פניהם".

תה י"אה!" הבינה שולמית. "אבא סיפר לך על ירושלים בעבר, לפני שנחרבה. היא הי

  אז יפה ועשירה מאד".

  "וקדושה", הוסיפה תמר והביטה בשעונה. "מתי יגיע אבא?"

תה שאלה בשעה האחרונה", הודיעה לה ואאת ו הפעם השישית שאת שואלת "ז

  פורה.יצ

כבר  בשקט. "ואמא יצאה לקראתויונה ה אגניה שלו עגנה כבר בצהרים", דו"הא

  ".לפני המון זמן

  ."לאבא יש בודאי המון מזוודות", אמרה יונה

  אחת"."לאבא אין הרבה מטען", הזכירה שולמית. "הוא לקח איתו רק מזוודה 

"אבל עכשיו יש לו יותר!" ברקו עיניה של ציפורה. "הוא ודאי מביא איתו דברים 

  יפים מארץ ישראל!"

  "מתנות!" התרגשה יונה הקטנה. "אבא הבטיח לי מתנה מירושלים".

  "וגם לי!" קפצה תמר בקנאה.

  "לכולנו", סכמה ציפורה. "אבא אוהב את כולנו וקנה לכולנו מתנות".

  ה יונה."גם לאמא", בקש

  ואולי גם משהו בשבילו עצמו, אני מקווה".""גם לאמא", הסכימה ציפורה, 

  

  מתנות מארץ ישראל?כאבא להביא יכול מה לדעתכם  עצירה:

  שנה) 60- פור התרחש לפני כילתלמידים שהס בהיר(כדאי ל

  



"אני שומעת צעדים!" קפצה יונה הקטנה ממקומה ורצה אל החלון, שם נעמדה על 

תיה והצמידה את אפה לזגוגית הלחה. "הם באים!" קראה. "הם קצות אצבעו

  באים! סוף סוף הם באים!"

הידית על "הם באים!" רקדה שולמית לעבר הדלת. תמר עברה אותה בריצה, לחצה 

  וכבר נמלטה החוצה וכל אחיותיה אחריה. 

בבת  , הכול התרחשוצעדו הביתה ,פרויברו, התחבקו וסיכולם צחקו, בכו, קראו, ד

יכלו לראות שאבא נשאר בדיוק כפי שהיה: קצת  ,אחת. רק בפנים, באור החמים

  ואותה בלבד. ,שזוף, אמנם, אבל רגיל בהחלט, וכי הוא נשא עימו את מזוודתו

  בבכי. ה"רק מזוודה אחת?" תמהה שולמית, יונה הקטנה פרצ

  "קרה משהו?" נחרד האב.

שהו יפה מירושלים". "הבטחת לי מתנה", בכתה יונה. "הבטחת להביא לי מ

  רור על פניהן. יכרה בביהאחיות הגדולות יותר לא אמרו דבר, אבל האכזבה נ

יתה נסיעה של תענוגות. אבא י"אינני מבינה", לחשה האם. "אתן יודעות שזו לא ה

הישוב הקטן בארץ דל מאד ואין בו  ,לבד זאתמנסע לבקר במקומות הקדושים. ו

  חפצי מותרות".

  קטנה גבר.ה של יונה היבכי

סתה שולמית להתגבר על עצמה. "שמעתי י"העיקר שאבא חזר בריא ושלם", נ

  שההפלגה בים מסוכנת מאד".

החביבות", התערב אביהן בשיחה. "האם חשבתן  י"אבל הבאתי לכן הפתעה, בנותי

  "לרגע ששכחתי אתכן או שמעלתי בהבטחתי?

  תמר."אבל אין לך כסף" התחילה 

  פורה.ילחשה צ "והבאת רק מזוודה אחת",

ל הבאתי לכן משהו יקר מאד שלא יסולא בפז, והוא תופס מקום קטן ו"ולמרות הכ

  ולא עלה לי בכסף".

  "מה זה?" התעגלו עיניה של יונה בסקרנות.

  



  יקר מאד?הוא מה הביא אבא, שלא עולה כסף אך  עצירה:

  

ו רכן אל המזוודה הכבדה, והתיר בדי עמל את קישורי החבלים שנכרכ ןאביה

  מסביבה, הרים את המכסה, חיטט מעט והוציא משהו כבד ולא גדול עטוף במפית.

  "עוגה?" מצמצה שולמית בחוסר אמון.

אך לא! משהסיר האב בזהירות את המפית, נגלה לעיני כולן גוש חום לבנבן, מסותת 

  ים מופתעות.ילמלבן בלתי מושלם לגמרי וכבד. הן לטשו בו עינ

  פורה.י"אבן?", שאלה צ

  ו ההפתעה?" החלה תמר להתאכזב, אך חיוכו של אביה רק התרחב."ז

  ""אבן!" אמר ועיניו נוצצות. "האם יודעות אתן איזו אבן היא זו?

  

  איזו אבן הביא אבא? עצירה:

  

תה יאבן ירושלמית, אבן ירושלמית אמיתית! היא נחצבה בהרי ירושלים. אולי הי"

  "קבועה באחד הבתים שנחרבו בעבר. אולי...

  

  מה זכתה לראות או לשמוע האבן הזאת? :דמיינו צירה:ע

  

תה חלק מן הגדרות שתחמו יאולי הי י עוד זכתה לשמוע את שירת הלויים...אול"

לו מראות ראתה, מי עבר ימי יודע א י אפילו את מקום המקדש...לואו ,את הר הבית

ידו על ידה, מי נגע בה! אבן ירושלמית אמיתית", חזר שוב והעביר עליה את 

  בלטיפה.

"גם אני רוצה לגעת" צחקה יונה מתוך דמעותיה, "לגעת באבן מארץ ישראל" יונה 

אבן ראל, ישששו את האבן. "אבן מיכאילו מ הציפורנישלחה את ידה בעדינות ורק 

  מירושלים"...



  

  מה הרגישה יונה כאשר ליטפה את האבן? עצירה:

  

  ושלים ועוד תחזור לשם"."אבן מארץ ישראל" אמר שוב אבא, "אבן שנוצרה ביר

"תחזור?" השתוממו כולן. גם אימן הפסיקה רגע להתיר את שולי צעיפה שהסתבך 

  בכפתורי המעיל. "כיצד?"

  "ירושלים רחוקה כל כך!" טענה ציפורה.

  "נכון", אישר אבא, "רחוקה מאוד, אך גם למרחקים ניתן להגיע" 

  "להגיע... למרחקים..." תמהה אמא.

"לא ירחק היום ואנו נרחיק נדוד אל ארצנו מולדתנו, אל ארץ "כן", אמר אבא, 

  אבותינו, ארץ שהובטחה לנו, ארץ זבת חלב ודבש"...

  

  :הנקודות לדיון ולשיח

  מדוע היה חשוב לאבא להביא אבן? -

  מדוע הוא חשב שהילדים יאהבו את המתנה הזאת? -

  לילדים?גם מדוע לדעתכם הייתה האבן יקרה   -

  ן הירושלמית?מה מסמלת האב -

  בית הייתם מציעים לילדים לשמור אותה?בבאיזה מקום  -

עדיין לא היה שלטון מסודר בארץ. האם כיום ניתן בהם הסיפור עוסק בזמנים ש -

  ללכת לעיר העתיקה, למקומות של חפירות ולקחת משם אבן או חפץ אחר? מדוע?

  

  

  

  





  הכנה ואביזרים:

  השיר "ליבי במזרח" עם תקליטור .1

אתיופי, תימני, חסיד, מרוקאי,  –ת של יהודים בלבוש של עמים שונים דמויו .2

על כל דמות רשומה ארץ  - וכרי טורקי, אמריקאי, דרום אמריקאי, הודי, ב

 המוצא

 " (תהילים פ"ז)ָּבּה-ִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש יַֻּלדּולְ " .3

, ֻּכָּלם ִנְקָרִאים ּהתָ אוֹ ְר ֶאָחד ַהְּמַצֶּפה לִ א: ֶאָחד ַהּנֹוָלד ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, וְ יׁשָ ָאַמר ַרִּבי מֵ 

  כתובות ע"ב א') . (על פי הגמרא במסכתָּבֶניהָ 

 )ז"קל תהילים( "ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשָלִם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני-ִאםכרזה: " .4

 מספר התלמידיםכ "ממו" דפי .5

 .1קלטת: קריאה בטעמי המקרא של הפסוקים המובאים בנספח מס'  .6

  

  

  

 


