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  בשבילי הקהילה –מסע בקומיקס  –' ד כיתה                               

  ערכים בקהילה: 1שער 

  יוצאים למסע קהילתי – 1יחידה מס' 

  מטרות:

  עורי המסורת;ייאום ציפיות שנתי לשת .1

בעבר משמעותו התפתחות "קהילה" ו המושגתוך הסבר  ,הכרת הנושא השנתי .2

 ;ובהווה

 .בשייכות קהילתיתעם הצורך  יצירת הזדהות .3

  

  שיעורמהלך ה

  דקות) / מליאה 10( מהי מסורת? תאום ציפיות שנתי – 1 'פעילות מס

עצמה בפני התלמידים את , ותציג המורה תכתוב על הלוח את המילה "מסורת"

  במסגרת תוכנית "זמן מסע". "מורה למסורתכ"

דעתם מילה שעולה ב לומר יתבקשוהתלמידים : מהי מסורת? שאלה לתלמידים

גים ש" מכל המות"שמש אסוציאציויש ליצור על הלוח  הקשורה ל"מסורת".

פי ל המושגים אתעל הלוח מיין יש ללאחר מכן, בעזרת התלמידים  שנאמרו.

בחיי המסורת לידי ביטוי בחיי היחיד? כיצד באה  :קטגוריות שונות. למשל

  תות וחגים?ימי חול לעומת שבמסורת במהם מאפייני הבחיי הקהילה? המשפחה? 

אפשריות: תכנים של מסורות, מועדים (מחזור החגים ומעגל  נוספות גוריותקט

החיים היהודי), מעגלי החברה, מי משפיע על היווצרותה או קיומה של המסורת, 

   .אביזרים וחפצים (כגון: תשמישי קדושה וחפצי יודאיקה), ספרים

לארץ ישראל מאותו י הכיתה הגיעו תלמיד: האם כל לתלמידים שאלות מחשבה

שלילית. האוכלוסיה בארץ ישראל הטרוגנית  כנראהמקום על הגלובוס? התשובה 

  לחיות יחד. וומאופיינת במיזוג גלויות. יהודים ממקומות שונים בעולם בא

שעל הלוח), כמעט על המושג והנה, כאשר אנחנו מדברים על מסורת (המורה תצביע 

  ם. איך זה יתכן? מילים ומושגי םכולנו מכירים את אות

  לתשובה. יהםאת הצעותישמיעו התלמידים 

המורה תציע את תשובתה: היו כמה מסגרות חשובות ששימרו את הזהות גם 

  . המסגרת הקהילתיתהיהודית לאורך הדורות. אחת המסגרות הללו, היא 

היא  ןהדרכים שבהעל ו ,: השנה אנחנו נלמד על הקהילה היהודית בגולהויובהר

  קיום העם היהודי.שימרה את 
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: מה אתם מצפים ללמוד ולדעת במהלך שיעורי שאלה נוספת תוצג לתלמידים

  ).בפתיחות כל תשובההמסורת? (יש להיות מוכנים לקבל 

המורה מצידה תספר שבמהלך השנה הקרובה יהיו בשיעורי המסורת הרבה הפתעות 

. "הקהילה" –תי יות מרתקות ומיוחדות שרובן עוסקות בנושא השנומעניינות ופעיל

כדאי  .(זה המקום גם להציע "הסכם כבוד" להסדרת ענייני משמעת לאורך השנה

  יכולה להביע את המשאלות האישיות שלה.גם מורה  ).לא להציף בכללים

  

  דקות) / קבוצות 20( המהי קהילה? משחק והגדר – 2 'פעילות מס

 המילה "קהילה"איזו מילה מסתתרת בתוך יתבקשו למצוא התלמידים  – א'שלב 

שקהילה מורכבת  יוסבר להםכשהתלמידים ישיבו "קהל",  .)1 'נספח מס(הרחבה ב

  מקהל מסוים הרוצה להתאחד לשם מטרה משותפת. 

 "ממו"תעבור בין תלמידי הכיתה עם שקית ובה פתקי  היא :המורה תציע התנסות

). כל תלמיד ירים פתק אחד (מבלי לבחורו ,)1בארבעה צבעים (אביזר מס' 

  .בתוך דקה אחת ,הפתקיםצבעי להתיישב בארבע קבוצות לפי יתבקשו התלמידים 

קבוצות לפי הנדרש, המורה תשאל: איך הצלחתם להסתדר ב כשהתלמידים יתיישבו

כל כך מהר? מה עזר לכם? המסקנה: בעלי פתקים בצבע זהה חיפשו זה את זה כדי 

ויצרה  ותפת איגדה אותםהמטרה המשובהשלכה לנושא שלנו: להיות יחד בקבוצה. 

  מהם "קהילות" קטנות.

 ופיעת כרזה אחת). על 2(אביזר מס'  שתי כרזותהמורה תתלה על הלוח  – ב'שלב 

   שושן) למונח קהילה:-"דיני" ובפיה הגדרה מן המילון (אבן

  ".עדת היהודים שבעיר (ביחוד בגולה) –"קהילה 

התארגנות חברתית של  –ילה יהיה "דני" ובפיו הגדרה נוספת: "קה כרזה שניהעל 

  ."שני אנשים או יותר שיש להם ענין משותף

את  הר שזוג התאומים החביבים הללו ילויוסבו ,בפני התלמידיםיוצגו דני ודיני 

  י "זמן מסע" לאורך השנה בסיפורם האישי המרתק.שיעור

חבריהם סביר אותן בעזרת להו ,להקריא את שתי ההגדרותיוזמנו שני תלמידים 

  .תהלכי

והיא  ,מה ההבדל בין ההגדרות? ההגדרה של דיני היא ההגדרה המקורית של המונח

יום במילה שקיים כלעם ישראל. ההגדרה של דני מתייחסת לשימוש  תייחודי

  ."קבוצה"קהילה, כתחליף למילה 

י המסורת אנחנו נלמד בעיקר על הקהילה היהודית המקורית בגולה, ומעט שיעורב

   בסביבתנו.ום שיש כיעל הקהילות 
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דף לבן תקבל עדיין יושבים בקבוצות לפי צבעים. כל קבוצה  תלמידיםה – ג'שלב  

"קהל", ועיגול קטן המילה בתוכו וגול גדול יעל הלוח עתצייר ). המורה 3(אביזר מס' 

להיווצר בין עשויים כל מיני קשרים ש יוסבר לתלמידים"יחיד".  המילהובתוכו 

כל במשך יות חיש שמעדיפים ל ם עשויים להיווצר?ילו קשריא .ההיחיד לקהיל

עצמאיים.  - מחוץ לכל קבוצה  שארש שמעדיפים להבתוך הקהילה. י לגמריהחיים 

  יש שמעדיפים להיות קצת בפנים וקצת בחוץ...ו

על הדף (בעזרת המעגלים)  בעקבותיו שרטטלן פנימי וערוך דיותתבקש ל כל קבוצה

  להלן דוגמאות:  .תרטובה ביוכאת האפשרות הנראית לה 

  א. 

  

  

  ב. 

  

  

  

  ג. 

  

  

  

  

  .לו הסבר קצר נציג מכל קבוצה יציג את השרטוט ויתןבסבב,  ,לאחר מכן

  התשובות. / קבל את כל האפשרויותיש ל

  

  דקות) / מליאה 20( משחק סימולציה של התארגנות קהילתית – 3 'פעילות מס

סלובקיה. והעיר פראג שבצ'כ –המורה תתחיל לספר סיפור על עיר מסוימת בגולה 

עליות שנים רבות (כאלף שנה) קהילה יהודית שידעה במשך בעיר זו היתה קיימת 

  מהן מורדות? ומהן לפי דעתכם עליות בחיי קהילה, שאלה:  .ומורדות

להתנהלות החיים של קיבוץ יהודי קטן בתוך  ההקהילה בפראג היא דוגמ

לא היתה יהודית. מה אם כן הביא את בעיר  הרוב האוכלוסיי האוכלוסיה הכללית.

  היהודים אל העיר הזאת?

הרבה סיבות לאורך ההיסטוריה גרמו ליהודים לנדוד ממקום למקום ולחפש ערים 

  חדשות להתיישבות קהילתית.

קהליחיד

קהל

יחיד

 קהל

יחיד
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. מהיכן היא הגיעה לפראג? בעזרת כהןעל משפחת  ההמורה תתחיל לספר כדוגמ

שיתלו על הלוח, ובעזרת סיפורה של ) 4תמונות מלוות על גבי כרזות (אביזר מס' 

לפריחתה של הקהילה בפראג. , התלמידים יעמדו על הסיבות שגרמו כהןמשפחת 

המורה תספר ותשאל שאלות  של קהילות חדשות בערים שונות לפריחתן הכדוגמ

  אחדות:

אבל  .גרו בארץ ישראל לפני למעלה מאלפיים שנה כהןאבות אבותיה של משפחת 

(תמונה  , נשים וטףגדולה, הם נשלחו לגלות לארץ זרה, אנשים אז, בעקבות מלחמה

ד בהתחלה היה להם מא מה לדעתכם מרגישים אנשים המגורשים מארצם? .)1מס' 

הם התחילו לחיות ולהתבסס במקום שאליו  עצוב וקשה, אבל אחרי הרבה שנים

שעליהם לשלם סכום כסף גבוה כדי  ,במקום הוגלו. אלא שאז החליט המושל

מי הן  את ביתו מיד. בלעזו מוכרח הסכום הנדרש שאר בעיר. מי שאין לולהי

 נדודנאלצה ל העניה כהןמשפחת מן הגזירה הזאת במיוחד?  יסבלוהמשפחות ש

יהודי . פרצו פרעות בעיר כעבור כמה שנים .)2(תמונה מס'  בעיר אחרת ולהתיישב

הצליחה  כהן). משפחת 3(תמונה מס'  נרצח –שלא הסכים לוותר על אמונתו 

    להימלט והגיעה לפראג.

יתה ילא ה כהןאיך היא תסתדר? הלא אין בידי המשפחה מאומה! אלא שמשפחת 

   תקבצו בעיר מכל מיני סיבות דומות.לבד, עוד יהודים ה

  ומשפחות נוספות? כהןבאילו בעיות יכולה להיתקל משפחת 

ם לעיר הצטרפות סביב לא רואה אתשמבמי הם יכולים להסתייע כאשר האוכלוסיה 

 ,ך הם ידעו מי מוכשר למהישיתוף פעולה. אבעין יפה? כמובן שהם צריכים ליצור 

ואיך יכול כל אחד לתרום את חלקו? המסגרת המאחדת את שיתוף הפעולה בין 

  המשפחות נקראת קהילה.

  בעיר? תכיצד לדעתכם יכולה קהילה כזאת לסייע למשפחות שנמצאו

לכתוב על  יתבקש כל תלמיד :יחד הקמת קהילה המורה תציע לתלמידים לתכנן

כיתוב אחד מתוך הרשימה שלצד המדבקה. כל  דפי הנספחיםהמדבקה הלבנה שב

   שבחר לעצמו. מקצועה / הכישורים ובהתלמיד ידביק על זרועו את המדבקה 

 )בהתאם ליכולת שלו( תפקידכל תלמיד בתורו יציע איזה בו , סבבלאחר מכן ייערך 

ל נכונותם לא בקהילה הנבנית. המורה תשבח את התלמידים עהוא רוצה למ

  ויכולתם להשתלב בקהילה!

  יתה כקהילה":תפתח דיון בנושא: "הכיתה שלנו היא כמו קהילה קטנה. יגם הכ

, משותפות ? (סיוע לחלשים, מסיבותכיתהאילו משימות משותפות עומדות בפני ה -

  וכו') הכיתהמבחנים, קישוט 

  "?כיתהדרשים ל"קהילת האילו תפקידים נ -
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  אותם אתם יכולים למלא?שמהם התפקידים  -

  

  יחידני, דקות) / מליאה 20( הצגת סיפור המסגרת ועבודה בחוברת – 4הפעלה מס' 

  .הקומיקסהתלמידים יפתחו את חוברת  – א'שלב  

המוטלת על דני  משימההעוסק בתחילת ה המורה תקריא את הקומיקס הראשון

יכולה  : מהיערך דיון קצר של העלאת השערות ורשי משפחתם.ות את שודיני לגל

מפני מי עליה להתחבא? מה יכול לגרום לקבוצה לרצות  ?להיות הקהילה הסודית

  יש מי שמאיים עליהם...שלהסתתר? המסקנה: כנראה 

רמזים שונים שיעזרו יתקבלו  למידים: במהלך כל השיעורים הבאיםלת ויוסבר

יכולים  גם תלמידי הכיתה ו משפחה מיוחדת הם שייכים.דני לגלות לאיזללדיני ו

על פי הרמזים  –להיות שותפים בפענוח התעלומה, בעזרת ספרים ובעזרת ההורים 

(אם במהלך השיעורים התלמידים אכן יגלו שמדובר בדונה גרציה נשיא,  שיתקבלו.

 המורה תשבח אותם על כך ותעודד אותם לראות אם גם הרמזים הבאים מתאימים

  ).לדמות שבחרו

מילוי שרשרת הדורות האישית בחוברת  התלמידים יבצעו את משימת – ב'שלב 

ידביקו את המדבקה המתאימה בבועה שבסוף חוברת לאחר מכן  הם  העבודה.

(בדפי המדבקות ישנן מדבקות מסכמות ליחידות של כל שער, על התלמיד  .העבודה

ה זו ולהדביק אותה בבועה לבחור את המדבקה עם האמירה הרלוונטית ליחיד

  ).היוצאת מהדמות שבסוף היחידה

  

  דקות) / יחידני 20( כיתתי-מחזיק מפתחות קהילתי :יצירה – 5עלה מס' הפ

), כאשר עליו לחבר 5כל תלמיד יכין מחזיק מפתחות לפי ההוראות (אביזר מס' 

המפתחות.  מחזיקשאותו הוא יכתוב על כיתתי -בעצמו את ה"סלוגן" הקהילתי

ד'  כיתהב –, "טוב להיות המקסימה" 2ד'  כיתהב –"גם אני חברה נפלאה  :דוגמהל

  ו'.דוכ "3

  

  

  אביזרים:הכנה ו

  עה צבעים, סה"כ כמספר ילדי הכיתהבארב "ממו"פתקי  . 1

 ֶׁשָּבִעיר ַהְּיהּוִדים ֲעַדת – ְקִהָּלהועליה ההגדרה " כרזהדיני מחזיקה  :איורים.  2

 – ְקִהָּלהההגדרה: " ועליה כרזהדני מחזיק  ;שושן]-" [מילון אבן.)ַּבּגֹוָלה ְּבִיחּוד(

  ".ְמֻׁשָּתף ִעְנָין ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש יֹוֵתר אוֹ  ֲאָנִׁשים ְׁשֵני ֶׁשל ֶחְבָרִתית ִהְתַאְרְּגנּות

  ארבעה דפים לבנים.   3
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  כהןשל משפחת  איורים מלווים לסיפור . 4
  חומרי יצירה (פירוט בקובץ יצירות) . 5

  

  פחיםנס

  1נספח מס' 

 קהילה יכולה להיות מוגדרת במספר אופנים:

  שלטוןמסוים, תחת אותו  אוגרפייגקבוצת אנשים הגרים באזור  

  משותף, והם  ממשלבכל גודל, שחבריה חיים במקום מוגדר, חולקים  חברתיתקבוצה

  משותפת היסטוריתו תרבותיתבעלי מורשת 

 ות), הפריה הדדית בעלי עניינים משותפים (אינטרסים ו/או דע בני אדםבוצה של ק

  והרגשת שותפות

  ,או אחרת, שחבריה הם בעלי עניין משותף (כמו  מקצועית, דתיתקבוצה חברתית

ום למקום , שעקב רדיפות נדדה ממקהקהילה היהודיתלמשל קהילת העסקים, או 

   ושמרה על זהותה כקהילה)

  קבוצת פרטים שיצרו קשרים חברתיים הפועלים בגבולות מסוימים, מקושרים

   הם מאפיין רצון או עניין משותפיםלמקום, ויש ל

רואה באדם יצור חברתי, שיש בו צורך להשתייך לקהילה. גם מבחינה  סוציולוגיהה

  , המילה קהילה באה מלשון "קהל", משמע, קבוצת אנשים.אטימולוגית

השתייכות לקהילה  .ב' י"ח) בראשית -האדם הוא יצור חברתי ("לא טוב היות האדם לבדו" 

  .האדם-ורך בסיסי של בניהיא צ

למרות השוני בהגדרות הקהילה, המשותף לסוגי הקהילות הוא הרגשת הזהות של חברי 

 סלנגהקהילה, היוצרת תחושה שהאדם אינו לבד, ומכאן ניסיון ליצור סמלי זהות ייחודיים (

  .ודפוסי התנהגות) נורמות, ערכים, סמלים, לבושאו שפה מקצועית, 

  כבות מקבוצות שונות.קהילות מור

: התארגנות חברתית של שני בני אדם או יותר, שקיימים ביניהם יחסי גומלין יציבים, קבוצה

ינטרסים או מטרות משותפים ובמידה שהם תופסים את עצמם התלויים במידה שיש להם א

  כחברים בקבוצה.

קבוצה מוגדרת במילון "רב מילים" כ"מספר בני אדם שיש להם מכנה משותף ההופך אותם 

ליחידה אחת, כגון הימצאותם במקום אחד באותו זמן, מטרה משותפת, פעילות משותפת 

  ועוד".

 ני האדם סובבים לרוב סביב שלושה מישורים:חייהם של ב :מקום הקהילה בחיי האדם

קומם של כל אחד הקהילה יכולה למלא את מ. בילוי/ העשרה מקום  ,משפחה / בית, עבודה

  .מהמישורים האלו
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  2יחידה מס' 

  יד ליד עוזרת

  מטרות:

   ;הכרת המושג "חסד" כערך יסודי המהווה תשתית לחיי חברה טובים יותר .1

 ;י הגומלין של נתינה בחברההכרת חשיבותה של מערכת יחס .2

  עריכת הכרות עם מקורות חז"ל בנושא. .3

  
  דקות) / יחידני 5( קומיקס – 1 'פעילות מס

 ותשאלאר "אשת החסד". והת הממנו עולאשר הקומיקס,  פרקהמורה תקריא את 

: מה פירוש המלה 'חסד'? מה אתם יודעים על חסד? באילו הקשרים לתלמידים

  מושג הזה?ב פוגשיםאתם 

 
  דקות) / מליאה 10( חשיבות הסיוע ההדדי בקהילה :התנסות – 2 'פעילות מס

לצידו ערמת כוסות. ו ,עמיד בקבוק מים גדול וסגור היטב על שולחנהתהמורה 

  ).1(אביזר מס' 

שתי עזרת אחד שינסה לפתוח את הבקבוק ולמזוג ממנו לכוסות ב יוזמן תלמיד

בשתי הוא ישתמש (גם  שיעזור לוחבר  יוזמןצליח, יהוא לא שחר לאאצבעות בלבד. 

עוד המורה תזמין  ובינתיים ,כנראה יצליחו לפתוח הם ,יחד .אצבעות בלבד)

  חולק לכל התלמידים.  ת (בשתי אצבעות) במזיגה ובהגשה. השתיה  ורשיעזים תלמיד

אחד בלבד? מה היה קורה  תלמיד: האם המשימה היתה יכולה להתבצע ע"י דיון

  היו נשארים צמאים...כולם לו הוא היה פועל לבדו? לשאר התלמידים אי

שבה היחיד פועל למען הכלל, והכלל פועל למען היחיד, קהילה) או (ברה חֶ  :מסקנה

  היא חברה טובה ומוצלחת שמגיעה להישגים.

  
  

  דקות) / מליאה 10( ברהיחסי הגומלין בח :התנסות – 3 'פעילות מס

  שלב א'

  מיהם נותני העזרה? איך נקבע מיהם הזקוקים לעזרה ו

(אביזר מס'  לקפל אותו בצורה מסוימת ביד שמאלבקש תידף ריק ו כל תלמיד יקבל           

  ביד ימין.  עזרייאלצו להאך  – ינסוים תלמידה. )2

עוזרת  מה קרה כאן? יד שמאל יותר חלשה, יד ימין יותר חזקה. לכן יד ימיןדיון: 

   .)לשמאל (ולהפך אצל שמאליים



 8

ברה, על החזקים לעזור לחלשים. האם אפשר לוותר על יד שמאל? כמובן גם בח  

 החברה נעזרת גם בחלשיםהיא עוזרת לתפקוד הגוף. גם , שלא. בדרכה שלה

  .שבתוכה

ו רעיונות: עניים, עלים יתלמידלמי צריכה החברה לעזור בעיקר? מיהם החלשים? ה

  זקנים, חולים, בודדים וכו'. 

  שלב ב'

ימרה "על שלושה הא כשמסביבוכרזה ועליה ציור כדור הארץ וצג תבפני התלמידים 

   ).3(אביזר מס'  וכו' "דברים

  ?"העולם "עמוד שעליו עומדמהי החשיבות של  מה משמעות הציור?

שה דברים ו"על של בות התלמידים, המורה תקריא את המשנהתשושמיעת לאחר 

  ".  חסדבעמוד ה" ותמקדישיעורים הקרובים התסביר ש, ווכו' "עומדהעולם 

מדוע לדעתכם אמרו חכמינו שזהו עמוד  מרכזי שבלעדיו שום קהילה אינה יכולה 

  להתקיים?

ווה את אחד הגורמים והוא מה ,החסד ביהדות מקבל מקום מאד משמעותי

למרות כל הקשיים. התפיסה היהודית הנשענת על הפסוק "וחי  להישרדות העם

ד למצוא את מקומו במערך כל יחי ודדתמעהמתייחס לעני ולחלש,  - אחיך עמך" 

  כל קהילה לקחת אחריות כלפי החלשים שבקרבה.ל וקוראת החסד

  
  קבוצתי / )דקות 25( אמרות חז"ל בנושא גמילות חסד – 4 'פעילות מס

 מדברי חכמים המופיעיםת רלהתייחס לאימרה אח תלמידים (או שלושה)כל זוג על 

   .א"ת ב"שעקרון  ולפענח אותה על פי )1בכתב סתרים (נספח מס'  דפי הנספחיםב

  המורה תסביר את העיקרון על גבי הלוח:

  א      ב      ג      ד      ה      ו      ז      ח      ט      י      כ    
 "      "      "      "      "      "      "      "      "      "      "  
  ע      ס      נ      מ      ל     ת     ש      ר      ק     צ      פ 

           
גדולה ומקושטת של האימרה על גבי דף ריק (אביזר  כל זוג יכין כרזה "מתורגמת"

המורה תעבור במשך הפעילות בין הקבוצות כדי לוודא שהאימרות הובנו  .)2מס' 

  התלמידים פועלים כראוי. ו

ההסבר בנספחים). התלמידים על גבי הלוח בליווי הסבר (יש לתלות את הכרזות 

  יזהו את המילים "גמילות חסדים" החוזרות בכל האמרות.

  

  זוגות/  )דקות 25( ארגוני חסד - 5 'פעילות מס
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החברה כיום מתפקדת כקהילה שבה אנשים עוזרים אלו לאלו.  אנשים רבים הקימו 

ם ארגונים שונים במטרה לעזור מתוך התנדבות. נערוך הכרות עם כמה מארגוני

  אלו.

 הכותרת מופיעות תחת .המורה תתלה כרזה גדולה שהכותרת שלה "לוח מודעות"

  ).2, נספח מס' 4מודעות של ארגוני חסד שונים (אביזר מס' 

  המורה תקריא דוגמאות מתוך המודעות.

 ,5בעיה (אביזר מס'  / רועיא יקבל כרטיס שבו מוצגכל זוג תלמידים  ,לאחר מכן

  .)3נספח מס' 

 יציג הזוג את הבעיה ,בסבב ,אח"כן בינו לבין עצמו בכרטיס שקיבל. עייהזוג י

 ויחליט איזו מודעה יכולה לסייע לו. אם ישארו אירועים בלתי פתורים, ינתחו אותם

  ביחד. התלמידים

האותיות הכתובות  על פיהמורה תתלה אותם בשורה  ,תוך כדי התאמת הכרטיסים

  "עולם חסד יבנה".  :מקורותהפתגם מן ה רכבבאופן שיו ,בצד כל מקרה

  דיון:  יתפתח ,לסיכום הפעילות

באילו תחומים ניכרת פעילות החסד של הארגונים השונים? התלמידים יסווגו 

  לקטגוריות שונות: משפחה, רפואה, כלכלה וכו'.

  לעשיית החסד? דרכיםכיצד הפתגם "עולם חסד יבנה" מבטא את מגוון ה

 בקה המתאימה בבועה שבסוף חוברת העבודה.לסיכום, התלמידים ידביקו את המד

  

    ) / יחידנידקות 15(ראיון  - 6 'פעילות מס

התלמידים יכינו בתוך חוברת העבודה ראיון עיתונאי המופנה למתנדבים הפועלים 

ניתן גם לעשות זאת  .בארגוני חסד שונים. רצוי שהתלמידים בעצמם יציעו שאלות

   ).לדוגמה למורהשאלות  -  4נספח מס' (בהכוונת המורה 

מכיר מתנדב  מישהואולי מתנדב בביתו או בטלפון (יראיין  ,שמי שיכול תציעהמורה 

  .התשובות שקיבלאת בחוברת ויכתוב  ),כלשהו

  

פועלים מתנדבים רבים בתחומים שונים. לקראת ציון יום החסד  שלנוגם בקהילה 

  ותם.ם של מתנדבים שונים ונכיר איהנאסוף את סיפורוהכיתתי בואו 

  לאסוף במשך השבוע חומר מן העיתונות בנושא, ולהביאו לכיתה. המורה תציע

  

  הכנה ואביזרים

  . בקבוק מים וערימת כוסות כמספר ילדי הכיתה (המורה תביא)1

  פים ריקים. ד2
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ָׁשה ַעלמרה: "יוהא. כרזה ועליה ציור של כדור הארץ 3  ַעל: עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְּדָבִרים ְׁש

  " (אבות א, ב)ֲחָסִדים ְּגִמילּות ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ַעלוְ  ַהּתֹוָרה

   )2נספח מס' (מודעות של ארגוני חסד  . כרזת4

  )3ם אירועים / בעיות (נספח מס' . כרטיסים ובה5

  
  

    נספחים
  פיענוח למורה (לפי א"ת ב"ש) –אמרות "גמילות חסדים"  - 1נספח מס' 

  
  (סוטה י"ד, א') .דיםתורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חס

 ).(= היסוד של כל התורה הוא גמילות חסדים
 אפגצ אסמכאצ רימכפא סחקמי פחפוצ רימכפא סחקמי.

 
  שאלמלא היא לא היה האדם נברא. גדולה גמילות חסדים 

 ).גמילות חסדים היאמטרת  בריאת האדם (
 צתקי טשגת.צמצ כת  תצמרקפכצ רימכפא סחקמי בתכיכת 

 
  חסד אפילו עם מי שהרע לו.  אדם לעולם יגמול

 גמול חסד גם עם מי שגרם לאדם רע.)יש ל(
 תקי סחק תומכפ זי ימ בצגז כפ. ככי מריפפכז
 

     .מי שהוא גומל חסדים יהי מבושר שתפילתו נשמעת
 .)תפילתו של גומל חסדים מתקבלת(

 .ימ בצפת רפיכ סחקמי מצמ ישפבג באומכאפ טביזא
 

 ורדים.בזכות גמילות חסדים גשמים י
 שעלפא רימכפא סחקמי רבימי מפגקמי.

 
 (תוספתא פאה פ"ד) .צדקה וגמילות חסדים שקולים כנגד כל מצוות שבתורה

 הקדצ פרימכפא סחקמי בדפכמי לטרק לכ יהפפא בשאפגצ.
  
  

  2נספח מס' 
  ארגוני חסדמודעות 

  
  יםּיִ לִ ּוּפִט -יםּיִ ִא פּוְר הָ  ַהֵּליָצִנים ִאּגּוד –" ַהֵּלב ִׂשְמַחת"

 רּוחַ  ַמַּצב ֶׁשל ְוֶׁשַפע ילִ ָר מוֹ  ִסּיּועַ  ְלַקֵּבל ִנָּתן, ְרפּוִאי ִטּפּול ְוַקָּבַלת ִאְׁשּפּוז ֶׁשל ִּבְתקּופֹות
  08-9364656: ֶטֶלפֹון ִמְסַּפר. טֹוב

 
  

  ַהַחָּיל ְלַמַען ָהֲאֻגָּדה
  

 ְּבֵׁשרּות ְלַחָּיִלים ֶעְזָרה ֶׁשל ָרָחב ִמְגָון ַמִּציָעה ַהַחָּיל ְלַמַען ָהֲאֻגָּדה ֶׁשל ָהְרָוָחה ַמְחֶלֶקת
  . ַהַחִּיים ְּתחּוֵמי ְּבָכל ,ְמֻׁשְחָרִרים ּוְלַחָּיִלים חֹוָבה
  270-2222 ֶטֶלפֹון ,ָאִביב ֵּתל 60 ַויְצָמן ְרחֹוב :ָראִׁשית ַהְנָהָלה
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  !ָּדם ְּתרוֹם
 ַהָּׁשבּועַ  ְּבַמֲהַל ָּדם ַהְתָרַמת ְיֵמי ְּגִניםְמַאְר , א"מד ִעם ְּבִׁשּתּוף" ִיְׂשָרֵאל ַהָּצָלה" ִאְרּגּון
  .ַהָּקרֹוב
  .02-5817373: ְלֶטֶלפֹון ִהְתַקְּׁשרּו, ַהַהְתָרָמה ְוַנָּידֹות ַּתֲחנֹות ַעל ִלְפָרִטים
  .ָחָנן ֶאת ְלַבֵּקׁש

  
  

  ַלחוֶֹלה ָמֵגן
  ִלְפנֹות ִנָּתן, ַהּׁשֹוִנים ְּתחּוִמיםּבַ  ֻמְמִחים רֹוְפִאים ִעם ֶקֶׁשרוְ  ֵמיָדע, ְרפּוִאי ִיעּוץ ְלַקָּבַלת
  .6442000-02: ְלֶטֶלפֹון 0024 – 0017 ַהָּׁשעֹות ֵּבין ה'- א' ְּבָיִמים

חַ  ִנָּתן ִמְסָמִכים   .02-6435479: ְלַפְקס ִלְׁש
  
 
  
  

  ְמַנֵחם ִזְכרוֹן
  , ְירּוָׁשַלִים 23 ְפַרְנק ְרחֹוב
  02-6433578  ֶטֶלפֹון
י' - א' ַהַּתֲאִריִכים ֵּבין ַהָּׁשָנה ִּתְתַקֵּים ַסְרָטן חֹוֵלי ִליָלִדים ַהַּקְיָטָנה ִּכי ְלהֹוִדיעַ  ִהְננּו

  .ְּבַתּמּוז
 ָהִרּׁשּום ֶאת ְסִּדירְלהַ  ְנַבֶּקְׁשֶכם .ָצמּוד ְּבֹאֶפן ַהַּקְיָטָנה ַיְלֵדי ֶאת ְיַלֶּוה ִמְקצֹוִעי ְרפּוִאי ֶצֶות

 .ְּבֶהְקֵּדם
  

  
  ָמה ַּבַּסְרָטןָהֲאֻגָּדה ְלִמְלחָ 

ָהֲאֻגָּדה ְלִמְלָחָמה ַּבַּסְרָטן ִהיא ַאַחת ָהֲעֻמּתֹות ַהִהְתַנְּדבּוִתּיֹות ַהְּגדֹולֹות ְּבִיְׂשָרֵאל. 
ָהֲאֻגָּדה ַמְפִעיָלה ְּפרֹוֶיְקִטים ְוֵׁשרּוִתים ְלַמַען ְמֻבָּגִרים ִויָלִדים חֹוֵלי ַסְרָטן, ּוְלַמַען ְּבֵני 

  ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם.
  

  ִּתיק ְלָכל ַּתְלִמיד –ַאַחת ּוְלָתִמיד 
  ִלְקַראת ְּתִחַּלת ְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים ָאנּו יֹוְצִאים ְּבִמְבָצע ֲחַסר ַּתְקִּדים.

  ֵאיכּוִתי + ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִצּיּוד ִלּמּוִדי ְלָכל ִנְדָרׁש. ֵסֶפר ֵּביתַהֲעָנַקת ִּתיק 
  

ד וֹ ל 42ֶהְרְצל  ְרחֹובַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ִיְפנּו ִּבְכָתב ְלִמְפַעל ַהֶחֶסד "ָיד ְּבָיד" ְמַנֲהֵלי ָּבֵּתי ַהֵּסֶפר ּבְ 
71321.  

  
  

  ְּדרּוִׁשים ִמְתַנְּדִבים
ְלִאְרּגּון "ֵעֶזר ִמִּצּיֹון" ְּדרּוִׁשים ִמְתַנְּדִבים ַּבֲעֵלי ֶרַקע ִּבְתחּום ָהְרפּוָאה, ְלִטּפּול ִּבְקִׁשיִׁשים 

  ְּבָבֵּתיֶהם.ּוֻמְגָּבִלים 
  08-8535634ְסִניף ָּדרֹום: 
  03-5742742ְסִניף ֶמְרָּכז: 

  
  ֲחֻלַּקת ָמזוֹן ְלִנְזָקִקים –ִאְרּגּון ָיד ֱאִליֶעֶזר 

  10 ַויְצָמן ְרחֹוב –ְסִניף ְּבֵאר ֶׁשַבע 
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ַּבֲחֻלַּקת ָמזֹון  ר ִמְתַנְּדִבים ַּבֲעֵלי ֶרֶכב ַעל ְמַנת ְלַסֵּיעַ ְזקּוִקים ִּבְדִחיפּות ְלִמְסּפַ ָאנּו 
  ִלְקִׁשיִׁשים ַּגְלמּוִדים ְּבַרֲחֵבי ָהִעיר.

  .08-6276742 ְּבֶטֶלפֹון ַהְּמֻעְנָיִנים ִיְּצרּו ֶקֶׁשר ִעם ָרֵחל
  
  

  ִאְרּגּון ַהַּקו ַהְּמַאֵחד
  ִסּיּוַע ִליָלִדים ַּבֲעֵלי ְצָרִכים ְמיָֻחִדים

  1-700-50-85-85מֹוֵקד ֶעְזָרה ַאְרִצי 
  ְּגִנים ְלִגּבּוׁש ְקבּוַצת ְּתִמיָכה ֶׁשל הֹוִרים ִליָלִדים ָנִכים ְּבֵאזֹור ַהֶּמְרָּכז.ִמְתַאְר 

  ַהְּמֻעְנָיִנים ִיְפנּו ְּבֶהְקֵּדם ְלמֹוֵקד ָהֶעְזָרה ָהַאְרִצי.
  
  

  ָאַבד ָלֶכם?
  ְמָצאֶתם?

  ִהְתַקְּׁשרּו ְלמֹוֵקד
  "ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה" ַאְרִצי:

02-6722222  
  
  

  "ל ִּבְנָיִמיןֶׁש ְבִׁשיל אֶ ֵּבית ַהַּת 
  ִסְמַטת ָמִגֵּני ְצַפת –ְסִניף ְצַפת 

  ֵרינּו!עֲ נּו ּפֹוְתִחים ֵמָחָדׁש ֶאת ׁשַ ָא –ִׁשַּפְצנּו ְוִהְתַרַחְבנּו 
  0015-0013ְלָכל ַהְּמֻעְנָיִנים: ֲארּוַחת ָצֳהַרִים ַחָּמה ִחָּנם ְּבָכל יֹום ֵּבין ַהָּׁשעֹות 

  .04-6821090ת ַׁשָּבת ְּבֶטֶלפֹון ְּפָרִטים ַעל ְסעּודוֹ 
  
  

  ַהְזָמָנה
"ָיד ָׂשָרה" ַמְזִמיָנה ֶאת ַהִּצּבּור ָהָרָחב ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבֶטֶקס ַהָּׁשַקת ַאְמּבּוַלְנס ָחָדׁש, ֲאֶׁשר 

  ְיַסֵּיַע ְּבַהָּסַעת חֹוִלים ֶׁשֵאיָנם ַנָּיִדים ְלַקָּבַלת ִטּפּוִלים.
  ְירּוָׁשַלִים. –ְפָרא ַמד ִאיֵׁשי ִצּבּור ְּבִכַּכר סַ ַהֶּטֶקס ִיְתַקֵּים ְּבַמעֲ 

  אחה"צ 005ְּבָׁשָעה: , ו' ְּבֵטֵבת א', ְּביֹום
  02-6444444: ִלְפָרִטים

  



 13

  3נספח מס' 

  ארגוני חסד / כרטיסי אירוע

  

  1ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  ע

ָחָלה ְּבַסְרָטן. ַאֶּתם ֵעִדים  8 -ַיְלָּדם ֵּבן הַ ִּבְׁשֵכנּוְתֶכם ָּגָרה ִמְׁשָּפָחה ֲאֶׁשר ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער 

ַלִהְתמֹוְדדּות ַהָּקָׁשה ֶׁשל הֹוָריו ַהִּנְקָרִעים ֵּבין ַהֹּצֶר ְלַקֵּים ַחֵּיי ִׁשְגָרה, ְלֵבין ְרצֹוָנם ְלַסֵּיַע 

  ְלַיְלָּדם ּוְלָהֵקל ַעל ִסְבלֹו ַעד ַּכָּמה ֶׁשִּנָּתן.

  ַּתֲעׂשּו? ָמהָלֶהם?  ֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה

  

  2ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  ו

  ִּתְתַחְּדׁשּו! ְרַכְׁשֶּתם ֶרֶכב ָחָדׁש ְוַאֶּתם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ְּבֶאְמָצעּותֹו ַמֲעֵׂשי ֶחֶסד.

  ַּתֲעׂשּו? ָמהֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה ָלֶכם? 

  

  3ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  ל

ַין ַהְּמגּוִרים ֶׁשָּלֶכם ִנְפַּגע ִּבְתאּוַנת ְּדָרִכים, הּוא ְמֻרָּתק ְלִכֵּסא ַּגְלַּגִּלים ַאַחד ַהַּדָּיִרים ְּבִבנְ 

  ְוָעָליו ְלַהִּגיַע ַּפֲעַמִים ְּבָׁשבּוַע ְלָמכֹון ִׁשּקּוִמי ָּבֵאזֹור ְלִטּפּוֵלי ִפיְזיֹוֶתַרְּפָיה.

  ַּתֲעׂשּו? ָמהֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה לֹו? 

  

  4ְרִטיס ֵארּוַע מס' ּכַ /  ם

ְיִדיד ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּבא ְלַבֵּקר ֶאְתֶכם ִסֵּפר ִּכי הּוא סֹוֵבל ְּכָבר ֵּדי ַהְרֵּבה ְזַמן ִמְּכֵאֵבי ַּגב 

 –. ִמִּמְׂשַרד "ֻקַּפת ַהחֹוִלים" ֲאֶׁשר ָּבּה הּוא ָחֵבר ִהְפנּו אֹותֹו ְלַכָּמה רֹוְפִאים ְמֹאד ָקִׁשים

א ִנְפְּתָרה ַהְּבָעָיה, הּוא ַמְרִּגיׁש ֹצֶר ְלִהְתַיֵעץ ִעם רֹוֵפא ֻמְמֶחה ְּבֹאֶפן ְמיָֻחד ַא ֲעַדִין 

  ַּבְּתחּום.

  ַּתֲעׂשּו? ָמהֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה לֹו? 

  

  5ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  ח

ל ֲעבֹוָדה ַּבְּתחּום, ִהיא ָּפְרָׁשה ַסְבָּתא ֶׁשָּלֶכם ִהיא ָאחֹות ְּבִמְקצֹוָעּה. ְלַאַחר ָׁשִנים ַרּבֹות ׁשֶ 

ֵמֲעבֹוָדָתּה ְוָיְצָאה ְלֶּפְנְסָיה, ַא ִהיא ֲעַדִין ְמֵלַאת ֶמֶרץ ְורֹוָצה ְלַהְמִׁשי ִלְתֹרם ִּבְתחּום 

  ָהִעּסּוק ֶׁשָּלּה!

  ַּתֲעׂשּו? ָמהֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה ָלּה? 

  

  

  

  6ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  ס

ִנים ֶׁשָּלֶכם ֵיׁש ֶיֶלד ַמְקִסים ְוָחמּוד ֶׁשהּוא ָנֶכה. ֵהם ָהיּו ְמֻעְנָיִנים ִלְפֹּגׁש הֹוִרים ַלְּׁשכֵ 

  ְלִמְׁשָּפחֹות ֲאֵחרֹות, ֲאֶׁשר ַּגם ֵהם ִמְתמֹוְדִדים ִעם ַמָּצב ּדֹוֶמה, ְּכֵדי ְלֵהָעֵזר ְוַלֲעֹזר.

  ַּתֲעׂשּו? ָמהֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה ָלֶהם? 
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  7ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  ד

ֲאָנִׁשים ַרִּבים, ֲאָבל ַהּיֹום ֵהם ְלַיְדֶכם  ִמְתּגֹוֵרר זּוג ְקִׁשיִׁשים. ָּכל ַחֵּייֶהם ָעְבדּו ְוַאף ָעְזרּו לַ 

ְּכָבר ֲעֵיִפים ּוְמַתְפְקִדים ְּבֹקִׁשי. ִקְצַּבת ַהִּזְקָנה ֵאיָנּה ַמְסִּפיָקה "ִלְגֹמר ֶאת ַהֹחֶדׁש", ֵהם 

ִּסים ַלְחֹס ִּבְמזֹוָנם, ֲאָבל ַמָּצָבם ַהְּבִריאּוִתי ְמַחֵּיב ְּבָכל יֹום ֲארּוָחה טֹוָבה, ַחָּמה ְמנַ 

  ּוְמִזיָנה.

  ַּתֲעׂשּו? ָמהֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה ָלֶהם? 

  

  8ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  י

ת ַהִּלּמּוִדים ָהַאֲחרֹוָנה ֶנֱאַלְצְּת ְלִהְתמֹוֵדד ַאְּת מֹוָרה ְּבֵבית ֵסֶפר ִעירֹוִני ָּגדֹול. ְּבַמֲהַל ְׁשנַ 

ֵּבין ָּכל ְׁשַאר ַהְּבָעיֹות ַּגם ִעם ַמְחסֹור ֶׁשל ִצּיּוד ִלּמּוִדי ְּבִסיִסי ֵאֶצל ַּתְלִמיִדים ְמֻסָּיִמים. 

א ְיכֹוָלה  ָהיּו ַּתְלִמיִדים ֶׁשֲאִפּלּו ִהִּגיעּו ְלֵבית ַהֵּסֶפר ִעם ַׂשִּקית ַנְילֹון ִּבְמקֹום ַיְלקּוט! ַאְּת 

  ַלְחֹׁשב ַעל ֶזה ֶׁשַּגם ִּבְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים ַהְּקרֹוָבה ַהָּדָבר ִיְקֶרה!

  ?ַּתֲעִׂשי ָמהֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה? 

 

  9ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  ב

ַאְּבִדים ָּדם ָרב. ַאָּתה רֹוֶצה ָלַאֲחרֹוָנה ַרּבּו ְמאֹוד ְּתאּונֹות ַהְּדָרִכים. ֲאָנִׁשים ִנְפָצִעים ּוְמ 

  ְלַסֵּיַע ַּבִּנּדֹון.

 ?   ַּתֲעֶׂשה? ָמהֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה ְל

  

  10ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  נ

ָהיּו (ְלֵתל ָאִביב ָאְבָדה ָלֶכם ַמְצֵלָמה ְיָקָרה ְמאֹוד  ָּבאֹוטֹוּבּוסַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ְּכֶׁשְּנַסְעֶּתם 

א ָיְכלּו ַלֲעֹזר ָלֶכם.ּבְ ְּכֶׁשִהְתַעְנַיְנֶּתם ) ַּגם ְּתמּונֹות ֲחׁשּובֹות ִּבְמיָֻחד!ָּבּה    "ֶאֶגד" 

  ַּתֲעׂשּו? ָמהֵאיזֹו מֹוָדָעה ַמְתִאיָמה ָלֶכם? 

  

  11ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  ה

א ַמְרֶּבה ְלִהְתלֹוֵנן ְוִלְבּכֹות ְיֵמי ְּבִדיקֹות ְּבֵבית ַהחֹוִלים. הּו ְלִמְסַּפרַטל ַהָּקָטן ִהְתַאְׁשֵּפז 

  ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּתף ְּפֻעָּלה ִעם ָהרֹוְפִאים. ִמי יּוַכל ְלעֹוֵדד אֹותֹו ְוִלְגֹרם לֹו ֲאִפּלּו ִלְצֹחק?

  

  12ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  "

ַל ַהֻחְפׁשֹות? ִעם ִמי . ֵהיָכן ִיְתּגֹוֵרר ְּבַמהֲ ִמָּצְרַפתי הּוא ַחָּיל ּבֹוֵדד ֶׁשִהִּגיַע ַאְרָצה ִא לּו

"ל? ִמְצאּו ֶאת ַהּמֹוָדָעה ֶׁשּתּוַכל חּוּבְ ׁשֶ ַהֵּסֶדר? ְוֵאי יּוַכל ִלְפֹּגׁש ֶאת הֹוָריו -ְיַבֶּלה ְּבֵליל

  ְלַסֵּיַע לֹו.

  

  13ַּכְרִטיס ֵארּוַע מס' /  "

ט ָחָלה ְּבַסְרָטן. ֵּבין ִטּפּול ְלִטּפּול ִמְׁשַּפַחת ַׂשִּגיב ִמְתמֹוֶדֶדת ִעם ֹקִׁשי ָּגדֹול, ְּבָנם ַהְּסטּוֶדנְ 

ֵהם ְמַנִּסים ְלַהְמִׁשי ַּבַחִּיים ְוהּוא ַּגם רֹוֶצה ְלַהְמִׁשי ַּבִּלּמּוִדים... ִמי יּוַכל ַלֲעֹזר לֹו 

  ַּבְּמִׂשיָמה? ִמי ַיִּגיׁש לֹו ֶעְזָרה?
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  4נספח מס' 

  למורה -ראיון מתנדבים בארגוני חסד / דוגמאות של שאלות 

  ?מה שם הארגון בו אתה מתנדב .1

 במה עוסק ארגון זה? תן בבקשה דוגמאות מפעולותיו. .2

 כיצד אתם משיגים מתנדבים? האם ישנה היענות? .3

 כיצד אתם מגיעים למקבלי השרות שלכם? .4

 באילו תגובות אתם נתקלים? .5

 מקרה מעניין שקרה לכם? על התוכל לספר לנו סיפור .6

 כיצד אתה מרגיש כמתנדב? .7

 אתה מתמודד עם תפקיד זה בין שאר עיסוקיך?איך  .8

 ועוד...
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  3יחידה 

  החסד הוא גם בשבילי

  מטרות:

בחסד, תוך השענות על סיפורי לו זוכים העוסקים אשר עמידה על הרווח האישי  .1

  חז"ל;

 חסד.לזהות את המניעים השונים לעשיית פיתוח היכולת  .2

  

  שיעורמהלך ה

  דקות) / מליאה 5( יםסיכום עבודות התלמיד –1 'פעילות מס

 ודה את תשובותיהם לראיון שהכינו עם מתנדב/תהתלמידים יקריאו מחוברת העב

  בשיעור הקודם.

חום בת ת, המורה תספר שהיא מכירה מתנדבאם התלמידים לא ראיינו שום דמו

לנסח את תשובותיה ו על שאלות התלמידים. עליה מסוים והיא מוכנה לענות בשמ

מידים יכתבו את התשובות בחוברת. (יש לשער שחלק גדול התל בבהירות ובקצרה.

ומתוך כך ִיָּכתבו  ברצףמן השאלות יחזרו על עצמן, לכן המורה יכולה פשוט לספר 

   התשובות.)

  

  דקות) / מליאה  5( סוגי חסד בעקבות הקומיקס –2 'פעילות מס

ית העוסק בבקשת העזרה המופנ ,הקומיקס ליחידה זופרק את יקראו  התלמידים

  לאם המשפחה.

: ג'ו הוא אדם עני וגמהדלהמורה תפתח דיון באמירה שישנם סוגים שונים של חסד. 

 – גל ,לו כסף מפעם לפעם שנותנת – חגית :ואומלל. יש שני אנשים שמסייעים לו

תקווה. מה ההבדל בין שני סוגי בו לו מילים הנוטעות  תאותו ואומר תשמעודד

. חסד בגופו היא עזרה "בגופוחסד השני "ו "בממונוחסד הוא " ראשוןההחסד? 

 –כסף. (על חסד בממונו מתן שלא על ידי  ,פיזית או נפשית שהאדם מסייע לזולתו

  נלמד ביחידה הבאה). –הצדקה 

  לתת דוגמאות משלהם לשני סוגי החסד.יוזמנו התלמידים 

  

  דקות) / מליאה 20( פרלמנט ארועים למניעי החסד – 3 'פעילות מס

שצבע אחד  המורה תסביר .)1שני פתקים בשני צבעים (אביזר מס'  יקבל דכל תלמי

צבע שני מבטא: "חסד למען עצמי". המורה תקריא ו מבטא "חסד למען הזולת"

האם היה כאן מעשה  ירוע,תקיים הצבעה לגבי כל את) ו1רועים שונים (נספח מס' יא

  למען עצמי... חסד של ממש (למען הזולת)? או אולי אין זה חסד, אלא מעשה
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להצביע על כך שלעיתים המעשה  ישעל ההצבעה להיות מלווה בדיון ובנימוקים. (

  ).הוא חסד אמיתי, למרות שבסופו מתקבל שכר

מה חושבים  רק משקפתההצבעה לא מכריעה מהו סוג מעשה החסד אלא כי ש יודג

  . כיתהרוב תלמידי ה

  

  דקות) / יחידני 35( בחוברת העבודה ,סיפורי חז"ל – 4 'פעילות מס

פעמים אדם זוכה להצלה בעקבות חסד שעשה. הדבר יודגם באמצעות שני סיפורים 

). הסיפור הראשון על רבי נחוניא חופר בורות המים 2מן המקורות (נספח מס' 

הבורות שחפר. הסיפור השני על הפועל מן שביתו נצלה לאחר שנפלה לאחד  ,לעולים

  ל עם חברו.שניצל מהכשת נחש בזכות החסד שגמ

התלמידים יגזרו את חלקי תקריא את הסיפורים בליווי הסברים,  לאחר שהמורה

  הרצף בחוברת העבודה. וידביקו אותם על פי דפי הנספחיםהסיפורים מ

ילץ את חמה טען רבי חנינא? מדוע שיערו האנשים שאברהם אבינו  יתקיים דיון:

משותף בין שני הסיפורים? שעשה הפועל למען חברו? מה  החסדהילדה? מהו מעשה 

  מה רצו חכמינו זכרונם לברכה ללמדנו באמצעות הסיפורים?

  .בחוברת התלמידים יענו על השאלות המסכמות את הדיון ,לאחר הדיון

  

  

  דקות) / מליאה 5( הרווח הנפשי מעשיית החסד – 5 'פעילות מס

כוון ל יש ?סדאיזה רווח נוסף, נפשי, יכול להיגרם למי שעוסק בח :תלמידיםשאלה ל

  את התלמידים לתשובות: סיפוק, תחושה טובה וכו'.

בעקבות מעשי חסד שונים  תחושותיהם / מחוויותיהם התלמידים יוזמנו לספר

  שנטלו בהם חלק.

כדי תעצור ו ,)3המורה תקריא את שירה המרגש של דסי רבינוביץ ז"ל (נספח מס' 

ים את המילים האחרונות, פעמי יש להקריאבסיום ההקראה . סביר מילים קשותלה

  .חדד את המסר בעזרת התלמידיםלהסביר אותן, ול

  

  דקות) / מליאה 20( מעגל החסד – 6 'פעילות מס

). 1אדום וכחול, אביזר מס'  :שוב שני פתקים בשני צבעים (למשליקבל כל תלמיד 

הפעם, התלמידים ישימו לב לכך שעל כל אחד מן הפתקים כתוב מספר (את 

הפתקים המורה תכין מראש). המספר האדום הוא המספר האישי  עלשהמספרים 

של כל אחד. בסבב, לפי תור, כל אחד מבטיח לחבר שמספרו האישי האדום, זהה 

לעשות עמו חסד כלשהו. יש לפרט מהו  –למספר הכחול שבידיו (של המבטיח כרגע) 
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לו כוס מים : לומר לו בכל בוקר "בוקר טוב" בחיוך נעים, או להביא ההחסד, לדוגמ

  המורה יכולה להתחיל את הסבב. ,בכדי להדגים. דו'וכ

  
 לסיכום, התלמידים ידביקו את המדבקה המתאימה בבועה שבסוף חוברת העבודה.

  

  

  אביזרים:

חצי מן  בשני צבעים כפול ממספר ילדי הכיתה. "ממו"פתקי  – 1אביזר מס' 

, סידרה בצבע אחרממוספרים ע"י המורה בשני סדרות של מספרים, כל הפתקים 

  .כמפורט בגוף המערך

  

  נספחים:

  פרלמנט אירועים    - 1נספח מס' 
  

  
ענת קיבלה מסבתא קלמר מקסים במתנה, ושיר קבלה ממנה טושים זוהרים. הן 

שמחו מאוד, אבל... כל אחת דווקא היתה רוצה את מה שקנו לאחרת... אז הן 
בלה ממנה את יאת הקלמר וקהחליטו להחליף ביניהן את המתנות: ענת נתנה לשיר 

  הטושים. האם היא עשתה מעשה חסד? 
  
  

ביתו פגש את עדי השכנה כשהיא מנסה להעלות לביתה את במדרגות לעלה יוסי כש
משהסכימה, לקח מידיה  .שקיות הקניות שלה. הוא הציע לה באדיבות את עזרתו

קבל ממנה כמה שקיות והעלה אותן אל ביתה. עדי הודתה לו מאוד, והתעקשה כי י
  בתמורה ממתק מן השקיות שלה. האם נחשב המעשה של יוסי לחסד?

  
  

קשה ממנה כי בשעות הערב תעלה יבבוקר נקשה השכנה על דלת ביתה של רוני וב
 –אליה להשגיח על התינוקת שלה כי עליה לצאת לזמן קצר. רוני נענתה בשמחה 

כנה, אבל השכנה היא עושה זאת תמיד בהתנדבות. בערב אכן עלתה רוני אל הש
הודיעה לה כי בסופו של דבר אין לה צורך לצאת והודתה לרוני על נכונותה. האם 

  עשתה רוני מעשה חסד?
  
  

רותי מחבבת מאוד את התינוק הצחקן של גילה, היא אוהבת להשתעשע איתו 
ולשמוע אותו מגרגר. ממש כיף לה איתו! אז היא הציעה לגילה שאם תזדקק לבייבי 

ה, היא רוצה לעשות זאת בהתנדבות. אכן, אתמול סוף סוף היא זכתה סיטר לזמן מ
קשה ממנה להשגיח עליו לזמן מה. רותי, כמובן, לא לקחה תשלום יבכך. גילה ב

  עבור הכיף הזה! האם עשתה מעשה חסד?
  
  

הוא שולט טוב  –גדי יודע שכאשר הוא מתכונן למבחן ביחד עם חבר שקצת קשה לו 
נים טובים יותר. כנראה הצורך להסביר לחבר שוב ושוב את יותר בחומר ומשיג ציו

הדברים גורם לו לזכור אותם היטב. אז לקראת המבחן בחשבון הציע גדי ליוסי, 
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המתקשה מעט בחשבון, ללמוד ביחד איתו. בסופו של דבר קיבל גדי ציון מצוין וגם 
  יוסי גילה ידע בחומר. האם עשה גדי מעשה של חסד?

  
  ני סיפוריםש – 2נספח מס' 

  של רבי נחוניא תוֹ הצלת ּבִ 

בירושלים גר לפני שנים רבות איש ושמו נחוניא, אשר כולם קראו לו: "נחוניא חופר 

יִחים" (= בורות). זאת משום שרצה לגמול חסד עם עולי הרגל הרבים שהיו ִׁש 

מגיעים לירושלים, על כן חפר בורות גדולים לאגור בהם את מי הגשמים כדי שיוכלו 

  ולי הרגל לשתות מים ולא יצמאו. ע

  

של נחוניא חופר שיחים ליד אחד הבורות שהיה פתוח כי שכחו  תוֹ יום אחד עברה ּבִ 

ושבים ומיהרו להודיע על כך  עוברים ונפלה פנימה. ראו זאתהילדה מעדה  .לכסותו

להוריה, ואחרים מיהרו לביתו של רבי חנינא בן דוסא הצדיק כדי לבקש ממנו 

  .צלתה של הילדהשיתפלל לה

עמד רבי חנינא בן דוסא והתפלל בכל ליבו: "ריבונו של עולם! אפשר זה האיש שהיה 

(=האם ייתכן שאיש שסייע  מכבד את בוראו במים והוא ְמַקְּפחֹו (= ַמֵּכהּו) במים

?!" נענתה תפילתו והנה עלתה הילדה רם לו צרה באמצעות המים)לעולים במים, תגָ 

העלך?" אמרה: "נזדמן לי לפתע איל, וזקן ַמְנִהיגֹו, והעלוני  מן הבור. שאלוה: "מי

"בודאי היה זה אברהם אבינו שבא להצילה כי  מן הבור." אמר להם רבי חנינא:

  )על פי תלמוד בבלי מסכת בבא קמא נ'( ממנו למדנו גמילות חסדים מהי."

 
  מעשה חסד שהציל ממוות

  היה חוזה בכוכבים.ט שלֵ בְ מעשה בחכם שמואל שישב עם אדם בשם ַא

הצביע אבלט על אחד האנשים  .עברו לפניהם אנשים שהלכו לשדה לקצור שחת

הולך לשדה אבל לא יחזור  –ואמר לשמואל: "רואה אני כי איש זה העובר לפנינו 

  משם לביתו כי נחש יהרוג אותו בדרך!"

  ".הינצלִיָשֵפט על פי מעשיו ויוכל ל -אמר לו החכם שמואל: "אם יהודי הוא האיש 

כשחזרו האנשים מן השדה וערימות השחת על כתפיהם, ראו שמואל  ,לאחר זמן

ואבלט שאותו איש חוזר עמהם... ניגש אליו אבלט, לקח ממנו את ערימת השחת 

אותו איש יחד עם הקנים ולא  א על שכמו ומצא בתוכה נחש מת שכנראה ִקְצצוֹ ששנ

  ב עשית?" שם לב לכך. אמר שמואל לזה האיש: "מה מעשה טו

לוקח אחד מאיתנו סל גדול וכל בני  ,אמר לו: "בכל יום כאשר מגיעים אנו לשדה

החבורה מניחים את ִּפָתם לתוך הסל, וכאשר מגיע זמן הארוחה אוכלים אנו כולם 

 ,שמתי לב כי לאחד מאיתנו אין לחם ליתן לסל ,ביחד כאחת. היום בלכתנו לשדה
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יניתי את עצמי לאסוף מכולם את הפת לתוך וכדי שלא יתבייש לאכול עם כולנו, מ

יכול  ךוכ ,כשהגיע תורו נתתי את פתי לתוכו כשהאחרים אינם מבחינים בכך .הסל

  )על פי תלמוד בבלי מסכת שבת קנ"ו( היה אותו אדם לאכול עמנו ביחד מבלי להתבייש."

  

  / דסי רבינוביץפור אחרון יס – 3נספח מס' 

וך כדי מחלתה התנדבה להדריך בקייטנת "זכרון (דסי היא נערה שחלתה בסרטן, ות

מנחם" לילדים חולי סרטן. בסיום הקיטנה הקריאה דסי את השיר הבא אותו 

  כתבה. זמן קצר אח"כ היא נפטרה ממחלתה.)

  

  סיפור אחרון לפני שהולכים

  על שני חברים טובים טובים

  והפעם, ידידי, הסוף הוא לא טראגי כתמיד

  תדמית.שלא תדבק לי הטראגיות ל

  אז החברים הללו הלכו לטייל,

  והיה שלג וקר וערפל

  והם דיברו ביניהם והעבירו קטעים

  כדי להעביר את הזמן יותר בנעימים.

  ואז וענונו שאל את יצחק: אתה כאן?

  נעלם. –והיתה דממה, ויצחק 

  ווענונו צעק בקולי קולות:

  יצחק איפה אתה?

  לא נתנו תשובות. –והשלג הרב והרוח 

  ו נלחץ, ולא ידע מה לעשות עם עצמוווענונ

  כי הוא דאג

  היה חברו. -ויצחק 

  אז הוא התחיל לרוץ לכל עבר

  ולעשות בידיים לכל הכיוונים

  אבל זה לא פתר לו את העניינים.

  ופתאום כמו מתוך חלום

  ראה וענונו יד יוצאת מהשלג ועושה לו שלום.

  והוא התחיל לחפור ולחפור ולחפור

  ואז גם רגל התגלתה

  ועוד רגל

  ובטן
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  ועוד יד קרה

  ואז ב"ה התגלה גם הפרצוף

  עם האף המנומש והפה החצוף

  וזה נתן לוענונו מרץ להמשיך ולחפור

  כדי להוציא את כל יצחק מהבור,

  ואז באמת חצי בעיה נפתור.

  אבל עכשיו נשאר יצחק קפוא

  ולא עזר שום "פו".

  ווענונו שלנו כמעט ונואש

  ממשכי כל גופו של יצחק היה קר 

  אבל הוא המשיך להתאמץ

  עם כל הכח והמרץ

  עד שהגוף התחמם

  והעיניים נפקחו לרווחה,

  ויצחק אמר בקול ענות חלושה: תודה,

  ואז וענונו אמר: תגיד, אתה עושה צחוק

  אני צריך לך להודות

  אם לא הייתי בשבילך מתאמץ

  הייתי אני מקור מתפחלץ.

  וכאן חברים, חברות, נגמר המשל

  מאוד גם הנמשל: ולשמחתי דומה

  ,כשבאנו לקייטנה להדריך, המטרה הייתה לשמח ת'ילדים

  אבל הם היו בשבילי המדריכים.

  ,ילדים מתוקים ,כל חיוך מכם

  נתן דחיפה לעשות עוד דברים...
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  4יחידה 

  מעגלי נתינה

  מטרות: 

  נת התפיסה במסורת היהודית לגבי מתן צדקה;הב .1

 ;וחסת למצוות צדקהמיהכרת החשיבות ה .2

  מן הקרוב ביותר ועד הרחוק ביותר; זיהוי מעגלים שונים בנתינה: .3

עמידה על חשיבותה של "קופת הצדקה" והשימוש התדיר שיש לעשות בה עבור  .4

 מטרות ראויות.

  

  מהלך השיעור

  דקות) / מליאה 15(צדק  =צדקה  - 1 'פעילות מס

מנת קות על היא תחלק לכל תלמיד שתי מדבכעת התנסות: המורה תודיע ש :שלב א

המורה תחלק מדבקות לשני  .)1(אביזר מס'  שיעשה איתן אחר כך את מה שתבקש

המורה תשאל מי מוכן להעניק  שלישים מן הכיתה ואז "תגלה" שנגמרו המדבקות.

להגיע למגוון תשובות: המסרבים,  יש לנסותמדבקה אחת לתלמידים שלא קיבלו. 

אחר כך תשלוף המורה  האדישים. המתלבטים, ",למה אני?" דבים, השואליםהמתנ

את יתרת המדבקות, תחלק לנותרים, תסביר שזו היתה התנסות ותסכם את 

  ההתרחשות: 

אינם  –את המדבקות קיבלתם ממני, על מנת לעשות כבקשתי, אלו שלא קיבלו 

  חלקו עם אלו שלא קיבלו כלל.מן ההגינות, שאלו שקיבלו שתיים י"אשמים" בכך. 

  ת ההתנסות:שאלות לדיון בעקבו

  אילו סוגים של תגובות היו?

  מהי לדעתכם התגובה ההוגנת?

  כיצד הגבתם?. הביאו דוגמאות למקרים דומים

   ?כיצד ייראה העולם אם אנשים לא יתחלקו במה שיש להם

  כיצד ייראה העולם אם אנשים יתחלקו תמיד במה שיש להם?

  המקבלים? ? וכיצדכיצד מרגישים הנותנים

  

לגלות יתבקשו התלמידים וכתוב על הלוח את המילה "צדקה" המורה ת :שלב ב

תפתח דיון: מהו מעשה של . י"צדק" האותיותמהו שורש המילה. המורה תדגיש את 

האם צדקה נכנסת להגדרה אך היושר והאמת.  דבר שחייבים לעשותו על פי –צדק? 

טוב. לא. הצדקה היא לפנים משורת הדין, מתוך רצון  –בהשקפה ראשונה  הזאת?
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מוענקת  הפרנסה - י המסורת היהודית, הברכה כן. לפיתכן ש – מעמיקהבהשקפה 

  לחלשים ולנזקקים.  וביכולתנו לעזור בכךלנו משמים, 

  לחזור שוב למסקנות ההתנסות.) אפשר(מכאן 

  

  מליאה, יחידנידקות) /  30(למי לתת קודם  - 2 'פעילות מס

על דודתו של אבי המשפחה הקומיקס המספר פרק המורה תקריא את  :שלב א

השאלה: האם זה הוגן שהדודה הצילה דווקא את  לאחר מכן תוצגשאימצה אותו. 

  אחיינה? אולי צדקה וחסד זה דוקא כלפי זרים? 

כפי  לסדר העדיפות המומלץ בהענקת צדקה,המסורת היהודית מתייחסת ויוסבר: 

  .שנראה בהמשך

 נמקו. ?עדיפויות במתן צדקה האם לדעתכם ישנו סדרשאלה לתלמידים:  :שלב ב

המתלבט למי  תשובות התלמידים, המורה תקריא דוגמה של אדםלאחר שמיעת 

  ).1(נספח מס'  גמה תתחדד המורכבות שבהחלטהקודם.  בעזרת הדוצדקה לתת 

המורה תתלה על הלוח את הפסוק המַצוֶוה על מצוות הצדקה, כשהוא  :שלב ג

ממילות פסוק זה יוסבר: ו ).2אביזר מס' , 2(נספח מס'  קצרות מחולק ליחידות

חז"ל את סדר הקדימיויות במתן צדקה: "כי יהיה בך / אביון / מאחד אחיך /  למדו

  באחד שעריך / בארצך / אשר ה' אלוקיך נותן לך" (דברים ט"ו ז')

  .בסיועה של המורהלבאר כל חלק, יתבקשו התלמידים 

 חוברתהמופיע ב וט מהרמב"םהציטא בעזרת התלמידים את יהמורה תקר :שלב ד

ההלכה מובנת, התלמידים ברור ש). כש3(נספח מס'  וא מובןהעבודה, ותבדוק שה

הקדימויות במתן העוסקות בסדר  ,העבודהחוברת ב 3-1יפנו לפתור את משימות 

  צדקה.

  

  מליאה, יחידנידקות) /  25(הצדקה שנתנה בתו של רבי עקיבא  – 3 'פעילות מס

ונתה ור בתו של רבי עקיבא שניצלה מהכשת נחש ביום חתהמורה תספר את סיפ

). יתבצעו עצירות במקומות המסומנים 4(נספח מס'  בזכות מנת האוכל שנתנה לעני

  המובא בנספח. למלא תפקידים שונים בסיפור, על פי תלמידים ויוזמנו

ימלאו את  במהלך הסיפור, כאשר מגיע שלב קביעת מועד החתונה, התלמידים

  .)5,4(משימות  ל"הזמנה" לחתונה ותהמתייחס ותהמשימ

  פור עד סופו.ילאחר מכן המורה תמשיך את הס

 לסיכום, התלמידים ידביקו את המדבקה המתאימה בבועה שבסוף חוברת העבודה.

  

  דקות) / יחידני 20( יצירה – 4 'פעילות מס



 24

זרת "קופת צדקה". כאשר אחת הדרכים המעשיות לקיום מצוות ה"צדקה" היא בע

נותנים את הכסף שהצטבר. זוהי דרך  הקופה מתמלאת, בוחרים מטרה ראויה, ולה

  נעימה וקלה לנדב לקהילה.

  .)3התלמידים יצרו קופות צדקה אישיות, בעזרת החומרים (אביזר מס' 

  

  הכנה ואביזרים:

  במספר כפול ממספר תלמידי הכיתהלבבות . מדבקות 1

- אֱ ה'  ֲאֶׁשר/ ְּבַאְרְצ / ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי / ֵמַאַחד ַאֶחי / ֶאְביֹון / ִיְהֶיה ְב  ִּכי" :כרזה. 2

  " (דברים ט"ו ז').ֶהי ֹנֵתן ָל

  חומרי יצירה (פירוט בקובץ יצירות). 3

  

  נספחים

  :1נספח מס' 

  דוגמה למורכבות:

יוסי הוא אדם טוב לב, השמח מפעם לפעם לסייע מכספו לנזקקים. בשבוע האחרון 

י: אחיו, חיים, נקלע לקשיים כלכליים, ודרוש לו בדחיפות סכום כסף מתלבט יוס

  שיעזור לו להחזיק מעמד ולא ליפול.

  גם בן דודו, משה, שניסה לפתוח חנות לממכר מזון, נכשל בעסקיו ונשאר בעל חוב.

- למשה בן אולמי הוא מחויב לעזור קודם? האם לחיים אחיו,  ,יוסי שואל את עצמו

  י מצוות הצדקה הוא חייב להעניק מכספו דווקא למישהו זר?דודו? ואולי על פ

  :2נספח מס' 

"כי יהיה בך / אביון / מאחד אחיך / באחד שעריך / בארצך / אשר ה' אלוקיך נותן 

  לך." (דברים ט"ו, ז')

  הסבר הפסוק למורה:

  יש להקדים ולתת לעניים בני העם שלך לפני בני עם אחר. –כי יהיה בך 

  ָתֵאב. יש להקדים ולתת למי ש"תאב" = משתוקק, כי אין לו כלום.מלשון  –אביון 

  אחר. אדםיש להקדים אח ל –מאחד אחיך 

עניי עירך "העניים הגרים בעיר שלך קודמים לעניים מעיר אחרת. [ –באחד שעריך 

  קודמים" (בבא מציעא מ"א)]

  קודמים ליושבי חוץ לארץ. ישראליושבי ארץ  –בארצך 

  זהו עני בכל מקום שהוא.  –ן לך אשר ה' אלוקיך נות

כלומר, אף שהגדרנו שצריך לעזור קודם כל לעני הקרוב אלינו, מכל מקום ישנה 

  חובה להשתדל לעזור לכל העניים באשר הם.
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  :3נספח מס' 

"פרנסת עצמו קודמת לפרנסה של מישהו אחר, ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיה לו 

  לפרנסתו.

  ואמו, אם הם עניים. והם קודמים לפרנסת בניו. ואחר כך יקדים פרנסת אביו 

ואחר כך בניו, והם קודמים לאחיו, והם קודמים לשאר קרובים, והקרובים קודמים 

עניים רמב"ם הלכות מתנות לשכניו, ושכניו לאנשי עירו, ואנשי עירו לעיר אחרת". (

 )י', ט"ז

  

   בזכות מה ניצלה בתו של רבי עקיבא?  – 4נספח מס' 

בה מאד שנים, חי בארץ ישראל צדיק גדול ושמו רבי עקיבא. לרבי עקיבא לפני הר

  היתה בת יקרה וחביבה, טובת לב ועדינה.

ָהְלָכה הבת וגדלה, היתה לנערה ואחר כך לבחורה, עד שהגיעה לגיל המתאים 

  לחתונה.

האם אתם חושבים שרבי עקיבא שמח על כך שבתו עומדת להתחתן? לא, בכלל לא. 

  מודאג. הוא היה מאד

מדוע היה רבי עקיבא מודאג? אילו סיבות יכולות לגרום לו להיות מודאג?  עצירה:

  השערות שונות. יעלוהתלמידים 

כאשר היתה בתו עדיין קטנה, באו אל רבי עקיבא חוזים בכוכבים ואמרו  המשך:

לו: תדע לך שאנחנו רואים על פי הכוכבים והמזלות, שנחש יכיש את בתך ביום 

  ה, והיא תמות...החתונה של

כמובן, רבי עקיבא היה מודאג מאד מן הדברים ששמע. הוא לא היה יכול לדעת 

  בביטחון האם זה אכן יקרה או לא. אך רבי עקיבא שמר את הדבר בסוד...

המורה תשאל: מי רוצה להיות רבי עקיבא? הנה, עכשיו רבי עקיבא ילך  עצירה:

יגידו תודה רבה וחלק ינסו לברר למה ויזמין אנשים לחתונת בתו. חלק מן האנשים 

  הוא נראה מודאג. הוא לא מגלה, הוא מנסה להסתיר את דאגתו...

תלמיד שמתנדב לשחק את התפקיד, יסתובב בין חבריו ויזמינם לחתונה. הם יגיבו 

  בהתאם.

בימים ההם היה מנהג טוב ומיוחד לאנשים שערכו שמחות. מהו המנהג?  המשך:

תבונן בהזמנה לחתונת בתו של רבי עקיבא, כפי שמופיעה אנחנו נגלה אותו אם נ

  העבודה. חוברתב

  על השאלות המצורפות אליה. התלמידים יקראו את ההזמנה ויענו עצירה:

הגיע היום הגדול. כולם היו נרגשים. גם הכלה היתה שמחה ונרגשת. היא  המשך:

  של אביה. תיולא ידעה מאומה על חששו
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העיר, וכמובן, גם עניים רבים. לכולם הגישו מנות אוכל  אל הסעודה הגיעו כל נכבדי

יפות. אנשים מיוחדים שימשו כמלצרים, ודאגו למזון לכולם. רק לכלה עצמה, הגיש 

  הצדיק הגדול, בכבודו ובעצמו. –את מנת האוכל אביה 

והנה, בעיצומה של הסעודה, נעמד בפתח האולם עני אחד, לבוש קרעים, בטנו הומה 

תבר... שהוא קצת איחר. כל המנות כבר הוגשו. היתה המולה באולם, מרעב, אך מס

  והמלצרים היו עסוקים בטיפול בכל האורחים היושבים סביב השולחנות.

  המורה תשאל: מי רוצה להיות העני?עצירה: 

  התלמיד המתנדב יעמוד בפתח ויתאר לכיתה מה הוא רואה ומה הוא מרגיש...

  לחשוב על תחושותיו.התלמידים יעזרו לתלמיד המתנדב 

  ם לב פתאום למצוקה של העני הבודד?ישירה עכשיו? מי יקהמורה: מה לדעתכם 

  התלמידים יעלו השערות שונות, עד שיגיעו למסקנה.

המורה תשאל: מי מתנדבת להיות בת רבי עקיבא, המגישה לעני את מנתה המיוחדת 

גיב העני? האם שקיבלה מאביה? איך היא עושה את זה? במאור פנים... איך מ

  מישהו שם לב? לא. כולם עסוקים, והיא עשתה זאת בשקט, שלא יתבייש.

בלילה, לפני שהלכה לישון, הוציאה בתו של רבי עקיבא משערותיה את  המשך:

 הסיכה הארוכה והיפה שהיתה תקועה בהן.

היכן שמרה את הסיכה? היא תחבה אותה בסדק שמצאה בין האבנים שבקיר 

יו הקירות חלקים כמו היום, אלא בנויים אבנים צפופות זו ליד חדרה. (פעם לא ה

 זו.)

 מה גילתה? - בבוקר, קמה הכלה, הוציאה את הסיכה מן הקיר, והנה 

  התלמידים יעלו השערות שונות ויגיעו למסקנה. עצירה:

 המורה תשאל:

מי רוצה להיות בת רבי עקיבא המגלה את הנחש המת הנמשך עם הסיכה? מה  -

 הודיה עצומה על שניצלה. –ומיד ? בהלה, פחד, היא מרגישה

 מי רוצה להיות רבי עקיבא השומע מבתו את המאורע המסעיר שעברה בבוקר? -

  איך מגיב רבי עקיבא?

רבי עקיבא חקר את בתו אם עשתה איזה מעשה טוב במיוחד, אתמול  המשך:

  תח.בשעות החתונה. הבת סיפרה לו בתמימות את מה שארע עם העני שעמד ליד הפ

   התרחש הנס.  בזכות מהמיד הבין רבי עקיבא 

  (על פי תלמוד בבלי מסכת שבת קנ"ו)
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   5יחידה 

  נתינה בחיוך

  מטרות:

כל "("מעשר", הלכותיו והשלכותיו על האדם המפריש מעשר  הבנת המונח .1

  ;)"מתעשר -  המעשר

 צדקה על פי "שמונה מעלות" לרמב"ם; הצעת דרכים שונות למתן .2

 גמ"ח (כראשי תיבות) ומקומו הפעיל בקהילה.הכרת המושג  .3

  

  מהלך השיעור

  מליאה, יחידנידקות) /  30(מהו מעשר  - 1 'פעילות מס

  שיח -דו :שלב  א'

אך עדיין נשארה שאלה פתוחה: כמה יש לתת  ,ת הצדקהולמדנו הרבה על מצו

לצדקה? האם חצי ממה שמרוויחים, האם פחות, או אולי יותר? המורה תבקש מן 

  מידים להביע את דעתם. התל

 .)1נספח מס'  ,1אחד מהם יקבל טקסט שונה (אביזר מס'  שני תלמידים, וכל יוזמנו

שיח ביניהם, ומתוכו יעלה הצורך להגדיר כמה צריך האדם לתת - השניים יערכו דו

  לצדקה.

לה "מעשר" ללא ניקוד, ותבקש מן יהמורה תכתוב על הלוח את המ :שלב ב'

  .)ַמֲעֵׂשר( , תוסיף את הניקודםתה. לאחר ניסיונותיההתלמידים להקריא או

המורה תדגיש את המילה לאחר מכן לחשוב מהו שורש המילה. יתבקשו התלמידים 

"עשר" ותבהיר לתלמידים מהי עשירית, באמצעות ציור עיגול גדול על הלוח 

שזוהי  , ויוסברלצבוע חלק אחדיוזמן וחלוקתו לעשרה חלקים. אחד התלמידים 

  יש לתת לצדקה. , מתוך הרווחים, שאותה לפי המסורתרית". זוהי הכמות"עשי

כל תלמיד יפנה  .)2המורה תתלה על הלוח איור של שדה ריק (אביזר מס'  :שלב ג'

את חלקי הסיפור על האב שציוה לבנו  העבודה וימספר על פי רצף הגיוני לחוברת

). לאחר שכל 1מס' , משימה 2ן השדה שיקבל בירושה (נספח מס' לחלק מעשר מ

חלק אחד מן הסיפור (על פי  פרו כל אחדסַ שיְ תלמידים  יוזמנוהתלמידים יסיימו, 

 שדה כפי שמתאים לאותו קטע בסיפוריסדר את מצב הכל תלמיד שמספר,  .הסדר)

  .)3אביזר מס'  –(חלקי השדה 

  לפי המסורת, נתינת הצדקה מביאה ברכה לעסקיו של האדם.כם: וויס
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בה התלמיד  ,)2או את משימת הכתיבה שבחוברת (משימה מס' התלמידים ימל

  יתאר מה חושבת השיבולת הניתנת לנזקקים.

  

  דקות) / מליאה 10( הקומיקס – 2 'פעילות מס

ממנו יעלה שהדמות אודותיה הם ורה תקריא לתלמידים את הפרק הבא, המ

ת: ע"י בדרך מקורינה המצוקה של היהודים בזמ תחוקרים ניסתה לפתור את בעיי

בניית העיר טבריה מחורבותיה, ונסיון ליישב בה יהודים שיתפרנסו כראוי ויחיו 

  בכבוד.

או  נתינת כסף לצדקההתלמידים, איזו הענקה לנזקקים עדיפה:  עםתפתח דיון י

המעלות והחסרונות בכל אחת מן יועלו יצירת אפשרויות לתעסוקה ומגורים. 

להזכיר גם את הפתגם  ניתןח רחוק). ידית לעומת עזרה לטוויהדרכים (עזרה מ

שבמהלך הפעילות הבאה  ויובהר ."חכות עדיף לתתדגים,  במקום לתת"העממי 

  נראה מה יחס המסורת לשאלה זו.

  

  דקות) / מליאה, זוגות ויחידני 30(שמונה מעלות בצדקה  - 3 'פעילות מס

  הצגת יחיד  :'שלב  א

רסמים וחיבר ספרים חשובים הרמב"ם, שהיה אחד מגדולי ישראל המפוהקדמה: 

  רבים, כתב שאת הצדקה ניתן לתת בשמונה דרכים. 

שלושה תלמידים. כל קבוצה תקבל - לשמונה קבוצות של שנייםתתחלק הכיתה 

  ).3נספח מס'  ,4רכים לנתינת הצדקה (אביזר מס' רצועת בריסטול שעליה אחת הד

הקבוצה  ,פעםהמורה תערוך הצגה קטנה המבטאת כל אחת מן הדרכים, ובכל 

שההצגה מבטאת  זהותה את השלב שאותו המורה מציגה, תצטרך ליהמחזיקה ביד

ללא סדר בשלב זה להדביק את הרצועה על הלוח (ולקום  את השלב "שלה", ועליה

  מיוחד). 

ולא תלמיד  –המורה תהיה "הנותן" והכסא יהיה ה"עני"  ,במהלך ההצגותהערה: (

  ) .מתנדב

  

  במקביל לדיון כיתתי עבודה חוברת :'שלב  ב

לו דרכים טובות יתפתח דיון אשר במהלכו התלמידים יביעו את דעתם וינמקו, אי

תאפשר לתלמידים, בזוגות או בקבוצות קטנות, לדרג את אופני ייותר ואילו פחות. 

  הצדקה, תוך הבאת נימוקים.
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 התלמידים יפנו לחוברת העבודה, שם הם ימצאו את שמונת השלביםלאחר הדיון, 

בה ינמקו את , 3. התלמידים ימלאו את משימה מס' על פי הסדר שכתב הרמב"ם

  השלב הגבוה ביותר והנמוך ביותר.

השלבים על הלוח לפי הסדר הנכון. המורה תסדר את שמונת  ,לאחר מילוי המטלה

  .)4לאחר מכן התלמידים יפנו למטלת ישום בחוברת (משימה מס' 

לפי הדרגות  ,איזה סוג של צדקה ,תשאללסיכום, המורה תחזור אל הקומיקס ו

אפשר ויוסבר: שמביא הרמב"ם, יזמה ראש המשפחה (צדקה מהסוג הגבוה ביותר). 

לעשות זאת גם בדרך פשוטה, ע"י נתינת הלוואה שתעזור לאדם להשתקם ולעמוד 

על רגליו מבחינה כלכלית. כדי להבין כיצד נותנים הלוואה מן הסוג הזה, נעבור 

  להפעלה הבאה.

  

  דקות) / מליאה 20( מקימים גמ"ח – 4 'פעילות מס

מי יודע  :ותשאל ",גמילות חסדים"המורה תכתוב על הלוח את המילים  :שלב א'

  ?כיצד קוראים זאת בראשי תיבות

גמ"ח ה קבוצה.המונח "גמ"ח" מציין מוסד קטן המנוהל ע"י אדם אחד או ויוסבר: 

מהי הלוואה  שיוסברפצים. לאחר עוסק בהלוואת כספים ללא ריבית או בהשאלת ח

הייחודית לגמ"ח, המורה תציע לתלמידים לערוך הכרות עם חלק  ,ללא ריבית

בכל  :ממגוון הגמ"חים הקיימים לחפצים שונים, באמצעות משחק "זה הסוד שלי"

). התלמידים ינסו לזהות מהו החפץ 5פעם מוסתר חפץ אחר בקופסה (אביזר מס' 

  : האם זהו חפץ של ילדים? קשור ללימודים? וכו'.הוגמבאמצעות שאילת שאלות. לד

ים יציעו אילו תלמידהמורה תציע לפתוח גמ"ח למכשירי כתיבה בכיתה. ה :שלב ב'

ומי ימלא אותם (אפשר להציע סבב במילוי התפקידים). לשם כך תפקידים נדרשים 

כללי ההשאלה  –יכתבו את "תקנון הגמ"ח  ,המורה , בשיתוף עםהתלמידים

חזרה". ניתן גם (לפי אפשרויות הזמן) לעצב שלט מתאים ומקושט עם כותרת והה

  מושכת וכו'. 

 לסיכום, התלמידים ידביקו את המדבקה המתאימה בבועה שבסוף חוברת העבודה.

  

  הכנה ואביזרים:

  1נספח מס'   -ראה עבור התלמידים .  קטעי ההק1

  .  איור שדה  2

  ור  .  חלקי השדה השונים להצמדה על האי3

   3 'נספח מס –אחת הדרכים לנתינת צדקה  רצועות בריסטול, על כל אחת מהן  .4
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לחפצים:  אותדוגמ ,. קופסה ובה חפצים שונים לגמ"ח (המורה תביא מביתה)5

  או תמונה), בגד יד שניה, כלים וכו' ציור –תרופה, מוצץ, ספר לימוד, (שמלת כלה 

  

  נספחים:

  שיח מלא למורה-דו – 1נספח מס' 

  ַהַּמָּצב ֶהָעגּום ֶׁשָּלנּו.מֵ ֲאַנְחנּו ְׁשֵנינּו ְצִריִכים ַלְחֹׁשב ֵאי ָלֵצאת  .1

  ָצִרי ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו. ,ַאָּתה צֹוֵדק .2

. ֲהֵרי ִלְפֵני ָׁשָנה ָהָיה ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְסכּום ֶּכֶסף  .1 ֲאִני ְמַנֶּסה ַלְחֹׁשב ֵאי ִהַּגְענּו ְלָכ

א ִנְׁשַאר ְּבָיֵדינּו ְּכלּום?ְמֻכּבָ    ד ֶׁשִאּתֹו הּוא ָּפַתח ֵעֶסק. ֵאי ִהַּגְענּו ְלָכֶזה ַמָּצב ֶׁש

א ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ְּבָצָרה -ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשּטּוב .2 ַהֵּלב ֶׁשִּלי ָּגַרם ִלי ֶאת ֶזה, 

א ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשֲאִני ִנְכָנס ְּבַעְצִמי ְלָצרֹות...ּוְבֹעִני, ָלֵכן ָנַתִּתי ִמַּכְסִּפי עוֹ    ד ְועֹוד ְו

. ָּכל ַהְּזַמן ִאְׁשִּתי ָהְיָתה אֹוֶמֶרת ִלי: "ֵּתן ְקָצת ִמַּכְסְּפ  .1 , ֲאִני ְּבִדּיּוק ָהפּו ִמְּמ ִאם ָּכ

ל ִלְתֹרם ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָהֵעֶסק ַמָּמׁש ַּגם ַלֲעִנִּיים", ַוֲאִני ָהִייִתי עֹוֶנה ָלּה ֶׁשאּוַכל ְלַהְתִחי

ֲאגֹורֹות ִלְצָדָקה,  ְּבֶעֶׂשרֵּביְנַתִים ִהְסַּתַּפְקִּתי ַרק  .ְיַׂשְגֵׂשג ְוִיְהיּו ִלי ְרָוִחים ַמָּמׁש ְּגדֹוִלים

  ִמֵּדי ַּפַעם ַלֲעִנִּיים ָּבְרחֹוב.

א ִהְצַלְחִּתי ְוַגם .2 א ִהְצַלְחָּת  ֲאָבל ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשַּגם ֲאִני  א  ,ַאָּתה  ַּכִּנְרֶאה ֶׁשְּׁשֵנינּו 

  ָנַהְגנּו ָנכֹון ּוְבִהָּגיֹון.

? –ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשָהִייִתי ָצִרי ָלֵתת ַהֹּכל  .1   ָּכמֹו

א ָהִייִתי ָצִרי ָלֵתת ְּכלּום  .2 ? –א, ְוַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁש   ָּכמֹו

ר ָלנּו ַּכָּמה ִמּתֹו ָהְרָוִחים ֶּבֱאֶמת ָצִרי ָלֵתת ְלִנְזָקִקים? ֲאִני א, ָאז ְּבֶעֶצם ִמי ֹיאמַ . 1

 ַמֲאִמין ֶׁשִאם ְנַקֵּבל ַהְחָלָטה ָלֵתת ְצָדָקה ָּכָראּוי, ָּתׁשּוב ַהַהְצָלָחה ְוָתִאיר ָלנּו ָּפִנים.
  

  2נספח מס' 

שבכל שנה היה לפני שנים רבות גר בארץ ישראל איש עשיר. לאיש זה היה שדה גדול 

כורים (כור = שם של כמות גדולה שבה היו  1,000 –מכניס כמות עצומה של תבואה 

  משתמשים פעם למדידה).

  

בכל שנה, היה האיש העשיר לוקח עשירית מן התבואה, מאה כורים, ומחלק אותה 

  בין העניים.

  

מוריש לך  והנה, זקן האיש וקרבו ימיו למות. מיהר לקרוא לבנו יחידו ואמר לו: הנני

את כל השדה הגדול כולו, אך זכור והישמר, בכל שנה עליך להפריש מעשר מתוך 

  התבואה, עבור הנזקקים.
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נפטר הזקן לבית עולמו ובנו הפך לבעל השדה. בשנה הראשונה, קיים הבן את בקשת 

כורים לצדקה. אך בשנה השניה חשב הבן בליבו, לא כדאי לי לתת  100אביו והפריש 

  רים לאחרים, אשמור אותם לעצמי, וכך אהיה יותר עשיר!הכו 100את 

  

כור בלבד. התבואה לא  100אך מה קרה? בשנה השלישית, פתאום היה יבול השדה 

  הצליחה לגדול יפה, ורק עשירית מן החיטים צמחה כראוי.

  

הכל  –הצטער האיש מאד. ואז חשב: כאשר נהגתי כשורה ונתתי לעניים עשירית 

  שר שכחתי את חובתי, נותרה לי עצמי, רק עשירית... היה בסדר. אבל כא

  

  חזר האיש לתת צדקה כמקודם.

  (על פי התוספות, תענית ט')

  

  הדרכים לנתינת צדקה – 3נספח מס' 

ַלֲעֹזר ְלִמי ֶׁשִּנְקַלע ִלְמצּוָקה ְלִהְתַּפְרֵנס ְּבַעְצמֹו; ָלֵתת לֹו ַהְלָוָאה, ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו  .1

  א לֹו ְמָלאָכה.ֻׁשָּתפּות אֹו ִלְמצֹ 

א יֹוֵדַע ְלִמי ָנַתן. .2 א יֹוֵדַע ִמִּמי ִקֵּבל ְוַהּנֹוֵתן    ָלֵתת ְצָדָקה ְּבֹאֶפן ֶׁשֶהָעִני 

  ָלֵתת ְצָדָקה ְּבֹאֶפן ֶׁשַהּנֹוֵתן יֹוֵדַע ְלִמי ָנַתן ֲאָבל ַהְּמַקֵּבל ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמִּמי ִקֵּבל. .3

  א יֹוֵדַע ְלִמי ָנַתן ֲאָבל ַהְּמַקֵּבל יֹוֵדַע ִמִּמי ִקֵּבל.ָלֵתת ְצָדָקה ְּבֹאֶפן ֶׁשַהּנֹוֵתן  .4

  ָלֵתת ְצָדָקה ְּבָידֹו ֶׁשל ֶהָעִני, עֹוד ִלְפֵני ֶׁשֶהָעִני ּפֹוֶנה ּוְמַבֵּקׁש. .5

  ה ֶׁשָראּוי ָלֵתת.ֲאָבל ְּבָיד ְרָחָבה, ָּכל מָ  –ָלֵתת ְצָדָקה ַאֲחֵרי ֶׁשֶהָעִני ּפֹוֶנה ּוְמַבֵּקׁש  .6

א ְמֹאד ַהְרֵּבה, ֲאָבל ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות.ָלֵתת צְ  .7   ָדָקה, 

  ָלֵתת ְצָדָקה ְּבָפִנים ְנפּולֹות, ְּבֶעֶצב. .8

 

  ההעשרה למור - 4נספח מס' 

 תרומות ומעשרות

שהחקלאי היהודי מחויב  ,הינם חלק מהיבול החקלאי הגדל בארץ ישראל מות ומעשרותתרו

 בית המקדש, אשר הוקדשו לעבודה רוחנית בלוייםוה כוהניםלהפריש עבור ה תורהעל פי ה

  ועל כן לא קבלו נחלה בארץ. ,בהוראת התורה

יבול אשר מקורו באדם שאינו נאמן  .ֶטֶבליבול אשר לא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות נקרא 

יבול אשר הופרשו ממנו תרומות  .(וחייב בהפרשה מספק) ְּדַמאיעל התרומות והמעשרות נקרא 

  תוקן".ומעשרות כדין, נקרא בלשון המשנה "מ
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  תרומה

את התרומה מפריש החקלאי מהגורן בגמר הקציר. בתורה לא נקבע שיעור קבוע לתרומה 

  ואפילו גרגר אחד פוטר את כל הגורן. אך חז"ל קבעו מספר דרגות של תרומה:

  מהיבול.  1/40נותן  - עין יפה

  י אחוזים). "תרי ממאה" = שנ= תרומה  נתנו סימן:מהיבול (חז"ל  1/50נותן  - עין בינונית

  מהיבול.  1/60נותן  - עין רעה

רבי ו רבי עקיבאלגבי שיעור מקסימום לתרומה. בסוף התקבלה דעתם של  משנהיש מחלוקת ב

כלומר כל אחד יכול לתת כפי רצונו מעל למינימום המצוין  ,ש"אין שיעור בתרומה" טרפון

פרק ד'). את התרומה לא מפרישים  מסכת תרומות(משנה כולו כל הגורן  לעיל, אך לא את

  בכמות מדויקת אלא מפרישים על פי הערכה בלבד.

בנותיו הרווקות בניו, ורשאי לחולקה עם אשתו,  טהרהאוכלה ב, שצריך לכהןהתרומה ניתנת ל

 כהןדין תרומה טמאה הוא השמדה, אך עם זאת, רשאי ה .אחרים) כוהניםועבדיו (וכמובן, 

שאיננה צורה רגילה לאותה תרומה  להפיק הנאה מהתרומה בשעת השמדתה, כל עוד זוהי

  .)זיתבשמן  נראו הדלקת  בהמהל שעורים(כגון האכלת  ת אדםאכיל

  מעשרות

את המעשרות מפרישים לאחר שכל המלאכה נגמרה, וכמות התבואה נקבעה. את כמות 

  (האפשרות העדיפה). שקילהאו  מדידה, מנייה -המעשר מפרישים במדידה מדויקת 
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   6יחידה מס' 

  והדרת פני זקן

  המטרות:

 ;הכרת תרומתם של הקשישים לפרט ולחברה .1

 ;הכרת המקום שנותנת מסורת ישראל לציבור הקשישים .2

 פיתוח יחס של כבוד, הערכה  והזדהות עם ציבור הקשישים. .3

  

  הלך השיעורמ

  דקות) / מליאה 5( הקומיקס – 1 'פעילות מס

בהדפסת ספרים ובבניית  הדמותהמורה תקריא את הקומיקס הדן בעיסוקה של 

טבריה, בהיותה קשישה. הקומיקס יפתח את נושא השיעור בשאלה: מה מקומם 

  : האם זהו מקום של נותנים או של מקבלים?הנכון של הקשישים בחברה

  

  דקות) / יחידני 10( הקשישים :רור עמדותישאלון לב - 2 'פעילות מס

 1בנוגע ליחס אל הקשישים (משימה מס' רור עמדות ישאלון לבהתלמידים ימלאו 

תקבל תכך , ואמצעות הצבעההעמדות ב תרכז סיכום שלמורה ה). בחוברת העבודה

  . כיתהים בתלמידתמונה כללית על עמדתם של ה

. למה כיתהוסיכמנו גם את עמדת ה ,אלוןפרט: כל אחד מכם מילא שתהמורה 

בעצם אנחנו חושבים כך? האם באמת חקרנו את נושא הקשישים היטב והגענו 

למסקנה הזאת? יחד נצא למסע מרתק, שבמהלכו נתבונן בנושא מזוויות ראייה 

  לא הבחנו בהם.ראשוני שונות, ונראה דברים שבמבט 

בהיר: זהו הנושא שבו ת, ו)ל, ויקרא יט( "ֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני זָ " :על הלוח תובכתהמורה 

   .נעסוק עתה

  

  דקות) מליאה 15(הזיקנה היא תהליך טבעי  :סדרת תמונות - 3 'פעילות מס

בפני התלמידים תוצג סדרה של תמונות המתארת איש בתקופות שונות של חייו 

) תוצג ). התמונה הראשונה (שבה מתואר איש זקן1 קנה (אביזר מס'יעד זות לדּומיַ 

  המטרה: להכיר את הזיקנה כתהליך טבעי.פעם בתחילה ופעם בסוף.  –פעמיים 

) באמצעות טבלה דתם ביחס לתמונות (תוך כדי הצגתןהתלמידים יביעו את עמ

  בחוברת העבודה). 2(משימה מס' 

  כמה תלמידים להקריא את מה שכתבו.יתבקשו  ,לאחר הצגתה של כל תמונה

  :נקודות לדיון
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  ראשונה והאחרונה היא זהה. מדוע התשובות שלכם השתנו?התמונה ה -

  מדוע הזקנים נראים כך? -

אתם חושבים: "זקן מסכן". מה אתם יתכן שבדרך כלל, כשאתם רואים זקן,  -

  חושבים בעקבות  התמונות?

ויעמדו על משמעות דברי  בחוברת העבודה, 3או את משימה מס' התלמידים ימל

  א במה שיש בו".המשנה: "אל תסתכל בקנקן אל

  

היחס לזקנים על החברה ועל  השלכות :סיפור המעיל הקרוע - 4 'פעילות מס

   מליאה, דקות) / קבוצות 15(/  הפרט

 " קרועלקבוצות. כל קבוצה תקבל קטע מתוך הסיפור "המעיל התתחלק  הכיתה

קבוצה כל  ).3 מס' (אביזר וכן ציור המתאים לאחד מקטעי הסיפור )2 מס' (אביזר

ותשלח נציג להקריא אותו בפני כל הכיתה. לאחר שקיבלה רא את הקטע תק

 יוצמדווהקטעים  ,ןרצף הנכובהסיפור סדר את תהקראת כל הקטעים, הכיתה 

  גם להצמיד את הציור שבידה למקום המתאים. תוכלללוח. בשלב זה כל קבוצה 

  תפתח דיון: האם האבא חשב בהתנהגותו על ההווה או על העתיד? י

על כל האווירה בבית? (באופן חיובי  –השפעה ישנה להתנהגות כלפי הזקן איזו 

  ושלילי)

  ), תבונהאילו תכונות נחשפו בילד? (רגישות, כבוד, סבלנות

  הביעו דעתכם על התנהגותם של האב ובנו.

גילינו שישנן השלכות חשובות בטווח הקרוב ובטווח הרחוק ליחס שלנו  :לסיכום

  כלפי הקשיש.

 –ְּבֵני ָבִנים, ְוִתְפֶאֶרת ָּבִנים  –ת ְזֵקִנים ֶר טֶ : "עֲ הפסוקעל הלוח את  בתכתוהמורה 

  תלמידים.בעזרת ה ר,את הנאמ תסבירו ,משלי י"ז ו')( ֲאבֹוָתם"

  

  דקות) 15( המכתב של הזקן עם המקל - 5 'פעילות מס

המורה תשלוף מעטפה גדולה שבתוכה חמישה עותקים של חציו הראשון של מכתב 

לחמש תתחלק ). הכיתה 4מס' אביזר ( שיש שאינו אהוד על ילדי השכונהשכתב ק

וכל קבוצה תקבל עותק שבתחתיתו שאלה אחת. לאחר הקראת תחילת  ,קבוצות

לאחר מכן המורה  .)5 מס' התלמידים ישיבו בכתב על דפים ריקים (אביזר ,המכתב

שאלות שתי מענה לתקריא את המשך המכתב והתלמידים יגיבו אליו באמצעות 

  נוספות.
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יבור היכולת הפוטנציאלית של צ :סיפור "המחסן הנעול" - 6 'פעילות מס

  דקות) / מליאה 20( הקשישים לתרום לפרט ולחברה

) שימחיש עד כמה המבט 2להאזין לסיפור מעניין (נספח מס' יוזמנו התלמידים 

ט לציבור הקשישים ישנה יכולת טובה לתרום לפרמפני שהשטחי אינו מוצדק, 

ולחברה. במהלך ההקראה המורה תעצור מספר פעמים לדיון, משחק תפקידים 

  וניבוי. 

  .2הסיפור, מקומות ההפסקה ושאלות לדיון מובאים בנספח מס' 

 בחוברת העבודה. בכתב צופן מסתתרת 4מס' לסיכום, התלמידים יפנו למשימה 

  המשנה: 

  רבי יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי אומר:

  ים למה הוא דומה, לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו.הלומד מן הקטנ

  ד', כ') מסכת אבות( והלומד מן הזקנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן.

 שבהןלדרכים  יתנו דוגמאות נוספותהתלמידים המשנה. את  כיתההמורה תסביר ל

  יכולים הקשישים לתרום לפרט ולחברה.

  
  דקות) / מליאה 5(רור עמדות יחזרה לשאלון לב ב:משו – 7 'פעילות מס

את עולמו של  םהאם השיעור שינה משהו בתפיסת המורה תציע לתלמידים לבדוק

  בשאלונים.  יש לחזור ולעייןהקשיש והצורך שלנו לסייע לו. לשם כך 

בתחילת  השבנובאילו סעיפים תשובתנו עתה שונה מן התשובה ש שאלה מנחה:

  השיעור?

  תיים וסיכום התשובות.דק במשך אה דמומהקריתתבצע 

  המורה תעודד את התלמידים לספר משהו אישי על סבא וסבתא שלהם:

  ?איתם מתי נפגשים

  מה אוהבים לעשות איתם?

  מה המומחיות שלהם?

  מה במיוחד אוהבים אצלם?

  רגע מצחיק/עצוב/מרגש/מרגיז יחד עם סבא או סבתא. תארו

  

 דבקה המתאימה בבועה שבסוף חוברת העבודה.לסיכום, התלמידים ידביקו את המ
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  הכנה ואביזרים:

  קנה ית עד זלדּואיש מיַ  יםהמתאר איורים.  סדרת 1

  1 'נספח מס –. קטעי הסיפור "המעיל הקרוע"  2

  . ציורים לסיפור "המעיל הקרוע"3

 3 'נספח מס –" הזקן עם המקל"מכתב של שני חלקי  .4

  A4דפי . 5
  

  נספחים:

  יפור המעיל הקרוע ס - 1נספח מס' 

  ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ָּגר ְּבַבִית ָיֶפה ּוְמֻהָּדר ִאיׁש ֶאָחד ַקְמָצן ַּבַעל ֵלב ָקֶׁשה. 

ָלִאיׁש ַהֶּזה ָהָיה ֵּבן ָיִחיד, ֶנְחָמד ְוטֹוב ֵלב. יֹום ָחְרִּפי ֶאָחד, ִטֵּיל ַהֶּיֶלד ִּבְׁשכּוָנה ְמֻרֶחֶקת 

י, ׁשֹוֵכב רֹוֵעד ִמֹּקר ְּבַצד ַהְּכִביׁש. ִנְתַמֵּלא ִלּבֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ַרֲחִמים ּוְלֶפַתע ָרָאה ָקִׁשיׁש ָענִ 

. ַּכֲאֶׁשר ָעַמד ְּבָסמּו ַלָּקִׁשיׁש ִּגָּלה ְלַתְדֵהָמתֹו ָקִׁשיׁשה יּוַכל ַלֲעֹזר ְלאֹותֹו ְוִנַּגׁש ִלְראֹות ְּבמָ 

  ר ִאָּתם ַּפַעם, ִּבְהיֹותֹו ָּפעֹוט.ֶׁשֶּזהּו ָסבֹו, ָהַאָּבא ֶׁשל ָאִביו, ֶׁשָהָיה ּגָ 

, ֱאֹמר ְלָאִבי ֶׁשִּיְׁשַלח ִלי ְמִעיל  ַעְכָׁשו, ָהָיה ַהַּסָּבא ָרֵעב ְוַחָּלׁש ְוָהָיה לֹו ַקר, ַקר ְמֹאד. "ֵל

  ַּבְּׂשָפַתִים רֹוֲעדֹות.  ַהָּקִׁשיׁשִּבֵּקׁש  –ְלִהְתַּכּסֹות ּבֹו" 
*  

ִמָּיד ָזַעק ְּכַלֵּפי ָאִביו: "ָּפַגְׁשִּתי ֶאת ַסָּבא ׁשֹוֵכב ַּבחּוץ, ַּבֹּקר! ָצִרי ָרץ ַהֶּיֶלד ַהַּבְיָתה ּו

ַח לֹו ִמָּיד ְמִעיל!" ִנְׁשַאר ָהַאָּבא ָאִדיׁש, ְוֶהְרָאה ְּבֶאְצָּבעֹו ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ְלֵעֶבר ֲעִלַּית  ִלְׁש

ָצִרי אֹותֹו עֹוד", ָאַמר ִלְבנֹו, "ַאָּתה ַרַּׁשאי ָלַקַחת  ַהַּגג, "ָׁשם ֶיְׁשנֹו ְמִעיל ָיָׁשן ֶׁשֵאיֶנִּני

  אֹותֹו ְלַסָּבא". 
*  

ִמֵהר ַהֶּיֶלד ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְוָׁשם ָׁשָהה ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות. ְּכֶׁשָּיַרד ִנַּגׁש ְלָאִביו ְוָאַמר לֹו: "ִהֵּנה, 

  ֶאת ֶזה ֲאִני לֹוֵקַח ֲעבּור ַסָּבא".

ֶזה, ַמּדּוַע ָּגַזְרָּת ֶאת ַהְּמִעיל ִלְׁשַנִים? ֲהֵרי ֵיׁש ָּכאן ַרק  ָמהַאָּבא ְוָׁשַאל: "ִהְתַּפֵּלא הָ 

  ַמֲחִצית ַהְּמִעיל..." 

 . ֵהִׁשיב ַהֵּבן ְלָאִביו: "ֵּכן ַאָּבא, ֶאת ַהַּמֲחִצית ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ַהְּמִעיל ֲאִני ַמְׁשִאיר ֲעבּוְר

  ח אֹותֹו ֵאֶלי ַּכֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכב ַּבחּוץ, ַּבֹּקר..."  ְּכֶׁשִּתְהֶיה ָזֵקן, ֶאְׁשלַ 

*  
ִנְבַהל ָהָאב ְוֵהִבין ִּפְתאֹום ֶאת ֹּגֶדל ָטעּותֹו. "אֹוי ַוֲאבֹוי, ֵּכיַצד ִהַּגְעִּתי ְלַדְרַּגת ִהְתַנֲהגּות 

ב ֶאל ּתֹו ֵּביתֹו. ָנַתן לֹו ָּכל ָּכ ְּגרּוָעה?" הּוא ָׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו. ִמָּיד ָׁשַלח ְלָהִביא ֶאת ַהּסָ 

  ֶחֶדר ָנֶאה ְוֹאֶכל ְמֻׁשָּבח ְוִכֵּבד אֹותֹו ַעד ְמאֹוד.

   

  

   2נספח מס' 

  סיפור המחסן הנעול
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שת הילדים הללו הפכו והאם אתם מכירים, ילדים, את דרור, את יובל ואת שי? של

להם לפני  להיות מאד מפורסמים לאחר אירוע מוזר ומעניין וגם די מבהיל שקרה

  שנה.

נתחיל את הסיפור מן ההתחלה: בבוקר קיצי אחד, יצאה השלישיה כהרגלה לשוטט 

באזור התעשייה שבקצה העיר. הם אהבו להסתובב שם בין בתי החרושת, להתבונן 

בפסי הייצור ובתהליכי האריזה, ובעיקר, הם אהבו למצוא "מציאות": קופסאות, 

  פקקים, בדים, מקלות ועוד ועוד...

בכן, בבוקר המיוחד ההוא, החליטו השלושה להציץ ולראות מהו המבנה המלבני ו

הענק, הנמצא בקצה אזור התעשייה. מן המבנה הזה אף פעם לא בוקעים רעשים 

והוא גם תמיד סגור. אך הפעם, איזו הפתעה! דלת הברזל הכבדה היתה פתוחה 

ופסאות גדולות, לרווחה. הם נכנסו פנימה בצעד מהסס וראו ערמות ערמות של ק

המונחות זו על גבי זו. המקום היה חשוך ורק מנורה אחת, חלשה וצהובה, האירה 

באחת הפינות. הם התחילו להסתובב במרחבים הענקיים של המחסן וניסו לנחש 

  מה נמצא בקופסאות.

ופתאום... זה קרה. בעוד הם נמצאים בקצה הכי מרוחק של המחסן, הם שמעו 

  חסן נטרקה בכח.גדול, ודלת המ "בום"

שתם ביחד וזינקו לעבר הדלת. הם נשענו על הדלת בכל הכח, אך ו"אוי" צעקו של

גילו כי אכן הדלת ננעלה. לתדהמתם, הם שמעו לפתע לצידם עוד "אוי" אחד, קרוב 

  מאד אליהם, "אוי" צרוד ועמוק.

  מיהו האדם הנוסף שנכלא איתם? הם התבוננו לצדדים ואז גילו אותו.

  לה קצרה: את מי לדעתכם הם ראו?שא :עצירה

המשך: איש קשיש, גבו כפוף, רגליו הנפוחות נתונות בתוך נעלי בית, עמד נתמך אל 

  הקיר והתבונן בהם במבט עצוב.

 –"נסגרנו" הוא אמר להם, כאילו שלא ידעו זאת בעצמם. "נכנסתי לכאן במקרה" 

ות על האריזות. סיפר להם, "אני עובד כאן בבית החרושת הסמוך, בהדבקת דבקי

  חיפשנו שם קופסה גדולה, התפתיתי להכנס ולחפש כאן, ופתאום צרה שכזאת".

שאל יובל את השאלה  –"אולי אתה יודע כל כמה זמן פותחים כאן את הדלת?" 

  החשובה ביותר.

  אך התשובה היתה נוראה ואיומה.

אן השיב להם הקשיש בקול סדוק. "פעם בחודש הם מוציאים מכ –"פעם בחודש" 

  קופסאות לתוך מכולה ושולחים אותה לחוץ לארץ באוניה".

 –אנחנו צריכים לחשוב מה לעשות"  ,זה היה יותר נורא מכל מה שהם דמיינו. "טוב

  שה התרחקו והתיישבו באחת הפינות להתייעצות.ואמר יובל לזקן, והשל
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בכי עמדה ביניהם. "הצרה היא, שחוץ מאשר לדאוג -אווירה מעיקה של כמעט

  אמר שי בדאגה. –צמנו, נצטרך לדאוג גם לזקן הזה" לע

הצטרף  –, או לפחות אדם צעיר ובריא" למה לא נתקענו עם איזה בחור נחמד "אוף,

  גם דרור לאכזבה.

שה ילדים וקשיש חסר כח. בואו וסיכם יובל. "של –"אנחנו נמצאים במצב ביש" 

  ננסה לראות דבר ראשון, מהן הבעיות הכי דחופות שלנו".

(איך להודיע בחוץ על  ים: מהן הבעיות הדחופות?תלמידהתייעצות עם ה :צירהע

 )מקום המצאם; למצוא אוכל ושתיה

לשי ולדרור, לא היו שום פתרונות מעשיים לכל הבעיות הדחופות,  ,המשך: ליובל

  ללכת ולדפוק חזק בכל הכח על דלת הברזל. –חוץ מרעיון אחד 

לו להלום בה בכח. "חבל שהזקן הזה איננו שה ניגשו בזריזות אל הדלת והחוהשל

  חלפה המחשבה במוחו של יובל. –מספיק צעיר, כדי לעזור לנו לדפוק חזק" 

אבל בדיוק באותו רגע, ניגש אליהם הקשיש והתחנן לפניהם: "תפסיקו להכאיב 

לחינם לידיים שלכם. אני מכיר את סוג הדלתות האלה. הן כפולות ואטומות ואין 

  מעו אתכם..." שום סיכוי שיש

השלושה שמטו את ידיהם, והייאוש השתלט עליהם לגמרי. שי הרגיש שעוד מעט 

חודש שלם במחסן הזה? איך בכלל הם  –הוא יפרוץ בבכי גדול. יובל חש מבוהל 

  יישארו בחיים? דרור הרגיש שאין לו פתאום אויר לנשום.

תכם יחלץ שאלה: הבעיה הראשונה הקשה שלהם היא הייאוש. מי לדע :עצירה

  , ואיך? (משחק תפקידים)אותם מן הייאוש

. הזקן פנה אליהם בדברים וקולו םהמשך: פתאום, הם לא האמינו למשמע אוזניה

הוא אמר. "בואו נארגן  –היה נשמע ממש עליז: "דבר ראשון חברים, אל תתייאשו!" 

צא לנו כמה מקומות ישיבה ושולחן. נרגיש כמו בבית ונתחיל לחשוב. מוכרח להימ

פתרון. הנה, הביאו לכאן את הארגזים האלו, כן, סדרו אותם ככה... יופי, יופי, 

  מצוין! עכשיו נשב בניחותא".

לא  –"אני לא מבין... איך אתה מצליח להשמע כל כך שמח? כל כך מלא בתקווה?" 

יכל יובל להתאפק מלשאול אחרי שהתיישבו. מבעד לפניו הקמוטות ושערו הלבן, 

יש בעיניים טובות: "נסיון החיים מלמד משהו! אני  למדתי במשך חייך אליו הקש

השנים, שבמקום בו נמצאת צרה גדולה, צריך דבר ראשון רוח של תקווה. אחרת 

  שום דבר לא יצליח".

שיש הזה, יובל, שי ודרור, הסתכלו עליו בעיניים חדשות, מתפעלות. יכול להיות שהק

  ו...לעזור להם איכשה בדרך שלו, יוכל דווקא
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הוא הציג את עצמו והושיט להם יד ללחיצה. "אנחנו יובל, שי  –"קוראים לי יוסף" 

היה  –הם הציגו את עצמם. "אתה לא מפחד שאנחנו פשוט נמות כאן?"  –ודרור" 

  חייב דרור לשאול את השאלה שהכי הציקה לו.

ו. "אבל ענה יוסף והחיוך לא מש מפני –"אם אנחנו רק נדפוק על הקיר, אז אולי כן" 

  אם ננסה להתארגן ולחשוב מה לעשות..."

  התפרץ שי. –"אבל אין כאן אוכל! אין כאן שתייה! הדלת אטומה, אנחנו אבודים!" 

הרגיע יוסף הקשיש והילדים הרגישו כיצד מעט מן  –"רגע, רגע, בלי התרגשות" 

  הרוגע שבזקנה מתחיל לחלחל גם אליהם.

ים ינסו להציע תפקידים: התלמיד : מה לדעתכם יציע הזקן?  (משחקעצירה

  )פתרונות.

 וך הקופסאות והארגזים" הציע יוסף,המשך: "דבר ראשון, נבדוק מה יש כאן, בת

  "אולי במקרה יש שם אוכל?" 

זה היה רעיון מצוין, ויובל התבייש שהם לא חשבו על כך בעצמם. שלושתם ניגשו 

פת להם שיוסף ממשיך בזריזות והחלו לגרור ארגזים ולפתוח אותם. לא היה אכ

לשבת במקומו. הם הבינו שהוא אינו מסוגל לעבודה קשה, אבל את עיקר העזרה 

  הוא כבר העניק להם, את המחשבה המסודרת ואת הרעיונות הטובים...

"יש" זעק פתאום שי, "מלפפונים חמוצים"! אין לי שום בעיה לחיות חודש שלם על 

  ף קופסאות שימורים".בערך אל לדעתימלפפונים חמוצים! יש כאן 

  בכה דרור. –"אבל איך נפתח אותם? אין כאן פותחן" 

הפתיע שוב יוסף. "למדתי כמה דברים חשובים בימי שירותי  –"את זה תשאירו לי" 

  בצבא הבריטי, לפני שישים שנה, וביניהם גם את זה..."

יובל המשיך בינתיים לחטט בארגזים וגילה אוצר נוסף שלא יסולא בפז; מיץ 

  דובדבנים בפחיות קטנות.

נפלא, רגש של הקלה שטף אותם. הם לא ימותו ברעב ובצמא, הדאגה העיקרית סרה 

  ם.המ

המשיך יוסף להוביל  –"ועכשיו, נשארה לנו המשימה החשובה והעיקרית ביותר" 

  את הטיפול במצב. 

הילדים תלו בו עיניים שואלות ומחכות. "איזה מזל שנתקענו יחד עם יוסף החכם 

חשבו גם דרור ויובל.  –הוא דואג לנו"  ,"במקום שנדאג לו חשב שי לעצמו. –זה" ה

  איך נודיע בחוץ על מקום המצאנו". : "יש לי רעיון מצוין,ויוסף אכן לא אכזב

  )רעיונות...: איזה רעיון היה ליוסף? (עצירה
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עבדו הארבעה על ישום התוכנית החכמה של יוסף. "זו  המשך: במשך שעה ארוכה

מודיעים  ף בענווה. "כך היו אסירי המחתרותהסביר יוס –שיטה שאני המצאתי"  לא

  הודעות אל מחוץ לכלא..."

  הרהר שוב יובל. –"טוב שיוסף מבוגר מספיק והוא זוכר הרבה דברים מן העבר" 

יצרו הילדים מוט ארוך ומגולגל שקצהו מעוקל מעט. אל  ובכן, מקופסאות קרטון

ו קרטון רבועה שעליה כתב יוסף: "הצילו, נתקענ הקצה הזה הם קשרו חתיכת

  "!בדחיפות במחסן הגדול! נא להזעיק עזרה

את המקל הארוך עם המכתב החשוב, הם כיוונו בכוחות משותפים אל עבר חלון 

  קטנטן, שהיה קבוע סמוך לתקרה בפינה מרוחקת של המחסן.

את האשנב , חיפשתי בעיני ומצאתי חששתם"מיד כשנסגרנו, כשאתם נבהלתם ו

  הסביר יוסף בטוב לב. "זה הדבר הראשון שהיה לי חשוב למצוא". –הזה" 

 מן יהםא ריאותוכבר עמדו הלכודים מחוץ למחסן, נושמים מל כעבור חמש שעות

  האוויר הצח ומודים נרגשות למציליהם.

כן, אחד הפועלים בסביבה ראה את בקשת העזרה המתנפנפת ליד החלון הקטן 

  חות הצלה.ומיהר להזעיק כו

  .עכשיו הגיע הזמן להיפרד. הם ניגשו ליוסף וחיפשו את המילים הנכונות לומר לו

   ו ליוסף? (משחק תפקידים, ביטוי המסקנות)מה הם אמר :עצירה

המשך: לאחר שהילדים אמרו ליוסף את כל אשר על ליבם, הכניס יוסף את ידו 

  לתוך כיס חולצתו ושלף משם פתק קטן מקופל.

, ונסו לפענח את הכתוב כאן. אני בטוח שאם תבינו את הנאמר, זה יוכל "קחו את זה

  לעזור לכם הלאה, בהזדמנויות נוספות..." 

"...והלומד מן הזקנים למה הוא  4משימה בחוברת העבודה כתב החידה נמצא (

  )ד', כ' רקי אבותפדומה לאוכל ענבים ְּבשּולֹות, ושותה יין ישן" (

  
  3נספח מס' 

  
  ל הזקן "מכתב מ"המק

  חלק א:

  ָׁשלֹום ָלֶכם ְיָלִדים, ַאֶּתם ַמִּכיִרים אֹוִתי ֵהיֵטב, ּוֶבֱאֶמת ֵאיְנֶכם ַמִּכיִרים אֹוִתי ְּכָלל.

ַהִּכּנּוי ֶׁשִהְמֵצאֶתם ֲעבּוִרי:  ֶאתַאֶּתם ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ַמהּו ְׁשִמי ָהֲאִמִּתי, ַאֶּתם ַמִּכיִרים ַרק 

  "ַהַּמֵּקל ַהָּזֵקן".

  ֶנְחָמד ָהא? ֵׁשם

א ֲאִני יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק מָ  ה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ָעַלי: "ֵאיֶזה ִאיׁש ַרע ְוָחמּוץ ָּתִמיד ּכֹוֵעס ְוזֹוֵעם. הּוא 

? הּוא ְּבַוַּדאי ׂשֹוֵנא ְיָלִדים! ְּכֶׁשהּוא ֵמִניף ֶאת ַהַּמֵּקל הּוא רֹוֶצה ְלַהְבִהיל אֹוָתנּו.  ְמֻסָּגל ְלַחֵּי

א ִיְתַעְצֵּבן ָעֵלינּו... ָּתִמיד הּוא אֹוֵמר ָלָּמה  הּוא ִּבְכָלל יֹוֵׁשב ַּבחּוץ? ָעִדיף ֶׁשִּיָּׁשֵאר ַּבַּבִית ֶׁשּלֹו ְו
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א יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם עֹוד ִמִּלים, יֹוֵתר ָיפֹות ּוְנִעימֹות. ּוִבְכָלל,  : "ְלכּו, ְלכּו". ֲחָבל ֶׁשהּוא  ָּכ

א לִ    ְראֹות אֹותֹו יֹוֵתר". ִנְׂשַמח 

  

  ְׁשֵאָלה: ַמהּו ְלַדְעְּתֶכם ָהֹאִפי ֶׁשל ַהָּקִׁשיׁש ַהּכוֵֹתב?

  

  חלק ב:

ה ֶׁשַאֶּתם חֹוְׁשִבים ָעַלי, ֲאִני רֹוֶצה ְלַסֵּפר ָלֶכם ַּכָּמה ְּדָבִרים ַעל ַעְצִמי, ְואּוַלי ַעל ַלְמרֹות ָּכל מָ 

  ְקִׁשיִׁשים נֹוָסִפים ְּבַמָּצִבי.

ם ָהִייִתי ָאָדם ְמֻאָּׁשר. ָהְיָתה ִלי ִמְׁשָּפָחה ְׂשֵמָחה ְסִביִבי. ָהְיָתה ִלי ֲעבֹוָדה ְקבּוָעה, ָהִייִתי ַּפעַ 

א ָחַׁשב ָאז ֶׁשֲאִני  ָּבִריא ְוִנְמָרץ, ֲאָנִׁשים ָהיּו ְמַכְּבִדים אֹוִתי ַוֲאִני ָהִייִתי ְמַכֵּבד אֹוָתם. ַאף ֶאָחד 

  ְוזֹוֵעם"."ַרע ְוָחמּוץ, ּכֹוֵעס 

ת ֶאָּלא ֶׁשִּפְתאֹום, ְּדָבִרים ַּבַחִּיים ֶׁשִּלי ִהְתִחילּו ְלִהְׁשַּתּנֹות ְּבֶקֶצב ָמִהיר. ְׁשֵני ָּבַני ִהְּגרּו ַלֲאָרצוֹ 

א ֲאֻרָּכה ִאְׁשִּתי ָחְלָתה, ּתֹו ְזַמן מָ    ד.ה ִנְפְטָרה, ַוֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ּבֹוֵד ֲאֵחרֹות, ְוַאֲחֵרי ְּתקּוָפה 

א ֵּתְדעּו ְלעֹוָלם. ֲאִני ָקם ַּבֹּבֶקר ְויֹוֵדַע ֶׁשְּלַאף ֶאָחד  ַהִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמִהי ְּבִדידּות? ַהְלַואי ֶׁש

א ָּכל  א, ִאם ֲאִני ַמְרִּגיׁש טֹוב אֹו  א, ִאם ֲאִני ֵאֵל ֶלֱאֹכל אֹו  א ִאְכַּפת ִאם ֲאִני ָאקּום אֹו 

...   ָּכ

א ְמאֹוד ֶנֱהֶנה.זֹו ַהִּס    ָּבה ֶׁשִּבְגָלָלּה ֲאִני יֹוֵצא ַהחּוָצה ַלַּסְפָסל, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּגם ָׁשם ֲאִני 

א רֹוֶצה ְלַהְבִהיל ַאף ֶאָחד ִעם ַהַּמֵּקל ֶׁשִּלי, ֲאָבל ֵאין ִלי ָּכל ָּכ  ֲאִני אֹוֵהב ְיָלִדים, ֲאִני ִּבְכָלל 

ִרים ּוַמְרִעיִׁשים ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ָהֹראׁש ֶׁשִּלי ַמְתִחיל ִלְכֹאב ְּכִאּלּו ַּפִּטיִׁשים ְּבֵרָרה... ְּכֶׁשַאֶּתם עֹובְ 

  ּדֹוְפִקים ָעָליו, ְוָאז ֲאִני ֻמְכָרח ְלַבֵּקׁש: "ְלכּו, ְלכּו".

א ּפֹוֶנה ֶאל ַאף ֶאָחד ְּבִמִּלים ְנִעימֹות ּוְבִׂשיָחה ָנָאה, ִּכי ַאף ֶאחָ  א ַמְבִחין ִּבי ֲאִני ַאף ַּפַעם  ד 

 ִּבְכָלל. ֻּכָּלם ָרִצים ְוחֹוְלִפים ַעל ְּפֵני ַהַּסְפָסל, ְּכִאּלּו ֲאִני ֲאִויר ָשקּוף ַוֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ֵהם ּפֹוְגִעים

א טֹוְרִחים ַלֲעֹצר ְלַבֵּקׁש ָיֶפה ְסִליָחה.   ְּבָטעּות ְּבַרְגִלי ַהִּמְסֵּכָנה ְוַהּכֹוֶאֶבת, ֵהם 

?ַּכָּמה    עֹוֶלה ִחּיּו

א ִחְּיכּו ֵאַלי...   ַהְרֵּבה ְזַמן 

 

  ,ֶׁשָּלֶכם, ְּבִתְקָוה ְלַאֲהָדה

  ַהַּמֵּקל ַהָּזֵקן ִמן ַהַּסְפָסל

  

  ְׁשֵאלוֹת: 

  ַהִאם ְלַדְעְּתֶכם "ַהַּמֵּקל ַהָּזֵקן" הּוא ִאיׁש טֹוב אֹו ַרע? ַנְּמקּו. 

  ַנֵהג ָּכ ַהָּזֵקן?ַנּסּו ְלַהְסִּביר: ַמּדּוַע ְלַדְעְּתֶכם ִמְת 

  
  



 42

  שער "מוסדות בקהילה"

  7יחידה מס' 

  הצצה לבית הכנסת

  מטרות:

בעלי תפקידים והבנת מארג החיים בקהילה, הסובבים סביב מוסדות מוגדרים  .1

  ;קהילתיים שונים

 ";בית הכנסת"עמידה על משמעות המושג  .2

  .הפנמת רגש כבוד לבית כנסת כמבנה דת .3

  

  מהלך השיעור

  דקות) / מליאה 15( פתיחת נושא "מוסדות בקהילה" – 1 פעילות מס'

  ). 1תרשים ריק של מבני הקהילה (אביזר מס'  ההמורה תתלה לצד הלוח כרזה ועלי

) תדביק במקומם הנכון על הכרזה במהלך 2את המבנים עצמם (אביזר מס' 

  השיעורים.

אלו באו  למדנו בשיעורים האחרונים על ערכים של חסד בקהילה, ערכיםויוסבר: 

  לידי ביטוי במוסדות שונים שהוקמו לצורך הנזקקים. 

 ימה יתבקשו לפרשהתלמידים והמורה תדביק את המוסדות הרלוונטיים על הכרזה 

  הנתינה בכל אחד מן המוסדות. 

גם לא מקום להכנסת אורחים בית כנסת ו : בקהילה מסוימת איןתלמידיםשאלה ל

שיספיק רק עבור בידיהם כסף  כי ,יםמתלבטים מה להק לעניים. אנשי הקהילה

  בידיהם? הביעו דעתכם: איזה מוסד עליהם להקים בכסף ש. הקמת מוסד אחד

את  "פתרה"המורה תשמע את דעות התלמידים ותציע לראות כיצד ההלכה 

הדילמה. בהלכה נאמר: "הציבור שאין להם בית כנסת וכן בית לעניים, יבנו תחילה 

  .ט)"תתשכ בית לעניים" (ספר החסידים

המוצגת בהלכה זו? מה אנו למדים מן ההלכה לגבי  ההתלבטות ידיון: מה יתפתח

  חשיבותו של בית לעניים? מהם הנימוקים העומדים מאחורי קביעת הלכה זו?

המורה תזכיר שגם היום קיימים מוסדות דומים בעלי שמות אחרים לרווחתם של 

  הזקוקים לכך. 

אילו צרכים הוא  ?פקידים של "בית לעניים"הת כםמהם לדעת: תלמידיםשאלות ל

למקום שכזה? (אם לא,  המכירים דוגמ אתםאם (מזון, לבוש, קורת גג); המספק? 

  ).המורה תביא

למוסדות לעניים היו שמות שונים. המורה תדביק על מפת המוסדות את המבנים: 

  תסביר את משמעות השמות:וש, דֵ ְק ת אורחים, הֶ סַ נָ כְ בית תמחוי, בית הַ 
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  בלשון התלמוד. תבשיל,בית  – "בית תמחוי"

מקום ללינת עניים המתוחזק מכספי "הקדש" של הקהילה, כלומר  –"הקדש" 

  מיסים המוקדשים למטרות חשובות.מ

מהלך השיעורים הקרובים נלמד על כל אחד מן המוסדות האחרים ב ויובהר:

רתית. בשיעור השער כולו עוסק במוסדות שונים בקהילה היהודית המסו שבתרשים.

  ., יילמד נושא בית הכנסתאת השער זה, הפותח

  

 דקות) / מליאה 15( מקום התכנסות - בית כנסת  – 2פעילות מס' 

מדוע בית הכנסת  ישערוהתלמידים  .המורה תקריא את הקומיקס :שלב א'

התלמידים ישלימו את  .היה צריך להיות סודי (תקופת ה"אנוסים") מהסיפור

  קומיקס. השערותיהם בתוך ה

  המורה תעודד את התלמידים לספר על הכרות קודמת שלהם עם בתי כנסת.

  המורה תתלה על הכרזה שלצד הלוח תמונת בית כנסת (בתוך התרשים).

יתבקשו לגלות מהו התלמידים ו ,המורה תכתוב במרכז הלוח "בית כנסת" :שלב ב'

 ,ורות לשורש זהמילים הקשעוד התלמידים יציעו . )שורש המילה "כנסת" (כ.נ.ס

מתוך דיון משותף יגיעו  .המורה תכתוב אותן על הלוח מסביב ל"בית כנסת"ו

  לתובנה שבית הכנסת הוא מקום שבו מתכנסים. 

בנוסף למקום מפגש קבוע של  .מוסד קהילתיבית הכנסת הוא גם יודגש:  :שלב ג'

פילה פעילויות משותפות כגון ת מתקיימותבני הקהילה, הוא מהווה מקום שבו 

. בעבר התכנסו היהודים בבית המקדש שהיה בנוי שונות ויוזמות חברתיות

  בירושלים.

: על הפסוק המורה תקריא את המקור המהווה אסמכתא לכינוי זה של בית הכנסת

ז) "א, ט"" (יחזקאל יָּבאּו ָׁשם-ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט ָּבֲאָרצֹות ֲאֶׁשר" מספר יחזקאל

  ובתי מדרשות". בתי כנסיותו דרשו חז"ל: "אל

המתייחסת לזיקה שבין בתי  ,בחוברת העבודה 1התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  המתבטאת בכיוון התפילה.זיקה הכנסת לארץ ישראל, 

  

  מליאה, יחידנידקות) /  20(המבנה החיצוני של  בתי כנסת  – 3פעילות מס' 

שהיו ראשי הקהל יושבים בו  ,בתלמוד מסופר על בית כנסת באלכסנדריה שבמצרים

ב"קתדראות של זהב", ומרוב גודלו לא היה הציבור יכול לשמוע את החזן והיה 

". על אותו אמן"צורך להניף מטפחות כדי לאותת לציבור המתפללים כשיש לענות 

שכל מי שלא ראה אותו "לא ראה בכבודן של ישראל" (סוכה  בית כנסת אמרו חז"ל

  .)'א, כ"נ
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  .הנ"לעל משמעות הביטוי ו לעמוד ינסהתלמידים 

בפניהם תמונות של בתי כנסת יפים  עומדת להציגהיא שלתלמידים  קדיםהמורה ת

תסביר את המשימה שעל התלמידים למלא בעת ו ,)3מרחבי העולם (אביזר מס' 

בסיום הצגתה של  .תציג את התמונות לאחר מכן. )2הצגת התמונות (משימה מס' 

  דים את המשימה בחוברת העבודה.כל תמונה, ימלאו התלמי

  ומדוע. ,בית כנסת מצא חן בעיניהם במיוחד איזה לומר יתבקשו לסיום, התלמידים

  תקיים דיון שמטרתו הבלטת רגש הקהילה כלפי בית הכנסת.י

 ומדוע? ,קיימת בבית הכנסת םכלדעת מתוך התבוננות בכרזה, איזו אווירה 

 ודות יחסם לבית הכנסת?י הקהילה אמה מוכיחה מידת ההשקעה של אנש 

 ?איך מרגישים אנשי קהילה שיש לה בית כנסת יפה 

  :הדיוןמסקנות 

  בית הכנסת חשוב ואהוב על אנשי הקהילה. יש לו משמעות רוחנית עמוקה בעיני

 אנשי הקהילה.

 אותו הם שואפים לפאר ולטפח. ,בית הכנסת מהווה בית חם לאנשי הקהילה 

  .וישמיעו את תשובותיהםבחוברת,  3התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  דיון אודות הקמת בתי כנסיות מפוארים, גם בתקופות קשות.תקיים י

  

  מליאה, יחידנידקות) /  20( היחס לבית הכנסת – 4פעילות מס' 

  בית הכנסת בכותאיסי –סיפור  :שלב א'

  יבוי ודיון.נ) ותעצור במהלכו לצורך 1המורה תקריא את הסיפור (נספח מס' 

לגבי יחס הקהילה לבית  ניתן ללמודאותן ש, התלמידים יציעו מהן התובנות כמשוב

  ).מובאות דוגמאות לתובנות המתאימותבסופו של הסיפור,  ,1בנספח מס' (הכנסת. 

  כתובות עתיקות בבתי כנסת :שלב ב'

ובות עתיקות מבתי כנסת עתיקים כתעיטורים או המורה תציג בפני התלמידים 

  ).4מס'  , אביזר2(נספח מס' 

להעלות תובנות נוספות מתוך המוצגים על היחס של היהודים יתבקשו התלמידים 

מובאות דוגמאות לתובנות  2(בנספח מס'  תוסיף אותן ללוח. המורהו ,לבית הכנסת

  ).המתאימות

  היחס לבית הכנסת כפי שמובא במסורת :שלב ג'

  בחוברת העבודה. 4התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  

  דקות) / יחידני 30( יצירה – 5ס' פעילות מ
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  . )5(אביזר  התלמידים יצרו בנושא בית הכנסת

  

  אביזרים:

  תרשים ריק של מוסדות בקהילה - כרזה  .1

המורה תשלב את הכרטיסים בתרשים  - של המוסדות השונים  כרטיסי איורים .2

  הריק במהלך הלמידה על כל מוסד.

 מראה מבחוץ –ערכת תמונות של בתי כנסת יפים  .3

 / עיטורים בבתי כנסת רכת כתובותע .4

  רים ליצירה (פירוט בקובץ יצירות)חומ .5

  

  

  נספחים:

  1נספח מס' 

  בית הכנסת בכותאיסי –סיפור 

באותה תקופה שללו  .הסיפור אירע בעיר כותאיסי שבגרוזיה לפני כשישים שנה

הם לא היו מוכנים  לפיכךהשלטונות את נחיצותה וקיומה של כל דת באשר היא. 

ת ליהודים לשמור על המסורת שלהם, והם סגרו בתי כנסת רבים ברחבי להרשו

  המדינה.

הקהילה היהודית בכותאיסי קיבלה מכתב המודיע לה על התאריך שבו יבואו נציגי 

השלטון כדי לקבל לידם את מפתחות בית הכנסת. במכתב הובהר להם שהמבנה 

  ישמש לצרכים אחרים.

אחראי הישיר לתפקוד בית הכנסת) נבהלו אי בית הכנסת (הראשי הקהילה וגּבַ 

מאוד. כיצד ייתכן לסגור את בית הכנסת?! מקום זה כל כך חשוב ויקר לקהילה 

מתפללים מדי  :, כאן הם כמו משפחה אחתדית. זה הבית של יהודי הקהילההיהו

  מה לעשות? ...יום בעת צרה ובעת שמחה, לומדים, חוגגים ברית מילה, בר מצוה

  הפסקה

 אסר.להיהם עלולים  ,היהודים? אם הם יתנגדו מה יעשו 

  לפי דעתכם יקרהמה? 

בתאריך המיועד הגיעו למקום נציגי השלטון, ומה גדלה תדהמתם כשראו את בית 

היו  נוקות. כל בני הקהילה היהודיתיהכנסת מלא מפה לפה באנשים, נשים ואפילו ת

ת הכנסת, חלקם אפשרי בשטח בי משפחות משפחות, ישבו נחושים בכל מקום ,שם

  חלקם אפילו התארגנו ללינה על הרצפה.וכסאות, על 
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  הוא חשוב ויקר לנו", אמרו ברגש. ."איננו מוכנים לוותר על בית הכנסת

הסיפור הגיע עד לראשי השלטון במוסקבה, וסטלין, השליט, הורה לוותר ליהודים 

  הנחושים ולא לסגור את בית הכנסת.

  

  התובנות לכתיבה על הלוח:

  רות, דאגה, אחריותמסי

  

  2נספח מס' 

  סטוריים בבתי כנסת עתיקיםיממצאים ה

  

  התובנות לכתיבה על הלוח:

  כבוד, השקעה

  

  

   8יחידה מס' 

  "ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש ה'ְּבֵבית "

  מטרות:

  הכרת המבנה הכללי של בית הכנסת; .1

 מפרט הרהיטים ותפקידם;זיהוי  .2

 שה של בית הכנסת.תשמישי הקדוכלפי וכבוד  הערכהיצירת יחס של  .3

  

  מהלך השיעור

  דקות) / מליאה 5( קומיקס ודיון – 1הפעלה מס' 

המורה תקריא את הקומיקס העוסק בסיפורם של ה"אנוסים" שבנו בית כנסת 

   .מחתרתי במרתף בתיהם

ים" בבואם לשמר בקשיים שעמדו בפני ה"אנוסשיעסוק  יתקיים דיון עם התלמידים

מדוע היה חשוב  :ם להסתכן ולבנות בית כנסתתעקשותבהואת זהותם היהודית, 

ולמה הוא משמש? אילו שאלות נוספות  ,בית כנסת? מהו בית כנסתלקיים להם 

על הלוח ותמיין את עיקרי המסקנות המורה תכתוב  ?עולות לכם בנושא בית כנסת

   את תשובות התלמידים. 
  

  יחידנימליאה, דקות) /  25( ארון הקודש וספר התורה – 2פעילות מס' 
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 ? איך הוא בנוי?אילו אביזרים ישנם בבית הכנסת :תלמידיםשאלות ל :חלק א'

  התלמידים ישיבו על פי ידע כללי קודם.

המורה תקריא את הקטע מהרמב"ם שיובא להלן, המתאר את המבנה הפנימי של 

  .בית הכנסת

ך שיהיו זה... כו ספר תורה. ובונים היכל קודש) שמניחים ב-"ובונין בו היכל (=ארון

פניהם של המתפללים אל מול ההיכל שיעמדו לתפילה, ומעמידין בימה באמצע בית 

הכנסת. כדי שיעלה עליה הקורא בתורה, או מי אשר אומר לעם דברי כיבושין ומוסר 

(=דברי תורה והוראות כיצד להתנהג) כדי שישמעו כולם" (משנה תורה, הלכות 

  ).'ג- 'א, ב"תפילה י

א מהרמב"ם על מה שהיה כבר ידוע ם הקטע שהובהוסיף לכשאלה לתלמידים: מה 

  ייחס למבנה, לחפצים וגם לתפקידים.יש להת לכם?

בחוברת העבודה, העוסקת במבנה  2לסיכום, התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  הפנימי של בית הכנסת.

תמונות שונות של ארונות קודש בבתי כנסת (אביזר מס' יוצגו לתלמידים  :חלק ב'

ספר  –מהו הדבר המסתתר בתוך ארון הקודש? כמובן  :למידיםשאלה לת .)1

  התורה.

  

של העדה האשכנזית  -  מסוגים שונים תורה ים של שני ספרצילומייוצגו לתלמידים 

  ג תמונה אחת של ספר תורה פתוח. וצת ,). כמו כן2ושל העדה הספרדית (אביזר מס' 

המורה לתלמידים מהו ספר  תספר ,במהלך הדיון שיתפתח ות?מה בתמונ שאלה:

מה הוא משמש (הוא שוכן בארון הקודש, והוא חפץ תורה, כיצד מכינים אותו ולְ 

, כתובים פר התורה מכיל את חמשת חומשי תורההקדושה הנעלה ביותר ביהדות. ס

בכתב מיוחד על גבי יריעות קלף. הוא משמש בעיקר לקריאת התורה בימים 

  ).המיועדים לכך

בכל ספרי התורה יש שלמרות סגנונות העיצוב השונים, התוכן זהה להדג יש כמו כן

מילה במילה, וזהו כוחה של המסורת אשר השכילה למרות השנים הרבות 

והטלטולים בכל קצווי העולם לשמר תוכן זהה בעל מילים ואותיות זהות לחלוטין 

אות או שיש בו  אחת היא. ספר תורה שחסרה בו אות בין כל העדות. תורת ישראל

  פסול. –מיותרת 

  מומלץ להביא ספר תורה קטן להדגמה לתלמידים.

  

  יחידני, דקות) / קבוצות 30( אביזרים שונים בבית הכנסת – 3פעילות מס' 
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). 3 מס' כל קבוצת תלמידים תקבל פאזל להרכבה (סך הכל שבעה פאזלים) (אביזר

  בית הכנסת ומידע קצר עליו.  מעל הפאזל יש תמונה של פריט 

ום הרכבת הפאזל כל קבוצה תסביר לכיתה את המידע על הפריט, וכל בת

ירים בחוברת צובין קטעי המידע לפריטים המהתלמידים יעבירו קוים מתאימים 

  .)1(משימה מס'  העבודה

  

  דקות) / מליאה 10( סגנונות שונים של בתי כנסת – 4פעילות מס' 

בתי כנסת בעולם. היא  שהם עורכים סיור בכמה לדמייןהמורה תציע לתלמידים 

 יחזרובמהלך הצפייה  .)4 מס' תציג כמה תמונות של פנים בית הכנסת (אביזר

  .')והמורה על מה שהם למדו (ארון קודש, בימה וכדהתלמידים עם 

הישיבה  שבו ,כנסת בסגנון אשכנזי תי(התלמידים יעמדו על ההבדלים בעיצוב בין ב

  ).הבימהשיבה היא סביב הי שבו ,בסגנון ספרדי זההיא בשורות, ל

התלמידים  .יותרנוחה עם התלמידים, מהי צורת הישיבה הנראית להם  יתקיים דיון

  .מכיריםהם אותם שאיך נראים בתי כנסת  יספרו

כנס להתפלל בבית כנסת ספרדי, למרות י: האם אשכנזי מסוגל להשאלה לתלמידים

ון ואשכנזי? מכי שעיצוב הפנים שונה? האם ספרדי מסוגל להיכנס לבית כנסת

מתבקשת המסקנה הבאה: למרות שינויים חיצוניים רבים  ,שהתשובה היא חיובית

  נשארת זהה, ומאחדת את עם ישראל. המהותבין בתי כנסת של העדות השונות, 

  

  דקות) / מליאה 10( משוב – 5פעילות מס' 

ידים ) ותחלק לכל זוג תלמ5(אביזר מס'  תרשים של מבנה בית הכנסתהמורה תתלה 

. כל זוג הנראים בתרשים ם) ועליהם שמות האובייקטי6כרטיסים (אביזר מס' 

  בתורו יגש ללוח ויצמיד את הכרטיס למקום המתאים.

  

בדפי הנספחים, יצבע ויעטר  המאויריםכל תלמיד יבחר לעצמו אחד מספרי התורה 

  ).8באמצעות מדבקות (אביזר 

  

  

  אביזרים:

  בעולםונים תמונה של ארונות קודש במקומות ש .1

 ם של ספר תורה פתוחצילו ;מעדות אשכנז וספרד י תורהספרצילומים של  .2

ים, יד, סידור, פאזלים של הפריטים הבאים: פרוכת, בימה, כתר תורה ורימונ .3

 טלית, עמוד תפילה
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 אשכנזי וספרדי –צילומי תמונת פנים של שני סוגי בתי הכנסת  .4

רהיטיו ותשמישי הקדושה  כנסת,כרזה ועליה תרשים מוגדל של מבנה בית ה .5

 שבו

ת ׁשֶ ֶר בְ ה, נִ ָר וֹ ר ּתפֶ , סֵ ׁשדֶ ן קֹ רוֹ ים, אֲ ִר בָ ת ּגְ ַר זְ ים, עֶ ִׁש ת נָ ַר זְ עֶ כרטיסי כיתובים:  .6

 ים ִט ּוּׁשר, ִק ּוּד, ִס ֹקֶדׁשי ֵר פְ ל ִס ׁשֶ ֲארֹון ה, ימָ ן, ּבִ ּזָ חַ ה לַ ּלָ פִ ד ְּת ּוּמת, עַ ֶר אֶ פֹ ְמ 

 ספר תורה קטן .7

 מדבקות לקישוט ספרי התורה .8
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  9יחידה מס' 

  מהי תפילה?

   מטרות:

  , ותפקידיהן;.  אבחנה בין תפילה אישית ותפילה ציבורית1

   ;רכיביהן, כגון תודה על העבר ובקשה לעתידמ.  בירור אפיוני תפילות ו2

  מקומה והשפעתה. –התוודעות אל התפילה בהיסטוריה היהודית .  3

  

  מהלך השיעור:

  דקות) / מליאה 5(קומיקס ופתיחה  – 1פעילות מס' 

תתייחס ו ,א את הקומיקס העוסק בתמונה מבית כנסת עתיק בספרדיהמורה תקר

   .(משיעור קודם) למפת המוסדות התלויה על הקיר

בבית הכנסת ובמתרחש בתוכו. חלק מהפעילות  עוסקיםאנחנו עדיין : ריובהו

ספר המתרחשת בבית הכנסת היא התפילה, לכן היום נלמד על סוגי תפילות ועל 

  .התפילות של האדם המאמין שנקרא "סידור"

  

  דקות) / מליאה 15( סוגים שונים של תפילות – 2פעילות מס' 

  תפילה אישית חלק א':

שירים ישראליים שיש בהם מוטיבים של תפילה (אביזר ובה  ההמורה תתלה כרז

. באמצעות שאלות את השירים בקול וקריאהמורה י יחד עםב התלמידים). 1מס' 

  ונות יגלו התלמידים שהשירים עוסקים בתפילה. מכו

  דיון קצר:יתפתח 

 נולדה להם תינוקת, שקיעה  .נסו לדמיין אירועים שבעקבותיהם נכתבו השירים)

  , וכדו')על חוף הים, מצא חבר טוב

  אילו רגשות מובעים בשירי התפילה? (קושי, הכרת טובה, רצון להגנה, שמחה על

 ה, תודה, דאגה, וכדו')תרגשות, שמחדבר טוב שקרה, ה

בתום הדיון תעלה המסקנה שהתפילה האישית מגיעה בעקבות חוויה (נעימה או 

  קשה) או בעקבות דאגה לעתיד. 

  תוכן התפילה חלק ב':

  המורה תשרטט את הטבלה הבאה על הלוח:

  בקשה לעתיד  תודה על העבר
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על פי  ,יםשל ביטויים שונים בשיר בעל פהמיון ייערך יחד עם התלמידים 

  הקטגוריות בטבלה.

  הניסוח המסורתי חלק ג':

בתוך ספר אותן חכמי ישראל כתבו את כל סוגי התפילות בצורה מסודרת וריכזו 

בתפילתם באמצעות תפילות מיוחד שנקרא "סידור", כך שכל המתפללים פונים 

  אותן המילים.

לשייך אותן ולנסות  מהסידור תקריא המורהלהאזין למילים שיתבקשו התלמידים 

מודים ""ישתבח שמך לעד מלכנו"; לאחת מן הקטגוריות. (השורות שיוקראו: 

... את השנה ל הגדול הגיבור"; "ברך עלינו-"האאנחנו לך"; "רפאנו ה' ונרפא"; 

המורה תכתוב כל  שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה".)הזאת"; "נודה לך... על 

תיערך עם לאחר מכן  על הלוח.קטע תפילה בקטגוריה המתאימה לו בטבלה ש

  .בין תפילה לצרכים אישיים לבין תפילה ציבורית בעל פהאבחנה  התלמידים

  

  מליאה, יחידנידקות) /  20( כוונת הלב  - 3 פעילות מס'

שני ילדים המבקשים בקשה  המתאריםשני איורים  לתלמידים יוצגו :חלק א'

האחד  ות הלב שלהם:על כוונ שונה ומעידההילדים  שפת הגוף של .)2 מס' (אביזר

מבקש מכל  השניישות, בעמידה מזלזלת והבעת שעמום; אומר את הדברים באד

  הלב.

ולנסות לשער מה  ,בתמונותשלפענח את שפת הגוף של הילדים  התלמידים יתבקשו

   .משתמע ממנה

העמידה  אופןלים שישנה חשיבות תלמידההשוואה בין שתי ההצגות תבהיר ל

  כוונת הלב והגישה כלפי התפילה.חשובה בתפילה. 

יקראו את  הבחוברת העבודה, ב 1התלמידים ימלאו את משימה מס'  :חלק ב'

סיפור חז"ל על האיש שלא זז מתפילתו למרות השר הזועם שעמד לידו, ויתמודדו 

  וודא שהסיפור נקרא והובן כראוי.יש ל עם שאלות הבנת הנקרא על הסיפור.

  

  קבוצות, מליאהדקות) /  25( סטוריה היהודיתתפילה בהי - 4פעילות מס' 

דפי לארבע קבוצות. כל קבוצה תגזור לעצמה כרטיס קבוצתי מתוך תתחלק הכיתה 

סיפור אחד מומחז על תפילה מיוחדת בהיסטוריה  ופיע. על הכרטיס יהנספחים

ם יקראו את הסיפור, יענו על השאלות ויכינו עצמם תלמידיהיהודית וכן שאלות. ה

  פני הכיתה.להציג ב

לאחר כל הצגה, המורה תכתוב על הלוח את הנושא שלה. לבסוף, תכתוב המורה 

בעמודה מקבילה גם ארבעה סוגי תפילות: תודה על העבר, בקשה לעתיד, בקשה 
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ניתן  סוג , לאיזההתלמידים יתקיים בירור בעזרתאח"כ  בקשה כללית. ,אישית

  לשייך כל הצגה.

 .ם מדוע חלק מן המילים כתובות בתוך מרכאות(חשוב שהמורה תברר עם התלמידי

יש לציין שכל ציטוט ממקור  .משום שהן מצוטטות מן התנ"ךהסיבה לכך היא 

  הו, אנחנו מציינים בעזרת מרכאות.)כלש

זוגות  החלק את הכיתה לזוגות. ארבעיש לבקבוצות,  העבודיש חשש לקושי באם 

  צגה בציור.והזוגות האחרים יבטאו את תוכן הה ,יכינו הצגות

  

  דקות) 20( "רגע של שתיקה" משוב יצירתי: - 5פעילות מס' 

חשוב על משאלה אחת ומיוחדת שהיה רוצה לבקש יתבקש ל כל תלמיד :חלק א'

 במשך דקה כל התלמידים לבצע יחד "רגע של שתיקה" יוזמנושתתגשם. לאחר מכן 

דקת השתיקה, (דבר זה נהוג בבתי ספר ממלכתיים רבים בארצות הברית). במהלך 

כל אחד יתרכז בתוך עצמו, יתחבר לקולות הפנימיים שבתוכו, ויבקש בליבו 

תן המורה הזדמנות לתלמידים אחדים ישמשאלתו תתגשם. לאחר חלוף הדקה, ת

  לשתף את כולם בבקשותיהם.

נתן ילבקשות שביקשנו? במידה ות לקרואאיזה שם נוסף אפשר ב: לתלמידים השאל

  ולמי אנחנו פונים? ,ממי אנחנו מבקשים :רר השאלהתפילה, תתעו –התשובה 

  לפי המסורת היהודית, אנחנו פונים לבורא העולם בתפילה ובבקשה.                

במרכזו של דף ובו  ,ולקשט אותהלחבר תפילה אישית יוזמנו התלמידים  :חלק ב'

ת ). התלמידים יקשטו א2תפילות עממיות שהובאו בתחילת השיעור (משימה מס' 

  .דפי הנספחיםהתפילה במדבקות מתוך דף 

  

  אביזרים:

 1 'נספח מס –כרזת שירים  .1

אך שפת הגוף  אותה הבקשה,את ים שני ילדים המבקשים ראתשני איורים המ .2

  שלהםהשונות שלהם שונה ומעידה על כוונות הלב 

  

  נספחים:

  שירים – 1נספח מס' 

  

  ֶסֶנׁש ַחָּנה/     ֲהִליָכה ְלֵקיָסְרָיה

  

א, ִלי-אֵ  ִלי-אֵ    ְלעֹוָלם ִיָּגֵמר ֶׁש
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  ,ַהַּמִים ֶׁשל ִרְׁשרּוׁש, ְוַהָּים ַהחֹול

  ,ַהָּׁשַמִים ְּבַרק

   ָהָאָדם ְּתִפַּלת

  

  

  אוֹר ִׁשְמִרית/  ּה- ַהְללּויָ 

  

  , ָלעֹוָלם ּה-ַהְללּויָ 

  ...ֻּכָּלם ָיִׁשירּו ּה-ַהְללּויָ 

  ,ֶׁשָהָיה ָמה ַעל ּה-ַהְללּויָ 

  ָהָיה א ֶׁשעֹוד ָמהּו 

  ּה-ַהְללּויָ 

  

  ַאּלוִֹני ְּבַצְלֵאלְּתִפָּלה / 

  

  , ְיָלִדים ְּכמוֹ  ָעֵלינּו ָנא ְׁשֹמר

  .ַּתֲעֹזב ְוַאל ָנא ְׁשֹמר

  ,ְנעּוִרים ְוִׂשְמַחת אֹור ָלנּו ֵּתן

   עֹודעֹוד וָ  ֹּכחַ  ָלנּו ֵּתן

  .ֶלֱאֹהבַּגם  ָלנּו ֵּתן

  

  ה וֶ ָר ֵאִלי ְּתִפָּלה / 

  

  ה'

  הּנָ טַ ה ְק ׁשָ ָּק את ּבַ זֹ  ָמה

  ה.נָ ׁשָ ם ּבַ עַ ּפַ  ְּמ ִמ  ׁשֵּק בַ י ְמ נִ אֲ ׁשֶ 

  ה,ּטָ ִּׁש ב הַ חוֹ ְר ר מֵ ׂשֶ ן עֶ ן ּבֶ עוֹ ְד י ּגִ נִ ז אֲ ָא

  ה.ָּת ּכִ הַ  לֶ ת מֶ יוֹ ְה ש לִ ֵּק בַ ְמ 
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  10יחידה מס' 

  סדר הסידור

  מטרות:

  ומקורו; "סידור"הבנת משמעות המושג  .1

 מצאות בסידור;ורכישת מיומנות של הת ת שמות התפילותהכר .2

 יום השבת בראי הסידור; .3

 ובהגות היהודית. המקומה המרכזי בהיסטורי –"קריאת שמע"  .4

  

  מהלך השיעור:

  דקות) / מליאה 5( קומיקס ופתיחה  –  1פעילות מס' 

  מצוה. המורה תקריא את הקומיקס העוסק בסידור כמתנת בר :חלק א'

ו בשיעור עסקנ: ורה תזכירהמ .בית הכנסתנושא ב עוסקיםאנחנו עדיין : ריובהו

  עתה נלמד על ה"סידור". הקודם בתפילה.

לזהות יתבקשו התלמידים ו ,על הלוח "סידור"המורה תכתוב את המילה  :חלק ב'

: ויוסבראיזו מילה מסתתרת בתוך המילה הזו. המילה המבוקשת היא: "סדר". 

צורה ראויה לקראת סוף בית שני נוצר צורך לעזור לאנשים לנסח את תפילותיהם ב

  ומסודרת. לכן תיקנו חכמי ישראל באותה תקופה סדר תפילות קבוע. 

נוסחים סידורים בישנם אמנם : אילו סידורים אתם מכירים? שאלה לתלמידים

  כולם מסודרים בצורה כמעט זהה וההבדלים ביניהם קלים מאד.אך שונים, 

  

  דקות) / יחידני 10( מושגים בסידור  - 2פעילות מס' 

  .1, משימה מס' חוברת העבודהבצמוד לתהיה בכיתה  ותילהפע

  לשני הטורים המופיעים במשימה.יפנו את תשומת לבם התלמידים 

ועל  ,)1המורה תכתוב על הלוח בכל פעם מושג אחד בבלבול אותיות (נספח מס' 

יהיה לזהות מהו המושג מתוך הטור הראשון. לאחר מכן ו יהיה לנסותהתלמידים 

  טור השני.בבר בחוברת קו בין המושג להסבר המתאים לו חלכל תלמיד על 

  

  דקות) / קבוצות 25( סדר היום על פי הסידור - 3פעילות מס' 

 איור שלהשמש בזריחתה ובצד שמאל  איור שלצד ימין של הלוח להמורה תצמיד 

יש למתוח קו בגיר ועליו  "שמשות"). בין שתי ה1השמש בשקיעתה (אביזר מס' 

  ת. סמן שבע תחנול
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בע דמויות פשוטות בארבעה צבעים אל תחילת המסלול בצד ימין המורה תצמיד אר

  ), כמתואר להלן:1(אביזר מס' 

  

  

  

  

  

  

כל אחת מהן תנסה להוביל את כאשר לארבע קבוצות מתחרות, תתחלק הכיתה 

 =ה"איש" שלה במהירות הגדולה ביותר על פני כל תחנות היום, עד השמש השוקעת 

  ף היום.סו

  מהלך המשחק:

 ,בתחילת הסידוריונחו להביט ) ו2(אביזר מס'  יקבלו סידורים תלמידי הכיתה

  .2, משימה מס' עבודהלחוברת היפנו עניינים. התלמידים התוכן ב

הקבוצות ינסו לפתור את החידות שבמשימה בזו אחר זו תוך שימוש בסידור. כל 

הסידור הפתוח אל המורה.  את הנציג שלה עם שולחתקבוצה שפותרת חידה, 

 כשהמורה תראה שאכן נמצאה הכותרת המבוקשת, היא תזיז את ה"איש" של

  חשוב לאפשר לכל הקבוצות לסיים את כל התחנות. תחנה אחת קדימה. הקבוצה

התחנות הן: מודה אני, שחרית, ברכת המזון, תפילת הדרך, מנחה, ערבית, קריאת 

  שמע.

  

  מליאה, יחידני/  דקות) 10(ידור השבת בראי הס - 4פעילות מס' 

 מהם). מי שידע 3 מס' להקשיב למנגינות בתקליטור (אביזריתבקשו התלמידים 

השירים הם: לכה דודי, שלום עליכם, ברכות  ירים את ידו.  – הנשמעיםשירים ה

   המשותף לשירים? הם קשורים לשבת. מה .לתורה ההעליי

   :המורה תסביר בקצרה את משמעותם של השירים

 ועם ישראל לחתן היוצא לקראת הכלה. ,לכה דודי: השבת נמשלת לכלה  

 י השב לביתו מלווים את היהודשני מלאכים  ,המסורת שלום עליכם: על פי

  , לכבודם שרים "שלום עליכם מלאכי השרת".בליל שבת מבית הכנסת

 ברכות המשבחות את התורה ואת נותן התורה,  :ה לתורהיברכות העלי

  קריאת התורה בבית הכנסת בשבת בבוקר. הנאמרות לפני
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התלמידים  בחוברת העבודה. במהלך משימה זאת 3למשימה מס' יפנו התלמידים 

המתרחשים בשבת. מי שיחבר יצטרכו לחבר קו מנקודה לנקודה, לפי סדר הדברים 

  ציור של סידור. נכון, יקבל 

  

  מליאה, יחידנידקות) /  25("קריאת שמע"  - 5פעילות מס' 

רה תכתוב על הלוח רשימה של מספרי עמודים, והתלמידים יתבקשו לומר מה המו

קריאת שמע. היא נאמרת פעמיים בבוקר,  המשותף לכל העמודים הללו. התשובה:

את רשימת מספרי העמודים (על המורה להכין  .עודפעמיים בערב, בשבת, בחגים ו

  ).הסידורים שהיא מביאה מראש על פי

רכזית ביותר בגלל שהיא מבטאת את האמונה היהודית זוהי תפילה מויוסבר: 

 'נספח מסהעשרה למורה (הפרק  עוד בהסבר על פילהעשיר  ניתןאחד.  אלהיסודית ב

2.(  

  .4לחוברת העבודה, משימה מס' יפנו התלמידים 

המופיע במשימה,  המורה תקריא את הסיפור מימי מלחמת העולם הראשונה

שהתלמידים מבינים את  לוודא(חשוב ותעצור מדי פעם להבהרת הסיפור. 

 דים יענו על השאלות,) אחר כך התלמי.בה נמצאים שני החייליםשהסיטואציה 

  בהן. ידונוו יהםתשובותישמיעו את 

  

  דקות) / יחידני 15( משוב יצירתי - 6פעילות מס' 

 .שלוש תפילות העמידה סוףהתלמידים ימצאו את הפסוק "עושה שלום במרומיו" ב

את הפסוק בציור ובצביעה.  בה יבטאובחוברת העבודה,  5משימה מס' הם יפנו ל

. (אפשר להדריך את דפי המדבקותעזר גם במדבקות מיהתלמידים יוכלו לה

  התלמידים לעבוד בטכניקות של שילוב צבעים נוגדים, בהתאמה לפסוק.)

  

  אביזרים:

  בעיםדמויות בארבעה צים: שמש בזריחתה ושמש בשקיעתה; ארבע איור .1

לצורך  מאדהמורה תביא מביתה. חשוב  - לכל זוג)סידור שרה סידורים (כע .2

 מראש!לכך ערך יהלמידה, יש לה

 לתורה התקליטור עם המנגינות הבאות: לכה דודי, שלום עליכם, ברכות העליי .3

  

   נספחים:

  :1נספח מס' 
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תרכב נוזמה; עשם לירשא; דמוה יאן; ריתשח; רעתיב; פילתת כדרה; חנמה; 

  דה.פילתת המיע

  

   ההעשרה למור - 2 'נספח מס

  מצוות קריאת שמע
מצוות עשה מן התורה לקרוא קריאת שמע בלילה ובבוקר, שנאמר (דברים ו, 

ז): "ודברת בם וכו' ובשכבך ובקומך", בשכבך היינו בלילה, ובקומך היינו בבוקר. 
ט), שיש בה קבלת עול - וקוראים שלוש פרשיות, הראשונה: "שמע" (דברים ו, ד

כא), -כות שמים, יחוד ה' ואהבתו. השניה: "והיה אם שמוע" (דברים יא, יגמל
מא), שיש בה - שיש בה קבלת עול מצוות. והשלישית: "ויאמר" (במדבר טו, לז

ציווי על זכירת המצוות על ידי מצוות הציצית, ובסיומה מזכירים את יציאת 
  מצרים. 

"שמע ישראל" בלבד,  לדעת כמה ראשונים, המצווה מהתורה לקרוא את הפסוק
ז): "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על -שעליו נאמר (דברים ו, ו

   לבבך וכו' ובשכבך ובקומך". וחכמים תיקנו לקרוא את שלוש הפרשיות
  

  תוכן פרשת שמע
  ט) מורכבת משלושה חלקים:-פרשת שמע (דברים ו, ד

  א. יסוד האמונה.
  ב. המשמעות של יסוד זה לחיינו.

  . הוראה כיצד להשריש את האמונה בחיינו.ג
  
פסוק הראשון: "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" אנו לומדים את יסוד ה מן

האמונה הישראלית, האחדותית, שה' יתברך הוא אדון הכל, ואין שום כוח 
  בעולם מלבדו. 
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   11יחידה מס' 

  לומר? כוהניםמה יש ל

  מטרות:

 , ומשמעותם;המסורת בעבר ובהווה פיהכרת תפקידיהם של הכוהנים על  .1

 ,"נשיאת כפיים" ו"ברכת הכוהנים" כוהנים:של ה הכרת טקסים וברכות .2

 ומשמעותם.

  

  

  מהלך השיעור

  דקות) / מליאה 15( פתיחה לנושא הכוהנים – 1פעילות מס' 

במחתרת. המורה תקריא את הקומיקס שבו נראית תמונה מבית כנסת שהתנהל 

  הכנסת. וסקים בהווי ביתאנחנו עדיין עויובהר: 

מכירים כוהנים? המורה אתם ם הא הנים בכיתה?האם ישנם כו שאלות לתלמידים:

   ": המעיד על נושאו.כהןשם המשפחה "תתייחס גם ל

", כהןהמורה תספר את הבדיחה הידועה על העשיר שרצה מאד לקנות בכסף תואר "

  .)1נספח מס' ומדוע? כי כזה היה גם אביו וסבו, אז למה יגרע חלקו? (

  משפחתית העוברת מדור לדור. שושלתהכהונה היא : םויסוכ

אהבתו  שה רבנו. המאפיין העיקרי שלו היהן, אחיו של מהראשון היה אהר כהןה

: להשכין שלום בין אנשים. כאשר הוא עיסוק שאותו ראה כייעודלכל אדם. היה לו 

חד מהם בנפרד ומספר לו היה שומע על מריבה בין שני אנשים, הוא היה הולך לכל א

 , היוכאשר היו נפגשים היריבים ,שיריבו מדבר עליו טובות וחפץ להשלים עמו. כך

  .)4 'נספח מסמשלימים (

  

  זוגות, דקות) / מליאה 25( תפקידי הכוהנים – 2פעילות מס' 

) ועליה מצויר ילד הנראה מלפני 1המורה תתלה על הלוח כרזה גדולה (אביזר מס' 

  , נעים מאד".כהן"נדב  :, מעליו הכיתובכאלפיים שנה

קטעים מתוך יומנו האישי של נדב, שחי לפני יותר מאלפיים שנה, : מורה תספרה

מתוך הקטעים אנחנו  יה קיים בית המקדש, הגיעו לידינו.כאשר בירושלים עדיין ה

מורשת  – כוהניםההדברים שניתן ללמוד: (על חיי הכוהנים.  רבותיכולים ללמוד 

מתנות  יבלו נחלה;לא ק כוהניםה ת; עבודת הכוהנים בבית המקדש;משפחתי

 ).כהןפדיון הבן ע"י  לתורה; ברכת כוהנים; כהןכהונה; שמירת הטהרה; עליית 

   .5 נספח מס'בהעשרה למורה 
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 מס' וכן ציור אחד (אביזר )2 מס' (אביזר דף היומן של נדבאת קבל יכל זוג תלמידים 

יקריא את  . עפ"י תור, כל זוגמהדף אחר ר שאלה על קטעג תלמידים לחבעל כל זו). 3

כל הכיתה. הזוג שבידיו התמונה המתאימה לשאלה שנשאלה, בפני השאלה שלו 

סביב תמונת "נדב" יהיו בסופו של דבר,  יענה עליה תשובה ויצמיד את התמונה.

   שמונה תמונות סיכום.

  המורה תרחיב ותסביר את המידע שבכל אחד מן הקטעים.

תפקידם המחייב של הכוהנים וההשלכות  אודותך דיון קצר ייער ,אחר סיום הסבבל

  הנובעות מכך: 

  בקהילה ובכיתה? אחריות אתם מכירים  המחייביםאילו תפקידים אחרים 

תנו  ההפסדים? ם, ומההרווחים המתלווים לתפקידים המחייבים אחריותמהם 

  דוגמאות.

  הפועלת למען הכיתה כולה? וך הכיתהמת תלמידי הכיתה כלפי ועדהמה מרגישים 

  כיצד ניתן לבטא הכרת תודה כלפי נושאי התפקידים?

  

  מליאה, יחידנידקות) /  25( ברכת כוהנים" –"נשיאת כפיים  – 3פעילות מס' 

נשמעת כוהנים", כפי שהיא את "ברכת  עושמהמורה תציע לתלמידים ל :שלב א'

כוהנים את ברכת  תקליטורהמורה תשמיע ב בבית הכנסת. אפשרות ראשונה:

את ברכת זמין): המורה תקריא  מכשיר). אפשרות שניה (למקרה שאין 4(אביזר מס' 

יום בסו אומרים אחרי החזן מילה במילה, כוהניםבבית הכנסת ה, ותתאר: כוהנים

  .)3 'נספח מס( כל פיסקה אומר כל הקהל "אמן"

את מילות  המסבירות, בחוברת העבודה 2-1ו למשימות פנהתלמידים י :שלב ב'

  .את תשובותיהם התלמידים לאחר מכן ישמיעוהתפילה. 

 בחול המועד פסח ובחול המועד סוכות, נערך על יד ,פעמיים בשנה יוסבר: :שלב ג'

במהלכו מאות כוהנים מברכים את אלפי  הכותל טקס המוני של ברכת כוהנים,

  המשתתפים.

ברכת  בנושא 3משימה מס'  "מדרש תמונה" בחוברת: למשימת פנוהתלמידים י

  .את תשובותיהם התלמידים לאחר מכן ישמיעושבכותל.  כוהניםה

  

  מליאה ,דקות) / יחידני 25("וישם לך שלום"  :יצירה – 4פעילות מס' 

  בכללותה נחשבה להשכנת שלום בין העם לה'.  בבית המקדש כוהניםעבודת ה

הווה חותם לברכת מילה "שלום", המלהסביר את הולנסות  התלמידים יתבקשו

  שלם. –לגלות מהי המילה המסתתרת בתוך המילה שלום  התלמידים ינסו כוהנים.

  השלום הוא תוצאה של מרכיבים שונים, המתחברים יחד לדבר שלם. כלומר,
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  והיכן? ,מדוע בני האדם שואפים שישרור שלום

שכון בהם אנחנו רוצים ושואפים שיש התלמידים ישקפו מעגלי חברה שוניםתשובות 

  שלום. המעגלים מתפתחים מהקרוב לרחוק, מהצר לרחב:

  או בין שני חברים; שלום בין שני בני זוג

אים עצמם יחד כחטיבה שלמה כשכל בני המשפחה רו –שלום בתוך המשפחה 

  ותומכת;

תוך  כשכל חברי הכיתה מצליחים לפעול יחד בשיתוף פעולה, –שלום בתוך הכיתה 

  שלמה;מתן מקום לכל אחד, כיחידה 

  ספר, השכונה, היישוב בו אנו גרים;בית ה למשל ,שלום בקהילה

  כשמקבלים זה את זה ופועלים יחד בכבוד הדדי. –שלום בין עמים 

המייצגים את הסביבות  בצבעים שונים לפי התשובות, ניתן לצייר מעגלים על הלוח

  השונות בהן אנו שואפים שיהיה שלום. 

ה' על פי המקורות במסורת  ם אחד משמותיו שלן עוד שהמילה "שלום" היא גיצוי

  ישראל.

בין ל כוהניםאיזו זיקה ניתן לראות בין ברכת ה"שלום" בברכת  :ה לתלמידיםשאל

  , אבי הכוהנים?כהןן האופיו המיוחד של אהר

  

 המילה כיום למילה "שלום"?השימוש הכי מוכר ומקובל  שאלה לתלמידים: מהו

  מפגש או בשיחת טלפון. שלום משמשת כברכה או פרידה בעת

 –צ'או וכו'  י, ביי,י(ה , הנפוצות כיום גם כן?לים הנרדפות למילה "שלום"ימהן המ

  מילים השאולות משפות אחרות.)

ה וכדאי להעניק ל ,המילה "שלום" היא מילה יפה ובעלת משמעות :יעצהמורה ת

  .את הכבוד הראוי ולהשתמש בה

בחוברת העבודה,  4ה, משימה מס' התלמידים יפנו למלא את המשימה האחרונ

  .)5אביזר מס' (ולאחר מכן יכינו את היצירה 

  

  אביזרים:

ב דָ "נָ  –מעליו הכיתוב  ,עליה מצויר ילד יהודי הנראה מלפני כאלפיים שנה, כרזה .1

 "דאֹ ים ְמ עִ נָ  – ֹּכֵהן

  2 'נספח מס –קטעי יומן  .2

  תואמים לקטעי היומן: ציורים  .3

  ָֹּכֵהןת חַ ּפַ ְׁש ה ִמ ָר אן ּגָ שלט על דלת הבית "ּכ."  
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 בית המקדש 

 מפת ארץ ישראל 

 סלסילת פירות 

 מצבה 

 העולה לתורה 

 בשעת ברכת כוהניםכהן , 

  ֶע".לַ חמש מטבעות כסף שעל כל אחת מהן כתוב "ס 

 

 נוסח "ברכת הכוהנים" תקליטור ובו .4

 (פירוט בקובץ יצירות)חומרים ליצירה  .5

  

  

  נספחים:

  1נספח מס' 

תואר את העניק לי ת של הרב וביקש: אנא ממך הרב, נס לביתואמריקאי עשיר נכ

  , אני מוכן לשלם בעבור זה כסף רב!"כהן"

  ", או שאתה כזה או שלא.כהן: אי אפשר לקנות את התואר "ואמר חייך הרב

" אחד בבית הכנסת? הדבר הזה כהןאם יהיה עוד " התרגז העשיר: מה אכפת לך

  חשוב לי מאד!

  שאל הרב. –? הןכחשוב לך כל כך להיות  ומדוע

גם אני רוצה  – כהן, סבא שלי היה כהןאבא שלי היה ענה העשיר,  – פשוט מאד

  !כהןלהיות 

  

  קטעי יומן – 2נספח מס' 

ָׁשלֹום יֹוָמן ָחָדׁש ֶׁשִּלי. קֹוְרִאים ִלי ָנָדב, ּוֵמַהּיֹום ֶאְׁשַּתֵּדל ְלַׁשֵּתף אֹוְת ְּבָכל ִמיֵני  א.

ֶאֱהֶיה ֵחֶלק ֵמֶהם, ְלַבד אֹו ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי. ָּדָבר ִראׁשֹון, ֲאִני ָצִרי ֵארּוִעים ְמַעְנְיִנים ׁשֶ 

ְלַׁשֵּתף אֹוְת ְּבֵמיָדע ְמַרֵּגׁש אֹודֹות ִמְׁשַּפְחֵּתנּו. ּוְבֵכן, ֲאַנְחנּו ֹּכֲהִנים. ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשֲאַנְחנּו 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. ָלנּו, ּוְלָכל ְׁשַאר ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהִּמְׁשַּתְּיכֹות ֶצֱאָצִאים ֶׁשל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ָהָאח ֶׁשל 

  ְלִמְׁשַּפַחת ַהְּכֻהָּנה, ֶיְׁשָנם ַּכָּמה ְוַכָּמה ַּתְפִקיִדים ְמיָֻחִדים.

ל ְּבֵני ַהַּתְפִקיד ַהֶּמְרָּכִזי ַהּמּוָטל ָעֵלינּו ְּכֹכֲהִנים, הּוא ִלְהיֹות ַהְּמָׁשְרִתים ְּבֵבית ה'. ּכָ  ב.

ה', רֹוִצים ִלְראֹות ֶאת ַהִּמְקָּדׁש, רֹוִצים ְלָהִביא ֶאת ְּתרּוָמָתם לְ -ִיְׂשָרֵאל ַהַּמִּגיִעים ְלֵבית



 62

אֹור ַהְּמנֹוָרה ֵמִאיר ְוֶאת ֲעַׁשן ַהְּקֹטֶרת עֹוֶלה, ְועֹוד ְּדָבִרים ַרִּבים ּוְמַעְנְיִנים. ָלֵכן ֵהם ָּכל 

, ַהֹּכֲהִנים, ִנְמָצִאים ַּבֶּׁשַטח ְודֹוֲאִגים ֶׁשַהֹּכל ֵיָעֶׂשה ָּכָראּוי. זֹוִהי ְזכּות ָּכ ְׂשֵמִחים ֶׁשֲאַנְחנּו

  ֲעבּוֵרנּו, ְוזֹו ַּגם ַאֲחָריּות, ִלְהיֹות ְׁשִליֵחי ָהָעם ַּבֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש.

ָלָלּה ֵאיֵננּו ִמְׁשַּתְּתִפים ִּבְזֻכּיֹות ָלנּו ִנְּתָנה ַהְּזכּות ֶׁשל ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש. זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשִּבגְ  ג.

ֲאֵחרֹות ֶׁשל ָּכל ָהָעם. ְלָמָׁשל ְלַיֵּׁשב ַנֲחָלה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָּכל ַהְּׁשָבִטים ְוַהִּמְׁשָּפחֹות, ִקְּבלּו 

א, ְוֶזה ְקָצת ֲחָבל. ֲאָבל  ֲעַדִין ֲאִני ָׂשֵמַח ְנָחלֹות ֶׁשִּיְהיּו ֶׁשָּלֶהן ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות. ֲאַנְחנּו 

  ֶׁשֲאַנְחנּו ֹּכֲהִנים.

ִלְפֵני ְּכָחְדַׁשִים ִהְצָטַרְפִּתי ְלָאִבי, ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ּתֹורֹו ַלֲעֹבד ַּבֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש. ֶזה ָהָיה  ד.

ם ְוֵכיַצד ָנַטל ֶאת ְמֹאד ְמַרֵּגׁש, ְלַהִּביט ְּבַאָּבא ַּכֲאֶׁשר ָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ָהֲעבֹוָדה ַהְּמיָֻחִדי

ָיָדיו ִּבְזִהירּות. ְלֶפַתע ָרִאיִתי ִמְׁשָּפָחה ָזָרה ִמְתָקֶרֶבת ֵאֵלינּו ְּבָצֳהָלה ּוַמִּגיָׁשה ְלַאָּבא 

ֵהם ִהְתַרֲחקּו  ְּבָרכֹות ַרּבֹותַסְלִסַּלת ֵּפרֹות ֲעִסיִסִּיים. ְלַאַחר ֶׁשֵהם ִהְמִטירּו ַעל ָראֵׁשינּו 

"ֵאּלּו ֵהם ִּבּכּוֵרי ֵּפרֹוֵתיֶהם"  .ָלָּמה ֵהם ָנְתנּו ָלנּו ֶאת ֶזה ְלִּתי ִלְׁשֹאל ֶאת ַאָּבאָיכֹ ְמַעט, ְוָאז 

  ָעָנה ִלי ַאָּבא. "ֵהם ֵהִביאּו ָלנּו ֶאת ַהֵּפרֹות ְּכהֹוָקָרה ַעל ֲעבֹוָדֵתנּו ַּבִּמְקָּדׁש". –

ְירּוָׁשַלִים, ָמַׁש אֹוִתי ִּפְתאֹום ַאָּבא יֹום ֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ָצַעְדִּתי ִעם ַאָּבא ִּבְרחֹובֹות  ה.

ֵמת. ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִמיהּו -ַּבְּזרֹוַע ְוֶנֱעַמְדנּו ַּבַּצד. ַעל ָּפֵנינּו, ְּבֶמְרָחק ְמֻסָּים, ָעְבָרה ְלָוַית

ֹמר ַעל ְּכֻהָּנָתם ְּבָכל ֶׁשָּלַמְדִּתי, ֶׁשַעל ַהֹּכֲהִנים ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְׁש  ְּבָמהַהִּנְפָטר, ֲאָבל ִנְזַּכְרִּתי 

א ִמְתָקְרִבים ֶאל ְמקֹוָמם ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֵמִתים.   ִמיֵני ְּדָרִכים. ַּגם ְּבָכ ֶׁשֵהם 

ֶׁשָּבִעיר, ֶנֱהֵניִתי ִלְראֹות  ִמָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁשְּבַפַעם ַאֶחֶרת, ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנְסִּתי ִעם ָאִבי ְלֶאָחד  ו.

?"  ֶׁשִחְּלקּו ְלַאָּבא ָּכבֹוד ְמיָֻחד ְּבֵעת ַהְּקִריָאה ַּבּתֹוָרה. "ַמּדּוַע ֵהם ְמַכְּבִדים אֹוְת ָּכל ָּכ

א ְמַכְּבִדים אֹוִתי, ֶאָּלא ֶאת ַהְּכֻהָּנה.  ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַאָּבא. ְוַאָּבא ָעָנה ִלי ִּבְלִחיָׁשה: "ֵהם 

  "ים ָלֶהם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.ֵהם ֲאִסיֵרי ּתֹוָדה ַעל ָהֶעְזָרה ֶׁשָאנּו ַמִּגיִׁש 

ְּבאֹותֹו ִּבּקּור ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָחִויִתי ַּגם ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ֶׁשל ֶּבָהָלה. ִּפְתאֹום ַאָּבא ֶנֱעַלם ִלי,  ז.

א ִעם ָׁשם ַאף ֶאָחד. ַא ַּכֲעֹבר ַּדּקֹות ֲאָחדֹות ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹולֹו ֶׁשל ַאָּבא,  ִהַּכְרִּתי ְו

קֹולֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֹּכֲהִנים נֹוָסִפים, ּבֹוֵקַע ִמַּבַעד ַלַּטִּלית ֶׁשִּכְּסָתה ִּכְמַעט ֶאת ֻּכּלֹו: "ְיָבֶרְכ ה' 

  ..." ַאָּבא ֵּבֵר ֶאת ַהָּקָהל ְּכֶׁשָּיָדיו מּוָׁשטֹות ָקִדיָמה, ִמַּתַחת ַלַּטִּלית ַהְּגדֹוָלה.ְוִיְׁשְמֶר

ר ִּבירּוָׁשַלִים, ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָרִאיִתי ִּפְתאֹום ִהְתַרְּגׁשּות ְּבאֹותֹו ִּבּקּו ח.

ַרָּבה ָסִביב. ֵהִביאּו ַלָּמקֹום ִּתינֹוק ָקָטן ְּכֶבן ֹחֶדׁש. ִמָּיד ֵהַבְנִּתי ֶׁשִהֵּנה עֹוֵמד ְלֵהָעֵר ָּכאן 

ֹות ְּבכֹוִרים. ַּבֲעבּור ֲחִמָּׁשה ִׁשְקֵלי ֶּכֶסף ִסְמִלִּיים, ָאִבי ֶטֶקס "ִּפְדיֹון ַהֵּבן", ַהֶּנֱעָר ְלִתינֹוק

  ַהֹּכֵהן "ָּפָדה" ֶאת ַהִּתינֹוק ּוְמָסרֹו ְלהֹוָריו ַהְּמֻאָּׁשִרים.

  

  

  3נספח מס' 

 .ְל ָׁשלֹום ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ה'ִיָּׂשא  .ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנּךָ  ה'ָיֵאר  .ְוִיְׁשְמֶר ה'ְיָבֶרְכ 
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  4 'נספח מס

  

ן ַלּתֹוָרה". בָ ְר ָק ְמ אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ּו .י ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהֹרןוֵ ֵּלל אֹוֵמר: הֱ "ִה 

 (פרקי אבות, פרק א, משנה י"ב)

ֶׁשָהָיה רֹוֶאה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִמְתקֹוְטִטים, : ֵּכיַצד ָהָיה ַאֲהֹרן אֹוֵהב ָׁשלֹום? ּכְ פירוש רבי עובדיה מברטנורא

א ִמַּדַעת ֲחֵברֹו, ְואֹוֵמר לֹו: "ְרֵאה חֲ  , ֵאי הּוא ִמְתָחֵרט ּוַמֶּכה ֶאת ָהָיה הֹוֵל ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם, ֶׁש ֵבְר

, ְוהּוא ָאַמר ִלי ֶׁשָאבֹוא ֵאֶלי ֶׁשִּתְמַחל לֹו. ּוִמ  , ְּכֶׁשָהיּו ּפֹוְגִעים (ִנְפָּגִׁשים)ַעְצמֹו ַעל ֶׁשָחָטא ְל ֶזה  ּתֹו ָּכ

  ֶזה, ָהיּו ְמַנְּׁשִקים ֶזה ֶאת ֶזה".ּבָ 

  

     העשרה למורה: – 5 'נספח מס

הגדול הראשון. הם השתייכו לשבט  כהןה י,לו בן שבט - אהרן כוהנים הם צאצאיו הזכרים של

לתפקידי הלוי, וכן הבחנה  כהןבקודש, אולם הייתה הבחנה בין תפקידי ה לוי, שכולו נבחר ְלָׁשֵמׁש

 .במעמדם

והנים הבדילו התפקידים והחובות של הכ. הכהונה היא מעמד מיוחד, העובר בירושה מאב לבנו

  וכמורי העם. ישראל: הם שירתו במקדש,  הקריבו קורבנות, שימשו כשופטים בינם לבין שאר בני

ערים מיוחדות  הכוהנים והלוויים לא קיבלו חלק בנחלת הארץ כמו שאר השבטים, והוקצו להם

כל ממתנות כהונה:  למגוריהם. בתמורה לכך שלא הייתה להם נחלה משלהם, התפרנסו הכוהנים

חלק מבשרם של קורבנות  כ"תרּומה", וכן קיבלו הכוהנים כהןאדם היה חייב לתת חלק מיבולו ל

 .מסויימים ּוְמָנחֹות שהובאו למקדש

הגדול היו  כהןהדיוט). ל כהןגדול וכוהנים רגילים (ובלשון המשנה:  כהןדרגות הכוהנים: 

ו עליהם חובות ומגבלות וזכויות מיוחדות. בשל קדושת הכוהנים הוטל תפקידים מיוחדים

 .מיוחדות

 נקרא ראשון לעלות לתורה בבית הכנסת, והכוהנים מברכים "ברכת כוהנים" בבית כהן: כיום

כמו כן, מאז שחרור  ה).פילת שמונה עשר(ת בתפילת עמידה – שחרית הכנסת, מדי יום בתפילת

המוני ליד הכותל המערבי בפסח ובסוכות. נוסח ברכת  "ירושלים נערך טקס "ברכת כוהנים

" .ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום ָּפָניו ֵאֶלי ה'ִיָּׂשא  .ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנּךָ  ה'ָיֵאר  .ְוִיְׁשְמֶר ה'ְיָבֶרְכ כוהנים הוא: "

 כ"ו)-, כ"ד(במדבר ו'

  

 פדיון הבן
  .חייב האב לפדותו לאחר שלושים יום ,בן בכור הנולד לאם ישראלית

צלו (שמות י"ב), ציווה יובכורי ישראל נ כי כאשר מתו בכורי מצרים במכה האחרונה, טעם המצוה

לי הוא (שם י"ג ב'). כאשר  מהבבהישראל באדם ו ה' למשה: קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני

הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל  חטאו ישראל בחטא עגל אמר ה' למשה: ואני

הלויים החליפו את הבכורים, ומפני שהבכורים ). בכור פטר רחם מבני ישראל (במדבר ג' י"ב

 .קדושים, ציווה לפדותם
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  סדר הפדיון

 קשט את הבן בתכשיטים לפני שמביאים אותו לכהן.יש נוהגים ל

 ?"בפדיונו בבנך בכורך זה, או בחמישה סלעים שנתחייבת :במה תרצה יותר: "שואל כהןה

אני רוצה יותר, והא לך חמישה סלעים  את בני בכורי: "האב לוקח את כסף הפדיון בידו ועונה

 ."בפדיונו

 :האב מברך

  .על פדיון הבןאשר קדשנו במצוותיו  ...ברוך אתה 

 .שהחיינואחר כך מברך 

 .את הכסף ולוקח את בנו כהןנותן להאב 

 .נוטל כוס יין ומברך בורא פרי הגפן, ונותן גם לאבי הבן", בנך פדוי" פעמים אומר שלוש כהןה

 )מנהגי מהרי"ל(מתוך 

 

 :ויש שמוסיפים

(לקוטי  .ולמצוות פהיהי רצון מלפני אבינו שבשמים, כשם שזכית לפדיון כך תזכה לתורה ולחו

 )רש"יבשם הפרדס 

 )584י"א, סדור עבודת ישראל רק מב"ם בכורים פ(ר .אחרי הפדיון אוכלים סעודת מצווה
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   12יחידה מס' 

  שקט, כאן לומדים!

  מטרות:

  ;עמידה על חשיבות לימוד המסורת כערך מרכזי בקורות עם ישראל .1

  היהודית המסורתית.הכרת אופיה ואופן פעולתה של מערכת החינוך בקהילה  .2

  

  מהלך השיעור

  מליאה, יחידנידקות) /  20( למה חשוב ללמוד? – 1פעילות מס' 

  לימודיםהאהבת  :חלק א'

  ומי לא? ,: מי אוהב ללמודלתלמידים שאלה

ם, תוהתלמידים יתבקשו להסביר את עמד ,רך הצבעה קצרה להתרשמותיעת

  לימודים.ל יחסב ,החיובית או השלילית

לעמוד על יד  יוזמן –שהוא מסוגל לייצג את הצד של חשיבות הלימוד תלמיד החושב 

). 1' חבוש לראשו כתר שעליו הכיתוב: "חשוב ללמוד!" (אביזר מסיא והלוח. ה

וב: "חשוב ויחבוש את הכתר השני שעליו הכית ,ךתלמיד אחר ייצג את הצד ההפ

  ).1ללמוד?" (אביזר מס' 

שה נימוקים משכנעים וכל צד להציג שלל עהמורה תציג את כללי הויכוח הפומבי: 

הנימוקים  ;בה הוא אוחז (מדוע כדי ללמוד ומדוע לא כדאי...)שהמצדדים בדעה 

ם יהיכולים (בצורה מסודרת) להציע לחבר התלמידיםשאר בעד ונגד יאמרו לסרוגין. 

גש: דויוהמורה תכתוב זה מול זה את הנימוקים על הלוח.  רעיונות לנימוקים.

ת הספר ובכל מקום שבו יהנלמדים בב ,אלו תקפים לגבי לימודים כללייםנימוקים 

  '.ומתרחשת למידה: ברחוב, במוזיאון, בצפיה בהצגה וכד

תספר שבקהילה היהודית המסורתית, כמעט כל הלימודים הם בתחום המורה 

לימוד המסורת על ידי ש שה נימוקים מרכזיים לכךולימודי המסורת. קיימים של

  לערך חשוב ביותר. הנימוקים הללו מיוצגים על ידי פסוקים שונים.הילדים הפך 

  

המופיעים בכתב צופן  ושה ציטוטים מן המקורות,התלמידים יקבלו של: חלק ב'

). התלמידים יפענחו 6 מס' ) ודפים חלקים (אביזר5 מס' אביזר ,1(נספח מס' 

מתוך כל אחד ישערו בעזרת המורה מה משתמע (בזוגות) את הציטוטים. התלמידים 

בקצרה את המורה תכתוב , וביחד יפוענחו המסרים. בעקבות זאת ,הציטוטים מן

  שלושת הנימוקים על הלוח:
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יכול להשתלב בחברת היה הילד  ,בזכות הלימוד השתלבות בחיי הקהילה:  .א

ם המנהגים הקשורים לחיי היום הֵ כלומר, הוא למד מָ  .בבית הכנסת המבוגרים

 יום.

הוא מקיים את מצוות "תלמוד בכך ודואג לכך שבנו ילמד, האב קיום מצווה:    .ב

 תורה".

שלת והלימוד על ידי הילדים, מבטיח את המשך הש ת המסורת:המשך העבר  .ג

 היהודית.

  התלמידים יציעו את ההתאמה הנכונה בין הנימוקים לציטוטים.

המורה תקריא את הקומיקס העוסק ב"מלמד" הפרטי שהנחיל את  :חלק ג'

ה סודית לאבי המשפחה. התלמידים יסבירו, לאור מה שנלמד עד המסורת בצור

  בתקופה המדוברת. תפקידו של המלמד היה כה חשובעתה, מדוע 

  

מליאה, דקות) /  10( הביטויים המעשיים של חשיבות הלימוד – 2פעילות מס' 

  יחידני

אמנם ראינו שהיו נימוקים חשובים להוראת המסורת לילדים, אך סיכום ביניים: 

מי ישלם את המשכורות של  איך לבצע זאת באופן מעשי. –דיין היתה בעיה ע

  המורים?

 זו שהייתהך השוואה בין התנהלות המערכת כיום ליערתנהל דיון, במהלכו תי

יום את משכורתם? כיום, חוק חינוך חובה כלמורים מי משלם  :בקהילות בפזורה

וה לכל ילד לרכוש משחרר את ההורים מתשלום למורים ומעניק הזדמנות שו

לם את שכר הלימוד ימי שאך השכלה. את משכורות המורים משלם משרד החינוך. 

 ,מערכת אכיפת חוקים ולקיחת מיסים שבהכאשר אין מדינה  ?בקהילה שבפזורה

  מי ידאג לכך שהילד ילמד גם אם להוריו אין כסף לשלם למורה?

כלוסיה הכללית זכו שהיתה בעבר, כאשר באו תעל הבעייתיו והתלמידים יעמד

לא ידע  בהשכלה רק בני עשירים שיכלו להרשות לעצמם לשלם למורים. המון העם

אפילו קרוא וכתוב. לעומתם, האוכלוסיה היהודית לא יכלה להרשות  בדרך כלל

מעטים  את,כזו, בגלל שלושת הנימוקים שציינו קודם. אך יחד עם זשלעצמה בורות 

למספר  פשרוים. ובכן, כיצד פתרו את הבעיה ואהיו "בני העשירים" בקרב היהודי

  לזכות לפחות בהשכלה מינימלית? רב ככל האפשר של ילדים

  פתרונות. ישערו ויציעו תלמידיםה

שני המסרטטת הלכה המובאת, יעיינו בשם  ,לחוברת העבודהיפנו התלמידים 

  .1ימלאו את משימה מס'  לאחר מכןפתרונות אפשריים. 
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או את תשובותיהם, המורה תדגיש שערך הלימוד בעם לאחר שהתלמידים יקרי

ישראל היה כה חשוב, עד שאנשים שימרו אותו גם כאשר לא היו בידם אמצעים 

נאותים לעשות זאת. למשל בימים שבהם היה מחסור בלחם או שהיו מלחמות 

  .3, המורה תקריא את נספח מס' כדוגמה'. ווכד

  

  מליאה, יחידנידקות) /  15(ום בין אז להי :סרט מתגלגל – 3פעילות מס' 

של  בעבר לזולערוך השוואה בין מערכת הלימוד לתלמידים המורה תציע  :חלק א'

), תוך 2 'נספח מסהיום. המורה תספר סיפור המייצג את מערכת החינוך של היום (

). האיורים מייצגים את 2כדי הסיפור היא תראה איורים בזה אחר זה (אביזר מס' 

  .)2נספח מס'  'של פעם. הסיפור והתמונות משולבים זה בזה (רמערכת החינוך 

  צורות הלימוד שהיו נפוצות: הסיפור יתמקד בשלוש

  מלמד אישי, שהיה נשכר על ידי  ההורים ומלמד את כל ילדי הבית לפי תור.  .א

שהיה מלמד (על פי רוב בביתו) קבוצת תלמידים בערך באותה  מלמד קבוצתי,  .ב

 ).ֶיַדעשכבת גיל (או 

שכבתי, שהיה מתקיים בדרך כלל בבית הכנסת או במבנה מיוחד לכך: -ימוד רבל  .ג

"תלמוד תורה", "חיידר" (בארצות המערב) "כותאב" (בארצות המזרח). על פי 

צורת הלימוד הזו היה מורה אחד מלמד קבוצות גיל שונות בסבב. כאשר קבוצה 

 ם.אחת היתה לומדת עם המורה, היו כל האחרים משננים את תלמוד

בחוברת העבודה, העוסקת במעלות  2התלמידים ימלאו את משימה מס'  :חלק ב'

  ובחסרונות של המערכות השונות.

  

  דקות) / מליאה, יחידני או זוגות 15( בית מדרש פתוח – 4פעילות מס' 

). מתחת לכרזה הזו המורה 3המורה תתלה על הקיר כרזה "בית מדרש" (אביזר מס' 

- ש צורות לימוד (מתוך אלו שהיו נהוגות בתלמודיוה שלתתלה כרזה נוספת המציג

  התורה):

  : המורה תסביר כיצד פועלת השיטה (ר' העשרה למורה).לימוד בחברותא  .א

המורה תסביר לשם מה נועדה השיטה ודרכים שבהן  פה (שינון):-לימוד בעל  .ב

 ניתן ליישם אותה.

גלו הילדים במקומות (בעיקר בתימן) שבהם חסרו ספרים, התר קריאה הפוכה:  .ג

. היא מעידה צורת לימוד זו נבעה מאילוץ. לקרוא את הטקסט מכל כיוון שהוא

 על הרצון העז ללמוד למרות הקשיים הממשיים.
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השונות, במסגרת "בית  המורה תציע לתלמידים להתנסות בעצמם בשיטות הלמידה

וד ללמכל תלמיד יבחר  .)7 מס' התלמידים יקבלו טקסט זהה (אביזרמדרש פתוח": 

  הצורות שנזכרו. בצורה הנראית לו מתוך שלוש

לתלמידים הזדמנות להוכיח את  תינתן ובסיומן דקות, 5יוקדשו  ללימוד

  ידיעותיהם.

  תקיים דיון הנשען על התנסות התלמידים:לאחר מכן י

  ת מן השיטות? מהן החסרונות?חמהן המעלות בכל א

  

  דקות) / יחידני 25( רהחדרת המוטיבציה ללמידה מגיל צעי – 5פעילות מס' 

כדי להחדיר את אהבת הלימוד בלב הילדים, היו עושים ביום תחילת  :חלק א'

  לימודם, יום חג. הטקס העתיק של הובלת הילד ל"חיידר" קיים גם היום. 

, ותתאר את שלבי )4המורה תתלה כרזה ובה צילום של "טקס הכנסה" (אביזר מס' 

ו לחוברת העבודה, שם ימלאו את יפנ מידיםהתל . לאחר מכן)3החגיגה (נספח מס' 

  .3משימה מס' 

חוברת בהמורה תקריא את שיר הערש שהיה מושר בקהילת סלוניקי ( :חלק ב'

  העבודה), ותסביר ששירים מסוג זה בסגנונות שונים, היו מקובלים בקהילות רבות.

  המתייחסת לשיר. ,בחוברת העבודה 4התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  

  ם: אביזרי

! על השני יהיה ִלְלֹמד ָחׁשּובכתרים. על האחד יהיה כתוב: עשיית שתי רצועות ל .1

  ?ִלְלֹמד ָחׁשּובכתוב: 

ושב בבית מורה הי ב. ;שב בבית פרטי ומלמד ילד וילדה"מלמד" היו איורים: א. .2

מורה היושב בבית הכנסת עם שני ילדים קטנטנים  ג. ;פרטי עם קבוצת נערים

 בקבוצות ולומדיםים שונים יושבים כשברקע ילדים בגילא

 "ִמְדָרׁש ֵּבית" :כרזה א' .3

 תאח התלמיד בחברותא; שתי תלמידות לומדות :שה ציוריםושל :כרזה ב'

 פה);- אינן מביטות בספר (לימוד בעל האך עיני הספר ביד ה, מחזיקתהיושב

קבוצת ילדים היושבת על הרצפה סביב ספר אחד, כשכולם מביטים בספר מכל 

  .עבריו

 צילום מוגדל של "טקס הכנסה" בימינו.  .4

 1 'נספח מסכתב צופן של  .5

 A4דפי  .6
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 )5(נספח  טקסט לימוד לתלמידים .7

  

  נספחים:

  1נספח מס' 

  ) 'ח ," (דברים כ"טֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון-ְלַמַען ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל"  .א

 ) יהושע א', ח'" (ְיָלהָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפי ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָולַ - א"  .ב

 ) משלי א', ח'" (ִּתּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמ-ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִבי ְוַאל"  .ג

 

  2נספח מס' 

אז נשארתי בבית ולא הלכתי לבית  ,קצת חולה הייתישלום, קוראים לי דודי. היום 

הוא קרץ לי בעינו ואמר: "אם כשהוא נכנס לחדר שלי, הספר. סבא בא לבקר אותי. 

פעם, היו הדברים אבל אתה לא הולך לבית הספר, אז בית הספר לא מגיע אליך! 

ובכל  ,הביתהיה ילד קטן, הוא לא היה יוצא ממתנהלים אחרת. כאשר אבא שלי 

  כרזה א']  הצגת[זאת למד בבית הספר. אתה יודע איך? 

פשוט, המורה היה מגיע אליהם הביתה. שבעה אחים היו בבית ו"מלמד" אחד היה 

הבוקר עד אחר הצהריים, הוא היה מספיק , מלמד את כולם. במשך כל השעותמ

  ללמד באופן אישי, כל ילד וילד.

היה לו בבית מעמד נכבד. אבי המשפחה היה נוהג . ההורים כיבדו את המורה מאד

  להתייעץ איתו בכל עניין חשוב." 

שארתי לבד, דברים מעניינים, הוא הלך ואני שוב נכמה לי עוד  סיפראחרי שסבא 

  משועמם.

י ברק לבקר אותי. הוא סיפר לי שהוא גילה דבר מאד של אחר הצהריים בא חבר

שלו הוא יודע עכשיו היכן הבית של המורה! ברק ממש התפלא שהבית  :מרתק

נראה רגיל לגמרי, סתם דירה בבנין מגורים, עם קצת דשא סביב הבנין וחניה גדולה 

"בקהילה  , כך הוא סיפר,ברק וצחק. "בעבר" בחזית. אבא שלי שמע את דבריו של

  ]ב'הצגת כרזה [ בגולה, היו הלימודים נערכים פעמים רבות בביתו של המורה.

א היה מתנהג יפה, הספר! כאשר תלמיד ל-זה היה בית -  חדר המגורים בבית המורה

  המורה היה פשוט שולח אותו מביתו...

מש כפי שהכירו את הבית שלהם שתלמידים רבים הכירו את בית המורה, מ לא פלא

  עצמם.
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"חי, צומח, דומם". תמיד יתה, התחלתי לשחק עם אחי הגדול בברק הלך הבאחרי ש

ל היום ראיתי שלא... למרות שהוא יותר ותר חכם ממני, אבחשבתי שהוא הרבה י

  גדול ממני, אנחנו ממש באותה רמה.

יים לפני מאתיים שנה לאחי יש לב טוב, אז הוא אמר לי: "אתה יודע שאם היינו ח

  באיזו עיירה בגולה, יכול להיות שהיינו לומדים יחד, באותה קבוצה."  

  ]ג'הצגת כרזה [ .בפליאהשאלתי  –"למרות שאני יותר קטן ממך?" 

לימודים, שהיה "כן, במקומות רבים היו כל ילדי העיירה מתכנסים יחד במקום ה

ו"כותאב" או "כניס" (או  ,או "חיידר" בארצות המערב נקרא "תלמוד תורה"

"מדרש") בארצות המזרח. שם הם היו נחלקים לא לפי קבוצת גיל, אלא לפי 

למד את קבוצת לומדי האותיות, אחר כך את קבוצת המורה היה מ קבוצות ידע.

את קבוצת לומדי המשנה, ולבסוף את קבוצת לומדי  לומדי החומש, אחר כך

בינתיים על חוזרות האחרות ו הי כשהמלמד היה מלמד קבוצה אחת,הגמרא. 

  .מה שלמדולימודם ומשננות את 

כך היה אפשר לראות לפעמים ילד גאון בן שבע לומד עם בחורים בני ארבע עשרה, 

  וילד איטי בן עשר, לומד אותיות עם בני הארבע".

ואני סיכמתי את היום: אמנם לא הלכתי לבית הספר, אך  ,אני סיימנו לשחקו אחי

  ים על "בית הספר" של פעם.למדתי דברים רב

  

  3נספח מס' 

  להלן הסגנון המוכר: ישנם סגנונות שונים לטקס ההכנסה ל"תלמוד תורה".

ש או ארבע) בטלית ומביאו כך לתלמוד תורה, אל והאב עוטף את בנו (בן השל

המלמד. גם האמא מצטרפת לחגיגה. המורה מגיש לתלמיד החדש לוח מיוחד שעליו 

בית מצופות בדבש. המורה מקריא לילד את האותיות והילד -כתובים אותיות האלף

  בינתיים מוזמן ללקק באצבעו את הדבש מן האותיות השונות.

 ,סוכריות על הילד למרבה צהלתם של חבריו הקטנים ההוריםתוך כדי כך זורקים 

 ,המזדרזים לאסוף את הסוכריות לכיסיהם. לאחר מכן נותנים לילד לאכול ביצה

  הנוכחים עוגת דבש שעליה כתובים פסוקים שונים בשבח התורה.ומחלקים לכל 

  

  העשרה למורה

ומרחצין  ,"כשאדם מכניס את בנו לתלמוד תורה כותבין לו את האותיות על לוח

שלים לו ג' בומ ,ולשין חלות של סולת בדבש ,אותו ומלבישין אותו בגדים נקיים

ר חכם וחשוב להוליכו לבית ומחזרין אח ,ומביאין לו תפוחים ומיני פירות ,ביצים

ומאכילין אותו חלות בדבש ומן  ,הספר ומכסהו תחת כנפיו ומעלהו לבית הכנסת
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ואחר כך מחפים אותם בדבש ואומרים  ,ומקרין לו את האותיות ,הביצים והפירות

  ומחזירין אותו לאמו". (מחזור ויטרי) ,לו לחוך

  

  העשרה למורה - 4נספח מס' 

כלומר מוסד בעל כיתות מודרגות ומספר ניכר של מורים, ספר במובן מודרני, - בית

הביניים. כל מורה היוה מוסד בפני -לא היה ידוע ביהדות ואף לא באסלאם בימי

עצמו, אלא שהיה נעזר באחד או באחדים מקרוביו, כשותף או כעוזר. ידוע על 

יה, על אח ואחות, על מלמדת תינוקות ושני בנ ,עזרה על ידו תמלמד- שהימלמד, שא

הספר "הבלתי -על אב ובנו ועל נערים מלמדים. אך אל נא נקל ראש כנגד בית

הוא מעורר את הצעירים  :מדורג". לימוד יחד של גילים שונים יש בו גם מעלות

להידמות לגדולים יותר ונותן הזדמנות לגדולים להדריך ולסייע את הקטנים. ויש 

לי ספק מצויה בקהילות זמן והכרח לעבודה עצמית. הדרגה מסוימת היתה ב

הגדולות יותר. המקורות מספרים, שילד ששכר לימודו שולם מכספי הציבור עבר 

מתלמוד תורה אחד למשנהו. מכאן נוכל להסיק, שהשני היה בדרגה גבוהה יותר, 

כלומר היה מכוון לילדים שכבר עבדו על חלק מסוים של "התוכנית". גם במקום 

ועסקו העוזר או העוזרים בקבוצות בעלות אמות שהיה שם רק תלמוד תורה אחד, ה

  שונות.

הכנסת (בבניין בית התפילה גופא או - חינוך לנערים ניתן בשלוש צורות שונות: בבית

בחדרים סמוכים לו), בדירה פרטית או שכורה של מלמד, או בבית ההורים, לנערים 

יישובים קטנים יחידים. עוד יש להבדיל בין יישובים קטנים לבין קהילות גדולות. 

היו צריכים לדאוג לכך שבכלל יהיה להם מורה. על כן הזמין הציבור מורה וערב לו 

ערבות שלא נתקיימה תמיד. בקהילות הגדולות היתה  –למינימום של קיום 

התחרות חופשית בין המלמדים. אלא שבית הכנסת ניתן כמקום הוראה רק למי 

יבור מורה או מורים בשביל היתומים שהציבור רחש לו אמון. נוסף לכך החזיק הצ

  והעניים, אם במשכורת קבועה, אם בתשלומים לפי מספר הלומדים.

  גרוסמן), בן ששון –(הקהילה היהודית בימי הביניים 

  

הצלחת המלמד נמדדה על פי הישגיהם של התלמידים בלימודיהם. נהוג היה 

, ממלא מקומו, גבאי הרב –כוח הציבור - ידי באי-שהתלמידים נבחנו מזמן לזמן על

  תורה, או אנשים אחרים שנתמנו לכך.- תלמוד

ים עקב הזיקה הדתית לחובת החינוך ואמצעי השידול והלחץ שנקטו בהם הארגונ

למעשה את כל בני החברה כמעט ללא יוצא מן  להנשמתה, הקיף החינוך המסורתי

היסוד הכלל. חומר הלימוד שנקלט בשלביו הראשונים של החדר היה אפוא שכבת 
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הוא כלל את התורה בתרגום ללשון . הדתית של העדה כולה-בתודעה הלאומית

פירוש רש"י על התורה.. עיקרי האמונה והדת נרכשו  –המדוברת, ובשלב השני 

איפוא אגב לימוד המקורות, אשר חומש עם פירוש רש"י הוא המובהק והמרכזי 

  שביניהם. 

הספר -סורת התפתחותו של ביתהכנסת, שנסמכה הן על מ-הספר לבית-זיקת בית

הן על הצורך בהווה להכין את התלמידים והיהודי מתחילתו בתקופה העתיקה, 

זיקה זו  –לקראת הטקס הדתי המרכזי של התפילה בציבור וקריאת התורה בשבת 

הספר תכנית לימודים מחושבת לפי אחדותו -גברה על השאיפה לקבוע לבית

ן בשאר דברים שנלמדו בחדר. אף הלכות הפנימית של חומר הלימוד, והוא הדי

מלבד  ,פסוקות נלמדות אגב שעות הכושר המזדמנות תוך הקשר עם חיי העדה

 .מצוה-ההלכות הנהוגות בחיי הילדים עצמם, כגון ברכות, הלכות תפילין לפני הבר

  לומדים הלכות כל מועד בתקופה הסמוכה לבואו.

  )217-229(יעקב כ"ץ, מסורת ומשנה, עמ' 

  החברותא שיטת

, בה זוגות לומדים קוראים ביחד הלכהו תלמודחברותא היא שיטת לימוד מקובלת ב

 המונח בפניהם, ודנים עליו.את הטקסט 

הלימוד בחברותא מתבסס על כך שלכל אחד מן הלומדים יש נקודת מבט על 

, והעימות ביניהן מוביל להפריה הדדית, לעומת לימוד עצמי או לימוד ההסוגי

פרונטלי בכיתה המתבססים על נקודת מבט יחידה (של הלומד או של המרצה). כל 

מדתו ולתקוף את מה שלדעתו שגוי בביאור של אחד מן הלומדים קרוא להגן על ע

חברו. לחילופין, גם במקרה בו אין מחלוקת בין הלומדים, ייתכן ואחד מהם שם לב 

  לנקודה שחברו לא, ובכך מתבטאת ההפריה.

   
  טקסט לימוד לתלמידים – 5נספח 

  'ָאבֹות ֶּפֶרק ב', ִמְׁשָנה ט

ָׁשָרה ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶּדֶר יְ 

טֹוָבה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב. ַרִּבי יֹוִסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן טֹוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: 

 ֶאְלָעָזרי ֶאת ִּדְבֵרי אֹוֵמר: ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאנִ  ֶאְלָעָזרָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד. ַרִּבי 

  ך, ֶׁשִּבְכָלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם.ָר ֶּבן עָ 

  'ה טנָ ְׁש ִמ י לְ ִת הָ ֵּבאּור ְק 

ְצאּו ּוְראּו ֵאיזוִֹהי ֶּדֶר ְיָׁשָרה ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ְלַתְלִמיָדיו:  – ָאַמר ָלֶהם

ּטֹובֹות ְוַהְּיָׁשרֹות, ֶׁשָּצִרי ָהָאָדם ְלִהָּדֵבק ָּבֶהן, ֶאָּלא ֶׁשַרָּבן ַרּבֹות ֵהן ַהִּמּדֹות הַ  –ָהָאָדם 

יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ָׁשַאל ֶאת ַּתְלִמיָדיו, ַמִהי ַהִּמָּדה ָהִעָּקִרית ְוַהְּיסֹוִדית, ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ְוַהֲחׁשּובֹות. ִּבְׁשֵלמּות, ְוֶׁשַעל ָיָדּה הּוא ַמִּגיַע ְלָכל ְׁשַאר 

ה ֶׁשֵּיׁש לֹו, ְוִיְׂשַמח ְּבטֹוַבת זּוָלתֹו, ֶׁשָאָדם ָּכֶזה ֶׁשִּיְסַּתֵּפק ָהָאָדם ְּבמָ  – אוֵֹמר: ַעִין טוָֹבה
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הוֹֻׁשַע אוֵֹמר: ָחֵבר טוֹב ַרִּבי יְ הּוא ָאהּוב ּוְמֻקָּבל ַעל ַהֹּכל, ְוַהֹּכל ֲאהּוִבים ּוְמֻקָּבִלים ָעָליו. 

ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ָחֵבר טֹוב ְלֵרָעיו, ְוֶזה ֵמִביא אֹותֹו ִליֵדי ַיַחס ֶׁשל ִחָּבה ַאף ִלְׁשַאר  –

ֶׁשְּיֵהא ָהָאָדם ָׁשֵכן טֹוב ְלָכל ְׁשֵכָניו, ְוַעל ְיֵדי ָּכ  – ַרִּבי יוִֹסי אוֵֹמר: ָׁשֵכן טוֹבַהְּבִרּיֹות. 

ָהָאָדם ִלְהיֹות טֹוב ְלָכל ִמי ֶׁשָּבא ִאּתֹו ְּבַמָּגע, ְוִנְמָצא אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ְוָאהּוב ִמְתַחֵּנ 

ֶׁשהּוא ׁשֹוֵקל ְּבַדְעּתֹו ְורֹוֶאה ְּבֵעיֵני  – ַרִּבי ִׁשְמעוֹן אוֵֹמר: ָהרוֶֹאה ֶאת ַהּנוָֹלדֲעֵליֶהם. 

ּוא עֹוֵמד ַלֲעׂשֹות. ְרִאָּיה זֹו מֹוַנַעת ֶאת ָהָאָדם ה ָעלּול ְלִהָּוֵלד ֵמַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשהרּוחֹו, מָ 

ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ֶׁשּתֹוְצאֹוָתיו טֹובֹות  וֹ ּתזְ ַר זָ ְמ ָּדָבר ֶׁשּתֹוְצאֹוָתיו ָרעֹות ּוַמִּזיקֹות, ּוֵמֲעׂשֹות 

ֹוָרן ַּבֵּלב; ּוִמי ֶׁשִּלּבֹו ֶׁשָּכל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְמק – אוֵֹמר: ֵלב טוֹב ֶאְלָעָזרַרִּבי ְותֹוַעְלִּתּיֹות. 

רוֶֹאה ֲאִני ֶאת ַרָּבן יֹוָחָנן ֵּבן ַזַּכאי ְלַתְלִמיָדיו:  – ָאַמר ָלֶהםטֹוב, ָּכל ִמּדֹוָתיו טֹובֹות. 

 לֶׁשַהּכֹ  – ֶׁשִּבְכָלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם, ךָר ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן עָ  ִלי ִנְרִאים – ךָר ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן עָ 

  .ְנכֹונֹות יותָ עוֹ דֵ וְ  ְיָׁשרֹות ֹוָתיוִמּד ָּכל, טֹוב ֵלב ַּבַעל ֶׁשהּוא ּוִמי, ַּבֵּלב ָּתלּוי
  
 
  

  השער: תפקידים בקהיל

  הרב, השמש ועוד חברים – 13יחידה 

  מטרות:

זיהוי חלק מן התפקידים הבולטים בקהילה היהודית המסורתית: רב, שוחט,  .1

  מקומם בקהילה;מלמד, ַשָמש. הבנת תפקידיהם ו

 הכרת "דופק החיים" בקהילה המסורתית. .2

  

  מהלך השיעור:

  דקות) 5קומיקס פתיחה ( –  1 'פעילות מס

הקהילה היהודית המסורתית הצליחה לתפקד הודות לחלוקת סמכויות ברורה, 

והודות לאנשים שנשאו בעול הציבור במסירות. כיום, תפקידים אלו קיימים 

ויהודים מכל שכבות החברה נעזרים  ,עולםבקהילות מסורתיות בארץ וב

בשירותיהם של בעלי התפקידים הללו. המורה תקריא את הקומיקס העוסק 

שקדמו לנישואין הפומביים. החשאיות  ,בנישואים החשאיים של "הגברת העלומה"

  נבעה מהשתתפותו של רב ועריכת טקס החופה בחתונה "הראשונה".

  

  דקות) 20זה הסוד שלי ( - 2 'פעילות מס

ארבעה חלונות סגורים הניתנים  ה תתלה על הלוח תמונה של בית ובו:המור

 (אביזר וחלון קטן הניתן לפתיחה "הבית של..."לפתיחה, דלת הניתנת לפתיחה, שלט 

  .)1 מס'
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המורה תפתח את הדלת. בפתח תתגלה דמות מסוימת, והמורה תשאל את 

רמזים. כל  הם יקבלוידעו, התלמידים מי היא הדמות לפי דעתם. מאחר שהם לא 

לה, המגלים משהו על האיש. ישהוא מכיל ציור או מ ןחלון שנפתח הוא רמז, מכיוו

בסוף, תפתח המורה גם את החלון הקטן (הנמצא ליד הכיתוב "הבית של..."), 

  ).1המכיל את התשובה, ותרחיב מעט אודות הדמות (נספח מס' 

, והתלמידים יגלו מיהם ארבעת בעלי על הלוח עוד שלושה בתים ייתלובאופן כזה 

  התפקידים עליהם נלמד בשיעור זה.

  

  הערה:

ארבע הדמויות (רב, שוחט, מלמד, שמש) יילמדו במתכונת זהה. מהלך הלימוד  

  מורכב משני שלבים: 

 סיפור  .א

 משימה בחוברת  .ב

  דקות לארבע הדמויות. 60 :דקות, כלומר 15להקניית מידע אודות כל דמות יוקדשו 

וגמה מפורטת להפעלה של דמות אחת, כדוגמתה תלמד המורה את שאר להלן ד

  הדמויות.

  

  דקות)  15הכרות עם הרב ( - 3 'פעילות מס

  דקות) 5סיפור ( –א. קווים לאישיותו של הרב 

קטע באמצע (כפי שמצויין י). הסיפור י2המורה תקריא סיפור על הרב (נספח מס' 

הסיפור להסתיים,  יך להשערתם עתידבגוף הסיפור) כדי לשמוע מן התלמידים א

  הסוף. עד ולאחר מכן יוקרא

  דקות) 10ב. משימת יישום והערכה בחוברת העבודה (

בחוברת). לאחר  1לבצע את המשימה הקשורה לרב (משימה מס' יפנו התלמידים 

  דוגמאות של תשובות. התלמידים ישמיעוהמשימה, ביצוע 

  

  4 'פעילות מס

  דקות) 15( 3מס'  בפעילותשלבים הכרות עם השוחט, על פי ה

  )המשימה בדפי הנספחים(

  5 'פעילות מס

  דקות) 15( 3מס'  בפעילותהכרות עם המלמד, על פי השלבים 

  בחוברת) 3, 2(משימות 

  6 'פעילות מס
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  דקות) 15( 3מס'  בפעילותהכרות עם הַשָמש, על פי השלבים 

  בחוברת) 4(משימה 

  

  ות)דק 5(משוב לבחירה  - 7 'פעילות מס

על כל אחד ויהיה  ,שני תלמידים יוזמנולאחר סיום כל המשימות וכל הסיפורים, 

שיח - השניים לנהל דועל לייצג תפקיד מסוים (מתוך התפקידים שנלמדו). מהם 

המתאים לפגישה בין שני בעלי התפקידים הללו. (כשהרב והמלמד נפגשים... השוחט 

דים שונים ובווריאציות שונות. והשמש...) ניתן לשחק זאת כמה פעמים עם תלמי

  .לפי הזמן) ,(חמש דקות לכל פגישה

  

  הכנה ואביזרים:

  )1בתים (נספח מס'  4 .1

  

  נספחים:

  1נספח מס' 

  

  (בחלון הקטן)   הרב הבית של  

  בדלת: ציור של רב יושב ולומד

  בחלונות:

  . ספר שעל כריכתו כתוב "ספר מנהגים והלכה"1

  . חותמת "כשר"2

  עמים, כועסים זה על זה. שני אנשים זו3

. מודעה תלויה שכתוב בה: "כולם מוזמנים לשמוע את הדרשה בשבת בבית 4

  הכנסת."

  מורה:למידע 

הרב הוא דמות מרכזית בקהילה היהודית. תפקידיו העיקריים: לדאוג לשלמות 

הקהילה, לדאוג שכל שאר בעלי התפקידים ימלאו את תפקידיהם כיאות (למשל: 

מעשי בני הקהילה יהיו טובים וראויים (עלי ידי דרשות וכו'), כשרות), להשגיח ש

להכריע בכל שאלה הלכתית, לפשר ולהכריע בכל מחלוקת בקהילה (דין תורה), 

  צרכי ציבור. -לדאוג לעניי הקהילה 

לאורך הדורות, התפקיד המרכזי של הרב שימר את המסורת היהודית לפרטיה וכך 

  והרדיפות.אחדות העם למרות הגלויות  הנשמר
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  (בחלון הקטן)  השוחט הבית של 

  בדלת: איש לבוש בסינר לבן

  בחלונות: 

  . תרנגול1

  . שור2

  . ספר שעל כריכתו כתוב "דיני שחיטה וטריפה" 3

  מידע למורה:

 שחיטה: על פי מסורת ישראל, הריגת בהמה, חיה או עוף טהורים לשם אכילתם,

סכין מיוחדת, בדרך שגורמת לבעל נעשית ע"י אדם מוסמך לכך, בצורה מיוחדת וב

חיים מידה קטנה ביותר של סבל. הריגה זו נקראת שחיטה, והיא מתירה את 

לאכילה. השוחט צריך להיות יהודי הבקי בהלכות שחיטה  –הבהמה, החיה או העוף 

  ואומן במלאכת השחיטה. 

אסורים מאכלים שונים לאכילה. החיות הכשרות  ,במסורת היהודית כשרות:

המידה הקטנה ביותר של  ןות לאכילה רק לאחר שחיטה כשרה בה נגרם להמותר

  סבל.

  

  (בחלון הקטן)  המלמדהבית של  

  בדלת: ציור של איש מחייך, מחזיק סוכריה

  בחלונות: 

  ב-. ספר פתוח ובו אותיות א1

  . לוח וגירים2

  . מבנה "תלמוד תורה"3

  כסא אחד גבוה -. מעגל של כסאות נמוכים, ובמרכז 4

  דע למורה:מי

"אם אין גדיים, אין תיישים". יש ללמד ולחנך ללכת בדרך הטובה כבר מגיל קטן. 

בעבר הממונים על ההוראה נקראו "מלמדים" (מקביל למורות/ים של היום). מלמד 

לבנים ומלמדת לבנות. בקהילות העבר, ה"מלמד" היה לומד עם ילדים באופן פרטי 

עיתים ב"תלמוד תורה", שהוא בית מיוחד או בקבוצות קטנות, לעיתים בביתו ול

היה קשה  ,שהוקצה עבור הלימודים עם ה"מלמד". בעבר, בטרם הומצא הדפוס

  להשיג ספרים בכתב יד ולכן לעיתים נאלצו כל התלמידים ללמוד מספר אחד.

פעמים רבות היה "מלמד" אחד מלמד קבוצות שונות ברמות שונות לסירוגין: 

  גמרא.  ב, חומש, משנה,-אותיות א

  בחלק מעדות המזרח הוא כונה ה"מורי".
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  (בחלון הקטן)  השמשהבית של  

  בדלת: ציור של איש בבגדים פשוטים

  בחלונות: 

  . מטאטא1

  . פנים בית הכנסת2

  . צרור מפתחות3

  . תנור עצים4

  מידע למורה:

לשמש ישנו תפקיד צנוע, אך בעל חשיבות רבה. השמש אחראי לתחזוקה השוטפת 

כנסת, לסידור הספרים, הנקיון, חימום בחורף, פתיחה וסגירה של בית של בית ה

  הכנסת וכו'.

תפקידו מלווה בדרך כלל ברגש רב ובאהבה לבית הכנסת. השמש רואה זכות לעצמו 

  לעסוק בתפקיד זה ועל כך זוכה לכבוד מצד בני הקהילה.

  

  סיפורים – 2נספח מס' 

  

  : סיפור על הרב

גיע אל הרב יהודי אחד ובפיו שאלה הלכתית קשה: בערב פסח, בעיירה קטנה, ה

  כבוד הרב, האם מותר לשתות בליל הסדר "ארבע כוסות" של חלב במקום של יין?

אמנם הרב היה רגיל לכך שבערב פסח באים ושואלים אותו שאלות הלכתיות רבות 

על דברים שמותר או אסור לאכול ולשתות בפסח, אך בפעם הזאת קימט הרב את 

תעמק במחשבתו ואמר לאיש שלפניו: זאת שאלה הלכתית מאוד קשה. עלי מצחו, ה

  לפתוח ספרים ולבדוק. אנא, חזור אלי בעוד שעה ואתן לך תשובה.

  הלך האיש לביתו, והרב מיהר וביקש לדבר עם אשתו הרבנית.

: מה לדעתכם תהיה תשובת הרב? מדוע רוצה הרב לדבר עם הרבנית עצירה

  כאן שאלה סבוכה? בדחיפות? האם באמת היתה

: כאשר הרב החכם שמע את השאלה, הוא מיד התחיל לחשוב: למה היהודי המשך

הזה רוצה לשתות חלב במקום יין? כנראה שאין לו כסף לקנות יין לחג והוא 

ת ושאר מצרכי צוֹ מתבייש לפנות ולבקש. אם אין לו כסף ליין, בודאי חסרים לו גם מַ 

תו ופנה לדבר עם הרבנית. הוא הסביר לה את החג... לכן הוא שלח את האיש לבי

המצב והיא שיתפה פעולה ברצון. הרבנית הטובה מיהרה והכינה צרור גדול ובו 

מחצית מכל מצרכי החג שהיו מוכנים בבית הרב לכבוד הפסח. את הצרור הגדול 
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היא ביקשה מאחד הנערים שישא במהירות לעבר ביתו של האיש שבא והתייעץ עם 

היא הזהירה את הנער, "רק הנח את הצרור  –נא תאמר להם דבר"  הרב. "אך אל

  ומהר לך משם... שלא ידעו מי שלח אותך..."

  : מה קרה להשערתכם כעבור שעה?עצירה

: כעבור שעה הגיע היהודי בפנים צוהלות אל הרב והודיע: כבר קיבלתי המשך

  של יין! תשובה לשאלתי, הכל בסדר. בעזרת ה' בליל הסדר אשתה ארבע כוסות

: תפקידו של הרב הוא לענות לשאלות הלכתיות, אך גם לחוש את מצבם של לסיכום

  בני קהילתו. רבנים רבים מתייחסים לבני קהילתם כמו אל ילדיהם שלהם.

  

  סיפור על השוחט:

הרב משה הגיע לעיירה הנידחת "שפרטון" שבאוסטרליה, כמעט במקרה. היה זה 

מפני שחשש מגיוס לצבא הטורקי שגייס אז לפני כמאה שנה. הוא ברח מהארץ 

  הרבה יהודים למלחמותיו.

כאשר הוא הגיע לעיירה האוסטרלית הרחוקה, הוא גילה שכבר יש בה כמה 

משפחות יהודיות. משפחות אלו ידעו אך מעט על המסורת היהודית, ובודאי שאף 

לא אחד מהיהודים המקומיים לא ידע למלא את התפקידים הקהילתיים השונים. 

  היה להם בית כנסת, לא רב ולא חזן.

זמן קצר לאחר שהתארגן הרב משה בביתו החדש, הוא פנה להקים בעשר אצבעותיו 

בית כנסת לקהילה הקטנה. הוא השיג ספר תורה עבור בית הכנסת, סידורים, 

  טליתות וכל מה שצריך...

הצליחו  ופתאום הוא שם לב לדבר שהיה מבחינתו מצער מאד. יהודי העיירה, שלא

להשיג בשר כשר, ולא ידעו את הלכות השחיטה, היו אוכלים  בשר ללא שחיטה, 

בשר של עופות וחיות שתושבי העיירה האחרים, הלא יהודים, הרגו והמיתו בדרכים 

  שונות.

הרב משה התלבט מאוד: הוא ידע את הלכות השחיטה וידע את המלאכה לפי כל 

אהב לעשות זאת. מלאכת השחיטה היתה כללי המסורת היהודית. אבל... הוא לא 

מאד לא חביבה עליו. לכן, הוא עצמו ומשפחתו, פשוט הסתדרו בלי בשר. הם 

  התרגלו לארוחות שיש בהן רק ירקות, ביצים וכדומה. 

האם עתה הוא יתחיל לשחוט רק עבור היהודים האחרים שלהם בעצמם לא כל כך 

  אכפת איזה בשר הם אוכלים?

  כם יעשה הרב משה? כיצד עליו לנהוג?מה להשערת – עצירה

הרב משה נטל את התפקיד על עצמו. למרות שהדבר ממש לא התחשק לו,  – המשך

הוא החל להיות השוחט הקבוע של העיירה ולספק בשר כשר לכל חברי הקהילה. 
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לימים, באו אליו ילדיהם ונכדיהם של אותם בני עיירה והודו לו מאד על שבזכותו 

  במשך כל שנות ילדותם. הם אכלו בשר כשר

  

  סיפור על המלמד:

שרה של חד באותו יום. סוף סוף קיבל מציון היה שמח ומאושר במיו- הרב בן

"מורי" (=מלמד) בכפר קטן, הסמוך לכפר שבו הוא עצמו גר. סוף סוף הוא יוכל 

  תכר בכל יום כמה פרוטות ובני ביתו לא ירעבו ללחם.להׂש

חכם. הוא ניגש לעבודתו החדשה במלוא -תלמידציון היה איש טוב וישר וגם -בן

הרצינות, ללמד את שני הנערים האחים שהופקדו בידיו אותיות, תפילה, חומש 

  ומשנה...

אך הדברים לא התנהלו בדיוק כפי שהוא קיוה. לצערו, שני הנערים התקשו 

בלימודיהם. בעמל רב הצליח ללמד אותם כמה אותיות ומעט תפילות, וכמעט בכל 

  יו שוכחים את מה שלמדו בימים הקודמים...יום ה

ציון מוטרד מאד ממצב תלמידיו. כל כך קיוה להעלותם מעלה מעלה, - היה בן

  מהם... תלעשותם חכמים צעירים ונבונים היודעים לפתוח ספרים לבדם וליהנו

ציון אל השדה ופנה בתפילה אל הבורא: אנא ברחמיך, חוס נא על - יום אחד, יצא בן

  י... ח נא את היכלי החוכמה בפני תלמידַ בניך... פת

  הוא בכה ובכה בלב נשבר, עד שהרגיש שנתקבלה תפילתו.

  : מה לדעתכם יקרה עכשיו?עצירה

כאילו נס אירע להם, לשני הנערים המתקשים. במהירות  : מאותו יום,המשך

ובקלות הם קלטו את לימודיהם. הדברים היו חביבים ומאירים אצלם והם 

  מו עוד ועוד.התקדמו והתקד

ורק ביום שבו הם פנו ללמוד בישיבה שבעיר ונפרדו מן ה"מורי" האהוב, שמעו ממנו 

  לראשונה על תפילה אחת שהתפלל בשדה, מלב אוהב, שהביאה לשינוי המבורך.

  : מלמדים רבים היו אות ומופת להתמסרות כנה לתלמידים.סיכום

  

  סיפור על הַשָמש

ורי מעט. אף אחד לא ידע בדיוק מהיכן הוא השמש החדש של בית הכנסת היה מסת

הגיע ומה היו מעשיו קודם לכן. הוא היה אדם מבוגר שהגיע לעיירה בדיוק בתקופה 

י בית הכנסת שבה נפטר השמש הזקן הקודם. הוא הציע את עצמו למשרה, וגבאֵ 

  (האחראיים) הסכימו לקבלו.
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לבוש בגדים פשוטים  קראו לו ישעיהו. הוא היה נעים הליכות וצנוע. איש פשוט,

וכנראה מתפרנס בדוחק. הוא גר לבדו בבית קטן שכל מה שהיה בתוכו היה פשוט 

  בתכלית.

ישעיהו הצטיין באהבה מיוחדת לבית הכנסת. בית הכנסת מעולם לא נראה טוב כל 

הכל היה נקי, מצוחצח ומסודר. עבודה קשה היתה לו לישעיהו. לשפשף ולמרק,  :כך

א לא התלונן. להיפך, על פניו ניכרה כל הזמן שמחה לסחוב ולסדר, אך הו

  והתרוממות רוח מיוחדת.

  .אודות עברו של ישעיהו אבל יום אחד, ממש במקרה, נתגלה פתאום הסוד

  : מה לדעתכם עתיד להתגלות אודות עברו של ישעיהו?עצירה

: סוחר עשיר אחד מן העיר הגדולה עבר דרך העיירה. הוא היה צריך להגיע המשך

  יר גדולה אחרת לצורך מסחרו.לע

"מה? אתה פה?!", והוא  –ופתאום, בבית הכנסת, הסוחר האורח הקים קול זעקה 

  מיהר להתנפל על ישעיהו בנשיקות ובחיבוקים.

מיהר הסוחר לספר לכולם בהתרגשות, "הוא  –"האם אתם יודעים מיהו ישעיהו?" 

יום אחד הוא פשוט נעלם. סוחר עשיר מאוד, וגם תלמיד חכם היודע היטב ללמוד... 

היה זה לאחר שאשתו נפטרה, ומאחר שלא היו לו ילדים, הוא נשאר בודד... והנה, 

איזו הפתעה, הוא כאן! אבל הוא 'ַשָמש'? אני פשוט נדהם! זה הדבר האחרון שהייתי 

  חולם עליו! בעירנו, הוא היה אחד האנשים הכי מכובדים בעיר!"

נתפס בקלקלתו. אך למחרת בבוקר, נעלמו עקבותיו עמד ישעיהו לידו מבויש, כאילו 

של ישעיהו. אף אחד לא ידע להיכן הוא פנה. הוא רק השאיר מעטפה עבור הרב ובה 

סכום כסף עצום. פתק היה מצורף אל הכסף: "סכום זה מיועד עבור תיקונים 

  נחוצים שונים בבית הכנסת. בברכה, ישעיהו".

  ודת השמשות? להיכן להשערתכם הלך?: מדוע הוא נעלם? מדוע בחר בעבדיון
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  צופים בסופר מאזינים לחזן – 14יחידה 

  

  מטרות:

זיהוי חלק מן התפקידים הקהילתיים המסורתיים: מוהל, סופר סת"ם, גבאי  .1

  הצדקה, חזן;

עמידה על תפקידם ומשמעותם של בעלי התפקידים בקהילה היהודית  .2

 המסורתית.

  

  מהלך השיעור:

  דקות) 5יקס פתיחה (קומ –  1 'פעילות מס

עניים שהיו סועדים על שולחנה של  80בו מסופר על , המורה תקריא את הקומיקס

הגבירה. כך היא היתה "גבאית צדקה" דומיננטית ביותר, ומילאה תפקיד קהילתי 

  חשוב.

הקהילה היהודית המסורתית : הקודם שיעורהמורה תזכיר את המסר שעלה מן ה

סמכויות ברורה, והודות לאנשים שנשאו בעול  הצליחה לתפקד הודות לחלוקת

הציבור במסירות. ישנן קהילות יהודיות גם בארצות שונות ורחוקות ברחבי העולם 

שההימצאות שלהן בתוך מרחב אנושי שונה, מאתגרת מאד את היכולת שלהן 

פז ישנה קהילה קטנה - , בעיר להבבוליביה ה,להישאר בזהותן היהודית. לדוגמ

רות חברים בלבד. היהודים החברים בקהילה שומרים על ייחודם המונה כמה עש

כיהודים על ידי מפגשים, תפילות בבית הכנסת ושיעורים משותפים. הם נזקקים 

לשרותיו של שוחט כיוון ששאר אנשי עירם אינם מקפידים על אכילת בשר כשר ולא 

תקבצים קהילה ישנו בית כנסת מרכזי אליו מלניתן למצוא בשר כזה בחנויות. 

שמש שמתחזק את בית הכנסת. וכמו כן,  , ולכן יש לקהילההחברים בשבתות וחגים

  כאשר נערכת חתונה הם נזקקים לשירותיו של רב שיערוך את טקס החתונה.

  לארבעה בעלי תפקידים נוספים בקהילה המסורתית. ניחשףביחידה זו ויוסבר: 

  

  יחידנימליאה, / דקות)  50(זה הסוד שלי  - 2 'פעילות מס

בהם חפצים של בעל שזיהוי הדמויות לפי ארבעה תיקים  במהלך השיעור יערך

התיק. המורה תספר שהיה אירוע גדול בבית הכנסת ולאחר מכן הסתבר שנשכחו 

ניגש לרב לשאול  ,האחראי על הסדר ,שמש בית הכנסתבבית הכנסת ארבעה תיקים. 

יקים ולנסות לאתר את הת אותו מה לעשות בתיקים, והרב הורה לו לפתוח את

  מסמכים מזהים.לפי הבעלים לפי החפצים שיש שם, או 
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תיקים, בכל תיק חפצים אישיים וגם פתקים  ארבעההמורה תציג לתלמידים 

מיהי הדמות נושאת מקופלים. המורה תפתח את התיק והתלמידים ינסו לגלות 

בכך יגשו לפתוח את הפתקים הנמצאים בתיק ותלמידים התפקיד בקהילה. ה

  יתקרבו יותר לחשיפת הדמות.

כאשר יזהו התלמידים את הדמות, תרחיב המורה מעט אודות הדמות על ידי 

  ).1סיפורים ופעילויות כמו שיפורט בהמשך (נספח מס' 

  מוהל, סופר סת"ם, גבאי צדקה, וחזן. : הדמויות הן ארבע

  

  

  )דקות 15(סופר הסת"ם  :'חלק א

  ופר הסת"ם ואת הפתקים שבו.. התלמידים יפתחו את תיקו של ס1

קווים כלליים לדמותו של סופר המורה  סרטטת ,בעזרת הידע של התלמידים

  הסת"ם. 

  מורה:מידע ל

גילות) הוא אדם מזוזה ומפילין , תפר תורה, סראשי תיבות  -סופר הסת"ם (סת"ם 

הכותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות (ומגילות אסתר). הוא כותב בכתב מיוחד, כתב 

ת"ם. הוא כותב בדיו על קלף, באמצעות נוצה. עליו לדעת היטב את ההלכות ס

  הרבות הקשורות למקצועו, וכן להיות אומן במלאכתו.

  

 - 1. התלמידים ימלאו בחוברת את המשימות הקשורות למקצוע הסת"ם (משימות 2

3.(  

 ניצול השואה ,תספר את סיפורו של ראובןהמורה ו ,התשובות ייערך סיכום שלג. 

  .סיפורים) ,1 'נספח מס(

  

  דקות) 15( החזן :'בחלק 

התלמידים יפתחו את תיקו של החזן, ובעזרת המורה יסכמו את הידוע להם על  .1

  .תפקידו של החזן

  :מורהלמידע 

להוביל את התפילה, לקרוא בקול  :החזן הוא מי שנבחר להיות "שליח הציבור"

  יד בתפילת הקהל.קטעים מסוימים בשם כולם וכן לשמור על קצב אח

 לשלתפקיד זה נבחר מי שקולו ערב, והוא מכיר את המנגינות המקובלות (ה"נוסח") 

קהילה שמינתה אותו. קהילות גדולות ואמידות מחזיקות חזנים קבועים העדה, ה
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הקהילה שקולם  תוךוידועי שם בשכר גבוה. קהילות קטנות מסתפקות באנשים מ

  ערב.

כמו זו שבתיק. חלקם אף נעזרים  ,ים מצנפתחובש חלק מן החזנים הידועים

  במקהלות.

  .)1 'נספח מס. המורה תספר את סיפורו של נפתלי בן החזן (2

  ).4. התלמידים יפתרו בחוברת את תפזורת החזנות (משימה 3

  

  דקות) 15( המוהל וגבאי הצדקה :'חלק ג

מורה (ה ?לו אירועים (שמחות) עובר האדם במהלך חייויא :תלמידים. שאלה ל1

  ')ווכד בת מצווה, חתונה, חנוכת בית,- : ברית, יום הולדת, ברתכתוב על הלוח

ל המוהל ושל גבאי הצדקה. ש :. התלמידים יפתחו את שני התיקים הנותרים2

  רטט קווים לתפקידי הדמויות.המורה תס

  מורה: למידע  -  המוהל

הביא לקלות ושא המילה שלעיתים נ רה ובזהירות, משום שמהמשובים עלהלנסח בקציש הערה: (

בטקס זה מעניקים ההורים מתקיים טקס ברית מילה.  ביום השמיני ללידת בן ).ראש

מצוות ברית המילה מקובלת על כל  והמוהל מקיים את מצוות הברית. שם לילד

  שכבות העם, כאחת המצוות היסודיות של עם ישראל.

  מורה:למידע  -  גבאי הצדקה

כסף או מזון, הניתנת לעני או למוסד של חסד, תורה, צדקה היא תמיכה על ידי מתן 

חינוך וכדומה. הדאגה לרווחתו של הפרט היא אחת התכונות המסמלות 

והמאפיינות את עם ישראל, ולכן קיימת פעילות הצדקה המאפשרת את מתן העזרה 

  הנדרשת.

י צדקה (גברים או נשים) הם הלוקחים על עצמם בהתנדבות את האחריות גבאֵ 

את אמצעי התמיכה ולחלקם בין הנזקקים. הם גם אלו המפעילים בתי  לאסוף

  תמחוי להאכלת עניים רעבים.

  "מתן בסתר".ה גבוהה במיוחד בחלוקת צדקה היא דרג

  

 -  איזו דמות קשורה לאחד האירועים שציינו (המוהל התלמידים יתבקשו לזהות

 יכול להיות ביןאיזה קשר  ,להעלות רעיונותיתבקשו לברית המילה). התלמידים 

  אירועים משמחים אלו לגבאי הצדקה.

ישנם אנשים בקהילה שמסיבות כלכליות אינם יכולים לערוך אירועים כאלו, ויותר 

מזה, לעיתים אפילו אין להם מספיק מזון לבני משפחתם. בשל כך נוצר בקהילה 
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 שתפקידם לברר מיהו הנזקק לעזרה ביום יום ובאירועים ,י צדקה""גבאֵ צורך ב

  אוספים מחברי הקהילה כסף לעזרת הנזקקים. . הגבאיםמיוחדים

במתן צדקה בסתר, תספר המורה את סיפורם של גבאי  לזוג שעסק ה. כדוגמ3

   .)1 'נספח מסהצדקה רבי עוקבא ואשתו (

  המתייחסת לצדקה וחסד. ,בחוברת 5ימלאו את משימה  . התלמידים4

  

  מליאה, יחידנידקות) /  15(סל הכשרונות  – 3 'פעילות מס

  המורה תציג בפני התלמידים את הדילמה הבאה:

את  שימלאויפשו אנשים חו ,בקהילה אחת קטנה רצו לקיים חיי קהילה תוססים

לצערם, לא היו בנמצא   רב, חזן, גבאי, מוהל, וכן הלאה.התפקידים השונים: 

ל על התלמידים להביע את דעתם: עמספיק אנשים ראויים למלא את התפקידים. 

  ?תן לוותר על אף תפקידלא ניאולי  ?איזה בעל תפקיד ניתן לוותר

ומו של תפקיד זה או אחר, יהיו בהם יסבירו התלמידים את הצדקת קישהנימוקים 

  הבנתם או אי הבנתם של מהות התפקיד בקהילה. צביע עלשי המדד

רצוי להביא אדם שלהגיע למסקנה שכל בעלי התפקידים חשובים ו ניתן כמובן

  שוב אחר למלא תפקיד בקהילה.מיי

את  בחוברת העבודהלבחור מתוך "סל הכשרונות" יתבקשו לאחר מכן התלמידים 

  הכשרונות הנדרשים עבור כל תפקיד מתוך שתי היחידות שנלמדו.

  .המתאימה הדמות אלהכישורים והכשרונות בין  ימתחו קוהתלמידים 

  

  דקות) / זוגות 15( 4 'פעילות מס

 שעל כל אחד מהם יהיהשני תלמידים  יוזמנוהדמויות, עם ת וכרהלאחר סיום ה

שיח -לייצג תפקיד מסוים (מתוך התפקידים שנלמדו). השניים יצטרכו לנהל דו

המתאים לפגישה בין שני בעלי התפקידים הללו. (כשהמוהל וגבאי הצדקה נפגשים... 

ים שונים כשהחזן פוגש את סופר הסת"ם...) ניתן לשחק זאת כמה פעמים עם תלמיד

  ).לפי הזמן ,לכל מפגש דקות 5ובווריאציות שונות. (

                  

  

  הכנה ואביזרים:

והפתקים ותכניס לכל תיק את האיורים תיקים (המורה תביא תיקים  4 .2

 ).המתאימים לאחת הדמויות

. החפצים המתוארים יובאו כאיורים, איורים ופתקים מתאימים לכל תפקיד .3

  .)1 'נספח מס(על פי  חפצים ממשיים על פי ראות עיניההמורה יכולה להביא 
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  נספחים:

  1נספח מס' 

  

  מזוודה שחורה ובה: -   סופר הסת"ם התיק של

  . קלפים לכתיבה1

  . תפילין2

  . מזוזה3

  . נוצה וקסת דיו4

  :המורה תצרף שני פתקים

  מ"ס 12 ְּבֹגֶדל ֲחָדׁשֹות 2 ַהָּבא ָׁשבּועַ  ַעד ְלַסֵּים. 1

 ַהִאם .ְּבֵננּו ֶׁשל ַהִּמְצָוה ְלַבר ְּתִפִּלין ִמְּמ ְלַהְזִמין רֹוִצים ּוִמְׁשַּפְחִּתי ֲאִני? ַמעִנְׁש  ָמה. 2

  .רֹון ְויֹוִסי יתַחּגִ , ֶקֶׁשר ִעָּמנּו צֹור ָאָּנא? ֲעבּוֵרנּו ֹזאת ְלָהִכין ּתּוַכל

  

 ילקוט ובו: -   התיק של החזן

  . סידור תפילה גדול 1

  . תווים2

   ת חזניםמצנפ. 3

  המורה תצרף שני פתקים:

 צֹור ָאָּנא, ֵּכן ִאם? ַהָּקרֹוב ִּכּפּור ְּביֹום ַהְּתִפּלֹות ֶאת ֲעבּוֵרנּו ַלֲעֹר ּתּוַכל ַהִאם .1

  .'הצָ ילּוִר ּבְ  ִמְּקִהַּלת טֹוב יֹום ָהַרב ִעם ֶקֶׁשר

  !ַהָּׁשָנה ֹראׁש ֵניִנּגּו ַקֶּלֶטת ֶאת ַהַּקָּלטֹות תּיַ ִר פְ ִס לְ  ְלַהֲחִזיר ִלְׁשֹּכחַ  א .2

  

  :הוב ,מזוודה כסופה מבחוץ - התיק של המוהל  

  . כרית לבנה1

  . גביע 2

  . בקבוק יין3

  . טלית3

  :המורה תצרף שני פתקים

 ָׁשָעה ַההֹוִרים ִעם ְלָתֵאם ִלְׁשֹּכחַ  א. ַהֶּמְרָּכִזי ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ג' ְּביֹום ֵיָעֵר ָהֵארּועַ  .1

  !נֹוָחה

 ,ֶקֶׁשר ִעָּמנּו צֹור ָאָּנא. ָיִמים ְׁשמֹוָנה ְּבעֹוד יתֶ רּוׁשֵ לְ  ְזקּוִקים ָאנּו, טֹוב ַמָּזל נּולָ  ַמִּגיעַ  .2

 .ֲאזּוַלאי ְוַגל ָּדִלית
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.  

  

  סל קניות ובו: -   התיק של גבאי/ת הצדקה

  . סל מוצרי מזון1

  . קופת צדקה2

  . שקיק ובו מטבעות3

  !חַ ָׂשמֵ  ַחג. מעטפה  סגורה ועליה כתוב: 4

  :המורה תצרף שני פתקים

  .31 ַהַּנְרִקיס ֵמְרחֹוב לּוּבְ  ִמְׁשַּפַחת ֶׁשל ּהַמָּצבָ  לוֹ  ָידּועַ  ִאם ָהַרב ֶאת ִלְׁשֹאל ִלְׁשֹּכחַ  א. 1

 ִמן ְּתֹבְרכּו, ַהֶּפַסח ַחג ִלְפֵני ּוְבָממֹון ְּבָמזֹון ָהַרָּבה ָהֶעְזָרה ַעל ָלֶכם ְלהֹודֹות ָרִצינּו. 2

  .ִּבילּו ִמְׁשַּפַחת! םַהָּׁשַמיִ 

  

  סיפורים – 2נספח מס' 

  סיפור על סופר הסת"ם

אביב. שנים רבות לא ידע ראובן - ראובן היה איש פשוט ורגיל. הוא התגורר בתל

כמעט שום דבר על שורשי משפחתו. הוריו היו ניצולי שואה ולא אהבו לדבר ולספר 

לא ידע הרבה על הדורות כשעל מה שהיה לפני המלחמה הנוראה. כך גדל ראובן, 

  הקודמים במשפחה. הוא רק ידע שכולם היו אנשים טובים מאד...

אמר: קרא לבנו, הגיש לו שקית קטיפה וכאשר אביו של ראובן הגיע לזקנה, הוא 

"התפילין האלו שלי, עוברות עתה להיות שלך. הן עוברות במשפחתנו כבר כמה 

, ויש להן חשיבות רבה. אנא שמור דורות. אני הצלתי אותן מן המלחמה בנס גלוי

  עליהן היטב ותן אותן בבוא היום לסופר סת"ם מומחה, שיבדוק את כשרותן".

מיד לאחר פטירת האב, מיהר ראובן למלא את בקשתו. הוא נתן את התפילין 

הישנות לסופר סת"ם מומחה על מנת שיבדקן. כעבור כמה ימים הגיע כדי לקחתן 

  תעה.חזרה, אך כאן ציפתה לו הפ

  מן הסופר?ראובן  ישמע מה לדעתכם – עצירה

הסופר התחיל לחקור את ראובן בפרטי פרטים, על כל הידוע לו על  – המשך

  התפילין.

לאחר מכן, הראה לו את פרשיות התפילין ואמר לו: "כבר זמן רב מאד לא נתקלתי 

וחד! בפרשיות תפילין כל כך מהודרות. בלי ספק, כתב אותן סופר סת"ם מומחה במי

סופר נדיר ממש. ראה איזה כתב יפה ומאיר, והכל על פי כל כללי ההלכה 

  המדויקים! אם תסכים למכור לי את התפילין, אשלם לך עבורן הון רב!"
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ראובן כמובן לא הסכים למכור אותן. הוא הודה לסופר הסת"ם, לקח את התפילין 

דעים האם אתם יווהחל לחקור ולדרוש אחר שורשי משפחתו והקשר לתפילין אלו. 

הסת"ם של תפילין אלו,  היה בעצמו סופר מה הוא גילה בסוף? שסבא של סבא שלו

בין כל הצדיקים של אותו דור. היה סופר הסת"ם המבוקש ביותר  ושהסבא הזה

בכל  אדם טובכולם ידעו שיש לו כתב יפה ומיוחד, אבל חוץ מזה, הוא היה גם 

   מעשיו.

  והחל להניח את התפילין המיוחדות מדי יום. ראובן התרגש מן המידע שגילה,

  

  סיפור על החזן:

מדי פעם היה הולך החזן המפורסם יששכר לאחר סעודת השבת לביתו של הצדיק 

הקשיש המתגורר בשכנותו. שם היה מצטרף עם אורחים נוספים לסעודתו של 

 הצדיק. בשלב מסוים היה פותח יששכר בשיר ובזמר וכולם היו משתתקים. בהנאה

  רבה היו כולם, וגם הצדיק, מאזינים לשירתו הערבה.

שבת אחת הביא איתו יששכר גם את בנו הצעיר, נפתלי. "ילד פלא" היה זה, בעל 

קול זמיר. אביו ושאר אנשי הקהילה איחלו לעצמם כי לכשיגדל הוא יהיה החזן 

הבא של הקהילה. הפעם, שר הבן באוזני הצדיק את המנגינה היפה והשקטה 

ם: "הבן יקיר לי... ילד שעשועים". שירתו המקסימה של הילד ריגשה את למילי

כולם. רק עיני הצדיק היו עצובות מעט. הוא חיבק את הנער וביקשו לשיר שוב ושוב, 

ואז אמר לו: "אבקש ממך רק דבר אחד: בכל פעם שיתחשק לך לשיר את השיר 

  ע אותך".היפה הזה, תשיר אותו, בלי לחשוב איפה אתה נמצא ומי שומ

שנים רבות חלפו מאז. נפתלי גדל, קולו הנפלא והמיוחד הביא אותו להיות זמר 

אופרה ידוע שם. יששכר האב הצטער כי הבן עזב את דרכו ולא נעשה חזן בבית 

במיוחד הצטערה המשפחה על כי נפתלי התרחק גם מסביבתו היהודית  הכנסת.

  היה גדול. ובמשך הזמן אף נמנע מלבקר את בני משפחתו. הצער

והנה, יום אחד תוכננה לנפתלי הופעה גדולה באולם ענק במיוחד. הוא עלה על 

הבמה, סקר בעיניו את המון הקהל היושב ומוחא לו כפיים, ופתאום תקף אותו מצב 

רוח מוזר. פתאום הוא הרגיש שכבר נמאס לו לשיר סתם שירים שלא מרגשים אותו, 

הרגיש שהנשמה שלו מתגעגעת למשהו  לכבוד קהל שלא באמת מכיר אותו. הוא

  אחר...

  : מה להשערתכם יקרה עכשיו?עצירה

: לפתע צף ועלה בזכרונו השיר "הבן יקיר לי", המרגש והנעים כל כך. חשק עז המשך

תקף אותו לשיר עכשיו ומיד דוקא את השיר הזה. גם מילותיו של הצדיק הדהדו 

  באוזניו...
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  מה אמר הצדיק?... להיזכר: עצירה:

את עצמו... הוא התחיל  התזמורת, הפתיע את הקהל וגםנפתלי הפתיע את  המשך:

  לשיר, בקולו המיוחד והמרטיט... את השיר "הבן יקיר לי... ילד שעשועים".

  הקהל האזין בדממה דרוכה, ולבסוף פרץ בתשואות סוערות שכמותן טרם נשמעו.

וכה, והוא שב ואחז עבור נפתלי, היה זה יום של ִמְפֶנה. לא חלפה תקופה אר

  .בתפקידו של אביו, והיה לחזן של הקהילה היהודית

  

  סיפור על גבאי הצדקה

התרחש בארץ ישראל לפני למעלה מאלף  א ואשתוהסיפור שנשמע כעת על רבי עוקב

ואשתו היו מפורסמים מאד בטוב ליבם, וכולם ידעו שהם עושים  אשנים. רבי עוקב

מעשי חסד  לקים להם כספי צדקה. אך היו גםמעשי חסד רבים, מארחים עניים ומח

  ואשתו היו עושים בסתר, מבלי שאף אחד ידע או ירגיש. נוספים שאותם רבי עוקבא

ואשתו כהרגלם אל ביתו של אחד השכנים שהיה  לילה אחד שקט, יצאו רבי עוקבא

בכספי צדקה. הם הכינו עבורו סל מזון גדול וגם חבילת שטרות  רעזימתבייש לה

שקט בשקט, הם ניגשו לביתו, הניחו חרישית את הסל הכבד על יד הדלת כסף. ב

  וביקשו למהר וללכת משם.

אלא שאז קרה דבר לא צפוי. פתאום נשמע רחש מתוך הבית. מישהו קם והלך 

  לכיוון הדלת.

  ?הלך לכיוון הדלתמי  עצירה:

הם  היה זה בעל הבית העני, שהחליט פעם אחת ולתמיד, להצליח לראות מי המשך:

  אלו העוזרים לו בסתר. 

ואשתו כל כך נבהלו מכך שהם עלולים להתגלות ואולי חס ושלום לבייש  ארבי עוקב

  הם התחילו לברוח במהירות ולחפש מסתור.לכן בכך את העני, ו

ואשתו? ואולי בכלל, כדאי להם  אהיכן לדעתכם יכולים להסתתר רבי עוקב :עצירה

  ת דברי תודתו?להתגלות לפני העני ולקבל בסיפוק א

ואשתו מיהרו וקפצו אל תוך מקום המסתור הראשון שהזדמן  ארבי עוקב :המשך

להם. האם אתם יודעים מה הוא היה? בימים ההם, לא היה תנור אפיה בכל בית. 

במקום זאת, היה תנור ְלֵבִנים גדול בכל רחוב. בתנור זה היו תושבי כל אותו רחוב 

ואשתו קפצו אל תוך התנור הגדול  אעוקבאופים את לחמיהם וחלותיהם. רבי 

  והתחבאו בתוכו, עד שהעני חזר לביתו וסגר את הדלת.

ומה קרה להם? תקופה ארוכה אחר כך עדיין סבלו גבאי הצדקה הצדיקים מכוויות 

  ברגליהם, אותם נשאו בדומיה מתוך אהבתם למצוות הצדקה.
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  ראש השנה ויום הכיפורים – 15יחידה 

 מטרות:

 ;מקובל במסורת ישראלשת יום ראש השנה כפי הבנת מהו .1

  ;עדות השונותמסורות המנהגי החג כנגזרים ממהות היום, בזיקה ל הכרת .2

   ;מהות יום הכיפורים כפי שמקובל במסורת ישראל הבנת .3

  הפנמת ערך הסליחה, הויתור והיחסים התקינים בין אדם לחברו. .4

  

אילו מאכלים מיוחדים   משפחותיהםלמידים שיבררו אצל בני המורה תבקש מראש מהתהערה: 

  . אצלם בראש השנה מיוחדים נהוגים ומנהגים

  

 מהלך השיעור:

  דקות) 5( פתיחה – 1 'פעילות מס

את הנקודות שהועלו במהלכו על גבי הלוח המורה תקריא את הקומיקס, ותכתוב 

קול השופר  ;קול השופר מזכיר המלכת מלך ;(קול השופר מכניס פחדבנוגע לשופר 

  יע תחנונים). מב

  

 )דקות 15( השופר כסמל להמלכה – 2 'פעילות מס

  מה קרה בראש השנה? א.

ט" ותבהיר שהשם הזה "תשסה'"המורה תתייחס לשם השנה המובא בקומיקס: 

(כאן לא המקום להסביר בהרחבה מהי .  5769מבטא ערך מספרי על פי הגימטריה 

לומדים גימטריה בשיעורי חשבון. לכן התלמידים  .גימטריה ומהו ערכה המספרי של כל אות

  )אנחנו לא מתעכבים להסביר.

  המורה תסביר ששנת ה'תשס"ט תתחיל ב"ראש השנה".

מזכירה המילה "ראש"? בתום שמיעת השערותיהם של : מה שאלה לתלמידים

: "ראש" מלשון "ראשית". התלמידים יעלו השערות אודות יסוכם, התלמידים

תאריכים אלו הם  לסיכום יובהר:ראש השנה.  -חג בין ההקשר שבין ראשית ל

 ראשית ותחילת השנה. השנה העברית נקבעה לפי המסורת ונספרה החל מיום

- ֶאת ... ה'ַוִּיַּקח אדם הראשון. המורה תקריא את הפסוק "בריאתו של -הולדתו

  " (בראשית ב', ט"ו).ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה-ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן

שנים לבריאת  5769בראש השנה הקרוב ימלאו  ,לפי המסורת היהודית ,ם כךא

  האדם הראשון. 

  תפתח דיון בנושא האחריות שניתנה לאדם.יבעקבות זאת 

  המורה תקריא את דברי המדרש: 
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  אדם הראשוןבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את ה

  ְנָטלֹו והחזירו (=הראה לו) על כל אילני גן עדן,

  י כמה נאים ומשובחין הם,ימעשואמר לו: ראה 

  –וכל מה שבראתי 

  בשבילך בראתי.

  תן דעתך (=שים לב)

  שלא תקלקל ותחריב את עולמי

  אין מי שיתקן אחריך. (מדרש קהלת רבה, פרק ט') –שאם קלקלת 

  

  במה מתבטאת האחריות של האדם כלפי העולם? 

  בהם מתבטאת האחריות. שהתלמידים יעלו תחומים שונים 

ים שניתן להגדיר כמעשים שבונים את העולם, ומהם מעשים אשר מהם המעש

  מחריבים את העולם? -פועלים באופן הפוך 

שבראש השנה עורך האדם חשבון נפש, האם וכיצד הוא מבצע  יובהר ,לאחר הדיון

  מוסרי.  -את תפקידו כאדם, בעיקר בהיבט הערכי

כפי שנראה במהלך  היהדות המסורתית מייחסת משמעות עמוקה ורבה לתאריך זה,

  השיעור.

  

 אדם הראשוןב. האדם והעולם / דף מיומנו של 

ה העולם שאדם הראשון ראה כיצד נרָא דמייןלו לנסות יתבקשו התלמידים

 5769כשנברא. המורה תספר לתלמידים שהיא מצאה דף עתיק מאוד, שנכתב לפני 

היא תבקש כמה שעות לאחר שהוא נברא.  ם הראשוןאד, דף של יומן שכתב שנים

  אדם הראשון לכתוב ביומן. ולנבא מה יכול היה  לנסות תלמידיםמה

  .)1אדם הראשון (נספח מס' המורה תקריא את הדף מיומנו של 

  הנקודות הבאות: יתפתח דיון ע"פבתום הקריאה 

  ?כך מדוע עשה ?אדם משנבראמה היתה הפעולה שעשה 

  )אדם הראשון? (שמחה, התפעלות, תודהמה הרגיש  שערו,

  אדם לשתף ברגשותיו? (את הברואים)את מי יכול היה 

הוא קרא לכל  ,שבח והללע"י שיר (אדם את הבריאה ברגשותיו? שערו, כיצד שיתף 

אחד המקורות לכך הוא פרק  .הברואים להמליך את הבורא על העולם הנפלא שברא

 באופן כללי על פיעל פי המסורת לאדם הראשון. אמנם,  צ"ה בתהילים המיוחס

חוץ מפרקים מסוימים המיוחסים  ,המסורת דוד המלך כתב את ספר התהילים

 ) .לדמויות שונות
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  בחוברת. 1 התלמידים יפנו למשימה מס'

התלמידים ינסו תלמידים לנקודה המתאימה  בקומיקס, לפיה המורה תפנה את ה

להבין מהו הקשר שבין המלכת אדם הראשון את הבורא לבין תקיעה בשופר. 

המקובלת בעת  ,קול השופר בראש השנה מזכיר את התקיעה בחצוצרותויוסבר: 

על  ה'הכתרתם של מלכים. וביום זה נעשית על פי המסורת המלכה מחודשת של 

  העולם באמצעות התקיעה בשופר. 

  ים שופר.תלמידמומלץ להראות ל

  

  דקות) 25( והנגזרים ממהות ז מנהגים – יום הדין ,ראש השנה - 3' מס פעילות

יוקדם ). 2 מס' פלח תפוח וכן צלוחיות של דבש לטבילה (אביזר מידים יקבלוהתל

ובודאי רבים  ,מקובל לערוך בראש השנהאותו הם יתנסו בטקס ש לתלמידים שכעת

  מן התלמידים מכירים אותו: אכילת תפוח בדבש. 

תשאל המורה את התלמידים מהם המנהגים הנהוגים בקרב בני  ,תום הטקסב

הערה בפתיחת היחידה). אם התלמידים  רר, ר'התבקשו מראש לב עדתם (כפי שהם

, )2(נספח מס'  להלןביאו מידע, המורה תספר על מנהגי העדות המובאים הלא 

  איחולים, מאכלים ומעשים סמליים. פי: תמיין את המנהגים לו

דים את המכנה המשותף לכל המנהגים: באמצעות שאלות מנחות ימצאו התלמי

  שנה טובה. תפילה ותקווה ל

 ש השנה מתפללים לשנה טובה ומתוקה?ם בראכמדוע לדעת :םשאלה לתלמידי

יום של היותו מעבר ליובהר:  התלמידים יעלו השערות שונות. בסופו של הדיון

לפי המסורת נערך דין  נה" נקרא גם "יום הדין", יום שבותחילת שנה, "ראש הש

הגים מבטאים את שאיפתנו ראה השנה הבאה. המניומשפט שבסופו נקבע כיצד ת

קול  :ותפילתנו לשנה טובה. התלמידים יופנו אל הנקודה המתאימה בקומיקס

  מושג הנקשר ליום הדין. -  השופר כמעורר רטט בלב

  תשובות. ישימעוהתלמידים חלק מן  בחוברת, 2התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  

  דקות) 25(מהות ומנהגים  -יום הכיפורים  – 4 'פעילות מס

  ).3העבודה (משימה מס'  חוברתשאלון באת ה למלא יתבקשו התלמידים

קשו יבהתקשו לסלוח,  למקרים שבהם הם סלחו,ישמיעו דוגמאות התלמידים 

  סליחה או התקשו לקבל.

   ות וברצינות!על מבקש הסליחה לעשות זאת בכנויובהר: 

  סליחה. , יועלו רעיונות לדרכים שונות לבקשהתלמידיםבשיתוף עם 
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 (יום כיפור) : לפני איזה חג נהוג לבקש סליחה?תשאל המורה ,תום הדיוןב

  יום סליחה. –יפענחו את משמעות "יום כיפור"  ,בעזרת המורה ,התלמידים

  

ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש "... :אותוהמורה תקריא את המקור בתורה ליום כיפור ותסביר 

ִּכי יֹום  ...ַנְפֹׁשֵתיֶכם- ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת-ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ִמְקָרא

(הסבר המקור:  בעשירי  ."ח)כ-, כ"ז(ויקרא כ"ג ה'..." ִּכֻּפִרים הּוא ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם ִלְפֵני

הוא יום סליחה  ,. ביום זה יש לצום, שהוא יום כיפורלחודש תשרי נקבע יום קדוש

נחתם  יום כיפורב כיפור מהווה המשך לראש השנה:ם המורה תסביר שיו.)  וכפרה

אפשרות של  ניתנתיום כיפור הוא יום שבו ויובהר: בראש השנה.  גזר הדין שנכתב

 יום של אחדות והזדהות יהודית המקיפה את כל שכבות העם. הוזכפרה לכל אחד. 

 ,בחברו דםשבמסורת היהודית מבואר שאין ה' סולח על מקרים בהם פגע הא יודגש

לפני יום כיפור לבקש אנשים לכן מקפידים  שפגע בו.עד שיבקש האדם סליחה ממי 

  זה מזה.סליחה 

  בחוברת (מכתב סליחה). 4התלמידים ימלאו את משימה 

  

  כיפורהמקור ההיסטורי ליום  – 5 'פעילות מס

? כיפור, יום של סליחהנבחר להיות יום  ה לתלמידים: מדוע דוקא יום זהשאל

למידים בקצרה את הסיפור מן המקרא (שבודאי הם כבר למדו המורה תזכיר לת

לא רצה לסלוח ה' זהב, עגל מומכירים) על חטא העגל. לאחר שבני ישראל עשו להם 

 סליחה הזולהם על חטאם. אך לאחר תחנונים רבים מצד משה, נסלח להם. ה

 .התרחשה בתאריך שבו אנו מציינים את יום כיפור

  

), 1 מס' (אביזר ור של תפילות לראש השנה ויום כיפורמחזים תלמידהמורה תראה ל

 ן אומרים בבית הכנסת בראש השנהאותשזהו ספר מיוחד של תפילות  :ותסביר

 5למשימה מס'  הם יפנו .וביום כיפור. התלמידים יעלו השערות לגבי תוכן התפילות

יע סלחתי כדבריך" כפי שהוא מופ שם יבחינו בפסוק "ויאמר ה' ,העבודה חוברתב

שתפילות רבות משלבות בתוכן פסוקים מן  יודגשוכפי שהוא מופיע בחומש.  במחזור

  המקרא. 

המורה תסכם את ההנהגות בהקשר ליום כיפור: יום צום, תפילה בבית כנסת 

  ולבישת בגדים לבנים.

  

 אביזרים

  (המורה תביא) . מחזור תפילות1
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  ') (המורה תביא)ותפוחים ודבש (מפיות וכד. 2

 

  נספחים:

  דף מיומנו של אדם הראשון – 1נספח מס' 

  .שלום לך יומני היקר

אני יכול שאותו  מאוד. אתה הוא היחיד בכל העולם אתה יקר לי ,כן ,"יומני היקר"

ניסיתי להתחבר עם כל החיות  ?למה בחרתי דווקא בךולשתף בכל מה שעובר עליי. 

בין! נראה לי ר ולהוהעופות אבל מהר מאוד הבנתי שאני היחיד בעולם שיכול לדב

   :אז אנסה להסביר לך הכל מהתחלה ,שבלבלתי אותך לגמרי

תאר לעצמך שאתה פותח את העיניים ופתאום אתה רואה מסביבך כל כך הרבה 

דברים נפלאים. שוב נסחפתי... תראה, אני הוא האדם הראשון שנברא בעולם. ואם 

  ר, הכל כל כך מורכב!תשאל אותי מה יש בעולם ואיך הוא נראה, אנסה קצת להסבי

נהרות, ובשמיים מאירה השמש, מסביבי עצים, פרחים  ,אני נמצא בתוך גן קסום

רים ומסביבי מסתובבות חיות ובהמות. על העצים גדלים פירות ופימעליי עפות צ

אני יש להם טעם גן עדן...  ,ן לייאמתאותם אני אוכל. שמתוקים ובאדמה ירקות 

  קרקור התרנגולים...את געיית הפרות ואת , םיושב ושומע את שירת הציפורי

עכשיו אתה כנראה מתחיל להבין מה עובר עליי כשאני רואה את העולם הנפלא 

  הזה. 

סטורי יל. הרגשתי שאני נמצא ברגע ה-כ-רגע שנבראתי הייתי מלא התפעלות מהמ

. רציתי לעשות משהו בכדי להביע יחיד במינו. הרגשתי שהלב שלי מלא שירה ותודה

עמדתי וקראתי לכל הבריאה: "בואו נשתחווה...לפני ה'" ת תודתי ואת רגשותיי. א

  תפילה ושיר פרצו מליבי. 

  

  אש השנהמנהגי העדות לר - 2 נספח מס'

  ממנהגי יהדות תימן 

  בראש השנה מברך איש את רעהו: "תיכתב בספר החיים ובספר הזיכרון". 

  

  ממנהגי יהדות אשכנז 

  השנה היא: "לשנה טובה תכתב[י]".  זה בליל ראש הברכה שבה מברכים זה את

שטובלים אותו בדבש, ואומרים לפני האכילה:  את הסעודה פותחים באכילת תפוח מתוק

 בדבש חלהיש שטובלים גם את ה "."יהי רצון שתהיה השנה הזאת שנה טובה ומתוקה

  מלח. בבמקום 

קידת יצחק, ושנהיה לראש יהי רצון שתזכור לנו ע"אחר כך אוכלים מראש כבש ואומרים 

  יש שאוכלים מראש של דג. ".ולא לזנב
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  . שהשנה לא תהיה חמוצה לסמלאין מכינים מאכלים בחומץ, כגון סלטים, 

  

  

  אן טממנהגי יהדות כורדיס

והמתברך  ",כתב בספר חיים טוביםית" אחרי תפילת ערבית מברכים זה את זה בברכת

קרוביהם המבוגרים ומברכים אותם ת ידי הילדים מנשקים א ".כתביזכר ותית" עונה:

  . בברכה הנ"ל

  ים סוכר ומלח. שמשעל השולחן  לחיהבסוכר. במטובלים  את הלחם

 
  ממנהגי יהדות תוניסיה 

"תזכה ותחיה  והמתברך עונה: ,"תזכו לשנים רבות"אחרי התפילה נפרדים באיחולים 

  ותאריך ימים". 

בדבש. כל מה  ותטבול ות,ת מטוגנפרוסות דלעבנוסף לשאר המאכלים אוכלים גם 

  .משמש סימן טוב לכל ימות השנה של ראש השנה לותשאוכלים בשני הלי

  

  ממנהגי יהדות בבל

השנה דבר חריף, חמוץ או מלוח. כנגד זה הם  יהודי בבל מקפידים מאד שלא לאכול בראש

בכל ימות השנה שמים מלח מרבים במיני מתיקה, כדי שתהא שנה טובה ומתוקה. 

סוכר. אלה בה השנה נוהגים לשים  בראש אך, לחםה המלחתעל השולחן לצורך ש לחיהבמ

 אינםשותים אותו מתוק, או ש אש השנהלשתות בכל ימות השנה קפה מר, ברשנוהגים 

  .כהה שותים קפה כלל, משום שצבעו

  

  ממנהגי יהדות לוב 

עת החמה, מטגנים יום הכיפורים, עוד לפני שקישלפני השנה, וכן בערב  ראש בערב שלפני

ברחובות היהודים סופגנין (לביבות שטוחות מיוחדות, הנקראות בערבית המדוברת 

"ספנז"). מטגנים את הסופגנין במחבת גדולה והם נמכרים בכמויות גדולות מתחילת הערב 

ובמשך כל הלילה עד למחרת היום. כל ראש משפחה קונה מספר סופגנין ומביא לביתו, 

  התנור". -בין בני המשפחה. ללילה זה קוראים: "לילובעלת הבית מחלקת 

  

  הדות מרוקו ימנהגי 

השנה, ואומרים "יהי  בסעודת החג אוכלים פירות וירקות שונים, כמובא במחזור לראש

 ;"יהי רצון שיתמו אויבינו..." - : באכילת תמרים , למשלרצון" הדומה לשם הפרי או הירק

גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו" (משום שאין  "יהי רצון שתקרע רוע -באכילת "קרא" 

  יודעים אם ירק זה נקרא "קרא" או "קרע"), וכיוצא בזה. 

  

  ן) ממנהגי יהדות פרס (איר

"תזכו לשנים רבות", או "צד סמל באין סלאי כוב זה את זה  מברכיםלאחר סיום התפילה 

   )."תזכו למאה שנים טובות כאלו"ברסיד" (
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   16יחידה 

  ות בפתחסוכ

  מטרות:

  ;סטורי לחג הסוכותיהרקע הה בירור .1

 ;עדות השונותמסורות הבזיקה ל ,עריכת הכרות עם סמלי החג ומנהגיו .2

  ;ת למקום המרכזי שתופס ערך השמחה במסורת ישראלויצירת מודע .3

עדות המסורות לבזיקה  ,סמליו ומנהגיו ,הקניית מידע על מהות חג שמחת תורה .4

  השונות.

                                                                                                               

  מהלך השיעור:

  מליאה, יחידני/  דקות) 15השמחה ( - 1 'פעילות מס

  פתח בחידה:ייהשיעור 

עם ספר התורה. איזה חג  ד נחוץ, לשמוח שמחה רבהשבעה ימים בחוץ, ועוד אח

  איתי? אני, ומי ישמח 

  שלאחריו שמחת תורה. ,התלמידים יגיעו אל הפתרון: חג הסוכות

צוות ומנהגים הקשורים בחג הסוכות. אחת המצוות המרכזיות יש כמה מויוסבר: 

פשוט להיות שמחים. מדוע? כי השמחה מבטאת את ההודיה שלנו על הניסים  - היא 

  רעו לעמנו בעבר, בצאתם ממצרים.ישא

המבטא את אופני השמחה השונים של בני משפחת  ,יקסהתלמידים יפנו אל הקומ

  ימלאו את המשימות הנובעות מתוך הקומיקס. לאחר מכן  נשיא.

  

  )/ יחידני דקות 40( 2 'פעילות מס

: ר. יוסבלעיתון "ידיעות החגים" המופיע בחוברת העבודהיפנו התלמידים : חלק א'

ה"עורך הראשי" של  להיות מוזמןכל תלמיד  ו עיתון שעדיין איננו מוכן לגמרי.זה

וכן יעניק שמות לכתבים  ,העיתון שלו. התלמיד יכתוב את שמו במקום המתאים

   (במקומות המתאימים) ככל העולה על רוחו.

  תיר הזמן., ככל שיניתן לאפשר לתלמידים גם לאייר

למרות שהעבודה בעיתון אמורה להיעשות על ידי כל תלמיד על פי קצב התקדמותו 

המורה לנסות להביא את כולם לקו הגמר בערך באותו זמן, כדי לבצע  האישי, על

  את שלב המשוב  יחד.

כאלטרנטיבה לכיתות שקריאתן חלשה, ניתן להציע שקצב ההתקדמות לא יהיה 

. (יש , על ידי שתקריא הכל בעצמהית המורהיבהנח ,אישי לכל תלמיד אלא כיתתי

התחושה הטובה להיות  להביא בחשבון שצורת עבודה כזאת תמנע קצת את
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"עורך"). במהלך העבודה, כדאי שהמורה תראה על הלוח פעם אחת את אופן 

  .)2השימוש במפת הצופן. (הפיענוח של שלושת כתבי החידה בנספח מס' 

  

  משוב  :חלק ב'

 . המורהיהםתשובותאת  משמיעים התלמידיםכאשר תעבור על כל מדור,  הכיתה

  . תרחיב ותבהיר במקומות המתבקשים

  דוגמאות לנושאים המחייבים הרחבה: 

 "אחרי המשימה, חשוב להראות את רצף החגים מראש  במדור "מאמר המערכת

  השנה ויום כיפור דרך סוכות ועד שמחת תורה.

  "להרחיב לגבי סוגים נוספים של סוכות. למשליש במדור "עשה זאת בעצמך, 

להבהיר את יש ופן '. אחרי פתרון הצוסוכה מתחת למרפסת או בתוך הבית וכד

 הנוסח המלא של ברכת "לישב בסוכה".

  במדור הכלכלי כדאי לתאר קצת את האווירה המיוחדת של שוק ארבעת המינים

 והמסירות של יהודים בכל הדורות להשיג אתרוג כשר בכל מחיר ומאמץ.

 :בשמחת תורה מסיימים  במדור "שירים וריקודים" כדאי להרחיב בנושא הבא

משך השנה מתחילת בראשית ועד סוף יאת התורה, הנקראת בסבב שלם של קר

השמחה והריקודים  את הסבב מחדש. כמו כן, ומתחילים ,חמשת החומשים

  מקיפים את כלל ישראל.

  

  מליאהקבוצות, דקות) /  15( סיכום חגי תשרי – 3 'פעילות מס

ים: ותקד )1 מס' (אביזר ילד חגיהמורה תתלה על הלוח את תמונתו של ה: חלק א'

 תשרי, חודש החגים. חגי לא שם לב הכי אוהב בשנה את חודשחגי  תכירו, הנה חגי.

שהמזוודה שלו הלכה לאיבוד. הנה היא, מצאתי אותה בדרך. בואו נפתח אותה 

  ונראה מה היא מכילה.

(מופיע  חפץים למלא כרטיס ביקור לתלמידעל ה .מצויר אחד חפץ תקבל כל קבוצה

זמין נציג מכל קבוצה לגשת ללוח, להקריא את כרטיס בדפי הנספחים). המורה ת

עצמו במקומו  חפץהביקור ולהדביק אותו ע"ג הלוח מימינו של "חגי", ואת ה

  המתאים על "חגי".

מתקבלת תמונה נחמדה של חגי: בפיו שופר, בידו האחת ארבעת המינים, בידו בסוף 

 דבש, לצידם מחזורהשניה ספר תורה, על השולחן לידו צלחת ובה רימון ותפוח ב

  תפילות.
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ל התלמידים ע .)1(נספח מס'  מסכם על חגי תשריהמורה תקריא סיפור  :'בחלק 

יוצא  –למחוא כף כאשר הם שומעים מילה הקשורה לחגי תשרי. מי שמתבלבל 

  מהמשחק.

  

  שוט לסוכהיק –דקות)  20( יצירה – 4 'פעילות מס

), יכינו התלמידים 2 מס' ביזרבאמצעות האביזרים וההנחיות המצורפות אליהם (א

  קישוט לסוכה בשילוב הפסוק "ושמחת בחגך והיית אך שמח".

  

  אביזרים:

  איור של חגי והחלקים המצורפים  .1

  רים ליצירה (פירוט בקובץ יצירות)חומ .2

  

  נספחים

  סיפור על חגי תשרי – 1נספח מס' 

י חגוג את חגֵ י כי נולדתי בחג הסוכות. אני מאוד אוהב לשלום לכם, קוראים לי חגַ 

בראש  את חגי תשרי:אני אוהב אבל במיוחד  פורים, פסח, שבועות, חנוכה.ישראל: 

השנה אני הולך לבית הכנסת לשמוע את קול השופר. ביום הכיפורים אני רואה 

דת שלי. שכולם רציניים והמבוגרים צמים. אחרי יום הכיפורים מתקרב יום ההול

משפחה מגיעים אלינו לחגוג איתנו את יום כל בני ה אנחנו חוגגים אותו בסוכה.

ההולדת. כולנו יושבים ביחד בסוכה, שרים, משוחחים ומתכבדים במטעמים שאמי 

  מקבל הרבה מתנות. ...מכינה במיוחד לכבוד החג, ואני

. וקיבלתי כדורגל אמיתי ועוד הרבה הפתעות ,מלאו לי תשע שנים ,בסוכות ,השנה

הדוד שלי מחיפה המציא משחק מיוחד: הוא  .קיבלתי גם מתנות שקשורות לחגים

הוציא מהשק כל מיני דברים ואנחנו היינו צריכים להגיד לאיזה חג הם שייכים. 

לפעמים הוא הוציא סתם דברים שאינם שייכים לשום חג. המנצח הוא זה שהצליח 

לגלות כמה שיותר חפצים. בין הדברים שהוא הוציא היו: שופר, דבש, לימון, לולב, 

  ה של תרנגולת, פנס, ספר תורה קטן, טלית, סוכריה.נוצ

  ואתם, האם הצלחתם לנחש?

  

  פיענוח לכתבי החידה המופיעים בחוברת הנספחים. – 2נספח מס' 

  הצופן:
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  זחט  דהו  אבג

  עפצ  מנס  יכל

ןףץ  תקם  קרש

כל אות מאופיינת על ידי צורת הריבוע בו היא נמצאת ומספר נקודות על פי המיקום 

  :הוגמשלה, לד

  א = 

  

  נ = 

   

  צ = 

   

  

 "...כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" 

 "ברוך אתה... לישב בסוכה" 

 "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"  
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  יבי רוצה להיות מכברו – 17יחידה 

  מטרות:

 של חנוכה, תוך הדגשת המלחמה התרבותית; חזרה על הסיפור ההיסטורי .1

היהודים על עקרונותיהם בהקשר לחג יתנה של התוודעות לעמידתם הא .2

 החנוכה, בעקבות המכבים.

  

  מהלך השיעור:

  דקות) / מליאה 20( חזרה ויזואלית על סיפור החנוכה – 1פעילות מס' 

יחד את סיפור החנוכה (נספח מס' תמונות המרכיבות  15יחולקו י הכיתה תלמידבין 

  ).1אביזר מס'  ,1

כאשר הם  ,נוכה על פי הידוע להם ובהכוונת המורההתלמידים יספרו את סיפור הח

 םכאשר זוג תלמידי .העשרה למורה) ,2משלימים זה את זה על פי תור (נספח מס' 

שתמונה מסוימת שבידיהם מתאימה לקטע המסופר, יקום אחד מבני הזוג  מבינים

  ללוח במקום המתאים. הויצמיד אות

  כל סיפור הנס. לערחב וכולל  תן מבטיהתמונה המושלמת ת ,בסופה של הפעילות

המורה תדגיש בסיפורה את רצונם של היוונים לא רק להשתלט צבאית על המדינות 

השונות, אלא גם להשליט את התרבות ההלניסטית בארצות שתחת שילטונם. 

לוותר על תרבותם ואורח חייהם. הם רצו  בסירובםגבורת המכבים התבטאה בעיקר 

  ב גם מלחמה צבאית.יֵ זה ִח  ודבר ,לשמר את מסורת ישראל

  

  דקות) / מליאה 10( מדוע מפרסמים את סיפור הנס? – 2פעילות מס' 

בו ילוו את בני משפחת נשיא  ,התלמידים יפנו לקריאת הקומיקס (בחוברת העבודה)

  בדרכם להדלקת חנוכיה ציבורית בכיכר העיר.

חשוב לספר  מה המשמעות של "פרסומי ניסא"? מדוע –תפתח דיון סביב השאלה י

את סיפור החנוכה מדור לדור? מה מיוחד בסיפור זה? איזו משמעות יש עבורנו, 

זורים בסיפור אחרי כל כך הרבה שנים, לסיפור כל כך עתיק? אילו ערכים ומסרים ש

ואיזו השלכה יש למעשי  ,מה ניתן ללמוד מן האירועים אירועי אותה תקופה?

  המכבים אז על חיינו היום?

  

ניתן  ?האם אנחנו יודעים להסביר מה הם ערכים ולהביא דוגמאות פסק זמן:

  ואחר כך לנסות להסביר מהו ערך. ,להתחיל מהדוגמאות
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ערכים. גם לכל אחד מאיתנו ב דבקותמסקנת הדיון: המכבים מלמדים אותנו מהי 

ישנם בודאי ערכים שהוא היה חפץ לדבוק בהם בכל מחיר. התלמידים יספרו מהם 

  הערכים שלהם.

על דבקות בערכים הוא לעיתים מחיר המורה תזכיר שהמחיר שאותו צריכים לשלם 

ילד שהיה עד למעשי הכאה ואלימות כלפי ילד אחר, משתף מבוגר  ,למשל חברתי.

וא רואה את הערך של ואילו ה ,ןיבסיפור האירוע. חבריו יכולים לראות בו מלש

 תריע על מעשי האלימותהתלמיד שה .הגנה על חלש מפני חזק ואלים דאגה לחבר,

  רואה את הצורך לחיות במסגרת חוקים וכללי התנהגות חברתיים.

  למשל בנושא כיבוד הורים.  ,התלמידים יוכלו להביא דוגמאות של ערכים נוספים

  

  מליאה, יחידנידקות) /  30( סיפור – 3פעילות מס' 

בסתר  שהדליקה נרות חנוכה מנבוזההמורה תספר את הסיפור על משפחת ברוך 

פרננדז.  –בספרד של ימי הביניים. מי ש"תפס" אותם היה אחיינם הנעלם אפרים 

ויחד איתו נמלטה המשפחה מספרד  ,או ועברוֹ נרות החנוכה סייעו לו להיזכר במוצָ 

דיון וניבוי. בתום צורך במקומות המסומנים ל תופסק הקראהה .)2(נספח מס' 

בה מופיעות שאלות וברת העבודה, בח 1ם יפנו למשימה התלמידי ,סיפורקראת הה

  משוב על הסיפור.

  

  דקות) / קבוצתי 30( משחק "גם אני מכבי" – 4פעילות מס' 

כל קבוצה תקבל משחק  .תלמידים הארבעכנות לקו לקבוצות ּבְ תחהתלמידים י

המנסים לתפוס יווני  מכביםמגלמים במהלכו התלמידים  ,)2(אביזר מס'  הקופס

סה היווני לקלקל ולרמוס ערכים ומנהגים (לכבות את מתחמק. במהלך המרדף מנ

  המנורה, לפרוץ לבית המקדש, לזלול את הסופגניות ועוד).

התלמידים יוכלו לשחק במשחק יותר מפעם אחת, על מנת לתת הזדמנות לתלמידים 

  לנצח.נוספים 

  

  אביזרים:

, יהודה ַמִתְתָיהּו איורים המרכיבים את הסיפור ההיסטורי של חנוכה: .1

, גדודי יוונים, ַאְנִטיֹוכּוס, ַמַּכִּבים דּודגְ , ארבעת הבנים האחרים, ִּביַמּכַ הַ 

שיירת פילי מלחמה, הרים ובתוכם מערות, ילדים יושבים ולומדים מתוך 

, חנה ושבעת בניה, מגילות, בית המקדש, המנורה, כד השמן, פסלים

  סביבונים
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דים המכבים משחק מהלכים שבמהלכו מתמוד משחק "גם אני מכבי": .2

את הערכים  שחקניםהצעירים מול היווני. במהלך הפעילות מכירים ה

  נלחמו המכבים. בורםעש

  

  

   נספחים:

  העשרה למורה - 1נספח מס' 

רות בהם אסר טיל המלך אנטיוכוס על היהודים גזלפני הספירה ה 167בסוף שנת 

  יסטי.ה לקבל את אורח החיים ההלנעליהם לקיים את מצוות דת ישראל וציוו

 לבטלשבת ומועד ו לחללוציווה  מצוות מילהאסר על , הוא אסר על עבודת המקדש

  לימוד התורה.את 

  "וישלח המלך ספרים ביד מלאכים לירושלים ולערי יהודה

  ללכת אחרי חוקים נכרים לארץ.

  למנוע עולות וזבח ונסך מן המקדש

  ולחלל שבתות וחגים.

  ולטמא מקדש וקדשים.

  ת ופסיליםלבנות במות והיכלו

  ולהקריב חזירים ובהמות טמאות.

  ולהניח את בניהם בלתי נימולים

  ולשקץ את נפשותיהם בכל טמא ופגול.

  לשכוח את התורה והחליף כל החוקים.

  , מ"ד)', א'ואשר לא יעשה דבר המלך ימות" (מכבים א

על היהודים לקיים את נאסר לפני הספירה  164עד שנת  .רותשלוש שנים נמשכו הגז

תם ע"י אכילת חזיר והשתתפות ודוהם נדרשו להוכיח כי עזבו את יה וות התורהמצ

  בטקסים אליליים.

מכבים: נשים שמלו את הרות מופיעים בספרי סיפורים על קידוש השם בתקופת הגז

  ועוד. ירב לאכול חזיר ובעקבות זאת נהרג,בניהם, אלעזר שס

 נה בהרי יהודה, והקימו ברחובעיר קט –ו של המלך אנטיוכוס הגיעו למודיעין יפקיד

מזבח לעבודה זרה. הם דרשו מהיהודים להקריב עליו קרבנות ופנו למתתיהו  עירה

  רב וקרא:ימבית חשמונאי. מתתיהו ס כהןבן יוחנן ה

  "אם כל העמים אשר בבית מלכות המלך שומעים לו...

  ואני ובני ואחי נלך בברית אבותינו.

  חלילה לנו לעזוב תורה ומצוות.
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  , י"ט)'ברי המלך לא נשמע לסור מעבודתנו ימין או שמאל" (מכבים א', בלד

כשסיים מתתיהו לדבר פנה יהודי מתיוון אל המזבח בכדי להקריב עליו קרבן. 

הרג את היהודי ואת פקיד המלך, ואת המזבח הרס. אחרי  ה'מתתיהו בקנאתו ל

רות ומקומות איזור הררי שבו מע –פנה שה זה ברחה משפחת מתתיהו להרי גומע

לגישה. מתיתיהו וחמשת בניו: יוחנן, שמעון, יהודה, יונתן ואלעזר  יםקשהסתור מ

באמצעים דלים  ,ליח והמכביםצניסו לעורר את העם למרוד באנטיוכוס. המרד ה

  הביסו את הצבא היווני המפואר בקרבות קשים ועקובי דם. ,ביותר

ס, אבל בית המקדש נשאר רות נגד הדת שגזר אנטיוכובעקבות המרד בוטלו הגז

בשליטת המתיוונים והיוונים. הר הבית נשאר טמא. משום כך יהודה המכבי צר על 

טיהר אותו מטומאתו וחידש את  ,אחר כך פנה להר הבית. ירושלים והשתלט עליה

עבודת הקרבנות. כל זה היה ביום כ"ה בכסלו. המכבים ביקשו להדליק את מנורת 

ן קטן שאמור היה להספיק ליום אחד. הפך הספיק המקדש אולם מצאו רק פך שמ

  לזכר כך נקבע החג לשמונה ימים.. לשמונה ימים

  

   2נספח מס' 

בהם גורלה של ש שאנו עומדים לספר לכם כאן מוביל אותנו אל הימים הסיפור

יהדות ספרד, זמן קצר לפני הגירוש, היה נתון על כפות המאזניים. בימים אלה 

יציה הנוצרית שפעלה בהנהגתו של שונא ישראל יזוושלטה בספרד האינק

  טורקומדה.

יזיציה היה, כידוע, לחקור ולדרוש אחרי אנשים שנאמנותם וותפקידה של האינק

הנוצרית היתה מוטלת בספק. הם רצו לדאוג לכך שלא יהיו יותר יהודים על אדמת 

  ספרד.

יהודים  : אותםלעקוב אחרי אנוסים יהודיים אינקוויזיציהבמיוחד התמסרה ה

  .בסתר לבם שמרו את דיני היהדותו שהעמידו פני נוצרים

, סוחר עשיר שניהל מנבוזהאחד האנוסים המכובדים ביותר של סיבילה, היה ברוך 

ומדה שם עין בילו סחורות לארצות רחוקות. טורקעסקים בהיקף רחב וספינותיו הו

ב על הרכוש מזמן על "נוצרי" חדש זה ושיפשף את ידיו בהנאה, כאשר חש כבר

הגדול שיפול בחלקה של הכנסיה, כאשר יצליח לתפוס אנוס זה באיזו "עבירה 

מרובות, די היה בעדותה של  לא נזקקה להוכחות אינקוויזיציהיהודית" כלשהי. ה

כי בבית אדוניה מחליפים כל יום ששי כלי מיטה לכבוד שבת. אולם לצערו  משרתת

שתל בביתו של  שאותםו סוכניו החשאיים יזיטור הגדול, לא הצליחווהרב של האינק

ולא עוררו  ,, לגלות שום "חטא". ברוך ואשתו ברוריה היו זהירים מאדמנבוזהברוך 
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 :ומדה לא נואשעל זיקה כלשהי ליהדות. אולם טורקשהם שומרים עדיין  כל חשד

  יפול ברשתו. מנבוזההוא קיווה שיבוא יום וברוך 

תומה, רחל שמה. היא היתה בתם של קרובי גדלה ילדה י מנבוזהבביתו של ברוך 

 אינקוויזיציהמשפחה, אנוסים אף הם. כאשר רחל היתה תינוקת, פרצו סוכני ה

לבית הוריה בלילה הראשון של פסח, שעה שהם ישבו ליד שולחן ה"סדר" במרתף 

של ביתם. הוריה של רחל הוצאו להורג. אחיה הגדול אפרים נמסר למנזר, וניתן לו 

כדי להשכיח מלבו  לומחנכיו עשו הכ ,רננדו. במנזר הוא נתחנך לנצרותשם ספרדי פ

ואף  ,כומר עשהאת מוצאו היהודי וכדי לחנכו כנזיר לכל דבר. במרוצת השנים גדל ונ

  מדה תלה בו תקוות גדולות., וטורקואינקוויזיציההצטרף לשורות ה

ות מוצאו בהיותו צעיר לימים שאל פרננדו לא אחת את מחנכיו הכמרים על אוד

מצאו אותו בהיותו תינוק בפתחה של ש ,והוריו. הם נהגו לספר לו שהוא אסופי

הודים. אולם לא היתה כי מוצאו מהי לם פרננדו פקפק בכך, ולבו אמר לואו .כנסיה

נפתחו  ,אינקוויזיציהשנכנס לשרות המ ,עתהאך לאמת השערה זו.  לו כל הוכחה

. אינקוויזיציהאל התיקים הסודיים של ה בפניו כל הדלתות והיתה לו גישה חופשית

עקבות את הוא ניצל את ההזדמנות והחל מחפש ומחטט בספרים, כדי למצוא 

  מוצאו.

דפים המצהיבים של ספרי הארכיון בבערב אחד, כאשר פרננדו עלעל  ,פעם

לאון  ,שסיפר את קורותיה של משפחת אנוסים , הוא גילה דו"חיזיטוריווהאינק

למרות שהשם מנבוזה היה שם די נפוץ בספרד ולא היתה לו כל ו מנבוזה.ואסתלה 

משמעות מיוחדת לגבי הכומר הצעיר, מצא בכל זאת ענין רב במסמך והחל קורא בו 

בעיון. הדו"ח סיפר בפרטי פרטים על החשד שנפל על משפחת מנבוזה, כיצד התנפלו 

וף ציין הדו"ח, לבס , וכיצד נערכו החקירות הקשות.אינקוויזיציהעל ביתם סוכני ה

קש שימסרו לידיו את היתומים, ילד וילדה יכי קרוב משפחה של מנבוזה התייצב וב

הסכימה למסור רק את הילדה, בעוד  אינקוויזיציהש, תאומים. אולם הובני של

  שהילד נמסר למנזר...

  פרננדו קרא את המסמך, כשהוא מוכה תדהמה. 

ועיין וחזר ועיין  אינקוויזיציהה כל אותו לילה ישב פרננדו במשרדי הארכיון של

תובב ברחובות הוא הס. במסמכים כמכושף. כאשר יצא מהבנין כבר האיר השחר

בשעה עשר  אינקוויזיציהכי עליו להיות במשרד הראשי של ה ללא מטרה, עד שנזכר

  לפני הצהריים.

ומדה קיבל את פניו בחיוך ידידותי, אולם מעיניו החדות לא נעלמה חזותו טורק

 "ורה של הכומר הצעיר: "אתה חולה פרננדו? אתה נראה כאילו בלעת צפרדע...הסע

  י עבר עליו לילה של נדודי שינה והוא אינו מרגיש בטוב.כב יפרננדו הש
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אם תבצע אותו ביעילות, לא . "אל תיפול ברוחך פרננדו. יש לי בשבילך תפקיד מצויין

מדה מסר לכומר הצעיר את וולא כבוד. שב איפוא ושמע". טורקיחסר לך, לא עושר 

זה זמן רב שאנו חושדים באחת המשפחות העשירות ביותר של "הפרטים הבאים: 

הבית שלהם הוא היפה ביותר בין הארמונות אשר  .האנוסים בעיר, משפחת מנבוזה

על שפת הנהר. אני סומך עליך שאתה כבר תמצא דרך, כיצד לחדור לבית זה 

מכל הרכוש יהיה שלך ואני אמנה אותך  תיריולהוכיח את נאמנותם היהודית. עש

  , אם רק תצליח במשימה..."אינקוויזיציהלתפקיד בכיר ביותר ב

 הראשי, אך הוא רפרננדו שמע כמוכה הלם את השם מנבוזה יוצא מפי האינקביזיטו

  כאילו שהוא שומע בדריכות את ההנחיות. ליח להשתלט על עצביו והעמיד פניםהצ

ומדה, כאשר ליווה אותו אמר טורק –גש לעבודה במרץ!"  ר, ומח"לך תישן פרננדו

  עד הדלת.

כיצד לפתור את הבעיה  צו במוחו של פרננדו מחשבות שונותבמשך יום שלם התרוצ

  הסבוכה, לבסוף עיבד תכנית.

הדלתות היו נעולות וחומה  .היה זה באמצע הלילה, כאשר פרננדו נגש לבית מנבוזה

היה נתון בחשכה מוחלטת, רק למעלה, מבעד גבוהה הקיפה את הגינה. הבית 

  לתריסים המוגפים של חדרי השינה, הסתנן החוצה אור קלוש.

פס פרננדו על החומה וקפץ לתוך הגינה. ליד קיר הבית מצא עץ ילאט ובזהירות ט

על העץ, קפץ על  פסיגבוה, שאחד הענפים שלו צמח מעל למרפסת של הבית. הוא ט

ולהשקיט את נשימתו הטרופה. לאחר מכן הוא ניסה  כדי לנוח המרפסת ועמד רגע

ה. פרננדו, שלפני צאתו המוליכה לחדר השינה, אך היא היתה נעול פתוח את הדלתל

צטייד ב"כלים מכלים שונים" ממחסן מכשירי הפריצה של למבצע זה ה

, שלף עתה מכיסו "מפתח גנבים" ופתח את הדלת הנעולה. משנכנס, אינקוויזיציהה

מו בחדר שינה מפואר, אשר המטות בו היו מסודרות לקראת שינה. מצא את עצ

כי מוכרחה להיות דלת  , ומכך הסיק פרננדוהדלת של החדר היתה נעולה מבפנים

הפתיעה את פרננדו,  נוספת, סודית, המובילה למקום סתר. עובדה זו כשלעצמה לא

ים כאלה. הוא כי ברבים מבתי האנוסים קיימים מקומות מחבוא סודי שידע אל נכון

שש את הקירות, אך העלה חרס. אחר כך נפל מבטו על יהחל לחפש את הפתח, מ

כי הדלת הסודית צריכה להיות מאחוריו. הוא ניסה  . עלה בדעתוארון בגדים גבוה

לדחוף את הארון ממקומו, אך הלה לא זז. אחר כך, כאילו בהיסח הדעת, ניסה 

פנים: הארון החל זז אט אט, כאילו עובר לדחוף בכיוון השני והפעם האיר לו המזל 

ומאחוריה מדרגות  ,לנגד עיניו של פרננדו נתגלתה דלת. הוא על ציר משומן היטב

והדלת נסגרה מאחוריו  ,, שהובילו אי שם למטה. הוא החל פוסע במדרגותתלולייניו

שתרר חושך במקום, ופרננדו, שעמד על הבאופן אוטומטי. כאשר נסגרה הדלת, 



 105

האחרונה, נפל מלוא קומתו לפני דלת נוספת, שהיתה בתחתית המדרגות. המדרגה 

דלת זו נפתחה עתה בבהלה ופרננדו מצא עצמו שוכב על רצפתו של חדר מרתף מואר 

  באור נגוהות ושלוש פנים מבוהלות מביטות בו באימה...

כיה ובה נרות פרנדדו קם והזדקף מלוא קומתו. לפתע הוא ראה לנגד עיניו חנו

ה זה זמן רב. כן, ה גדולה, נרות שכמותם לא ראראו םמפיציה ים, נרות קטניםדולק

כי נרות כאלה ראה פעם, כאשר היה עדיין ילד קטן... מבטו נפל על  עכשיו הוא נזכר

  פניהם החיוורות כסיד של ברוך מנבוזה, אשתו ורחל.

  ת."אחותי היקרה! דוד... דודה... אינכם מכירים אותי?" קרא פרננדו נרגשו

אפרים! זהו בן אחי  –שלוש הדמויות הקפואות נעורו לפתע לחיים. "הלא זה פרננדו 

  היקר... זהו אחי האבוד!"

ה עכשיו שמחה גדולה. אולם בראותם את גלימת סאת מקומו של פחד המוות תפ

  הנזיר של פרננדו, החלו קרוביו מעיפים בו מבטים של חשש וחשד.

"אנחנו  –" אמר פרננדו לקרוביו ...סיפור שלישיו זמן לספר לכם את כל הכ"אין ע

  חייבים להימלט על נפשנו במהירות האפשרית".

עתה נטל לידיו ברוך מנבוזה את ניהול מבצע ההצלה. בחוץ, על הנהר, תמיד היתה 

אחת מאוניותיו הגדולות עמדה תמיד , וקטנה למקרה של צורך דחוף ירהמוכנה ס

  ספינותיו הושטו בידי אנוסים נאמנים.מוכנה בנמל לכל מקרה של צורך. כל 

הקטנה ואחר כך בגדולה. לפנות  ירהבלילה נטול ירח הפליגה משפחת האנוסים בס

בוקר שטה הספינה שלהם בלב ים, כשבלבם תקווה שתוך ימים ספורים הם יגיעו 

 לחוף מבטחים.
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  חנוכיה לי יש -  18יחידה 

  מטרות:

 וכההעיקריים של מנהגי חג החנ מוטיביםהכרת ה; 

 הכרת  הסגנון הייחודי של כל קהילה (בהקשר של מנהגי החג.( 

 

' על מנהגים והערה: מומלץ לבקש מראש מהתלמידים לשאול את ההורים, הסבים וכד

 ומאכלים הקשורים לחנוכה. 

  
  דקות) / מליאה 10( קומיקס אודות המנהגים –פתיחה 

כה בין ארצות העוסק בהבדלי המנהגים של חנו ,המורה תקריא את הקומיקס

 .המקור לשינויים הללו התלמידים אודות עם יתקיים דיוןהמוצא השונות. 

  מנהגי חנוכה נוספים המוכרים להם בעדות שונות. התלמידים יספרו על

  

  דקות) / קבוצתי 70( מרכז למידה וחוויה "חנוכה בתפוצות" – 1פעילות מס' 

  :)1ר מס' אביז –המורה תפתח חמש תחנות בכיתה (שילוט לתחנות 

  לי מתוקה ְלִביָבה: 1תחנה מס' 

קישוט ועיטור מתכונים לחנוכה. התלמידים  יגזרו  –ההפעלה: הכנת מתנה להורים 

  את המתכונים מדפי הנספחים ויקשטו אותם.

  

  הדָ איָ ּכִ נֻ חֲ : 2תחנה מס' 

ההפעלה: התלמידים יקשטו נר מתוך דפי הנספחים. לאחר השיעור המורה תשחיל 

   נות) בין כל הנרות ותתלה כקישוט בכיתה.חוט (סרט מת

  

  הדָ איָ נִ יבוֹ בִ ְס  - 3תחנה מס' 

  ההפעלה: יצירת סביבונים מדגם  המופיע בדפי הנספחים. 

  

  : סֹוב ִלי סֹוב4תחנה מס 

  ההפעלה: משחק הסביבון

  

  הנרות הללו – 5תחנה מס' 

  ההפעלה: משחק רביעיות

  

  

  .)1נספח מס'  ,2יתלה כרטיס מידע (אביזר מס' בכל תחנה י
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לעבוד בצורה הבאה: הקבוצה מתישבת בתחנה, תלמיד אחד יונחו התלמידים 

מקריא את תוכן הכרטיס. הקבוצה מגבשת את התשובה וכל אחד עונה בכתב 

על השאלה המופיעה בתחתית הכרטיס (השאלות מופיעות גם העבודה בחוברת 

ות בתחנה. חשוב הקבוצה מראה את התשובות למורה ואז פונה לפעיל .בחוברת)

  קציב מספיק זמן לפעילות בכל תחנה.לה

  

  דקות) / מליאה 10( סיכום – 3פעילות מס' 

  התלמידים יציגו את עבודותיהם.

  על פי הנקודות הבאות:   ,בעל פה על כרטיסי המידעמשוב ך ייער

 ?מהו המנהג החביב עליכם בנושא הנרות 

 ?למה לדעתכם ישנם כל כך הרבה סוגים של חנוכיות 

 ?כיצד התייחסו היהודים לחג החנוכה, למה  

   

  אביזרים:

, סֹוב ִלי סֹוב, ַהָּללּו ַהֵּנרֹות, הדָ איָ נִ יבוֹ בִ ְס , ְמתּוָקה ִלי ְלִביָבהשילוט לתחנות:  .1
   הדָ איָ ּכִ נֻ חֲ 

  
התלמידים אינם עונים על  (לתשומת לב: 1 'נספח מסכרטיסי מידע על פי  .2

  ).ההשאלה על גבי הכרטיס אלא בחוברת העבוד

 חומרים לקישוט המתכונים והנרות .3

 סביבון ודיסקיות .4

 סרט מתנות .5

 

  נספחים
  1נספח מס' 

  כרטיסי המידע

  

  ְמתּוָקה ִלי ְלִביָבה: 1מס'  ַּתֲחָנה

ַּבֲחנָֻּכה נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ַמֲאָכִלים ְמֻטָּגִנים ְּבֶׁשֶמן ְלֵזֶכר ַהֵּנס ֶׁשֵאַרע ִעם ַהֶּׁשֶמן ְּבֵבית 

  ַהִּמְקָּדׁש.

  ַחד ַהַּמֲאָכִלים ַהְּנפֹוִצים הּוא: ַהְּלִביבֹות. ָּכל ֵעָדה ְמִכיָנה ְלִביבֹות ְלִפי ַהַּטַעם ֶׁשָּלּה.ַא

ִהֵּנה ַּכָּמה ֻּדְגָמאֹות ֵּכיַצד ֵהִכינּו ַהְּיהּוִדים ֶאת ַהְּלִביבֹות ָּבֲאָרצֹות ַהּׁשֹונֹות ֶׁשָּבֶהן ֵהם 

  ָּגרּו: 

  ְמִכיִנים ְלִביבֹות ִמַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה אֹו ִמֶּקַמח ִעם ֵּביִצים. -א ְּברּוְסָיה, ּפֹוִלין ְוִליטָ 
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  ְּבֶגְרַמְנָיה: ְמִכיִנים ְלִביבֹות ִמֶּקַמח ּוֵביִצים.

  ְּבַדֶּמֶׂשק: ָׂשִמים ַּבְּלִביָבה ֲחִתיכֹות ֶׁשל ָּבָׂשר.

  .ְּבּבּוָכָרה: ְמִכיִנים ְלִביבֹות ִמָּבֵצק ְמֻמָּלא ִּבְבַׂשר ֶּכֶבׂש

  ְּבתּוְרְּכָיה ּוְבָיָון : ְמִכיִנים ְלִביבֹות ְמֻמָּלאֹות ִּבְגִביָנה.

  

  

  :ַהְׁשִלימּו

: ְלֵזֶכר______________ ּבְ  ְמֻטָּגנֹות ֻּכָּלן ַא, ׁשֹוִנים ָמִריםֵמחֳ  ֲעׂשּויֹות ַהְּלִביבֹות
___________________  

  
  הדָ איָ ּכִ נֻ חֲ  - 2מס'  ַּתֲחָנה

  . אֹור ֶׁשל ַחג, אּוִריםהָ  גחַ  ִנְקָרא ֲחנָֻּכה

  . ַהֶּׁשֶמן ַּפ ֵנס ְלֵזֶכר ַּבֲחנִֻּכָּיה ֵנרֹות ַמְדִליִקים ֶעֶרב ָּכל

  ַהּׁשֹונֹות ָּבֵעדֹות ּוְפִתילֹות ֵנרֹות

 תַוֲחנִֻּכּיוֹ  ְּפִתילֹות, ְּבֵנרֹות אֹותוֹ  ְוִכְּבדּו ֲחנָֻּכה ַחג ֶאת ַהְּיהּוִדים ָאֲהבּו ַהְּמקֹומֹות ְּבָכל

  .ְמֻהָּדרֹות

  :ֲחֻנָּכה ְלֵנרוֹת ַהְּקׁשּוִרים ִמְנָהִגים ַּכָּמה ִלְפֵניֶכם

  ?ֵּכיַצד. ְלַבד ַלֵּנרֹות ַהְּפִתילֹות ֶאת ַהָּנִׁשים ְמִכינֹות :ְּבַאְפַגִניְסַטן

 ָּבֶהםׁשֶ  ּוְפִתילֹות חּוִטים ְמִכינֹות ּוֵמֶהם, ַהַּגְרִעיִנים ֶאת ַהֻּכְתָנה ִמֶּפַרח מֹוִציאֹות ֵהן

  . ַּבֲחנִֻּכָּיה ַהֶּׁשֶמן ֶאת ַמְדִליִקים

. ֵנרֹות ֶׁשל תוֹ ּיִר אֵ ְּׁש ִמ  ֲחָדִׁשים ַׁשֲעָוה ֵנרֹות ֲחנָֻּכה ְּבֵלילֹות ַהְּנָערֹות ְמִכינֹות: ןטַ יְס ִד ְר ּוּכבְ 

  .  ַהַחג ִלְכבֹוד ֶׁשֵהִכינּו ַהֵּנרֹות ֶאת ַמְדִליקֹות ֵהן ַּבֹּבֶקר

 יָֻחדַהְּמ  ְוָהִעּצּוב ַלַהְׁשָקָעה ֵלב ִׂשימּו: ׁשוֹנוֹת ֵמֲאָרצוֹת ֲחנִֻּכּיוֹת ַּכָּמה ֶׁשל וֹתֻּדְגָמא ִלְפֵניֶכם

  .ַהֲחנִֻּכּיֹות ֶׁשל

 ְלַחג ַהַּיַחס ַעל ּוְפִתילֹות ֵנרֹות, ֲחנִֻּכּיֹות ַּבֲהָכַנת ָהַרָּבה ַהַהְׁשָקָעה אֹוָתנּו ְמַלֶּמֶדת ָמה

  ?ַהֲחנָֻּכה

  

  ָדהאיָ ְסִביבוֹנִ  - 3מס'  ַּתֲחָנה

  .ִּבְסִביבֹוִנים ְלַׂשֵחק ָלִדיםַהּיְ  נֹוֲהִגים ַהֲחנָֻּכה ְּבַחג

  ?ָלָּמה

  ! ָמֶות ָהָיה ִּדינוֹ  - ּתֹוָרה ַהּלֹוֵמד ָּכל. ּתֹוָרה ִלְלֹמד ַלְּיהּוִדים ִהְרָׁשה א ַאְנִטיֹוכּוס

  .ִלְלֹמד ָרצּו ֵהם .ִוְּתרּו א ָלִדיםַהּיְ  ֲאָבל

  ?ׂשּועָ  ָמה
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 ַהּׁשֹוֵמר ,ִמְתָקֵרב ָהָיה ְיָוִני ַחָּיל ִאם .ַּבֶּפַתח ׁשֹוֵמר ָהָיה ֵמֶהם ְוֶאָחד, ַּבֶּסֶתר ָלְמדּו ֵהם

 ְסִביבֹוִנים מֹוִציִאים, ָפִריםַהְּס  ֶאת ַמְחִּביִאים ָהיּו ֵהם. ֲחֵבָריו ֶאת ַמְזִהיר ָהָיה

  .לֹוְמִדים א ֶׁשֵהם ֹׁשבַלחֲ  ָוִניםַהּיְ  ֶאת ִהְטעּו ָּכ. ּוְמַׂשֲחִקים

  .ַּבְּסִביבֹון ָלִדיםַהּיְ  ְמַׂשֲחִקים ַהִּגּבֹוִרים ִיְׂשָרֵאל ַיְלֵדי ֶׁשל ַהְּסִביבֹון ִמְׂשָחק ְלֵזֶכר

  

  ? __________ַאְנִטיֹוכּוס ְּגֵזַרת ַלְמרֹות ּתֹוָרה ֶׁשָּלְמדּו ִיְׂשָרֵאל ַיְלֵדי ִהְתַחְּבאּו ֵהיָכן

  ? ______________ֲאֵליֶהם ֶׁשָּקְרבּו ָוִניםַהּיְ  ַהַחָּיִלים ֶאת ְּבלּוִּבלְ  ֵהם ֵּכיַצד

  

  : סֹוב ִלי סֹוב4 'מס ַּתֲחָנה

  ?ַּבְּסִביבֹון ְמַׂשֲחִקים ֵּכיַצד

  .ִּדְסִקּיֹות ֶׁשּיֹוֵתר ַּכָּמה ֶלֱאֹסף: ַהִּמְׂשָחק ְמְּטַרת

  :ָהֲאִביָזִרים

  ִּדְסִקּיֹות, ְסִביבֹון

  :ָחקַהִּמְׂש  ַמֲהַל

  ֵּבין ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים. ְּבָׁשֶוהְמַחְּלִקים ֶאת ַהִּדְסִקּיֹות 

  זֹו ַהֻּקָּפה. –ָּכל ֶאָחד ֵמַהַּׂשְחָקִנים ַמִּניַח ִּדְסִקית ַאַחת ַּבֶּמְרָּכז 

בֹון ֶנֱעַצר ַהַּׂשְחָקן ָהִראׁשֹון ְמסֹוֵבב ֶאת ַהְּסִביבֹון ּוְמַחֶּכה ֶׁשהּוא ֵיָעֵצר. ַּכֲאֶׁשר ַהְּסִבי

  ּבֹוְדִקים ַמִהי ָהאֹות ֶׁשִּנְמֵצאת ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ְוָאז:

  ַהַּׂשְחָקן לֹוֵקַח ֶאת ָּכל ַהִּדְסִקּיֹות ֶׁשִּנְמָצאֹות ַּבֻּקָּפה. -ִאם ָהאֹות ֶׁשְּלַמְעָלה ִהיא "ג" 

  א ְמַבְּצִעים ׁשּום ְּפֻעָּלה. –ִאם ָהאֹות ֶׁשְּלַמְעָלה ִהיא "נ" 

  ַהַּׂשְחָקן לֹוֵקַח ֵחִצי ֵמַהִּדְסִקּיֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבֻּקָּפה. –אֹות ֶׁשְּלַמְעָלה ִהיא "ה" ִאם הָ 

ַהַּׂשְחָקן נֹוֵתן ַלֻּקָּפה ִמְסַּפר ִּדְסִקּיֹות ַהָּׁשֶוה ְלַמֲחִצית  –ִאם ָהאֹות ֶׁשְּלַמְעָלה ִהיא "פ" 

ִאם ַּבֻּקָּפה ֵיׁש ֶעֶׂשר ִּדְסִקּיֹות, ַהַּׂשְחָקן ַחָּיב ַהִּדְסִקּיֹות ֶׁשִּנְמָצאֹות ַּבֻּקָּפה. ְלֻדְגָמה: 

  ָלֵתת ַלֻּקָּפה ָחֵמׁש ִּדְסִקּיֹות.

  ְוָכל ֶאָחד ְּבתֹורֹו ּפֹוֵעל ְלִפי ַההֹוָראֹות. ,ַהּתֹור עֹוֵבר ִמַּׂשְחָקן ְלַׂשְחָקן

, ָּכל ֶאָחד )יבֹון ַעל ָהאֹות "ג"ְלַאַחר ֶׁשְּלִמיֶׁשהּו ָנַפל ַהְּסבִ (ַּכֲאֶׁשר ַהֻּקָּפה ִמְתרֹוֶקֶנת 

  ֵמַהַּׂשְחָקִנים ַמִּניַח ִּדְסִקית ַאַחת ִמֶּׁשּלֹו ַּבֶּמְרָּכז.

  ִמי ֶׁשִּנְגְמרּו ַהִּדְסִקּיֹות ֶׁשִּבְרׁשּותֹו יֹוֵצא ִמן ַהִּמְׂשָחק.

הּוא  - ֶׁשִהְקִציבּו ַלִּמְׂשָחק ִּדְסִקּיֹות ְּבֹתם ַהְּזַמן  ִמי ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ַהִּמְסָּפר ָהַרב ְּביֹוֵתר ֶׁשל

  ַהְּמַנֵּצַח.

  ְׁשֵאָלה:

  ְלֵאילּו ִמִּלים ְמַרְּמזֹות ָהאֹוִתּיֹות ַהְּכתּובֹות ַעל ַהְּסִביבֹון?
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  ַהָּללּו ַהֵּנרוֹת – 5 מס' ַּתֲחָנה

  :ַהֲחנָֻּכה ֵנרֹות ֶאת ַמְדִליִקים ֵּכיַצד

  .ַהֲחָדִרים ַאַחד ְּבֶפַתח אוֹ , ַהַּבִית ְּבֶפַתח, ַהַחּלֹון ֶאֶדן ַעל ָׂשִמים ַהֲחנִֻּכָּיה ֶאת .1

 ַהָּיִמים ִמְּׁשמֹוַנת יֹום ּוְבָכל ,ַהֲחנִֻּכָּיה ֶׁשל ָיִמין ְּבַצד ֶאָחד ֵנר ַמְדִליִקים ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום .2

 .נֹוָסף ֵנר ּוַמְדִליִקים מֹוִסיִפים

 .הַהַחּמָ  ְׁשִקיַעת ְלַאַחר ַהֲחנִֻּכָּיה ֶאת ַמְדִליִקים .3

 ֶׁשָעָׂשה... ַאָּתה ָּברּו. ֲחנָֻּכה ֵנר ְלַהְדִליק... ַאָּתה ָּברּו: ֵהן ַהֲחנִֻּכָּיה ַהְדָלַקת ִּבְרכֹות .4

 .ַהֶּזה ַּבְּזַמן ָהֶהם ַּבָּיִמים ַלֲאבֹוֵתינּו יםִנִּס 

  :ְׁשֵאָלה

  ?ַהַחג ֶׁשל ָהְרִביִעי ַּבּיֹום ַהּדֹוֶלֶקת ַהֲחנִֻּכָּיה ִנְרֵאית ֵּכיַצד

  

  

  


