


  
  ערים קדומות במסורת ישראלשער: 

  

 מבט אל העבר - ירושלים  – 19יחידה מס' 

  

  :המטרות

  הכרת המשמעות של סמל ירושלים; .1

 עיר המקדש;, עמידה על חשיבותה של ירושלים העתיקה .2

   הזיקה בין ערך החסד למקדש.הבנת  .3

  

  מהלך השיעור

 דקות) / מליאה 15( מכתב מסבא ישראל –סמל ירושלים  –פתיחה 

  ל"בול" בחוברת הנספחים, עליו מצויר סמל ירושלים.תופנה תשומת לב התלמידים 

  ירושלים.  –מי יודע לאיזו עיר שייך הסמל הזה?  :המורה תשאל

 להבין מה מסמל כל אחד ממרכיבי הבול: ונסי ,המורה, בעזרת התלמידים

והחומה  ,שלום –ו על פי ידע כללי: האריה מסמל מלכות, עלה הזית ים יענתלמידה

  של ירושלים. ֲעָבָרּהאת  –

  המורה תרחיב:

 3000-: כאשר עם ישראל נכנס לארץ ישראל בפעם הראשונה לפני למעלה מהאריה

מגורים לפי השבטים השונים בעם. את ירושלים לקו את הארץ לאזורי ישנה, ח

יהודה  ואכן, מלכי ישראל היו ברוב הדורות משבט .קיבל שבט יהודה, שסמלו אריה

האריה הוא סמל לכוח, עוצמה, הצלחה, זהירות  האריה מסמל מלכות ושלטון.ן לכו

  ושיפוט.

  : מסמלים את השאיפה התמידית לשלום עם כל שכנינו.עלי הזית

  המסמלת את עברה המפואר של העיר. ,: רומזת לחומת העיר העתיקההחומה

ידה על של למלסיור  את התלמידיםהמורה תקריא את מכתבו של הסבא, בו יזמין 

  עיר המקדש. ,עברה של ירושלים

וידביקו אותו  התלמידים יתלשו את מכתבו של הסבא מתוך חוברת הנספחים

) ויצמידו 1לאחר מכן ימצאו את ירושלים על המפה (אביזר מס'  .בחוברת העבודה

  .)2לשם את סבא (אביזר מס' 

  

  יחידני ,דקות) / מליאה 15( מקום המקדש: אגדת שני האחים – 1 'הפעלה מס



בסיום  .)1מקום המקדש (נספח מס' על המורה תקריא לתלמידים את האגדה 

  תפתח דיון:יההקראה, 

 ?מהו הערך העולה מתוך הסיפור? איזו מידה נתגלתה בשני האחים 

 אילו שימושים  ?האם הכינוי "אחים" יכול להתאים רק במסגרת המשפחתית

 נוספים ישנם לכינוי "אחים"?

 קדשגש האחים למקום הממדוע נבחר מקום מפ ?  

  .אודות האגדה בחוברת העבודההתלמידים ישלימו את הקומיקס  ,לאחר הדיון

  

   קבוצות יחידני,דקות) /  60( כך בונים את המקדש – 2 'הפעלה מס

  חלק א': 

 הכיתה תתחלק למספר). 3(אביזר מס'  של בית המקדש יתלה איורעל הלוח 

 ,איורלצד ה .)בקבוצה תלמידים 3-5 – של המורה שיקול דעתהקבוצות (עפ"י 

לכל קבוצה  .)4המורה תתלה כיסי נייר גדולים לפי מספר הקבוצות (אביזר מס' 

להכניס את יהיה הקבוצות על מהו הכיס השייך לה. לתוך הכיסים הללו יובהר 

  התוצרים של המשימות הכתובות.

  ול על פיהן.לגזור את המשימות מתוך חוברת הנספחים ולפעיונחו התלמידים 

כל תלמיד בקבוצה  .)מופיעות בנספחיםמשימות (ההותן ת אכל הקבוצות ימלאו א

ונתינה  בקשר שבין חסדמתמקדות המשימות  .ימלא את כל המשימות הכתובות

כלי המקדש , נלווים כללי אודות בית המקדש, רגשותמידע  בית המקדש:לבין 

  דש.המק אודותאמרות חז"ל איור ומשימה יצירתית של 

התוצר  יכניס אתנציג אחד ו למורהאת התוצר קבוצה תראה הבתום כל משימה, 

). כשיסיימו 5(אביזר מס'  מספר חלקים של הפאזל שלהם ויקבל אז - ל"כיס" 

  .הפאזליהיו בידיהם כל החלקים לבניית  ,התלמידים את כל המשימות

   חלק ב:

יחד איתם את תבחן  ולאחר מכן המורה ,התלמידים ירכיבו את הפאזלים סיכום:

   משוב קצר.וייערך התוצרים 

  ולדיון: מחשבהנקודות ל

  המקדש? אודותאילו דברים חדשים למדתם  -

 ?ה לדעתכם מבטאות האמרות אותן איירתםמ -

 :מה ניתן לדעתכם ללמוד מסיפורו של רבי חנינא ביחס ל -

o .יחסו של רבי חנינא לבית המקדש 

o יכולות.ה לביןרצון לנתינה הפער בין ה 



  

חברי כל קבוצה שסיימה להרכיב את הפאזל יקבלו מהמורה חלקים להרכבת 

 )7מחזיק מפתחות בצורת הסמל של ירושלים (אביזר מס' 

  

  הכנה ואביזרים:

  מפת ארץ ישראל .1

 הסבאדמות  .2

 איור בית המקדש .3

ספרות  עליהםתכתוב ולצורת "כיס",  אחד מהם, המורה תהדק כל 3A גליונות .4

 כמספר הקבוצות בכיתה.

 זלים לקבוצות השונותפא .5

 מצוירות המלוות את חוברת הנספחיםדפים לבנים ריקים למשימות ה .6

 חלקים להרכבת מחזיק מפתחות .7

 חוברת עבודה .8

 חוברת נספחים .9

  

  נספחים:

  אגדת האחים .1

אב ובכור היה בעל משפחה אח החיו בירושלים שני אחים. ה ,לפני שנים רבות

ֲעִריִרי. מת אביהם הזקן והוריש  לילדים קטנים. האח הצעיר לא נשא אישה והיה

  להם שדה אחד.

זה את זה, ולכן אמר  מאדחשבו האחים: כיצד יחלקו ביניהם את השדה? הם אהבו 

  האח הבכור: 

  "לא נחלק את השדה!"

  ."מה נעשה בו?" שאל הצעיר

כאשר יאספו את התבואה  ,הציע הבכור כי יעבדו שניהם ביחד בשדה, ולאחר הָקִציר

שמח  בשוה. ָשֵוה, מֹות ֵחֶלק כחלקּויחלקו ביניהם את הֲאל - מֹותּובֲאלויקשרו אותה 

  האח הצעיר לקבל את הרעיון וכך אומנם עשו.

ובכל יום שאספו תבואה ָסַפר האח הבכור את  ,בוקר בוקר יצאו לעבוד בשדה

  האלומות והגיש את חציין לאחיו הצעיר בחיוך ובשמחה.

  חשב שהחלוקה אינה הוגנת.  ואה .לילה אחד נדדה שנתו של האח הצעיר

  



  הפריע לאח הצעיר?  מה לדעתכם עצירה:

  

  גם הוא חשב שהחלוקה אינה הוגנת.  .באותו לילה נדדה שנתו של האח הבכור

  

  מה היו לדעתכם מחשבותיו? עצירה:

  

אוכל להסתפק במספר  .: "אני אינני צריך לפרנס אישה וילדיםהאח הצעירחשב 

חי צריך לדאוג לאשתו ולילדיו, להלבישם ולהאכילם, הוא אבל א .מועט של אלומות

  זקוק למספר רב יותר של אלומות!"

כה העביר מספר אלומות יר בשעת לילה מאוחרת, ובחסות החשקם האח הצע

  ת אחיו.מהֲעֵרָמה שלו לֲעֵרמַ 

הוא דאג לאחיו הצעיר: "מסכן  .גם האח הבכור לא יכול היה להירדם באותו לילה

גלמוד הוא. לי יש משפחה, ולעת ִזְקָנִתי יעבדו בני בשדה, יפרנסו אותי  הוא אחי, הרי

  וידאגו לכל מחסורי, אך מי ידאג לאחי לעת זקנה?"

ומהן תהיה לו  קם האח הבכור ממיטתו ואמר: "מוטב כי יקבל עכשיו יותר אלומות

  תו."פרנסה גם לימי זקנ

אחיו  תֵרָמה שלו לֲעֵרמַ ובאישון לילה העביר מספר אלומות מהעֲ  ,שמח על החלטתו

  הצעיר.

, למרות מעשה יפההביט בערמת אלומותיו ואמר לעצמו: " ,בבוקר קם האח הבכור

" .החסד שעשיתי לא נראה כי התמעטו אלומותיי... ככה זה כשעושים מעשה טוב

  .ויצא במרץ לעבודת יומו

  באופן דומה הגיב גם האח הצעיר.

  ידו את האחים, וכל אחד חזר על מעשהו.בלילה השני עלו שוב מחשבות אלו והטר

  שוב...  בלילה השלישיו

  אבל אז קרה דבר גדול:

 -  ונשא על כתפיו אלומות שיבולים לעבר ערמת אחיו ,כשכל אחד הלך שמח וטוב לב

  נפגשו האחים באמצע הדרך.

  "מה מעשיך כאן?" שאל הבכור את הצעיר. 

  ."ומה מעשיך אתה?" השיב לו הצעיר

  את המתרחש, נפלו איש על צוואר רעהו, בכו והתרגשו. הבינו האחים 

  רך את המקום שבו נפגשו האחים.יאלוקים ראה את מעשיהם. הוא ב

  שלמה המלך את ֵּבית ַהִמְקָדש.  במקום זהבנה  , כך מספרים,לימים

  



  מאת דבורה עומר מתנה לבית המקדש / . 2

  פחים:למורה / עבור משימה רביעית בחוברת הנס –הסיפור המלא 

אך שמח היה בחלקו, כי הסתפק במה שיש לו , חנינא בן דוסא רביעני ואביון היה 

שאין בידו להביא מתנה לבית  –ערו ינא במי שיש לו יותר. רק דבר אחד ציולא ק

  המקדש בירושלים, כפי שעשו אלו שהיו להם שדות, בקר ונכסים.

ובשמחה וידיהם חנינא רואה את העולים לרגל לבית המקדש בשירה  רביהיה 

מלאות כל טוב. הוא עצמו היה עולה לבית המקדש בידיים ריקות, שר עם השרים, 

אך ליבו נעצב עליו. בהגיעו לבית המקדש היה רואה את לשכת הכלים, הוא החדר 

שבו הניחו את הכלים, המנורות ושאר המתנות שהובאו לבית המקדש. והיה גם חדר 

, וכל מי שנצרך היה יכול לבוא בחשאי לחדר זה סמוך בו נמצאו מתנות וכסף לעניים

  ולקחת מה שנחוץ לו.

ובאשכולותיה  ,עליה עלי זהב –גם גפן הייתה בבית המקדש, עשויה כולה זהב טהור 

ענבי זהב. והיו העשירים מכינים עוד אשכול ועוד עלה של זהב טהור ותולים אותם 

נינא לעשות אפילו גרגר ענב ח רביעל אותה גפן, מתנה לבית המקדש. ולא היה בידי 

  קטן אחד של זהב לתלות על הגפן.

חנינא לבית המקדש, וגם הפעם אין מאומה בידו. עבר בשדה  רבייום אחד עלה 

שבים "של מי האבן החנינא את העוברים ו רביוראה לפניו אבן גדולה ויפה. שאל 

  הזאת, והאם יש למישהו צורך בה?"

תהיה היא  ,נא ראה ומצא, כי אם יגלף את האבןחני רבילא רצה איש באבן זו, אך 

קה את יחנינא טורח ועובד: נ רבייפה ויוכל להביאה לקישוט המקדש. החל  מאד

חנינא להרים את האבן ממקומה  רביהאבן עד שהייתה חלקה ולבנה להפליא. רצה 

ל היה להזיזה גם וכדי להביאה לבית המקדש, אך היא הייתה גדולה וכבדה ולא יכ

  חד.צעד א

קש מהם כי יעזרו לו להביא את יחנינא לפועלים, שעבדו בשדה הסמוך וב רביקרא 

  האבן המקושטת לבית המקדש.

תן לנו חמישים מטבעות כסף, נביא את האבן יאמרו לו הפועלים: "אם ת

  לירושלים".

חנינא בצער, "חמש מטבעות נחושת בידי,  רבי"אין בידי כסף רב כל כך", אמר 

  ותר על סעודת השבת ואת המטבעות אתן לכם".ושבת לביתי. א לקנות בהם צרכי

חמש מטבעות נחושת?" צחקו לו הפועלים, "תמורת חמש מטבעות נחושת שא "

  בעצמך את האבן."

  חנינא מה יעשה. רביהלכו להם הפועלים לעבודתם, ולא ידע 

  שה אנשים פוסעים לקראתו.יוהנה ראה חמ



א, "אנא, עזרו לי לשאת את האבן הזאת לבית חנינ רבי"אנשים טובים," פנה אליהם 

  המקדש לירושלים!"

חנינא חרד: האם גם הם יבקשו שכר כה רב  רבי"נעזור לך בתנאי אחד..." ענו לו. ו

  תמורת עבודה זו?

  חנינא. רבי"חמש מטבעות נחושת יש לי..." מלמל 

  ."נלך איתך" ,"אם תעזור לנו גם אתה לשאת את האבן", אמרו לו האנשים

 –חנינא והושיט ידו אל האבן. הושיטו כל חמשת הגברים ידיהם, והנה  רבימח ש

  ראה זה פלא: לא צעדו אפילו צעד אחד וכבר נמצאו בחצר בית המקדש.

הדבר. אולי חלם חלום? אך לא: עומד הוא בחצר בית  החנינא כיצד קר רבילא הבין 

אנשים טובים המקדש לרגליו האבן הלבנה, היפה והמקושטת. אך היכן אותם 

חנינא להודות להם, לשלם את חמש המטבעות אשר בכיסו אך  רבישעזרו לו? רצה 

"אולי  שבים:החנינא הולך ושואל את העוברים ו רביהללו נעלמו ואינם. החל 

  שהגיעו עמי לבית המקדש?" ראיתם כאן חמישה גברים

אליו,  לחונשחנינא כי היו אלו מלאכים ש רביאך איש לא ראה ולא שמע. אז ידע 

   לעזור לו לשאת את מתנתו לבית המקדש

מטבעות הנחושת  תעל העזרה ששלח לו, ואת חמש ה'חנינא בן דוסא תודה ל רבינתן 

  שהבטיח לאנשים הניח בחדר הצדקה, אליו היו העניים באים לקחת מתן בסתר.

  



  שלמה המלך בונה מקדש - 20יחידה מס' 

  :המטרות

  ל שלמה המלך;בדות מרכזיות בחייו שהכרת עו .1

 עמידה על תכונות עיקריות בדמותו. .2

  

  מהלך השיעור

  דקות) / מליאה 10( מכתב מסבא ישראל –ארזים מלבנון לבניית המקדש  – פתיחה

המורה תודיע שהיום לשם שינוי, סבא לא נמצא ממש בתוך ארץ ישראל, אלא על 

  אחד מגבולותיה.

זמן הגיע לגבול לבנון -בעזרת הפלאר שא ,המורה תקריא את מכתבו של הסבא

שנה. לעיניו נגלה מראה מרתק של העברת גזעים גדולים של עצי ארז  2700-שלפני כ

לכיוון ארץ ישראל. הסבא מבין שאלו גזעים שמעביר שלמה המלך, לשם בניית 

   המקדש.

  תפתח דיון בנושאים הבאים:ילאחר קריאת המכתב 

לאור הפעילות המשותפת  –היה מצב היחסים בין לבנון לישראל מה לדעתכם  -

  ?של העברת הארזים

העובדה שבזמן ההוא נעזרו מעבירי הגזעים לאור  ןהיו השיטות בה לדעתכםמה   -

 ? לנשיאת משאות כאלה כבד"טרם היה בנמצא "ציוד 

  תרומתו של שלמה המלך למצב השלום האזורי. ותרחיב אודות יף סוהמורה ת

ים מסביב היו בברית אחווה עם כל העמ ,(מידע למורה: בזמנו של שלמה המלך

 נחשבובלבנון גדלו ואף העלו מתנות הערכה לשלמה המלך. העצים ש ,מלכות ישראל

גזעים  –והם הועברו לישראל בעזרת מערכת של העברת עצים  ,למשובחים ביותר

  ).ובהמשך הגזעים אף הושטו לנמל יפו ,עגולים של עצים ששימשו כגלגלים ביבשה

המכתב מחוברת הנספחים וידביקו אותו בחוברת העבודה. התלמידים יתלשו את 

) בגבול 2) על המפה (אביזר מס' 1(אביזר מס'  דמות הסבאלאחר מכן יניחו את 

  לבנון.

  

 דקות) / 30( כרוןימשחק ז –עובדות על חייו של שלמה המלך  – 1 'הפעלה מס

  מליאה

) ובהם 1מס' נספח  – 3המורה תדביק על הלוח כרטיסים הפוכים (אביזר מס' 

  שלמה המלך. אודותשאלות ותשובות 



נציג אחת הקבוצות יוזמן להרים  ,לשתי קבוצות מתחרות. בכל תורתתחלק הכיתה 

לקלוע להתאמה. הקבוצה המנצחת היא זו הזוכה ושני כרטיסים ולנסות 

  במקסימום זוגות.

 חשוב: על המורה לנווט את המשחק באופן שבו השאלות והתשובות יוקראו לאט

התלמידים. המורה תסביר ותרחיב במקומות  על ידייובנו על מנת שרור אופן בוב

להטמיע את המידע אצל  על מנתהנדרשים. מומלץ לשחק במשחק פעמיים 

, והתלמידים מעוניינים וירה מאפשרים זאתובמידה והזמן והאזאת התלמידים (

   ).בכך

  

  זוגות, דקות) / מליאה 35(חכמת שלמה  – 2 'הפעלה מס

  חלק א': 

 –כרון: במה הצטיין שלמה? יהמורה תתמקד בשאלה אחת מתוך משחק הז

  בחכמה...והתשובה: 

  המורה תספר לתלמידים את דברי המדרש:

לילה אחד, נגלה ה' אל שלמה בחלומו והזמין אותו להביע משאלה אחת החשובה 

כי  ,בעיניו ביותר. חשב שלמה המלך מה כדאי לו לבקש, והחליט לבקש חכמה

וכך היה שלמה לחכם  ,. הסכים ה' לבקשתויומשאלותכל בעזרתה יוכל להשיג את 

  מכל האדם.

במה הייתם  -נים לכם הזדמנות להביע משאלה אחת תפתח דיון: לו היו נותי

לסווג את המשאלות לשני סוגים: מן יכוונו התלמידים  הסבירו מדוע. בוחרים?

יתה משאלתו של יזה סוג המופשט. מאיה- ומן התחום הרוחני ,התחום החומרי

על דמותו של שלמה? מדוע שבה בחר, שלמה המלך? מה מלמדת אותנו המשאלה 

  החכמה מהווה שער לשאר המשאלות?

  חלק ב': 

להיווכח בחכמתו של שלמה, כפי שבאה לידי יוזמנו התלמידים  ,בעקבות הדיון

משלי , וחכמה הלקוחות מתוך ספרי חכמתו: קוהלת ביטוי באמרות מלאות לקח

  ושיר השירים.

אמרות של שלמה המלך (אביזר  עשרהתחלה או סוף של אחת מתוך  יקבל כל תלמיד

תה ויחפשו את החצי השני של האות, התלמידים יסתובבו בכי . בהינתן)4מס' 

האמרות. כל זוג יקבל דף ריק  לכשימצאו, ישבו כולם בזוגות על פי שלהם. האימרה

 ובהתלה על הלוח כרזה מרה שלו. המורה תיהאועליו הוא ינסה לבטא בציור את 

  ).5האמרות (אביזר מס' 



 תלמידי הכיתהעל שאר התלמידים יציגו בזה אחר זה את ציוריהם, ובשלב זה, 

מרה יכמובן שהמורה תבהיר ותסביר כל א מרה רומז הציור.ילזהות לאיזו א יהיה

  תוך שיתוף התלמידים.

  חלק ג': 

ה תקריא את הסיפור "שתי אמהות לתינוק אחד" לסיכום נושא חכמת שלמה, המור

המורה תעצור את ההקראה לאחר הצגת הבעיה, ותערוך דיון וניבוי . )2(נספח מס' 

עם התלמידים: איך יוכל המלך שלמה לגלות מי האם האמיתית? באיזו שיטה עליו 

  לנקוט?

  

  נידקות) / יחיד 15( שיר בחוברת העבודה –עולים לירושלים  – 3 'הפעלה מס

הנמצא  ,אל השיר "אנחנו עולים אליך ירושלים" מאת דתיה בן דוריפנו התלמידים 

  בחוברת העבודה.

 ייערך ,התלמידים יענו על השאלות בחוברת. לאחר מכןוהמורה תקריא את השיר, 

  תפתח דיון בעקבות הנקודות העולות מן השאלות.ימשוב על התשובות ו

  

  

  הכנה ואביזרים:

  הסבאדמות  .1

 מפה .2

 .1, כפי שמופיע בנספח מס' תשובותשאלות וסי כרטי .3

חציים ועל  ,המחצית הראשונה של אמרות שלמההאחד על חציים , כרטיסים 20 .4

  . 3מתוך נספח  –ה יהמחצית השני השני

 השלמותכרזה של האמרות  .5

 חוברת עבודה .6

 חוברת נספחים .7

  דפים ריקים .8

  נספחים 

1:  

  מידע  שאלות
  ידיד ה' - יְדָיהְיִד   . איזה שם נוסף היה לשלמה?1
ַוְיַדֵּבר ְׁשלֶׁשת ... ָהָאָדם- ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל"  . במה הצטיין שלמה על פי התנ"ך?2

  " (מלכים א, ה)ֲאָלִפים ָמָׁשל
  הוא התפלל וביקש רק זאת.  ?בתכונתו המיוחדת. כיצד זכה 3
  .מאדהוא היה רחב לב ועשיר   ?שלמה נתברך באילו תכונות נוספות. 4



   .הוא שפט בין יריבים בצדק ובחכמה  תפרסמה חכמת שלמה?. כיצד ה5
  .ארבעים שנה  . כמה שנים מלך שלמה?6
יתה מיוחדת תקופת מלכות י. במה ה7

   שלמה?
ַוֵּיֶׁשב ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ַּתַחת "

היה  -" (מלכים א, ה)ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתוֹ 
  שלום ובטחון בארץ.

עמים כרת שלמה ברית  . עם אילו8
  שלום?

  .מצרים, צור, חיתים, ארם ועוד

. אילו פעולות עשה שלמה לקראת 9
   בניית בית המקדש?

מלבנון, הכין אבני  ִזיםֲאָר הוא הביא עצי 
  .ֳאָמִניםגזית, ושכר 

כמה שנים בנה שלמה את בית במשך . 10
  המקדש?

  .שבע שניםבמשך 

 . איזו תפילה נשא שלמה לאחר שבנה11
  את בית המקדש?

ַעְבְּד  (תפילת)ְּתִחַּנת -ְוָׁשַמְעָּת ֶאל"... 
ַהָּמקֹום -ְוַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְתַּפְללּו ֶאל

  " (מלכים א, ח)ַהֶּזה
הוא בנה ערים מיוחדות כדי לאסוף בהן   . כיצד דאג שלמה לעתידו של העם?12

  תבואה לשנות רעב.
ומגילת שיר  הלתוק מגילת ,משלי ספר  חיבר שלמה? אילו ספרים 13

  השירים 
  "דֹול ָהעֹוָלםגְ "  . לאיזה כינוי זכה שלמה?14
  

  

  עיבוד: י. קלפהולץ - משפט שלמה  :2

  

המלך שלמה על כסא מלכותו, באו אליו שתי נשים למשפט.  תבֶ שֵ באחד הימים, ּכְ 

אחד. ביום בנים שה הזאת גרות בבית אחד. שתינו ילדנו יאמרה האחת: "אני והא

שה שלידי, וכשראתה שאני ישנה, לקחה את בני אשר ישן לצידי יבלילה מת בן הא

, יושמה לידי את בנה המת. בבוקר, כשהקצתי משנתי ראיתי שלא ילדי בזרועותי

  הילד המת שלה מונח לידי ועתה מסרבת היא להחזיר לי את בני".אלא 

ת דוברת, בני הוא החי א ֶשֶקרעוד לפני שסיימה את דבריה צעקה האישה האחרת: "

איתנות בדעתן. כל אחת מהן טענה שבנה חי ובן היו ובנך המת". שתי הנשים 

  וכל אחת מהן רצתה בילד החי. ,האחרת מת

מע את צעקותיהן, השתיק אותן ואמר: "ידע הקדוש ברוך הוא למה שהמלך ש

שתי שעתידות אתן לעמוד לפני בדין, לכן ברא לאדם שתי עיניים, שתי אוזניים, 

ידיים ושתי רגליים. ועתה קחו את הילד, גזרו אותו לשני חלקים וכל אחת מכן 

  תיקח חלק אחד לעצמה". 

האם כך שופט מלך חכם? אמרו  לשמע דברי המלך: עּוזְ וִהְזַדעַ  ִנְדֲהמּועבדי המלך 

בליבם: לא די שמת האחד, מצווה היא להרוג גם את השני? אולם את דבר המלך 

מדו לחתוך את הילד, קפצה האחת וצעקה בקול נפחד: "אל נא! אין להשיב, וכשע



את הילד. מוותרת אני, תנו לה את הילד החי ורק אל תהרגוהו!" לעומתה  ואל תהרג

  גזרוהו! גם לי וגם לה לא יהיה!" .אל תשמעו לה .ה: "לאיצעקה השני

ל רק אז ציוה המלך להניח לילד ואמר לכל הסובבים אותו: "הראיתם מי אימו ש

גם אם נגזר עליה לא לראותו לעולם.  ,הילד? זו אשר ריחמה עליו ולא רצתה שימות

לאישה האחרת, שאין זה בנה, לא היה אכפת שימות. תנו את הילד לאימו 

  " פסק. וכל העם שמע והוסיף להעריץ את המלך החכם.תהאמיתי

   

  2 'הפעלה מסל –אמרות שלמה  .3

 (משלי) "ִּתּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמ-לְוַא/  ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִבי" .1

 " (משלי)ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם/ ְנָמָלה ָעֵצל -ֶאל- ֵל" .2

 " (משלי)הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶב/ ִיְׂשָנֶא - ּתֹוַכח ֵלץ ֶּפן- ַאל" .3

 )" (משליְוֶלֶחם ְסָתִרים ִיְנָעם / ְּגנּוִבים ִיְמָּתקּו-ַמִים" .4

 " (משלי)ִנְרָּדם ַּבָּקִציר ֵּבן ֵמִביׁש/ יל ֹאֵגר ַּבַּקִיץ ֵּבן ַמְׂשּכִ " .5

 " (משלי)ּוְבִרְׁשָעתֹו ִיֹּפל ָרָׁשע/ ִצְדַקת ָּתִמים ְּתַיֵּׁשר ַּדְרּכֹו " .6

 " (משלי)רּוַח ְמַכֶּסה ָדָבר- ְוֶנֱאַמן/ ּסֹוד - הֹוֵל ָרִכיל ְמַגֶּלה" .7

 הלת)" (קוְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת/ ּדֹור ֹהֵל ְודֹור ָּבא " .8

 " (קוהלת)ֵמִאיׁש ֹׁשֵמַע ִׁשיר ְּכִסיִלים/ טֹוב ִלְׁשֹמַע ַּגֲעַרת ָחָכם " .9

  " (משלי)ַּתֲעֹזבּו-ּתֹוָרִתי ַאל/ ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם " .10

  



   גלגולם ההיסטורי של כלי המקדש - 21יחידה מס 
  :המטרות

  הכרת כלי המקדש בהיבט היסטורי;. 1

  לכלי המקדש. המיוחסות הכרת אגדות. 2

  

  מהלך השיעור

  קבוצות, דקות) מליאה 15( סבא ישראל שולח ד"ש ארכיאולוגי –פתיחה 

המורה תקריא את מכתבו של סבא ישראל, בו הוא מגלה כי הוא נמצא ב"גן 

לשלוח כדי ארכיאולוגי" בירושלים. סבא מספר שקיבל כמה ממצאים מעניינים 

  לידידיו הצעירים...

צר בנושא הארכיאולוגיה. מה מטרת המדע הזה? באיזו דרך דיון ק יתפתח בכיתה

  הוא תורם לאנושות? באילו אמצעים משתמשים הארכיאולוגים?

האתרים הנחפרים והנחקרים ביותר, בגלל עברה  דהעיר ירושלים, היא אחויוסבר: 

  ההיסטורי העשיר והמרתק.

 חול ועפר ובתוכויכל כלשהו ש קבוצות. כל קבוצה תקבל מֵ ולשלתתחלק הכיתה 

התלמידים יתבקשו להיות ארכיאולוגים לשעה קלה, לחפור בתוך . )1(אביזר מס' 

) הטמון במעמקי 2החול, עד שימצאו את הממצא הארכיאולוגי (אביזר מס' 

אחד  בשיעור זה:באופן כזה, כל קבוצה תגלה את הנושא שבו תעסוק  .ההקופס

  ה, ארון הברית, המזבח).מכלי המקדש הקדומים והגלגול ההיסטורי שלו (מנור

המורה  –, ובמקביל ש"גילתה"כל קבוצה תציג בסבב את הממצא הארכיאולוגי 

). המורה תסביר 3תתלה על הלוח פוסטר ובו ציור ברור של הממצא (אביזר מס' 

  כמה מילים כלליות על הכלי ותפקידו.ב

דים התלמילסיום (לאחר שישפכו את החול בצורה מסודרת בפח הכיתתי) יתלשו 

  בחוברת העבודה.אותו וידביקו את מכתבו של הסבא מחוברת הנספחים 

  

  יחידניות, דקות) קבוצ 25( הכלים מספרים – 1 'הפעלה מס

 כל קבוצה תגזור מתוך חוברת הנספחים את כרטיס העבודה בנושא שלה.שלב א': 

 תא בצעעל התלמידים יהיה ל .מקורות וקטעי מידע על הנושאכרטיס יופיעו ב

  ימות הבאות:המש

  להתאים בין קטע מידע לבין המקור המתאים לו.  .א

 חידה המכילה פרטים מתוך המידע.המוצג  אודותלכתוב   .ב

  



י הכיתה ינסו לפתור את תלמיד .בסבב את החידות שלהן יציגושלב ב: הקבוצות 

  עזר בכרטיסי העבודה השונים המופיעים בחוברת הנספחים.ילההם יוכלו  החידות.

 את משימת הקישור בחוברת העבודה, בין ציטוטים מן בצעודים ישלב ג': התלמי

  המקורות לכלים השונים.

  

  מליאה/ דקות)  10( אגדה - דלתות ניקנור – 2 'הפעלה מס

את סיפור המאוירות המלווות  ותכרזכמספר ה מספר תלמידים אל הלוחיוזמנו 

רק הוא רואה  , כאשראחת הפוכהכרזה  כל תלמיד יחזיק . )4ניקנור (אביזר מס' 

 שעל ידהתלמידים  .)1המורה תספר את האגדה (נספח מס' כעת,  את התמונה.

מתאים ביותר כלו  כל אחד בשלב שנראה ,לכיוון הכיתה כרזותהלוח, יסובבו את ה

   ציור שבידו.תוכן הל

  למחשבה ולדיון: הבאות נקודותיתנהל דיון בעקבות הסיפור על פי ה

  מה עשה ניקנור? -

 הוא עבר בדרכו?אילו קשיים  -

 ?הדבר על יחסו אל המקדשמלמד מה  -

לקשר העז שחשו בני העם  ה אחתבעובדה שסיפור זה מהווה רק דוגמ יסוכם הדיון

  רצון שהיה להם לפארו ולקשטו., ולאל המקדש

  

  דקות) יחידני 40( מנורת הזהב –יצירה  – 3 'הפעלה מס

את איור המנורה מחוברת  התלמידים יצמידו חמרן לקרטון ביצוע. התלמידים יגזרו

הנספחים, יניחו אותו על גבי החמרן, יחרטו את קוי המתאר וימלאו שטחים 

  נבחרים. לאחר מכן יקשטו את האיור על ידי צביעה. 

  

  הכנה ואביזרים:

  .)המורה תביא מביתה(ים ימלאים בחול עד חצמיכלים  3 .1

נושא . ב2ה; . בנושא המנור1תמונות קטנות ובהן ממצאים ארכיאולוגיים:  3 .2

 . בנושא ארון הברית3המזבח; 

 . ארון הברית.3המזבח;  .2המנורה;  .1של כלי המקדש:  איורים .3

 את סיפור דלתות ניקנור המלוות  כרזותה .4

 אביזרים ליצירה: חמרן, קרטון ביצוע, צבעים לחמרן .5

 חוברת עבודה .6

 חוברת נספחים .7



  

  נספחים:

  דלתות ניקנור / אגדה 
  

ידב למקדש דלתות עשויות נחושת. דלתות אלה נקראו על (ניקנור מאלכסנדריה נ
  שמו: "שערי ניקנור".)

  
כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריה של מצרים, בחזירתו (= כשהיה עם 

  הדלתות על הספינה) עמד עליו נחשול ֶשַּבָים לטבעו.

קשו נטלו (המלחים) אחת מהן (מהדלתות) והטילוה לים, ועדין לא נח הים מזעפו. בי

להטיל את חברתה, עמד הוא וכרכה, (=קשר אותה אליו) ואמר להם: "הטילוני 

  עמה". מיד נח הים מזעפו. והיה מצטער על חברתה (על הדלת השנייה).

כיון שהגיע לנמלה של עכו הייתה (הדלת האבודה) מבצבצת ויוצאת מתחת דפני 

  ה...הספינה. ויש אומרים ְּבִרָיה ֶשַּבָים בלעתה והקיאתה ליבש

לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור, מפני 

אליעזר בן יעקב  רביויש אומרים מפני שנחושתן מצהבת הייתה.  שנעשו בו ניסים,

  אומר: נחושת קלוניתא (= שם מקום, קורינתי) הייתה, והייתה מאירה כשל זהב.

  

  

  



  לכל אחד יש ירושלים - 22יחידה מס' 
  

  :מטרותה

  ירושלים, באמצעות הכרת שמות העיר;עמידה על מעלותיה של  .1

 ת מראם ושמם של שערי העיר העתיקה;הכר .2

היסטוריים ולאומיים, דמויות, שכונות  םאתרי ידיעות כלליות אודות ירושלים: .3

 ועוד.

  

  מהלך השיעור

  דקות) / מליאה 5( מכתב מסבא ישראל –פתיחה 

תבלבל מן השמות המתאר כיצד הוא מהמורה תקריא את מכתבו של הסבא, 

התלמידים יתלשו את המכתב וידביקו אותו בחוברת העבודה. השונים של העיר. 

  ).2, 1(אביזר מס'  הסבא לירושלים במפהדמות הם יצמידו את חר מכן לא

  

  מליאה, דקות) / יחידני 20( שמות העיר ומעלותיה – 1  הפעלה מס'

  ר והפעלה / מליאה, יחידנישי –שלב א: "שמות הרבה לירושלים" 

המורה תקריא את שירו של דן אלמגור "שמות הרבה לירושלים", המופיע בחוברת 

את המשימה, לנסות ולהסביר  בתום הקראת השיר, התלמידים יבצעו העבודה.

, המורה תשובות התלמידים לאחר שמיעתשניים מן השמות המופיעים בשיר. 

 –"יראה" ו"שלם"  שמותי הנירוף של שתסביר גם את מהות השם "ירושלים": צ

 רוע ראשוןימופיעים בתנ"ך. אשאירעו בעיר, ורועים ראשוניים יששניהם קשורים בא

שיצא לקראת  שלםצדק מלך  ח) שם מסופר על מלכי"ד, י"מופיע בספר בראשית (י

רוע השני מופיע גם כן בספר יהא אברהם אבינו עם לחם ויין כדי לברך אותו.

בעקדת בנו יצחק וקרא בעקבות זאת למקום "ה' התנסה אברהם  בראשית  כאשר

  יראה".

  :ותוצג השאלהשמות.  70-המורה תציין שלירושלים יש יותר מ

   מה מוכיח הדבר על יחס העם לירושלים?

  ריבוי השמות מצביע על המקום המרכזי שתופסת ירושלים בתודעת העם היהודי.

  

  מליאה / משחק -חז"ל אמרות  –שלב  ב': מעלותיה של ירושלים 

   

שמותיה של בין במהלך המשחק התלמידים יזהו את הקשר התוכני שבין האמרות ל

  העיר ירושלים.



   מהלך המשחק:

מרת חז"ל אחת המציינת אחת יקבוצות. כל קבוצה תקבל א ארבעל תתחלק כיתהה

המורה תכתוב על הלוח  ).1נספח מס'  – 3ממעלותיה של ירושלים (אביזר מס' 

  ).2של ירושלים (נספח מס'  יםשמות נוספ הארבע

לעצום עיניים יתבקש נציג אחד מכל קבוצה. כל נציג בתורו יוזמן  ,בזה אחר זה

השמות שעל הלוח. לאחר  ארבעתוהמורה תצביע בפני הכיתה על שם אחד מתוך 

שלפי דעתה מתאימה לשם  ימרההקבוצה שבידה הא מכן התלמיד יפקח את עיניו.

 ימרה. למשמעמרתה. המורה תעזור להבין את תוכן האיא הזה, תקריא את

 .כשלא ראה הנציג לקלוע אל השם הנכון שעליו הצביעה המורה יהיה על ,מרהיהא

  כי הוא הקל ביותר). לסוף,(את השם "כלילת יופי" כדאי להשאיר 

  

  מליאה, דקות) / יחידני 35( שערי העיר בדרך אל הכותל – 2  הפעלה מס'

  שערים? יחידני, מליאהשלב א': מהם ה

השערים המיוחדים הקבועים  הואאחד הדברים המייחדים את ירושלים, יוקדם: 

 השערים? האם מישהו מהתלמידים עבר פעם דרך אחד בתוך חומת העיר העתיקה.

אל טבלת  הם יפנו, שהתלמידים ישמיעו תיאורים מתוך חווייתם האישיתלאחר 

  השערים שבחוברת העבודה.

  לאו את הטבלה עפ"י המידע שב"דף מידע" בחוברת הנספחים.התלמידים ימ

כל אחד מהם יצייר בתוך שתי דקות, על יוזמנו שני תלמידים, ו ,כמשוב על הטבלה

 לזהות באילו שערים מדובר.ו לנסותעל תלמידי הכיתה  הלוח את אחד השערים.

 םשל צילומי השערי ותכרזהמורה תציג בפני התלמידים כל שער,  לאחר ציור

  ).7(אביזר מס'  המתאימים

הקיימת בזמננו, בנה הסולטן הטורקי סולימאן  את חומת העירלמורה:  ת מידעהער

. מכיוון 1535-1538, בשנים 16-מלאכת הבנייה נעשתה במהלך המאה ה .הראשון

את כדי לא לבלבל את זשהחומר נלמד בסמוך לבניית בית המקדש, חשוב לציין 

  התלמידים.

  

  יחידני  / מליאה, אל הכותל דרך שער האריות : הפריצהב שלב

, חוברת 3אורו של הצנחן משה עמירב (נספח מס' יהמורה תקריא לתלמידים את ת

צה אל הכותל במלחמת ששת הימים. המורה תבהיר את י) המתאר את הפרעבודה

   המושגים הקשים שבקטע ותספר שהצנחנים פרצו דרך שער האריות.

. )4הלוח התמונה של הצנחן ליד הכותל (אביזר מס'  תלה עלית בעקבות הסיפור,

היא מיוחדת  –התמונה: מדוע תמונה כזאת בעיצומם של קרבות  יתפתח דיון אודות



מה היא מסמלת? מדוע היא ריגשה  –לתפוצה רחבה במיוחד  תהככל כך? התמונה ז

  רבים?

לדעתו  רשאמשפט אחד יכתוב  ", עליהםממו" תלמיד דפי יקבל כל ,בעקבות הדיון

  חושב הצנחן, כאשר הוא מתרפק על אבני הכותל.

עם הפתקים  כרזהה .כרזההמורה תאסוף את הפתקים ותדביק אותם סביב ה

  אום עם המחנכת).יכיתה (בתבכקישוט  תשאר

  

  דקות) / מליאה 20( משחק –הבירה  אודותהרחבת הידע הכללי  – 3  הפעלה מס'

שלושה כן שערים, ו קטגוריה, למשל העליו כתוב כרטיס צבעונייקבל  תלמידכל 

בכיתה  יסתובבוים תלמיד. הים שלושה מושגיםעליהם כתובלבנים  כרטיסים

שקיבל  לדוגמה: תלמידביניהם פתקים לבנים המתאימים לנושא שקיבלו ( ויחליפו

ת", "פרחים", אריוך למצוא פתקים לבנים עליהם כתוב "יצטר נושא "שערים"

  .)4נספח מס'  – 5(אביזר מס'  "אשפות")

את  וירחיביחזור  תלמידכל  כךב נוסף. לערוך סב ניתן מצא,י תלמידלאחר שכל 

   .מושגים שונים הקשורים לירושלים שצבר אודותהידע 

המורה  יחדעליה יעברו הטבלה,  , המורה תתלה כרזה ובהכסיכום למשחק

  ).8(אביזר מס'  והתלמידים

  

  / קבוצות דקות) 10( פרסומת - משוב – 4 הפעלה מס'

המורה תציע לתלמידים לראות את עצמם כאנשי "אגף התיירות" בעיריית 

  יה להרבות ולבקר בירושלים?יירושלים. כיצד הם יכולים לעודד את האוכלוס

). כל קבוצה תקבל דפים ת המורהלמספר קבוצות (על פי החלטתתחלק הכיתה 

רסומת בעל פה, המזמין ) ותכין פרסומת כתובה או תשדיר פ6צבעוניים (אביזר מס' 

  אנשים לבוא ולבקר בירושלים.

  

  הכנה ואביזרים:

  הסבאדמות  .1

 מפת ארץ ישראל .2

 1חז"ל כפי שמופיעות בנספח מס'  ארבע רצועות ובהן ארבע אמרות .3

 תמונת הצנחן ליד הכותל .4



). כל העמודה הימנית כרטיסים 4כרטיסים עפ"י המפורט בטבלה (נספח מס'  .5

כרטיסים לבנים. כל מושג בעמודה  –אלית צבעוניים, כל העמודה השמ

 בכרטיס נפרד. –השמאלית 

 ים לבנים וצבעוניים להכנת פרסומתדפ .6

 צילומים של שערי ירושלים .7

 )4כרזה המסכמת את הטבלה (נספח מס'  .8

 חוברת נספחים .9

 חוברת עבודה .10

  

  נספחים:

  ציטוטים על מעלת ירושלים :1נספח מס' 

  "לך יופי כיופיה של ירושלים אין"א. 

  העיר ירושלים היא סמל ליופי אמיתי.

  )כח נתןאבות דרבי  ,א"בבלי קידשין מט ע תלמוד( 

  "עיר שהיא עושה כל ישראל חברים -  יחדו"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה  ב.

לאחד בין אנשים שונים הבאים ממקומות שונים ובעלי  –לעיר ירושלים יש סגולה 

  דעות שונות.

  )"והג, פירושלמי חגיגה  תלמוד(

  "היהירושלמי  - יוחנן: כל נביא שלא נתפרש שם עירו  רבי אמר" ג.

  .גיע לדרגת נבואההל תבעיר ירושלים יש רמת קדושה גבוהה המאפשר

  )פתיחתארבא  איכה(

  

 הלךו נפנה הדָ אבֵ יתה בירושלים: כל מי שאבדה לו יה טועןהרבותינו: אבן  שנו"ד.  

  ".מנים ונוטלהין סלשם, זה עומד ומכריז וזה עומד ונות

 בתחום לכך מובאת  ה להיות ישרים והוגנים. הדוגמההעיר ירושלים גורמת לתושבי

   .דההשבת אב

  )"בע בבלי בבא מציעא כח תלמוד(

  



 כתיבה על הלוח:ירושלים ל: ארבעה שמות נוספים ל 2נספח מס' 

  ידידות, כלילת יופי, עיר הצדק, עיר הקודש.  

  

  ה אל הכותלאור הפריצית : 3נספח מס' 

  על הרגעים הראשונים ליד הכותל סיפר הצנחן משה עמירב:

את הכותל. רצנו שם, חבורת חיילים מתנשפים,  –אני נזכר בחיוך איך חיפשנו אותו 

  ..אבן ענקי.-ועים ברחבי הר הבית, מחפשים קירת

קדימה! קדימה! עוברים את שער המוגרבים, נדחקים ממהרים, ולפתע נעצרנו 

  הכותל! –ם. לנגד עינינו הוא עמד, אפור וגדול, שקט ועצור רע-כהלומי

  רבני לארון הקודש...יזכורני שהרגשתי הרגשה כזו רק פעם, בהיותי ילד, כשאבא ק

ציבור העובר ובא - מו, כשליחילאט לאט התחלתי להתקרב אל הכותל, בדחילו ורח

  אל התיבה.

ל הדורות מכל הגלויות התקרבתי אליו, שליח של אבא וסבא, ואבא של סבא ושל כ

שלא זכו לכך. ולכן, שלחו אותי לכאן. מישהו אמר שם "שהחינו וקיימנו והגיענו 

לזמן הזה...", ולא יכולתי לומר "אמן". רק שמתי ידי על האבן והדמעות שירדו 

ה ותפילות, וניגוני ודמעות כל עם ישראל הן היו, דמעות של תקו .מעיני לא שלי היו..

  .רבו ושרפו את האבן האפורה והכבדהים יהודיים, דמעות שצחסידים, וריקוד

 

  רשימת נושאים, ומושגים לכל נושא:  4נספח מס' 

  מושגים הקשורים לנושא  הנושא

  , עיר יהודה, עיר הקודשאריאל  )1שמות העיר (

  יפה נוף, מוריה, חפציבה  )2(שמות העיר 

רות הר הבית, הכותל המערבי, מנה  בירושליםמקומות קדושים 

  הכותל

  ין השילוח, הסטף, מוצאימע  ינותימע

שישו את ירושלים,  ירושלים של זהב,  שירים על ירושלים

  מעל פסגת הר הצופים

אם אשכחך ירושלים, עומדות היו רגלינו   פסוקים על ירושלים

ך ירושלים, ירושלים הרים סביב יבשערי

  לה



  הודוד המלך, שלמה המלך, צדקי  מלכים יהודיים בירושלים

  יופי, חכמה, תורה  מעלותיה של ירושלים

 ִלים (חגים) בהם עלו לבית המקדשְרגָ 

  בירושלים

  פסח, שבועות, סוכות

, יד בית המשפט העליוןמשכן הכנסת,   מוסדות לאומיים בירושלים

  ושם

  אריה, עלי זית, רקע חומה  מאפיינים בסמל העיר ירושלים

  כרון מנחםיפנים, ז מרכז יד שרה, מאיר  ארגוני חסד בירושלים

  גן סאקר, גן הפעמון, גן ארמון הנציב  בירושלים גנים

הרובע היהודי, הרובע המוסלמי, הרובע   רבעים בעיר העתיקה

  הארמני

  שער הפרחים, שער האשפות, שער יפו  )1שערי ירושלים (

  שער ציון, שער האריות, שער הרחמים  )2שערי ירושלים (

ון ישראל, מוזיאון המקרא, מוזיא  מוזיאונים בירושלים

  מוזיאון מגדל דוד

  הר הצופים, הר הבית, הר הזיתים  הרים בירושלים

  הר נוףמאה שערים, רחביה,   שכונות בירושלים

  

  

  



  סיפורן של צפת וטבריה - 23ידה מס' יח

  :המטרות

  סטורי העשיר של הערים צפת וטבריה;הכרת עברן ההי .1

קומן הגיאוגרפי, מתולדותיהן ומן הקהילות יגזר ממחודי הניעמידה על אופיין הי .2

 שאכלסו אותן.

  

  מהלך השיעור:

  יחידני, דקות) / מליאה 10( מכתב מן הגליל –פתיחה 

המורה תקריא את מכתבו של הסבא, הנמצא על שפת ים הכנרת, בסמוך לשתי ערים 

ות פת וטבריה. התלמידים יצמידו את דמשל צ םחשובות. למכתב מצורפים תצלומי

לאחר מכן יתלשו את המכתב וידביקו  ,)2 ,1(אביזר מס'  הסבא למקומו על המפה

 אותו בחוברת העבודה, ויענו באופן יחידני על שתי השאלות המתייחסות למכתב

כל אחת  מידע אחד, אודות- . בקשת פרט2הערים;  שאלת זיהוי. 1 :)1 '(משימה מס

 מתוך הידע הכללי. ,מן הערים

המורה בערים אלו.  (אם היה כזה) ביקוראת חוויותיהם מישמיעו התלמידים 

 ,צפת וטבריה של שני השיעורים אודות םתתייחס לתשובות, ותביע תקווה שבסופ

  יתווסף לתלמידים מידע רב.

  

  מליאה, יחידנידקות) /  35( "דגים" מידע – 1 'הפעלה מס

, בהן לפתוח את חוברת העבודה בשני העמודים המצורפיםיתבקשו התלמידים 

  מצוירת ימת הכנרת כשבתוכה חכות רבות, ובכל חכה קטע מידע קצרצר ודג קטן.

לתלמידים, שאת המידע אודות הערים צפת וטבריה, הכי מתאים "לדוג"  יוסבר

  מתוך הכנרת.דווקא 

 ) מלאה3המורה תניח על שולחנה תבנית חד פעמית גדולה ועמוקה (אביזר מס' 

) ובכל אחד 23- עד 1- ול. על כל דג כתוב מספר (מבמים, בתוכה "דגים" עשויים מס

התלמידים להתקרב על  בזה אחר זה יוזמנו). 4נעוצה סיכה מתפצלת (אביזר מס' 

  , את אחד הדגים.)5(אביזר מס' דוג" בעזרת "חכה" ה"כינרת" ו"ל

 – 6מתוך דף השאלות של המורה (אביזר מס'  בקוליקריא ש"דג" מספר, התלמיד 

  השאלה שמספרה זהה למספר שעל הדג.) את 1נספח מס' 

כאשר התלמידים ישמעו את השאלה, הם יעיינו במהירות בכל התשובות המופיעות 

בה ב"חכות" השונות המצוירות בחוברת העבודה. כאשר ימצאו את התשו

  בתוך הדג המצויר בתוך החכה. המתאימה, יכתבו את מספר השאלה



 ששאלותיהם קשורות בצפת. – 1-13ב הראשון רק את הדגים על המורה להניח בסב

והמשחק ימשיך בדרך זהה, בעמוד  14-23לאחר הסבב הזה, המורה תניח את הדגים 

  הבא בחוברת, בנוגע לטבריה.

  

  דקות) / מליאה 25( בינגו: משוב על המידע – 2 'הפעלה מס

רשימת  משבצות. 16את לוח הבינגו שעליו  כל תלמיד יתלוש מחוברת הנספחים

כל תלמיד יעתיק אותה לתוך המשבצות , רות מופיעה לצד לוח הבינגותשובות קצ

  לפי איזה סדר שנראה לו.

) את השאלות המסומנות בכוכבית 6המורה תקריא מתוך דף השאלות (אביזר מס' 

יניחו פיסות נייר על המשבצות המתאימות (המורה תחלק (לא לפי סדר). התלמידים 

המנצחים  .)7אביזר מס'  –לפיסות קטנות  והם יחתכו אותם "ממו"לתלמידים דפי 

  ראשונים. – הם אלו שהשלימו שורה אחת

  

  וגות זדקות) /  20( כשהאמן והדייג נפגשים: משוב יצירתי – 3 'הפעלה מס

תחלק לזוגות (לפי מקומות הישיבה) (אם החלוקה לזוגות להיתבקשו התלמידים 

כל זוג ם באופן יחידני). אינה מתאפשרת מסיבה כלשהי, ניתן לבצע את המשימה ג

התלמידים  יראה עצמו, האחד כאמן מצפת והשני כדייג בשוק הדגים בטבריה.

המורה תציע  ם, השונים כל כך.ישניהשיח המתפתח בין -דוהלחשוב מהו יתבקשו 

העבודה  שעותינות של כל אחד מהם: ילתלמידים להתייחס לתחומי ההתענ

יחסם פים, מצב הרוח של הדוברים, השונות, מקומות העבודה, בילויים מועד

  '.ולכינרת וכד

 ,לאחר מכן בחוברת העבודה). 2(משימה מס'  עשרה משפטים -   שיח-הדו היקף

  .שבוצעוהמורה תאזין לחלק מן המשימות 



  :הכנה ואביזרים

  הסבאדמות  .1

 מפת ארץ ישראל .2

 המורה תביא מביתה)גדולה ועמוקה ( םתבנית אלומיניו .3

 דגי סול קטנים 23המורה תגזור  -סיכות מתפצלות  23ארבעה גליונות סול,  .4

 . . המורה תנעץ בכל דג סיכה מתפצלת23 – 1ותכתוב על כל אחד מהם מספר מ

על ידי קשירת החוט לשיפוד "חכה" המורה תיצור  –שיפוד, סרט מתנות ומגנט  .5

 וקשירת מגנט לקצה השני של החוט.  

  )1(מתוך נספח מס' למורה דף שאלות  .6

 "וממ"דפי  .7

  

  נספחים:

  שאלות - דף מידע העיר צפת  – 1נספח מס' 

 1?מאיזו מילה נגזר שם העיר צפת . 

 2?איזו מערי הקודש, שוכנת במרומי הרי הגליל . 

 3?מאיזו תקופה התחיל הישוב היהודי בצפת . 

  יתה "תקופת הזוהר" היפה והחשובה ביותר של צפת?י. מתי ה4

 5 ב"שנות הזוהר" שלה?. מה היו המאפיינים העיקריים של צפת 

  אילו קהילות חשובות חיו בצפת בשנות פריחתה? 6

 7 .   שבת חוברה - איזו תפילה מפורסמת הנאמרת כיום בכל בתי כנסת בליל

 שלמה אלקבץ?רבי בעיר צפת ע"י הצדיק 

  רועים קשים גרמו לצמצום הישוב היהודי בצפת?יאילו א .8

 9?איזה מוסד חשוב וראשוני הוקם בצפת . 

  ני חלקים עיקריים נחלקת העיר?.לאילו ש10

  . מי טמונים בבית העלמין המפורסם של צפת?11

 12 "מה ענו קומץ תושבי צפת האמיצים לשלטון האנגלי שביקש "להציל .

 ו"לפנות" אותם מצפת ערב מלחמת השחרור?

 13 צפת אליה במיוחד?מושכת . צפת נחשבת לעיר מרתקת, את מי 

  



  שאלות –העיר טבריה  דף מידע 

 14רשו חכמי ישראל את שם העיר "טבריה"?י. איך פ 

 15. ?מהי התקופה המוקדמת ביותר שבה אנו שומעים על טבריה 

  מתי ועל ידי מי נבנתה העיר שוב בשמה החדש "טבריה"? .16

 17?מי היו התושבים היהודים הנכבדים ביותר של טבריה הקדומה . 

 18. יהודי נחתמו בטבריה?אילו יצירות מופת מרכזיות מתוך ארון הספרים ה 

 19?איזה חלק חשוב מן הכתיבה העברית נקבע בטבריה . 

 20חורבת טבריה? תיתה הנדיבה מספרד, שהשקיעה רבות בבנייי. מי ה 

  רוע עצוב גרם למשבר בישוב היהודי בטבריה?יאיזה א .21

 22 טבריה מושכת אליה . טבריה נחשבת לעיר תיירות מובהקת, את מי

 במיוחד?

 23חשבת טבריה כ"עיר מרפא"?. בזכות מה נ 

  

  2נספח מס' 

  תשובות (המופיעות בחוברת העבודה) –דף מידע  –צפת 

  צפת = צופים, לצפות למרחקים. .1

 עיר הקודש צפת. .2

 ,לאחר חורבן בית המקדש ,שנים 2000-מתקופת בית המקדש השני, לפני כ .3

 הצטרפו לישוב בצפת גם פליטים ממשפחות הכוהנים שנמלטו מירושלים.

 שנה, ותקופה זו נמשכה עשרות רבות של שנים. 600-כלפני  .4

צפת התאפיינה כמרכז חשוב של לימוד תורה, ובפרט "סודות התורה". העיר  .5

 יתה מלאה בצדיקים ותלמידי חכמים.יה

הקהילה *קהילת יוצאי ספרד, שגורשו מספרד ופורטוגל בשל יהדותם. * .6

קהילת *ליטא. האשכנזית של תלמידי הגאון מוילנה שעלו לארץ ישראל מ

 החסידים שעלו לארץ ישראל מרוסיה.

 "לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה". .7

שתי רעידות אדמה קשות החריבו חלקים שלמים מן העיר וגבו קורבנות  .8

 רבים בנפש. כמו כן, רבו ההתנכלויות של תושבי הסביבה.

 .בית הדפוס הראשון, בכל ארץ ישראל ובכל ארצות האזור .9

 והעיר החדשה.העיר העתיקה,  .10



 גדולי ישראל רבים מכל הדורות* .11

  עולי הגרדום, לוחמי המחתרות בזמן השלטון הבריטי.*

  שלחמו על הגנת העיר במלחמת השחרור. המחתרותחללי *

 "אנחנו לא נזוז מצפת" .12

את אוהבי המסתורין, אוהבי התורה, אוהבי הנוף, והרבה אוהבי אומנות  .13

 ם העיר צפת.הנהנים לבטא בשרטוט או במכחול את קס

  

  תשובות (המופיעות בחוברת העבודה) –טבריה  –דף מידע 

  .טובה ראייתה (עיר יפה שנעים לראותה) –טבריה  .14

 כבר בתקופת התנ"ך, ואז נקראה העיר "רקת". .15

שנה, נבנתה העיר שוב ע"י המושל הורדוס, לכבודו של הקיסר  2000-לפני כ .16

 הרומאי טיבריוס (טבריה מלשון "טיבריוס").

מי הסנהדרין" (חברי בית הדין הגדול בירושלים) שגלו מירושלים לאחר "חכ .17

 חורבן בית המקדש השני.

ה"משנה", הכוללת ששה חלקים העוסקים בכל תחומי החיים וה"תלמוד"  .18

 המהווה הרחבה והעמקה של ה"משנה".

תורת הניקוד, כפי שהיא מוכרת לנו, נקבעה בטבריה לפני למעלה מאלף  .19

 שנים.

ולטן הטורקי לאצילה סשנה, נמסרה העיר טבריה במתנה ע"י ה 500-לפני כ .20

גרציה נשיא.  מתוך אהבת הארץ ומתוך רצון לדאוג לאחיה היהודים, -דונה

גרציה ממון רב לשם בניית חומה סביב העיר ולמציאת מקורות - פיזרה הדונה

 הכנסה חקלאיים לתושבים.

ר נחרבה ברובה שנה. העי 200-פקדה את טבריה לפני כ רעידת אדמה קשה, .21

 ואנשים רבים מצאו את מותם תחת ההריסות.

 את אוהבי הדיג, אוהבי הכינרת הקסומה, נופשים ומבקשי מרפא. .22

מעיינות מים חמים המכילים חומרים מבריאים שונים ומכונים "חמי  .23

 טבריה", מושכים אליהם אנשים רבים הרוצים לשפר את בריאותם.

  



   24יחידה מס' 

  ת דמויות וסיפוריםבעקבו–צפת וטבריה 

  :המטרות

  ;של הערים צפת וטבריהסטורי והגיאוגרפי יהה ,האנושיעמידה על האופי  .1

 .הקשורות לצפת ולטבריה ,הכרת דמויות מייצגות מרכזיות .2

  

  מהלך השיעור:

  מליאה, יחידנידקות) /  15( מכתב מצויר –פתיחה 

יין של שתי המורה תקריא את מכתבו של הסבא, המביא שוב את התרשמותו מאופ

  הערים המיוחדות ומזמין את התלמידים להשתתף בחוויה אומנותית של ציורי נוף.

יצמידו ו 1משימה מס' התלמידים ידביקו את המכתב בחוברת העבודה, ימלאו את 

  .)1,2את הסבא למקומו על המפה (אביזרים מס' 

אביזר המורה תראה לתלמידים רפרודוקציות של ציירים שציירו את שתי הערים (

  ) כדי לקבל השראה.4מס' 

  

  דקות) / יחידני 15( שיר -על שפת ים כנרת  – 1 'הפעלה מס

(מופיע בחוברת  המורה תקריא לתלמידים את שירו של יעקב פיכמן "אגדה"

  .העבודה)

"אגדה" בלשון העם, היא התרחשות  –דיון: מהי "אגדה"?  בעקבות השיר יתקיים

האגדה משתמשת בחומרים הלקוחים מן הלקוחה מעולם הדמיון של הסופר. 

בלשון  ,(לעומת זאת העולם המציאותי אך שמה אותם ברצף ובהקשר דמיוניים.

לי משמעויות עמוקות פורים בעיהמסורת "דברי אגדה" מכוונים פעמים רבות לס

  ספרי המדרש).מו הלקוחים מן התלמוד

  השיר שלפנינו מתכוון ל"אגדה" כפשוטה, מעשה דמיוני.

  ם יפנו לחוברת העבודה ושם ימלאו את המשימות הבאות בעקבות השיר.התלמידי

  

  דקות) / קבוצות 50( דמויות הוד בתולדות צפת וטבריה – 2 'הפעלה מס

, קשורים בדמויות המיוחדות שהתגוררו בהן. ןהרבה ממאורעות הערים ומאופיי

  במהלך השיעור הזה נתמקד בארבע דמויות.

 אודותכל קבוצה תקבל כרטיס הפעלה הכולל מידע לארבע קבוצות. תתחלק הכיתה 

נספח מס'  – 3הדמות ותוכנית פעולה לסיכום המידע והעברתו לכיתה (אביזר מס' 

1.(  



לעבוד בינן לבין עצמן, המורה תערוך סבב שבמהלכו כל  יסיימוכאשר כל הקבוצות 

 :ותהאפשרידרכי העברת המידע  קבוצה תכיר למליאת הכיתה את הדמות "שלה".

כל התלמידים  על ידיהצגת תמונה, חידה, סיכום מידע מתוך טבלה (להשלמה 

מושגים חדשים בחוברת העבודה) והמחזת סיפור. על המורה להתעכב ולהסביר 

  .הדורשים הרחבה

  

  דקות) / מליאה 10( לסיכום שתי היחידות –משחק  – 3 'הפעלה מס

תוך כל החומר הנלמד לבחור שם של דמות או של מקום, מיוזמן אחד התלמידים 

רק שאלות אותו התלמידים יוכלו לשאול  בשני השעורים על צפת וטבריה.

הדמות או המקום שם " או "לא". המטרה, להגיע לשהתשובה עליהן היא "כן

  בים.המקסימלית. ניתן לשחק זאת בכמה סב במהירות

  

  הכנה ואביזרים:

  הסבאדמות  .1

 מפת ארץ ישראל .2

 .)1מס' כרטיסי הפעלה (נספח  הארבע .3

 שציירו את שתי הערים צפת וטבריה רפרודוקציות של ציירים .4

 חוברת נספחים .5

 חוברת עבודה .6

  

  ספחים:נ

  1נספח מס' 

  הרמב"ם –כרטיס ראשון 

: בראש הכרטיס יש להכניס את תמונת קבר הרמב"ם בצורה ברורה שניתן להפקה

  יהיה לראות את הכיתוב: "ממשה עד משה לא קם כמשה".

  :ע המידעמתחת לתמונה קט

משה בן מימון המכונה "הנשר הגדול". הרמב"ם היה גדול חכמי  רביבטבריה נקבר 

הוא היה ידען גדול בתורה, מנהיג, פילוסוף ורופא. הוא נולד  .םישראל בימי הביניי

המשיך אחר כך . משם לארץ ישראלובספרד, נדד עם משפחתו לצפון אפריקה, 

ובני משפחתו. הוא  ןהסולטאשל  רופאו לקהיר שבמצרים, שם עסק ברפואה, ושימש

חיבר ספרים רבים שפירשו את התורה. ספרו העיקרי הוא "משנה תורה", הוא 

י"ד). בספר זה הוא  –בגימטריה  14"הי"ד החזקה" על שם ארבעה עשר חלקיו (



"אל נא  , כלומר את המצוות ואופן קיומן. לפני מותו ציוה לבניו:ההלכות מסביר את

ם, כדרך שציווה יעקב ליוסף בנו". לפי המסורת הוא נקבר בטבריה. תקברני במצרי

את גדולתו של הרמב"ם אפשר לראות בהשוואתו למשה רבנו, והיא באה לידי ביטוי 

  באמרה המפורסמת: "ממשה עד משה לא קם כמשה".

  

  סיפור:

, ואפילו רופאים קשה םימדלקת עיני מאדהראב"ע, רבי אברהם בן עזרא, סבל 

  א הצליחו לרפאו.מומחים ל

החליט הראב"ע לנסוע בדחיפות אל ידידו הרמב"ם, רבי משה בן מימון, שהיה רופא 

ויון נפש, ו, אבל התאכזב: הרמב"ם קבלו בשהגדול. הוא הגיע אל הרמב"ם בתקוו

ואפילו לא ברכו לשלום, לרגע קט הביט בו הרמב"ם בקרירות, ואחר כך ציוה 

יחד  ת האורח ולהשאירו בדיר לשנת הלילהבתקיפות על משרתו לקחת במהירות א

  .עם הבהמות

רבי אברהם ישב בשפיפה על רצפת הדיר, לבו הלם בחזקה, ומחשבותיו התרוצצו 

הוא הרהר עמוקות בהתנהגות חברו, אך לא מצא לה הסבר. כל אותו  ה.יבתהי

הלילה בכה רבי אברהם בכי מר. למחרת בבוקר נפתחה דלת הדיר בתנופה. בפתח 

  מב"ם.עמד הר

שלא כמקודם, פנה  רבי אברהם בתדהמה, וחיכה בקוצר רוח למוצא פיו.הביט בו 

שר לו נחרצות: יהרמב"ם בידידות: "השלום עליך, רבי אברהם?" אחר כך באליו 

"ברוך ה', סרה המחלה מעינך הודות לדמעות שהזלת בשפע. אמש הבטתי בחטף 

סלח לי,  רופה היחידה למחלה.ודאות שדמעות רבות הן התווידעתי ב ותך החוליבעינ

  ."..אבל דרך אחרת לאלץ אותך לבכות לא מצאתי

  

  תוכנית פעולה:

  הכינו עצמכם להעברת המידע לתלמידי הכיתה בדרכים הבאות:

  .חברו חידה על הנוסח: "ממשה עד משה לא קם כמשה"  .א

הרמב"ם בקצרה,  אודותהכינו נציג מן הקבוצה שיוכל להעביר את המידע   .ב

 ה שבחוברת העבודה.בעזרת הטבל

 המחיזו את הסיפור על הרמב"ם והציגו אותו בפני חבריכם לכיתה.  .ג

  

  רבי מאיר בעל הנס –כרטיס שני 

א דמאיר של רבי מאיר ותחתיו הכיתוב: "אלהלהפקה: בראש הכרטיס צילום קברו 

  ".ענני



  מתחת לתמונה קטע המידע הבא:

ה מתלמידיו של רבי רבי מאיר בעל הנס חי בארץ ישראל בתקופת המשנה והי

כונו "תנאים". בית  , ובתוכם רבי מאיר,עקיבא. חכמי ישראל בתקופת המשנה

כשנפטר קברוהו גם אשתו ידועה כצדקנית מפורסמת. מדרשו היה שוקק תלמידים ו

רבים פוקדים את קברו, מדליקים נרות ונותנים צדקה לעילוי  , ועד היוםבטבריה

  נשמתו.

  

  סיפור:

מאיר. הלך  רביאשת  ,הרומאים אחותה של ברוריה על ידיבי פעם אחת נלקחה בש

רבי מאיר להצילה כשהוא מצויד בכלי גדול מלא דינרים וזהובים. והנה התברר כי 

מה עשה? עמד לפני השומר ואמר לו:  ר עומד על המשמרת בכל שעות היממה.שומ

  "תנה לי אותה". 

  מפחד אני מפני השלטון".אמר לו השומר: "

חציו יהיה לך כדי לשחד בו את  –י מאיר: "קח כלי זה המלא דינרי זהב אמר לו רב

  אנשי השלטון בכל פעם שיבואו לבדוק מה מצב השבויה, וחציו יהיה לך לצרכיך". 

  אמר לו השומר: "ומה אעשה כשיגמרו הדינרים? מאין אקח מעות אחרות לשחדם?" 

מאיר ענני) של  יםק(אלו 'אלהא דמאיר ענני'מאיר: "אז תאמר:  רביאמר לו 

  ותינצל." 

  אמר לו השומר: "ומי אומר שאכן כך יהיה, שאנצל בתפילה זו?" 

  מאיר: "עתה תראה!"  רביאמר לו 

מאיר אבן והשליך  רבילקח  .שהיו טורפים בני אדם מאדהיו שם כלבים רעים 

מאיר בעצמו:  רביעליהם, באו הכלבים ורצו להתנפל עליו ולטורפו, מיד קרא 

  והניחוהו.  - מאיר ענני!" "אלהא ד

ראה זאת השומר, נענה לבקשתו והחזיר לו את האחות השבויה. לבסוף נשמע בבית 

המלך מה שעשה השומר הזה, הביאוהו למלך והעלוהו לתליה. מיד קרא השומר: 

"אלהא דמאיר ענני!" והנה לא הצליחו לתלותו, עד שנאלצו להורידו מן החבל. מאז 

מאיר בעל הנס", ורבים משתמשים בתפילתו זו  רביוי "מאיר את הכינ רביקיבל 

  מאיר ענני! של  וקיםאל –"אלהא דמאיר ענני" 

  

  תוכנית פעולה:

  הכינו עצמכם להעברת המידע לתלמידי הכיתה בדרכים הבאות:

  .מאיר ענני"של  קיםחברו חידה על הנוסח: "אלו  .א



יר בעל הנס רבי מא אודותהכינו נציג מן הקבוצה שיוכל להעביר את המידע   .ב

 בקצרה, בעזרת הטבלה שבחוברת העבודה.

  המחיזו את הסיפור על רבי מאיר בעל הנס והציגו אותו בפני חבריכם לכיתה.  .ג

  

  האר"י –כרטיס שלישי 

היפה  –(האשכנזי או הספרדי למעלה תמונה של בית הכנסת של האר"י  להפקה:

  צחק.ינו ברלוקי אה –הכיתוב: האר"י  ותחתיה יותר)

  :מונה קטע המידעמתחת לת

העיר צפת הייתה מרכז לתורת הקבלה. הקבלה היא כינוי לתורת הסוד, חכמה 

נסתרת ועמוקה בהבנת התורה. לצפת באו הרבה מקובלים (אנשים העוסקים 

  האר"י הקדוש. -הסוד) והמפורסם שבהם  -בתורת הקבלה 

אל השדות,  ית תלמידיו לפני שערי העיר צפת,יבכל ערב שבת נהג האר"י לצאת בלוו

כדי לקבל בתפילות ובזמירות את פני השבת המלכה. "בואי כלה, בואי כלה, שבת 

  כך הם היו קוראים.  –מלכתא" 

בעקבות "קבלת השבת" של האר"י ושל תלמידיו חובר הפיוט "לכה דודי" שאותו 

  שרים עד היום בבית הכנסת בערב שבת.

  סיפור:

ושמו רבי יעקב. פנה האר"י  מאדי פעם נודע לאר"י כי בצפת ישנו איש אחד ענ

עלולה (= מין חרק מעופף הנודד בלהקות)  ַאְרֶּבהלתלמידיו ואמר להם כי מכה של 

לבוא על צפת ולאכול את פרי האדמה מכיוון שלא עוזרים מספיק לאדם מסכן זה. 

 רבילחו בידי אחד מהם אל האר"י לאסוף ביניהם סכום כסף ולשמיהרו תלמידי 

  יעקב העני.

  שר הגיע השליח אל רבי יעקב, מצא אותו יושב ובוכה. כא

  שאלו השליח: "מדוע אתה בוכה?" 

יתה לי, שנהגתי למלא בה מים לאנשים לכל יענה לו רבי יעקב: "חבית של חרס ה

תה לי פרנסה להחיות את בני ביתי, עתה נשברה החבית ואבד מקור יהשבוע ומזה הי

  פרנסתי!" 

  שאספו עבורו, ורבי יעקב שמח שמחה גדולה.נתן לו מיד השליח את הכסף 

כשחזר השליח אל חבריו לספר להם כי ביצע את שליחותו, שם לב כי הם מביטים 

לעבר האופק: "ענן" גדול של ארבה נראה מתקרב ובא אל העיר, אך האר"י הרגיע 

את תלמידיו: "אל תיראו, אל תפחדו, בזכות המעשה הטוב שעשינו לא יאונה לנו כל 

  והנה, באה לפתע רוח חזקה ונשאה את כל הארבה למרחקים.רע". 

  



  תוכנית פעולה:     

  הכינו עצמכם להעברת המידע לתלמידי הכיתה בדרכים הבאות:

  צחק.ינו ברלוקי אה –חברו חידה על שמו של האר"י   .א

האר"י בקצרה,  אודותהכינו נציג מן הקבוצה שיוכל להעביר את המידע   .ב

 דה.בעזרת הטבלה שבחוברת העבו

  המחיזו את הסיפור על האר"י והציגו אותו בפני חבריכם לכיתה.  .ג

  

  רבי יוסף קארו –כרטיס רביעי 

למעלה תמונה של חלקי השולחן הערוך השלם + דף שער שבו מוזכר שמו  להפקה:

  של המחבר.

  :מתחת לזה קטע המידע

בים היה רבי יוסף קארו, כאשר גורש עם משפחתו ועם יהודים ר ילד קטן כבן ארבע

  נוספים מספרד. 

אך תוך שנים אחדות גורשה גם משם  ,בפורטוגל השכנה ההמשפחה התיישב

  הקהילה היהודית.

משפחת קארו המשיכה את דרכה למצרים ושם התיישבה. בזכות כשרונותיו 

, להגיע לבקיאות מדהימה בכל שסבל למרות הנדודים ,המיוחדים הצליח הנער יוסף

  מקצועות התורה.

בורו הענק יתיישב בצפת ושם עבד במשך שנים ארוכות על כתיבת חלאחר שנים ה

ה"שולחן ערוך". שם זה מרמז לכך שכל  –המביא את כל פסקי ההלכה היהודית 

  בצורה ברורה, בהירה ומופרטת.בו ההלכות מוגשות וערוכות 

  מקום קבורתו בבית העלמין בצפת.

  

   סיפור:

סוף סוף משפחתו של הנער יוסף  רוש, נדודים, טלטלות וסבל רב הגיעהילאחר ג

ויוסף הצעיר השקיע את כל  ,קארו לקהיר המצרית. שם הם ישבו בשלוה יחסית

  מרצו בלימוד הלכה.

רבי אפרים, למוד הנדודים, נפטר לאחר  ,אולם שלוה זו לא האריכה ימים. האב

  מחלה קצרה.

 –אבד לו  מפרנסואביו מולידו ויוסף היתום חש עצמו לפתע גלמוד ונעזב. לא רק 

מורה דרך בהנהגות ומוסר אשר הלך לו לעולמו כשהוא מותיר  –הוא איבד אב רוחני 

  אחריו את יוסף כואב ומתלבט.



 והאם קשיי החיים שנערמו עליו פתאום יחייבוה .אפנה?" שאל הוא את עצמו ה"אנ

על משאת נפשו להיות  רואולי אף חלילה וחס יאלצוהו גם לוות ,לעזוב את הישיבה

  יד חכם?תלמ

מיד עם קומו משבעת ימי האבל יצא מביתו ושם פניו אל עבר הישיבה הגדולה שבה 

פרידתו  –הרו לנחמו. הם חשו בצערו הכפול יא האסון. ידידיו ותלמידיו מוגדל עד ב

  ודאגתו לעתידו. –הקשה מאביו האהוב 

להבטיח את ממנהלי המקום לא תלמיד חדש. נבצר היה יאת מקומו בישיבה כבר מ

מוד ישל היתום בישיבה מפאת קשיי הממון. את מקומות הל והמשך לימודי

  הספורים נאלצים היו בימים ההם ליחד בעבור בני המשפחות עתירות הנכסים.

אך יוסף החליט באומץ ובנחישות להמשיך ולדבוק בחלומו. בחדשים שחלפו מאז 

שהוא ניזון מודו בבית מדרש ישן, כימות אביו ראוהו תושבי המקום שוקד על ל

  מלחם צר בלבד.

"לא, לא אחדל מלמודי" נדר בלבו כשגיוו הכחוש חוזר מדי בוקר לרכון מעל גבי 

  הספרים.

והנה, ראו זה פלא. בו ביום שבו כלתה הפרוטה האחרונה מכיסו, הגיע מכתב מפתיע 

מהעיר קושטא, בירת הממלכה התורכית העשירה. המכתב שהיה מיועד לחכם 

  רבי יצחק קארו. –ם שמו של דודו הצעיר נשא את חות

מכתב זה פתח לפני יוסף קארו חיים חדשים. הוא הוזמן לבית דודו, שם התמלאו כל 

מחברם של ספרי ההלכה היסודיים  והיה ברבות הימיםשאיפותיו במלואן. שם צמח 

  הנפוצים בכל קהילות ישראל, הלא הם ארבעת חלקי "השולחן ערוך".

  

  תוכנית פעולה:     

  נו עצמכם להעברת המידע לתלמידי הכיתה בדרכים הבאות:הכי

 חברו חידה על שמו המיוחד של ספר ההלכות שחיבר: שולחן ערוך.   .א

רבי יוסף קארו  אודותהכינו נציג מן הקבוצה שיוכל להעביר את המידע   .ב

 בקצרה, בעזרת הטבלה בחוברת העבודה.

 חבריכם לכיתה.המחיזו את הסיפור על רבי יוסף קארו והציגו אותו בפני   .ג

  



  שמירת הטבע בארצנושער ב': 
  נושית והסביבה הטבעית חיים בשלוםהסביבה הא - 25יחידה מס' 

  :המטרות

  העמקת ההזדהות עם הסביבה הטבעית ורכישת יחס של כבוד אליה. . 1

 .   חקירת  מהות יחסי הגומלין בין האדם לעץ.2

 ההאנשה של העץ בטקסטים שונים. .  גילוי מוטיב3

 

  מהלך השיעור

  ) / יחידנידקות 10מכתב מסבא ישראל  ( פתיחה: 

ב העץ על התלמידים יקראו בחוברת הנספחים מכתב מסבא ישראל המתאר את כא

ים לחשוב תלמידיתבקשו ה . תוך כדי קריאה,)1(נספח מס'  שנהגו בו שלא כראוי

  ולכתוב אותו ככותרת.  –מהו נושא המכתב 

  דיון:ללמחשבה והבאות נקודות ל פי היתנהל דיון בעקבות המכתב, ע

o ?ספרו, כיצד אתם מרגישים כלפי מה שהתרחש  

o  דעתכם מרגיש העץ?לכיצד  

o ?כיצד לדעתכם מרגיש הסבא  

o  ?מה דעתכם על התנהגות הנכדים כלפי העץ  

o  האם אסור לטפס על  –ילדים רבים אוהבים לטפס על עצים. מה דעתכם

 עצים?

על הלוח: טור 'בעד' וטור 'נגד'. בטורים יאספו  םניתן לסכם את  השיחה בשני טורי(

בסיום המכתב סבא מבקש עצה כיצד להסביר לנכדיו  .)י הכיתהתלמידשל  יהםדעות

  . עזרו לו והוסיפו מכתב לנכדים.מאדלהתייחס אל העץ ועל כך שהעץ יקר לו 

יעצבו התלמידים מדבקת  בול ריקה (מתוך חוברת הנספחים) בהקשר מכתב ב

  ור.לנושא השיע

  / מליאה )דקות 10ניתוח שיר ( - 1 הפעלה מס'

ויבינו  ,התלמידים יחשפו את המעלות שיש בעץ (בסביבה הטבעית) ותרומתו לאדם

לפי המסורת היא מתנת ר שא –עד כמה חשוב וצריך לשמור על סביבתנו הטבעית 

  הבורא לאנושות. 

  "איך זה להיות עץ?"מטלת קריאה פעילה (למיקוד הקשב) 

המורה  ,תשאל: מה דעתכם "איך זה להיות עץ?" לאחר תשובות התלמידיםהמורה 

תקדים ותאמר שישנו שיר העוסק בשאלה זאת מנקודת ראות של עץ ושל ילד. השיר 



לאחר הקריאה מה  ץ. התלמידים יתבקשו להקשיב ולענותהוא דו שיח בין ילד לע

  הילד לגבי השאלה "איך זה להיות עץ?"חושב העץ ומה חושב 

  

  דור-מאת: דתיה בן –איך זה להיות עץ?" "

  פעם שאלתי עץ: 

  "עץ, איך זה להיות עץ?"

  "אתה בודאי מתלוצץ."  

  אמר העץ.

    

  "לא ולא," אמרתי, 

  "ברצינות גמורה, 

  זה טוב או רע? "

    

  "רע? !" תמה העץ, "מדוע?" 

"ולא אכפת לך שאתה תקוע כל   

  "השבוע? 

  ."אינני תקוע

  אני הרי נטוע." 

  

  מתחשק לך לפעמים  "ולא

  ללכת לבקר חברים, 

או לראות מה נשמע במקומות 

 אחרים?"

  "אין לי כל צורך לנוד ולנוע.

  ציפורים מזמרות לי באופן קבוע

  פרפרים לי נושקים, 

  מלטפת הרוח, 

  ולנגד עיני כל האופק פתוח." 

  

  אז מה?" ,לם ישניםו"ובלילה, כשכ

  בלילה אני מאזין לדממה ושומע

  האדמה,  איך נושמת

  לים, ירות מבשיאיך פ

  איך יורדים הטללים. 

  ובתוך ענפי ישנים גוזלים, 

  ואני שומר על שנתם."

    

   ,"אני אוהב אותך עץ," אמרתי

  והלכתי אל גני

  ונטעתי לי עץ

 מול חלוני. 

  

  לעץ יש חיים משלו

 בחוברת העבודה) 2(משימה מס' התלמיד יענה על שאלות הקשורות בשיר 

  יב הרעיון שלעץ חיים משלו:המתרכזות סב

  נקודות למחשבה ודיון:

o חברים אופייניים, מצבים אופייניים, רגשות, חייו של העץ:  ספרו על

  ומחשבות. 

o על רגשותיו? ומה למדתם על חייו של העץ  ,בעקבות השיר 

o  לכאורה מדובר על מצב  ."נטוע"והעץ ענה לו שהוא  "תקוע"הילד אמר שהעץ

  מדוע?  .ש אותו בצורה שונהאולם כל אחד מפר זהה,



o ו?מגיב לדבריהוא כיצד ו ,על עולמו של העץ מה מבין הילד   

  

  יחידני דקות) / 10(תרומתו של העץ לאדם   -2 'הפעלה מס

  בחוברת העבודה). 3ימושים של האדם בעץ (משימה מס' התלמיד יסמן מהם הש

ם ויחסי הגומלין ומח לאדתרומת הצ - ולנושא המרכזי של יגיע השיעורמפעילות זו 

  ביניהם.

ולתת לו התקיים : על האדם לשמור על הסביבה כדי שהסביבה תמשיך לויסוכם

קשר  כך בנויה הרמוניה, - כל צד נותן משהו לצד השני סי גומלין:תועלת. אלו יח

  משותף. 

  

   – 3 'הפעלה מס

   תקבוצו ) /משוב, כולל דקות 40( עץ?ה לאכיצד עלינו להתנהג  -  יחס האדם לעץ

 - . עכשיו נראה מה האדם נותן בתמורה לעץ דברים חשובים העץ נותן לאדםלמדנו ש

  כיצד צריך האדם להתייחס אליו. 

לארבע קבוצות. כל קבוצה תעבוד על מקור אחד העוסק ביחסי תתחלק הכיתה 

  האדם.  מכיוונו של – הגומלין בין העץ לאדם

תפקידים בתוך מידים לקבוצות התליחולקו  ,כדי לייעל את עבודת הקבוצה

יד על . כל תפקיד יצוין בכרטיס המחובר לשרשרת  אותה יענוד בעל התפקהקבוצה

  .צווארו

  התפקידים בקבוצה יהיו: 

  סדרן, אחראי זמן, מקריא, מחלק ציוד, איש קשר למורה. 

ים יחברו את השולחנות כך שיתקבלו ארבע קבוצות של שולחנות תלמידהמורה וה

  מחוברים. 

  )כדאי לארגן את הכיתה כבר בהפסקה. (למורה:

  

  בראש כל שולחן יעמוד כרטיס קשיח ובו יהיה רשום נושא הקבוצה. הנושאים הם:

  בגן עדן -

 בעת מלחמה -

 מתי אפשר לקצוץ... -

 העץ מרגיש... -

  

לענות על מספר משימות הקשורות לאותו  מידיםהתליתבקשו  בתוך הקבוצה,

 30לעבודה. לאחר  דקות 7-8ניתנות  , ולעבור הלאה למקור הבא. לכל מקורמקור



, 2(נספח מס'  , הכיתה חוזרת למליאה)(אחרי שכולם עברו בכל המוקדים דקות

  .)3אביזר מס' 

  

את התשובות כל תלמיד שם ישלים  -ה יופיעו כרטיסיות העבודבחוברת העבודה 

 –לכל תלמיד יהיו בחוברת  ,בסיכום השיעור, במסגרת הקבוצה. כך עליהן הוחלטש

  ל הנושאים שנלמדו במרוכז.כ

ייערך משוב. כל קבוצה תבחר נציג משלה להקריא תשובות  האחרונות דקותה עשרב

  ברו.ליהן עלכרטיסיה אחת מתוך הארבע שע

  

  )דקות 20( משימת כתיבה יצירתית  - 4 הפעלה מס'

, בו הוא פונה בחוברת העבודה) 4(משימה מס'  על כל תלמיד לכתוב מכתב בשם העץ

לא להשחיתו, לשמור עליו ולכבד אותו. העץ גם מסביר ומנמק ש מנומבקש מלאדם ו

 .דקות 10 ותכתיבה ניתנצורך היזכה בתחרות! ל - מדוע. המכתב המוצלח ביותר

עבודה היקריאו את מה שכתבו (בחוברת  –, התלמידים המעוניינים לאחר מכן

  .לתלמיד)

(מקוריות, עיצוב,  יותרלמכתב המוצלח בקריטריונים ה המורה תציין מראש מהם 

  )., בהירות בהעברת המסר וכדו'ניסוח קולח

  

  הכנה ואביזרים:

  

  ים בקבוצות:תלמיד. כרטיסים ועליהם תפקידי ה1

  סדרן, אחראי זמן, מקריא, מחלק ציוד, איש קשר 

   המורה תחבר לכל כרטיס סרט מתנות לתליה על צוואר התלמיד.

  . כרטיסיות עבודה 2

  כתובה משני הצדדים.  צבת על השולחן כמו משולש,תהיה ני הכרטיסייה

  תוכן הכרטיסיות מובא בחוברת העבודה.

  
  נושית והסביבה הטבעית חיים בשלוםהסביבה הא - 26יחידה מס' 

 :המטרות

  תשחית" כמושג יסוד בחברה תקנית; הכרת ערכו של המושג "בל .1

  ם, וחובת שמירתו עליה;הערכת הסביבה הטבעית כתורמת לאד .2

 כתמרורי הגנה מפני השחתת העולם. םוקביעת גבולות התנהגות בירור .3

 



  )  /מליאהדקות 5( מכתב מסבא ישראל -פתיחה

ם. יהמורה תקריא לתלמידים את המכתב של סבא ישראל המובא בחוברת הנספח

  את שמשת חלונו.  ניפצובמכתב הוא מתאר כיצד ילדים שובבים 

  לאחר קריאת המכתב יתקיים דיון: 

  ר כאן סבא ישראל? מה הוא רוצה לומר?על מה מספ

  מעשה משובה של ילדים שנגמר בהשחתת רכוש וכו'.) (פגיעה ברכוש,

  הקניית מושג באופן מילולי:

 ,המורה תשאל את התלמידים מה הם חושבים על המושג של השחתת רכוש. כמו כן

איסור השחתתם. שמירה על רכוש ורכוש ציבורי ו פרטיתיערך שיחה לגבי רכוש 

רכוש ציבורי הוא ערך חשוב בכל חברה תקנית. המסורת היהודית שמה על הזולת ו

דגש על החשיבות שבשמירה, מביאה את הסיבות ומוסיפה את החובה של האדם 

  את רכושו הפרטי.  אפילו ,להימנע מלהשחית

וכל  ,אסור להשחית דברי ערך - "בל תשחית"יתקיים דיון סביב המושג/הציווי: 

  .ועלת. כדי להרחיב בנושאדבר שיש בו ת

  

  ) / יחידני דקות 15(איסור "בל תשחית"  - 1 'הפעלה מס

. לאחריו יופיעו )1(משימה מס'  התלמידים יעיינו בקטע מידע בנושא "בל תשחית"

פעולות של השחתה ובחלקם לא. על התלמידים  ותציורים שונים, בחלקם מתואר

לא. אם כתבו שיש בכך השחתה, או האם יש בהם השחתה  -תחת הציורים מלכתוב 

    .(מיון) עליהם לנמק מהי

יתנהל דיון המבהיר את תפיסת העולם המקובלת כיום לשמירה על  ,בתום המשימה

  הסביבה.

  נקודות לדיון לשיחה:

  ?מהן הסיבות לצורך של השמירה על הסביבה והטבע  

  גם בארצות אחרות  בעולם  בישראל "חברה להגנת הטבע"?הקימו מדוע)

יימים גופים וארגונים ירוקים, המסייעים לשמירה על הטבע ואיכות ק

  ).הסביבה

 באופן ( אילו דברים נוספים עלולים לקרות אם האנשים ישחיתו את הסביבה

  ?)למשל או ציד חיותבלתי מוגבלת קטיפת פרחים  של

 ואילו נושאים הוא חוקר ,איזה מדע עוסק בבעיות הקשורות לסביבה?  

 עוסק בבעיות אלה? איזה משרד ממשלתי  



 שימור הטבע בסלילת כביש  ות מנושאים שהועלו לדיון בכנסת.הביאו דוגמא)

  ')ווכד , אתר רמת חובבהפסולת יחוצה ישראל, מיקום אתר

  הביאו דוגמאות ממפגעים תברואתיים בסביבתכם, כיצד מטפלים בבעיות

  ?עולותש

  

ידע למורה בנושא ניתן לפתח את הנושא במידה ויש היענות מצד התלמידים. מ

  .2מופיע בנספח מס' 

  

  זוגות ) /דקות 25( משימת יצירה - 2 'הפעלה מס

  . )2(אביזר  לצד מתקנים שונים –התלמידים יצרו תמרורים לפארק שעשועים 

   ) בחוברת העבודה לתלמיד. 2במשימה מס' פעלה מובאת בהרחבה (הה

כדי אתרים השונים כיצד לנהוג בהמורה על התמרורים צריך להיות ציור/סמל 

  נפלאות הגן. לשמור על 

אפשר להציע שהתלמידים יבנו כרזות לסביבתם הקרובה, למשל חצר בית הספר. 

בחצר יש מתקני ספורט, עצים, גינה קטנה, גדרות, קירות ועוד. לעתים ליד בית 

ציבורי נוסף כגון: גן ציבורי, ספרייה, קופת חולים וכדומה. ניתן  אתרהספר ממוקם 

  ין כרזות למקומות אלה.להכ

  

  דקות) / מליאה 40משחק לוח כיתתי ( - 3 'הפעלה מס

מסלול הליכה המחולק לקוביות/עיגולים. בכל  ישנוהמורה תתלה לוח משחק. בלוח 

  בזריקת קובייה.  שקיבלתור יצעד הנציג מספר צעדים על פי מה 

  חיילי המשחק יהיו דמויותיהם של ציון וישראלה. 

  תיבת פלאות.  –הלוח יופיע "סבא ישראל" ובקצה השני בקצה האחד של 

הוא מחכה להם בקצה וסבא ישראל הכין הפתעות לציון ולישראלה  :המטרה

ה על רעליהם לשים לב לשמי. בדרך המסלול. עליהם ללכת בזהירות ולא לשגות

  .  הטבע ולא להשחית

  מהלך המשחק:

מה, שיזרוק את ח נציג מטעכל קבוצה תשל הכיתה תתחלק לשתי קבוצות. בכל תור,

  .  לוח המשחקעל גבי  הקובייה ויצעד מספר צעדים

סימן שאלה, סימן קריאה וכוכבית  תלמידים בשלושה סימונים:על הלוח יתקלו ה

: כרטיס שאלה, כרטיס משימה או . כל סימן הוא רמז לכרטיס מסוג אחד(בונוס)

  ערמות.  יסים יונחו על שולחן המורה בשלושכרטיס בונוס. הכרט



תוך חצי דקה. אם  ,עם קבוצתושהרים את הכרטיס לענות תשובה, יחד על התלמיד 

  הפסיד.  - קיבל נקודה. אם לא -  הצליח

  

  יחידני/  סיכום השיעור - 4 'הפעלה מס

באמצעות  - התלמידים יסכמו עם המורה את איסורי בל תשחית על פי המסורת 

  טבלה. 

תוך כדי השלמת התשובות בעל  ,תלמידיםאת הטבלה על הלוח, וה תיצורהמורה 

כאן כוללת את  שמובאת (הטבלה ה בחוברת העבודה שלהםיכתבו ויסכמו אות ,פה

  .התשובות)

 היהים יתלמידהעל ו ",מתנות הטבעהטור "על הלוח רק את ש תמלא בטבלההמורה 

  !הרצויה כלפיהןההתנהגות  ילומר מה

  

  

  הכנה ואביזרים

  )1ק כיתתי (נספח  מס' .משח1

  . אביזרים ליצירת תמרורים:2

 (בה ינעצו את התמרורים המוכנים.) כוס פלסטיק שבקרקעיתה פלסטלינה  

  קלות לתמרוריםיהוו מ –שיפודי עץ גדולים  

 פלסטלינה צבעונית  

 צבעוניים ומדבקות מתוך חוברת הנספחים דפים  

  . חוברת נספחים3

  . חוברת עבודה4

   כלפיהןההנהגה הרצויה   מתנות הטבע

  אסור לגדוע, לכרות או להרוס סתם, ללא מטרה נותנים פירות, ועוד - עצי פרי

 ,נותנים צל, חומר בניה –עצי סרק 

  ועוד

  אסור לגדוע לחינם, אלא אם יש סיבה מוצדקת לכך

מספק אגם/נהר/ מקור מים טבעי, 

 ועוד ,לנו מים טהורים לשתיה, רחצה

לא  ך בתוכם פסולת, לא לזהם את מימיהם,לא להשלי

  ם אותם לשוואלסתו

לשמור על הלחם ולהשליכו  :לתת יחס של כבוד  המזון שאנו אוכלים

  לא להשתמש במזון למשחק ,בכבוד

 דוממים המסייעים לנו בחיים:

  ועוד. ,בגדים, כלים, בתים

לא להשחיתם לחינם. לשמור עליהם. לא להשליך 

  מתוך כעס, לא לשבור/לגזור/להשחית לחינם.



  

  נספחים 

  כיתתי .  משחק1

עצים, הרים ואגמים. מעל הציור יסומן מסלול  ובהבלוח תופיע תמונת נוף מהארץ, 

המספר הליכה המחולק לקוביות/עיגולים. בכל תור יצעד הנציג מספר צעדים על פי 

  בזריקת קובייה.  שקיבל

  עשויות חומר קשיח.  –חיילי המשחק: דמויותיהם של ציון וישראלה 

  תיבת פלאות.  –ע "סבא ישראל" ובקצה השני בקצה האחד של הלוח יופי

  סימונים:  שלושהעל הצעדים יסומנו באופן אקראי 

  מרמז על שאלה.  - סימן שאלה ?

  מרמז על משימה.  -סימן קריאה !

    מתנה מהטבע לאדם או מהאדם לטבע.  -סימן בונוס   –כוכב   

  

  האביזרים למשחק:

  קובית משחק.

  כרטיסי משימות למשחק.  -

מעצב: את הכרטיסים צריך לעצב ככרטיס קשיח.  על גב כל כרטיס יופיע אחד ל

  מהסימנים הבאים: סימן שאלה, סימן קריאה או ציור של כוכב. (על פי שייכותו).

   הכרטיסים יהיו צבעוניים ומושכים את העין.

  

על כרטיסים למשחק. בזמן המשחק יוצבו הכרטיסים בשלוש ערימות מסודרות מופיעים להלן 
  שולחן המורה או על שולחן מרכזי באמצע הכיתה. 

  כרטיסי השאלות (על גבם יצוייר סימן שאלה)
  למעצב: לא לכלול את התשובות הכתובות בסוגריים

  כאן איור של ציון) -ח, מה זה? מחטים דוקרות אותי... (למאיירציון: א
חתוך כמה בעץ אורן שמפריע לי לעבור בדרך. מה דעתכם, האם מותר ל נתקעתי

  מענפיו כדי לעבור ביתר קלות?
  מותר לגדוע חלק ממנו. עץ אורן הוא עץ סרק.) - : כן! אם עץ סרק מפריע לאדם בדרך(תשובה

  
לנוח איפשהו, ו. ישראלה: הדרך קשה ומעייפת. אני מזיעה כולי. הייתי רוצה לשבת 2

תפוח ציון: הו, הנה עץ תפוח יפהפה. מה דעתך? האם נוכל לטפס פה על עץ ה
  וליהנות מהרוח הקרירה? 

  אפשר לשבת בצלו ולנוח.)זה, אסור. זהו עץ פרי! במקום  - (תשובה: אם הטיפוס והישיבה עלולים לפגוע בעץ
  
אוכל. . ציון: הו, אני שבע כל כך. זה עתה סיימתי את ארוחתי אך נשאר לי הרבה 3

לא! זהו תשובה: (?  ... נראה לכם שאם אזרוק את השאריות זה יהיה בסדרמה אעשה בו?
השחתה  ולכן השלכתן היא דבר שיש בו ערך ןה שאריות אוכל סתם.אוכל אסור לזרוק  -  בל תשחית""איסור 
  )לחינם.

  



ישראלה: איזה אגם יפה נשקף למולי, ארחץ בו פנים וידיים להתרענן מעט מהדרך  .4
לת המעייפת. נראה לי שאוכל גם לזרוק לתוכו ככה בשקט בשקט את כל הפסו

  לא רואה פה שום פח בסביבה. מה דעתך ציון? אני שאגרתי עד עכשיו, כי 
את מי האגם הנקיים! אסור לעשות  מזהמתבסביבה הטבעית ו תפסולת לאגם פוגע השלכת(תשובה: לא! 

  זאת.)
  
נחתי זמן רב מדי... מתחשק לי להשתולל קצת. אנסה לקלוע את כדור הטניס  ציון:  .5

הזו... מה זה?  נראה שהחלון עומד להתנפץ... טוב, לא  שברשותי לחלון הבקתה
  ן דומם, ולא עץ שיש בו חיים...נורא, זה רק חלו

  באיסור בל תשחית!) תונכלל היא השחתה של הסביבה הטבעית, פגיעה בדומם(תשובה: זו שגיאה! גם 
  
  ישראלה: ציון, אתה שומע את כלי הזמר הללו? יש כאן חתונה. איזה יופי! . 6

מה ושובר חופה החתן לוקח כוס יפה ושלן: מה זה? אני רואה טוב? במהלך הציו
  אותה? זה נראה לי השחתה סתם. מה דעתך? 

  ).מותר –(תשובה: מותר לנהוג כך. כשיש סיבה חשובה לדבר 
  
  אוי ואבוי, מדוע האנשים האלה בוכים? אוי, זו לוויה, כמה עצוב...  ציון:. 7

ניגש עכשיו לאחד האבלים וקורע לו קצת את בגדו, ישראלה: אני רואה שיש אדם ש
  ליד הצוארון. זאת נראית לי השחתה של בגד טוב ממש! מה דעתך ציון?

לאבלים קורעים מעט את בגדם כדי להביע הזדהות עם הצער. אבל אסור להרוס ולקרוע מותר. (התשובה: 
  ה ראשונה קורעים מעט.)קרובים מדרגהרבה מהבגד מרוב צער, אלא רק מעט, כמעשה סמלי. רק ה

  
עלים המנסים לסתום נהר במשאית ציון: אח, אני יכול להסתכל שעות בעבודת הפו. 8

אה חול. "למה הם עושים זאת?" אני לא מתאפק וניגש לברר, "הנחל עולה על מל
גדותיו ומציף את הבתים בסביבה" הם מסבירים. "אם לא נסתום אותו, הוא עלול 

  עוד לגרום לאסון." 
  , האם זו לא השחתה של נהר חי וזורם?לגמריראלה: אני מבולבלת יש

כאשר סותמים  רק היאחובה לסתום אותו. השחתה  - (התשובה: לא. כאשר נהר מפריע ויכול לגרום לאסון
  )מקור מים ללא סיבה.

  
אוף! שוב סבתא שמה לי בסנדוויץ' ממרח שאני לא אוהב. היא כל פעם  ציון:. 9

. נראה לי שאני אזרוק את ם..ריבת תותים במקום ריבת שזיפי מתבלבלת ומורחת לי
  הסנדוויץ' הזה לפח, ואוכל את הקרקרים במקומו. מה דעתך ישראלה?

אולי יש  אסור לזרוק מאכלים שיש בהם תועלת, גם אם אנו לא אוהבים. זהו איסור השחתה ממש. :(התשובה
  )הזה?מישהו מהחברים שלך שרוצה לאכול בדיוק את הסנדוויץ' 

  
  ציון: שוב מתחיל לשעמם לי. מה אעשה? והכדור אבד... . 10 

ישראלה: יש לי רעיון! קח את התפוז הזה ושחק בו במקום כדור. זה דווקא מקורי. 
כי זהו שימוש שונה וגרוע  – (התשובה: אסור לבזות דברי מאכל או פירות. יש בזה השחתהמה דעתך?   
  .)ממה שמיועד לפרי

  
  

  ימות: (על גבם יצוייר סימן קריאה)כרטיסי מש
  
  !אמרו מהןשיש בחצר בית הספר שלכם.  מתנות מהטבע שלוש) הביטו בחלון, חפשו 1
  
  שאתם מכירים.  עצי סרק של שמותתוך חצי דקה כמה שיותר ב לציין) עליכם 2
  
  !שאתם מכירים עצי פרי שמות של תוך חצי דקה כמה שיותרב ) עליכם לציין3
  
  הבאה:   הר חרוז מוצלח לסיסמ) עליכם לחב4

  "העולם הוא לנו מתנה, ואנו נותנים לו בתמורה... _____________    (הגנה, אהבה)
  

  (כי האדם עץ השדה)  יכ  מדאה  צע  הדשה  מילות הפסוק התבלבלו. סדרו אותם!   )5
  



ימות המתחילות או מסתי(תוך חצי דקה) כמה שיותר מילים הקשורות בצומח ובטבע  מצאו )6
   באות ע'!

  (עץ, עציץ, ענפים, עלים, עלעלים, עלוה, עשב, עקירה, גזע, נטע, זרע, לזרוע, לנטוע, לגדוע)
  
   "מהסביבה באהבה".) הוציאו (תוך דקה אחת) כמה  שיותר מילים מאותיות הביטוי 7
  
  ) בחרו מה יוצא דופן מבין הציורים הבאים. מדוע? 8
  )כריתת עץ פרי. 4)שיט במי האגם,  3קת חצי סנדביץ' לפח, )זרי2)השלכת כדור על חלון בית, 1
  זה אחד היעודים של האגם.) - יוצא דופן השיט במי האגם שאין בו בל תשחית(
  
תוך חצי דקה כמה שיותר שירים מוכרים הקשורים בסביבה הטבעית שלנו. (כי ב לציין) עליכם 9

גינה, לי גינה לי חביבה,  עגבניה צומחת ב האדם עץ השדה, בן אדם כעץ שתול על מים, גינה לי גינה
שני שושנים, על שפת ים כינרת,  עץ הרימון נתן ריחו, שושנה שושנה שושנה, היה היו לפני שנים

  כנרת כנרת כנרת, תחת שמי ים התיכון, ועוד...)
  

    ?וכיצד ,אילו מתנות הן מן הסביבה הטבעיתציינו ) לפניכם רשימת מתנות. 10
  * כדור ים

  נס טרי* אנ
  פרוןי* ע

  * מחברת
  * מספריים
  * שולחן עץ
  * עפיפון
  * נקניק
  * מנורה
  * תינוק

  * תיק עור
  * חולצת כותנה

  * אור 
  * מים

  * משקפי שמש
  * דיסק מוסיקה
  * מנורת שולחן

  

  : (על גבם יצויר כוכב))או בונוס( כרטיסי הפתעה
  
  פסיעות קדימה! 2ם ) ישבת לאכול את ארוחתך, ולא השארת לכלוך אחריך. התקד1
  
  ) שטת במימי האגם ולא התפתית לזרוק לתוכו פסולת. התקדם צעד אחד קדימה!2
  
  העץ רוצה להעניק לך מפירותיו. התקרב ואכול לבריאות. חכה תור אחד במנוחה.  )3
  
פסיעות אחורה לחשוב על  2טעית בדרך. מרוב כעס השחתת מחברת חדשה, עליך לחזור  )4

  מעשיך. 
  
  רפסודה מעץ אורן כדי לעבור את הנהר. כאות תודה לעץ הענק לו מנוחה. חכה תור אחד. בנית )5
  
  ישבת לנוח בצל שקמה נהדרת. כאות תודה המתן תור אחד. )6
  
 2פירורים לברווזים באגם. התקדם  נשארו לך שאריות מהאוכל, אך במקום להשליכן נתת מהן )7

  צעדים קדימה!
  
ונקרעה. לצערך אי אפשר עוד לתקנה. גילית יוזמה ויצרת ממנה )חולצתך נתפסה בשיח קוצני 8

  צעדים קדימה! 2פיסות בד שימשו אותך לתחבושות או לחבלים כשתצטרך. צעד 
  



)כשגדעת ענפי אלון שהפריעו לך בדרך, הפלת בטעות קן ציפורים לאדמה. הציפורים עפו בבהלה 9
ד אחד עַ ד צַ עַ ולבנות את הקן מחדש. צְ  והקן נשבר. הצטערת על כך באמת וניסית לעזור לציפור

  קדימה. 
  

  צעדים אחורה. 2) קטפת בננות בדרך ואכלת להנאתך. את הקליפות השלכת לשדה סמוך. צעד 10
  

) קיבלת מזקן שעבר בדרך זר שושנים יפהפה לאות ידידות. מבלי לשים לב קטפת את עלי 11
  הכותרת בזה אחר זה, כמו במשחק "כן או לא". חבל! צעד צעד אחד אחורה. 

  
) סיימת את בקבוק השתייה שלך ובמקום להשליכו בצד הדרך עשית ממנו בית לחרקים שתצוד 12

  צעדים קדימה.  2 בדרך, כל הכבוד על היוזמה! צעד



  
  
  ס"מ.  100על  150גודלו יהיה לוח משחק כפי שמפורט במדריך.  -

  סמלים מכל סוג על המסלול!)  8ללוח המשחק: (רצוי שיהיו לפחות  הדוגמ -  למעצב
ם של ציון יהבסוף המסלול יהיה איור של סבא ישראל ובידיו מתנות. בתחילת המסלול פרצופ

  וישראלה. 
  הנדבקות/נצמדות ללוח המשחק.  –ת קשיחות של ציון וישראלה החיילים: דמויוי

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אביזרים נוספים הדרושים למשחק:

  

  יית משחק גדולהקוב -

צב ככרטיס קשיח.  על גב כל כרטיסי משימות למשחק: את הכרטיסים צריך לע -

כרטיס יופיע אחד מהסימנים הבאים: סימן שאלה, סימן קריאה או ציור של כוכב. 

  (על פי שייכותו).

  את העין.  ךמושיעוצבו באופן ההכרטיסים יהיו צבעוניים ו

  

  מהות האקולוגיה - 2נספח מס' 

זמים השונים ענף בביולוגיה החוקר את יחסי הגומלין בין האורגני אקולוגיה היא

, תפוצתםו לבין סביבתם ואת השפעותיהם של יחסי גומלין אלה על מגוון המינים



ועל הסביבה עצמה. לכן אנחנו חרדים מהיעלמותם של מינים וזנים של צמחים 

הבאים איתם  זיהום אוויר, קרקע או זיהום מים פוגעים באורגניזמים ובעלי חיים.

  . במגע, כולל בני האדם

זהו פיתוח  (sustainable development ) פיתוח בר קיימאדבר על היום מקובל ל

להתפשר על יכולתם של הדורות הבאים לענות על  העונה על צרכי ההווה מבלי

זמן רב יותר כיוון שהוא אינו פוגע  צורכיהם, זהו פיתוח שיכול להתקיים לאורך

צב המאפשר המשאבים נעשה בק בבסיס המשאבים שהוא נשען עליהם, כלומר ניצול

 .מאוזן לתהליכים הטבעיים לחדש את מה שנוצל, באופן

 המושג פיתוח בר קיימא מתייחס לשלושה מוקדים מרכזיים והם סביבה, חברה

ומהות שיכולים  אורח חייםבכל התחומים מסמל הפיתוח בר קיימא  -וכלכלה 

זמן מבלי לקרוס, תוך השארת מרחב בחירה רחב ככל שניתן  להתקיים לאורך

לכלכלה ברת קיימא, לבריאות ברת קיימא,  דורות הבאים, כך ניתן להתייחסל

  '.לחברה ברת קיימא, לחינוך בר קיימא וכו

  החשיבות של נושא זה:

השמירה על הסביבה הקרובה ועל כדור הארץ הגלובלי, זהו נושא מדובר   .1

. אפילו ניתן פרס נובל בנושא זה, פעם ראשונה, לאל גור מאד מאדהיום 

  רה"ב.מא

יש כאן זיקה והמשכיות בין תפיסת היהדות לבין תפיסות מדענים בעולם על   .2

  שמירת הסביבה.

של כל אחד מאיתנו ולכן  יום- בחיי היוםפיתוח בר קיימא קשור להתנהגות   .3

האחריות על שמירת הסביבה מוטלת על כל פרט. יש המלצות על בניית גינה 

ות בתי ספר, פסולת למחזור, בזמן פרטית בגישה של גינת ברת קיימא, חצר

  יציאה לטיולים ועוד.

ישנם  בתי ספר שעוסקים בנושא וייתכן שמושגים כמו איכות סביבה,   .4

  שמירה על סביבה ופיתוח בר קיימא אינם זרים להם.

  



  )32( נפרדים מסבא ישראל - 27יחידה מס' 

  :המטרות

  חשובים שנלמדו במהלך השנה; נושאיםהעלאת  .1

אצל התלמידים בעקבות  שהצטברו ההתנסות, בניית התובנות והידעבחינה של  .2

 .במהלך השנה הלימודתכני חשיפה ל

  

  מהלך השיעור

  דקות) / מליאה 10( מכתב אחרון –פתיחה 

שבו הוא מודה להם  ,של סבא ישראל (לשנה זו) המורה תקריא את מכתבו האחרון

התקוות מביע את ו ,צעירעל ההזדמנות שהעניקו לו להעשיר בידיעותיו את הדור ה

  והלאומי. אישישהוא חש לגבי העתיד ה

  

  דקות) / יחידני 15( השיר "ארץ" מאת שייקה פייקוב – 1 'הפעלה מס

  המורה תקריא לתלמידים את השיר כאשר הם עוקבים מתוך חוברת העבודה.

משוב על  וייערךהתלמידים ימלאו את המשימות שבחוברת  ,לאחר ההקראה

  התשובות.

  

דקות)  40( עם סבא ישראל: הכנת אלבום סיכום –בתרמיל ובמקל  – 2 'לה מסהפע

  / יחידני

לתלמידים שעתה, בשיעור האחרון, יוכל כל תלמיד לרכז לעצמו את החוויות,  יובהר

  התובנות והידיעות, שהוא רכש בעזרת התוכנית במהלך השנה.

ל תלמיד יעיין . כ) ובו דפים ריקים1אלבום סיכום (אביזר מס' יקבל כל תלמיד 

בחוברת הנספחים בעמודים בהם מפוזרים תמונות מכל היחידות, תמונות של 

  אנשים ומקומות.

יבחרו את  הםליצור לעצמם אלבום יצירתי מן התמונות השונות. יוזמנו התלמידים 

כפי רצונם. ליד  ןבצורות שונות, וידביקו אות ןהתמונות שברצונם לגזור, יגזרו אות

מקום, משפט לדמות או בקשר ל ים יתבקשו לכתוב משפט אחדתלמידה ,כל תמונה

  .ע או לחילופין משפט שהדמות אומרת וכדו'ידָ מֵ 

  



  דקות) / יחידני 20( תשובהמכתב  – 3 'הפעלה מס

  לסבא ישראל. תשובהכתוב מכתב לתלמידים תעודד המורה 

נה וממה כל תלמיד יחשוב מהו הדבר המהותי והחשוב ביותר שהוא למד במהלך הש

  .ביותר הוא נהנה

מתוך  התלמידים יתלשו את דף המכתבים ).2מעטפה (אביזר מס' יקבל כל תלמיד 

חוברת הנספחים, ובתוכו יכתבו את מכתבם. המורה תבטיח שהמכתב אכן ישלח 

  סבא ישראל. ו שללכותב מכתבי

 .את המעטפותוהתלמידים יוכלו לקשט אותם  ,לאחר שהמכתבים יהיו מוכנים

  ).נה היא אכן לאסוף את המכתבים ולאתר את הטובים מביניהם(הכוו

טוב יהיה אם היא תוכל לספר להם  , המורה תיפרד מן התלמידים.לאחר מכן

   למדה מהם. היאבמשפטים אחדים מה 

  

  הכנה ואביזרים:

 אלבום לכל תלמיד .1

 מעטפה לכל תלמיד  .2

  



   במעגל השנה ארץ ישראלשער ג': 
  )19, 18( כה!חה, חה המס  28יחידה מס' 

  :המטרות

  ו;ומנהגיחג הפורים  יחזרה קצרה על אירוע .1

", הנובעים מן הזיקה " ו"פורים דמוקפיםדפרזים: "פורים הכרת המושגים .2

 ץ ישראל;לאר הגולהשחשו יהודי 

 המסכה ככלי ביטוי לנפש. תפיסת .3

  

  מהלך השיעור:

  מליאה, יחידנידקות) /  20( מכתב מן החומה –פתיחה 

  / מליאה "?דמוקפים" ו"פורים דפרזים"פורים  הז שלב א': מה

לפורים שני יש הסבא יסביר כיצד  ובו ,המורה תקריא את מכתבו של סבא ישראל

ומהי השייכות של קביעת התאריכים לחיבת ארץ ישראל. בסיום  ,תאריכים שונים

". דפרזים" ו"פורים דמוקפיםהקראת המכתב המורה תכתוב על הלוח "פורים 

  ות אלו המורה תחדד את הבנת המכתב.באמצעות שמ

וודא שהקשר בין יש לעל הלוח ו ייכתבוי"ד, ט"ו  :כדאי שגם שני התאריכים(

  )אכן מובן. –" יםולשמות "מוקפים" ו"פרז םהתאריכים לאירועי

  התלמידים יתלשו את המכתב וידביקו אותו בחוברת העבודה.

  שלב  ב': משוב ביניים / יחידני

וכן על מנת לרענן את הזיכרון  ,המושגים החדשים שנלמדו על מנת להפנים את 

  פנו למילוי המשימות בחוברת העבודה.בנוגע למנהגי הפורים, התלמידים י

 של ארבע דמויות הנמצאות ), התלמידים ימצאו ציורים1 בחוברת (משימה מס'

החג.  אחרת מתוך ארבע מצוות ומקיימות כל אחת מצווה ,ערים שונותבארבע 

  .צוותהמ התלמידים בנוגע לארבע ןתרענן את זיכרוהמורה 

הדמות לחגוג את פורים, כמו צריכה ל התאריך (וכינויו) שבו אהתלמידים יעבירו קו 

כל דמות למנהג בו מתייחסת התלמידים ימלאו בבועות הקומיקס משפט אחד ש ,כן

  .שבו היא עוסקת

  

  דנימליאה, יחידקות) /  20( מה מכסה המסכה? – 1 'הפעלה מס

  / מליאה, יחידני שלב א': בארגז התחפושות



ים כיום? למה ילדמסכות ותחפושות: למה מתחפשים ה בכיתה אודותדיון  יתקיים

היו הילדים מתחפשים פעם? המורה תשתדל שבתוך הדיון יעלו שמותיהם של 

  ה"גיבורים הראשיים" במגילת אסתר, תוך הבאת ההקשר הסיפורי שלהם בקצרה.

   .)1ת השיר "בארגז התחפושות" של שרי גוטליב (נספח מס' המורה תקריא א

ולאחר מכן ימלאו את המשימה:  ,התלמידים יעקבו אחר השיר בחוברת העבודה

לספר אפשר  ציור של תחפושת של "פעם" מול ציור של תחפושת של היום.

  .מתוך סיפור המגילהלתלמידים שגם כיום, ישנם המתחפשים לדמויות המסורתיות 

  , יחידני/ מליאה ': להיות מישהו אחרשלב ב

או  ,שאלה: האם בחירת התחפושת היא מקריתאודות ההמורה תעורר דיון בכיתה, 

מה מסתתר מאחורי שהיא מגלה משהו על רצונותיו הכמוסים של המתחפש... 

  ?, ומה היא עשויה לגלות לגבי האדם המתחפשבחירת התחפושת

 יעלון עשוי להיות ער ופורה, בפרט אם שובות יכולות להיות קוטביות, והדיותה

   דוגמאות מעשיות.

המורה תספר שעל פי המסורת, נהוג להשתדל להתחפש לדמויות חיוביות, על מנת 

  מודל להזדהות וחיקוי. יהוושהן 

המורה תקריא מחוברת העבודה את השיר "להיות מישהו אחר" מאת מרים אלון 

  .)2(נספח מס' 

וכל אחד  ,כל התלמידים יעצמו עיניים ,משך כדקהבניסוי בכיתה:  כעת ייערך

  במה הייתי בוחר? –לו יכולתי להיות מישהו / משהו אחר ליום אחד  ,יחשוב

  בעקבות הניסוי, התלמידים ימלאו את המשימה שבחוברת.

  

  מליאה, דקות) / יחידני 50( מתחפשים! יצירה – 2 'הפעלה מס

  .)1ת האביזרים (אביזר מס' התלמידים יצרו לעצמם תחפושת בעזר –חלק א' 

יערכו ובפני הכיתה,  התחפושת שלהםתלמידים שירצו בכך, יציגו את  –חלק ב' 

יספרו מדוע בחרו  –אם ירצו רתה פנטומימה קצרה המתאימה לדמות. בעז

  בתחפושת זו.

 

  הכנה ואביזרים:

   חומרים ליצירת תחפושות – 1אביזר מס' 

  



  נספחים:

  1נספח מס' 

  שרי גוטליב –אשת לפידות ת / בארגז התחפושו

  רק היום הזה ודי

  ,ימהלכות אצבעותי

  מחפשות ושואלות

  מתרוצצות הקושיות,

  מה יש בארגז העץ

  :ך ליבי עולז וקופץכ

  מי לבש את הבגדים

  מי התחפש בחג פורים?

  בארז התחפושות

  ,יש אלף מציאות

  כך התחפשו הילדים

  .לפני הרבה הרבה שנים

  ממשיכות המחשבות

  האצבעותונעות 

  נוברות הן בארגז עתיק

  יש תחפושות ויש גם תיק.

  זה היה ליצן גדול

  ,עם הכובע הסגול

  ושמלתה הלבנה

  של אסתריקה המלכה.

  בארגז התחפושות

  ,יש לי אלף מציאות

  כך התחפשו הילדים

  :לפני הרבה הרבה שנים

  ,יליהנה ח ,הנה שוטר

  ל,יוירון דיווזה בא

  ,יש פה אלף מסכות

  ,אדומותגם כחולות גם 

  ושוב עולה השאלה

  מי בתחפושת השתמשה?

  :אגלה לכם הסוד

  זה שייך לסבא הוד.

  שותובארגז התחפ

  .יש אלף מציאות

  כך התחפשו הילדים

  לפני הרבה הרבה שנים.

  

  2נספח מס' 

  / מרים אלון להיות מישהו אחר

  לפעמים אני רוצה להיות מישהו

  אחר

  אבא או אמא

  חבר או חבר

  יוכי המורה

  ת מוזרהאו גבר

  לפעמים אני רוצה להיות

  ,אפילו ג'וק

  ,או עכביש ,או נמלה

  כי אני רוצה לדעת בדיוק

  .איך מישהו אחר מרגיש



  קורה למשל 

  שמתחשק לי הכי

  ילילהיות ח

  כמו נעם אחי.

  או ילד קטן כמו אחי אלדד

  ...או תינוק בבטן שעוד לא נולד

  

ולפעמים (אבל באמת מאד 

  לפעמים)

  אני רוצה להיות

  ,בא שלי אפריםס

  כדי לדעת איך הוא מרגיש

  בשמים.

  אבל רק לרגע אחד

  ואחר כך מיד (ברגע השני)

  להיות מהר מהר

  !שוב אני

  

  

.  

  



  סבא מספר על מנהיגות בישראל -פסח  – 29יחידה מס' 

  

  :המטרות

  ; "מנהיגות בונהעמידה על משמעותה של ". 1

  ומו של המנהיג, תפקידיו וכישוריו;מק. 2

  .נו כמנהיג ראשון של עם ישראלח דמותו של משה רב. ניתו2

  

  מהלך השיעור

  מליאה, יחידני /דקות)  10(על מנהיגות ומנהיגים  -פתיחה 

  בשיעור זה נדבר על מנהיגים ומנהיגות. יובהר לתלמידים:

  דיון:לנקודות למחשבה ו

  אילו מנהיגים את מכירים?

  אילו מנהיגים את מעריכים? מדוע?

הציון הגבוה) את התכונות  10הציון הנמוך,  1( 1-10לדרג מ יתבקשכל תלמיד 

מנהיג לפי דעתו בטור א' שבטבלה המובאת בחוברת הנספחים. שמאפינות החשובות 

המורה תשאל אילו  ,ציונים זהים לתכונות מסוימות. בתום הסימון  העניקניתן ל

  .10הרבה ציוני התכונות שזכו ל , ייכתבו. על הלוח בצד10תכונות קיבלו את הציון 

  כל התכונות.של  ןמשמעותסביר את להחשוב  הערה:

  

  יחידני, מליאה/ דקות)  35(בוחרים מנהיג  – 1 'הפעלה מס

  מכתב מסבא ישראל / מליאה :שלב א'

ויכוח בין ציון וישראלה באשר המעלה  ,סבא ישראל להמורה תקריא את המכתב ש

  לדיון השאלות הבאות: בתום קריאת המכתב יעלו לדמות המנהיג המועדף.

מכירים ציון מהי מנהיגות? מהו מנהיג? אילו סוגים של מנהיגות ומנהיגים 

  מעדיפים? מדוע? הם וישראלה? איזה מנהיג

התלמידים יתלשו את המכתב מחוברת הנספחים וידביקו אותו במקומו בחוברת 

  העבודה.

  דירוג תכונות / יחידני :'בשלב 

לסוג המנהיג שמועדף על ציון  10ועד  1ות בציונים מהתלמידים ידרגו תכונות חשוב

משימה  –(חוברת העבודה  "י ישראלה כפי שהדבר עולה מהמכתבולסוג המועדף ע

  ). 2מס' 

  סיכום דיון / מליאה –שלב ג' 



תפקידיו. במהלך הדיון ו, אופיו מיהו המנהיג המועדףהמורה תערוך  דיון בנושא 

  יועלו הנקודות הבאות:

 ת שרוב הכיתה חושבת שהן הכי נחוצות? מדוע?מהן התכונו -

  ?כיתהאילו דברים חדשים הבנתם בעקבות המכתב והדיון ב -

 האם שיניתם את דעתכם לגבי תכונות המנהיג הרצוי? -

 מהם התפקידים של המנהיג? -

  

  קבוצות ) /דקות 35(המנהיג  - משה רבנו  – 2 'הפעלה מס

קבוצות תעבוד על חלק אחר לקבוצות. כל אחת מן ה כיתהתתחלק ה בפעילות זו

  המנהיג הראשון. ,ותו של משה רבנודמהעוסק ב

  המורה תקדים: מדוע לדעתכם אנחנו עוסקים בנושא של מנהיגים?

  באמצעות שאלות:יכוונו התלמידים 

מהו החג המתקרב? מה קרה בחג זה? כיצד יצאו בני ישראל ממצרים? מי  -

  עזר להם? 

המורה תערוך חזרה קצרה  ,נהיג הראשוןהמ ,לאחר שיבינו שמדובר במשה רבנו

 על ילדותו של משה:

 מדוע?ו ,מי זוכר באיזו סכנה היה משה כשנולד -

 מה היה מצבם של בני ישראל במצרים? -

 כיצד ניצל משה? -

 היכן גדל משה? -

  

נכיר את מנהיגו הראשון של עם ישראל  ,לחג הפסח הסמוך ,בשיעור זהויסוכם: 

ואילו תכונות הוא  ,ו מדוע הוא נבחר למנהיגלראות לפי אפיזודות בחיי הנסנו

  משקף. 

  כעת תתבצע החלוקה לקבוצות:

  משה יוצא לראות בסבל אחיו :קבוצה א'

  משה מגן על החלשים :קבוצה ב'

  קבוצה ג': משה רועה צאן

  קבוצה ד' משה והסנה 

  קבוצה ה' משה מנהיג את העם במדבר

  ועדים לה. המי לכרטיסי העבודה שבחוברת הנספחיםתפנה כל קבוצה 



לא יספיקו התלמידים להציג את התוצרים בפני  הערה: במסגרת יחידה זו,

  לשבוע הבא.עד המליאה. המורה תשמור את התוצרים והכרטיסיות 

  

  ) דקות 10משוב וסיכום (

בה שבנוגע לתכונותיו של משה. כל קבוצה תצביע על התכונה בכיתה תנהל דיון י

אילו  ברר על ידי כךניתן לערוך הצבעה ול. בו הבחינה לאור קטע המידע שעסקה

  אצל משה. 10 תכונות יכולות לקבל ציון

תכונת  למנהיג לאור המדרש:נבחר משה  בזכותהלתכונה שהמורה תתייחס 

  המסירות לעם. 

ם (מפקדיד מנהיגות כזאת מתבטאת גם כיום? מדוע תכונה זאת חשובה?  כיצ

נים, לא מפקירים חיילים ועושים שהולכים בראש המחנה ולוקחים סיכו בצבא

שליחת משלחות רפואיות  אמצים לאסוף פצועים אפילו תחת אש;את כל המ

   ')ווכדוזרים, ישראלים  -אנשים חילוץ למקומות שבהם נפגעו משלחות ו

  

  ואביזרים: ההכנ

 :שילוט לכל קבוצה .1

  קבוצה א': משה יוצא לראות בסבל אחיו

  קבוצה ב': משה מגן על החלשים

  ה ג': משה רועה צאןקבוצ

  קבוצה ד' משה והסנה 

  קבוצה ה' משה מנהיג את העם במדבר

  אביזרים לכרטיסיות: .2

  לקבוצה א': אביזרים ליצירת שלט פרסומת

  'ומטפחות וכד –לקבוצה ב': אביזרים להמחזה 

  לקבוצה ג': אביזרים לעיצוב מדלייה

  לקבוצה ד': אביזרים לציור

  ורולקבוצה ה': אביזרים למכתב ולעיט

 חוברת נספחים .3

)30תתבצע ביחידה מס'  3הערה: משימה מס' (חוברת עבודה  .4



 חוגגים את פסח ביחד - 30יחידה מס' 

  המטרות:

  ;מנהיגיכום והצגת תוצרים בנושא משה הס .1

הרגלים, והביטוי המעשי עלייה לרגל לבית המקדש בשלושת ה הכרת מצַות .2

  שלה בימינו;

  הסדר; צר של אלמנטים מרכזיים בלילסיכום ק .3

 של חגיגת המימונה למחרת חג הפסח.זיהוי המקור והמשמעות  .4

 

  דקות) / מליאה 5(פסח חג החרות  –פתיחה 

  . )1(אביזר מס'  המורה תשמיע את השיר "שלח את עמי"

ילים אלה? מילות ציטוט של פסוק מהתורה. מי אמר למי מ ןהשיר ה ותלי: מויוסבר

קשורות  לדעתכם לאיזה שםסח. של חג הפ יושמותהשיר גם קשורות לאחד מ

  . "זמן חרותנו" אלה? ליםיהמ

משה  ,למדנו על המנהיג הראשון? כיצד הדבר מתקשר למה שנלמד בשבוע שעבר

  שהוציא את העם ממצרים. ,רבנו

  

  מליאה, יחידני דקות) / 30(מנהיג המשה  - 1 'הפעלה מס

את הרקע  תציג את תוצריה מהשיעור הקודם. נציג הקבוצה יסבירכל קבוצה 

של  "כרטיס הביקור"ימלאו התלמידים את  ,. לאחר הצגת הדבריםהדברים לכתיבת

  .)29ביחידה  3 משה רבנו (משימה מס'

  

  דקות)  15(זכר ליציאת מצרים  - חג הפסח – 2 'הפעלה מס

הם ישימו לב   התלמידים יתלשו את המכתב של סבא ישראל מחוברת הנספחים.

תב שהגיע בטעות לכתובתו של הסבא והוא אינו שהמכתב אינו שגרתי. זהו מכ

סייעו לו לפענח המכתב. הוא פונה לנכדיו שימיועד מצליח לגלות מיהו הכותב ולמי 

  . כותב למצה , אשרהחמץ את התעלומה. הפתרון: זהו

  

רז את בני ישראל יולכן ז ,כי ימות במכת בכורות מאד: פרעה חשש תקדים המורה

כל מזכיר לנו את סיפור יציאתם החפוזה של בני לצאת מהר ממצרים. איזה מא

מצוירת מצה ועליה הכיתוב: "מצה זו על  בה כרזהישראל ממצרים? המורה תתלה 



 (מתוך ההגדה של פסח) להחמיץ" אבותינועל שום שלא הספיק בצקם של  - שום מה

  ).2(אביזר מס' 

  מה נמנעים לאכול בפסח?

  מה שותים בליל הסדר?

  ארבע כוסות?  מדוע

שותים יין כדרך אנשים "כיתוב:  ןשל ארבע כוסות ועליה כרזההמורה תתלה 

  ."משוחררים

  מהו הקשר בין שתיית ארבע כוסות לבין חג הפסח?

  איזה מאכל מרכזי נוסף אוכלים בחג? מרור. מדוע? 

על  -על שום מה זה "מרור תוב: יכהמרור ובתוכו  השמצויר עלי כרזההמורה תתלה 

(מתוך ההגדה של פסח) (אביזר  ."במצרים אבותינו ם את חייררו המצריישום שמ

  .)3מס' 

). 1התלמידים יבצעו מטלת כתיבה יצירתית הקשורה למאכלי החג (משימה מס' 

  .שלהם עבודות הכתיבהמן התלמידים ישמיעו את כמה 

  

  מליאה, יחידני ) /דקות 30( משלושת הרגליםהראשון  -חג הפסח  – 3 'הפעלה מס

  י עליה לרגל / מליאה חלק א': מה

המורה תכתוב על הלוח "עלייה לרגל" ותבקש מהתלמידים להסביר את המילים. 

יובהר . זההתלמידים ינסו להבין מהו המושג המסתתר מאחורי צמד מילים 

אולם בזמן  ,הוא איבר בגוף "רגל"יום למילה שקיים כ השימוש כי לתלמידים

  ."פעמים" תההי משמעותה של המילה "רגלים"משנה מקרא והה

י"ד).  " (שמות כ"ג,ָׁשלׁש ְרָגִלים ָּתֹחג ִלי ַּבָּׁשָנה" את הפסוקעל הלוח המורה תכתוב 

תחוג לי  פעמיםשלוש  –התלמידים יסבירו את משמעות הפסוק לפי לשון המשנה 

  בשנה.

התלמידים ישערו לאילו חגים הכוונה. המורה תתלה את הכרזה של הפסוק המציין 

- אֱ  ה'ְּפֵני -ְזכּוְר ֶאת- ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל): "4(אביזר מס' מהם הרגלים 

 (דברים ט"ז, ..."ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ,ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר

  ט"ז)

  ברבות השנים גם שם נרדף ל"חג".: המונח "רגל" הפך ויוסבר

בשלושת החגים: פסח,  , הנעשיתעלייה לבית המקדש –? עלייה לרגלמהי כן, אם 

  שבועות וסוכות.



לבית המקדש ולירושלים. לפעמים היה כל בני המשפחה,  לרגל, בעבר היו עולים

קרבנות איתם מתארגן יישוב שלם לעלות לבית המקדש. העולים היו מביאים 

  וחוגגים ביחד את החג. ,בית המקדשלהקריב ב

  

  העלייה בעבר / יחידני  :חלק ב'

התלמידים יקראו מתוך חוברת העבודה את מכתבה של שולמית, ילדה מעולי הרגל, 

ימלאו את  ,הכנות ובטקס העלייה לרגל. כמו כןזמן הבהקיימות העוסק בתחושות 

כלפי העלייה  ובזיהוי תחושות ועמדות ,הטקסטמהות המשימות העוסקות בהבנת 

  . בחוברת העבודה) 2 (משימה מס' לרגל

נטי שכתב פילון האלכסנדרוני תתקריא המורה קטע או ,בתום שמיעת התשובות

  :)לספירה 1- (פילוסוף יהודי חשוב שחי באלכסנדריה שבמצרים במאה ה

מגיעים בכל חג אל  "...אלפי אנשים מאלפי ערים, אלה דרך היבשה ואלה דרך הים...

פטר מן למצוא בו את השקט, לה ם מבקשיםוה בית המקדש כאל מקלט משותף...

לנוח מעט ולבלות את זמנם בחדווה ובגיל. בלב מלא  הדאגות אשר מעיקות עליהן...

תקוות הם עושים את החופשה החיונית הזאת בקדושה ובמתן כבוד לה'. הם גם 

קושרים קשרי ידידות עם אנשים שלא הכירום עד כה, ובמיזוג הלבבות על זבח ונסך 

  וכחה הניצחת לאחדות הדעות".הם מוצאים את הה

  לדיון:לחשיבה ונקודות 

  מהן התחושות שמלוות את  העולים לרגל לפי הקטע? -

 ה תורמת העלייה לרגל לפי קטע זה?מָ לְ  -

  .3התלמידים ימלאו את משימה מס' 

  / מליאהחלק ג' סיפורי עלייה...

ספח האחים שעלו לרגל (נ אודותהתלמוד תוך תקריא המורה את הסיפור מ ,לסיום

  ).1מס' 

  מכתבה של שולמית. לבין תיערך השוואה בינו ,סיפורקראת הבתום ה

מה יכלו לחשוש פני במכתבה של שולמית מתואר שכפר שלם עלה לרגל. מ -

 העולים?

 מה אנו למדים מהסיפור על חששות אלו? -

  

  מליאה, יחידני ) /דקות 10(חג האחדות  –: חג המימונה  4 'הפעלה מס

לתלמידים  חג המימונה. :נקרא, הוא נהיגו יהודי צפון אפריקההמורה: ישנו חג שה

הם ), ו, מופיע גם בחוברת העבודה5יום (אביזר מס' כמימונה תמונה ממסיבת  תוצג

  תמונה ולהעלות חוויות מחגיגות המימונה.מה שהם רואים בלתאר את  ותבקשי



  כיצד הם חוגגים חג זה.מתי והאם, לספר יתבקשו התלמידים 

החגיגות המרכזיות נערכות בגן סאקר בירושלים, במקרים רבים  ,יוםכ :ויסוכם

במדינת ישראל לה, שרים, חברי כנסת ואנשי רוח. בהשתתפותם של ראש הממש

  הפך חג המימונה לחג של כל העדות.

  מה פירוש המילה מימונה?

אסרו חג תאריך זה, מימון, אביו של הרמב"ם, שנפטר ב בירהמילה הזו מזכירה את 

  פסח. של

בחודש ניסן עתידים החוגגים מאמינים כי  :אמונהלה ימן המ -מימונה פירוש נוסף: 

  ישראל להיגאל (ראש השנה, י"א א').

כגון:  ,מאכלים המסמלים ברכה מימונה?חגיגת הב לאכולמהם המאכלים שנהוג 

  דבש, חלב, קמח, שיבולי חיטה, דגנים ודברי מתיקה. 

 ו(שפירוש "תרבחו ותסעדו"? לזה במימונה האנשים זהשמאחלים  מהו האיחול

 ."תצליחו ותזכו במזל טוב")

במרוקו ובשאר מדינות צפון אפריקה חגגו היהודים את המימונה (שסימנה את בוא 

האביב) ביציאה אל הטבע, בריקודים מסורתיים ובלבישת מלבושים מסורתיים של 

דברי חלב, בגיגי עמוס יהדות צפון אפריקה. בנוסף, נהגו היהודים לערוך שולחן ח

 םכשהחבריהם  יתבב ו אנשיםביקר בחג זה'. ופירות וירקות, משקאות חריפים וכד

  .בברכת "תרבחו ותסעדו" כווביר ,מחלצות יםלבוש

עמידה על הרעיון המשותף  בחוברת העבודה: 4משימה מס' את התלמידים ימלאו 

 – 5משימה מס' ת כן ימלאו אחגיגות המימונה. ובין בין עלייה לרגל בפסח ו

השוואות בין חגיגת המימונה היום בישראל לבין חגיגתם במקור במדינות צפון 

  אפריקה.

  .2בנספח מס'  -  חומר נוסף להעשרה למורה

  

  הכנה ואביזרים

 עם השיר "שלח את עמי" תקליטור .1

א ִהְסִּפי -ַמָּצה זֹו ַעל ׁשּום ָמה הכיתוב: " ובתוכו איור מצה. 2 ָקם ֶׁשל צֵ ק ּבְ ַעל ׁשּום ֶׁש

  (מתוך ההגדה של פסח) ".ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ

ָמרֹור ֶזה ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת "תוב: יכהמרור ובתוכו  איור.  3

  )(מתוך ההגדה של פסח ."ַחֵּייֶהם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים

ְזכּוְר - לֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכלׁשָ ". הכרזה של הפסוק המציין מהם הרגלים: 4

..." ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ,ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר-אֱ  ה'ְּפֵני - ֶאת



  (דברים ט"ז, ט"ז)

 מימונה בימנותמונת מסיבת . 5

  

  נספחים

  עולים לרגל  - 1נספח מס' 

ם שהיו גרים באשקלון, ולהם שכנים נכרים שלא חיבבו אותם, מעשה בשני אחי

נאו ברכושם הרב של האחים. אמרו השכנים אלו לאלו: עוד מעט יבוא חגם של יוק

 אחים אלו לעלות לירושלים. נמתין אם כן היהודים, ובחג הזה ידוע לנו שנוהגים שני

  כושם.כנס לביתם ונגנוב את כל רעד שיתרחקו שניהם מן העיר, ואז ני

ויוצאים ופניהם צפונה,  הנכרים עד שראו את האחים משכימים בבוקרכו יואכן, ח

 השכנים כדי לפרוץ לביתם של האחים.עם חשכה, התכנסו  ,לירושלים. באותו יום

. התפלאו השכנים, הלכות בואור  דולק בבית, ודמויותיהם של האחים מ -והנה 

  נשנה המחזה. ,ל הימים הבאיםבככן ו ,והחליטו לחכות למחרת. אך גם למחרת

 לאחר כמה שבועות הופיעו שני האחים ובידיהם מתנות. התפלאו השכנים ושאלו:

  לכבוד מה המתנות? 

 כם, שכנינומתנות ל נו מירושלים, והבאנו עמנוזה עתה חזר :השיבו האחים

   המסורים...

  שאלו השכנים: ומי היה בביתכם בזמן שלא הייתם כאן? 

  אף אחד, הבית נשאר ריק! ענו להם האחים: 

הבינו השכנים שהדמויות שאותן ראו בבית האחים, לא היו אלא מלאכים בדמותם, 

מים מצווה חשובה זו של עליה מקייהם שזימן להם ה' כדי לשמור על ביתם בזמן ש

(על פי תלמוד ירושלמי  קי ישראל שלא עוזב אותם!ו: ברוך אלהשכנים אמרולרגל. 

  "ו).סכת פאה, דף י"ז, המ

  

  2נספח מס' 

  גרסאות שונת לפירוש המילה "מימונה"

לה אמונה. שכן בחודש ניסן עתידים ישראל להיגאל (ראש השנה, יא. מימונה מן המ

  י"א א'). 

  סרו חג של פסח.מימון, אביו של הרמב"ם, שנפטר בא ביעל שם ר - מימונה  ב.

והחוגגים מאמינים שפירושה מזל, מון" י"מהערבית מקור השם במילה  -ג. מימונה 

  כי יום זה הוא יום מסוגל לפרנסה וזיווג

  



  ליל המימונה:

, לכן בליל המימונה אוכלים משמעות המילה בערבית "מימונה" היא מזל והצלחה

יבולי חיטה, דגנים ודברי מאכלים המסמלים ברכה כגון: דבש, חלב, קמח, שרק 

מרבים בשמחה, מבקרים חג המימונה נמשך לילה ויום, במהלכם סועדים, מתיקה. 

  ומברכים זה את זה "תרבחו ותסעדו". איש את רעהו

  יום המימונה:

במרוקו ובשאר מדינות צפון אפריקה חגגו היהודים את המימונה (שסימנה את בוא 

 האביב) ביציאה אל הטבע, בריקודים מסורתיים ובלבישת מלבושים מסורתיים של

  יהדות צפון אפריקה. 

ם לערוך שולחן חגיגי עמוס דברי חלב, פירות וירקות, משקאות בנוסף, נהגו היהודי

  חריפים וכד'. 

בברכת  כווביר ,מחלצות יםלבוש םכשהחבריהם  יתבב ו אנשיםביקר בחג זה

  (שפירושה "תצליחו ותזכו במזל טוב").  "תרבחו ותסעדו"

  במקומות שונים בצפון אפריקה היו מנהגים נוספים: 

בערים השוכנות  השולחן את מיטב כלי הכסף והזהב, באלג'יריה נהגו לפרוש על

ובמרקש נהגו לברך עצי זית כי יתנו , את הרגליים במי הים לשפת הים נהגו לטבול

  פירות רבים. 

  סגולה לנישואין.יום חג המימונה היה גם 

  

  עולים  300בהשתתפות  1966חודשה לראשונה המסורת בשנת , במדינת ישראל

   מבני העיר פס שבמרוקו.

  וכיום מגיע מספר המשתתפים  ,איש 5,000-כבר השתתפו בחגיגות כ 1968-ב

  לרבע מיליון ויותר. 

  החגיגות המרכזיות נערכות בגן סאקר בירושלים, במקרים רבים בהשתתפותם 

  של ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת ואנשי רוח. 

  במדינת ישראל הפך חג המימונה לחג של כל העדות.



  מסתכלים דרך המשקפיים של רבי עקיבא  - 31יחידה מס' 

  

  :ההמטר

כפי שהוא בא לידי ביטוי בהנהגתו של רבי  'ראיית הטוב'ערך ה בירור משמעות

  .ובחייהם של התלמידים עקיבא

  

  מהלך השיעור:

  )דקות 10(פתיחה 

משך נראה ילד קטן נ ואשר ב איור, המורה תתלה על הלוח לפני חלוקת המכתב

לתאר את מה שהם יתבקשו התלמידים  .)1(אביזר  וגר יותרבכוח ע"י ילד אחר, ב

(רצוי  ואף לשפוט אם זה בסדר. התלמידים, כפי הנראה, יגידו שזה לא בסדר ,רואים

  .שתיווצר אוירה של ביקורת כלפי המתרחש)אף 

ציור של עין יפנו למדבקת הבול שבחוברת הנספחים, יתבוננו בבול (התלמידים 

 ) וינסו לשער במה יעסוק המכתב.נהם ממפקוחה וקרני אור יוצאי

את המכתב מחוברת הנספחים ואז יופתעו להבין כי ראו רק חלק  ושיתלהתלמידים 

כדי  על המכתב תתנוסס התמונה בשלמותה: הילד הקטן נמשך בכוח -  מהתמונה

   שלא ירוץ אל הכביש הסואן...

קבות ההתנסות. תנהל דיון בעיו ,המורה  תקריא את מעט המילים הכתובות במכתב

 במהלך הדיון יעלו השאלות הבאות:

  ומה הבנתם ממנה?  ,תמונה הראשונהרשתם את היכיצד פ -

  מדוע בתחילה חשבתם שהיה זה מעשה רע? -

  מה אתם מסיקים מכך? -

אך לבסוף מתברר שהדבר  ,משהו נראה רע ןהביאו דוגמאות נוספות שבה -

 קרה לטובה.

אנחנו  לא תמיד רואים את כל התמונה.ו במציאות היומיומית שלנו אנחנוכם: סוי

לפעמים אנחנו חושבים על  לכן מודעים לכל הפרטים, לכל מה שקרה. לא תמיד

היה שבעצם זה לבסוף מתברר לנו רק ו משהו שהוא לא בסדר, שהוא לא טוב,

, בדרכים גלויות וברורותרואים את הטוב אם כי לא תמיד  גםלפי המסורת, ה. טובל

לא ניתן לראות את הטוב. לעתים כמעט שו ,לעתים קשה יים.ק יש לזכור כי הוא

  הטוב נראה רק אחרי זמן רב או אחרי כמה דורות. 

  

  דקות) / מליאה, יחידני 30( מסיפורי חז"ל -ל לטובה והכ – 1 'הפעלה מס



ו במיוחד לראות את הטוב מסופר על שניים מחכמי ישראל, שהשתדל במקורות

   קיבא.שבכל דבר. אחד מהם היה רבי ע

שבתקופת , וכיצד הוא קשור לימים אלה שמעו עליו המורה תברר אם התלמידים

  היום שבו פסקה המגפה שפרצה בין תלמידיו.  – ל"ג בעומר

ובכן, מסופר על רבי עקיבא שעל כל דבר שהיה קורה לו היה אומר: "כל מה שקורה 

מסופר גמזו.  אישנחום   . חכם נוסף שעליו מסופר דבר דומה היההכול לטובה" –

  : נחום איש גמזו. , ועל כן קראו לו: "גם זו לטובה"על כל דבר שהיה נוהג לומר

  .עתה יסופר סיפור על כל אחד מחכמים אלה

 ואח"כ את סיפורו של נחום )1תקריא את סיפורו של רבי עקיבא (נספח מס'  המורה

סיפור היא ירה שלהם בכל פעם שהיא תגיע לאמבבאופן ש )2איש גמזו (נספח מס' 

יחד במקום  יאמרוים תלמיד), וה2את השלט המתאים (אביזר מס'  תשתוק ותרים

. לאחר ". במהלך הסיפורים ייערכו עצירותהדמות או יחד איתה: "גם זו לטובה

דה, העוסקת בתחושה בחוברת העבו  1התלמידים ימלאו את משימה מס'   ,הסיפור

שמצטער על כל דבר שנראה לא לעומת האדם  ,ל לטובהושהכ שחש האדם המאמין

  טוב. התשובות יהוו בסיס לדיון בנושא. 

  

  מליאה / קבוצות דקות) 25(תרגיל  –טוב בכל מצב 

נראו ממבט ר שא איש גמזו ראו את הטוב גם במצבים המורה: רבי עקיבא ונחום

, גם אנחנו ננסה לעשות זאת. תארו לעצמכם, לדוגמה ראשון לא כל כך טובים.

מה  מקום מסויים אך טעינו בדרך וירדנו בתחנה שאינה נכונה.לובוס באוטנסענו ש

תהיה התגובה הרגילה?  מה יכול להיות טוב בסיטואציה שכזאת?  המורה תעודד 

את  ר(אולי בעתיד נצרך להכי את התלמידים להציע אפשרויות הגיוניות רבות.

אולי  ישהו בדרך,האזור הזה, אולי נפגוש מישהו מעניין כאן, אולי נוכל לעזור למ

נלמד איך להסתדר בכוחות עצמנו, נלמד להיות  בדרך זו נכיר מקומות חדשים,

  )בפעם הבאה, וכן הלאה.עירניים יותר 

המורה תתאר בפני התלמידים סיטואציות שונות,  ,לאחר ההתנסות הקולקטיבית

 ,אור כל סיטואציהילאחר ת ).3נעימות (נספח מס'  כל כךלא על פניהן שנראות 

 ם הטובים שניתן להפיק מהסיטואציה. הדברי אתהמורה תבחר מס' תלמידים לומר 

וכל אחת מהן תערוך הצגה קטנה  ,לארבע קבוצותתתחלק  כיתההלאחר מכן, 

 הקשורה לסיטואציות מחיי היום יום. בנושא שבו אנו עוסקים,

  

  דקות) 25( הכנת מיני ספרון –סוף טוב הכל טוב 



ל טוב" העוסק בעלה והכ –ת הסיפור "סוף טוב תלמידים אלהמורה תקריא 

. במהלך )4(נספח מס'  השמשחום ל על תולעת קטנה מצֵ שנשר מן העץ ובכך הֵ 

דים יצליחו לעקוב) תמונות שהתלמי ת (על מנתהמורה תעביר באיטיו ,הסיפור

 ,התמונה האחרונה הצגתלפני . לצד כל משפט תופיע תמונה )3(אביזר  גדולות

כעת היא אם טוב שהעלה נשר? מי יכול למצוא טוב בכך? ה :המורה תשאל

סיפור זה סופר ויוסבר: נשירת העלה.  תראה את התועלת שארעה בסוף בזכות

 קש לחדד את הראיה המסורתית, לפיהעל ידי אחד מחכמי ישראל שבי

טיב בורא עולם באופן שמ על ידיאלא מכוונות  ,התרחשויות שונות אינן מקריות

  עם ברואיו.

תלמיד יכין לעצמו, מתוך חוברת הנספחים, מיני ספרון (בגודל קופסת  כל

ע"י  2לרצועה מס'  1רצועה מס'  חיבור: , באופן הבאגפרורים) של הסיפור

ול הרצועה הארוכה שהתקבלה פיקוהדבקת הצדדים החלקים זה על גבי זה, 

  תתבצע ע"י קיפול דף השער פנימה). אקורדיון (התחלת הקיפול כעין

  

  ה ואביזרים:הכנ

 משך בכוח ע"י ילד אחר, בוגר יותרילד קטן נאיור:  .1

 –כל מה שקורה " אמירותיהם של רבי עקיבא ונחום איש גמזו: :שתי כרזות .2

 "גם זו לטובה"הכול לטובה", 

  הכל טוב! -איורים לסיפור סוף טוב  .3

  נספחים

  )ות דף ס' ע"ברבי עקיבא (עפ"י ברכ - סיפור  – 1נספח מס' 

עקיבא לדרך ארוכה. הוא לקח עימו לדרכו: חמור שישא את חפציו,  פעם יצא רבי

  תרנגול שיעירו בכל בוקר עם שחר ונר כדי שיוכל להאיר לו בלילות בעת לימודו.

לאחר שעבר כברת דרך, הגיע הערב והוא החליט לחפש לו מקום לינה בעיירה קטנה, 

חד הבתים ושאל אם שעבר בסמוך אליה. הוא נכנס אל תוך העיירה, דפק על דלת א

רבי עקיבא לא הצטער, אלא  .יוכל ללון שם הלילה, אך בעל הבית לא הסכים לכך

  !" הכול לטובה –כל מה שקורה אמר לעצמו: "

אמר גם  ,ששוב לא הזמינוהו פנימהדפק על הדלת ולמרות הוא התקרב לבית אחר, 

אה שאף !" גם לאחר שעבר מדלת לדלת ורהכול לטובה –כל מה שקורה "הפעם: 

כל אחד מתושבי העיירה אינו מסכים לארחו בביתו, תגובתו נשארה אותה תגובה: "

  ".הכול לטובה –מה שקורה 

  לא נותרה לו ברירה אלא להתכונן ללינת לילה ביער, שהשתרע בסמוך לעיירה.



קשר רבי עקיבא את החמור אל אחד העצים, גם לתרנגול ארגן מקום מנוחה, הדליק 

מו התיישב על גזרי עצים ושקע בתלמודו. לפתע החלה לנשוב רוח את הנר, והוא עצ

  ה... הנר כבה, וחושך השתרר מסביב.חזק

אמר שוב וראה רבי עקיבא שלא יוכל יותר להדליק את הנר בגלל הרוח החזקה, 

  ", והכין עצמו לשינה. הכול לטובה –כל מה שקורה לעצמו: "

אריה התקרב לחמור וטרף אותו באותו רגע הבחין באריה שהגיח מבין העצים, ה

את דבריו  עוד לא סיים ".הכול לטובה –כל מה שקורה מיד... ורבי עקיבא: "

עשה אז רבי עקיבא?  לדעתכםומה  תול מתנפל על התרנגול וטורף אותו.כשראה ח

  ."הכול לטובה –כל מה שקורה הוא אמר: "

את העיירה, ולקחו למחרת בבוקר גילה רבי עקיבא כי חיילים רומאים תקפו בלילה 

  את כל תושביה בשבי... 

אילו היה אחד מתושבי העיירה מקבל אותי כאורח כתה במוחו המחשבה: אז ה

לים להבחין בי היו יכו -  אילו היה נרי נשאר דלוק הייתי אף אני נלקח בשבי. - בביתו

ואילו היו התרנגול והחמור נשארים בחיים, היו הקולות שהם  הרומאים בתוך היער.

  !"הכול לטובה שמיעים, מזעיקים אלי את החיילים... אהה!!!מ

  

  

  כ"א ע"א)דף נחום איש גמזו (עפ"י תענית  - סיפור  – 2נספח מס' 

בארץ ישראל, גזר הקיסר הרומאי בתקופה שבה שלטו הרומאים  ,לפני שנים רבות

לשלוח שליח אל הקיסר  היהודים שבארץ ישראל. החליטו היהודיםרה נוראה נגד גז

לפייסו. אמרו: מי ולהביא לו מתנה יקרת ערך כדי  ,שיבטל את הגזירה לפניו התחנןל

שמלומד היה  ,נחום איש גמזוילך אל הקיסר  :ההחלטה נפלהילך אל הקיסר? ו

  .בניסים (ניסים רבים קרו לו בהזדמנויות שונות)

שהוא אומר לעצמו: "גם זו לטובה",  תוך ,נחום את ההחלטה מתוך הכנעהקיבל 

  מצויד בארגז מלא אבנים טובות ומרגליות כדורון לקיסר.צא לדרכו יו

עצר נחום איש גמזו בפונדק דרכים כדי ללון שם בלילה. באמצע  ,בדרך לרומא

בעודו נם את שנתו, התקרבו בעל הפונדק ובני ביתו אל הארגז, ובשקט  ,הלילה

ילאוהו ב... מתחת זאת בשקט הוציאו מתוכו את כל האבנים הטובות והמרגליות, ו

  עפר! 

הבחין כי  - התעורר רבי נחום והתארגן להמשך דרכו, כאשר הרים את הארגז ,בבוקר

! פשוט ומה רואות עיניו? הארגז מלא בעפרכבד הוא יותר משהיה, פתח את הארגז, 

  אמר, נטל את הארגז והמשיך במסעו. - עפר! מה יעשה? "גם זו לטובה"



את בקשת בני עמו  הוא השמיע הקיסר. לרומא, ביקש שיביאוהו לפניכשהגיע 

  רה, והגיש את המתנה...לביטול הגז

רה : "לבטל את הגזמאדכאשר פתח הקיסר את הארגז וראה את העפר שבתוכו כעס 

ה להשליך מיד לכלא. עליהם יותר את עולי..." ואת נחום ציו הם רוצים?! עוד אכביד

  ו לטובה"...והוא הובל לכלא בעודו ממלמל: "גם ז ,נחום לא נבהל

אחד מיועצי הקיסר, שהיה בעצם אליהו הנביא בדמות יועץ, אמר למלך: "מדוע 

אתה כועס?! הרי רצונם של היהודים היה לפייס אותך ולבקש ממך טובה, אז לא 

   "יתכן שירצו להתל בך ולשלוח לך סתם עפר... זה חייב להיות עפר מיוחד!

בעפר אברהם אביהם השתמש  " - המשיך היועץ - המסורת של היהודים" "על פי

מיוחד כדי לנצח את אויביו. הוא נלחם נגד ארבעה מלכים חזקים בעזרת עפר 

הרג הוא בהם כאילו היו בו חרבות וחיצים. אולי  - מיוחד, שכאשר זרק אותו לעברם

  העפר ששלחו אליך היהודים הוא אותו עפר מיוחד?"

הרומאים לכבוש מדינה הסכים הקיסר לנסות את העפר. באותו זמן התקשו 

הנס  ,אכןולנסותו שם. ו הם החליטו לקחת את העפר לשדה הקרבומסוימת, 

התרחש לנגד עיניהם... האויבים נסו מפניהם כשזרקו לעברם את העפר כאילו זרקו 

  עליהם חרבות וחיצים.

וה להוציא את נחום מן הבור מהעפר הנפלא. הוא צי מאדהקיסר היה מרוצה 

רה שגזר את בני עמו. הוא ביטל את הגזמתנה המיוחדת שהביא מולהודות לו על ה

ומילא את ארגזו של נחום איש גמזו באבנים טובות ומרגליות כאות  ,על היהודים

  תודה...

  "גם זו לטובה!"    -נחום, מה הייתה תגובתו?ו

  

  סיטואציות לתרגיל "טוב בכל מצב" – 3נספח מס' 

  למקרה הצורך) טובלראיית ה(מוצעות גם מספר אפשרויות  

 הסיטואציה:  .1

חרת יקבעת עם חבר להיפגש בשעה מסוימת כדי להכין תכנית למסיבה, וא

 את האוטובוס. 

  אפשרויות: 

  אספיק בינתיים לחשוב רעיונות לתכנית. -

  אלמד להתגבר על מידת  הכעס... -

  . אתה תקוע בפקק באמצע  הדרך לאחר יום ארוך של לימודים...2

  .אנוח בינתיים -



  .אעבוד על מידת הסבלנות - ושל שאריאצליח לה -

  אקשיב למוזיקה טובה הדבר ירגיע אותי וימלא אותי בכוחות. -

  .לקרואאספיק לגמור ללמוד/ -

  . הטיול השנתי נדחה3

  ייבחר יום עם מזג אוויר נעים יותר -

  הטיול לא ייגמר...כך  -

  .מסלול מעניין יותריש כנראה  -

  .מבחניםכדאי לטייל לאחר ה -

  .. ביצעו החלפת מקומות ואותך הפרידו מחברך4

  אלמד טוב יותר ללא פטפוטים... -

  אכיר חבר חדש -

  

  הכל טוב! -סוף טוב   4 נספח מס'

  כתבה: ש. ל. יהלום

  יום אחד יצא אדם לדרך,

  הוא הלך והלך שעה, שעתיים בערך

  חם ויבש כמו בסין,

  ממש חמסין. –ורוח נושבת 

  שהיה פעם זקוף, מולו הוא רואה עץ

  עכשיו הוא כפוף! אוף! - הרוח נושבת בו

  –העלים נאחזים בו בעוצמה 

  לבל יפלו לאדמה!

  אך הנה... חבל!

  עלה אחד קטן נפל!

  האיש מצטער צער רב,

  ב-ח- ר-מ-והעלה עף ומתגלגל ל

  "חבל על העלה שמתגלגל כך סתם!"

  חשב בליבו האדם. -

  והנה סוף סוף

  הרוח הפסיקה לנשוב,

  נעצר לו בנחת,העלה 

  והשמש עוד יותר קופחת.

  מתקדם האיש אל העלה בצעדי צב,



  רוצה הוא לבדוק מה המצב.

  מרים הוא בחיבה את העלה,

  ומה מתחתיו הוא מגלה?

  שוכבת שם תולעת קטנטנה,

  חלשה, כמעט מיובשת, המסכנה,

  אהה... האיש החל מעכל:

  לא "חבל" לא "סתם כך" העלה התגלגל,

  הוא נשלח במיוחד

  אל התולעת 

  לעשות לה קצת צל!

  
  
  
  
  
  

 
 



  שבע מי יודע? -שבועות  – 32יחידה מס' 

  המטרות:

, כפרק זמן עד שבועותושבועות ההמתנה מפסח  תעמידה על המשמעות של שבע .1

 סימבולי;

הכרת מהותו של המספר שבע בראי המסורת, והשתקפותו במעגל החיים  .2

 היהודי. 

  מהלך השיעור

  דקות) / מליאה 5( ישראל  מכתבו של סבא –פתיחה 

יתלשו את מכתבו של סבא ישראל מחוברת הנספחים, וידביקו אותו התלמידים 

העוסק בהתרגשותו ובציפייתו של  ,במקומו בחוברת. המורה תקריא את המכתב

  סבא לקראת חג השבועות. בתום קריאת המכתב יתפתח דיון קצר:

  .דוגמאות תנולמשהו? אי פעם גם אתם צפיתם האם  -

  סבא?מצפה לאיזה דבר  -

  בין פסח לשבועות? מדוע? שיה יפיכיצד נקראת תקופת הצ -

, ומה ? (מה קרה בפסחפסח ושבועות קיים בין שני החגיםה מהי מהות הקשר -

  בשבועות?) קרה

בולים ולוחות הברית, וינסו יהתלמידים ידביקו את הבול שעליו מצוירים ש

  .להסביר כיצד הוא קשור לנושא השיעור

  

   מליאה ) /דקות 15(מספר יסודי הטבוע בטבע  -המספר שבע  – 1 הפעלה מס'

 .7מספר לתת דוגמאות לדברים שהם מכירים הקשורים ביתבקשו  תלמידיםה

  .)ד(בצד אחעל הלוח  יירשמומציעים  תלמידיםהדוגמאות שה

" שבע"או עד שמישהו יציין את ההשיעור, כוון בשאלות מנחות אל נושא יש ל

  "שבעה שבועות מפסח ועד שבועות".  -ואלי לשיעור זה האקט

כיצד המספר שבע הוא  תלמידיםהמורה תדגים ל ,באמצעות המחשות ויזואליות

בעולם. המורה תוביל לכך באמצעות שאלות מנחות  כך  וסמלי יסוד מוחשי

  .וקיבל משמעויות רבות בוע בטבעטהוא מספר ה "שיגיעו יחד לתובנה ש"שבע

  ההמחשות:

צבוע  יהחלקאחד משכל  ,תלת ממדית ה סגורהקופסתוצג בפני התלמידים  .1

התלמידים ? המורה תשאל: כמה צדדים יש לקופסה .)1(אביזר מס'  בצבע אחר

המורה תדביק מדבקה או תסמן  - סופרים  יספרו יחד. על כל צד שהתלמידים

וא ה -ניםשהּפְ  כעת יוסבר לתלמידים. צדדים השש: סך הכל, סימון כלשהו

  . , סביבו סובבת הקופסהוהוא החלק השביעי -המרכז 



   :המורה תכתוב על הלוח

  צדדים ומרכז." ששה - "לקופסה

  .)2(אביזר מס'  בקוטר זהה מת כוסותתונח ער. על שולחן במרכז הכיתה 2

כוסות  שש ותמתקבלסדר אותם במעגל צפוף ביותר. ד שיתבקש תלמי יוזמן

  במרכז.אחת וכוס  נוספת, ללא יכולת להכניס כוס - עגל במ

  עיגולים סובבים מרכז אחד. ששה - שוב תכתוב המורה על הלוח

תשאל אותם מה והמורה ) 3(אביזר מס' של פתיתי שלג מוגדלים  תוצג תמונה. 3

: פתיתי שלג מוגדלים. וגלי תלמידיםה .נראה להם שיש בתמונות הללו

אין פתית אחד דומה אמנם, צלעות. ( ששלכל פתית שלג  -  יספרו התלמידים

  למשנהו, אך זהו המכנה המשותף של כולם!)

  . אחדהמקיפים מרכז  ששה צדדיםשוב חוזר היסוד של 

  לכל פתית שלג שש זוויות ומרכז אחד. - המורה תכתוב על הלוח

, תלמידיםלשיקול דעת המורה, בהתאם לאוכלוסיית ה (אם הכיתה מבינה,

קשרים. המקיפים  ששהן בנוי מאפשר להוסיף ולהסביר שכל אטום של מימ

  )לכן הפתית יוצר צורה בת שש צלעות. ,מרכז אחד

  

(כולם משותף לכל הדברים שראינו עכשיו?  תשאל: מההמורה לאחר ההמחשות 

  ).אחדהמקיפים מרכז  ששה צדדיםבנויים מ

  )7(=  1+  6כמה זה 

  ששה ימים)בבכמה ימים נברא העולם לפי התנ"ך? (

  .)שבת ממלאכת הבריאהמנוחה, ה'  - ? (שבתומה קרה ביום השביעי

על פיו דברים נקבעים לכן ו בבריאה, מספר יסודי אהו שבעהמספר  ויסוכם:

  שונים ביהדות. 

  

  מליאה, יחידני ) /דקות 10(: מקורות מהתורה ל"שבעה שבועות" 2 'הפעלה מס

שבעה שבועות של  -  הכרת התקופה שבין פסח לשבועותבהפעלה זו תיערך 

את המקורות העוסקים בספירת העומר,  המורה תקריא .הוציפיי ספירה

וכן את המילים הקשות  ,והתלמידים יסמנו את המספר שבע המופיע בטקסט

תסביר את המילים הקשות, המורה  ,בחוברת). לאחר הסימון 1(משימה מס' 

  ותבאר את המושג "ספירת העומר".

ח נקרא שבת. ממוצאי חג היום הראשון של פס (= ממחרת השבתוספרתם לכם "…

=בתקופת ( התנופהעומר מיום הביאכם את  זה מתחילים לספור שבעה שבועות.)

המקדש קרבן מהתבואה החדשה שגדלה בשדות. ספירת העומר היו מביאים לבית 



שהכוהנים היו זורקים אותו  כיווןמלשון הנפה,  –" תנופה"לקרבן זה קראו "עומר". 

סופרים שבעה (= תהיינה שבתות תמימותשבע ). מצד לצד כשהיו מקריבים אותו

עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים  שבועות שלמים. תמימות = שלמות)

  "...יום

  ר). וספר ויקרא, פרשת אמ(

  

כלי בו היו קוצרים את  חרמש הוא=( מהחל חרמש בקמה"שבעה שבועות תספור לך 

 ר את התבואה בשדה,גע שהתחילו לקצומהר = וכו' = שדה. מהחל השדה. קמה

תחל לספור שבעה  לתקופה שמתחילה מיד אחרי חג ראשון של פסח)  הכוונה היא

  ".שבועות

  ספר דברים, פרשת ראה)(

  .)2התלמידים יענו על שאלות משוב להבנת הטקסט בחוברת העבודה (משימה מס' 

  דקות) / מליאה, יחידני   15(הכנת לוח "שבעת השבועות"  - 3 הפעלה מס'

מה עשיתם כדי שתקופת  פיתם בעבר לדבר טוב,יכאשר צ :תקדים ההמור

הציפייה תעבור מהר יותר? התלמידים יעלו רעיונות שונים. המורה תציע 

  פסח. אז ו מר, שבו יסמנו את הימים שעב"לתלמידים ליצור "לוח ספירת העומר

ה יהי. לוח חודשי ניסן, אייר, סיוןצילום יתלשו מחוברת הנספחים התלמידים 

ומוקדי (לסמן תאריכים  בו שבעה שבועות בין פסח לשבועות, וכן לסמן עליהם

  .)3(משימה מס'  , ולעטרבתוך שבעת השבועות )ציון

, ונזכרים בין פסח לשבועותשסופרים את הימים  ,לפי המקור בתורה: רויוסב

פיה שהיו לבני ישראל מאז שיצאו ממצרים ועד שקיבלו את יבספירה ובצ

למצוא בלוח מהי הספירה של אותו היום שבו יתבקשו ידים . התלמהתורה

באותו היום, לעומר תקיים השיעור. לאחר שהתלמידים יאתרו כמה סופרים מ

  המורה תדגים כיצד סופרים זאת לפי המסורת.

  

  דקות) / מליאה, זוגות 45(ביהדות  7המספר  - 4 הפעלה מס'

  הקנייה / זוגות -שלב א': המספר "שבע" 

  : עתה נבחן ונכיר מקרוב אירועים הקשורים למספר שבע.דיםתק המורה

רוע או מנהג הקשורים יתמונה אחת המבטאת איקבלו תלמידים או שלושה כל זוג 

שבעת ימים  - להבדיל ברכות הנאמרות בחופה, 7ימות השבוע,  7כגון:  ,למספר שבע

מצוות = ( מצוות בני נוח 7 אושפיזין בחג הסוכות, 7דם קרוב, אחרי פטירת א

  ). 4(אביזר מס'  ועוד... )אוניברסאליות



, ויענה קיבלבחוברת הנספחים את המידע הקשור לתמונה שבעצמו כל זוג יאתר 

כי בתום מילוי המשימות כל  יודגש לתלמידיםבעל פה על השאלות הכתובות בסופו. 

   אותו הוא למד.שאת החומר  כיתהנה לְק זוג יַ 

  שלב ב': הוראת עמיתים / מליאה

את  כיתהל , וַיקנועל הלוח שקיבלואת התמונה  ויתלאו שלושה תלמידים כל זוג 

 ןולהסבירבקצרה את תשובותיהם  להקריא המידע המתאים. באפשרותם

  או בצורה אחרת שבה הם יבחרו.במילים שלהם, 

  . )4(משימה מס'  יסכמו בטבלה את מה שהם שומעים מחבריהם מידיםהתל

  / יחידני )דקות 5( סיכום –משוב יצירתי 

, שמצא חן בעיניו, ויצייר או מספר שבעתלמיד יבחר מושג אחד הקשור בכל 

   ).5כרצונו (משימה מס'  בנושאיכתוב 

  

 הכנה ואביזרים:

המורה  –צבוע בצבע אחר  יהחלקאחד משכל  ,תלת ממדית סגורה ה. קופס1

  מביתה.תביא 

  מביתה המורה תביא – ות (בקוטר זהה). ערימת כוסות חד פעמי2

  ג מוגדלים של פתיתי של ה. תמונ3

  :איורים. 4

  אושפיזין) א

  מנורת המקדשב) 

  ספירת העומר )ג

  שמיטה)  ד

  ) מצבה ("שבעה" על המת)ה

  חופה) ו

  שנת היובל) ז

   שבעת המינים) ח



  לילה שכולו לימוד – שבועות – 33יחידה מס' 

  :המטרות

  חג השבועות בירושלים;חשיפה לאופן ציון . 1

  בזיקה למנהג הלמידה בכל הלילה; "עם הספר" הבנת הביטוי. 2

  על פי מדרשי חז"ל. ,המשכיות המסורתלשל הדור הצעיר  תרומתו. הבנת 3

  

  מהלך השיעור

  ) דקות 5(מכתב מסבא ישראל פתיחה: 

המורה תקריא מחוברת הנספחים את מכתבו של סבא ישראל. במכתב מתאר הסבא 

חוויה שלא תשכח  -  היה עוד ילד קטן. לילה  מתוקאת ליל שבועות בעיירה שלו, כש

ממנו לעד. התלמידים יתלשו את המכתב וידביקו אותו בחוברת העבודה. הם 

ר פתוח מעל ספרכונים ונכד יושבים  איצמידו אליו את הבול  בול בו נראים סב

למחשבה הבאות  נקודותתתנהל שיחה על פי ה ולומדים. לאחר הקראת המכתב,

  ולדיון:

  ער כל  , כאשר נשארמתיקותתחושה של לסבא ישראל גרם  לדעתכםמה

בזה? הרי אנשים רוצים לישון בלילה... (פיצוח והבנה של  "כיף"הלילה? מה 

. תחברות למקור היהודיהגורמים תענוג, הלימוד המשותף, ה דברים עמוקים

תרגיל קשה, של  המלווה פיצוחתחושה הנעימה אפשר להביא דוגמה מן ה

   ).ר עומדים במשימה רוחנית הכרוכה בחשיבהשאהצלחה כה הטעם של

 ) ?מושג הלימוד המשותף  האם בררליש האם תתכן חוויה כזאת גם בימינו

  .)מוכר לתלמידיםבשבועות 

  

  זוגות ) /דקות 15( מתן תורה – 1 הפעלה מס'

אוריאל אופק. התלמידים ינתחו  מאתהמורה תקריא את השיר  "מתן תורה" 

 1-6ת המשימות בחוברת. העבודה תיעשה בזוגות (משימות את השיר בעזר

  בחוברת העבודה). 

  :, לצד הפן הרעיוני של השיר. לדוגמההמילולי של השיר פןב עוסקותהמשימות 

השוואה בין משפטים בשיר המתארים את מתן תורה לבין תיאור המעמד בספר 

   שמות פרק י"ט.

  ?כיצד התכוננו האנשים למאורע  

  שמעו? אילו קולות 

 אילו מראות ראו הנוכחים? 



  ?להסביר מדוע חשו כךנסו איך לדעתכם הרגישו האנשים.  

 מי ביצע אותן?פעולות. את ה בשיר זהו 

  תארו את האווירה בשיר. –לסיכום  

  

  מליאה ) /דקות 10(משפיע ומכריע עיר הדור הצ – 2 'הפעלה מס

תן תורה (נספח של הילדים בתהליך מהמורה תקריא את המדרש העוסק במקומם 

  לחשיבה ולעיון:דיון באמצעות שאלות מנחות ך ייער ,לאחר ההקראה ).1מס' 

  מדוע ה' לא קיבל את הערבים שהציע העם? -

  מה הייתה ההצעה שהתקבלה? -

  איך מתבטא כאן הכוח של הילדים? -

  האם גם אתם חשים כוח כילדים, או דווקא להיפך? -

התמדה התחדשות, רעננות, ה בוגר? (כוחשיש לילד לעומת אדם מ המעלה ימה -

 – דף חדשדמיון ללהשקיע,  נכונות, נכונות לעבודה בכל הכוח, החבדרך להצל

  ילד הוא כמו נייר חלק שטרם נכתב עליו דבר.)

על מנת לשמר את הזהות הלאומית ( למה חשוב להנחיל את המסורת לדור הצעיר? -

  .)לאורך כל הדורות

  

  מליאה ) /דקות 10( סטורי לתיקון ליל שבועותיהרקע הה - 3 'הפעלה מס

להשלים  היהי מידיםהתלעל שחסרות בו מילים ("קלוז"),   המורה תקריא טקסט

). לעזרת התלמידים יונחו 2הקראה (נספח מס' תוך כדי  - את המילים בעל פה

כרטיסי מילים בליווי איורים שיחולקו ביניהם לפני הקראת הטקסט  לפניהם מראש

נראה לו כל תלמיד יתבונן בכרטיס המונח לפניו וכש ,). בזמן ההקראה1מס' (אביזר 

  פני כולם. יציג אותה ב –ע תורה של "המילה שלו" יגשה

  

  דקות) / מליאה 10(עם הספר בלילה שכולו לימוד  – 4 'הפעלה מס

להמחיז טקסט המדבר על ליל  עליהם ני הכיתה.תלמידים לעמוד לפ שני יוזמנו

הטקסט מחולק  באופן הבא: )3(נספח מס'  בעיר העתיקה בירושליםבועות כיום ש

לכמה חלקים כשביניהם קטעי קריינות. המורה תקריא את קטעי הקריינות 

  .כל פעם זוג אחר של תלמידיםבוהתלמידים ימחיזו את הטקסט. ניתן להזמין 

  ולדיון:נקודות לסיכום 

  למה לדעתכם נבחרו הטקסטים האלה? -

  למדתם מתוכם? אילו דברים חדשים -

  



   קבוצות ) /דקות 20(משימה יצירתית  - 5 'הפעלה מס

/ ג'ינגל המזמין את העם לבוא לליל לימוד  להלחין שיר קצרתתבקש כל קבוצה 

בשיר צריכים התלמידים להביע מה מיוחד בליל לימוד שכזה,  .לזכר מתן תורה

 חוברת העבודה).ב 7(משימה מס' וע כדאי לבוא, מה ירוויחו ממנו, וכן הלאה מד

  .ות יציגו את תוצריהן בפני המליאהצהקבו
  , מליאהקבוצות דקות) / 20( התנסות חוויתית בלילה שכולו לימוד – 6 'הפעלה מס

למרות שאין זה  ,בחוויה של לילה שכולו לימוד יתנסוכולם עתה : תלמידיםיובהר ל

  לילה...

מה  ,דרש בליל שבועותלבית מ כיתה: אם אנחנו רוצים להפוך את התקדים ההמור

  .4 'הפעלה מסדו שיח ב? התלמידים יענו על סמך טקסט העלינו לארגן

  :קבוצות עבודה תישלתתחלק כיתה ה

על  ,דבק ניירו )2שקית ובה ענפי ירק (אביזר מס' די המורה יקבוצה א' תקבל מ

  .כיתהמנת לקשט בעזרתם את ה

בריסטולים ריקים  בעזרת תיצור כרזות השייכות לנושא הלימוד 'בקבוצה 

וכים הבאים ללילה שכולו ברדוגמאות לכרזות: () 2אביזר מס' וטושים צבעוניים (

כאן לומדים! לא רוצים לישון רוצים רק ללמוד! חג השבועות, חג  -לימוד, שקט 

  . הלימוד)

הכנות יוקצבו עשר דקות. לאחר ההכנות, ישבו כל התלמידים צורך הל

  ול חגיגי:ודיע בק. המורה תיהםבמקומות

יעסוק   ימוד בבית המדרש שלנו מתחיל. הלימוד"השעה עתה היא אחת בלילה, והל

ו כל שנה בחג השבועות בבית אור מעמד קבלת התורה כפי שקוראים אותיבת

זאת למרות שהלימוד המקובל בליל שבועות עוסק בטקסטים רבים ( הכנסת."

  .)ומגוונים

  . )3ם מתוך הקלטת (אביזר מס' להאזין להקראת הפסוקייוזמנו התלמידים  

  יוכלו התלמידים להתכבד ולאחל זה לזה: "חג שמח". ,בתום "הלימוד"

  

  הכנה ואביזרים

  :)3 'הפעלה מס( . כרטיסי מילים עבור ה"קלוז"1

, סיני, שחר, עמוקה, מצפים, עם, התורה, ברקים, שמים, רעש, 49שינה, יום, 

קיך, אלפים, חדש, שבועות, לילה, יהודים, עת, לבבות, הר, דממה, צייץ, אלו

  , בנים, נערים, אורה, גדול, רגע, נקבל. התכונן

  ענפי ירק , בריסטולים ריקים .2

 של קריאת התורה. פסוקים ובה. קלטת 3



  

  נספחים

 / מדרש   ים בקבלת התורהילדמקומם של ה – 1נספח מס' 

 אנשים הםים בִ ֵר עֲ ים. בִ ֵר כשרצה ה' לתת את התורה לעם ישראל, חיפש עֲ 

  השותפים לא מבצעים את חלקם. המתחייבים למלא צד בהסכם במקרה ש

אתם תקיימו  – שאל ה' את העם: מי ערב לי שאם אכן אתן לכם את התורה

  ? אותה

האומה!  אבות: אברהם... יצחק... יעקב... אלו הציעו ישראל ערבים שונים

  בוודאי יהיו ערבים לבניהם.

  ה' ביקש ערבים אחרים.אך 

ילדינו הקטנים יהיו  – בנינו לפתע עלה במוחם רעיון נפלא:ובו ישראל וחשבו, חש

  בשבילנו! ערבים

  כיצד?

  יעבירו את המסורת מדור לדור... ילדיםה

  שמח אלוקים בהצעה, וקיבל אותה מיד!

  כך נהיו התלמידים "ערבים" בין אלוקים לעם ישראל על התורה. 

  מדרש תהלים שוחר טוב, ח')(מעובד עפ"י 

  

  "קלוז" –כיום  ותיקון ליל שבועות ,אז: מעמד הר סיני  2נספח מס' 

  מסומנות באדום.) –(המילים החסרות 

  לילה, חושך, דממה. 

  עמוקה. (שינה)  אנשים שוקעים אט אט ב________

לו ציפו  במשך   (יום)מחר אינו ה___________ כאילו... אין מחר, כאילו ה

  מצרים.  יום מאז יציאת )49(_________ 

  (הפסקה קלה בקריאה)

  שנה...  3500אנו נמצאים עתה במחנה ישראל, לפני 

   (סיני).מדבר _______  המקום:

. יגיע הרגע המרגש מכל... מתן תורה.  (שחר)עוד מעט יעלה עמוד ה________ 

הם אינם מתרגשים  ...(עמוקה)אך בני ישראל שקועים בשינה __________ 

(עם) ל________ הם יהפכוספיק ליום הגדול, שבו מ (מצפים)ו_________ 

   (התורה).___________  ויקבלו את 

  



. אורות (ברקים)והנה, אך עלה הבוקר, לפתע נשמעו קולות ו_________ 

  .(שמים)מסנוורים חצו את ה__________ 

קולות חזקים מנשוא קרעו את האוויר. אלוקים החליט להעיר את עמו הנרדם 

  גדול!  (רעש)_ בקול_________

מתן  (עת)גיע ________ כי ה (יהודים)!עורו ישנים! קומו ___________ 

  תורה! 

  

התקרבו האנשים בדממה אל  (לבבות).צינת הבוקר הרעידה את ה__________ 

הקטן, הוא הר סיני, ואז, נהיה שקט. התפשטה בעולם ________  (הר)ה_____ 

שור  ),צה(ציייפור לא __________ גדולה, אשר לא הייתה כמותה. צ (דממה)

גלי הים לא נעו ולא זעו ממקומם. כל העולם כולו שתק  ,לא געה, הרוח לא ילל

  וחיכה, ורק קולו של האלוקים נשמע בקראו:

   (אלוקיך)"."אנכי ה' ___________ 

  

   (אלפים).עברו שנים, עשרות, מאות, ו___________ 

בחג  (חדש)שנה מ_________ בני ישראל מקבלים את התורה שוב, כל 

והפעם... צריכים לעשות תיקון. לתקן את אשר  (שבועות).ה____________ 

היסטורי שלפני מתן תורה. לתקן את העובדה  (לילה)שגו באותו ________ 

  .נרדמו באותו לילה גורלי ששינה את חייהםאבותיהם ש

  כראוי לקבלת התורה.  (התכונן)הפעם רוצים ל___________ 

  מה יעשו? 

בו יושבים ולומדים  ,לילה של "תיקון"היות קבעו את הלילה שלפני החג, ל

זקנים ו____________  ,(בנים)במשך כל הלילה, אבות ו__________ 

. הוגים יחד בתורה הקדושה. גומאים בצמא עוד מילה ועוד רעיון, (נערים)

היא יורדים לעומקו של פסוק, זוהרים באורה של תורה. "כי תורה 

  .(אורה) "__________

כי מחר יגיע שוב...  ...(גדול)הפעם מתכוננים כראוי ליום ה________ 

  הגדול,  (רגע)ה_________ 

  .את התורה (נקבל)מחר  שוב _________ 

  

  דו שיח להמחזה / לימודלילה שכולו  -שבועות  - 3נספח מס' 

  : גל, בוא איתי הלילה לעיר העתיקה...אביתר

  לעיר העתיקה? בלילה אני ישן! : בלילה?גל



ון, אחרי סעודת החג אני הולך ליל שבועות, ו' בסי הלילה הוא נכון, אבל: אביתר

  לעיר העתיקה ללמוד תורה.

  : בלילה? בחג? הולכים לעיר העתיקה ללמוד? זה רחוק...גל

זמן מתן תורה. בחג השבועות קיבלו ישראל את התורה  הוא: חג השבועות אביתר

  מצרים.כשיצאו מ

  הלילה תורה?כל : אה... אז לזכר זה לומדים גל

הבנת. אז תבוא? כל התלמידים מהכיתה הולכים יחד ללמוד. אנחנו  .: יפהאביתר

נלך לבית כנסת "אליהו הנביא" ובאמצע הלילה נרד לכותל המערבי, שם יש המון 

  אנשים בליל החג...

  .: אבל קשה לי קצת ללמוד... ובמיוחד ללמוד תורה..גל

  : אל תדאג, ילמדו איתנו גם מבוגרים, לא נצטרך להתמודד לבד...אביתר

  : אהה, גם מבוגרים מגיעים...גל

  המורה תקריא את קטע הקריינות:

גם ואיתם הגיעו  ,בכניסה לבית הכנסת פגשו אביתר וגל בחברים נוספים מהכיתה

  כמה אבות. כולם נכנסו לבית הכנסת.

מזכיר את הירק שהיה על הר ירק ה וג בליל החג.היה מקושט בירק, כנה בית כנסת

הר צחיח בדרך כלל, שהתכסה בירק לכבוד מתן תורה. בשולחנות הצדדיים  -  סיני

חדש, מוזר... היה ל נראה והונחו מגשי שתייה ועוגות. גל התבונן סביב בפליאה. הכ

  וגם מעניין. 

  

  יה?י: בשביל מה הכינו פה את כל הכיבוד והשתגל

  חק) אתה עוד תראה כמה נצטרך את זה... זה חלק מהחוויה... : (צואביתר

איך בני ישראל יצאו  נים;יהדברים שאבא שלך הסביר לי היו ממש מעניאו... ו: וגל

  ממצרים, השתחררו מהעבדות של פרעה... אבל עדיין לא נהיו לעם, עד ש...

 ותשעהארבעים שבועות התכוננו להיות עם,  שבעה: כן, עד מתן תורה, אביתר

  ימים...

העיקר שהיו חופשיים, שהשתחררו  ?עםלהם להיות  שובהיה ח למה ,: לא הבנתיגל

  מפרעה ומכל הצרות שעשה להם... 

לפני מתן תורה עם ישראל התהלך כקבוצה של אנשים שאין לפי דעתי,: אביתר

 לא היו להם חוקים לפעול על פיהם. ַעםלא ידעו איך להתנהג, הם ביניהם קשר. 

כללים ומנהגים, חברה מתוקנת צריכה כללים, כמו רמזור בכביש... כמו צריך 

   המותאם לעם היהודי.ספר חוקים היא תמרורים לתנועה... ככה התורה 

  : תראה, כולם סביב שקעו בלימוד ואנחנו עדיין מפטפטים.גל



: בוא, תצטרף אלי ואל אבא שלי. הוא הבטיח לי ללמוד איתו מסכת אמיתית אביתר

, אהיה חלק מלומדי הזה העתיקפעם ראשונה את הספר הגדול ו היום אפתח בגמרא.

  הגמרא...

  : מה כתוב בגמרא?גל

: אבא שלי הסביר לי שהגמרא זה התורה שבעל פה. אותו חלק שנמסר למשה אביתר

  ומבן לבנו... בעל פה ועבר מדור לדור, מאב לבן, בסיני

  

  

  המורה תמשיך בקריינות:

שהם מנסים להבין את סוד כיתר שקעו בלימוד מהנה, אביתר, גל ואבא של אב

המיוחד. פתאום מצאו את התלמודי בסגנון  ,הקסם הטמון באותיות הקטנות

הם לא האמינו מה  ך שעות, מקשיבים, שואלים, מתרצים.עצמם... יושבים, במש

ספר ... הזה... כמה הנאה יכולה להיות טמונה בלימוד בספר העתיק להםקורה 

עם שלם, היות במעמד כה מיוחד לפני אלפי שנים ועדיין מחבר אותם לשניתן להם 

  בכל תפוצות העולם...

  

  

  וחצי לפנות בוקר! לא מאמין, כבר שתים: אני אביתר

  : לא הרגשנו איך הזמן עבר...גל

  : אני צמא, מה איתך? רוצה לשתות משהו?אביתר

  ושתייה.: (מחייך) בטח! עכשיו אני גם מבין למה הכינו פה כיבוד גל

אלפי לכותל... שם המחזה מדהים. לך : נשתה ונטעם משהו, ואחר כך נאביתר

להתפלל ולומר ובאים עולים  זורמים לרחבת הכותל מכל קצות העיר. כולםאנשים 

  לים עד עלות השחר. יתה

  .תודה גדולה חוויה לא רגילה. אני חייב לך או, זו תהיה בטחו: וגל

  אתה חייב ל... לי. מה פתאום? אתה לא חייב :אביתר

  (שניהם צוחקים)   !למשה רבנו אני יודע, :גל

  



 לכה דודי לקראת כלה -בת ש – 34יחידה מס' 

  :המטרות

 ;התנ"ךעל פי  ,עמידה על משמעות השבת כיום ייחודי בימי השבוע .1

 דבקות בערכי שמירת השבת; הכרת סיפורי מופת על .2

 י. לאומ -  ייחודיותה של השבת כיום "שבתון" יהודי .3

  

  מהלך השיעור:

  ) / מליאהדקות 10(מכתב מסבא ישראל  - פתיחה

חוברת הנספחים. המורה התלמידים יתלשו את המכתב של סבא ישראל מ

  לדיון ולמחשבה:הבאות נקודות תתפתח בעקבותיו שיחה על פי ה, ותקריא אותו

  מה מרגיש סבא כלפי השבת? -

 מדוע לדעתו של סבא מאחדת השבת את העם? -

  :"אחד העםהסופר " המשפטים הבאים מבטאים את דבריו שלאילו מן  -

  ישראל ת מאחדת את עם*השב

  *השבת היא יום רגיל

  *השבת היא סמל לאומי

  * השבת מסמלת קשר לחיי העם בכל הדורות.

השבת גם בתנאים קשים. אילו  אתסבא מרגיש חיבור והערכה אל אותם ששמרו  -

נים בסיפור היוושל כמו  ,קופות שונותתנאים קשים היו קיימים בעבר? (גזרות בת

  ) החנוכה, מלחמות וכדו'

  ח לסבא? במה היא מחזקת אותו?והשבת נותנת כ מדוע -

  ? בימינו לידי ביטויהדבר כיצד בא  ?השבת היא סמל לאומי מדוע -

דקות) /  20(סמל במסורת היהודית וכערך אוניברסאלי כהשבת  -1 הפעלה מס'

   יחידני, מליאה

) ותשאל מי 1(אביזר מס'  את הקלטת של השיר "לכה דודי"מיע המורה תש

לשבת יש יוסבר:  ,מהתלמידים מכיר את השיר ולמה הוא קשור. לאחר הבירור

   , מיהו החתן?דימוי של כלה. אם כן

בת כדימוי של חתן וכלה לפי השדים יבררו את היחס של בני ישראל אל התלמי

  ). 1(משימה מס'  המדרש

מתי התחילו לציין את השבת?  :המורה תשאל את התלמידים ,לאחר משוב קצר

 ,בזוגות בחוברת העבודה על המקור לשבת הראשונה בתנ"ך התלמידים יעבדו

  בחוברת). 2(משימה מס'  ימי השבוע בכך שבה נחו מלקיטת מןשיוחדה משאר 



יעמדו התלמידים על התייחסויות  ,בתום המשימה העוסקת בשבת הראשונה

 וגי דעות שוניםהשבת כפי שהן משתקפות במדרשים ובאמירות של השונות ליום 

  .)בחוברת 3(משימה מס' 

  

  מליאה, יחידני, קבוצות ) /דקות 50(קות בערכי השבת דב - 2הפעלה מס' 

  / מליאה, יחידני  שלב א': הנסיך והסוחר היהודי

עד כמה לראות  ,המורה תספר את הסיפור על הנסיך שניסה את הסוחר היהודי

, דיון משחקי תפקידיםצורך עצירות ליתקיימו הוא דבק בערכיו. במהלך הסיפור 

  .1ניבוי. העצירות והנקודות לדיון מובאות בנספח מס' ו

יחברו התלמידים דו שיח  שנערך בין הנסיך לחברו לאחר  ,הסיפורשמיעת בתום 

  בחוברת). 4סיון (משימה מס' יששלמה עמד בנ

  / קבוצות, מליאה גנוןמאת ש"י ע - שלב ב': הפרוטה

 סיפורנתן לכל אחת מהן חלק אחד של יו ,לארבע קבוצותתתחלק  כיתהה

י ארבע תמונות של סוג תתלה על הלוח  . כמו כן, המורה)3(אביזר  "הפרוטה"

מטבע נחושת, מטבע כסף, מטבע זהב, כמה  ):2המטבעות שבסיפור (אביזר מס' 

  מטבעות של זהב. 

חלק אחד של הסיפור ששייך לאחד מסוגי המטבעות כל קבוצה קיבלה : רויוסב

שעל הלוח. רצף הסיפור קשור לסדר לוגי של המטבעות. כל קבוצה תקרא את 

היכן ממוקם החלק שלה ברצף הסיפור. המורה  ותשערהחלק שהיא קיבלה 

ובמהלך הקריאה יתברר אם הצעתם אכן  ,תרשום את הצעות התלמידים

  מהלך הסיפור. את תואמת 

), והקבוצה שבידה החלק 2תתחיל להקריא את הסיפור (נספח מס' המורה 

  לו. מתאימההמתאים תצמיד אותו ללוח ותמקם לצידו את המטבע ה

לסיפור (משימה סיום המורה לא תקריא את הקטע האחרון. התלמידים יציעו 

  בחוברת). 5מס' 

ל פי סיונות עיתפתח דיון בנושא של דבקות בערכים ועמידה בני ,בתום המשימה

  למחשבה ולדיון:הבאות נקודות ה 

  מה המשותף לשני הסיפורים? -

  בשיעור זה הודגש ערך השבת. אילו ערכים נוספים אתם מכירים?  -

רועים עלולים לסחוף את האדם יאבל לפעמים הא ,לכל אחד ישנם ערכים -

אלה (לחץ חברתי, לנהוג בניגוד למצפונו. הביאו דוגמאות לסוגים של אירועים כ

  )., וכדו'רבה משפחתית, לחץ של זמןצון להישגים, קיר



או לחילופין העלו דילמות  סיון,יהביאו דוגמאות למקרים בהם עמדתם בפני נ -

  סיון.ימוסריות שמעמידות את האדם בפני נ

  סיון?יאיזו תחושה יש לאדם העומד בנ -

  יון?סיכיצד הדבר מתאים למהות הנ הרמה. –סיון היא מלשון "נס" יהמילה נ -

  זוגות ) /דקות 10(יצירת בול  -משוב 

כל זוג יעצב בול המתאים לדעתו למסרים של השיעור. המורה תבקש מהזוגות 

לספר על צורת העיצוב הנבחרת, ולנמק את בחירתם. הבולים יודבקו במקומם 

  במכתב.

  

  הכנה ואביזרים

  קלטת עם השיר "לכה דודי" .1

נחושת, כסף, זהב, כמה מטבע ת: ה סוגים של מטבעותמונות של ארבע .2

  מטבעות זהב

 קטעים מהסיפור.  הארבע .3

עני מרוד, כה עני היה שאפילו מזון לשבת לא היה לו  -היה היה יהודי  קטע א':

 לקנות ואפילו בקבוק יין לקידוש לא היה באפשרותו לרכוש. 

ליל שבת אחד, בדרכו לבית הכנסת, והוא הולך ומביט על הארץ, והנה, מה זה 

על  המנצנצת מולו טה! הביט העני וחזר והביט בפרוטהלו? פרומנצנץ מו

בשבת... היא  כי אפילו פרוטה קטנה האדמה, אך לקחתה לא היה יכול.

ור להעביר חפץ (אס מוקצה ואסור להרימה. וגם לטלטל אותה אינו יכול.

  חשב העני בלבו:  ממקום למקום בשבת.)

לקנות בה בקבוק יין אחד או  הייתי יכול להרימה ולטלטלה הייתי יכול "אילו

ה או משהו לענג בו את השבת שלי..." אך כל זה אילו... סיכם ילפחות חלה טרי

  לעצמו והלך לביתו בלא הפרוטה הקטנה. 

  

בבוקר השבת, שוב מצא עצמו העני בדרך לבית הכנסת, אמר לעצמו  קטע ב':

אתמול?  העני: "אלך ואראה, אולי הפרוטה עדיין נמצאת במקום בו ראיתיה

 או שמא מישהו אחר ראה אותה, ולקח אותה במקומי... 

כשהגיע העני לאותו מקום, ראה להפתעתו והנה... הפרוטה אינה פרוטה קטנה 

ששווה יותר מפרוטה... חשב העני  שראה אתמול אלא מטבע קטן של כסף, כפי

איזה ניסיון קשה מנסה אותי  יזה מזל יש לאותו איש שימצא אותה.בלבו: א

כדי לא להתעסק יותר  המקום תלוקים... תפס את רגליו במהירות ועזב אא

  יכול לממש... מדי בדבר שאינו



  

 לה אמר העני לעצמו: בטח כבר נלקח משם המטבע.: אחרי התפיקטע ג'

יסרו אותו  אחד מהם לקח אותו, אבל מי יודע,בוודאי עברו שם אנשים רבים ו

אותי,  והמחשבות יפסיקו לבלבל  לקח... - קח אותו הספיקות, "אם מישהו ל

 שוב..." ואם לא... לפחות אראה אותו

  במחשבה זו הלך וחזר לשם העני, כמו גנב החוזר אל מקום הפשע.

למולו  א רואה כבר מרחוק את המטבע מנצנץוהנה... להפתעתו הגמורה, הו

והוא מביט בהפתעה, כי לא  ו לא עברו כמה שעות מאז שראה אותו.כאיל

  טבע של זהב אמיתי! מטבע של זהב...סף זה, אלא ממטבע של כ

"רק  א יכול לרכוש במטבע של זהב כזו.התחיל העני לחשב כמה דברים הו

דג ה לשבת, יין טוב, יארים אותה ומיד כל תפנוקי העולם יהיו בידי! חלה טרי

שוב נזכר מלוח ועוד מטעמים שאפשר לענג בהם את השבת ואת הגוף..." אבל 

ואין לו אפשרות לממש את החלומות המתוקים... וכך חזר  היום,העני כי שבת 

  שהמחשבות מאיימות לכרסם את שלוות נפשו. ,כלביתו בידיים ריקות 

  

שלא לעבור שוב בשעת תפילת המנחה (אחרי הצהריים) החליט קטע ד': 

בו ראה את המטבע, כדי לא להעמיד את עצמו בניסיון הקשה  באותו מקום

"מי יודע אם אעמוד ביצרי? כשהחנויות סגורות, עוד  :עצמושוב... וכך אמר ל

אפשר להתגבר על הפיתוי, אבל עכשיו, בשעת המנחה, נפתחות החנויות 

 "תפשט ברחוב, מי יודע איך אתגבר?וריחות של מאכלים מגרים מתחילים לה

אבל יצרו של האדם, קשה הוא. ולמרות שאמר ושינן לעצמו שוב ושוב שלא 

המטבע.... לפתע מצא את עצמו הולך באותה הסמטה, דורך על ילך לראות את 

  אותה הדרך בה ראה את המטבע לראשונה. 

אותה שעה, בין השמשות הייתה, השמש עמדה לשקוע וניצוצות של זהב 

קום ההוא, מצא שוב את המטבע התפשטו על הרחוב הקטן.  כשהגיע העני למ

אלא מטבעות זהב היו א שכב שם המטבע לבדו, , אך הפעם למונח במקומו

  שמישהו יבוא ויאסוף אותן אל כיסו...  מפוזרים לידו... רק מחכים

ידע העני שבמטבע אחד כזה יכול לקנות צרכי שבת שלמה, אבל במטבעות 

  יכול לכלכל את חייו שבתות הרבה... - הרבה 

התכופף העני להביט מקרוב קרוב במטבעות, ומיד הזדקף למעלה. כי פחד 

  קח אותן מהר מהר.יד בפיתוי וירים את המטבעות... וישמא לא יעמו

  

  נספחים



  סוחר היהודיההנסיך ו - 1נספח מס' 

ישר דרך ונקי כפיים. במשך הזמן הסתעפו עסקיו  שלמה היה סוחר שטיחים

, והיא המתה והוא הפך לאיש עשיר ומכובד. מדי בוקר ישב שלמה בחנותו

ל ידעו והחנות הגדולה סגורה. הכ תהילקוחות עד הערב. רק יום אחד בשבוע הימ

  כי שלמה מכבד את השבת ולא פותח את חנותו ביום זה. 

היה זה בעיצומה של סעודת השבת. כל בני הבית היו מסובים לסעודת השבת. 

לשולחן הוגשו מטעמים ערבים, האווירה הייתה מרוממת. שלמה אמר דברי 

  תורה, וכל בני משפחו הקשיבו בעניין רב. 

  לפתע נשמעו דפיקות בדלת. הנה, אך

  מי לדעתכם יכול היה להגיע בעיצומה של סעודת השבת? עצירה:

בפתח ניצבו שליחיו של הנסיך. הם ביקשו משלמה שיחרוג ממנהגו ויפתח את 

  חנותו בשבת כיוון שישנה הזמנה גדולה ודחופה שחייבת להתבצע מיידית. 

חמתו של הנסיך" אמרו  תפסיד כסף רב, ותעורר את - אם לא תפתח את החנות "

  ד התעשת ואמר:. תדהמה עלתה על פניו של שלמה, אך מיהשליחים

"המחויבות שלי לשבת גדולה יותר ממחויבותי לנסיך. על פי עקרונות דתי,  

 ,אסור לי לפתוח את החנות. חבל שהעסקה לא תתקיים, אני מוכן להפסיד כסף

  אך לא אחלל את השבת!" סיים את דבריו בהתרגשות. 

שמח על שעמד בניסיון ודבק  ים פנו לדרכם ושלמה המשיך בסעודה,השליח

  שוב דפיקות, והפעם רמות יותר... ,ולפתע בערכיו.

 ,הנסיך אינו מציעדלת, ולפניו עמדו שליחי הנסיך. "פתח שלמה בשלווה את ה

. אי ציות לרצונו שבהם הוא חפץ אלא מצווה עליך למכור לו את השטיחים

  מלכות!"תתפרש כמרידה ב

ה לשמור על קדושת השבת", ענה ל זאת, לא אמרוד במלך העולם שציו"בכ

  שלמה באומץ.

נותן לך ארכה של שעה הנסיך "בזכות הכרותך וידידותך עימו,  ענו השלחים: 

לחשוב בדבר. חשוב על עצמך, חשוב על אשתך וילדיך. נדרש ממך רק לפתוח את 

  זבו את הבית.החנות לזמן קצר..." בזאת פנו השליחים וע

הלה בבית. בני הבית לאחר שנסגרה הדלת מאחורי שליחיו של הנסיך קמה ב

אולי בכל זאת תסכים לפתוח את החנות? הרי חייך תלויים התחילו לבכות: "

  מנגד?!" 

  אתם בני הבית.  נסו לשכנע את שלמה לפתוח את חנותו. עצירה:

  שלמה עמד בפני התלבטות קשה. מה לדעתכם הוא החליט? 



ולפתוח  הבית, והסביר להם שהוא פשוט אינו מסוגל ללכתשלמה הרגיע את בני 

את החנות. מוכן הוא לתת לנסיך את מפתחות חנותו ושיקח לו סחורה כפי אוות 

  נפשו חינם...

לאחר כשעה, הופיעו שליחיו של הנסיך. הוא הודיע להם חד משמעית שתשובתו 

  .שלילית. הם  דרשו משלמה להתלוות אליהם..

  מה לדעתכם יקרה עכשיו? עצירה:

ברגליים כושלות הובל שלמה אל הנסיך. ישב הנסיך בטרקלינו והביט בהערצה 

  בשלמה. "ידעתי שלא תאכזב אותי" אמר בסיפוק. 

  מבולבל ותוהה. ,שלמה הביט בו

 "ראשית אני רוצה להתנצל בפניך על עוגמת הנפש שגרמתי לך" פתח הנסיך,

שעבר ביקר אצלי ידיד , אציל בעל אחוזות רבות.  "אספר לך מה קרה. בשבוע

הוא טען  וכמו תמיד התחלנו לדבר בנושא היהודים... ,התגלגלה שיחתנו

ל בעד בצע כסף. אני לעומתו, טענתי שהדבר אינו ושהיהודים מוכנים למכור הכ

היהודים הם עם שדבק בעקרונותיו. הויכוח בינינו התלהט, טענתי שנכון. 

כסף רב שאנסה אותך לראות אם אכן אתה דבק בעקרונותיך.  והתערבנו תמורת

 ,סיים הנסיךכך ...", דקתי והוכח אתה אדם נאמן ולא רודף בצעאני שמח שצ

  ולחץ בחום את ידו של שלמה.

סיון יחזר שלמה מאושר לביתו ונשא תפילה של תודה על שהצליח לעמוד בנ

  הקשה.

  

  2נספח מס' 

   את ש"י עגנוןסיפור מ הפרוטה" / מעובד עפ"י"

עני מרוד, כה עני היה שאפילו מזון לשבת לא היה לו לקנות  - היה היה יהודי 

 ואפילו בקבוק יין לקידוש לא היה באפשרותו לרכוש. 

ליל שבת אחד, בדרכו לבית הכנסת, והוא הולך ומביט על הארץ, והנה, מה זה 

על  ולוהמנצנצת מ טה! הביט העני וחזר והביט בפרוטהמנצנץ מולו? פרו

בשבת... היא  כי אפילו פרוטה קטנה האדמה, אך לקחתה לא היה יכול.

ור להעביר חפץ (אס מוקצה ואסור להרימה. וגם לטלטל אותה אינו יכול.

  חשב העני בלבו:  ממקום למקום בשבת.)

הייתי יכול להרימה ולטלטלה הייתי יכול לקנות בה בקבוק יין אחד או  "אילו

הו לענג בו את השבת שלי..." אך כל זה אילו... סיכם ה או משילפחות חלה טרי

  לעצמו והלך לביתו בלא הפרוטה הקטנה. 



בבוקר השבת, שוב מצא עצמו העני בדרך לבית הכנסת, אמר לעצמו העני: 

"אלך ואראה, אולי הפרוטה עדיין נמצאת במקום בו ראיתיה אתמול? או שמא 

 מישהו אחר ראה אותה, ולקח אותה במקומי... 

שהגיע העני לאותו מקום, ראה להפתעתו והנה... הפרוטה אינה פרוטה קטנה כ

ששווה יותר מפרוטה... חשב העני  שראה אתמול אלא מטבע קטן של כסף, כפי

איזה ניסיון קשה מנסה אותי  יזה מזל יש לאותו איש שימצא אותה.בלבו: א

יותר  כדי לא להתעסק המקום תאלוקים... תפס את רגליו במהירות ועזב א

  יכול לממש... מדי בדבר שאינו

בוודאי עברו  לה אמר העני לעצמו: בטח כבר נלקח משם המטבע.אחרי התפי

יסרו אותו הספיקות,  אחד מהם לקח אותו, אבל מי יודע,שם אנשים רבים ו

אותי,  ואם לא... לקח... והמחשבות יפסיקו לבלבל  -קח אותו "אם מישהו ל

 שוב..." לפחות אראה אותו

  חשבה זו הלך וחזר לשם העני, כמו גנב החוזר אל מקום הפשע.במ

למולו  א רואה כבר מרחוק את המטבע מנצנץוהנה... להפתעתו הגמורה, הו

והוא מביט בהפתעה, כי לא  ו לא עברו כמה שעות מאז שראה אותו.כאיל

  טבע של זהב אמיתי! מטבע של זהב...מטבע של כסף זה, אלא מ

"רק  א יכול לרכוש במטבע של זהב כזו.ברים הוהתחיל העני לחשב כמה ד

דג יה לשבת, יין טוב, ארים אותה ומיד כל תפנוקי העולם יהיו בידי! חלה טרי

שוב נזכר מלוח ועוד מטעמים שאפשר לענג בהם את השבת ואת הגוף..." אבל 

ואין לו אפשרות לממש את החלומות המתוקים... וכך חזר  העני כי שבת היום,

  שהמחשבות מאיימות לכרסם את שלוות נפשו. ,כים ריקות לביתו בידי

 שלא לעבור שוב באותו מקוםבשעת תפילת המנחה (אחרי הצהריים) החליט 

בו ראה את המטבע, כדי לא להעמיד את עצמו בניסיון הקשה שוב... וכך אמר 

"מי יודע אם אעמוד ביצרי? כשהחנויות סגורות, עוד אפשר להתגבר  :לעצמו

אבל עכשיו, בשעת המנחה, נפתחות החנויות וריחות של מאכלים  על הפיתוי,

 "תפשט ברחוב, מי יודע איך אתגבר?מגרים מתחילים לה

אבל יצרו של האדם, קשה הוא. ולמרות שאמר ושינן לעצמו שוב ושוב שלא 

ילך לראות את המטבע.... לפתע מצא את עצמו הולך באותה הסמטה, דורך על 

  טבע לראשונה. אותה הדרך בה ראה את המ

אותה שעה, בין השמשות הייתה, השמש עמדה לשקוע וניצוצות של זהב 

קום ההוא, מצא שוב את המטבע התפשטו על הרחוב הקטן.  כשהגיע העני למ

א שכב שם המטבע לבדו, אלא מטבעות זהב היו , אך הפעם למונח במקומו

  ... שמישהו יבוא ויאסוף אותן אל כיסו מפוזרים לידו... רק מחכים



ידע העני שבמטבע אחד כזה יכול לקנות צרכי שבת שלמה, אבל במטבעות 

  יכול לכלכל את חייו שבתות הרבה... - הרבה 

התכופף העני להביט מקרוב קרוב במטבעות, ומיד הזדקף למעלה. כי פחד 

  קח אותן מהר מהר.ישמא לא יעמוד בפיתוי וירים את המטבעות... וי

בית הכנסת, להתפלל את תפילת ערבית (תפילת  לכן התחיל לרוץ בכל כוחו אל

לאות הוא ששבת  - אחרי התפילה, כבר נצנצו שלושה כוכבים בשמים .הערב)

   יצאה.

? לא מספיק שהטרידו אותי כל חשב העני בלבו: אלך שוב אל המטבעות

  אחזור ואביט בהן? השבת,

מטה, שוב, כבמטה קסם, באותה הס , לפני שסיים לחשוב, מצא את עצמווהנה

נה לפניו כאילו מבאותו המקום, והנה לפניו ערימת מטבעות הזהב, מוכנה ומזו

לא נגע בה איש. מיהר ומילא את כיסיו ואת מעילו, ואת כל בגדיו, שהיו 

  מלאים... עד אפס מקום.  

 י שהוא מזמר את פזמוני מוצאי שבת.תוך כדחזר העני לביתו שמח ומרוצה, 

שהיא עורכת אותו במיני מטעמים כ חיש קל סידרה אשתו את השולחן

  חגיגיים שלא עלו על שולחנם... עידן ועידנים. 

  מאז לא היה חסר להם מאום. 

 שבת מעוני, זכה לשמור שבתות רבות מעושר.המירת עמד בנסיון שש זכותב


